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  صدق اهللا العظيم

  .فشكراً هللا دائماً وأبداً كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أهلي األعزاء على دعمهم الالمحدود وحرصـهم علـى              

  ..بباً في سعادتهماحفظهم واجعلني سرب   فيا... تذليل العقبات حتى وصولي إلى هدفي المنشود

 على ما بذله    غازي جمال خليفة   الدكتور    الفاضل أستاذيلتقدير والعرفان إلى    كما أتقدم بالشكر وا    

 في سبيل إخراج هذه الرسالة بصورة علمية تعكس علمه الغزيـر، فجـزاه اهللا               من جهد مخلص  

  .عني خير الجزاء

 األستاذ الـدكتور محمـد الحيلـة        اقشةكما وأتقدم بالشكر ووافر االحترام إلى عضوي لجنة المن         

 لما بذاله من جهد طيب في قراءة الرسالة مـن أجـل إثرائهـا               واألستاذ الدكتور ماجد الخطايبة   

  .بعلمهما النافع ومالحظاتهما القيمة، فجزاهما اهللا عنّي خير الجزاء

وناً إيجابياً مع   كما أشكر كل من جعل هذه الرسالة ترى النور وتخرج إلى حيز الوجود وأبدى تعا               

محافظـة العاصـمة،    / الباحثة من مديريات التربية والتعليم للواء قصبة عمان ولواء الجامعـة          

  .ناألرد/ ة في مدارس عمان الخاصةوالمحكّمين وبعض معلّمي ومعلّمات اللغة اإلنجليزي

  ...وعمالً متقبالً وصدقة جارية ... وأرجو من اهللا أن يجعل هذا علماً نافعاً

ةباحثال  
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متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية درجة أهمية توافر 

  األردن-لطلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس عمان الخاصة 

  
  إعداد الطالبة

   زياد إبراهيم يونسهبه

  

  لدكتورإشراف ا

  غازي جمال خليفة

  

  الملخص

       متطلبات استخدام األجهزة المحمولـة       درجة أهمية توافر   يهدفت هذه الدراسة إلى تقص 

في مـدارس     من وجهة نظر المعلمين    العليافي تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية        

) 205(ة بلغ عـدد أفرادهـا       لتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة عشوائية طبقي       و ،عمان الخاصة 

 لمادة اللغة اإلنجليزية في مدارس عمان الخاصة من مديريتي التربية والتعليم للواء             معلماً ومعلمة 

درجة أهمية توافر   قامت الباحثة بتطوير استبانة ل     .محافظة العاصمة / قصبة عمان ولواء الجامعة   

 .تم التأكد من صدقها وثباتهـا     نجليزية،  ولة في تدريس اللغة اإل    استخدام األجهزة المحم  متطلبات  

مجال المتطلبـات الماديـة،     : فقرة موزعة في ثالثة مجاالت هي     ) 35(بلغ عدد فقرات االستبانة     

  .ومجال المتطلبات المعنوية، ومجال المتطلبات المهنية

  :أظهرت نتائج الدراسة اآلتيوقد   

ولة في تدريس اللغة اإلنجليزيـة       متطلبات استخدام األجهزة المحم    درجة أهمية توافر  جاءت   .1

 .بدرجة أهمية مرتفعة، وفقرات كل مجال  العليالطلبة المرحلة األساسية
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 .لمعلّما

 المتطلبـات المعنويـة     فـي مجـالي   ة إحصائياً بين المعلّمين والمعلّمـات       وجود فروق دالّ   .3

 وفـي الدرجـة     والمتطلبات المهنية الستخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية        

 .الكلية ولصالح المعلّمات

المتطلبـات الماديـة    ة إحصائياً بين المعلّمين والمعلّمات فـي مجـال          عدم وجود فروق دالّ    .4

 . األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العلياالستخدام

 المتطلبات المادية والمتطلبـات المعنويـة وفـي         ة إحصائياً في مجالي   عدم وجود فروق دالّ    .5

 .الدرجة الكلية تُعزى للمستوى التعليمي

في مجال المتطلبات المهنيـة السـتخدام       ين والمعلّمات   بين المعلّم ة إحصائياً   وجود فروق دالّ   .6

 ين، ولصالح الصف العاشر عند مقارنته بالـصف       األجهزة المحمولة تُعزى للمستوى التعليمي    

 . ولصالح الصف التاسع عند مقارنته بالصف الثامن،السابع والثامن
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ABSTRACT  

 This study aimed at investigating the importance of the availability of the 

requirements of using portable devices in teaching English Language from the point of 

view of the teachers of the higher basic stage students in Amman Private Schools. 

 To achieve the objective of the study a stratified random sample of (205) male 

and female English teachers in Amman Private Schools was chosen of two educational 

directorates (University and Amman Branches). 

 The researcher developed a (35) item questionnaire about the importance of the 

availability of the requirements of using portable devices in teaching English Language, 

it consisted of three major dimensions: Concrete requirements, Significant requirements 

and Professional requirements. Validity and reliability were ensured. 

The study showed the following results: 

1. All the dimensions of the importance of the availability of using portable devices in 

teaching English Language of the higher basic stage students and the items of every 

dimension were high. 
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2. There were no significant differences in all dimensions of the importance of the 

availability of the requirements of using portable devices in teaching English 

Language of the higher basic stage students, due to the teacher's years of 

experience. 

3. There were significant differences between male and female teachers in the 

professional requirements dimension, in the significant requirements dimension and 

in the total score, in favour of female teachers. 

4. There were no significant differences between male and female teachers in the 

concrete requirements dimension of using portable devices in teaching English 

Language of the higher basic stage students. 

5. There were significant differences in the concrete requirements dimension, the 

significant requirements dimension and the total score due to the educational level. 

6. There were significant differences in the professional requirements dimension of 

using portable devices due to the educational level, in favour of the tenth grade 

when it was compared with the seventh and the eighth grades, and in favour of the 

ninth grade when it was compared with the eighth grade.     
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  الفصل األول

  مقدمة عامة للدراسة

 :تمهيد

لم يعد يقتصر دور المعلّم على التلقين وحشو المعلومات في أذهان الطلبة، وإنمـا أصـبح                

يتركّز دوره في تذليل الصعاب التي قد تواجه الطالب في فهم الحقائق والبيانات التي يصعب عليـه                 

وفي ضوء التـقنيات التكنولوجية المتطورة أصبح بمقدور الطالب الوصول إلى          . افهمها أو استيعابه  

  .المعلومات التي يحتاجها في أسرع وقت وأقل جهد

اعتمد التعليم منذ عقود من الزمن على الطرق التقليدية في إيصال المعلومات إلى الطلبـة،                 

يؤدي إلى تطور المجتمعـات واالرتــقاء       وكان االعتقاد السائد بأن هذا النوع من التعليم هو الذي           

بمستوى الطلبة األكاديمي، لكن هذا األمر لم يستمر طويالً نتيجة للتقدم الهائل في حقل التكنولوجيـا                

  ).2009عبود والعاني، (

وبما أن التربية هي العنصر المؤثر في حياة الفرد والمجتمع، توجب عليها إعـداد الفـرد                         

ة بـه واختيـار أسـلوب       واجهة التغييرات المتسارعة، مع الحفاظ على هويته الخاص       القادر على م  

وهنا يكمن دور المعلّم في قدرته على       . التكنولوجيا الذي يتوافق مع المناهج والكتب المقررة في بلده        

تدريب الطلبة على توظيف التكنولوجيا بطريقة سليمة وفعالة للوصول إلـى المعـارف والحقـائق               

 ).2004الصوفي، (بطة بحياتهم المستقبلية بما يتالءم مع اتجاهاتهم وقيمهم الحميدة المرت

يـق تكنولوجيـا    ولكي تتحقق أهداف التربية، فقد توجب على كل من المعلّم والمـتعلّم تطب             

  لذا أصبح دور المعلّـم، فـي ضـوء هـذه           .  طريقة في التفكير ومنهجاً في العمل      التعليم، التي تُعد

راً للعملية التعليمية التعلّمية، ورسخ لدى المتعلّم مفهومي        هاً وميس يا، يعتمد على كونه موج    التكنولوج
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 حمـدي؛ الخطيـب   (التعلّم بالعمل والتعلّم الذاتي، مما زاد من دافعيته تجاه مدرسته بكل أركانهـا              

 ).2008، القضاةو

لمنتجة لهـا تـتــنافس بـشكل       وقد زاد االهتمام باألجهزة المحمولة، مما جعل الشركات ا               

ملحوظ على إنتاج ما يتـناسب وحاجات عالمنا المتطور، وخاصة ذلك الذي يتعلّق بحقل التعلـيم،               

لتحفيز الطالب، على وجه الخصوص، على التعلّم وتحسين أدائه وتحصيله في مـواده الدراسـية،               

  .وتغيير اتجاهاته نحو المدرسة بشكل إيجابي

 النمط الجديد للتعلّم والتعليم إلى ترسيخ مفهوم التعليم الفردي والتعلّم الذاتي؛                وقد أدى ظهور هذا   

ه من خبرات ومهـارات     حيث يتابع المتعلّم تعلّمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلّمه، ووفقاً لما لدي           

ـ      ويعد. سابقة ن  التعليم عن طريق الهاتف المحمول من األنماط المتطورة التي قد تـصبح الحقـاً م

  . المتعلّم المعلّم أم قبلالستغناء عنها سواء مناألساليب التي ال يمكن ا

    عدعن بعد كالً جديداً من أشكال نظم التعلم التعليم النقّال ش وي )Distance Learning ( الذي يقوم

وأخـذ  على انفصال المحاضر عن الطلبة مكانياً وزمانياً، والذي بدأ تاريخياً منذ أكثر من مئة عـام       

موفراً للتعليم عن بعد ) Electronic Learning( اإللكتروني لمراسالت الورقية، ثم ظهر التعلمشكل ا

طرائق جديدة تعتمد على الحواسيب وتـقانات الشبكات الحاسوبية، فـتـقانات الشبكات الالسـلكية            

قهم البنيـة التحتيـة     فر في منـاط   اوالنقّالة يمكن أن توفر فرص تعليم مهمة لألفراد الذين ال تـتـو          

الالزمة لتحقيق فرص التعلّم االلكتروني مثل المناطق الريفية، أو لألفراد المتنقلين دائماً بسبب نمط              

  ).1:2006حمامي، (عملهم والراغبين في التعلّم 

ومن الوسائل التعليمية الحديثة والتي أثبتت وجودها خالل فترة قصيرة وأصبحت مرجعـاً                 

لعملية التعليمية التعلّمية، الهاتف المحمول الذي حقق تغييراً جذرياً في النظرة إلـى             اً ألطراف ا  مهم
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ـ                  عملية التعلّم وجعلها أكثر فائدة ومتعة وسهولة مما كانت عليه في السابق، لما يوفره مـن خمات د

  . وتطبيقات تجعل الطالب يحصل على ما يريده من معلومات مفيدة حيثما كان

غيير النظرة السلبية السائدة إلى هذه التـقـنية التي كان يعتـقد الـبعض            وساعد ذلك على ت     

 لذا كـان     الخاطئ والالمسؤول من قبل البعض،     بأنها تقتصر على ما يضر بالطلبة نتيجة االستخدام       

على اإلدارات والمعلّمين المساهمة في توعية الطلبة بإيجابيات هـذه الوسـيلة التعليميـة وتعـديل                

 وبعد دخول األجهزة    .عارف عليها وتوظيفها بما يخدم مصالحهم ويوسع دائرة معارفهم        الثـقافة المت 

المحمولة إلى منظومة التربية والتعليم، أصبح التعلّم بالنسبة للمعلّم والمتعلّم متاحاً في جميع األماكن              

المـتعلّم  ، أي أنـه بإمكـان       )M-learning(واألوقات، وتم التعارف عليه بما يسمى التعلّم المتنقـل          

  .االتصال والتواصل مع معلّميه وأصدقائه حتى وإن اختلف الزمان والمكان

مما سبق، يتبين بأن تكنولوجيا التعليم قادرة على رفع كفاءة عملية التعليم، لما تـوفره مـن                 

بعة في التدريس بما يتالءم والفروق الفردية بين        وقت وجهد، وتساعد على التنويع في األساليب المتّ       

ومن أهـم مـا     . ها تجعل المتعلّم يختار األسلوب الذي يناسب قدراته ويالمس واقعه         نّإلطلبة، حيث   ا

يميز تكنولوجيا التعليم أنها تكسر الروتين الممل للعملية التعليمية التقليدية، وتجعـل المـتعلّم لديـه                

  ).2004، الجزارو محمد؛ محمود؛ يونس؛ سويدان(االستعداد التام للتعلّم 

 التعليم في تحديث وسائل االتصال من شبكات اإلنترنـت           في تكنولوجياال  ولقد أسهمت        

وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، كما أسهمت في تطوير أساليب التعليم التقليدية، بحيث أصـبح              

الطالب هو محور العملية التعليمية التعلّمية من حيـث المـشاركة والتفاعـل والحـوار والتحليـل                 

  .تنتاجواالس

ـ      مكان مباشراً أ  أوبات من الممكن تحقيق هذا التواصل، سواء           بكة  غير مباشر، بوجـود ش

   من وسائل التعليم األساسية، إذ اختـصرت المـسافات بـين المـتعلّم              اإلنترنت الالسلكي التي تُعد 
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م، سـال (والمعلومة، ووفّرت مصادر المعرفة التي يحتاجها األفراد بشكل عام والطلبة بشكل خاص             

2007  .(  

    ويعد الهاتف المحمول من الوسائل التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تدعم العملية التعليميـة             

التعلّمية وتحولها من طور التـلقين إلى طور اإلبداع والتـفاعل وتـنمية المهارات، وتقوم أيـضاً              

وسوعة الحرة المشار إليها فـي      ويكيبيديا الم (بتسهيل الوصول إلى المعلومات في كل وقت ومكان         

  ).2009الدهشان ويونس، 

    لقد تعرفت دراسات عديدة على مزايا التعليم والتعلّم باألجهزة المحمولة، والفوائد التي يقـدمها              

لـتعلّم بالنـسبة للطلبـة       األجهزة المحمولة أدوات مساعدة على ا      كما تعد . لعمليات التعليم والتدريب  

عن مقدرة أولياء األمور على متابعة تعلّم أبنائهم، ويمكن إجمال هـذه الفوائـد              والمتدربين، فضالً   

  ): 2010الدهشان،(باآلتي 

بث المحاضرات والمناقشات مباشرة إلى الطلبة والمتدربين من خالل األجهزة المحمولة، مهما             •

 .حضورهمكان 

ت اإلداريـة واإلعالنـات     القـرارا وقاطنين بعيداً عن أماكن تعلّمهم،      استقبال الطلبة، خاصة ال    •

 .المستعجلة والعالمات وغير ذلك

 .استعراض واجبات وعمل الطلبة ونتائج تقويم المعلّمين لها •

 .تحقيق نوع من التواصل المباشر بين أطراف العملية التعليمية التعلّمية •

 .ضمان مشاركة أكبر عدد من الطلبة في التعلّم عبر األجهزة التي يستخدمونها •

 التجديد في أسلوب التدريس المعتاد خاصة المدارس التي ال تملك القدر الكـافي              تحقيق عنصر  •

 .من التطورات التـقنية في تجهيزاتها
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 بأن التكنولوجيا المتنقلة تـقدم فرصـاً جديـدة للتعلـيم           لكثير من الدراسات والبحوث تؤكد    إن ا  •

 . الغرفالتـقليدي في الغرف الصفية، وفي نمط التعلّم مدى الحياة خارج هذه

 يشير إلى أن األخذ به وتطبيقه بصورة صحيحة         لطبيعة التعليم والتعلّم باألجهزة   إن الفاحص      

في التعليم والتدريب يتطلب توافر مجموعة من األمور األساسية تـتمثل في توافر البنيـة التحتيـة                

 تطبيقاتـه، واختيـار     الالزمة للتعلّم بالمحمول، واقتناع المدارس والطلبة وأولياء األمور باسـتخدام         

  ).2010الدهشان، (وتحديد نمط التعلّم به للموقف التعليمي وغير ذلك 

     وستحاول هذه الدراسة الوقوف على متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تـدريس اللغـة              

لـذا سـتقوم هـذه      .   األردن -اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس عمان الخاصة          

 متطلبـات اسـتخدام األجهـزة        درجة أهمية توافر   ما :دراسة باإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي     لا

 فـي    من وجهة نظر المعلمـين     ية العليا المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساس       

  ؟مدارس عمان الخاصة

  :مشكلة الدراسة

ام الهواتـف المحمولـة ألغـراض إداريـة                في الوقت الذي تركّز فيه المدارس على استخد       

تـتمثـل في االتصال مع أولياء األمور وتقديم المعلومات حول حضور وغياب الطلبة، وإرسـال              

إجراء مسحي ألعدادهم،   : إشارات تحذيرية ألمور أمنية، فضالً عن أمور تـتعلق بتعلم الطلبة مثل          

ين مهنيـاً    في تطوير المعلّم   اً ضعيف اًناك اهتمام  ه  أن واختباراتهم وتسجيالتهم السمعية والمرئية، إالّ    

وبالرغم مـن تـوفر     . األجهزة المحمولة المتوافرة في حياة المعلمين في كل مكان وزمان         باستخدام  

 ذلك ال يعني أنهم يرغبون  ومستعدون لدمج هذه التــقنية             أن األجهزة المحمولة لدى المعلمين إالّ    
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    النظام   في الموقف الصفي، كما أن    المعلّمين قادرون وراغبون بأن يصبحوا      التربوي ال يفترض أن 

  ). Ferry, 2008(أكفّاء باستخدام األجهزة المحمولة كما هو الحال لدى طلبتهم 

أن هناك حاجة لدمج التـقنيات المناسبة ) Bennet; Maton & Kervin, 2008( من         ويؤكد كٌل

لتعليم الذي سيتم من خالل الهواتف المحمولة يعد فـي مجملـه            في األنظمة التعليمية الراهنة، وإن ا     

ترجمة لفلسفة التعليم عن بعد التي تـقوم على توسيع قاعدة الفرص التعليمية أمام األفراد، وتخفيض               

  .كلفته بالمقارنة مع نظام التعليم التقليدي

أن " آبـل "ركة نائب رئيس قطاع التعليم العالمي في ش) Couch, 2012(ويرى جون كاوتش   

الحواسيب اللوحية هي أجهزة محمولة تملك القوة الحاسوبية والقدرة على العـرض علـى نحـو ال     

يصدق وسهلة االستعمال، مما يرشحها لمنافسة أجهزة سطح المكتب، ومن شـأنها المـساعدة فـي                

  .تطوير التعليم كما لم يقم بذلك أي ابتكار رقمي من قبل

تعليم النقّال، على    سيأخذ ال  ،ق في قطاع التعليم   ني فكرة بعيدة التحقّ   ليم اإللكترو وكما كان التع    

 دوره كتطور طبيعي في قطاع التعليم اإللكتروني ليفتح آفاق التعليم لشرائح            التحديات التي تواجهه،  

   .كبيرة من المجتمع، قد يكون من الضروري أن يصل النظام التعليمي إليها

ة المتميزة أن مثل هذه التقنيـة       حثة أثناء زيارتها لبعض المدارس الخاص      أن ما الحظته البا          إالّ

لم تجد قبوالً عندما حاولت إجراء دراسة تجريبية، وذلك بسبب مخـاوف تلـك اإلدارات بإخفـاق                 

المعلّمين عند استخدامهم لتلك التقنية، وعدم المقدرة علـى التخطـيط ووضـع أهـداف الـدروس                 

ما قد يؤدي إلى تراجع المستوى األكاديمي لطلبتهم، وبالتالي التأثير على           واإلجراءات بشكل سليم، م   

كما أن هذه المدارس أبدت تخوفاً ملحوظاً مـن سـوء اسـتخدام             . سمعة تلك المدرسة بين نظيراتها    

الطلبة لألجهزة المحمولة خالل الحصص الصفية ألغراض خارجـة عـن المـضمون الحقيقـي               

  . على السيطرة على طلبته في تلك الحالةللدروس، وعدم مقدرة المعلّم 
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     ولم تقف الباحثة عند ذلك الحد، وحتى تكون الدراسة متكاملة، قامت بالتواصـل مـع إحـدى                 

شركات االتصاالت المعروفة بالمملكة األردنية الهاشمية لمساعدتها في ربط جهاز المعلّم المحمـول             

دت بأن التكلفة المادية للحصول على ذلك التطبيق        بأجهزة طلبته من خالل تطبيق معين، إال أنها وج        

مرتفعة جداً، وهذا السبب وحده كان كفيالً لرفض تلك المدارس إلجراء تلك الدراسة التجريبية فـي                

  .مدارسهم

    وحاولت هذه الدراسة الوقوف على متطلبات استخدام األجهزة المحمولة فـي تـدريس اللغـة               

 .اسية العليا في مدارس عمان الخاصةاإلنجليزية لطلبة المرحلة األس

  :أسئلة الدراسة

  :سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية   

 متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزيـة لطلبـة             درجة أهمية توافر   ما .1

  في مدارس عمان الخاصة؟ من وجهة نظر المعلمينالمرحلة األساسية العليا

متطلبـات اسـتخدام     درجة أهمية توافرفي) ≥ α 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية هل  .2

