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  ملخص
ي اكتساب مفاھيم ف SMSھدفت الدراسة الحالية للكشف عن فاعلية التعلم النقال بخدمة 

وتحقيقًا ألھداف  ؛واالحتفاظ بھا ،جامعة األقصىكلية التربية ب تكنولوجيا التعليم لدى طلبة
اختبار (الدراسة  نھج الوصفي، كما قام ببناء أداةالدراسة استخدم الباحث المنھج التجريبي والم

ا من تم اختيارھم عشوائيً  ،ا وطالبةطالبً ) 270(وقد طبق الدراسة على ) مفاھيم تكنولوجيا التعليم
مجموعة ضابطة : وتم تقسيمھم إلى مجموعتين ،طالب وطالبة) 1430(مجتمع أصلي مقداره 

الكشف عن وجود لى حث إوبعد تنفيذ الدراسة توصل الب، )140(ومجموعة تجريبية )  130(
كتساب في متوسط درجات الطلبة في اختبار ا )0.01(فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة 

ولصالح  ،والمؤجل بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ،المفاھيم التكنولوجية البعدي
في   SMSالكشف عن وجود أثر فاعل الستخدام التعلم النقال بخدمةو. المجموعة التجريبية

 التعلم النقالحقق ، كما واالحتفاظ بھا ،اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم لدى طلبة جامعة األقصى
  .واالحتفاظ بھا ،مفاھيم تكنولوجيا التعليمفاعلية في اكتساب لدى طلبة جامعة األقصى 

  .؛ اكتساب؛ احتفاظ؛ تكنولوجيا التعليمSMSالتعلم النقال؛ خدمة : الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The study aimed to investigate the effectiveness of mobile learning 
service SMS in acquiring and retaining the instructional technology 
concepts among the College of Education Students at Al-Aqsa 
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University. To achieve the study objectives , the researcher used 
experimental and  descriptive approaches analyzing the content of an 
instructional technology course so as to access the instructional 
technology concepts list including (37) concepts. The researcher also 
designed the study instruments which are the test technology concepts 
and the mobile learning acceptance measure. The sample of the study 
consisted of (270) students who are randomly selected from the whole 
population (1430) students, the sample is divided into two groups: an 
experimental group (140 students) and a control group (130) students. 
The study results revealed that there are statistically significant 
differences at the level of significance (α = 0.01) between the average of 
the grades of the experimental group and the average of the grades of the 
control group in favor of the experimental group in the technological 
concepts test. They study also showed that there is an effective impact for 
the mobile learning SMS service use in acquiring instructional 
technology concepts and their Retention among Al-Aqsa University 
students. Moreover, the effectiveness of mobile learning SMS service in 
acquiring and retaining the instructional technology concepts among the 
Al-Aqsa University students are effective by Black.  

Keywords: Mobile Learning; SMS; Acquiring; Retention; 
Instructional Technology. 

 
  مقدمة والخلفية النظرية للدراسةال

واالتصاالت في تطوير المؤسسات التعليمية  استحداثات تكنولوجيا المعلومات أسھمت
بمرحلة توظيف الحاسوب في  ابدءً  ،خاصة مع ظھور أشكال جديدة من نظم التعليم المتعاقبة

 ،نترنتأدوات اإل بتوظيف اشتھرمروًرا بمفھوم التعلم االلكتروني الذي التعليم والتدريب، 
الذي يسعى لالستفادة من تقنية االتصاالت " النقال"وصوالً لمفھوم جديد ھو التعلم الجوال 

  .الالسلكية

ه حسن ويعرف ال بأن د" :مھدي التعلم النق ي عن بع تعلم االلكترون حيث يستخدم  ،نموذج لل
ل دويًا مث ة ي غيرة والمحمول لكية الص زة الالس ة :األجھ ف النقال ة و ،الھوات اعدات الرقمي المس

وفره من خدمات ، والحواسيب الشخصية الصغيرة، والھواتف الذكيةالشخصية ا ت ، من خالل م
ددة SMSخدمة الرسائل القصيرة  :مثل واب MMS، وخدمة الوسائط المتع ة ال ، WAP، وخدم

وث دوخدمة البلوت ي الت تدامة في عمليت ة المس ة والتفاعل والتشارك والتنمي ق المرون ريب ؛ لتحقي
ويحدث في ذلك النوع من التعليم  ).Mahdi, 2014, P49( "والتعليم في أي وقت ومن أي مكان
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تعلم جزئيً ات ال ات المحمول ا أو كليًعملي ر تقني ذي ، )Oran & Karadeniz, 2007(ا عب وال
دفع ، )Vavoula & Sharples, 2009(ينتج عنه التعلم مدى الحياة والتعلم غير الرسمي  ا ي كم

اتھم، المتعل تعلم جزًءا ال يتجزأ من حي مون نحو فھم المفاھيم بشكل أفضل؛ حيث تصبح أنشطة ال
ر  دم"ويعتب تعلم باستمرار في تق ه (Sharples, Taylor, & Vavoula, 2005)" الم ، ويعرف
ه  (Khamis, 2011, p149)خميس  تعلم، "بأن ي، ودعم الم وى االلكترون ة توصيل المحت عملي

ة وادارة عملية التعلم  زة رقمي ان، باستخدام أجھ د، في أي وقت ومك والتفاعالت التعليمية عن بع
  ".محمولة، وتكنولوجيات االتصال الالسلكي

ا  تعلم، أھم ات ال ن نظري د م ال بالعدي تعلم النق أثر ال د ت لوكية، : وق ة الس   النظري
ة ة االجتماعي ة، والنظري ة البنائي ة، والنظري ة المعرفي ة والنظري تعلم ،الثقافي اة وال دى الحي  م

(Keskin & Metcalf, 2011) والجدول التالي كما ورد في ،)Mahdi, 2014 (يبين ذلك:  

  .نظريات التعلم النقال :)1(جدول 

  مثال في التعلم النقال  المؤشر المفھوم النظرية
النظرية 
  السلوكية

يحدث التعلم عندما يجد
، المتعلم التعزيز المناسب

عندما يحدث ارتباط  أي
  ثير واستجابة بين م

(Smith & Ragan, 
2005)

تقديم المعلومات والمحتوى 
في التعلم النقال على شكل 

االختبار، والتدريبات، 
واالختبار القصير، 

وتدريبات االستماع، 
  والتغذية الراجعة

 تطبيقات خدمة 
SMS, MMS 

النظرية 
  المعرفية

التعلم ھو اكتساب واعادة
تنظيم الخرائط المعرفية 

مكن البشر من التي ت
 ،استقبال المعلومات

 وتخزينھا
Good & Brophy, 
(1990)

تقديم المعلومات والمحتوى 
في التعلم النقال على شكل 

وسائط تعليمية متعددة 
صوت، وصورة، : تتضمن

وفيديو، ونصوص، ورسوم 
  متحركة

 تطبيقات خدمة 
SMS, MMS 
Email, Mobile 
TV

النظرية 
  البنائية

نشطةالتعلم ھو عمليات
يستخدمھا المتعلم في بناء 
أفكار ومفاھيم جديدة في 

ضوء معرفته الحالية 
 والسابقة 

(Bruner, 1966)

يعتمد التعلم النقال على 
أسئلة : السياق والمحتوى

الستكشاف حاالت وأمثلة 
وصناعة  ،لحل مشكلة

حيث تتطلب سياقات  ،قرار
ة تستند على قواعد حقيقي

  . بيانات موثوقة
لتفاعل بين التشارك وا

 الطالب في التعلم النقال
االتصاالت بالھواتف  خالل

 المحمولة

 تطبيقات خدمة 
SMS, MMS 
Email, Mobile 
TV
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 )1(تابع جدول رقم ... 
  مثال في التعلم النقال  المؤشر المفھوم النظرية
النظرية 

االجتماعية 
  الثقافية

يحدث التعلم من خالل
 العالقات الشخصية

البيئة التفاعل مع (
من داخل ) االجتماعية
 )استيعاب(الفرد نفسه 

(Vygotski, 1978) 

