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Abstract: 
The study aims to examine the effectiveness of smart phones employment in developing of self-learning 

skills and electronic communication among students of the Faculty of Education at Al-Aqsa University in 
Palestine. The researcher used the quasi- experimental research. The sample consisted of (25) female students, 
selected intentionally from the study population (403) student. The researcher used a self-learning scale and an 
electronic communication scale. The Validity and reliability of the two scales were insured. The results showed 
that there are statistically significant differences reading the marks obtained by the university students in terms of 
the development of self-learning skills and electronic communication scales on the pre-and post-tests. The 
results are more in favor to post application with a large effect for both scales (0.14< η2), and the effectiveness 
of self-learning skills scale's, according to the Blake gain rate, (1.20).       
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رات فاعلية توظيف التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية في تنمية مها

التعلم الذاتي ومهارة التواصل اإللكتروني لدى طالب كلية التربية في 

 جامعة األقصى بفلسطين
 د. رانية عبد هللا محمد عبد المنعم

 فلسطين,جامعة األقصى,أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

 قسم أساليب التدريس ,كلية التربية

 01/5/5102 تاريخ قبول البحث                                             5/01/5105تاريخ استالم البحث 

 :الملخص 
 الدراسة إلى استقصاء فاعلية توظيف التعلم النقال عبر الهواتف الذكية في تنمية مهارات التعلم الذاتي ومهارة التواصل اإللكتروني لدى هدفت

طالبات كلية  طالبة من (52من ) الدراسة عينة منهج شبه التجريبي، وتكونتطالبات كلية التربية في جامعة األقصى بفلسطين. استخدمت الباحثة ال
( طالبات. واستخدمت الباحثة مقياس تعلم ذاتي ومقياس تواصل 304التربية بجامعة األقصى، تم اختيارها بطريقة قصدية من المجتمع األصلي )

ائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات كلية التربية في جامعة النت إلكتروني، حيث تم التأكد من صدق المقياسين وثباتهما، وأظهرت
لكال األقصى، في مقياس تنمية مهارات التعلم الذاتي ومقياس التواصل اإللكتروني قبل التطبيق وبعده لصالح التطبيق البعدي بحجم تأثير كبير 

 (.                 150,قياس مهارات التعلم الذاتي وفقا لمعدل الكسب لبالك حيث بلغ معدل الكسب )(، وفاعلية لم01,3المقياسين، حيث كان مربع ايتا أكبر من )
 التعلم التجوال، الهواتف الذكية، التعلم الذاتي، التواصل اإللكتروني. الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة:
من الطرق والتقنيات مع ظهور الثورة المعلوماتية برز العديد  
والمبتكرة التي أسهمت في تطوير المؤسسات التعليمية والرقي الحديثة 

والتعليم المحوسب، والتعليم اإللكتروني،  ،بها، منها التعليم عن بعد
وغيرها من نظم التعلم المتسارعة، وصوال إلى الثورة الالسلكية بظهور 
نموذج جديد هو التعلم المتنقل، الذي يعتمد على استخدام التقنيات 

ة، والذي فرض نفسه بقوه على جميع القطاعات ومن ضمنها الالسلكي
التعلم التجوال بأنه: "عملية توصيل  ,قطاع التعليم. ويعرف خميس

دارة عملية التعلم والتفاعالت  المحتوى اإللكتروني، ودعم المتعلم، وا 
التعليمية عن بعد في أي وقت ومكان؛ باستخدام أجهزة رقمية مفتوحة 

. ويعتبر التعلم التجوال من أهم العوامل "الالسلكي االتصال وتكنولوجيا
وأسرعها التي تتيح التعليم اإللكتروني للطلبة في أي مكان وزمان، وذلك 
من خالل أكثر وسائل االتصال شيوعا واستخداما بين المتعلمين وهي 

 من حيث أكد ليتشفيلد أن الهواتف الذكية تعتبر مصدرا الهواتف الذكية،
 مؤخرا إلى منظومة مصادر تمت إضافته الذي الجوال، التعلم مصادر
الجامعات لطالبها، حيث تتميز الهواتف  توفرها التي اإللكتروني التعلم

 .5الشبكي وسعة التخزين العاليةالذكية بسرعة األداء والوصول 
الهاتف الذكي بأنه عبارة عن هاتف  4ويعرف الحسين وكرونجي

جهزة مشغالت الوسائط المتعددة يجمع بين مزايا الهاتف الجوال وأ
والمساعدات الشخصية والذاكرات اإلضافية، ويحتوي كاميرا فيديو وكاميرا 
رقمية، ويتيح الدخول عبر اإلنترنت، كما أن أنظمته مهيأة للربط مع 
الشبكات في نظام واحد، كما يمكن تبادل الملفات بين األجهزة التي تحمل 

يد من األجهزة المشابهة في الخصائص تقنية البلوتوث والربط بين العد
 في آن واحد. 