 من وجهـة نظـر      األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا         

   في مدارس عمان الخاصة تُعزى إلى سنوات الخبرة؟المعلمين

متطلبـات اسـتخدام     درجة أهمية توافر في)α 0.05 ≥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .3

 من وجهـة نظـر      األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا         

  ؟ارس عمان الخاصة تُعزى إلى جنس المعلمين في مدالمعلمين
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ليزية  متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنج         درجة أهمية توافر   هل تختلف  .4

 في مدارس عمان الخاصـة بـاختالف         من وجهة نظر المعلمين    لطلبة المرحلة األساسية العليا   

  ؟)سابع، ثامن، تاسع، عاشر(المستوى التعليمي 

  :أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة الحالية إلى    

• متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تـدريس اللغـة اإلنجليزيـة             درجة أهمية توافر   يتقص 

 . في مدارس عمان الخاصة من وجهة نظر المعلمينلطلبة المرحلة األساسية العليا

 متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تـدريس اللغـة           درجة أهمية توافر   تعرف الفروق في   •

 في مدارس عمان الخاصة في       من وجهة نظر المعلمين    اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا    

  .تغيراتضوء عدد من الم

  :أهمية الدراسة

ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى أنها قد تشكّل إضافة إلى الدراسات القليلة التـي تناولـت                

   دراسة األجهزة المحمولة، ألن        كانتفا هذه الدراسة     معظم الدراسات كانت إما نظرية أو نوعية، أم 

يـع عناصـر العمليـة التعليميـة        ومن المؤمل أن ترجع هذه الدراسة بالفائدة على جم        . استقصائية

التعلّمية، لما قد تضفيه من تطوير ملحوظ على األساليب المستخدمة فـي التـدريس، وقـد تجعـل                

المعلّمين في سعي دائم لمواكبة كل جديد في هذا المجال، ومن الممكن أن تزيد من دافعية التالميـذ                  

 .ي الماضيللتعلّم، مما قد يجعلها أكثر متعة وفائدة مما كانت عليه ف
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  :حدود الدراسة

  :تتمثل حدود الدراسة الحالية فيما يلي   

 اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسـية       ومعلّمات  تطبيق هذه الدراسة على معلّمي     تم: الحد البشري  -

مدارس عمان الخاصة التابعة لمديريتي التربية والتعليم للواء قـصبة عمـان ولـواء              العليا في   

 .لعاصمةمحافظة ا/ الجامعة

 .2013/2012تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول : الحد الزماني -

مدارس عمان الخاصة التابعـة لمـديريتي التربيـة         اقتصرت هذه الدراسة على     : الحد المكاني  -

 .محافظة العاصمة/ والتعليم للواء قصبة عمان ولواء الجامعة

  

  :محددات الدراسة

  :ه الدراسة باآلتييتحدد تعميم نتائج هذ   

 متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس        درجة أهمية توافر   دالالت صدق وثبات استبانة    .1

 فـي مـدارس عمـان        من وجهة نظر المعلمين    اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا     

 . الباحثة ألغراض هذه الدراسةخاصة التي صممتهاال

 .مسحوبة منه والمجتمعات المماثلةعينة الدراسة والمجتمع ال .2

 .صدق وجدية المستجيبين على استبانة الدراسة .3
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  :مصطلحات الدراسة

  : على النحو اآلتي إجرائياًوردت في هذه الدراسة بعض المصطلحات التي تم تعريفها   

  وسائل تكنولوجية متطورة مرنة تسمح بالتواصل الالسلكي بـين مـستخدميها،           :األجهزة المحمولة 

 لتسهل العملية التعليميـة التعلميـة بالنـسبة     نظراً لصغر حجمها وزمان ويمكن حملها في أي مكان    

والحاسوب المحمـول  ) Smart Phone(والهاتف الذكي ) iPad(، كالحاسوب اللوحي للمعلم والمتعلم

   ).Mini Laptop(الصغير 

جمـع بـين الحاسـوب    وي) Touch Screen( حاسوب لوحي تعمل شاشـته بـاللمس  ):iPad(باداآلي

ويمكن التعلم من خالله عن طريق تنزيـل  ) Mobile Phone(والهاتف المحمول) Laptop(المحمول

  .تطبيقات تعليمية تسهل الحصول على المعلومات لكل من المعلم والمتعلم في أي مكان وزمان

ل إلـى   جوال يعمل باللمس ويساعد المتعلمين على سرعة الوصـو ):Smart Phone(الهاتف الذكي

مناهجهم وموادهم الدراسية إلمكانية حمله في جميع األماكن واألوقات ولتمتعه بميزة االتصال مـع              

  .شبكة اإلنترنت بشكل متواصل

 أداة أو جهاز حاسوب شخصي يعمل من خالل لوحة ):Mini Laptop(الحاسوب المحمول الصغير

 المعلمين في التـدريس والمتعلمـين       وهو يساعد . ال يعمل باللمس وقابل للطي    ) Keyboard(المفاتيح

  .على التعلم بسهولة وكفاءة لما يقدمه من تغذية راجعة مباشرة ومستمرة لما تم تعلمه

 المتطلبات المعنويـة والماديـة      :متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية       

ـ          رات االسـتبانة التـي طورتهـا       والمهنية، وتُقاس بالدرجة التي سيحصل عليها المستجيب على فق

  .الباحثة
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 الحاجة إلى توفير اإلمكانات المالية والميزانيات المناسبة لتأسيس البنية التحتيـة            :المتطلبات المادية 

  .الستخدام األجهزة المحمولة في التعلم والتعليم

التعلمية من خالل    الحاجات التي تستدعي توعية القائمين على العملية التعليمية          :المتطلبات المعنوية 

  .عقد الدورات والورشات التدريبية الستخدام األجهزة المحمولة في التعلم والتعليم

 توفير الدعم الفني المناسب للمعلم من خالل مواكبة كل ما يستجد فـي مجـال                :المتطلبات المهنية 

  . التكنولوجيا في التعليم خاصة األجهزة المحمولة

: دراسية التي يدرسها المعلم أو المعلمة وتقسم إلـى ثالثـة مراحـل             المرحلة ال  :المستوى التعليمي 

سـابع،  (، المرحلة األساسية العليـا    )أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس     (المرحلة األساسية الدنيا  

  ).الحادي عشر، الثاني عشر(والمرحلة الثانوية) ثامن، تاسع، عاشر

 الدنيا وتمثل الصفوف من السابع       األساسية المرحلة هي المرحلة التي تلي      :المرحلة األساسية العليا  

  .إلى العاشر
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  : هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة على النحو اآلتييتناول   

  :اإلطار النظري: أوالً

 مفهـوم   م عن بعد،  ي التعل :ل اإلطار النظري بشيء من التفصيل الموضوعات التالية       لقد تناو    

التعلّم اإللكتروني، ومفهوم التعلّم باستخدام األجهـزة المحمولـة، ومتطلبـات اسـتخدام األجهـزة               

وفيما يلي تفصيل   . المحمولة، وصعوبات استخدام األجهزة المحمولة، وأهمية هذا االستخدام وفوائده        

  :لموضوعاتلهذه ا

  م عن بعديالتعل*

 عليه السفر إلى مسافات طويلة لتحقيـق        ي السابق، إذا أراد أن يتعلم، يتوجب      كان اإلنسان ف    

ولكن بعد أن تطور العلـم وتـم        . مبتغاه أو إنه يتوانى عن الذهاب لما سيعانيه من مشقات ومتاعب          

سهيالت ومزايا، أصبح من الـسهل  تقريب المسافات من خالل ما وفرته التكنولوجيا في التعليم من ت  

  .على األفراد تلقي التعليم أينما وجدوا

ـ     ، )Distance Learning(م عـن بعـد   يولقد تحقق كل هذا من خالل ما يسمى نظـام التعلّ

واستوجب إنشاء مدارس وجامعات لتطبيق هذا النوع من التعليم مما يدل علـى أهميتـه للمجتمـع                 

العالم النامية والمتقدمة، ألن هذا النظام يواكب التطور الحاصـل          واإلنسان المعاصر في جميع دول      

  ).2005العلي، (في شتى ميادين المعرفة ويالئم ظروف العصر الذي نعيشه 
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ويمكن تعريف التعليم عن بعد على أنه وسيلة ترتكز على المتعلم وتجعله هو محور العملية                 

تلقي تعليمه دون اإلنتقال إلى مكان وجـود المعلـم          التعليمية، وبه يتخطى جميع المسافات ويستطيع       

  ).2001الحيلة، (

وللتعليم عن بعد خصائص متعددة، حيث إنه يعد فيه المتعلم هو الركيزة األساسية العتماده                

بشكل كبير على نفسه وليس على معلمه، فهو يعزز مفهوم التعلم الذاتي،  وتعتبر تكلفته المالية أقل                 

ع أنماط التعليم األخرى، وبهذا فهو يتيح التعلم لشريحة كبيرة مـن المجتمـع دون               نسبياً بالمقارنة م  

وقد ساعد ظهور التكنولوجيا في التعليم على تسهيل التعليم عن بعد، لما وفره مـن وسـائل                  .تمييز

 اختـصرت المـسافات بيـنهم       اتصال حديثة ومتطورة عملت على ربط المتعلمين بالمعلمين، حيث        

  ).2001الحيلة، (اصل دائم وجعلتهم على تو

وبالرغم من كل ما يتمتع به التعليم عن بعد من فوائد ومزايا إال أن هناك بعـض العيـوب                     

  :لهذا النوع من التعليم

الحاجة إلى التدريب المستمر على التعامل مع شبكة اإلنترنت بالنسبة للمعلم والمتعلم، حتى              .1

وبذلك ال يستطيع من هو غير مـدرب علـى          يكون بمقدورهم تبادل المعلومات فيما بينهم،       

  .التعامل معه بطريقة سليمة

يجب توفير بيئة تكنولوجية خاصة بهذا النوع من التعليم، أي يجب االهتمام بالبنية التحتيـة                .2

وهذه الخاصـية غيـر متـوافرة عنـد جميـع           . لدى المؤسسة أو الجهة التي تريد تطبيقه      

 .المؤسسات التعليمية

نه يعتمد عليه بـشكل      بشكل مستمر لدى المعلم أو المتعلم يعتبر عائقاً أل         عدم توفر اإلنترنت   .3

 .أساسي
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بعـض المتعلمـين أثنـاء أداء االمتحانـات         المشكالت األمنية التي تتمثل بعدم مـصداقية         .4

كمحاولتهم الغش أو أن يقوم شخص آخر بـأداء االمتحـان   ) Online Quizzes(اإللكترونية 

كون قدرة لدى بعض المتعلمين على اختراق أجهزة الحاسوب         وليس المتعلم األصلي، وقد ي    

 .الخاصة بمعلميهم وسرقة المحتويات

الحاجة إلى توفير ميزانيات ضخمة لتغطية تكاليف تطبيق التعليم عن بعد لما يحتاجه مـن                .5

 .معدات وبرامج وتدريب للمعلمين والمتعلمين

)html.learning-distance/uk.co.abahe.www.(  

  مفهوم التعلّم اإللكتروني* 

  ر أسلوب حياته، وينتقل من الحياة البدائية البسيطة إلى حيـاة يغلـب                   استطاع اإلنسان أنيطو 

لعقل عن باقي   ميزه با  -جّل جالله    -عليها التقدم والتطور في مجاالت الحياة المتعددة، ذلك ألن اهللا           

المخلوقات واألشياء الموجودة على وجه األرض، وجعله يتعلّم ويبتكر ويخطو خطوات متميزة فـي              

 m z  {  |      }  ~  _  `  a   b  c  l:  في كتابه الحكـيم   وجل  إذ قال عز   ،كثير من أمور حياته   
  .)4،5سورة العلق، اآلية (

لم يعد الفرد في هذه األيام معتمداً فقط على اتباع األساليب التقليدية في الـتعلّم والتعلـيم،                 و  

 يرى كل من غاريسون      كما م اإللكتروني، الذي  وإنما أصبح يعتمد بشكل أساسي على ما يسمى بالتعلّ        

أنه ليس مجرد تـقنية جديدة يتم تبنيها تماماً أو رفضها، وإنمـا يمثـل نمطـاً                ) 2006(وأندرسون  

  .جديداً ومختلفاً لالتصال

       ل مهمة، ليس فـي مجـال             ومن هنا يمكن القول، بأنالتعلّم اإللكتروني قد شكّل نقطة تحو 

  .ما في مجاالت الحياة المتعددةب، وإنّالتعلّم والتعليم فحس
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وقد عرف العديد من المهتمين مفهوم التعلّم اإللكتروني، وفيما يلي عـرض لـبعض هـذه                   

  :التعريفات

    عبارة عن مجموعة العمليات المرتبطة     : "التعلّم اإللكتروني بأنه  ) 2002(ف تساشيل   فقد عر

ا غاريـسون   أم". مات ذات الصلة بالمادة الدراسية    بالتعليم عبر اإلنترنت، مثل الحصول على المعلو      

تعلّم عبر شبكة اإلنترنت يتم بشكل رسـمي        : "هفعرفا التعلّم اإللكتروني على أنّ    ) 2006(وأندرسون  

: باستخدام مصطلح التعلّم اإللكتروني ليعني    ) 2007(وقام  بيتس    ". باستخدام تقنيات متعددة الوسائط   

ابتداء من مكون صغير نسبياً لمقرر دراسي أو برنامج يـستند إلـى             المقررات التي تتضمن شيئاً     "

  ". وحتى البرامج التي تقدم باإلنترنت كاملة،الشبكة العنكبوتية

نظام تقديم المقررات الدراسية عبر شـبكة اإلنترنـت أو          : "أنه) 2002( وعرفه الشهري       

أو التلفاز التفاعلي للوصول إلـى الفئـة        الشبكة المحلية أو األقمار الصناعية، أو عبر االسطوانات         

ذلك النوع من التعلّم القـائم علـى        : "م اإللكتروني بأنه  التعلّ) 2002( المبيريك   توعرف". المستهدفة

الشبكة العنكبوتية، وفيه تقوم المؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص بها ولمواد أو بـرامج معينـة                

اسوب، ومن خالله يتمكن المتعلّم من الحصول على التغذيـة          لها، ويتعلّم المتعلّم فيه عن طريق الح      

الراجعة، ويجب أن يتم وفقاً لجداول زمنية محددة وفق البرنامج، وبذلك يمكن الوصول بالمتعلّم إلى               

  ".التمكن مما يتعلمه

تلك الشبكة التي غزت حياة األفـراد  : " بأنه)Naber & Kohlen, 2006(كما عرفه كل من   

دة في تركيبتها وشبكاتها    تها وسهلت عملية االتصال والتعليم، وهي في الوقت نفسه معقّ         في كل مجاال  

ويضيفان أن الشبكة العنكبوتية قد غيرت ذلك كلـه عـن طريـق             ". العنكبوتية وبرامجها وبرمجتها  

الدمج، فالتعليم يحدث كل وقت، كما يمكن للمتعلّم تخزينه للرجوع إليه في أي وقت، وقـد تكـون                  

هة لفرد واحد أو عدة أفراد في الوقت نفسهموج.  
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 مفهوم التعلّم باستخدام األجهزة المحمولة* 

لم يعد التعلّم اإللكتروني مقتصراً على نوع واحد من األجهـزة، وذلـك بـسبب الثـورات             

التكنولوجية المتالحقة التي أدت إلى ظهور أشكال متنوعة من تلك الوسائل، حيث كان ذلك الـتعلّم                

داً وبشكل أساسي على جهاز الحاسوب الثابت فقط، إال أنه ظهر نوع من التعلّم الحديث القـائم                 معتم

على استخدام األجهزة المحمولة خالل عملية التعليم، وقد أثارت تلك النقلة النوعية في التعليم ضجة               

  .عارمة بين مؤيد ومعارض

بالنسبة ألطـراف العمليـة التعليميـة       ولقد سهلت األجهزة المحمولة عمليتي التعليم والتعلّم           

التعلّمية، حيث عمل على تسهيل التفاعل والتواصل خارج الغرفة الصفية، وذلك لوجود المقـررات              

 في شـتى     بعضاً الدراسية كاملة داخل أجهزتهم المحمولة، من خالل تطبيق معين يربطهم ببعضهم          

   .ليمية تعلّمية ضمن إطار جديدالمواقف، مما حقق المتعة والفائدة لهم، وأوجد بيئة تع

 أداة تعليمية تربط المعلمـين  فإن الهاتف المحمول يعدGoad, 2012 ((ومن وجهة نظر جود          

وتضيف بأن الهاتف المحمول يتمتع بوظـائف متعـددة         . بطلبتهم في جميع األوقات وشتى األماكن     

  . تتمثل في مواكبة كل ما يستجد من معلومات بمجرد كبسة زر

وقد اتفق عدد كبير من الباحثين في هذا المجال على مفهـوم الـتعلّم باسـتخدام األجهـزة                     

 Naismith; Lonsdale; Vavoula(إذ عرفه كل من نايسميث؛ لونسديل؛ فافوال وشاربليز . المحمولة

& Sharples, 2005(عد، وأنه يتم التعلّم م: " على أنهن خالله في جزء ال يتجزأ من نظام التعلّم عن ب

كل وقت ومكان من خالل أجهزة خلوية رقمية مثل الهاتف المحمول، والمساعد الرقمي الشخـصي               

   )".MP3(ومشغّل األقراص 

فإن التعلّم المتنقل هـو اسـتخدام األجهـزة الالسـلكية الـصغيرة             ) 2006(وبحسب سالم      

،  PDAsت الرقميـة الشخـصية  ، والمساعداMobile Phonesوالمحمولة يدوياً مثل الهواتف النقّالة 
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، لتحقيـق المرونـة   Tablet PCs، والحاسبات الشخصية الصغيرة Smart Phonesوالهواتف الذكية 

  .والتـفاعل في عمليتي التدريس والتعلّم في أي وقت وفي أي مكان

  متطلبات استخدام األجهزة المحمولة* 

لمحمولة، كان على الداعمين لهـذه   من التعلّم باستخدام األجهزة احتى يتحقق الهدف الرئيس    

  . الفكرة توفير عدد من المتطلبات التي تسهل عملية التطبيق على المعلّم والمتعلّم

؛ رضـا   2010؛ الدهـشان    2010؛ عرفات   2009الدهشان ويونس   ( : من أشار كلٍ حيث     

 إلى أهم هذه المتطلبـات      )2011؛ راموس   2006؛ حمامي   2008؛ الحارثي   2011؛ علي   2010

لتطبيق نظام التعلّم النقال بصورة صحيحة، إذ يتطلب ذلك توافر البنية التحتية الالزمة للتعلّم النقّـال                

أجهزة حديثة ذات جودة عالية من حيث الصورة وسـعة التخـزين وخـدمات االتـصال      من توفير   

خدام هـذه    أماكن محددة باسـت    في أي مكان دون االلتزام بالحضور إلى      باإلنترنت السلكياً ليتم ذلك     

األجهزة، وبنظرهم يجب اختيار وتحديد نمط التعلّم النقال المناسب للموقف التعليمي الذي يمكن مـن               

خالله التفاعل مع الطالب بشكل آلي، وتحويل المواد التعليمية والتدريبيـة الخاصـة بالمؤسـسات               

د اإلدارة التعليميـة    لكن ذلك يحتاج إلـى اقتنـاع أفـرا        . والمدربين إلى صيغة تناسب التعليم النقال     

م ال فـي بيئـة التعلـيم والـتعلّ        والطالب وأولياء األمور بضرورة دمج واستخدام تقنيات التعليم النقّ        

وهذا كله يحتاج إلى توفير الـدعم المـالي والميزانيـات     . بالمدرسة، وفي جميع عمليات اإلدارة بها     

 من الهيئـات والـشركات      ، أم ة والتعليم  ميزانية من وزارة التربي     ذلك من اعتماد   تمأالمناسبة سواء   

ومن المهم أيضاً تدريب    . والمؤسسات الخاصة المحلية والعالمية، وكذلك رجال األعمال والمستثمرين       

العنصر البشري المشارك في تفعيل نموذج التعلّم النقال ويتضمن المعلّم والطالب والكـادر اإلداري              

ويتحقق ذلك كله من خالل     . اقع التعليمية اإللكترونية  ومصممي المواد والبرمجيات والمقررات والمو    

 .وضع الخطط والسياسات الالزمة لتطبيق التعلّم من خالل األجهزة المحمولة
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يتضح مما سبق بأن متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في التدريس تنقـسم إلـى ثالثـة                   

  :مجاالت، وهي

  : ومن أهم بنودهاالمتطلبات المادية،: أوالً

، )Smart Phone (، أو الهاتف الذكي)iPad(كل طالب لجهاز محمول كالحاسوب اللوحي الك امت .1

 ).Mini Laptop(أو الحاسوب المحمول الصغير 

  :كل من األجهزة المحمولة آنفة الذكرل يأتي عرض موجزوفيما 

  ): iPad(بادياآل  .  أ

لمحمـول  وجمعت فيه بين الحاسـوب ا     ) Apple(حاسوب لوحي محمول أنتجته شركة آبل       

)Laptop ( والهاتف المحمول)Mobile Phone(   وهو عبارة عن لوحة خفيفة تزن نـصف بوصـة ،