التعلم النقال يعتمد على 
السياق االجتماعي 

المشارك االجتماعي، و
خبراء المحمول، 

المجتمعات المھنية، 
ورشات التعلم، االتصاالت 

 .المحمولة

نظام دعم األداء 
المحمول، واألنظمة 

االفتراضية، ومنتدى 
البريد الجوال، و

االلكتروني، وأدوات 
  2ويب

التعلم مدى
  الحياة

،يحدث التعلم في كل وقت
 ومن أي مكان

 (Sharples, 2000) 

المعلومات مدى الحياة 
والتفاعالت مع محتوى 
  :التعلم في التعلم النقال

موارد معلومات 
بوداكاسيت، وموقع ويب 

 جوال

الشبكات االجتماعية 
المدونات، والويكي، (

، )واليوتيوبوتويتر، 
والريد االلكتروني، 
  ومنتديات الجوال

Keskin & Metcalf cited in Serin, (2012) 

ات،وبمزيد من التمعن والتفحص لما ورد  ه يوجد  عن تلك النظري دعم  عدةنجد أن أسباب ت
ي ال وھ تعلم النق تخدام ال ة: اس ان،   المرون ن أي مك ت وم ي أي وق تعلم ف تم ال ن أن ي ث يمك حي

الحواجز بين جميع المشتركين وتصل الردود للجميع في وقت التعلم النقال حيث يزيل  والتشارك
ا  د كم نواح ف  يمك بأتوظي اركية،  2دوات وي ةوالتش ددة  الدافعي ائط المتع تخدام الوس ث اس حي

واد  والوصولوالجمع بين التعلم واأللعاب يجعل التعلم أكثر متعة،  ة الم حيث يمكن الوصول لكاف
ة ا بالتعليمي ديات أو صفحات وي خ،  ... لمتاحة من خالل المحمول سواء كانت العاب أو منت ال
ة زة الم والقابلي م ووزن األجھ تخدام حيث أن صغر حج ا من حلالس ومي معھ ة والتعامل الي مول

  .)Mahdi, 2014( .شأنه أن يزيد من قابلية المستخدم الستخدامھا في التعلم

دريب  ؛حدة من أحدث االبتكاراتوا SMSوتعتبر خدمة الرسائل القصيرة  ي الت لدعم عمليت
يموالتع ارت ، ل د أش و"وق روف ال) So, 2009( "س دد ح ى أن ع الةال اوز  القصيرة رس ال يتج

ر  ا؛ لذا فھي تصلح إلرسال المقصود بالمفاھيم حيث تعريفھا يكون قصيًرا،حرفً ) 160( ا تعتب كم
ھ يلة س لية، ووس ائل القصيرة اقتصادية، ومس ة الرس ه لة لالخدم ى ھاتف تصال بشخص آخر عل

دما فإباإلضافة إلى ذلك،  المحمول، ى عن ن الرسائل النصية القصيرة تصل إلى الطرف اآلخر حت
ذي  تكون مكالماته محولة إلى رقم آخر، أو إذا كان ھاتفھم مشغوالً، أو إذا كان الھاتف المحمول ال

الً  الة النصية القصيرة مقف ه الرس تالم ا(ترسل ل تم اس غيل ي رد تش الة النصية القصيرة بمج لرس
تعلم  في مجاالت مختلفة؛ وقد أجريت العديد من البحوث .)الھاتف مرة أخرى ة ال د من فاعلي للتأك

ال  لالنق  & Mahdi, 2014; Ally, 2009; Ford & Leinonen, 2009; Gregson) :مث
Jordaan, 2009)  
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ي ق ة ف ات المحمول تخدام التقني د اس ن المالحظ تزاي اعوم يم ط ن التعل د م اول العدي د ح ، وق
 "سو" ما أشارتمثل  ،الباحثين تجربة توظيف خدمة الرسائل القصيرة في التواصل في تجاربھم

)So, 2009( ة إ تخدام خدم ن اس ه يمك ى أن ات   SMSل ات الطالب ومعلوم ال عالم ي ارس ف
ذھني والتصويت  ى بعض التسجيل، وتسھيل التعليم والتعلم بتنفيذ أنشطة العصف ال اعلي عل التف

د ادوس" القضايا، وأك ى أن إ (Balasundaram & Ramadoss, 2007) "باالسودرام ورم ل
ة  درة ع SMSخدم ديھا الق ى ال ا ل تعلم، كم ة ال ز عملي ي تعزي اح ف دي لنج ة مھ دت دراس أك

)Mahdi, 2014 ( اه توظيف ة اتج على فاعلية التعلم النقال في تحسين مستوى القابلية لدى الطلب
  .في التعليم SMSعلم النقال بخدمة الت

ا  وقد وجه ة وتقنياتھ زة النقال واع األجھ ى البحث في ن إوالتربويالتطور المتسارع في أن ل
لألغراض التعليمية، والبحث عن  اومحاولة االستفادة منھ ،تطوير أساليب توظيف األجھزة النقالة

ن أج عت م ذي وض رض ال ا للغ دى مالءمتھ اليب وم ذه األس ل ھ هأفض ن . ل د م ام بالعدي والقي
تعلم  ات لل ات والتقني ى أفضل الممارس ى التعرف عل دف ال ي تھ ة الت الدراسات والبحوث العلمي

ي . النقال، وقد تباينت نتائجھا بھذا الخصوص ابقة الت وفيما يلي عرض سريع ألھم الدراسات الس
  :في التعليمخدمات األجھزة المحمولة تقنيات وباستخدام  اھتمت

في  SMSلكشف عن فاعلية التعلم النقال بخدمة ا) Mahdi, 2014( "مھدي"اسة ھدفت در
تحسين القابلية الستخدامه في التعليم الجامعي لدى طلبة جامعة األقصى، وتحقيقًا ألھداف 

المنھج التجريبي والمنھج الوصفي، كما قام ببناء مقياس القابلية : الدراسة استخدم الباحث كل من
ا وطالبة تم طالبً ) 140(النقال في التعليم الجامعي، وقد طبق الدراسة على  الستخدام التعلم

توصل وطالبة، وبعد تنفيذ الدراسة  اطالبً ) 1378(ا من مجتمع أصلي مقداره اختيارھم عشوائيً 
في تحسين القابلية   SMSالكشف عن وجود أثر فاعل الستخدام التعلم النقال بخدمة: لىالبحث إ

تعليم الجامعي لدى طلبة جامعة األقصى، كما حقق التعلم النقال مستوى قابلية الستخدامه في ال
ا يتصف مستوى ، وأخيرً )%80(لتوظيفه في التعليم الجامعي لدى طلبة جامعة األقصى يزيد عن 

لدرجة قابلية نحو استخدامه في التعليم الجامعي لدى طلبة  SMSتحقيق التعلم النقال بخدمة 
 "الحسناوي وصالح"وھدفت دراسة  .لية وفقا لمعدل الكسب لبالكبفاع جامعة األقصى

)& Saleh, 2013 Elhassnawi(  للتعرف على أثر استخدام تقنية البلوتوث في الھاتف النقال
 ،االختبار التحصيلي من تصميمھا واستخدم الباحث ،في تحصيل الطلبة واستبقائھم للمعلومات

بًا وطالبة في الصف األول في قسم التقنيات الكھربائية طال) 34(وطبقا التجربة على عينة من 
، تم تقسيمھم الى )2011-2010(بالمعھد التقني بالناصرية في ھيئة التعليم التقني العام الدراسي 

، توصلت الدراسة جراءات وتنفيذ التجربة، وبعد ضبط كافة اإل)بطة وتجريبيةضا(مجموعتين 
واستبقاء  ،في الھاتف النقال في زيادة تحصيل الطلبةخدمة البلوتوث  استخداملى فاعلية إ

 "نارايانانسامي واسماعيل" دراسة سعتبينما . المعلومات لديھم لمدة أطول
)Narayanansamy & Ismail, 2012 ( لدراسة نموذج التعلم المعتمد على خدمةSMS 