ومع هذا االنتشار الواسع للهواتف الذكية والذي يصل إلى 
مليارات المستخدمين، فقد أصبحت هذه التقنية موثوقا بها، فقد حلت 
الهواتف الذكية محل العديد من أجهزة التعلم التجوال، ويتوقع العديد من 

سوف تصبح الهواتف الذكية  5050لول عام الباحثون والتربويون أنه بح
أكبر  Course Smart. وفي مسح أجرته 3الوسيلة األساسية لالتصال

، وجدت أن طالب الجامعات eTextbooksمزود في العالم للـ 
يعتمدون على الهواتف الذكية بشكل كبير، فقد تحول الهاتف الذكي من 

فراد، إلى الشيء جهاز مكمل يقتصر استخدامه على فئة معينة من األ
، وتبحث 5األساسي الذي ال يمكن االستغناء عنه والمتاح للجميع

الجامعات باستمرار عن طرق مبتكرة لتحسين تعلم الطلبة، وزيادة 
الخبرات التعليمية، حيث إن الهواتف الذكية لديها القدرة على أن تكون 

كم طبيعتها أداة ابتكارية من أدوات التعلم في بيئة التعليم العالي، بح
الشخصية والمحمولة، ويرى وينترز أن التعلم التجوال يساعد نظم التعليم 
الجامعي على بناء المعرفة في سياقات مختلفة، وتغيير شكل التعلم 
تاحة عملية التعلم في كل وقت  ووضعه في سياق اجتماعي نشط، وا 
وكل مكان، وبناء عمليات الفهم بصورة أفضل لدى المتعلمين، 

اصل بين المتعلمين وأولياء األمور والمحاضرين، وتدعيم أنشطة والتو 
 .6التعلم الصفي

ويقدم التعليم التجوال متمثال بالهواتف الذكية العديد من الفوائد  
، وتشن 7لنظم التعلم وخاصة التعليم الجامعي، ويشير لوسيو وآخرون
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ستخدام إلى أهمية ا  0,، والدهشان6ووينتر 9، وارتيدو وآخرون8 وآخرون
 التعلم التجوال متمثال بالهواتف الذكية في التعليم، ومنها:

وســيلة مثاليــة لتقــديم المســاعدة الفوريــة للطــالب وتمكــين الــتعلم بشــكل  -
 فردي.

بنـــاء المعرفـــة فـــي ســـياقات مختلفـــة، حيـــث يمكـــن بـــث المحاضـــرات  -
 والمناقشات مباشرة إلى الطالب.

ـــات أ - ـــة الجامعـــة مـــن اســـتقبال اإلعالن ـــة تمكـــن طلب و القـــرارات اإلداري
المستعجلة، كإلغاء موعد امتحان أو اعتذار عن محاضـرة مـن خـالل 
ـــرامج للهواتـــف  ـــد مـــن تطبيقـــات الب خدمـــة الرســـائل القصـــيرة، أو العدي

 الذكية؛ منها: الواتس اب والفايبر والتانجو ...الخ.
االسـتماع  مثل: تقوم بوظائف عدة؛ أن يمكن حيث الوظائف تعددية  -

 اإللكترونـي، البريـد وقـراءة والفيـديو، ومشـاهدة الصـور إلـى الصـوت،
 عـرض يمكـن حيـث العـرض، طـرق الويـب، تعـدد صـفحات وتصـفح
 البيانات. تمثيل من متنوعة نظم باستخدام المحتوى

تمكــن الهواتــف الذكيــة الطلبــة تــدوين المالحظــات باليــد أو بالصــوت  -
 مباشرة على الجهاز.

لطلبــة مــن المشــاركة فــي تنفيــذ تمكــن الهواتــف الذكيــة المحاضــرين وا -
 العمليات والمهام فى صورة جماعية.