فقط، إذ إن شاشته تعمل باللمس تمكّن جميع شرائح المجتمع على اسـتخدامه لبـساطته وسـهولة                 

من يمتلك هذا الحاسوب يستطيع تصفح اإلنترنت ومشاهدة مقـاطع الفيـديو            . الوصول إلى تطبيقاته  

ور بوضوح تام، كما ويمكن للجهات المعنية بالعملية التعليمية التعلمية استخدامه في المدارس             والص

والجامعات كأداة للتعلم والتعليم، فمن خالله يمكن قراءة أي كتاب من المكتبة المجودة على سـطحه                

قمـي  وبهـذا فهـو يعتبـر نافـذة مـصغرة للعـالم الر            . وكأن المتعلم يقرأ الكتب الورقية العادية     

)com.world3ibda.www(  
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  ):iPad(يظهر صورة لآليباد ) 1(والشكل رقم 

            
  )1 ( رقمالشكل

  

  ):Smart Phone( الهاتف الذكي. ب

لهواتف العاديـة بأنـه     جوال محمول يرسل ويستقبل المكالمات والرسائل، لكنه يتميز عن ا            

وكأي جهاز حديث فإنـه      Edge و 3G  ،4Gيمكن من خالله الربط مع شبكة اإلنترنت بوسائل متعددة          

ويتمتع الهاتف الذكي بخاصيات عديدة منها سعة التخزين الهائلـة والعمـر الفعلـي              . يعمل باللمس 

 والقدرة علـى تـوفير       ساعات متواصلة في اليوم الواحد     10للبطارية أي قدرتها على العمل طوال       

وتلبي هذه الهواتف أيضاً حاجـات      .  في التعليم  أنظمة تشغيل مناسبة لهذا النوع من الهواتف الذكية       

وميول واهتمامات التالميذ، ألنهم يعيشون في عصر التكنولوجيا في التعليم، لكن ال بـد أوالً مـن                 

 للعب والترفيه والتسلية، وإنما يمكن      تغيير المفاهيم الخاطئة القائمة على أن هذه الهواتف وجدت فقط         

توظيفها بطريقة فعالة واالستفادة من مميزاتها المتعددة في التعليم والتعلم بأسلوب شيق إذا أحـسنوا               

 )topic-444t/com.misryaa.www( استخدامها
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  ):Smart Phone(  ذكييظهر صورة للهاتف ال) 2(والشكل رقم 

   

  

  

  

  

  

  

  

  )2(الشكل رقم 

  

  ):Mini Laptop(الحاسوب المحمول الصغير . ج

 إال أنه أخف وزناً وأصغر حجماً ويمكـن         )Laptop(جهاز يشبه الحاسوب المحمول العادي        

وقد تعددت مجاالت استخدام الحاسـوب المحمـول الـصغير       . استخدامه والتنقل به من مكان آلخر     

)Mini Laptop(    والتي من أهمها مجال التعليم والتعلم حيث أصبح حاجة ملحة لكـل مـن المعلـم 

والمتعلم ألنه يساعد المعلم على التدريس لما يوفره من مرونة في دعم األنشطة المهمة في الـتعلم                 

ين وزيادة تحصيلهم، هذا باإلضافة إلى ترسيخ مفهوم التعلم الـذاتي           ويساعد على رفع كفاءة المتعلم    

يهم ومراعاة الفروق الفردية بينهم، وال يتم ذلك إال بوضع استراتيجية واضحة المعالم الستخدامه              لد

  )php.showthread/vb/com.bytocom.www(في التعليم 
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  :)Mini Laptop(يظهر صورة للحاسوب المحمول الصغير ) 3(والشكل رقم 

  
  
  
   
  

  )3(كل رقم الش                                        

  

  .توفير أنظمة تشغيل مناسبة لألجهزة المحمولة في التعليم .2

 .توفير سجالت خاصة بالطلبة والمعلمين تتضمن البيانات والمعلومات الضرورية .3

  : ومن أهم بنودهاالمتطلبات المعنوية،: ثانياً

 إدارات ومعلمين وأولياء أمور وطلبة بالتعلّم مـن خـالل اسـتخدام             توعية أفراد المجتمع من    .1

 .األجهزة المحمولة

 .ترسيخ مفهوم التعلّم الذاتي .2

 .تعديل اآلراء حول االستخدامات غير الصحيحة لألجهزة المحمولة وتوظيفها توظيفاً صحيحاً .3

  : ومن أهم بنودهاالمتطلبات المهنية،: ثالثاً

ة من معلّمين ومشرفين لديهم القدرة على تطبيق التعلّم         مدارس الخاص توفير كفاءات بشرية في ال     .1

 .من خالل األجهزة المحمولة

 .مواكبة المستجدات في عالم التقنيات الحديثة في مجال األجهزة المحمولة .2

 .Mobile Learning Authorالتمكّن من التعامل مع تقنيات الناشر اإللكتروني  .3

  .مجاالت في إعداد استبانة الدراسةوقد تم االعتماد على هذه ال

  . كانت نادرة جداً بالمتطلباتوحسب ما توصلت إليه الباحثة فإن الدراسات ذات العالقة
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 صعوبات استخدام األجهزة المحمولة* 

قد تلقى االختراعات التي يتوصل إليها اإلنسان الرضا واالستحسان، أو الغضب واالسـتياء                

و الحال بالنسبة لألجهزة المحمولة التي القت رواجاً منقطع النظير من           من قبل المستهلكين، كذلك ه    

  .البعض، إال أنها واجهت بعض التحديات والصعوبات الستخدامها وخاصة في مجال التعلّم والتعليم

 إلى أبرز الصعوبات التي تمثلت في صـغر حجـم الـشاشة             )16: 2006(لقد أشار سالم       

لّل من كمية المعلومات التي يتم عرضها، ورأى أيـضاً أن عمـل             ومحدودية سعة التخزين، مما يق    

البطاريات يستغرق مدة قصيرة ولذلك تتطلب الشحن بصفة مستمرة، ويمكن فقد البيانات إذا حـدث               

خلل عند شحن البطارية، وطالب بتغيير أو تعديل اآلراء واالستخدامات الخاطئة لألجهزة المتنقلـة              

  . وتوظيفها توظيفاً صحيحاً

في دراسته صعوبة إدخال المعلومات إلى المـساعدات الرقميـة          ) 2006(وأظهر حمامي      

خاصة مع صغر حجم لوحات المفاتيح، كما أكّد على أنه ال يمكن استثمار برمجيـات الحواسـيب                 

  .الشخصية نفسها على األجهزة المحمولة

اً من الـشعور بالعزلـة      بأن استخدام أجهزة التعلّم النقال قد يخلق نوع       ) 2012(وذكر سليم      

لدى بعض الطلبة مما سيؤثر سلباً على تحصيلهم األكاديمي في مختلف المواد، لذا كان من المهـم                 

  . إيجاد استراتيجية واضحة المعالم لهذا االستخدام

على أهمية تأسيس بنية تحتية، تـتضمن شبكات سـلكية والسـلكية،           ) 2011(وأكّد يونس      

ن المعلّمين والمتعلّمين، وكذلك بين المتعلّمين فيما بينهم، كما أوضـح بـأن             وتوفير بيئة تـفاعلية بي   

.  بحيث ال يمكن لكل شـرائح النـاس امتالكهـا          – خاصة الحديثة منها     –أسعار األجهزة مرتـفعة    

وبحسب رأيه أيضاً فإن هناك صعوبات تـقنية وأمنية تـتمثل في ضعف كفاءة اإلرسال مع كثـرة                

شبكات الالسلكية، وقد تتعرض هذه الشبكات لالختراق ممـا يـسهل عمليـات             أعداد المستخدمين لل  

  .الفقدان والسرقة
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  أهمية استخدام األجهزة المحمولة* 

بالرغم من األصوات المعارضة بشدة الستخدام األجهـزة المحمولـة ووجـود صـعوبات                 

ـ            وتحديات متعددة، إالّ   اراة التطـورات    أن هناك من يرحب بهذه الفكرة لقنـاعتهم بـضرورة مج

بأن الهاتف الخلوي سيكون    ) 2009(المتالحقة في مجال التكنولوجيا، إذ ذكر كل من عبود والعاني           

أنجع أنظمة االتصال عن بعد في ميدان االتصاالت الالسلكية، لما يقدمه من خدمات كثيرة للمعلّـم                

 أي زمان، بمعنى أنه سـيكون       والمتعلّم على السواء، فضالً عن إمكانية استخدامه في أي مكان وفي          

  . تعليماً متنقالً عالي المرونة

أخبـر  ) Couch, 2012(وفي ندوة لنائب رئيس قطاع التعليم العالمي في شركة آبل، كاوتش    

هو دراجة ذهنية يمكنها أن تـزيد من قدرة الطالب على          " آي باد "الحضور بأن الجهاز اللوحي مثل      

طوير التعلّم النقّال هو تغيير سلوك الفصل الدراسي بمساعدة الطلبة          التعلّم، ويضيف بأن الهدف من ت     

  . على إيجاد الشغف بالتعلّم

األجهزة المتنقلة فعالة كمعاونة للبحث وكأدوات  للتعلـيم والـتعلّم،           ) 2009( الشايع   وعدت   

مهـارات  أيضاً من خالل المحاكاة يمكن للمتعلّمين إجراء التجارب الخطرة والتدرب على بعـض ال             

مين لديهم الفرصة لالستفادة مـن      المعقدة داخل فصولهم الدراسية باستخدام األجهزة المتنقلة، وكمعلّ       

هذه التقنية داخل الفصل الدراسي وخارجه، واعتبارها أداة اتصال فعال، ومصدر تعلّم مكّمل لنظام              

  . تعليمي قائم ومتكامل كالتعلّم اإللكتروني

نقّال بأنه قد يشكل التكامل في الحلقة التعليمية المؤلفـة مـن الطالـب            وتكمن أهمية التعلّم ال      

والمدرسة والعائلة، إذ تكون صلة الوصل مباشرة بين هذه األطراف، وهذا التواصل المباشـر مـع               

المدرسة له أهمية بالغة عند العائلة، خاصة إذا كان كال األبوين عاملين، فهذا يعطي فرصة لتدارك                

  ).2:2006حمامي، (أو مسلكي لهؤالء األبناء أي إخفاق دراسي 
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  فوائد استخدام األجهزة المحمولة * 

    بعد أن تم        ن وجود بعض الفوائد التي قـد        الحديث عن أهمية استخدام األجهزة المحمولة، تبي

  . تـفيد األطراف التعليمية التعلّمية في مختلف المواد الدراسية

ظم األجهزة المتـنقلة تكون مفيدة في التعليم وتسهيل        فإن مع ) 2006(فمن وجهة نظر سالم        

ها تمكن الطلبة من التفاعل مع بعضهم بعضاً ومع المعلم، إذ يمكـن للمعلمـين               مهام المعلمين، إذ إنّ   

استخدامها في توزيع العمل على الطلبة بسهولة وبشكل طبيعي، كما أنها مهمـة لكونهـا تـستخدم                 

  . ن يواجهون صعوبات تعلّمكـتـقنية مساعدة للمتعلّمين الذي

     ويرى أديدا أن             أجهزة التعلّم المتنقل أجهزة مفيدة في االتصال بشبكة اإلنترنـت، وبمـا أن  

أجهزة التعلّم المتنقل أصبحت تضم بواحث شبكية، فهناك فرصة إليجاد تــقنية أصـلية وبـسيطة                

ية في الدخول إلى سـطح المكتـب        الستخدام التعلّم المتنقل عبر الشبكة، ويمكن استخدام هذه التـقن        

  ). Adida, 2007(عبر األجهزة المتنقلة 

بأن التعلّم المتنقل يعزز التعلّم المتمحور حول المتعلّم ويسد         ) 2012(وجاء في دراسة سليم        

نه من الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي زمان ومكان، ويعمل التعلّم المتنقل             مكّه ي احتياجاته، ألنّ 

ض الحواجز الثـقافية بين الطلبة والمدرسين باستخدام قنوات االتصال المختلفة ألنه يتخـذ             على خف 

  . من بيئة المتعلّم البيئة الحقيقية للتعلّم

 – ومن بينها األجهزة المحمولة      - األجهزة المتنقلة      في دراسته أن  ) 2010(وذكر الدهشان      

اصة في المدارس القديمة، لما تـثيره من حافز        تحقق عنصر التجديد في أسلوب التدريس التقليدي خ       

ها تـزيد الدافعية وااللتـزام الشخـصي       ، كما أنّ  )coolness(لدى الطلبة فيما يعرف بالتغيير الهادئ       

        المتعلّمين الذين مارسوا عملية التعلّم      للتعلّم وتحمل المسؤولية، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن 

ال كانوا أكثر تركيزاً في تحقيق أهداف التعلّم نتيجة للمتعـة والفائـدة             من خالل تـقنيات التعليم النقّ    

  .فيها
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  :الدراسات السابقة: ثانياً

 الفرد من التعلّم والوصول إلى      التي تُمكّن تعد األجهزة المحمولة إحدى وسائل التعلّم المتنقل          

نياً، لكن هذه التـقنية بحاجة     المعلومات بكل يسر وسهولة حتى بغياب المعلّم عن طلبته مكانياً وزما          

  .إلى عدد من المتطلبات وقد تواجهها بعض الصعوبات عند استخدامها في مجال التعليم

ولقد اطلعت الباحثة على عدد من الدراسات التي تناولت المتطلبات والصعوبات التـي قـد                 

فقد تم تقـسيم الدراسـات      وبناء عليه   . تواجه المعلّمين عند استخدام األجهزة المحمولة في التدريس       

  :السابقة المتعلقة بهذا الموضوع إلى محورين أساسين هما

  متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في التدريس: أوالً

حيث هـدفت إلـى   ) Brown, 2008 (براونومن أولى هذه الدراسات الدراسة التي أجراها   

 إذا كان استخدام الهاتف المحمول      معرفة ما ثناء عملية التعلّم و   معرفة أثر استخدام الهاتف المحمول أ     

أثـناء عملية التعلّم قد حسن عملية استيعاب المفردات بشكل مناسب، وانتجت فرقاً واضـحاً بـين                

. التالميذ الذين استخدموا أجهزة الهاتف المحمول وأولئك الذين اتبعوا الطريقة اإلعتيادية في الـتعلّم             

لتحفيز لدى التالميـذ ممـن يـستخدمون الهـاتف المحمـول،            وقد أبرزت هذه الدراسة زيادة في ا      

واستخدمت أيضاً أسلوباً وصفياً لتحديد كم أن استعمال الهواتف المحمولة، إن وجـدت، قـد حقـق                 

تحسناً في قراءة المفردات عند المجموعة المعرضة لالختبار، وكم أن األسلوب الكمي االستكـشافي              

. عمال الهاتف المحمول قد حقق اهتماماً تحفيزياً لمواصلة الدراسـة         المستخدم لتحديد ما إذا كان است     

وكشفت نتائج الدراسة زيادة في مفردات االستيعاب عندما استخدمت عينة من تالميذ الصف التاسع              

وفي النهاية توصل الباحث    . التـقنيات الريادية في مفردات محددة تم إنتاجها عبر الهاتف المحمول         

ناك فرق واضح بين التالميذ الذين استخدموا الهاتف المحمول في تعلّمهـم وبـين              إلى أنّه لم يكن ه    
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التالميذ الذين تعلّموا بالطريقة اإلعتيادية، إالّ أن الحافز لدى التالميـذ فـي الـتعلّم ازداد عنـدما                  

  .استخدموا الهاتف المحمول لدراسة المفردات

حيـث  " يم المتنقل باستخدام الجـوال    تطبيق التعل : "دراسة بعنوان ) 2008 (الحارثيوأجرى  

                االهتمام بالتعلّم المتـنقل ازداد بعد ثورة التعلّم اإللكتروني، وما يزال الكثيرون يرون بـأن رأى أن

التعلّم المتـنـقل هو نوع من أنواع التعليم اإللكتروني ألنّه يتم في أي مكان وأي زمان بمـساعدة                 

، وقد قامت عدة مجموعـات بتجريـب   ) حاسب محمولهاتف محمول، أو (جهاز اتصاالت متـنقل    

استخدام التعلّم المتـنـقل وحاولت كل مجموعة تعريفه حسب تجربتها واستخداماتها وخلفياتها، مما            

ويرى . أدى إلى تعدد اآلراء والرؤى حول التعلّم المتنقل وصعوبة تحديد خصائصه على وجه دقيق             

يتم تعريفه بشكل دقيق حتى اآلن، إذ إن التعريف الرسمي من           بعض الباحثين بأن التعلّم المتـنقل لم       

قبل الجهات الرسمية األوروبية تربطه بالتعليم اإللكتروني، بينما يركز التـقــنيون علـى الـتعلّم               

ومـا  ) PDAمثل الهواتف المحمولة، المساعدات الشخصية الرقميـة        (باستخدام األجهزة المتـنقلة    

 ويركّز كثير من الباحثين على تـنقل المتعلّمين وتقديم التعلـيم لهـم             تحمله من ابتكارات ووظائف،   

  .أثناء عدم وجودهم في أماكن ثابتة وليس على األجهزة المتنقلة

كشفت من خاللها بأن تكنولوجيات الهواتف ) Al-Karadsheh, 2009 (الكرادشةوفي دراسة 

وجيا في التعليم في البلدان الناميـة، ألنّهـا         المتنقلة تـقدم العديد من الحلول الممكنة لتطبيق التكنول       

ونظراً النتشار الهواتف المحمولة بين طلبـة       . توفر حلوالً فريدة لقيود البنية األساسية للبلدان النامية       

وبرأيها فإن التعليم من خالل     . العلم فإنه يمكن استغاللها في تطوير نظم تساعدهم في عمليات التعليم          

) PDAs(والمساعدات الرقمية الشخـصية  ) Smart Phones( الهواتف الذكية األجهزة المتـنقلة مثل

عمل على تعزيز بيئة التعلّم والتعليم، ويمكن أن تستخدم كأداة من أدوات التعلّم ومنظم لتقديم دورات                

وتضيف بأن تكنولوجيا الهواتف الخلوية يمكـن       . دراسية كاملة على شبكة اإلنترنت لطلبة الجامعات      
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 عملية التعلّم، حيث يمكن استغالل الوسائط المتعددة الممكنة لعرض موارد التعليم خـالل              أن تعزز 

  .األجهزة المحمولة

 )J.; A.; J.; I. & B., 2009 (هيرنجتون؛ هيرنجتون؛ مانتي؛ أولني وفيـري وهدفت دراسة 

إلـى  " لتعليم العالي التعلّم النقال في ا   : تكنولوجيا جديدة، وأساليب تدريس جديدة    : "والتي كانت بعنوان  

البحث باستخدام األجهزة المحمولة في التعليم العالي وإعطاء أمثلة على ذلك، وتــزويد المعلّمـين               

بدليل يساعدهم على استخدام األجهزة النقالة في تدريس المواد التـي يدرسـونها بطـرق إبداعيـة       

تخدام األجهزة المحمولـة فـي      وفعالة، وقد أظهرت الدراسة نتائج إيجابية في إعطاء أمثلة على اس          

التعليم العالي، كما نتج عنها دليل للمعلّمين يساعدهم على استخدام األجهزة المحمولة فـي التعلـيم                

  .والتعلّم

استخدام الهاتف المحمول في التعليم والتدريب،      ) 2010 (الدهشانوكان الهدف من دراسة     

        الهواتـف المحمولـة يمكـن اسـتخدامها         لماذا؟ وفي ماذا؟ وكيف؟ كدراسة نوعية أشارت إلى أن 

 وتوظيفها في عمليات التعليم والتدريب، إضافة إلى استخدامها في إرسـال واسـتقبال المكالمـات              

 من خالل ما تحتويه من تقنيات أو مـا تــقدمه   -الهاتفية، كما وتوصل إلى أن الهواتف المحمولة  

لتعليمية والتدريبية، وتعطي فرصاً جديـدة للـتعلّم         يمكن أن تقدم فوائد عديدة للعملية ا       –من خدمات   

التقليدي في الفصول الدراسية، وكذلك في نمط التعلّم مدى الحياة خارج هذه الفصول الدراسـية، إذا              

تم دمج تـقنياتها في التعليم في ضوء التوجه الجديد بدمج تـقنية المعلومـات واالتـصاالت فـي                 

تف المحمول في التعليم والتدريب يعد شكالً جديداً مـن أشـكال            وحسب رأيه أيضاً فإن الها    . التعليم

والذي أصبح اليوم منتشراً في جميع أنحاء العالم ويخدم ) Distance Learning(نظم التعليم عن بعد 

عشرات الماليين من الطلبة نظراً لما حققه من دور مهِم أساسي في الوصول إلى األفـراد فـي أي          

يفتح آفاق التعليم لشرائح كبيرة من المجتمع قد يكون من الضروري أن يصل             مكان وفي أي وقت، ل    
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وأضاف بأن استخدام الهاتف المحمول في التعليم والتدريب وتطبيقه بـصورة           . النظام التعليمي إليها  

 كتوافر  -صحيحة يتطلب ضرورة توافر أمور عديدة، وهذه األمور ال تقتصر على األمور المادية              