عن داللة الفروق بين لمساعدة الطلبة ذوي الدوام الكامل في التعلم، حيث ھدفت الدراسة للكشف 
طالب ) 40(درجات التحصيل في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي بين المجموعة الضابطة 
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طالب، وقد كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين ) 40(والمجموعة التجريبية 
جاءت و .كمساعدة في عملية التعلم SMSاستخدمت خدمة  يالمجموعتين ولصالح المجموعة الت

للكشف عن استخدام خدمة الرسائل ) Rahman,&  Ziden 2012( "زيدن ورحمان" دراسة
ث ي، حSMSالقصيرة في تقويم عمليتي التعليم والتعلم باستخدام االختبارات من خالل خدمة 

قدمت الدراسة تصميم لنظام اختبارات الرسائل النصية القصيرة حيث يمكن أن يتم التقييم من أي 
كما  .المرونة، والوصول، ودعم التعلم: أي وقت، كما تم مراعاة الشروط التالية للنظام مكان وفي

للكشف عن تأثير استخدام التعلم النقال على مھارات ) Norouzi, et al. 2012(سعت دراسة 
) CCTDI(التفكير الناقد في التعليم العالي، حيث تم تطبيق اختبار كاليفورنيا للتفكير االبداعي 

على عينة ) Motiwalla, 2007(المعد من قبل ) UMLS(بانة فوائد نظم التعلم النقال واست
راء آلى وجود داللة في تحسن ، وقد توصلت نتائج الدراسة إ)متطوع 60(الدراسة المكونة من 

  الطلبة نحو فوائد نظم التعلم النقال في نھاية التجربة، كما أشارت الدراسة الى عدم وجود 
صائية في التفكير الناقد بين الذكور واالناث في التطبيقين القبلي والبعدي كما وجد فروق دالة اح

لتشاركي وتبادل ن العمل اإلى أا أكدت الدراسة ، أخيرً سن في مھارات االبداع لدى الطلبةتح
 "رحمات وآخرون" وھدفت دراسة .اونشطً  جھزة المحمولة كان فاعالً المعلومات عبر األ

)Rahamat, & et al. 2011 (راء الطالب نحو استخدام تقنيات التعلم للكشف عن استعداد وآ
النقال في تعليم مكونات األدب باللغة االنجليزية، وقد استخدم الباحثون المنھج الوصفي بتطبيق 

وقد أشارت نتائج الدراسة الى وجود تصورات ) 235(استبانة على عينة من الطلبة بلغ عددھم 
لدى عينة الدراسة نحو استخدام تقنيات التعلم النقال، كما وفرت النتائج ايجابية  واستعدادات

بعض األفكار للمعلمين حتى يتمكنوا بنجاح في توظيف تقنيات التعلم النقال في تعليم اللغة 
للتعرف على فاعلية تقنيات ) Kajumbulla, 2006( "كاجومبوال" وجاءت دراسة .االنجليزية

، وقد افي دعم طلبة التعلم عن بعد بجامعة ماكرر بأوغند SMSصية الجوال بخدمة الرسائل الق
طالب وطالبة، وقد ) 100(تم تنفيذ الدراسة على طلبة المستوى األول تخصص التجارة عددھم 

طبق الباحث استبيان على عينة الدراسة ونفذ عدد من المقابالت مع بعض المدرسين والمدراء 
، عن بعد الى فاعلية مستقبل استخدام تقنيات المحمول في التعلم بالجامعة، وقد أشارت أھم النتائج

   .بنقل المعلومات وتبادلھا بين الطلبة والجامعة SMSكما أكدت على فاعلية االتصاالت بخدمة 

ال تعلم النق ام لل ن عرض ع دم م ا تق ي ضوء م ي  ،ف ات الت م الدراس اص ألھ وعرض خ
ة الرسائل القصيرة  استخدمت تقنيات وخدمات التعلم النقال، خاصة دى SMSخدم ور ل د تبل ، فق

ة األقصى،  يم بجامع ي التعل ة ف ك الخدم ن تل تفادة م ة االس ق بضرورة تجرب الباحث شعور عمي
ا وخاصة بعد ما  ام بھ ابقة ق ة الباحث أكدت دراسة س ال بخدم تعلم النق ة ال في الكشف عن فاعلي

SMS  ة ة األقصىفي تحسين قابلي ة جامع ه في طلب يم نحو توظيف اه ؛التعل ا دع ي  مم ه ف لتجربت
ا؛ حيث  اظ بھ يم واالحتف ا التعل اھيم تكنولوجي اء مساعدة الطلبة على اكتساب مف الحظ الباحث أثن

ة  القصورتدريس بجامعة األقصى لعدة سنوات وجود بعض الھيئة ل اعمله عضو ة جامع دى طلب ل
يمفھم األقصى في  ا التعل اھيم تكنولوجي ا مف اظ بھ ذا واالحتف ده الدراسة االستطالعية ، وھ ا تؤك م

والتي كانت على شكل مقابلة  ،م2013-2012 األولفي بداية الفصل الدراسي  التي نفذھا الباحث
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ة األقصى عددھن  ات جامع ة )20(حيث تم أخذ عينة عشوائية من طالب م طرح بعض . طالب وت
يم ا التعل ديھن من الط )%78(أن  ؛ حيث وجد الباحثاألسئلة الخاصة بتكنولوجي ات ل اھيمالب  مف

وتكمن أيًضا الحاجة لمثل ھذا البحث في محدودية الدراسات السابقة  .في تكنولوجيا التعليمخاطئة 
واالحتفاظ  اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليمفي  SMSالخاصة بمعرفة فاعلية التعلم النقال بخدمة 

ةبھا ي عام ة فلسطين، وذلك على المستوى العرب ى مستوى دول ا الباحث  .خاصة ، وعل ا دع مم
ه ا لوجه للمحاضر في التعليم وجھً  ةمساندأداة ك SMSفي استخدام خدمة للبحث  في مساعدة طلبت
  .واالحتفاظ بھا اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم على

 مشكلة الدراسة
تحددت مشكلة الدراسة لدى الباحث في كيفية االستفادة من خدمة الرسائل القصيرة بالتعلم 

، وبذلك يمكن واالحتفاظ بھالدى طلبة جامعة األقصى  اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليمنقال في ال
  :صياغة السؤال الرئيس لمشكلة الدراسة كالتالي

 جامعة األقصىكلية التربية ب طلبة اكسابفي  SMSما فاعلية التعلم النقال بخدمة 
  :عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التاليةويتفرع ، ؟لمفاھيم تكنولوجيا التعليم واالحتفاظ بھا

 ما مفاھيم تكنولوجيا التعليم الرئيسة الواردة في مقرر تقنيات التدريس؟ .1

بين متوسطات درجات الطلبة في اختبار اكتساب مفاھيم ھل يوجد فروق دالة احصائيًا  .2
 ؟)يبيةضابطة، تجر(تكنولوجيا التعليم في التطبيق البعدي باختالف مجموعة التطبيق 

بين متوسطات درجات الطلبة في اختبار اكتساب مفاھيم  ھل يوجد فروق دالة احصائيًا .3
 ؟)ضابطة، تجريبية(تكنولوجيا التعليم في التطبيق المؤجل باختالف مجموعة التطبيق 

تعرضت (بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية احصائيًا  دالةھل يوجد فروق  .4
 ؟اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم قبل التطبيق وبعده  في اختبار) SMSلخدمة 

تعرضت (بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية احصائيًا  دالةيوجد فروق  ھل .5
والتطبيق  البعدي التطبيق فيفي اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم ) SMSلخدمة 
 ؟ )بعد مرور شھر( المؤجل

 فروض الدراسة
  من صحة الفروض التالية للتحققة الحالية سعت الدراس

بين متوسطات درجات ) 0.05(ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  .1
الطلبة في اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم في التطبيق البعدي باختالف مجموعة 