يســاعد فــي إضــفاء المزيــد مــن األنشــطة إلــى الــدروس التقليديــة ممــا   -
يحقق الحيوية وجذب االنتباه للمادة العلمية. ومـن التطبيقـات الحديثـة 
التــي يمكـــن توظيفهــا فـــي الــتعلم الجـــوال عبــر الهواتـــف الذكيــة ودعـــم 

 1,51,4,,بين مستخدميها ما يلي: أدوات التواصل
 Bluetooth Wirelessتقنيـــة االتصــــال الالســـلكي بلوتــــوث  -

Technology تقنيـــــة للتواصـــــل عبـــــر موجـــــات راديـــــو وبروتوكـــــول :
اتصــاالت، صــممت للــربط بـــين األجهــزة المختلفــة بواســطة األســـالك 

 بأسلوب وطريقة جديدة تعتمد على االتصال الالسلكي.
 Short Message Service (SMS):رة الرسـالة النصـية القصـي -

هي رسالة تكتب عـن طريـق لوحـة أزرار الهـاتف الـذكي وترسـل عبـر 
 شبكاته، تسمح لمستخدميه بتبادل رسائل نصية قصيرة فيما بينهم.

: عبارة WAP Wireless Application Protocol)خدمة الواب ) -
 عـن بيئـة اســتخدام ومجموعـة قواعــد اتصـال خاصــة بـأجهزة االتصــال
الالسلكية، تـم تصـميمها بمواصـفات معياريـة مـن أجـل توحيـد أسـلوب 

 عمل األجهزة الالسلكية وطريقة وصولها إلى اإلنترنت.
جـراء Viberتطبيق  - : هو تطبيق يتيح للمستخدمين المراسلة الفورية وا 

رســــال رســــائل )نصــــية، صــــور، فيــــديو،  مكالمــــات هاتفيــــة مجانيــــة وا 
هــذا البرنــامج، وشــبكة   صــوت( بشــكل مجــاني إلــى أي شــخص لديــه

WiFi. 
: هــو تطبيــق يســتخدم فــي التواصــل عــن طريــق WhatsAppتطبيــق  -

الرســائل القصــيرة أو المصــورة وكمــا يمكــن أرســال مقــاطع فيــديو عــن 

علــــى خدمــــة اإلنترنــــت فــــي  WhatsAppطريقــــه، ويعتمــــد برنــــامج 
الهواتف بشكل أساسي، حيث يتوجب وجود اتصال بشبكة اإلنترنت 

رنـــامج، لهـــذا ال يشـــكل اســـتخدامه أي تكلفـــة إضـــافية لكـــي يعمـــل الب
 على المستخدم، حيث يتم احتساب فقط خدمة اإلنترنت.

: عبارة عن خدمة تواصل شاملة تمكن المستخدم  ChatONتطبيق -
مـــن التواصـــل بشـــكل أفضـــل مـــع أصـــدقائه ســـواء بشـــكل منفـــرد أو 
بشكل مجموعات من األصدقاء، وهو يجمع جميـع ميـزات التواصـل 

 شاركة في مكان واحد.والم
خدمة االتصال المرئي: يعتبـر االتصـال المرئـي وسـيلة فعالـة يمكـن  -

ـــات االتصـــال عـــن بعـــد، حيـــث صـــممت هـــذه  اســـتخدامها فـــي عملي
الوسيلة إلتاحة إمكانية االتصال الصوتي والمرئي في اتجـاهين بـين 

 عدة مواقع.
 -تأجريـ التجـوال وتقنيـة الهواتـف الذكيـة الـتعلم مفهـوم ومع ظهـور -

فـي هـذا المجـال، ورافـق ظهـور  هـذه  دراسـات عـدة– متـزامن بشـكل
 وورش الدراسـية والحلقات العلمية المؤتمرات من عدد انعقاد التقنية
بين هذه الدراسات  ومن لها، رئيسا   موضوعا   منه جعلت التي العمل
 استخدام فاعلية التي سعت إلى تحديد 3,وأكدمير "باسوغلو دراسة

بالبطاقات  مقارنة اإلنجليزية اللغة مفردات تعلم في ةالمتنقل الهواتف
 فـي يدرسـون طالبـا   (60) الدراسـة عينـة عـدد بلغ الورقية، التعليمية
 األسـود بتركيـا، البحـر جامعـة فـي التحضـيرية السـنة برنـامج

 عبـر اإلنجليزيـة اللغـة لـتعلم مفـردات تطبيقـا   الدراسـة واسـتخدمت
 ُطبِّق   تحصيل   واختبار   منه، العام توىالمس وط بَّقت   المتنقلة الهواتف
 داللة ذات فروق وجود النتائج وبعديا، ومقابلة، وأكدت قبليا   تطبيقا  

 لصالح المجموعتين اإلنجليزية بين اللغة مفردات تعلم في إحصائية
طـالب  كذلك إلى إقبـال الدراسة نتائج التجريبية. وأشارت المجموعة
المفـردات مـن خـالل  تعلـم تطبيق ماستخدا على التجريبية المجموعة