 وعلى نفـس    - بل تمتد أيضاً     -تية، وتوفير الدعـم المالي والميزانيات المناسبة وغيرها        البنية التح 

 إلى األمور البشرية والتي من بينها توعية أطراف العملية التعليمية بالـدور             -الدرجة من األهمية    

  .خدامهاالذي يمكن أن تـقوم به هذه األجهزة في خدمة عمليتي التعليم والتعلّم، وتدريبهم على است

 بدراسة) Issa; Hussain & Al-Bahadili, 2011 (لييعيسى؛ حسين والبهادوقد قام كل من 

هدفت إليجاد أنموذج موحد وفعال للتعليم بواسطة الهاتف المحمول من أجل المساعدة على توسـيع               

رتكز على  ونشر التعليم في الوطن العربي، وبرأيهم فإن هذا األنموذج يستخدم تكنولوجيا اتصاالت ت            

األقمار الصناعية والتي تمكنه من تخصيص قناة فعالة تحدد قنوات اتصاالت تشمل مناطق خاصة،              

وهذا األنموذج المقترح يمكن أن يشار إليه بأنه القمر الصناعي العربي التعليمي، وهذا القمر يغطي               

ـ               ستخدمي الهـاتف   وبشكل فعال كامل مناطق الوطن العربي ويمكنه أن يصل إلى عدد كبير من م

وهذا األنموذج يحقق عناصر    . المحمول في مناطق شاسعة لم يكن من الممكن الوصول لها من قبل           

  .فعالة تعزز العملية التعليمية وتضاهي مستويات عالمية في التربية

 دراسة هدفت إلى بناء منظومة معرفية، تـتضح فيها مالمح صورة         ) 2012 (سليموأجرى  

لمتنقل وبيئته وخصائصه وميزاته وفوائده، حيث أجمعت الدراسات على أن التعلّم           تكنولوجيا التعلّم ا  

المتنقل هو نظام تعلّمي تعليمي تجمعه بالتعلّم اإللكتروني عناصر متـشابهة وأخرى متباينة، يقـوم              

ـ              ة أساساً على االتصاالت السلكية والالسلكية، بحيث يمكن للمتعلّم حرية الوصول إلى المواد التعليمي

والمحاضرات والندوات في أي زمان ومكان خارج الفصول الدراسية، وهذا بدوره يخلق بيئة تعلّـم               

جديدة في إطار المواقف التعليمية، تـقوم على التعلّم التـشاركي والتــفاعلي، وسـهولة تبـادل               

  . المعلومات بين المتعلّمين أنفسهم من جهة والمحاضر من جهة أخرى
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ومـساعد رقمـي   ) iPad touch(باد   التعلّم المتنقل تـتـكون من آيوقد تبين أن تـقنيات

وقارئ الكتاب اإللكتروني ) Drive USB(والناقل أو الحامل ) Personal Digital Assistant(شخصي 

)E-Book Reader ( وجهاز الهاتف الذكي)Smart Phone (   والهواتف الخلويـة العاديـة)Cellular 

Phone (المحمول والكمبيوتر الشخصي )فائق الحمولة) (Ultra Mobile ( والتراسل بالحزم الرادوية

)GPRS) (General Packet Radion Services  ( واالتصاالت، والبلوتوث، والواي فاي، وكمبيوتر

وأقالم المسح الضوئي، ووسائط التخزين، والناشر عبر الجـوال  ) Laptop Tablet(محمول لوحي 

)Learning Mobile Author(.  

    التحديات التي تعترض سبل تطبيق التعلّم المتـنقل في التعليم          وأظهر في دراسته أيضاً بأن 

تتمحور ما بين تـقنيات أمن وحماية المحتوى التعليمي وتوفر األجهزة وقدرتها التخزينية والترددية             

ية بـين الطلبـة،     ودرجة تحملها، وتحديات تعليمية تتعلق بإعداد المناهج التعليمية، والفروقات الفرد         

وتدني مستوى الثـقافة والخبرة والمهارة لدى بعض المدرسين والطلبة في التعامـل بجديـة مـع                

تكنولوجيا العصر، وارتفاع الكلفة المادية لمدخالت هذا النوع من التعلّم، وغيـاب االسـتراتيجيات              

 الدراسة بالتأكيـد علـى      التعليمية المتكاملة التي تضمن السير في خطى التعلّم المتـنقل، واختتمت         

أهمية إعادة النظر في مدخالت العملية التدريسية وإجراءات تنفيذها من أجل استيعاب مفاهيم الثورة              

المعرفية واإللكترونية والتكنولوجية، والتعبئة المجتمعية، لتحقيق متطلبات المرحلة الراهنة، والسير          

  .بركب الحداثة والتطور والتغيير

) iPad(الحاسوب اللوحي : "بعنوان) Singaravadivelu, 2012 (رافاديفيلوسينجاوفي دراسة 

، أثبت من خاللها بأن الحاسوب اللوحي احتل مكانة ذائعة الـشهرة بـين              "كأداة للمحاكاة واإلدراك  

الناس في مختلف أوضاعهم العلمية واالجتماعية، وساعد الطلبة والمعلّمين كثيراً في تسهيل عمليـة              

ومع تقدم الزمن أصبح هناك أجهـزة كثيـرة         . تعلّم وطور مهنة التعليم إلى درجة  كبيرة       التعليم وال 
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تحاكي الحاسوب اللوحي كالهاتف النقال الذي كان يستعمل في البداية للحديث والمكالمات الـصوتية              

فقط، ومع تقدم العلم أصبح للهاتف النقال أهدافاً كثيرة أخرى غير المكالمـات والحـديث العـادي،                 

فالرسائل النصية المختصرة أصبحت شائعة بين المجتمع عامة، وبين من لهم عالقة بالتعليم والتعلّم              

بشكل خاص، وارتبط الهاتف النقال باإلنترنت الذي ساعد عملية التعلّم وأضاف لها الكثيـر، حيـث        

ي التعلـيم   أصبح هناك تفاعل حقيقي بين المعلّمين والطلبة ليس في المدارس فحسب، وإنما أيضاً ف             

ومن ). iPad(العالي، حتى أن الهاتف النقال أصبح يستعمل كحاسوب عوضاً عن الحاسوب اللوحي             

خالل ما سبق، فقد أصبحت العملية التعليمية بهذه األجهزة متطورة وسهلة وساعدت فـي تطـوير                

  .التعليم والتعلّم

ولـة يـدوياً لكونهـا    على أهمية األجهزة المحم) Derakhshan, 2012 (ديراخشان    وأكد 

 مرتبطة باإلنترنت بشكل دائم مما يساعد الناس على إنجاز الكثير من مهامهم اليومية، ويستخدم كل              

، والحاسبات اآللية المـصغرة أو حاسـبات   )Smart Phones(من المعلمين والتالميذ الهواتف الذكية 

تواصـل والتعـاون واإلبـداع    ، من أجل ال)Netbooks(والكتب االلكترونية ) Tablet PCs(اللوحة 

. والمشاركة في اإلعالم العادي وغير العادي والتواصل االجتماعي من خالل الشبكات االجتماعيـة            

وبرأيه فإن هذا الجيل الجديد قادر على التعامل مع األجهزة المحمولة، إذ أصبحت هـذه األجهـزة                 

كان كافياً لصناعة األجهـزة التعليميـة       الذكية والدقيقة التي تعمل باللمس أكثر استعماالً وهذا وحده          

الدقيقة، بما فيها األجهزة التي تساعد في نظام إدارة التعليم، وبالنسبة لكثير من األفراد فإن الهـدف                 

األساسي من استخدام األجهزة النقالة قد تغير من استعماله للمكالمات الصوتية إلى تطبيقات أخـرى               

  .التواصل االجتماعي والتعلّمأكثر اتساعاً، كالبريد اإللكتروني و
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  صعوبات استخدام األجهزة المحمولة في التدريس: ثانياً

 إلى هدف فيهاو )Jones, 2009 (جونز  النوعية التي أجراهادراسةال  هذه الدراساتبينومن        

اختيار العالقة بين االنزعاج الطبيعي والحمل الزائد الموضوعي واالستجابة الفـسيولوجية، وبـين             

 الدراسـية،   الموضوعاتالتأثير على أداء التالميذ أثناء استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول لدراسة           

  . وكانت نظرية النشاط تستخدم كأساس نظري لتوصية الدراسة

وأجرى دراسته على أربعة وثمانين مشاركاً في الدراسة ممن تجاوزوا الخامسة والعـشرين           

: مل على موضوعين من موضوعات التعلّم عن بعـد وهمـا          من العمر، حيث قاموا بقراءة نص ش      

سطح مكتب الحاسوب، أو الهاتف المحمول، وأثـناء قراءة النص تم عرض مستوى واحـد مـن                

المهمات الصعبة على المشاركين، حيث خاض كل مشارك ثالثة اختبارات مكررين نفـس المهمـة         

  .NASA – TLXتحقيق وتقييم لكل اختبار، وبعد كل تجربة، أتم المشاركون اختبار 

ومن نتائج هذه الدراسة أنها وفّرت الوضوح الالزم بشأن تكنولوجيا التعلّم باستخدام الهاتف             

المحمول، والمحملة بمهمات ذات مستويات صعبة قدمت اضطراباً بدنياً وأثّرت على المفـاهيم ذات              

ومـن النتـائج المهمـة لتلـك        . لمشاركيناألحمال العقلية، وأثّرت أيضاً على القراءة والتعلّم لدى ا        

الدراسة، أنها زادت من قدرات الطلبة أثناء استخدامهم للهاتف المحمول وساعدتهم علـى الـتعلّم،               

والحدود التي تم تعريفها تحتاج إلى مزيد من التـفحص أثـناء بناء بيئات التعلّم بواسطة الهـاتف                

 .ة أال يؤثر ذلك على أداء التالميذالمحمول، مع اإلبقاء على هدف استخدامه ومراعا

 دراسة هدف من خاللها إلى تقييم فعالية التعلّم بواسـطة ) Williams, 2009 (وليامزوأجرى 

الهاتف المحمول بالمقارنة مع التعلّم وجهاً لوجه، وتقرير الحد الذي يمكن أن يستخدم التالميذ منهج               

نمـوذج لـألداء    : لمبدأ تم استخدام نموذجين للبحث    التعلّم باستخدام الهاتف المحمول، ولترسيخ هذا ا      
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خدم هذان النموذجـان لإلجابـة عـن        تُـواس. ونظرية القبول الموحد، واستخدام نموذج التكنولوجيا     

البحثسؤالي :  

الطريقـة  (هل فاعلية التعلّم بواسطة الهاتف المحمول أكثر أو أقل من فاعلية التعلّم وجهاً لوجه                .1

 ؟)االعتيادية

 اصر التي تؤثر على قبول واستخدام التعلّم عن طريق الهاتف المحمول؟ما العن .2

   وأضاف في دراسته أن    نة من شخصين يقابل كل منهمـا        المشاركين في المجموعات المكو

اآلخر قد تـفوقا على أولئك المشاركين الذين يستخدمون الهاتف المحمول في الـتعلّم مـن خـالل                 

وتبين بأن المشاركين في الطرف األول قد أدوا بشكل أفـضل           . لدراسةاالختبارين اللذين قدما أثناء ا    

بكثير من المشاركين في الطرف الثاني عند تقديمهم لالختبار األول، وبشكل مماثل فإن المـشاركين              

قد تـفوقوا على مستخدمي الهاتف المحمول في الـتعلّم فـي           ) وجهاً لوجه (في المجموعة الضابطة    

، باإلضافة إلى العنـصرين     8% ان معدل الزيادة في األداء في االختبارين بنسبة       االختبار الثاني، وك  

. رت على قبول واستخدام الهاتف المحمول في التعلّم لم يتم تحديـدها           السابقين فإن العناصر التي أثّ    

   النظرية الموحدة للقبول واستخدام التكنولوجيا       وأشار أيضاً إلى أن )UTAUT (   مهيأة بشكل تفصيلي

  .قياس قبول واستخدام التعلّم عن طريق الهاتف المحمولل

لوصول لقاعدة من المعلومات والتوصيات إلمكانيـة       إلى ا ) 2010 (فرجون وهدفت دراسة 

توظيف التعلّم المتـنـقل بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت وفـق مفهـوم إعـادة                

ء هيئة التدريس والتدريب والطلبة نحو إيجابيات التعلّم        هندسة العمليات وذلك من خالل استطالع آرا      

المتنقل وسلبياته كتـقنية ونمط تعلّم حديث ضمن اإلطار التعليمي، قبل صهره في نهج واحـد مـع              

  .التعليم التقليدي لتحقيق أهداف المجتمع وسوق العمل
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  بينهم وبين الطلبـة      هناك فروقاً فيما بين هيئة التدريس والتدريب، وكذلك        أسفرت النتائج أن 

من جهة أخرى، وهذه الفروق ارتبطت باختالف نمط الكلية والدرجة الوظيفيـة لهيئـة التـدريس                

والتدريب، أو عدد الفصول الدراسية بالنسبة للطلبة، وكذلك اختالف الخبرة على استخدام اإلنترنت،             

 النمط مـن التعلـيم ضـمن        وبصفة عامة ال يمانع أفراد العينة من خالل استجاباتهم في إدخال هذا           

التعليم التطبيقي، ولكن رأي هيئة التدريس والتدريب في أمور إعداد المناهج والمشكالت التــقنية              

جعلهم أكثر حذراً من الطلبة في استجابتهم لسلبيات التعلّم المتنقل، في حين كانت استجابات الطلبـة                

     ه في أغلب بنودها ال تمثل لهم أهمية بالمقارنـة           سلبيات أكثر تفضيالً إليجابيات التعلّم المتـنقل وأن

 هذا النمط مناسب إلدخاله في كليات التعليم التطبيقـي وفـق مفهـوم    باإليجابيات، ومن ثم يتبين أن 

 .إعادة هندسة العمليات التعليمية

ه بالرغم من النمـو الـسريع واسـتخدام    أنّ) Messinger, 2011 (ميسنجروجاء في دراسة 

ولة المرتبطة باإلنترنت، فقد بقي هناك الكثير من المدارس التي تـقاوم تبنّـي مثـل               الهواتف المحم 

  تلك األجهزة، وتـتمثل 

باك الحاصل في   أسباب عدم تحمس المدارس لتلك الفكرة في التكلفة العالية لألجهزة، واالرت          

تخدام تلك األجهزة،   تجاهها، باإلضافة إلى مسائل األمن والخصوصية التي رافقت اس        البيئة التعليمية   

ومع ذلك فقد بيحافز التالميذ للتعلّم قد زاد نتيجة للسماح لهم باستخدامهانت الدراسات أن  .  

ق استخدام الهاتف المحمول على إحـدى المـدارس         بوللتأكد من صدق هذه الدراسة، فقد طُ      

ون والطلبة إلى فحص    الثانوية، ومن أجل فهم أفضل، ولسد الثغرة في هذا المجال، فقد خضع المعلم            

مباشر، ومن ثم التحقوا بمجموعة خاصة، وكانت النتيجة إمكانية استخدام تلك األجهزة في المدارس              

وأشارت نتائج البحث،   . الثانوية في التعليم كأدوات سيتم استعمالها في الوقت الراهن أو في المستقبل           

لى أتم االستعداد لتبنّي التعلّم بواسطة الهاتف       أن التالميذ والمعلمين في تلك المدارس الثانوية كانوا ع        
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وأكدت نتائج الدراسة أن التالميذ يشعرون بأن مدرسيهم يحتاجون إلى مزيد من التدريب             . المحمول

فيما يتعلق بموضوع استخدام الهاتف المحمول للتعلّم، والمعلمون يستشعرون بخطـورة اسـتعمال             

 أنّهم غير حذرين من استخدام التالميذ المتكرر لهذه         جتماعية، إالّ التالميذ لهذه األجهزة لحاجاتهم اإل    

وأخيراً، اتّفق كل من المدرسين والطلبـة علـى اسـتخدام الهـاتف             . األجهزة لألغراض التعليمية  

    ن مستويات           المحمول في المدارس، ولو أنذلك وضع انتقالي، سوف يساعد في زيادة التحفيز ويحس 

  .ثـقافة مدرسية إيجابيةاإلنجاز العامة ويوجد 

ه يوجد لدى التالميذ حافزاً أساسياً وكليـاً السـتعمال أجهـزة            أنّ  أيضاً Messinger       واستنتج  

الهاتف المحمول خارج المدرسة، مع أن المعلمين ما زالوا معارضين لقبول هذه األجهزة كـأدوات               

لوا فكـرة اسـتعمال التالميـذ لهـذه         للتعليم، لشعورهم بالحاجة لدعم وتدريب إضافي قبل أن يتـقب        

وتوصل أيضاً أن المعلّمين غير متخوفين من اعتماد التالميذ اليومي على تلك األجهزة من              . األجهزة

أجل االتصاالت والتعاون باإلضافة إلى التعلّم؛ ولذلك فإنهم لم يقوموا بالمجهود الالزم لـدمج هـذه                

، اتـفق كل من المعلمين والطلبة على إمكانية استخدام         وفي النهاية . األجهزة ضمن المنهج المدرسي   

  الهاتف المحمول إلذكاء اإلبداع لدى 

وأضاف، أن التالميذ سيحتاجون    . المتعلّمين، وإيجاد بيئة صفية تعليمية إيجابية، وزيادة الحافز لديهم        

ن مزيـداً مـن     فهم آداب االستخدام السليم للهاتف المحمول داخل المدرسة، بينما يحتـاج المعلمـو            

  .التدريب للفعالية الالزمة إلدارة بيئة تعليمية مناسبة الستخدام الهاتف المحمول

دراسة هدفت إلى قياس فهم المعلمين الستخدام تقنية الهواتف ) Goad, 2012 (جودوأجرت 

لمحمولـة   هذه الهواتـف ا    وتُعد. عملية التعليمية التعلمية  المحمولة كأداة تعليمية إلشراك الطلبة في ال      

 تجلـب   ها التـقنية التكنولوجية األكثر شمولية في العـالم، فوظائفهـا المزدوجـة تـستطيع أن              بأنّ

 المـدارس كانـت بطيئـة ولـم         وحسب هذه الدراسة، فإن   . المعلومات األكثر حداثة أمام المستخدم    
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ستــفادة  تـتـقبل استعمال الهواتف المحمولة نظراً للخوف وعدم وجود معرفة جيدة عن كيفية اال            

  .منها

ولقد تركزت دراستها على ذلك الموضوع، خاصة تلك المعلومات المستمدة مـن صـانعي              

       دي الخدمة ذوي الصلة، أنالفرصة الكتشاف هذه األداة التكنولوجية      الهواتف المحمولة وتخص مزو 

خـل غرفـة    كوسيلة مساعدة تعليمية لتزويد المدربين بالمعلومات لدعم استخدام الهاتف المحمول دا          

  .الصف، كانت حاضرة ومناسبة

معلّم في مدارس حكوميـة فـي       ) 500(وقامت في دراستها أيضاً بإجراء استطالع آلراء        

من الواليات المتحدة األمريكية عن مهنيتهم في مجال التكنولوجيـا،          ) Midwest(النصف الغربي   

امها داخل الغرفة الـصفية،     وعن مدى فهمهم ألهمية استعمال تلك التكنولوجيا، وآرائهم عن استخد         

مـن  %) 28.5(وتبين أن   . وماهية معلوماتهم المتكاملة عن الهواتف المحمولة أثناء إعطاء الدروس        

المستجيبين كانت لديهم الخبرة في استخدام الهواتف المحمولة داخل الصف بالمقارنة مع ما بينتـه                

  .ي مع الهاتفمن الطلبة لديهم تـفاعل يوم%) 75(اإلحصاءات الوطنية بأن 

وقد وباستخدام اختبار تجد )Mann – Whitney( U test ّه ال يوجد فروق واضحة بـين  أن

مدرسي العلوم وأنظمة المعلومات والهندسة والرياضيات ومدرسي مناهج المواد األخرى من خالل            

مع ) t-test(تبار  ه وجد أيضاً عند إجراء اخ      أنّ مفاهيمهم ألهمية استخدام التكنولوجيا داخل الصف، إالّ      

 واضح في قدرتهم على تصميم وإعطاء دروس        ه كان هناك فرقٌ   نفس المجموعتين من المدرسين أنّ    

 معلّمـي العلـوم وأنظمـة المعلومـات         في دراستها أنGoad (  (وبينت جود   . باستخدام التكنولوجيا 

روع أخرى مـن    والهندسة والرياضيات قد صنفوا أنفسهم ضمن مهارة أعلى من أولئك المدرسين لف           

المعرفة، وتم اختبار العالقة بين المستوى العادي للمدرس وبين قدرته على التصميم وإلقاء الدروس              

، ووجدت عالقة إيجابية مميزة عندما تبين       )Pearson(باستخدام التكنولوجيا من خالل معامل ارتباط       



38 
 

 

 القدرة على توصـيل     أيضاً أن أن مستوى التكنولوجيا قد زاد من قدرة المعلّم على التصميم، وتبين            

هل مستويات االندماج عند التالميذ     : "وكان السؤال المطروح  . الدروس إلى أذهان التالميذ قد ازداد     