 ).ضابطة، تجريبية(التطبيق 



 "...... في SMSفاعلية التعلم النقال بخدمة "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 964

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )5(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بين متوسطات درجات ) 0.05(توى داللة ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مس .2
الطلبة في اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم في التطبيق المؤجل باختالف مجموعة 

 ).ضابطة، تجريبية(التطبيق 

بين متوسطات درجات طلبة ) 0.05(يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ال  .3
مفاھيم تكنولوجيا التعليم اكتساب في اختبار  )SMSتعرضت لخدمة (المجموعة التجريبية 

 .طبيق وبعدهقبل الت

بين درجات طلبة المجموعة ) 0.05(يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ال  .4
 التطبيقفي في اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم ) SMSتعرضت لخدمة (التجريبية 
 .والتطبيق المؤجل البعدي

لمفاھيم  بفاعلية في اكساب طلبة جامعة األقصى SMSعلم النقال بخدمة الت ال يتصف .5
 .وفقًا لمعدل الكسب بالكتكنولوجيا التعليم 

بفاعلية في احتفاظ طلبة جامعة األقصى لمفاھيم  SMSال يتصف التعلم النقال بخدمة  .6
  .تكنولوجيا التعليم وفقًا لمعدل الكسب بالك

 أھداف الدراسة
 في اكساب طلبة SMSالتعرف على فاعلية التعلم النقال بخدمة  إلىلية ھدفت الدراسة الحا

جامعة األقصى لمفاھيم تكنولوجيا التعليم واالحتفاظ بھا وللتحقق من ذلك تم تحديد كلية التربية ب
  :األھداف الفرعية التالية

 .الكشف عن مفاھيم تكنولوجيا التعليم الرئيسة الواردة في مقرر تقنيات التدريس .1

تعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة في اختبار اكتساب مفاھيم ال .2
 ).ضابطة، تجريبية(تكنولوجيا التعليم في التطبيق البعدي باختالف مجموعة التطبيق 

التعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة في اختبار اكتساب مفاھيم  .3
 ).ضابطة، تجريبية(باختالف مجموعة التطبيق  تكنولوجيا التعليم في التطبيق المؤجل

بين متوسطات درجات طلبة ) 0.05(التعرف على داللة الفروق احصائيًا عند مستوى داللة  .4
في اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم ) SMSتعرضت لخدمة (المجموعة التجريبية 
 .قبل التطبيق وبعده

بين متوسطات درجات طلبة ) 0.05(مستوى داللة التعرف على داللة الفروق احصائيًا عند  .5
في اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم ) SMSتعرضت لخدمة (المجموعة التجريبية 

 ).بعد مرور شھر( في التطبيق البعدي والتطبيق المؤجل
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 أھمية الدراسة
  :فيما يليتكتسب الدراسة الحالية أھميتھا 

 SMSوخدمة  ،دافع الستخدام خدمات التعلم النقال عامةتسھم الدراسة الحالية في تقديم  .1
 .خاصة في التعليم

والتي قد يستفيد منھا  ،تقدم الدراسة الحالية أداة لقياس اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم .2
 .باحثين آخرين

قد تفيد الدراسة الحالية في توجيه نظر التربويين إلى أھمية خدمات وتقنيات التعلم النقال في  .3
 .والتي قد تفتح أبوابا لبحوث أخرى ،لتعليما

والتي تناولت  ،في فلسطين - على حد علم الباحث - تعد الدراسة الحالية من أوائل الدراسات .4
 .واالحتفاظ بھا اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليمفاعلية التعلم النقال في 

  حدود الدراسة
  تحددت الدراسة الحالية بما يلي

بطريقة عشوائية من ة التربية بجامعة األقصى بغزة كلي طلبة من عينة الدراسة اختيرت .1
 .شعب مساق تقنيات التدريس

مفھوم (في وحدات  اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليماقتصرت الدراسة الحالية في  .2
التكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم، واألسلوب النظامي في تكنولوجيا التعليم، واالدراك 

؛ وذلك لشيوع المفاھيم األساسية لتكنولوجيا التعليم )بتكنولوجيا التعليم واالتصال وعالقتھما
 .في تلك الموضوعات

 .شھرينلمدة  2014-2013 األولتم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراسي  .3

  مصطلحات الدراسة
  :ورد في الدراسة الحالية عدد من المصطلحات الجوھرية، وفيما يلي تعريف لكل منھا

ساب اكفي  SMSر التعلم النقال بخدمة يأثتمدى (إجرائيًا بأنھا  الباحث ھايعرف: يةفاعلال
 ).واالحتفاظ بھا ،لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى مفاھيم تكنولوجيا التعليم

شكل من أشكال التعلم االلكتروني الذي يستخدم فيه : يعرفه الباحث اجرائيًا: التعلم النقال
ويتم فيه  ،والھواتف الذكية ،الھواتف النقالة :مثل ،اة الصغيرة والمحمولة يدويً األجھزة الالسلكي

 اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليمبھدف ؛  SMSالتواصل باستخدام خدمة الرسائل القصيرة
 .واالحتفاظ بھا
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  : (Khamis, 2011, p4)تبنى الباحث التعريف الوارد في  :تكنولوجيا التعليم
  وتحسين االداء  ،ليم ھي الدراسة والممارسة األخالقية الخاصة بتسھيل التعلمتكنولوجيا التع"

  ".وإدارتھا ،واستخدامھا ،والمصادر التكنولوجية المناسبة ،من خالل ابتكار العمليات
(Reiser & Dempsey, 2007, 6).  

ة الذھنية اكتساب الصور: ويعرفھا الباحث إجرائيًا بأنھا: تكنولوجيا التعليم اكتساب مفاھيم
، والتي ستقاس باالختبار المعد لقياس ريسالواردة في مقرر تقنيات التدتكنولوجيا التعليم لمفاھيم 

  .مدى اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم لدى طلبة جامعة األقصى

  إجراءات الدراسة
 استخدم الباحث المنھج التجريبي في تنفيذ البحث الحالي، حيث أن التصميم: منھج البحث

التجريبي الذي استخدمه الباحث ھو أحد التصميمات التجريبية الحقيقية، حيث اختار الباحث 
، ومن االختبار البعدي اوبعد المعالجة التجريبية نفذ ،االختبار القبلي ثم نفذومن  ،األفراد عشوائيًا

  .المؤجلاالختبار ثم 

تقنيات  قلمسا ة المسجلينطلبة كلية التربييتمثل مجتمع البحث في : مجتمع وعينة البحث
 )1430(ـ ب وقدر عددھم ،م2014- 2013 األولالتدريس بجامعة األقصى في الفصل الدراسي 

وقدر  ،أما عينة الدراسة فقد تم اختيارھا عشوائيًا من شعب مقرر تقنيات التدريس .طالب وطالبة
  ).140(وتجريبية ) 130(ضابطة  :وتم تقسيمھا الى مجموعتين ،)270( بـ اعددھ

  بجامعة األقصى –ر بكلية التربية تحليل محتوى مقرر تقنيات التدريس المقر
: ولإلجابة عن التساؤل األول من أسئلة الدراسة الذي ينص على ،لتحقيق أھداف الدراسة

قام الباحث بتحليل  ؛"واردة في مقرر تقنيات التدريس؟ما مفاھيم تكنولوجيا التعليم الرئيسة ال"
، وذلك وفقًا )Mahdi, 2014(باالستناد على دراسته السابقة  ات التدريسمحتوى مقرر تقني
  :للخطوات التالية

تحليل محتوى مقرر تقنيات التدريس، بھدف تحديد المفاھيم الرئيسة لتكنولوجيا التعليم التي  .1
 الوحدة الدراسية،: رئيسة ھي )1(أعمدة  ثالثة :أعد الباحث بطاقة لذلك تضم وقد ،يشملھا
 .ھيم الواردة، والفقرات االختباريةوالمفا

وقد تضمنت  ،بناء الصورة المبدئية لجدول مواصفات تحليل محتوى مقرر تقنيات التدريس .2
   .مفھوم) 40( تضمنت، )وحدات دراسية ثالثة(

حيث عرض الباحث البطاقة على : صدق بطاقة تحليل المحتوى لمقرر تقنيات التدريس .3
وذلك  مناھج وطرق التدريس؛الو ،كنولوجيا التعليممجموعة من المحكمين المختصين بت

  .إلبداء الرأي حول مدى مناسبتھا 

                                                            
 .بطاقة تحليل المحتوى لمقرر تقنيات التدريس) 1(ملحق رقم   )1(
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حيث تأكد الباحث من ثبات البطاقة : ثبات بطاقة تحليل المحتوى لمقرر تقنيات التدريس  .4
ام أحد زمالء الباحث بتحليل محتوى مقرر تقنيات قومن ثم  ،بتحليل مقرر تقنيات التدريس

، ومن ثم قام الباحث باحتساب نسبة االتفاق بين بهلمفاھيم الواردة لتحديد ا ؛التدريس
 ).Copper: 1979, 907" (كوبر"باستخدام معادلة  ،التحليلين األول والثاني

  =نسبة االتفاق 
  عدد مرات االتفاق

عدد مرات + عدد مرات االتفاق   100%× 
  االختالف

مما يدل  ؛وھي نسبة عالية ،%93.6اني حيث كانت نسبة االتفاق بين التحليل األول والث
  .على ثبات التحليل

والوصول إلى الصورة النھائية  ،تعديل القائمة المبدئية بناًء على آراء السادة المحكمين .5
 .لجدول مواصفات تحليل محتوى مقرر تقنيات التدريس

  .مواصفات تحليل محتوى مقرر تقنيات التدريس :)2(جدول 

  االختبارية الفقرات  ھيم الواردةالمفا  الوحدة الدراسية
  12  12  مفھوم التكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم
  11  11  األسلوب النظامي في تكنولوجيا التعليم

  14  14  االدراك واالتصال وعالقتھما بتكنولوجيا التعليم
  37  37  االجمالي

يم الواردة في بمفاھيم تكنولوجيا التعلفي ضوء التحليل السابق توصل الباحث إلى قائمة  .6
في  مفھوم) 37( شملترئيسة،  وحدات دراسية) 3(والتي تضمنت  ،مقرر تقنيات التدريس

 .)1ملحق رقم ( .تكنولوجيا التعليم

ما " :وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن التساؤل األول من أسئلة الدراسة الذي ينص على
  ."التدريس؟ مفاھيم تكنولوجيا التعليم الرئيسة الواردة في مقرر تقنيات

  أدوات الدراسة

 مفاھيم تكنولوجيا التعليم اكتساب اختباروتمثلت ب
ار  :تحديد الھدف من االختبار .أ  اس مستوى اكتساب  ؛أعد الباحث ھذا االختب ة بھدف قي طلب

ً  ،مفاھيم تكنولوجيا التعليمكلية التربية بجامعة األقصى ل   .وذلك بتطبيقه قبلياً وبعديا

ا  :ا التعليم التي يقيسھا االختبارتحديد مفاھيم تكنولوجي .ب  اھيم تكنولوجي قام الباحث بتحديد مف
ابقًاالتعليم في ضوء نتيجة تحليل ا ي تمت س م لمحتوى الت اھيم ) 1(، ويوضح الملحق رق مف

  .تكنولوجيا التعليم
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 ،قام الباحث بصياغة مفردات االختبار :صياغة الصورة المبدئية لالختبار وتحديد درجاته .ج 
وبواقع درجة واحدة لكل مفردة،  ،مفردة في صورة االختيار من متعدد) 40(وعددھا 

ولقد بين الباحث في أول االختبار . درجة) 40(لتكون الدرجة العظمى لالختبار تساوي 
الھدف من االختبار وتعليمات اإلجابة عنه بلغة ودية، تتضمن معلومات عن عدد األسئلة 

   .ونوعھا وطريقة اإلجابة عنھا

ا :  Validityصدق االختبار  تحديد .د  ع الباحث م ار التحصيلي اتب وللتأكد من صدق االختب
  :يلي

ار  :صدق المحتوى − ئلة االختب ين أس د الباحث من وجود تطابق ب ين األھداف  ،تأك وب
  .)2جدول رقم (والمحتوى من خالل جدول المواصفات 

ار، وجد :صدق المحكمين − ة لالختب ول المواصفات قام الباحث بعرض الصورة المبدئي
رق  اھج وط يم والمن ا التعل ال تكنولوجي ي مج ين ف ين المختص ادة المحكم ى الس عل
ه، وتغطي  ا وضعت لقياس يس كل م ئلة صادقة تق د من أن األس ك للتأك دريس؛ وذل الت
ياغة  ول وضوح ص اتھم ح م ومالحظ ى آرائھ افة إل ة، باإلض داف التعليمي ع األھ جمي

ة، األسئلة ودقتھا وبساطتھا، ووضوح ال د زمن اإلجاب ة، وتحدي تعليمات وطريقة اإلجاب
رج  ى خ يم، حت وء التحك ي ض ة ف ديالت الالزم ع التع إجراء جمي ث ب ام الباح د ق وق

 .)2(في صيغته النھائية جاھزاً لالستخدام) 1ملحق (االختبار 

ا  :صدق االتساق الداخلي − ة استطالعية قوامھ ى عين اس عل ا ) 40(تم تطبيق المقي طالبً
معة األقصى من خارج عينة الدراسة، وتم احتساب معامالت االرتباط بين من طلبة جا

امالت  د تراوحت مع اس، وق ة للمقي اس والدرجة الكلي رات المقي درجة كل فقرة من فق
ين  اط ب ين ااالرتب ل ب اس كك ع المقي رات م د ) 0.76 – 0.39(لفق ة عن ا دال وجميعھ

)0.01.( 

ار  − ات االختب ام ا :(Reliability)ثب د قي ة بع ى عين اس عل ق المقي ث بتطبي لباح
ة الدراسة، ) 40(مھا ااستطالعية قو ام طالبًا من طلبة جامعة األقصى من خارج عين ق

ات  اب الثب اخ؛باحتس ا كرونب ة ألف ك  بطريق ار والتماس ذا االختب ات ھ ن ثب د م للتأك
داخلي  حيث الداخلي، ا (تم حساب معامل االتساق ال ا اقترحه ) α –ألف اخ"كم " كرونب

(Cronbach, 1951)  ة تخدام حزم ذا البحث باس ة ھ ي لعين ق القبل ائج التطبي ى نت عل
ائية  رامج اإلحص ت (SPSS, 19)الب اوية ) α(، وكان ة )0.9(مس ة مقبول ي قيم ، وھ
  .للثبات اإلحصائي

ه .ه  د درجات ار وتحدي ة وحذف  :الصورة النھائية لالختب ديالت المطلوب ام الباحث بالتع د قي بع
ر الضرورية رات غي ار ،الفق ات ضبط االختب راء عملي ى صياغة  ،وإج توصل الباحث إل

                                                            
  .لقد تزامن تحكيم البنود االختبارية لكل مفھوم في مرحلة تحكيم تحليل المحتوى  )2(
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ار ردات االختب ة لمف ددھا  ،الصورة النھائي ان ع ن ) 37(وك ار م ي صورة االختي ردة ف مف
  . درجة) 37(، لتكون الدرجة العظمى لالختبار ، وبواقع درجة واحدة لكل مفردةمتعدد

  تنفيذ تجربة البحث
وذلك بعد أن تم ضبط  م،2014-2013من عام  األولنفذت التجربة في الفصل الدراسي 

، بدأت شھرين دراسيينكافة االجراءات الالزمة لتنفيذ التجربة، وقد استغرق زمن التجربة 
بعد ( طبيق المؤجلوانتھت بالت ،بتطبيق أدوات الدراسة بعديًا ثم ،بتطبيق أدوات الدراسة قبليًا