  ". مختلفة إذا أخذنا بعين االعتبار تلك المعتمدة على التكامل في التكنولوجيا؟

 اسـتعمال  أنOne-Way ANOVA ((وأظهرت من خالل استخدام تحليل التباين األحـادي  

أدوات إنتاج خفيفة، وتعيين فرص تعليمية ضرورية لتقديم مهارات تكنولوجية قد تم التأكـد أنهمـا                

  التي تحدث عند استخدام التكنولوجيا كانت متنبئاً        المشكالت البراعة في إطالق     متنبئين سلبيين، وأن 

ة ألربعة وأربعين مدرسـاً     ومن خالل ملخص استجابات الخبر    . إيجابياً الندماج التالميذ في الدرس    

كانوا مشمولين في االستبيان، تمت مناقشة اندماج التالميذ من خالله، مما أدى إلى التعمق بالدراسة               

  .خاصة عند استقصاء مفاهيم اندماج التالميذ عند استخدامهم للهاتف المحمول كأداة تعليمية

  :تعليق على الدراسات السابقةال

 هناك اهتماماً بالتعلّم المتنقل، وتـأتي هـذه         السابقة، لوحظ أن  بعد االطالع على الدراسات     

 المتنقـل وأهميتـه والتحـديات التـي     التعلّم الدراسة لدعم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع

، كما وحاولت هذه الدراسة التعريف بدرجة أهمية توافر متطلبات استخدام األجهزة المحمولة             تواجهه

جليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المعلمـين فـي مـدارس              في تدريس اللغة اإلن   

  .عمان الخاصة

 تبين للباحثة من خالل هذه المراجعة قلة وجود دراسات عربية تناولت موضوع التعلّم              حيث

التي هدفت للوصول لقاعدة من المعلومات والتوصيات إلمكانيـة         ) 2010(دراسة فرجون   كالمتنقل  

  .علّم المتنقل بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويتتوظيف الت

وقد أكّدت بعض الدراسات على أهمية التعلّم المتنقل في مساعدة المتعلّمين على التعلّم مثـل            

لي ي والبهـاد ؛ حـسين ؛ ودراسة عيـسى )Al-Karadsheh, 2009(دراسة الكرادشة  :دراسة كٍل من
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)Issa; Hussain & Al-Bahadili, 2011(   ؛ ودراسـة سـليم)ودراسـة سـينجارافاديفيلو   )2012 ،

)Singaravadivelu, 2012( ديراخشان ؛ ودراسة) Derakhshan, 2012.( 

ه لـم يكـن   ، إلى أنّ)Brown, 2008(دراسة براون : في حين أشارت بعض الدراسات مثل

هم وبـين التالميـذ الـذين       هناك فرق واضح بين التالميذ الذين استخدموا الهاتف المحمول في تعلّم          

 الحافز لدى التالميذ في التعلّم ازداد عنـدما اسـتخدموا الهـاتف              أن تعلّموا بالطريقة االعتيادية، إالّ   

 المشاركين في  إلى أنالتي أشارت) Williams, 2009(المحمول لدراسة المفردات، ودراسة وليامز 

دمي الهاتف المحمول في التعلّم في االختبار       قد تفوقوا على مستخ   ) وجهاً لوجه (المجموعة الضابطة   

  . الثاني

وإنّما شـملت طـالب     ،   المدارس طلبةم المتنقل على     الدراسات التي تناولت التعلّ    لم تقتصر 

؛ هيرنجتـون؛   هيرنجتون: الجامعات أيضاً من مجتمعات دراسية مختلفة كما جاء في دراسة كٍل من           

، ودراسـة  لتعليم العالي في تدريب المعلمـين  في ا)J.; A.; J.; I. & B., 2009 (مانتي؛ أولني وفيري

 بكليات الهيئـة    طبقتالتي  ) 2010(، ودراسة فرجون     في مجال التعليم والتدريب    )2010(الدهشان  

  .العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت

سـتخدام   ال أشارت إلى وجود متطلبات ضـرورية        فق الدراسة الحالية مع دراسات    ـتـوت

 استخدام الهاتف المحمـول فـي       نأشارت إلى   أ التي   )2010( دراسة الدهشان    :مثلم المتنقل   التعلّ

  التعليم والتدريب وتطبيقه

بل ويجب على    بصورة صحيحة يتطلب توفير الدعم المالي والميزانيات المناسبة وغيرها،          

قوم به  ـ ت ر الذي يمكن أن   توعية أطراف العملية التعليمية بالدو    القائمين على هذا األسلوب من التعلّم       

  . م، وتدريبهم على استخدامهاهذه األجهزة في خدمة عمليتي التعليم والتعلّ
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 )Issa; Hussain & Al-Bahadili, 2011(والبهـاديلي    حسين؛ عيسى من دراسة كٍلوأكّدت

ـ  يستخدم تكنولوجيا اتـصا   وـقني  تم في الوطن العربي إلى متطلب       على حاجة هذا التعلّ    ز الت ترتك

الة تحدد قنوات اتصاالت تـشمل منـاطق        نه من تخصيص قناة فع    التي تمكّ على األقمار الصناعية    

مين وحاجتهم إلى المعرفة المطلوبة ظهرت خوف المعلّأالتي ) Goad, 2012(خاصة، ودراسة جود 

ـ     التعلّ  حاجة دت على  التي أكّ  )2012( ودراسة سليم    .م المتنقل ستخدام التعلّ ال  قنياتـم المتنقل إلى ت

تجعلها آمنة أكثر عند استخدامها في أمور التعليم والتعلم، لما توفره من قدرة عالية على التخـزين                 

وأكّد بدوره علـى أهميـة      . والتحمل، وهي أيضاً تساعد على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين         

ى التكنولوجيا في التعليم،    إعادة النظر في مدخالت العملية التعليمية التعلمية الستيعاب ما يستجد عل          

 مـن أجـل   والتعريف بأهمية توفير المتطلبات المتعلقة باستخدام األجهزة المحمولة فـي التـدريس         

 والتواصل االجتماعي من    ،بداع والمشاركة في اإلعالم العادي وغير العادي      اإلالتواصل والتعاون و  

ر على التعامل مع األجهزة المحمولـة،        وبرأيه فإن هذا الجيل الجديد قاد      ،خالل الشبكات االجتماعية  

 وهذا وحده كـان كافيـاً       ،ذ أصبحت هذه األجهزة الذكية والدقيقة التي تعمل باللمس أكثر استعماالً          إ

  .، بما فيها األجهزة التي تساعد في نظام إدارة التعليمتلك األجهزةلصناعة 

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 هناك ما قد يميز دراسـتها عـن      حثة على ما سبق من الدراسات، وجدت أن       بعد اطالع البا  

  :الدراسات السابقة في أنها

 درجة   التي ستُجرى حول   - على حد علم الباحثة      -قد تكون الدراسة األولى في البيئة األردنية         .1

ـ            أهمية توافر  ة  متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في التدريس بصورة عامة، وبمجـال اللغ

  .اإلنجليزية بصورة خاصة من جهة وفي البيئتين العربية واألجنبية من جهة أخرى

 التي أجريت حول موضوعها للمرحلـة       - على حد علم الباحثة      -قد تكون من أولى الدراسات       .2

  .األساسية العليا بصورة خاصة وفي مختلف المراحل التعليمية بصورة عامة
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  ثالفصل الثال

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

 من الدراسة وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمعهـا، وعينتهـا، وأداة الدراسـة،                 يتناول هذا الفصل  

  .واإلجراءات التي اتبعت في تنفيذها، والطرق اإلحصائية المستخدمة فيها

  :منهج الدراسة

اسة بهدف جمع البيانات حـول       المنهج الوصفي المناسب ألغراض هذه الدر      لباحثة ا اتبعت   

 وتقديرات عينة الدراسة لمتطلبات استخدام األجهزة المحمولـة فـي تـدريس اللغـة               وجهات نظر 

  .اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس عمان الخاصة

  :مجتمع الدراسة

ارس الخاصـة   ف مجتمع الدراسة من جميع معلّمي ومعلّمات اللغة اإلنجليزية في المـد           تألّ   

للمرحلة األساسية العليا في مدينة عمان، ويبلغ عدد معلّمي ومعلّمات اللغة اإلنجليزية في مـديريتي               

، معلّماً ومعلّمة ) 1206(فظة العاصمة   محا/ التربية والتعليم التابعة للواء قصبة عمان ولواء الجامعة       

محافظـة  / ة عمـان ولـواء الجامعـة      حسب إحصائيات مديريتي التربية والتعليم التابعة للواء قصب       

مة في مديرية التربية والتعليم للواء      ماً ومعلّ معلّ) 397(، منهم   2013/2012العاصمة للعام الدراسي    

  . محافظة العاصمة/  في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعةمعلّماً ومعلّمة) 809(قصبة عمان، و 

  :عينة الدراسة

   من معلّمي ومعلّمات اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسـية        ) 205 (نت عينة الدراسة من   تكو

مـن  %) 17(حسب المديرية بنسبة    تناسبية  العليا في مدينة عمان تم اختيارهم كعينة عشوائية طبقية          

مجتمع الدراسة الكلّي، وبذلك بلغ عدد أفراد عينة الدراسة في مديرية التربية والتعليم للواء قـصبة                
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/ لماً ومعلمة، وعدد أفراد عينة الدراسة في مديرية التربية والتعليم لـواء الجامعـة             مع) 67(عمان  

  .معلماً ومعلمة) 138(محافظة العاصمة 

  .متغيرات الدراسةيشير إلى توزيع عينة الدراسة حسب ) 1(والجدول    

  )1(الجدول 

  متغيرات الدراسةتوزيع عينة الدراسة حسب 

  النسبة    دالعد   مستويات المتغير  المتغير

%  32.8  67  مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان
  المديرية

 % 67.2  138  محافظة العاصمة/ مديرية التربية والتعليم لواء الجامعة
  % 100  205  المجموع

%  32.7  67   سنوات5أقل من 
  الخبرة % 41.0  84   سنوات10 أقل من - سنوات 5

 % 26.3  54   سنوات فأكثر10
  % 100  205  المجموع

 % 34.1  70  ذكر
  جنس المعلمين

 % 65.9  135  أنثى
  % 100  205  المجموع

 % 24.9  51  السابع
 % 24.9   51  الثامن
 % 24.4  50  التاسع

المستوى 

  التعليمي

 % 25.9  53  العاشر
  % 100  205  المجموع

  

 في مديرية التربية والتعليم للـواء قـصبة         غتبل عينة الدراسة    أن) 1(يالحظ من الجدول رقم     

محافظـة  / وفي مديرية التربية والتعليم لواء الجامعـة      %) 32.8( بنسبة   معلماً ومعلمة ) 67(عمان  

 سنوات  5 أقل من    بلغت للفئة ا من حيث الخبرة     أم%). 67.2(بنسبة  معلماً ومعلمة   ) 138(العاصمة  
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 معلماً )84(بلغت سنوات 10  أقل من - سنوات 5ئة ولف، %)32.7(بنسبة ومعلماً ومعلمة )  67(

%) 26.3(بنـسبة   معلماً ومعلمـة    ) 54( سنوات فأكثر    10وبلغت للفئة   %) 41.0( بنسبة   ومعلمة

ــنتوزع متغير و ــس المعلمي  بنـسبة  معلمـة ) 135( و %)34.1( بنـسبة  معلمـاً ) 70( إلى جن

معلماً ومعلمـة   ) 51( السابع   الصفعدد معلّمي   ومن حيث المستوى التعليمي فقد كان       %). 65.9(

ومعلمـي  ،  %)24.9(بنـسبة   معلماً ومعلّمـة    ) 51(صف الثامن   عدد معلمي ال  ، و %)24.9(بنسبة  

 معلماً ومعلمة بنـسبة   ) 53(، وللصف العاشر    %)24.4( بنسبة    معلماً ومعلمة  )50( التاسع   الصف

)25.9.(%  

  :أداة الدراسة

إعداد استبانة للكشف عن متطلبات استخدام األجهزة       لتحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحثة ب        

األساسـية   ومعلّمات اللغة اإلنجليزية للمرحلة      ميالمحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية وجهت لمعلّ      

العليا في مدارس عمان الخاصة، وتم ذلك بعـد مراجعـة األدب النظـري والدراسـات الـسابقة                  

  ).2010الدهشان،(

  :وات واإلجراءات اآلتيةواتبعت الباحثة الخط   

•         درجة أهمية    تستخدم في الكشف عن    تحديد الفقرات التي ينبغي تضمينها في االستبانة ويمكن أن 

 . متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزيةتوافر

 بيان المجاالت الرئيسة لالستبانة من خالل مراجعـة األدب النظـري والدراسـات الـسابقة،                •

االستفسار من المعلّمين في المدارس الخاصة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنيـة             و

 .بشكل عام، وفي جامعة الشرق األوسط بصورة خاصة
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فقرة موزعـة علـى     ) 35( والتي تكونت من     )2ملحق  ( االستبانة في صورتها األولية      تصميم •

 حـسب فقراتهـا      والمتطلبـات المهنيـة    المتطلبات المادية، المتطلبات المعنوية   : ثالثة مجاالت 

 مهم جـداً،    : في تدريجها كاآلتي    الخماسي Likert مقياس ليكرت    قبل تحكيمها، واتبع  ومجاالتها  

 .مهم، متوسط األهمية، قليل األهمية، ضعيف األهمية

   :صدق أداة الدراسة

لغرض التحقق من صدق االستبانة تم عرضها بصورتها األوليـة علـى مجموعـة مـن                  

حكمين من ذوي الكفاءة والخبرة واالختصاص في مجال المناهج وطرق التـدريس وتكنولوجيـا              الم

إلبداء آرائهم في األداة مـن  ) 1ملحق (التعليم في جامعة الشرق األوسط وبعض الجامعات األردنية    

مدى انتماء الفقرات لالستبانة ولمجاالتها، ومدى وضوح العبارة وسـالمة صـياغتها، وأي             : حيث

وفي ضوء آرائهم وتعديالتهم تم وضـع االسـتبانة بـصورتها النهائيـة             . الت يرونها مناسبة  تعدي

  ).3ملحق(

   : ثبات أداة الدراسة

  : تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقتين   

 طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حيث تم تطبيق االستبانة علـى عينـة                :أوالً

معلماً ومعلمة وظهـرت    ) 15(ن مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها بلغ عددهم         استطالعية م 

  ).2(نتائج معامالت الثبات  بهذه الطريقة بالجدول 

حيث تـم تطبيـق االسـتبانة علـى عينـة           ) test/re-test( طريقة االختبار وإعادة االختبار      :ثانياً

معلماً ومعلمـة، ثـم تـم    ) 15(استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها بلغ عددهم   
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تطبيق االستبانة على العينة نفسها بعد مرور أسبوعين، وحسب معامل ارتباط بيرسون بـين              

  :اآلتي) 2(التطبيقين، وظهرت نتائج معامالت الثبات بهذه الطريقة بالجدول 

  )2(الجدول 

  لة كرونباخ ألفامعامالت ثبات أداة الدراسة ومجاالتها باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعاد

 قيمة كرونباخ ألفا    قيمة معامل بيرسون   المجال           الرقم 

         0.86  0.72  المتطلبات المادية     1
         0.92 0.78  المتطلبات المعنوية    2
         0.86 0.81  المتطلبات المهنية    3

         0.89 0.83  الدرجة الكلية

  
نباخ ور ك معادلة حسب    معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي     أن) 2(ل  يالحظ من الجدو     

، في حين بلغت معامالت الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار ) 0.92– 0.86(ن ـألفا بلغت بي

  .، وتعد هذه القيم مقبولة ألغراض هذه الدراسة) 0.83– 0.72(بين 

  : متغيرات الدراسة

  :اسة باآلتي متغيرات الدرتتمثل   

  سـنوات،  10 سنوات وأقل مـن  5 سنوات، 5أقل من (سنوات الخبرة ولها ثالثة مستويات  •

 ).سنوات فأكثر10

 ). ذكر، أنثى( وله مستويان جنس المعلمين •

 ).سابع، ثامن، تاسع، عاشر(المستوى التعليمي وله أربعة مستويات  •

 تدريس اللغة اإلنجليزية وهو المتغير      متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في    درجة أهمية توافر     •

 .الذي تم قياسه كمياً بواسطة استبانة الدراسة
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  :مقياس تصحيح أداة الدراسة

  Likert  ليكـرت  على مقيـاس  والتي اعتمدت)2ملحق  ( عرض األداة على المحكمينتم   

، وقليـل   )3(، ومتوسط األهميـة     )4(، ومهم   )5(خماسي لتصحيح األداة تراوح ما بين مهم جداً         ال

، وتم تقسيم أداء أفراد الدراسة على فقرات االستبانة إلى ثالثـة            )1(، وضعيف األهمية    )2(األهمية  

  :على النحو اآلتي) 1 - 5(الفئة الذي يتراوح بين   مستويات وفقاً لمدى 

 .بدرجة ضعيفة األهميةويقابل مستوى التقدير ) 2.33 – 1( •

 .بدرجة متوسطة األهمية ويقابل مستوى التقدير) 3.67 – 2.34( •

 .بدرجة أهمية مرتفعةويقابل مستوى التقدير )  5 – 3.68( •

  :إجراءات الدراسة

  .مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع .1

  .إعداد أداة الدراسة بما يتـفق مع أهدافها والتأكد من صدقها وثباتها .2

  .تحديد مجتمع الدراسة والعينة .3

محافظة العاصمة وأخذ موافقـة     / ريتي التربية والتعليم للواء قصبة عمان ولواء الجامعة       مخاطبة مدي  .4

  .رسمية بإجراء الدراسة في المدارس األساسية الخاصة

  .تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة حسب جدول زمني .5

  ). SPSS( الرزمة اإلحصائية  جمع البيانات في جداول خاصة ومعالجتها إحصائياً باستخدام .6

  .عرض النتائج .7

  .مناقشة النتائج وإصدار التوصيات .8
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  :المعالجة االحصائية

) SPSS( الـرزم اإلحـصائية       برنـامج  لإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة باسـتخدام          

  :والمعالجات اإلحصائية اآلتية

 الـسؤال    لإلجابة عـن   ومستوى المتطلّب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة       .1

  .األول

 لإلجابة عن السؤالين الثاني والرابـع، وبمـا أنـه    One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  .2

فيه للمقارنات  توى التعليمي فقد استخدم أسلوب شي     ظهرت فروق دالّة إحصائية تبعاً لمتغير المس      

 .البعدية

متعلّـق بمتغيـر جـنس       ال لعينتين مستـقـلتين لإلجابة عن السؤال الثالث     ) t-test(اإلحصائي   .3

 .المعلمين

 .معامل ارتباط بيرسون، ومعادلة كرونباخ ألفا لحساب ثبات أداة الدراسة .4
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  الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة
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  الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابـة عـن                 

  :و اآلتيأسئلتها، وعلى النح

 متطلبـات    درجة أهمية تـوافر    ما: "النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي نصه       : أوالً

 مـن   استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا          

  " في مدارس عمان الخاصة؟وجهة نظر المعلمين

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديـد       لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب          

 متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبـة           درجة أهمية توافر  الرتبة و 

 في مدارس عمان الخاصة لكل مجال من مجاالت          من وجهة نظر المعلمين    المرحلة األساسية العليا  

  .كذل) 3( ويظهر الجدول ،الدراسة

  )3(الجدول 

 متطلبات درجة أهمية توافرو ة لمجاالت الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

 من وجهة نظر استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا

  ياًمجاالت الدراسة مرتبة تنازل ل في مدارس عمان الخاصةالمعلمين

 الرتبةاالنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم
 درجة أهمية توافر

  المتطلبات

  مرتـفعةأهمية        1    0.57      4.49        المتطلبات المهنية 3  
  مرتـفعةأهمية        2    0.54      4.25        المتطلبات المعنوية 2  

  مرتـفعةأهمية        3    0.56      4.08        المتطلبات المادية 1  

  مرتـفعةأهمية        0.46      4.29        الدرجة الكلية        
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 متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في       درجة أهمية توافر   أن) 3(يالحظ من الجدول رقم     

 في مدارس عمـان      من وجهة نظر المعلمين    تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا      

، )0.46(وانحراف معياري   ) 4.29( مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي        بدرجة أهمية  الخاصة كانت 

 -4.49 ( ، إذ تراوحـت المتوسـطات الحـسابية بـين    بالدرجة المرتفعةوجاءت جميع المجاالت 

ـ ) 4.49( بمتوسـط حـسابي      المتطلبات المهنية  وجاء في الرتبة األولى مجال       ،)4.08 راف وانح

 بمتوسط  المتطلبات المعنوية ، وفي الرتبة الثانية جاء مجال       وبدرجة أهمية مرتفعة  ) 0.57(معياري  

، وجاء في الرتبة األخيرة مجال      وبدرجة أهمية مرتفعة   )0.54(وانحراف معياري   ) 4.25(حسابي  

، أما  وبدرجة أهمية مرتفعة   )0.56(وانحراف معياري   ) 4.08( بمتوسط حسابي    المتطلبات المادية 

  :بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت على النحو اآلتي

  :مجال المتطلبات المهنية -1

درجـة أهميـة    تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد الرتبة و         

 متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا           توافر  

  .ذلك) 4(  ويظهر الجدول ، في مدارس عمان الخاصة لفقرات هذا المجالة نظر المعلمينمن وجه
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  )4(الجدول 

 متطلبات استخدام درجة أهمية توافرو ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

ظر  من وجهة ناألجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا

   مرتبة تنازلياًالمتطلبات المهنية  لفقرات مجال في مدارس عمان الخاصةالمعلمين

  رةـــــالفق الفقرة رقم
 المتوسط

 الحسابي

  النحراف 

 المعياري 
 الرتبة

   أهمية درجة

 توافر

 لمتطلبات

مواكبة المستجدات في عالم التـقـنيات الحديثة في مجال األجهزة           25
  .المحمولة

 أهمية مرتفعة  1 0.68 4.71

توفير الدعم اإلداري المناسب في المـدارس لتوظيـف األجهـزة             27
  .المحمولة

  أهمية مرتفعة 2 0.77 4.62

  أهمية مرتفعة 3 0.78 4.59  . التكامل في المحتوى التعليمي بين الجوانب النظرية والتطبيقية  35

  أهمية مرتفعة 4 0.80 4.57  .تحديث البرامج الحاسوبية التعليمية بشكل مستمر  26

توفير كفاءات بشرية في المدارس الخاصة من معلمين ومـشرفين            24
  لديهم

  .  المقدرة على تطبيق التعلّم من خالل األجهزة المحمولة

  أهمية مرتفعة 5 1.06 4.54

إعداد مناهج ومواد دراسية تـفاعلية يمكن استخدامها عبر األجهزة           33
  .المحمولة

  تفعةأهمية مر 6 0.81 4.52

تدريب الكادر اإلداري على تــفعيل أسـلوب الـتعلّم باسـتخدام              31
  . األجهزة المحمولة

  أهمية مرتفعة 7 0.81 4.51

 أهمية مرتفعة 8 0.67 4.48  . تدريب الطلبة على كيفية التعامل السليم مع األجهزة المحمولة  30

 أهمية مرتفعة 8 0.88 4.48  .توفير أدلة إرشادية للتعلّم من خالل األجهزة المحمولة  34

 Learning    التمكن من التعامل مع تـقنيات الناشر اإللكتروني  32
Mobile Author.  