احصائيًا عالجتھا مو ،ھاوادخال ،، ومن ثم تم رصد الدرجات)مرور شھر على التطبيق البعدي
  .SPSSبرنامج  باستخدام

  ة البياناتاألساليب االحصائية المستخدمة في معالج
 تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPPS 19)خدام األساليب اإلحصائية التاليةالختبار صحة فروض البحث، وقد تم است ؛ :
معامل الثبات والتماسك الداخلي ، )المتوسط، واالنحراف المعياري(أساليب اإلحصاء الوصفي 

  .T_TESTاختبار ، الكسب لبالك ، معدلReliability Analysis Scale (α" (ألفا"

  الدراسةنتائج 

  ج المتعلقة باختبار الفرض األولالنتائ: أوالً 
ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند : "للتأكد من صحة الفرض األول الذي ينص على

اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم  بين متوسطات درجات الطلبة في اختبار) 0.05(مستوى داللة 
اختبار  خدم الباحثاست ؛")ضابطة، تجريبية(في التطبيق البعدي باختالف مجموعة التطبيق 

   :يبين ذلك) 3(والجدول  ،"ت"

لعينتين مستقلتين لمعرفة الداللة للفرق بين متوسطي درجات " ت"نتائج اختبار : )3(جدول 
  .)الضابطة والتجريبية(الطلبة في التطبيق البعدي الختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم 

عدد   المجموعة
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

حراف االن
مستوى  قيمة ت  المعياري

  الداللة
 2.8 32.9 140  التجريبية 0.000  9.08 2.7 29.75  130  الضابطة

دالة احصائيًا حيث أن  ،)268(عند درجات حرية " ت"أن قيمة ) 3(يتضح من الجدول 
المجموعة لصالح و، وھذا يعني قبول الفرض البديل )(0.01< ) 0.000(مستوى الداللة 

مجموعة تجريبية أكبر من المتوسط الحسابي للي للمجموعة الحيث أن المتوسط الحساب ،التجريبية
بين متوسطات ) 0.01(يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : أنه ، أيضابطةال
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درجات الطلبة في اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم في التطبيق البعدي باختالف مجموعة 
  .ولصالح المجموعة التجريبية) طة ، تجريبيةضاب(التطبيق 

  النتائج المتعلقة باختبار الفرض الثاني: ثانيًا
ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند : "للتأكد من صحة الفرض الثاني الذي ينص على

بين متوسطات درجات الطلبة في اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم ) 0.05(مستوى داللة 
، استخدم الباحث اختبار ")ضابطة ، تجريبية(جموعة التطبيق طبيق المؤجل باختالف مفي الت

   :يبين ذلك) 4(والجدول " ت"

لعينتين مستقلتين لمعرفة الداللة للفرق بين متوسطي درجات " ت"نتائج اختبار : )4(جدول 
  .)طة والتجريبيةالضاب(الطلبة في التطبيق المؤجل الختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم 

عدد   المجموعة
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت  المعياري

  الداللة
 2.8 32.6 140  التجريبية 0.000  12.3 2.4 28.75  130  الضابطة

دالة احصائيًا حيث أن  ،)268(عند درجات حرية " ت"قيمة  أن) 4(يتضح من الجدول 
، وھذا يعني قبول الفرض البديل ولصالح المجموعة )(0.01< ) 0.000(مستوى الداللة 

مجموعة تجريبية أكبر من المتوسط الحسابي للمجموعة الحيث أن المتوسط الحساب لل ،التجريبية
بين متوسطات ) 0.01(يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : ضابطة، أي أنهال

باختالف  المؤجليا التعليم في التطبيق درجات الطلبة في اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوج
  .ولصالح المجموعة التجريبية) ضابطة ، تجريبية(مجموعة التطبيق 

  النتائج المتعلقة بالفرض الثالث: اثالثً 
ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند : "الذي ينص على الثالثللتأكد من صحة الفرض 

تعرضت لخدمة (لمجموعة التجريبية بين متوسطات درجات طلبة ا) 0.05(مستوى داللة 
SMS (استخدم الباحث اختبار ، "في اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم قبل التطبيق وبعده

   :يبين ذلك) 5(والجدول " ت"

لعينتين مرتبطتين لمعرفة الداللة للفرق بين متوسطي درجات " ت"نتائج اختبار  :)5(جدول 
  .)القبلي والبعدي( تبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليمفي اخ طلبة المجوعة التجريبية

عدد   التطبيق
  العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

  الداللة
مربع 
  ايتا

قيمة 
d 

حجم 
  التأثير

 2.8 32.9 140  بعدي كبير 6.8 0.92 0.000  40.13 5.5 11.8  140  قبلي
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 2016، )5(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــ

دالة احصائيًا حيث أن  ،)139(عند درجات حرية " ت"قيمة  أن) 5(يتضح من الجدول 
، وھذا يعني قبول الفرض البديل لصالح التطبيق البعدي، )(0.01< ) 0.000(مستوى الداللة 

بين متوسطات درجات طلبة ) 0.01(يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : أي
تساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم قبل في اختبار اك) SMSتعرضت لخدمة (المجموعة التجريبية 

  . ولصالح التطبيق البعدي التطبيق وبعده

ة ) 5(كما يتضح من الجدول  ى اكتساب  SMSأن حجم تأثير استخدام التعلم النقال بخدم عل
ة دى طلب يم ل ا التعل اھيم تكنولوجي اوي  مف ى يس ة األقص ة  ،)0.92(جامع ن القيم ى م و أعل وھ

ر في اكتساب  SMSلى أن التعلم النقال بخدمة وھذا يدل ع) 0.14(المحكية  أثير كبي حقق حجم ت
  .مفاھيم تكنولوجيا التعليم لدى طلبة جامعة األقصى

  الرابعالنتائج المتعلقة باختبار الفرض : ثانيًا
ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند : "الذي ينص على الرابعللتأكد من صحة الفرض 

في ) SMSتعرضت لخدمة (ات طلبة المجموعة التجريبية بين درج) 0.05(مستوى داللة 
استخدم الباحث ، "اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم في التطبيق البعدي والتطبيق المؤجل

   :يبين ذلك) 6(والجدول " ت"اختبار 

لعينتين مرتبطتين لمعرفة الداللة للفرق بين متوسطي درجات " ت"نتائج اختبار  :)6(جدول 
  .)البعدي والمؤجل(في اختبار اكتساب مفاھيم تكنولوجيا التعليم  ة المجموعة التجريبيةطلب

عدد   التطبيق
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  الداللة
 2.75 32.6 140  المؤجل 0.062 1.883 2.84 32.9  140  بعدي

حيث دالة احصائيًا غير  ،)139(ة عند درجات حري" ت"أن قيمة ) 6(يتضح من الجدول 
رفض الفرض البديل وقبول الفرض  وھذا يعني ،)(0.05>) 0.062(أن مستوى الداللة 

بين ) 0.05(ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : ي ينص على أنهذالصفري ال
يم تكنولوجيا في اختبار اكتساب مفاھ) SMSتعرضت لخدمة (درجات طلبة المجموعة التجريبية 

على  SMS، وبالتالي يعمل التعلم النقال بخدمة التعليم في التطبيق البعدي والتطبيق المؤجل
  .االحتفاظ بمفاھيم تكنولوجيا التعليم المكتسبة

  الخامسالنتائج المتعلقة باختبار الفرض : الثً ثا

 SMSمة ال يتصف التعلم النقال بخد" :الذي ينص على الخامسللتأكد من صحة الفرض 
، "بفاعلية في اكساب طلبة جامعة األقصى لمفاھيم تكنولوجيا التعليم وفقًا لمعدل الكسب بالك

 .يعرض نتائج تطبيق ھذا االختبار) 7(، والجدول بالكالكسب ل معدل استخدم الباحث
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )5(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

طلبة جامعة ساب في اك  SMSةمالكسب بالك لفحص فاعلية التعلم النقال بخد معدل :)7(جدول 
  .مفاھيم تكنولوجيا التعليمل األقصى

  المتوسط  المتغير
  القبلي الحسابي

  المتوسط
  الحسابي البعدي

 الدرجة
 العظمى

  قيمة
  بالك

  -فاعل
 غير فاعل

اكتساب مفاھيم 
  فاعل 1.4  37 32.9 11.8  تكنولوجيا التعليم

معدل الكسب بالك جاءت فاعلة حيث أنھا أعلى من الحد أن قيمة ) 7(يتضح من الجدول 
وبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقل الفرض البديل  ،)1.2(دنى للفاعلية وفق بالك وھو األ
بفاعلية في اكساب طلبة جامعة األقصى  SMSيتصف التعلم النقال بخدمة  :ي ينص علىالذ

  .لمفاھيم تكنولوجيا التعليم وفقًا لمعدل الكسب بالك

  السادسالنتائج المتعلقة باختبار الفرض : ثالثًا
 SMSال يتصف التعلم النقال بخدمة " :الذي ينص على السادسكد من صحة الفرض للتأ

 ،"بفاعلية في احتفاظ طلبة جامعة األقصى لمفاھيم تكنولوجيا التعليم وفقًا لمعدل الكسب بالك
 .يعرض نتائج تطبيق ھذا االختبار) 8(، والجدول بالك معدل الكسب استخدم الباحث

في  اكساب  طلبة   SMSالك لفحص فاعلية التعلم النقال بخدة اختبار الكسب ب  :)8(جدول 
  .ألقصى لمفاھيم تكنولوجيا التعليمجامعة ا

  المتوسط  المتغير
  الحسابي القبلي

الحسابي  المتوسط
  المؤجل

 الدرجة
 العظمى

  معدل
 الكسب

  -فاعل
 غير فاعل

اكتساب مفاھيم 
  فاعل 1.38 37 32.6 11.8  تكنولوجيا التعليم

أن قيمة معدل الكسب بالك جاءت فاعلة حيث أنھا أعلى من الحد ) 8(لجدول يتضح من ا
وبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقل الفرض البديل  ،)1.2(األدنى للفاعلية وفق بالك وھو 

بفاعلية في احتفاظ طلبة جامعة األقصى  SMSيتصف التعلم النقال بخدمة  :الذي ينص على
  .ا لمعدل الكسب بالكلمفاھيم تكنولوجيا التعليم وفقً 

  االستنتاج العام للبحث والتعليق
  :وصل البحث الى المخرجات التاليةت

قائمة بمفاھيم تكنولوجيا التعليم الرئيسة الواردة في مقرر تقنيات التدريس الذي يدرس  .1
 .بجامعة األقصى بغزة
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 2016، )5(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكشف عن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في اكتساب مفاھيم .2
 .تكنولوجيا التعليم واالحتفاظ بھا

في اكساب طلبة جامعة األقصى لمفاھيم  SMSالكشف عن فاعلية التعلم النقال بخدمة  .3
 .تكنولوجيا التعليم واالحتفاظ بھا وفقًا لمعدل الكسب بالك

لى االستنتاج العام بأن استخدام التعلم النقال بخدمة إوبصفة عامة أمكن البحث الحالي 
SMS احتفاظھم بھاوزيادة  ،ا في مساعدة المعلم الجامعي في بناء المفاھيم لدى طلبتهدً فاعل ج، 

حيث اتضح من تلك النتائج التحسن في اكتساب طلبة جامعة األقصى لمفاھيم تكنولوجيا التعليم 
ا يتفق ذوھولصالح المجموعة التجريبية،  ،واحتفاظھم بھا بعد مرور شھر على التطبيق البعدي

يتفق مع ما جاء  كما ،)Saleh, 2013 Elhassnawi &(" الحسناوي وصالح"دراسة مع نتائج 
في النظريات التي يقوم عليھا التعلم النقال حيث يساھم التعلم النقال في عملية بناء أفكار ومفاھيم 

أن االستخدام المنظومي من قبل  كما. جديدة لدى المتعلم في ضوء معرفته الحالية والسابقة
ذكير وتحديده للوقت المناسب إلرسال الرسالة التعليمية قبل المحاضرة للت ،SMSدمة الباحث لخ

لتثبيت المفاھيم الجديدة، قد شكل عامالً أساسيًا لنجاح  ؛وبعد المحاضرة ،بالمفاھيم السابقة
ة التفاعل مع البيئ(يحدث التعلم من خالل العالقات الشخصية  هالتجربة، باإلضافة الى أن

 ؛له شخصيا فيزيد من اھتمامه ةن المعلم يرسل له رسالة موجھحيث يشعر المتعلم أ ،)االجتماعية
بما ينعكس على داخل الفرد نفسه محدثا االستيعاب، وأيضا ال ننسى أن التعلم النقال يساھم في 

البيت، والشارع، ( جعل التعلم في كل وقت ومن أي مكان، فيتلقى المتعلم الرسائل وھو في
 ؛وبذلك يتصل المتعلم بالمحتوى المعرفي وبالمعلم بشكل مستمر ،وفي أي وقت ،)المؤسسةو

من  يم الخرائط المعرفية التي تمكن المتعلماكتساب واعادة تنظ وبذلك يساھم التعلم النقال في
عوامل خاصة  كما يرجع نجاح التجربة الى .في السكيما الخاصة به استقبال المعلومات وتخزينھا

ا ما أكدته دراسة مھدي ذوھ ،SMSخدمة نھا لديھا القابلية للتعلم باستخدام حيث أ بعينة الدراسة،
)Mahdi, 2014(  حيث أشارت الى امتالك طلبة جامعة األقصى لمستوى قابلية يزيد عن
وقد اتفقت الدراسة الحالية في نتائجھا مع دراسة كل . SMSاتجاه التعلم النقال بخدمة %) 80(

Narayanansamy& Ismail, ;hassnawi& Saleh, 2013El;Mahdi,2014( :من 
2012; Ziden & Rahman,2012; Rahamat & et All , 2011; Tina, Mansor & 
Norziati, 2011; Jones, Edward & Reid, 2009; So,2009 ; Evans,2008; 
Balasundaram & Ramadoss ,2007; Kajumbulla,2006; Nonyongo,et All , 

2005).  

 ياتالتوص
  لبحث الحالي يوصي الباحث بما يليبناًء على النتائج التي توصل اليھا ا

 .الفلسطينية بالجامعات واثرائه ،لدعم التعليم الجامعي SMSخدمة التعلم النقال باستخدام  .1

 .لدعم التعليم الجامعي ؛خرى للتعلم النقالاألخدمات االستفادة من ال .2
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 .التعلم النقال في جامعة األقصىنظام ادارة تعلم الكتروني يدعم توفير  .3

  .تدريب أعضاء ھيئة التدريس على توظيف خدمات التعلم النقال في التعليم الجامعي .4

  الدراسات المقترحة
  لة للبحث الحالي ومن ذلك ما يأتييقترح الباحث إجراء عدد من البحوث المكم

لدى طلبة جامعة تحسين مستويات التفكير في  MMSدراسة فاعلية التعلم النقال بخدمة  .1
 .األقصى

 .أنموذج مقترح: الجوالالتعلم وبيئات تصميم مواد  .2

دراسة فاعلية تقديم المحتوى بأشكال مختلفة عبر خدمات التعلم النقال في تنمية مھارات  .3
 .التعلم االجتماعي واكتساب المعرفة لدى طلبة جامعة األقصى
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الوحدة 
  الدراسية

المفاھيم 
  الفقرات االختبارية  الواردة

مفھوم 
التكنولوجيا 
وتكنولوجيا 

  التعليم

  المھارة الفنية....... يعني مصطلح التكنولوجيا   التكنولوجيا
  دراسة . ب  تنظيم . أ
  جميع ما ذكر . ث  علم . ت

 تكنولوجيا
  التربية

من  الى بناء االنسان المتكامل في جميع جوانبھا الشخصية....... تھدف تكنلوجيا 
  خالل المؤسسات المجتمعية