  أهمية مرتفعة 10 0.86 4.44

  أهمية مرتفعة 11 0.59 4.32  . توفير الدعم الفني المناسب في المدارس الخاصة  28

  أهمية مرتفعة 12 0.61 4.12  . المحمولةتدريب المعلمين على تطبيق التعلّم باستخدام األجهزة  29
  أهمية مرتفعة   0.57 4.49  الدرجة الكلية
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 متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في       درجة أهمية توافر   أن) 4(يالحظ من الجدول رقم     

 في مدارس عمـان      من وجهة نظر المعلمين    تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا      

 مرتفعة، إذ بلـغ المتوسـط الحـسابي          بدرجة أهمية   كانت المتطلبات المهنية  فقرات مجال  ل الخاصة

، إذ  بدرجـة أهميـة مرتفعـة     رات  ـقـع الف ـيـ، وجاءت جم  )0.57(وانحراف معياري   ) 4.49(

التـي  ) 25(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة       )4.12 - 4.71(تراوحت المتوسطات الحسابية بين     

بمتوسـط  " المستجدات في عالم التقنيات الحديثة في مجال األجهزة المحمولة        مواكبة  : "تـنص على 

،  وفي الرتبة الثانيـة جـاءت        وبدرجة أهمية مرتفعة  ) 0.68(وانحراف معياري   ) 4.71(حسابي  

توفير الدعم اإلداري المناسب في المـدارس لتوظيـف األجهـزة           : "التي تـنص على   )27(الفقرة  

، وجاءت في   وبدرجة أهمية مرتفعة   )0.77(وانحراف معياري   ) 4.62(بمتوسط حسابي   " المحمولة

" توفير الدعم الفني المناسب في المدارس الخاصة      : " التي تنص على   )28(الرتبة قبل األخيرة الفقرة     

،  وجاءت في الرتبـة      وبدرجة أهمية مرتفعة   )0.59(وانحراف معياري   ) 4.32(بمتوسط حسابي   

تدريب المعلمين على تطبيـق الـتعلّم باسـتخدام األجهـزة           : " على التي تنص  )29(األخيرة الفقرة   

  .وبدرجة أهمية مرتفعة )0.61(وانحراف معياري ) 4.12( بمتوسط حسابي "المحمولة

  :مجال المتطلبات المعنوية -2

 درجة أهمية تـوافر   تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد الرتبة و         

 مـن   األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا         متطلبات استخدام   

  .ذلك) 5(  ويظهر الجدول ، في مدارس عمان الخاصة لفقرات هذا المجالوجهة نظر المعلمين
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  )5(الجدول 

 متطلبات استخدام درجة أهمية توافرو ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

 من وجهة نظر جهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليااأل

   مرتبة تنازلياًالمتطلبات المعنوية  لفقرات مجال في مدارس عمان الخاصةالمعلمين

  رقم

  الفقرة
  رةــالفق

  المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الرتبة

 درجة أهمية

 توافر

 المتطلبات

  أهمية مرتفعة 1 0.89 4.87  . المعلّمين بفوائد توظيف األجهزة المحمولة في التعليمتوعية  12
  أهمية مرتفعة 2 0.61 4.68  .توعية اإلدارات التربوية بالتعلّم من خالل األجهزة المحمولة  11
توفير االحتياجات التدريبية للمعلّمين في مجال توظيف األجهزة المحمولة           13

  . في التعليم
  أهمية مرتفعة 3 0.72 4.66

تعديل اآلراء حول االستخدامات غيـر الـصحيحة لألجهـزة المحمولـة              22
  وتوظيفها

  . توظيفاً صحيحاً

  أهمية مرتفعة 4 1.20 4.39

  أهمية مرتفعة 5 1.19 4.28  .وضع استراتيجية واضحة المعالم لتطبيق التعلّم باألجهزة المحمولة  23
  أهمية مرتفعة 6 1.18 4.24  .ت للتـفاعل مع الطلبة بشكل آليتطوير برامج وخدما  21
  أهمية مرتفعة  7 0.61 4.15  .توعية أفراد المجتمع باستخدام األجهزة المحمولة في التعليم  10

  أهمية مرتفعة 8 0.61 4.13  .ترسيخ مفهوم التعلّم الذاتي المستمر  16
ن في التعلّم من خالل األجهـزة       تـشجيع الطلبة على التـفاعل مع المعلّمي       14

  .المحمولة
  أهمية مرتفعة 9 0.63 4.11

تـشجيع الطلبة على التـفاعل فيما بينهم لتبادل الخبـرات مـن خـالل               15
  .األجهزة المحمولة

  أهمية مرتفعة10 0.64 4.06

إشاعة ثـقافة التعلّم اإللكتروني وتطبيقاته بين العاملين في ميدان التربيـة             19
  .تعليموال

  أهمية مرتفعة11 0.62 4.05

توفير المرونة في دعم األنشطة المهمة في التعلّم مـن خـالل األجهـزة                17
  .المحمولة

  أهمية مرتفعة12 0.77 3.96

ن على العملية التعليمية بأهمية التعلّم مـن خـالل األجهـزة         توعية القائمي   18
  . المحمولة

  أهمية مرتفعة13 0.75 3.94

  أهمية مرتفعة13 0.75 3.94  .عم برامج التعلّم باألجهزة المحمولة في المدارس وتبنيهاد  20
 أهمية مرتفعة  0.54 4.25  الدرجة الكلية
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 متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في       درجة أهمية توافر   أن) 5(يالحظ من الجدول رقم     

 في مدارس عمـان     يا من وجهة نظر المعلمين    ية لطلبة المرحلة األساسية العل    تدريس اللغة اإلنجليز  

 مرتـفعة، إذ بلغ المتوسط الحـسابي        بدرجة أهمية   كانت المتطلبات المعنوية   لفقرات مجال  الخاصة

ذ تراوحـت   بدرجة أهمية مرتفعة، إ   يع الفقرات   ـ، وجاءت جم  )0.54(وانحراف معياري   ) 4.25(

: التي تنص على  ) 12(بة األولى الفقرة    ، وجاءت في الرت   )3.94 -4.87(المتوسطات الحسابية بين    

وانحـراف  ) 4.87(بمتوسط حسابي   " توعية المعلمين بفوائد توظيف األجهزة المحمولة في التعليم       "

: التي تـنص على   )11(،  وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة        وبدرجة أهمية مرتفعة  ) 0.89(معياري  

وانحـراف  ) 4.68(بمتوسط حسابي   " زة المحمولة توعية اإلدارات التربوية بالتعلّم من خالل األجه      "

 التي تــنص    )17(، وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة        وبدرجة أهمية مرتفعة   )0.61(معياري  

بمتوسـط  " توفير المرونة في دعم األنشطة المهمة في التعلّم من خالل األجهـزة المحمولـة             : "على

،  وجاءت في الرتبـة األخيـرة        مية مرتفعة وبدرجة أه  )0.77(وانحراف معياري   ) 3.96(حسابي  

ن على العملية التعليمية بأهمية التعلّم مـن خـالل          توعية القائمي : "التي تـنص على   )18(الفقرتان  

دعم برامج الـتعلّم بـاألجهزة المحمولـة فـي          : "التي تنص على  ) 20(والفقرة  " األجهزة المحمولة 

وبدرجـة أهميـة     للفقرتين،) 0.75( معياري   وانحراف) 3.94( بمتوسط حسابي    "المدارس وتبنيها 

  .مرتفعة

  : مجال المتطلبات المادية-3

درجـة أهميـة    تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد الرتبة و         

  متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا            توافر

  . ذلك)6(  ويظهر الجدول ، في مدارس عمان الخاصة لفقرات هذا المجالظر المعلمينمن وجهة ن
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  )6(الجدول 

 متطلبات استخدام درجة أهمية توافرو ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

  من وجهة نظراألجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا

   مرتبة تنازلياًالمتطلبات المادية  لفقرات مجال في مدارس عمان الخاصةالمعلمين

   رقم

 الفقرة
  الفقرة

 المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

   المعياري
  الرتبة

  درجة أهمية

  المتطلباتتوافر

  أهمية مرتفعة 1 4.740.62  .توفير خدمة اإلنترنت بشكل مستمر   6
 Database  اإلنترنـت ة  البيانات المتوافرة على شـبك     اعدتوفير قو     7

Network.   
  أهمية مرتفعة  2 4.470.77

توفير أجهزة ذات جودة عالية من حيث الصورة وسـعة التخـزين             5   
  .والذاكرة

  أهمية مرتفعة 3 4.450.88

 توفير سجالت خاصـة بالطلبـة والمعلّمـين تـتـضمن البيانـات               8  
  . لضروريةوالمعلومات ا

  أهمية مرتفعة 4 4.130.62

  أهمية مرتفعة 5 4.020.65  .مراعاة تكلفة التعلّم للمعلمين والطلبة من خالل األجهزة المحمولة    9
  أهمية مرتفعة 6 3.940.86  .توفير أنظمة تشغيل مناسبة لألجهزة المحمولة في التعليم    4
  أهمية مرتفعة 7 3.780.86  .للتعلّم من خالل األجهزة المحمولةتأسيس البنية التحتية الالزمة     3
 أهمية متوسطة 8 3.610.85  . تخصيص ميزانية مناسبة في المدارس لتوفير األجهزة المحمولة    2
  امتالك كل طالب لجهاز محمول كالحاسوب اللوحي    1 

) iPad, Galaxy Tab (ــذكي ــاتف ال ) Smart Phone(واله
  ).Mini Laptop(وب المحمول الصغير والحاس

  أهمية متوسطة  9 3.580.90

    أهمية مرتفعة  4.080.56  الدرجة الكلية

 

 متطلبات استخدام األجهزة المحمولـة فـي    درجة أهمية توافرأن) 6(يالحظ من الجدول رقم   

في مدارس عمـان      من وجهة نظر المعلمين    تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا      

 مرتـفعة، إذ بلغ المتوسـط الحـسابي         بدرجة أهمية   كانت المتطلبات المادية   لفقرات مجال  الخاصة

ة،  والمرتــفع  ة المتوسط درجتي األهمية ، وجاءت الفقرات في     )0.56(وانحراف معياري   ) 4.08(

التي ) 6(فقرة  ، وجاءت في الرتبة األولى ال     )3.58 - 4.74(ذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين      إ
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وانحـراف معيـاري    ) 4.74(بمتوسط حـسابي    " توفير خدمة اإلنترنت بشكل مستمر    : "تنص على 

تـوفير  : "التي تـنص على   )7(،  وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة        ة مرتـفع وبدرجة أهمية ) 0.62(

) 4.47( بمتوسـط حـسابي   "Network Databaseقواعد البيانات المتوافرة على شبكة اإلنترنـت  

 )2(، وجاءت في الرتبة قبل األخيـرة الفقـرة          ة مرتـفع وبدرجة أهمية  )0.77(وانحراف معياري   

بمتوسط حسابي  " تخصيص ميزانية مناسبة في المدارس لتوفير األجهزة المحمولة       : "التي تنص على  

 )1(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة       ة متوسط وبدرجة أهمية  )0.85(وانحراف معياري   ) 3.61(

) iPad, Galaxy Tab(امتالك كل طالب لجهـاز محمـول كالحاسـوب اللـوحي     : "التي تنص على

 بمتوسـط حـسابي   )"Mini Laptop(والحاسوب المحمول الصغير ) Smart Phone(والهاتف الذكي 

  .ة متوسطوبدرجة أهمية )0.90(وانحراف معياري ) 3.58(

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية      "ي، الذي نصه    النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثان     : ثانياً

 متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في       درجة أهمية توافر   في) α ≥ 0.05( عند مستوى   

في مدارس  من وجهة نظر المعلمين     تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا        

  عمان الخاصة تعزى إلى سنوات الخبرة؟

درجة أهمية  ل السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      لإلجابة عن هذا    

متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلـة األساسـية             توافر  

 في مدارس عمان الخاصة، تبعاً لمتغير سـنوات الخبـرة، ويظهـر              من وجهة نظر المعلمين    العليا

  .ذلك) 7(الجدول 
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  )7(الجدول 

متطلبات استخدام األجهزة درجة أهمية توافر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 في  من وجهة نظر المعلمينالمحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا

  مدارس عمان الخاصة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

 العدد الخبرة المجال
  سطالمتو

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري

 0.70 4.05 67   سنوات5أقل من 
 0.52 4.05 84   سنوات10أقل من  5

 0.39 4.16 54  سنوات فأكثر10
      المتطلبات المادية

 0.56 4.08 205 عالمجمو

 0.77 4.20 67   سنوات5أقل من 
 0.35 4.26 84   سنوات10 أقل من 5

 0.44 4.29 54   سنوات فأكثر10
      المتطلبات المعنوية

 0.54 4.25 205  المجموع

 0.75 4.42 67   سنوات5أقل من 
 0.47 4.47 84   سنوات10أقل من  5

 0.43 4.61 54   سنوات فأكثر10
      المتطلبات المهنية

 0.57 4.49 205  المجموع

 0.65 4.24 67   سنوات5أقل من 
 0.31 4.28 84 ت سنوا10 أقل من 5

 0.33 4.37 54   سنوات فأكثر10
         الدرجة الكلية

 0.46 4.29 205          المجموع

       

درجة أهمية توافر   وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ل      ) 7(يالحظ من الجدول    

 مـن   متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا           

فئة   في مدارس عمان الخاصة، تبعاً لمتغير سنوات الخبرة، إذ حصل أصحاب           هة نظر المعلمين  وج

  . ) سنوات فأكثر10(
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 5(، يليهم أصحاب الرتبة من الفئـة        )4.37(أعلى متوسط حسابي    على الدرجة الكلية على     

ألصـحاب  ، وأخيراً جاء المتوسط الحسابي      )4.28(إذ بلغ متوسطهم الحسابي     )  سنوات 10أقل من   

، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة          )4.24(إذ بلغ   )  سنوات 5أقل من   (الفئة  

، )One Way ANOVA(تم تطبيق تحليل التباين األحادي ) α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

   :وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول اآلتي

  )8(الجدول 

متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في   درجة أهمية توافرفييل التباين األحادي للفروق تحل

 في مدارس عمان  من وجهة نظر المعلمينتدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا

  الخاصة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

 مصدر التباين           المجال
  مجموع        

 مربعاتال       

درجات  

الحرية 

 متوسط  

 المربعات
 قيمة ف  

  مستوى   

  الداللة  

 0.449 0.804 0.249 2         0.497        بين المجموعات  
  المتطلبات المادية   2020.309 62.46  داخل المجموعات 

   204 62.95 المجموع      

 0.677 0.391 0.116 2 0.233 بين المجموعات   
 المتطلبات المعنوية   2020.297 60.05 داخل المجموعات  

   204 60.28 المجموع      

 0.166 1.811 0.583 2 1.167 بين المجموعات   
  المتطلبات المهنية   2020.322 65.05 داخل المجموعات  

   204 66.22 المجموع     

 0.294 1.23 0.257 2 0.514 بين المجموعات  
   الدرجة الكلية   2020.209 42.21 داخل المجموعات 

   204 42.72 المجموع     



60 
 

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى             ) 8(تشير النتائج في الجدول     

)0.05≤α (متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية          درجة أهمية توافر   في

 في مدارس عمان الخاصـة، تبعـاً لمتغيـر           من وجهة نظر المعلمين    ساسية العليا لطلبة المرحلة األ  

للدرجة ) 0.294(، وبمستوى داللة    )1.23(المحسوبة إذ بلغت    ) ف(سنوات الخبرة، استناداً إلى قيم      

بمستوى داللـة   ) 0.391(و لمجال المتطلبات المادية،    ) 0.449(بمستوى داللة   ) 0.804(الكلية، و 

 لمجـال المتطلبـات   ) 0.166(بمستوى داللـة    ) 1.811(و جال المتطلبات المعنوية،  لم) 0.677(

  .)α≥ 0.05(، وكل هذه القيم غير دالة عند مستوى المهنية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية      "النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث، الذي نصه         : ثالثاً

 متطلبات استخدام األجهزة المحمولة فـي   درجة أهمية توافر  في) α ≥ 0.05(عند مستوى   

 في مدارس    من وجهة نظر المعلمين    تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا      

؟ان الخاصة تعزى إلى جنس المعلمينعم  

  )9(الجدول 

  درجة للعينات المستقلة للفروق في t-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة  توافر أهمية

  جنس المعلمين تبعاً لمتغير ان الخاصة في مدارس عموجهة نظر المعلمين  مناألساسية العليا
 مستوى الداللة  قيمة تاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي  العدد جنس المعلمين المجال

 0.586 0.545 0.55 4.05 70  ذكر
   تطلبات الماديةالم 

   0.56 4.10 135  أنثى
 0.001 *3.361 0.53 4.07 70  ذكر

 المتطلبات المعنوية 
   0.53 4.34 135  أنثى
 0.028 *2.207 0.63 4.37 70  ذكر

 المتطلبات المنيةـه 
   0.53 4.55 135  أنثى
 0.007 *2.703 0.47 4.17 70  ذكر

      الدرجة الكلية
   0.44 4.35 135 أنثى
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إلى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              ) 9(تشير النتائج في الجدول     

)0.05≤α( متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية          درجة أهمية توافر   في

ان الخاصة، تبعاً لمتغير جنس     عم في مدارس     من وجهة نظر المعلمين    لطلبة المرحلة األساسية العليا   

، وبمـستوى داللـة     )2.703( المحسوبة للدرجة الكلية إذ بلغـت        )ت(، استناداً إلى قيمة     المعلمين

، بمستوى  )2.207(لمجال المتطلبات المعنوية، و   ) 0.001(، بمستوى داللة    )3.361(و،  )0.007(

اإلناث بدليل ارتفاع متوسـطاتهن     ، وكانت الفروق لصالح      المهنية لمجال المتطلبات ) 0.028(داللة  

 يوجـد   الحسابية على الدرجة الكلية وهذه المجاالت عن المتوسطات الحسابية للذكور، في حـين ال             

، بمـستوى داللـة     )0.545(التي بلغـت    ) ت(المتطلبات المادية استناداً الى قيمة      فروق في مجال    

)0.586.(  

درجة أهميـة تـوافر     هل تختلف   "رابع، الذي نصه    النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ال     : رابعاً

متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسـية            

في مدارس عمان الخاصة بـاختالف المـستوى التعليمـي          من وجهة نظر المعلمين     العليا  

  ؟)سابع، ثامن، تاسع، عاشر(

درجة أهميـة   ل لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب ا      

متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلـة األساسـية             توافر  

سـابع،  ( في مدارس عمان الخاصة، تبعاً لمتغير المستوى التعليمـي    من وجهة نظر المعلمين    العليا

  .ذلك) 10(ول ، ويظهر الجد)ثامن، تاسع، عاشر



62 
 

 

  )10(الجدول 

متطلبات استخدام األجهزة درجة أهمية توافر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 في  من وجهة نظر المعلمينالمحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا

تبعاً لمتغير المستوى التعليميان الخاصةمدارس عم   

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي   العدد    المستوى التعليمي  المجال         