  التعليم . ب  التربية . أ
  االجتماع . ث  التعلم . ت

تكنولوجيا 
  التعليم

ھي الدراسة والممارسة األخالقية الخاصة بتسھيل التعلم وتحسين األداء من 
  والمصادر التكنولوجية المناسبة واستخدامھا وادارتھاخالل ابتكار العمليات 

  تكنولوجيا التعليم . ب  تكنولوجيا التربية . أ
  الوسائل التعليمية . ث  تكنولوجيا التعلم . ت
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  التعليمية

أدوات تعين الطالب على اكتساب الخبرات والمھارات والمفاھيم وإدراك 
  وتسھل عمل المعلم الحقائق والمعلومات

  تكنولوجيا التعليم . ب  جيا التربيةتكنولو . أ
  الوسائل التعليمية . ث  تكنولوجيا التعلم . ت

التكنولوجيا في 
  التعليم

  ....:التكنولوجيا  في التعليم تعني 
استخدام االجھزة في  . أ

  التعليم
  استخدام الوسائل في التعليم . ب

  الوسائل التعليمية . ث  تكنولوجيا التعلم . ت
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التي توظف حاستي السمع والبصر  . ب  الحسية . أ
  بشكل متصل

التي توظف حاستي السمع والبصر  . ث  التفاعلية . ت
  بشكل متصل أو منفصل

الوسائل 
  المعينة

، يعبر "يستخدم المعلم الوسائل التعليمية كدور ثانوي وقتما شاء وكيفما شاء "
  ...:ذلك عن المسمى 

  الوسائل السمعبصرية . ب  ل الحسيةالوسائ . أ
  تكنولوجيا التعليم . ث  الوسائل المعينة . ت

ل ئوسا
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تعتبر الوسائل التعليمية قناة االتصال بين المرسل والمستقبل والتي تعمل بعدة "
  ..:، يعبر ذلك عن المسمى "اتجاھات

  الوسائل السمعبصرية . ب  الوسائل الحسية . أ
  عليمياالتصال الت . ث  الوسائل المعينة . ت



 979ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسن مھدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016، )5(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوحدة 
  الدراسية

المفاھيم 
  الفقرات االختبارية  الواردة

الموقف 
  التعليمي

  ....:يمثل الموقف التعليمي البيئة التي يحدث فيھا التعلم وقد تكون 
  المختبر . ب  داخل الفصل الدراسي . أ
  جميع ما ذكر صحيح . ث  خارج المدرسة . ت

نوع من البرامج يقدم المعلومات تقديما فرديا وينتقل فيه الفرد حسب سرعته   التعليم المبرمج
  ..:م ھو وقدرته على التعل
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حددة لتحقيق مجموعة من المكونات المتداخلة المتفاعلة فيما بينا وتقوم بوظيفة م  النظام
  ..:ھدف محدد ، ھو 
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  ..:أداء الوظائف الالزمة لتحقيق غرض تدريسي، ھي

  عمليات نظام التدريس . ب  مدخالت نظام التدريس . أ
مخرجات نظام  . ت
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  نظام التدريس . ث
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  التعليمي

علم يتناول اإلجراءات الالزمة لتنظيم التعليم وتخطيطه وتطويره وتنفيذه 
  ..:متعلم، ھو وتقويمه بما يتفق والخصائص اإلدراكية لل

  التصميم التعليمي . ب  منحى النظم . أ
  ت+ أ . ث  أسلوب النظم . ت

األھداف 
  التعليمية

مخرجات نسعى لتحقيقھا في ضوء خصائص المتعلمين وحاجاتھم التعليمية ، 
  ...:ھي 
األھداف التعليمية  . أ

  للنظام
  مدخالت النظام . ب

  عمليات النظام . ث  مخرجات النظام . ت
الحاجات 
  التعليمية

النقص المعرفي والمھاري والوجداني لدى المتعلمين ، جملة تطلق على  جوانب
:..  
  الحاجات التعليمية . ب  خصائص المتعلمين . أ
  الموارد واالعدادات . ث  األھداف التعليمية . ت

الوسائط 
  المتعددة

  ..:يمكن أن تتضمن الوسائط المتعددة
  الصوتيات . ب  المرئيات . أ
  جميع ما ذكر . ث  الفيديو . ت

الخبرات 
  ليميةالتع

  .......:تصنف الخبرات الى خبرات
  بديلة . ب  مباشرة . أ
  جميع ما ذكر . ث  مجردة . ت

االدراك 
واالتصال 
وعالقتھما 
بتكنولوجيا 

  التعليم

االدراك 
  الحسي

سمع ، بصر ، (العملية التي يصبح فيھا الفرد واعيًا لما حوله وتعتبر الحواس 
  )تذوق ، شم ، تفاعلية

  فسياالدراك الن . ب  االدراك الحسي . أ
  االدراك العقلي . ث  االدراك الجسمي . ت

نتيجة وجود مثير أو فعل من طرف وحدوث استجابة أو رد فعل من .... يحدث   التفاعل
  الطرف اآلخر

  االتصال . ب  االدراك . أ
  التعلم . ث  التفاعل . ت
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الوحدة 
  الدراسية

المفاھيم 
  الفقرات االختبارية  الواردة

ھو الطريقة التي يتم بواسطتھا انتقال الرسالة من شخص آلخر وتؤدي ........   االتصال
  ن ھذين الشخصين إلى تفاھم بي

  االدراك . ب  االتصال . أ
  التفاعل . ث  التعلم . ت

االتصال 
  الذاتي

  .يحدث بين الشخص ونفسه ...... االتصال 
  الذاتي  . ب  األعلى . أ
  الجمعي . ث  الشخصي . ت

االتصال 
  األعلى

  . وشخص آخريحدث بين الشخص ...... االتصال 
  الذاتي  . ب  األعلى . أ
  الجمعي . ث  الشخصي . ت

االتصال 
  الشخصي

  . وربهيحدث بين الشخص ...... تصال اال
  الذاتي  . ب  األعلى . أ
  الجمعي . ث  الشخصي . ت

االتصال 
  الجمعي

  . وجماعة تشاركه في الفكريحدث بين الشخص ...... االتصال 
  الذاتي  . ب  األعلى . أ
  الجمعي . ث  الشخصي . ت

االتصال 
  الجماھيري

  . وعدد كبير من شرائح المجتمعيحدث بين الشخص ...... االتصال 
  الذاتي  . ب  األعلى . أ
  الجمعي . ث  الجماھيري . ت

المكان الذي توجه إليه الرسالة ويقوم بحل رموزھا بغية التوصل إلى تفسير   المستقبل
  ..محتوياتھا وفھم معناھا، 

  المستقبل . ب  المرسل . أ
  الرسالة . ث  قناة االتصال . ت

  ....مصدر الرسالة أي النقطة التي تبدأ عندھا عملية االتصال ، ھو  المرسل
  المستقبل . ب  المرسل . أ
  الرسالة . ث  قناة االتصال . ت

  . ، الھدف الذي تھدف عملية االتصال إلى تحقيقه......تعتبر   الرسالة
  المستقبل . ب  المرسل . أ
  الرسالة . ث  قناة االتصال . ت

  الوسيلة التي تمر من خاللھا الرسالة بين المرسل والمستقبل....... تعتبر   قناة االتصال
  لالمستقب . ب  المرسل . أ
  الرسالة . ث  قناة االتصال . ت
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الوحدة 
  الدراسية

المفاھيم 
  الفقرات االختبارية  الواردة

التغذية 
  الراجعة

العملية التي يصبح االتصال من خاللھا عملية باتجاھين من المرسل إلى 
  ...:المستقبل وبالعكس ھي 

  االستقبال . ب  االرسال . أ
  ب+ أ  . ث  التغذية الراجعة . ت

ن أنه أي تدخل في عملية اإلرسال يؤدي إلى حدوث اختالف بي.... يطلق على   التشويش
  الرسالة التي أرسلت والرسالة التي استقبلت

  االدراك  . ب  التشويش . أ
  عدم االنتظام . ث  عدم التوازن . ت

  