 0.59 4.09 51 السابع
 0.73 3.93 51  الثامن
 0.42 4.14 50  التاسع
 0.41 4.15 53  العاشر

     المتطلبات المادية

 0.56 4.08 205 المجموع

 0.62 4.33 51  السابع
 0.68 4.29 51  الثامن
 0.40 4.24 50  التاسع
 0.41 4.13 53 العاشر

     المتطلبات المعنوية

 0.54 4.25 205 المجموع

 0.73 4.35 51 السابع
 0.67 4.30 51  الثامن
 0.41 4.61 50 التاسع
 0.24 4.70 53 العاشر

     المتطلبات المهنية

 0.57 4.49 205 المجموع

 0.58 4.28 51  السابع
 0.60 4.20 51  منالثا

 0.29 4.34 50  التاسع
 0.26 4.33 53  العاشر

      الدرجة الكلية

 0.46 4.29 205 المجموع
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درجـة أهميـة تـوافر      وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحـسابية ل       ) 10(يالحظ من الجدول    
 مـن   امتطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العلي           

 ان الخاصة، تبعاً لمتغير المستوى التعليمي، إذ حصل أصـحاب          في مدارس عم   وجهة نظر المعلمين  
معلمـي  ، يلـيهم    )4.34(أعلى متوسط حـسابي     على  وعلى الدرجة الكلية     )التاسع (معلمي الصف 

إذ بلـغ   ) الـسابع ( ومن ثم معلمـي الـصف        ،)4.33(إذ بلغ متوسطهم الحسابي     ) العاشر (الصف
إذ بلـغ   ) الثـامن  (الـصف  لمعلمـي  وأخيراً جاء المتوسط الحسابي      ،  )4.28( الحسابي   متوسطهم

ـ              )4.20( ة ـ، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل
)0.05 ≤α (ادي ـن األحــل التبايـــق تحليـتم تطبي)One Way ANOVA(  وجـاءت ،

   :لنحو الذي يوضحه الجدول اآلتينتائج تحليل التباين على ا

   )11(الجدول 

متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في   درجة أهمية توافرفيتحليل التباين األحادي للفروق 

 في مدارس عمان  من وجهة نظر المعلمينتدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا

  الخاصة تبعاً لمتغير المستوى التعليمي

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين   المجال       

 0.175 1.67 0.51 3 1.531 بين المجموعات  
  المتطلبات المادية   0.306 201 61.422 داخل المجموعات 

    204 62.952 المجموع     
 0.243 1.404 0.412 3 1.237 بين المجموعات  
  ات المعنويةالمتطلب   0.294 201 59.043 داخل المجموعات 

    204 60.28 المجموع     
 0.000 *6.692 2.004 3 6.013 بين المجموعات  
  نيةـهالمتطلبات الم   0.300 201 60.207 داخل المجموعات 

    204 66.22 المجموع     
 0.405 0.976 0.205 3 0.614 بين المجموعات  
  الدرجة الكلية   0.209 201 42.109 داخل المجموعات 

    204 42.722 المجموع     
 الفرق دال إحصائياً •
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ـ   ـدم وجود ف  ـ إلى ع  )11(تشير النتائج في الجدول      ة عنـد   ـة إحـصائي  ـروق ذات دالل

متطلبات استخدام األجهزة المحمولة فـي تـدريس          درجة أهمية توافر   في) α≥ 0.05(وى  ـمست

 في مدارس عمان الخاصـة،   من وجهة نظر المعلميناللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا  

، وبمستوى داللـة    )0.976(المحسوبة إذ بلغت    ) ف(لى قيم   ، استناداً إ  المستوى التعليمي تبعاً لمتغير   

، بمـستوى   )1.404(لمجال المتطلبات المادية، و     ) 0.175(، بمستوى داللة    )1.67(، و   )0.405(

، في  )α≥ 0.05(لمجال المتطلبات المعنوية، وكل هذه القيم غير دالة عند مستوى           ) 0.243(داللة  

، بمستوى داللـة    )6.692(ية، إذ بلغت قيمة ف المحسوبة        المهن  المتطلبات حين وجد فرق في مجال    

يبـين  ) 12(وتم تطبيق اختبار شيفيه لمعرفة عائدية الفروق في هذا المجال، والجـدول         ،  )0.000(

  .ذلك

  )12( الجدول 

   تبعاً لمتغير المستوى التعليمي المهنية المتطلبات مجالفي للمقارنات البعديةنتائج اختبار شيفيه 

  المستوى  الثامن    السابع    التاسع    العاشر 

 التعليمي 
 المتوسط الحسابي

4.70    4.61      4.35       4.30    
   *0.40   *0.35    0.09  -    4.70  العاشر  
 0.31* 0.26     -   4.61 التاسع  
 0.05    -     4.35  السابع  
 -     4.30  الثامن  
  احصائياًةق دالّوالفر •

 عند مقارنتها مع فئة السابع    العاشر  أن الفرق كان لصالح فئة      ) 12( من الجدول رقم     يالحظ

  .، ولصالح التاسع عند مقارنتها بالثامن في مجال المتطلبات المهنيةوالثامن
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  الخامسالفصل 

  مناقشة نتائج الدراسة

حسب تسلـسل   لنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة،       يتضمن هذا الفصل عرضاً لمناقشة ا     

   :أسئلة الدراسة بالتوالي

 متطلبات استخدام    درجة أهمية توافر   ما"السؤال األول، الذي نصه     مناقشة النتائج المتعلقة ب   : أوالً

 من وجهة نظر    األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا         

  "ان الخاصة؟ في مدارس عمنالمعلمي

     متطلبـات اسـتخدام األجهـزة        درجة أهمية توافر           أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى أن 

 فـي    من وجهة نظر المعلمـين     المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا        

 المتطلبـات  " تبة األولـى مجـال     مرتفعة، وجاء في الر     بدرجة أهمية  ان الخاصة كانت  مدارس عم

 وبدرجة أهميـة  " المتطلبات المعنوية " ، وفي الرتبة الثانية جاء مجال     وبدرجة أهمية مرتفعة  " المهنية

 ذلـك ألن  ،  وبدرجـة أهميـة مرتفعـة     " المتطلبات المادية " ، وجاء في الرتبة األخيرة مجال     ةمرتفع

تـدريس اللغـة    فـي   م األجهـزة المحمولـة      الجوانب المهنية والمعنوية والمادية المرتبطة باستخدا     

 حتى يتم توفيرها للتعليم بشكل مناسب       متعددةان الخاصة تحتاج إلى جهود      نجليزية في مدارس عم   اإل

المدارس الخاصة التي كانت تستخدم تقنيات عالية في التعلـيم           بعض   فعلى الرغم أن   .لهذه المرحلة 

 نأ إال   ،ها في عملية تـدريس اللغـة االنجليزيـة         اللوح التفاعلي واستخدام الحاسوب وتوصيف     :مثل

مـا زال    التعليم في البالد العربيـة وفـي األردن           مجال األجهزة المحمولة  ما زال استخدامها في      

 متنوعة التعليم   األجهزة المحمولة في   المتطلبات التي يحتاجها استخدام      نولهذا يمكن القول إ    ،محدوداً

لى خبرات مهنية من المعلمين من حيث التدريب والتأهيـل  إ وتحتاج ،ة من الناحية المادية ومكلف جداً
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لى المتطلبات المعنوية والتي تقوم على وعي       إ احتياجها   فضالً عن  ،على استخدامها بالشكل المناسب   

دراسـة   وتتفق هذه النتيجـة مـع   .القائمين على العملية التعليمية بأهمية استخدام األجهزة المحمولة    

الهاتف المحمول في التعليم والتدريب وتطبيقه بصورة        استخدام   أن التي أظهرت ) 2010(الدهشان  

  :ا بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت على النحو اآلتي أم،صحيحة يتطلب ضرورة توافر أمور عديدة

  :مجال المتطلبات المهنية

اسـتخدام األجهـزة      في المهنيةمتطلبات  فقرات مجال ال    مستوى  إلى أن  الدراسة      أشارت نتائج   

           كانت ان الخاصة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس عم 

مواكبة المـستجدات   " التي تنص على  ) 25( مرتفعة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة        بدرجة أهمية 

،  وفي الرتبـة الثانيـة       ة مرتفعة بدرجة أهمي " في عالم التقنيات الحديثة في مجال األجهزة المحمولة       

توفير الدعم اإلداري المناسب في المدارس لتوظيف األجهـزة         "التي تنص على     )27(جاءت الفقرة   

توفير " التي تنص على     )28(، وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة        بدرجة أهمية مرتفعة  " المحمولة

،  وجاءت في الرتبـة األخيـرة         مرتفعة وبدرجة أهمية " الدعم الفني المناسب في المدارس الخاصة     

بدرجة  "تدريب المعلمين على تطبيق التعلم باستخدام األجهزة المحمولة       " التي تنص على   )29(الفقرة  

  .أهمية مرتفعة

 مواكبة المستجدات الحديثة في مجال التقنيات ذات العالقة في          نأعزى هذه النتائج إلى     وقد تُ   

ـ  بحاجة إلى كثير من الـدعم الم       تما زال  المحمولة   في مجال األجهزة  عملية التعليم    ني والفنـي   ـه

المناسب بحيث تكون اإلدارات التعليمية في المدارس الخاصة مقتنعة باستخدام األجهزة المحمولـة             

 المستجدات على الساحة التقنية كثيرة ومتعـددة ومتجـددة          نإ إذ ،في تعليم طلبتهم اللغة االنجليزية    

 إلدارة  يـشكل تحـدياً   ممـا  ،بشكل متواصل يمكن استخدامه في التعليم     منها  ة  تظهر منتجات جديد  و

المدارس الخاصة في كيفية استيعاب كل تلك المستجدات التي قد ترهق المـدارس الخاصـة مـن                 
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التـي   )2010(فرجون   فق هذه النتيجة مع دراسة    ـتـالناحية المهنية والفنية قبل الناحية المادية، وت      

م التطبيقي وفق مفهوم إعـادة هندسـة       ـط التعلّم المتنقل مناسب إلدخاله في التعلي       نم أنإلى  أشارت  

لى أن التالميذ يشعرون بأن  التي أشارت إ)Messinger, 2011(، ودراسة ميسنجر العمليات التعليمية

  .ممدرسيهم يحتاجون إلى مزيد من التدريب فيما يتعلق بموضوع استخدام الهاتف المحمول للتعلّ

  :ل المتطلبات المعنويةمجا

 األجهـزة   المعنوية الستخدام متطلبات  الفقرات مجال     مستوى  إلى أن  الدراسةأشارت نتائج      

 فـي    من وجهة نظر المعلمـين     المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا        

 توعية " التي تنص على  ) 12(كانت مرتفعة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة         ان الخاصة مدارس عم

،  وفي الرتبـة الثانيـة       بدرجة أهمية مرتفعة  " المعلمين بفوائد توظيف األجهزة المحمولة في التعليم      

" م من خالل األجهزة المحمولـة     توعية اإلدارات التربوية بالتعلّ   "التي تنص على     )11(جاءت الفقرة   

توفير المرونة  " التي تنص على     )17(لفقرة  ، وجاءت في الرتبة قبل األخيرة ا      وبدرجة أهمية مرتفعة  

،  وجاءت في    بدرجة أهمية مرتفعة  " في دعم األنشطة المهمة في التعلم من خالل األجهزة المحمولة         

م ن على العملية التعليمية بأهمية الـتعلّ      توعية القائمي " التي تنص على   )18(الرتبة األخيرة الفقرتان    

دعم برامج التعلم باألجهزة المحمولـة      "التي تنص على    ) 20(الفقرة  و" من خالل األجهزة المحمولة   

  .بدرجة أهمية مرتفعة "في المدارس وتبنيها

ليـة   عملية توعية المعلمين والمديرين والقـائمين علـى العم         لى أن عزى هذه النتيجة إ   وقد تُ    

 يـتم   نأجل  أ لى جهود كبيرة من   إحتاج  التعليمية في تدريس اللغة اإلنجليزية في المدارس الخاصة ت        

لـى عقـد    إ وهذه التوعية تحتاج     ،جهزة المحمولة في التعليم   األهذا الوعي لديهم في كيفية استخدام       

ـ     األورشات عمل ومشاغل تدريبية توضح للجميع كيفية استخدام          ال جهزة المحمولة بشكل سليم وفع

عـداد  إالمدرسة في عمليـة      مضنية تحتاجها    اً هناك جهود  نأ مما يعني    ،ثناء تعليم اللغة االنجليزية   أ
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كيفية استثمار هـذه    و ،وتدريب وتأهيل كافة الكوادر التي لها عالقة في التعليم في المدارس الخاصة           

نشطة كثيرة وبرامج تقرب الفجوة ما      أوهذا يتطلب   ة من استخدامها،    هداف المرجو األجهزة لتحقق   األ

 لذلك جاءت النتيجة لفقرات     ،جهزة المحمولة ألاالتعليم الذي يستخدم    وبين التعليم الحالي في المدرسة      

) 2012(فق هذه النتيجة مع دراسـة سـليم    ـتـوت.  مرتفعة  بدرجة أهمية  مجال المتطلبات المعنوية  

لى تدني مستوى الثقافة والخبرة والمهارة لدى بعض المدرسين والطلبة في التعامـل             إالتي أشارت   

  .بجدية مع تكنولوجيا العصر

  :لماديةمجال المتطلبات ا

     سـتخدام  ال فقرات مجال المتطلبات الماديـة      مستوى       أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى أن

 مـن وجهـة نظـر       األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليـا          

لى الفقـرة    مرتفعة، وجاءت في الرتبة األو      بدرجة أهمية  كانت ان الخاصة  في مدارس عم   المعلمين

،  وفـي الرتبـة      وبدرجة أهمية مرتفعة  " توفير خدمة االنترنت بشكل مستمر    " التي تنص على  ) 6(

نترنـت  اإلتوفير قواعد البيانات المتوافرة علـى شـبكة         "التي تنص على     )7(الثانية جاءت الفقرة    

Database Network  "  التي تنص   )2(، وجاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة        بدرجة أهمية مرتفعة 

 متوسـطة،     أهميـة  بدرجة" تخصيص ميزانية مناسبة في المدارس لتوفير األجهزة المحمولة       "على  

 طالب لجهاز محمول كالحاسوب     كلامتالك  " التي تنص على   )1(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة      

 Mini (والحاسوب المحمول الصغير) Smart Phone( والهاتف الذكي) iPad, Galaxy Tab(اللوحي 

Laptop"(متوسطة أهمية بدرجة .  

جهزة المحمولة فـي تعلـيم      األ توفير البنية التحتية الستخدام      نألى  إعزى هذه النتيجة    وقد تُ    

جهـزة  األ اسـتخدام    نإ إذمن الناحيـة الماديـة       كثيراًف  نجليزية في المدارس الخاصة يكلّ    اإلاللغة  

 يزيد مـن التكلفـة      مما قد  ،نترنت بشكل مستمر  اإل لى ربط على شبكة   إالمحمولة في التعليم يحتاج     
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نـشطة  األ ويتم من خالله تصفح للمنـاهج و       ، متواصالً الربطذا كان   إ خاصة ،المادية على المدرسة  

ن قواعد البيانات   أولويات المدرسة، كما    أعباء المالية من    األ ذهـ وال تعد ه   ،نترنتاإلالتي بثت على    

بنى عليها تعلـيم اللغـة      طيع المدرسة بناء تلك القواعد التي ي      لى وقت وجهد ومال حتى تست     إتحتاج  

مكانات لدى كل الطلبة المتالك جهاز محمول يتناسب        اإلنه ال تتوفر    ألى ذلك   إ ويضاف   ،نجليزيةاإل

لى ارتفاع الكلفة المادية    إالتي أشارت   ) 2012(سليم   مع خطة التعليم، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       

  .م من التعلّلمدخالت هذا النوع

هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية        "السؤال الثاني، الذي نصه     بالنتائج المتعلقة   مناقشة  : ثانياً

 متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في       درجة أهمية توافر   في) α ≥ 0.05( عند مستوى   

 مدارس   في  من وجهة نظر المعلمين    تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا      

ان الخاصة تعزى إلى سنوات الخبرة؟عم"  

في جميع المجاالت وعلـى      إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية         الدراسة      أشارت نتائج   

متطلبـات اسـتخدام األجهـزة        درجة أهمية تـوافر    في)  α≥ 0.05(عند مستوى   الدرجة الكلية   

 فـي    من وجهة نظر المعلمـين     األساسية العليا المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة        

 هذه النتيجة إلى أ   عزى  تُان الخاصة، تبعاً لمتغير سنوات الخبرة، وقد        مدارس عمجميع المعلمـين    ن 

المـدارس   فـي    لكتروني المتوفر حاليـاً   اإل على التعليم    اًمن ذوي الخبرات المختلفة قد تلقوا تدريب      

متـساوية علـى اخـتالف      جهزة المحمولـة    األة الستخدام    ولذلك جاءت تقديراتهم بالنسب    الخاصة،

 في المدرسة   على الواقع الذي يعيشونه حالياً     خبراتهم، بناء ،  جهزة المحمولـة   مكانية تفعيل األ  إ إذ إن

لى متطلبات فنية ومهنية ومادية ومعنوية مرتفعة ومن هنا اتفقت وجهة           إفي التعليم ما زالت بحاجة      

 مـراً أجهزة المحمولة في التعليم ما زال       األ كون استخدام    يضاًأ و ،تقريباًفي الدرجة نفسها    ونظرهم  

هنـاك  و ،ليه ما زالت لم تتبلور بشكل دقيق وواضح       إنظرة المعلمين   و المدارس األردنية،  في   حديثاً
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 من تقـديراتهم  د  ال يعرفها كثير من المعلمين وح     في استخدام األجهزة المحمولة، مما      جوانب كثيرة   

التـي  ) 2010( هذه النتيجة مع دراسة فرجون       األجهزة المحمولة في التعليم، وتختلف    دام  لى استخ إ

  .  للخبرةعزى تُلى وجود فروقإأشارت 

هل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           "السؤال الثالث، الذي نصه     بالنتائج المتعلقة   : ثالثاً

جهـزة المحمولـة فـي     متطلبات استخدام األ    درجة أهمية توافر   في) α≥ 0.05( مستوى  

 في مدارس    من وجهة نظر المعلمين    تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا      

؟تعزى إلى جنس المعلمينان الخاصة عم"  

 أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى                

)0.05≤α (جهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية      متطلبات استخدام األ    درجة أهمية توافر   في

جنس ان الخاصة، تبعاً لمتغير      في مدارس عم    من وجهة نظر المعلمين    لطلبة المرحلة األساسية العليا   

، وكانت الفروق    المهنية مجال المتطلبات المعنوية، ومجال المتطلبات    الدرجة الكلية، و  ، في   المعلمين

 علـى الدرجـة      عن المتوسطات الحسابية للذكور    ،هن الحسابية لصالح اإلناث بدليل ارتفاع متوسطات    

  درجـة أهميـة تـوافر      عزى هذه الفروق التي ظهرت في     ، وقد تُ  الكلية والمجاالت المذكورة سابقاً   

 ،ناثاإلنجليزية في المدارس الخاصة لصالح      اإلجهزة المحمولة في تعليم اللغة      األمتطلبات استخدام   

 المعلمـات فـي     نأ بـدليل    ، باستخدام تكنولوجيا التعليم من الـذكور      كثر التصاقاً أناث  اإللى كون   إ

 المدارس يطو يكون  فقد   ، تعليمية باستخدام تكنولوجيا التعليم وبرامجه المتنوعة      اً وحصص رن برامج

 متطلبات اسـتخدام     درجة أهمية توافر    في الحكم على   كثر قرباً أناث  اإل معلمات   ذلك هو الذي جعل   

 التكنولوجيا وما يستجد منهـا فـي        باستخدام كثر شغفاً أناث  اإل نأو  أ ، في التعليم  جهزة المحمولة األ

معرفة مـن الـذكور فـي هـذه     كثر دقة وأجهزة األ في استخدام   تقديرهم ولذلك كان    ،مجال التعليم 

 الـذكور   نألـى   إعزى ذلك    وقد ي  .المتطلبات المادية وجد فروق في مجال     ت في حين ال  المجاالت،  
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 من الناحية المادية    مكلفجهزة المحمولة في التعليم     األ استخدام   ن المعلمين على دراية بأن    ناث م اإلو

نـاث  اإلوجهة نظر الذكور و    تطابقت ولذلك   في أسواق بيعها  جهزة عالية   األسعار هذه   أ نأخاصة و 

  .في هذا المجال

  درجة أهميـة تـوافر     لفهل تخت "النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع، الذي نصه         : رابعاً

متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسـية            

 ان الخاصة بـاختالف المـستوى التعليمـي        في مدارس عم    من وجهة نظر المعلمين    العليا

  ؟)سابع، ثامن، تاسع، عاشر(

اللـة إحـصائية عنـد مـستوى         إلى عدم وجود فـروق ذات د       الدراسةتائج  ـارت ن ـ        أش

)0.05≤α (متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية          درجة أهمية توافر   في

ان الخاصـة، تبعـاً لمتغيـر        في مدارس عم    من وجهة نظر المعلمين    لطلبة المرحلة األساسية العليا   

وقـد  ة، ومجال المتطلبات المعنوية،     ، في الدرجة الكلية، ومجال المتطلبات المادي      المستوى التعليمي 

 المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة يتعرضون لنفس التدريب ونفس          نألى  إعزى هذه النتيجة    تُ

 وانعكـس   ، لذلك توحدت خبراتهم في هذا المجال      ،التوجيه المرتبط باستخدام التكنولوجيا في التعليم     

نجليزية في مجالي   اإلجهزة المحمولة في تعليم اللغة      األمر على تقديراتهم لمتطلبات استخدام      األهذا  

  . المتطلبات المادية والمعنوية

العاشر  معلمي الصف  الفرق كان لصالح     نأو المهنية،    المتطلبات       في حين وجد فرق في مجال     

 معلمي الصف التاسـع عنـد مقـارنتهم         ، ولصالح  والثامن  السابع معلمي الصفين  مع   عند مقارنتهم 

دراك المعلمين والمعلمات لحقيقة    إلى  إعزى هذه النتيجة    وقد تُ . الثامن في هذا المجال   الصف  بمعلمي  

 التعلـيم   لى مرحلة من النضج في التعامـل مـع تكنولوجيـا          إ الطلبة في الصف العاشر وصلوا       نأ

 لى البحث واالستطالع واالكتشاف لكل ما هـو إ فضولهم يدفعهم إذ إن  ،جهزة المحمولة واستخدام األ 
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 بالنسبة للمعلمـين    اًيشكل تحدي مما  جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام والتعليم بشكل خاص هذا           

لى كثير من الدعم المهنـي      إ معلم طلبة الصف العاشر يحتاج       نإفي مجال المتطلبات المهنية حيث      

ا مرتبطة   على التعامل مع طلبة الصف العاشر في استخدام ما يستجد من تكنولوجي            حتى يكون قادراً  

التـي  ) Jones, 2002(دراسة جـونز   وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة .نجليزيةاإلفي عملية تعليم اللغة 

أن المتعلمين البالغين الذين يستخدمون األدوات التقنية واألجهزة في أعمـالهم، قـد أصـبحوا           بينت  

لصف السابع علـى معلمـي       أما بالنسبة لتفوق معلمي ا     .األكثر استنارة وحركة من الناحية الرقمية     

الصف الثامن باستخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العليا             

، إلى أنهم كانوا أكثر إدراكاً ألهمية توافر متطلبات اسـتخدام األجهـزة             في مدارس عمان الخاصة   

يضاً إلى كونهم خضعوا لمجموعـة مـن        المحمولة في مجال المتطلبات المهنية، وقد يعزى تفوقهم أ        

الدورات التدريبية المكثفة المتصلة بمجال التكنولوجيا في التعليم ولـرغبتهم الـشديدة فـي تغييـر                

  .األساليب التعليمية التعلمية التقليدية بما يتناسب مع ميول وحاجات طلبتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



74 
 

 

  :التوصيات

  :باآلتي الباحثةتوصي  ،ليها الدراسةفي ضوء النتائج التي توصلت إ     

دارات المدارس الخاصة على تذليل العقبات التي تعترض اسـتخدام األجهـزة            إضرورة قيام    .1

ـ                انالمحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية  لطلبة المرحلة األساسية العليا فـي مـدارس عم 

 .الخاصة

دام األجهـزة  دارات المدارس الخاصة على تهيئة المعلمين والمعلمات السـتخ    إضرورة عمل    .2

ـ          مولة في تدريس اللغة اإلنجليزية      المح ان لطلبة المرحلة األساسية العليـا فـي مـدارس عم

جـل  أمن خالل عقد الورشات التدريبية التي توضح كيفية استخدامها في التعليم من             الخاصة  

  .تحقيق المتطلبات المهنية الستخدامها

دان التربوي على مواكبة المـستجدات فـي        مين في المي   المعلّ حثّ تقوم المدارس الخاصة بِ    نأ .3

 فـي الغـرف     عالم التقنيات الحديثة في مجال األجهزة المحمولة وتفعيل اسـتخدامها عمليـاً           

 .الصفية

4. استطاعتها من أجل تـوفير      قدر تقوم المدارس الخاصة بتوفير االجهزة المحمولة المناسبة         أن 

األجهزة المحمولـة فـي تـدريس اللغـة         المتطلبات المادية، والمتطلبات المعنوية الستخدام      

 . اإلنجليزية

خرى غيـر المـدارس الخاصـة       أجراء دراسة علمية مشابهة لهذه الدراسة تتناول قطاعات         إ .5

قسام في المدارس ومديريات التربية والتعلـيم       األدارات ورؤساء   اإل مديريلى  إوتتعدى ذلك   

 .خرىأ متغيرات يضاًأوتتناول 

زة المحمولة في تحصيل الطلبة فـي       جهاألتناول فاعلية استخدام    جراء دراسة علمية عملية ت    إ .6

 .اللغة اإلنجليزية ومختلف المباحث الدراسية
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  قائمة المراجع

 . القرآن الكريم
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مة وليد  ، ترج 1، ط التكنولوجيا والتعلّم اإللكتروني والتعليم عن بعد     ). 2007(طوني  . و. بيتس، أ 
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، بحث أجري في جامعة الملك سعود، ونـشر         "التعلّم المتنقل ). "2008(الحارثي، محمد بن عطية     
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، http://infomag.news.sy: ، متوافر عبر الموقع اإللكتروني    )6(التقانة في التعليم، العدد     

  .15/6/2012بتاريخ 
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  .درا الكتاب الجامعي: ، العينالتكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية). 2001(الحيلة، محمد محمود 

 فـي التعلـيم   Mobile Phoneاستخدام الهاتف المحمول ). "2010(الدهشان، جمال علي خليل 

ولى في تطبيقات تقنية المعلومات واالتـصال       الندوة األ ." لماذا؟ وفي ماذا؟ وكيف؟   " والتدريب

 إبريل  4-12هـ الموافق   1431 ربيع ثاني    29-27في التعليم والتدريب خالل الفترة من       

  ).جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم تـقنيات التعليم (م2010

  



77 
 

 

 Mobileالتعلـيم بـالمحمول     ). 2009( يونس، مجـدي محمـد صـابر         ؛الدهشان، جمال علي  

Learning  :م إلى الندوة العلمية األولى لقسم التربية صيغة جديدة للتعليم عن بعدبحث مقد ،

نظم التعليم العـالي    "المقارنة واإلدارة التعليمية بكلية التربية، جامعة كفر الشيخ تحت عنوان           

  .2009 إبريل 29، "االفتراضي

 في التعليم تجارب دولية) لالجوا(ملخص بحث عن استخدام الموبايل ): 2011(راموس، أنجلو 
)Using M-Learning .(متاح على:  

http://knol.google.co.kr/k/wessam-mohamed/-/lah3yejhsuo9b/0 

  .30/10/2012: بتاريخ

، العدد الخـامس، جامعـة       التعليم اإللكتروني  مجلة الجيل القادم من التعليم،   ). 2010(رضا، منى   

  .المنصورة

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

ورقـة  ،"ة جديدة للتعلّم باستخدام التقنيات الالسلكية     رؤي: التعلّم الجوال ). "2006(سالم، أحمد محمد    

التدريس في   عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق          

      .11-1ص ص . 2006 يوليو 26 –25الفترة من 

عربي للنـشر والتوزيـع؛     مكتبة المجتمع ال  : ، عمان تكنولوجيا التعليم ). 2007(سالم، رائدة خليل    
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  جامعة العلوم اإلسالمية  اإلنجليزية

 طالل العدوان. د 7
مناهج وأساليب تدريس اللغة 

  اإلنجليزية
  إلسالميةجامعة العلوم ا
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  ) 2(ملحق 

  أداة الدراسة بصورتها األولية

  المحترم/ ............................................. الفاضل الدكتور

   وبعد،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  : تقوم الباحثة بدراسة بعنوان

س اللغة اإلنجليزية لطلبة درجة أهمية توافر متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدري"

  ".األردن - األساسية العليا في مدارس عّمان الخاصةالمرحلة

ــة      ــي التربي ــستير ف ــة الماج ــى درج ــصول عل ــات الح ــتكماالً لمتطلب ــك اس / وذل
وبعــد الرجــوع لــألدب ولتحقيــق أهــداف الدراســة،  تخــصص منــاهج وطــرق تــدريس،

ــضمنت   ــتبانة ت ــداد اس ــى إع ــة إل ــوي توصــلت الباحث ــى ) 43(الترب ــرة موزعــة عل فق
ــي  ــاالت ه ــة مج ــضمن  : ثالث ــة ويت ــات المعنوي ــال المتطلب ــال ) 15(مج ــرة، ومج فق

ــضمن   ــة ويت ــات المادي ــضمن     ) 11(المتطلب ــة ويت ــات المهني ــال المتطلب ــرة ومج فق
ونظراً لكـونكم مـن أهـل الخبـرة واالختـصاص، فقـد تـم اختيـاركم إلبـداء                   ،  فقرة) 17(

  :الرأي حول هذه األداة من حيث
 .ياغة اللغويةالص .1

  .مناسبة الفقرات للمجاالت  .2
 .إضافة أو حذف أو تعديل بعض الفقرات بما ترونه مناسباً .3

 .لهدف الدراسةمدى مناسبتها  .4

 .أي مالحظات أخرى ترونها مناسبة  .5

  واقبلوا فائق االحترام والتقدير ،،،،

  الباحثة
  هبه يونس

  : مالحظة

) Smart Phone(والهاتف الذكي ) iPad, Galaxy Tab(وب اللوحي الحاس): Portable Devices(األجهزة المحمولة  •

  ).Mini Laptop(والحاسوب المحمول الصغير 
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  المتطلبات المعنوية: المجال األول

1. 
اقتناع أفراد المجتمع المحلي بالتعلّم من خالل 

       .األجهزة المحمولة

2. 
اقتناع إدارات التعليم بالتعلّم من خالل األجهزة 

       .المحمولة

3. 
اقتناع لدى المعلمين في توظيف األجهزة 

       .المحمولة

4. 
تلبية احتياجات المعلمين التدريبية المستجدة في 

التعلّم من خالل األجهزة مجال توظيف 
  . المحمولة

     

5. 
تشجيع الطلبة على التفاعل مع المعلّمين في 

       .التعلّم من خالل األجهزة المحمولة

6. 
تشجيع الطلبة على التفاعل فيما بينهم في تبادل 

       .الخبرات من خالل األجهزة المحمولة

       .ترسيخ مفهوم التعلّم الذاتي المستمر .7

8. 
توفر المرونة في دعم األنشطة المهمة في 

       .التعلّم من خالل األجهزة المحمولة

9. 
توعية أطراف العملية التعليمية بأهمية التعلّم 

       . من خالل األجهزة المحمولة

10. 
تعزيز ثقافة التعليم اإللكتروني وتطبيقاته بين 

       .العاملين

11. 
م من خالل األجهزة المحمولة االهتمام بالتعلّ
       .بشكل أكبر

12. 
دعم وتبني برامج ومشروعات التعلّم باألجهزة 
المحمولة في الجامعات ووزارة التربية 

  .والتعليم
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13. 
تطوير برامج وخدمات تفاعلية للتفاعل مع 

       .الطالب بشكل آلي

14. 
تعديل اآلراء واالستخدامات الخاطئة لألجهزة 

  المحمولة وتوظيفها توظيفاً 
  .صحيحاً

     

15. 
وضع استراتيجية واضحة المعالم لتطبيق 

       .نموذج التعلّم باألجهزة المحمولة

  المتطلبات المادية: المجال الثاني

16. 

امتالك كل طالب لجهاز محمول كالحاسوب 
والهاتف ) iPod, Galaxy Tab(اللوحي 

وب المحمول والحاس) smart phone(الذكي 
  ).mini laptop(الصغير 

     

17. 
تخصيص ميزانية مناسبة في المدارس لتوفير 

       . األجهزة المحمولة

18. 
تأسيس بنية تحتية الزمة للتعلّم من خالل 

       . األجهزة المحمولة والشبكات الالسلكية

19. 
توفر أنظمة تشغيل متنوعة ومناسبة لألجهزة 

       .المحمولة

20. 
توفر أجهزة ذات جودة عالية من حيث جودة 

       .الصورة وسعة التخزين والذاكرة

       .االشتراك بخدمة اإلنترنت بشكل مستمر .21

22. 
االشتراك بقواعد البيانات المتوفرة على شبكة 

       .Database Networkاإلنترنت 

23. 
إعداد سجالت خاصة بالطالب والمعلمين 

       . لبيانات والمعلومات الضروريةتتضمن ا
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24. 
توفر خدمات إلكترونية مثل كتب ومواد 

       .إلكترونية

25. 
دعم القطاع الخاص للتعلم من خالل األجهزة 

       . المحمولة

26. 
مراعاة تكلفة التعلم للمعلمين والطلبة من خالل 

       . األجهزة المحمولة

  المهنيةالمتطلبات: المجال الثالث

       .التدريب على التعلم اإللكتروني وتطبيقاته .27

28. 
التعريف الدقيق بالتعلم من خالل األجهزة 

       .المحمولة وتطبيقاته

29. 
توفر كفاءات بشرية في المدارس الخاصة من 

       . معلمين ومشرفين

30. 
مواكبة المستجدات في عالم التقنيات الحديثة في 

       .جهزة المحمولةعالم األ

       .تحديث برامج الحاسب اآللي بشكل مستمر .31

32. 
توفر الدعم اإلداري المناسب في المدارس 

       .لتوظيف األجهزة المحمولة

33. 
توفر الدعم الفني المناسب في المدارس 

       . الخاصة

34. 
تدريب المعلمين على تطبيق التعلم باستخدام 

       . حمولةاألجهزة الم

35. 
تدريب الطلبة على كيفية التعامل السليم مع 

       . األجهزة المحمولة

36. 
تدريب الكادر اإلداري على تفعيل نموذج التعلم 

       . باستخدام األجهزة المحمولة
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37. 
 التمكن من التعامل مع تقنيات الناشر 

       .Learning Mobile Author اإللكتروني 

38. 
إعداد مناهج ومواد دراسية تفاعلية يمكن 

       .استخدامها عبر األجهزة المحمولة

39. 
توفر أدلة إرشادية للتعلم من خالل األجهزة 

       .المحمولة

40. 
التكامل في المحتوى التعليمي بين الجوانب 

       . النظرية والتطبيقية

       .اإللمام بصيانة األجهزة الالسكلية المحمولة .41

42. 
اإللمام بأساليب معالجة اختراق الشبكات 

       .الالسلكية باستخدام األجهزة المحمولة

43. 
وجود نظام لتتبع أداء الطالب والمستخدمين 

       .السلكيا



91 
 

 

  )3(ملحق 

  أداة الدراسة بصورتها النهائية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .ة/ المحترم /أختي المعلمة / أخي المعلم  

  : وبعد،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

تخـصص  / استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية        تقوم الباحثة بدراسة       
متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تـدريس        درجة أهمية توافر   بعنوان   مناهج وطرق تدريس  

ولتحقيـق  . األردن -ا في مدارس عمـان الخاصـة  اللغة اإلنجليزية لطلبة المرحلة األساسية العلي
: فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هـي      ) 35 (تضمنتأهداف الدراسة، قامت الباحثة بإعداد استبانة       

، فقـرة ) 14( ويتـضمن    المتطلبات المعنوية ومجال  ،  فقرات) 9( ويتضمن   المتطلبات المادية مجال  
ة اإلجابة عن فقرات االستبانة بكـل صـراحة         آمل. فقرة) 12( ويتضمن   المتطلبات المهنية ومجال  

 علماً بأن المعلومات التـي      .في مربع االختيار الذي يناسبك    ) √(  عالمة   وموضوعية وذلك بوضع  
  .سيتم جمعها سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  :معلومات عامة
  .في مربع االختيار الذي يناسبك) √( يرجى وضع عالمة 

 ة/  المعلمجنس ذكر 

  أنثى 
  سنوات5أقل من  
  عدد سنوات الخبرة  سنوات10 أقل من - سنوات 5 

  سنوات فأكثر10 
  سابع 
  ثامن 
  تاسع 

ة/المستوى التعليمي الذي يدرسه المعلم

  عاشر 
     تعاونكم ،،،،،   ةً حسنشاكر

  الباحثة

  هبه يونس
) Smart Phone(، الهـاتف الـذكي   )iPad, Galaxy Tab(الحاسـوب اللـوحي   ): Portable Devices(األجهزة المحمولـة  : مالحظة

  ).Mini Laptop(والحاسوب المحمول الصغير 
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  اإلجابة

مهم   البند الرقم

 جدا
 مهم

متوسط 

 األهمية

قليل 

 األهمية

ضعيف 

األهمية

            المتطلبات المادية: المجال األول  

1.  

 ,iPad( لجهاز محمول كالحاسوب اللوحي امتالك كل طالب

Galaxy Tab (والهاتف الذكي)smart phone ( والحاسوب
  ).mini laptop(المحمول الصغير 

          

2.  
تخصيص ميزانية مناسبة في المدارس لتوفير األجهزة 

            . المحمولة

           .تأسيس البنية التحتية الالزمة للتعلم من خالل األجهزة المحمولة  .3

            .توفير أنظمة تشغيل مناسبة لألجهزة المحمولة في التعليم  .4

5.  
توفير أجهزة ذات جودة عالية من حيث الصورة وسعة التخزين 

            .والذاكرة

            .توفير خدمة االنترنت بشكل مستمر  .6

7.  
 Databaseتوفير قواعد البيانات المتوافرة على شبكة االنترنت 

Network.   
          

8.  
توفير سجالت خاصة بالطلبة والمعلمين تتضمن البيانات 

            . والمعلومات الضرورية

9.  
مراعاة تكلفة التعلم للمعلمين والطلبة من خالل األجهزة 

            .المحمولة

            المتطلبات المعنوية: المجال الثاني  

            .توعية أفراد المجتمع باستخدام األجهزة المحمولة في التعليم  .10

            .توعية اإلدارات التربوية بالتعلم من خالل األجهزة المحمولة  .11

            .توعية المعلمين بفوائد توظيف األجهزة المحمولة في التعليم  .12

13.  
توفير االحتياجات التدريبية للمعلمين في مجال توظيف األجهزة 

            . المحمولة في التعليم

14.  
فاعل مع المعلمين في التعلم من خالل تشجيع الطلبة على الت

            .األجهزة المحمولة

15.  
تشجيع الطلبة على التفاعل فيما بينهم لتبادل الخبرات من خالل 

            .األجهزة المحمولة

            .ترسيخ مفهوم التعلم الذاتي المستمر  .16
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  اإلجابة

مهم   البند الرقم

 جدا
 مهم

متوسط 

 األهمية

قليل 

 األهمية

ضعيف 

األهمية

17.  
توفير المرونة في دعم األنشطة المهمة في التعلم من خالل 

            . المحمولةاألجهزة

18.  
توعية القائمين على العملية التعليمية بأهمية التعلم من خالل 

            . األجهزة المحمولة

19.  
إشاعة ثقافة التعلم اإللكتروني وتطبيقاته بين العاملين في ميدان 

            .التربية والتعليم

            .دعم برامج التعلم باألجهزة المحمولة في المدارس وتبنيها  .20

            .تطوير برامج وخدمات للتفاعل مع الطلبة بشكل آلي  .21

22.  
تعديل اآلراء حول االستخدامات غير الصحيحة لألجهزة 

            .المحمولة وتوظيفها توظيفًا صحيحاً

23.  
وضع استراتيجية واضحة المعالم لتطبيق التعلم باألجهزة 

            .المحمولة

  بات المهنيةالمتطل:          المجال الثالث

24.  

توفير كفاءات بشرية في المدارس الخاصة من معلمين 
ومشرفين لديهم المقدرة على تطبيق التعلم من خالل األجهزة 

  . المحمولة
          

25.  
مواكبة المستجدات في عالم التقنيات الحديثة في مجال األجهزة 

            .المحمولة

            . مستمرتحديث البرامج الحاسوبية التعليمية بشكل  .26

27.  
توفير الدعم اإلداري المناسب في المدارس لتوظيف األجهزة 

            .المحمولة

            . توفير الدعم الفني المناسب في المدارس الخاصة  .28

            .تدريب المعلمين على تطبيق التعلم باستخدام األجهزة المحمولة  .29

            . ع األجهزة المحمولةتدريب الطلبة على كيفية التعامل السليم م  .30

31.  
تدريب الكادر اإلداري على تفعيل أسلوب التعلم باستخدام 

            . األجهزة المحمولة

32.  
 Learning التمكن من التعامل مع تقنيات الناشر اإللكتروني

Mobile Author.            
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  اإلجابة

مهم   البند الرقم

 جدا
 مهم

متوسط 

 األهمية

قليل 

 األهمية

ضعيف 

األهمية

33.  
إعداد مناهج ومواد دراسية تفاعلية يمكن استخدامها عبر 

            .حمولةاألجهزة الم

            .توفير أدلة إرشادية للتعلم من خالل األجهزة المحمولة  .34

            . التكامل في المحتوى التعليمي بين الجوانب النظرية والتطبيقية  .35
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  كتب تسهيل المهمة
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