 .فراغهم أوقات الهواتف الذكية أثناء
 مدى إلى فقد هدفت للتعرف 15أما دراسة كول، ماككويكين وعلي 
 خالله، ُطبَّقت  الدراسة من والتعلم لالستخدام MobiGlam  نظام قابلية
 الجامعة في العليا، الدراسات طالب من وطالبة   طالبا   (16) على

 من MobiGlam  نظام الدراسة ،واستخدمت بعد عن للتعليم الكندية
بالدخول  للمتعلمين يسمح Moodle عن  عبارة وهو الباحثين، تصميم

متنوعة.  متنقلة أجهزة عبر اإلنترنت على المتوافرة التعليمية إلى المواد
 مع التفاعل على المتعلمين تحفيز في النظام فاعلية النتائج وأظهرت
 أنواع عبر بالدخول إلى المواد التعليمية السماح في ونتهومر  أقرانهم،
 استخدامه.  عن إضافة إلى رضاهم المتنقلة، األجهزة من مختلفة

إلى قياس أثر استخدام التعلم الجوال  5,وهدفت دراسة الغامدي
رسال المواد التعليمية؛ في تنمية المهارات  من خالل خدمة الرسائل وا 

 التربية بجامعة الباحة، في مقرر ب كليةالعملية والتحصيل لدى طال
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نتاجها. استخدم الباحث المنهج  تصميم البرمجيات التعليمية وا 
طالبا ،  40التجريبي بتصميم شبه تجريبي على عينة الدراسة التي بلغت 

تم تقسيمهم إلى مجموعتين: تجريبية وقد تم تدريسها باستخدام التعلم 
سها بالطريقة التقليدية. وتمثلت أدوات المتنقل، ومجموعة ضابطة تم تدري

الدراسة في االختبار التحصيلي وبطاقة تقييم منتج نهائي لتقييم المهارات 
العملية، وكشفت أهم النتائج عن وجود فرق ذي داللة إحصائية عند 

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة  ≤ 0.02مستوى )
التحصيلي، وذلك لصالح المجموعة  في الدرجة الكلية على االختبار

 ≥ التجريبية، وعن عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى )
 الدرجة في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسط بين( 0.02
 عملية. ال المهارات مقياس على الكلية

فقد هدفت إلى التحقيق في اآلثار  6,أما دراسة هيونغ، جين وهيونغ
ة عن التعلم القائم على استخدام المدونات عبر الهاتف، واستخدام الناتج

أسلوب التعلم التشاركي في التعلم، وذلك الستكشاف سلوك التعلم من 
لمدونات وأسلوب التعلم خالل خدمات الهاتف النقال القائم على ا

 التشاركى.
إلى استكشاف كيف يفسر المتعلمون  4,وهدفت دراسة سوايا

واتف الذكية في التعلم بدون معلم. واستخدمت الدراسة استخدامهم لله
( طالبا من طلبة 58المنهج النوعي لتحليل البيانات التي تم جمعها من )

الجامعة في الواليات المتحدة الذين يدرسون مساق مدخل إلى علم النفس 
التربوي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نظرة المتعلمين لهذه الظاهرة نظرة 

 ضحل.
إلى قياس مدى تأثير استخدام الهواتف  7,هدفت دراسة سي فريتو 

الذكية في التعليم على دافعية الطلبة، واستكشاف مواقف الطالب 
والمعلمين تجاه استخدام الهواتف الذكية في التعلم، وكذلك نوع االستخدام، 
ذا ما كانوا يعتقدون أن الهواتف الذكية يمكن أن  وما هي مقترحاتهم؟ وا 

م بالجامعات كما تستخدم بالمدارس. استخدم في الدراسة التحليل تستخد
النوعي والكمي، وتم جمع المعلومات باستخدام االستبيانات والمراسالت 
وكذلك المقابالت الشخصية. اختلفت الصعوبات حسب المجموعة، في 
حين أن طالب المدارس المتوسطة لم يواجهوا مشاكل تقنية، بينما احتاج 

معات وأساتذتهم إلى مساعدة تقنية بشكل أكبر خالل طالب الجا
األنشطة. وقد تمتع طالب المدرسة بدافعية عالية وشعروا أنهم استفادوا 
من العمل الجماعي، وأنهم متحمسون لتطوير أنفسهم من خالل الهواتف 
الذكية، أما طالب الجامعة فكانوا متحفظين من تطبيقات الهواتف الذكية 

تظهر الدراسة فروقا ذات داللة بين االختبار القبلي  في التعليم، ولم
والبعدي فيما يتعلق بإدماج التعلم بواسطة الهواتف الذكية في المدارس، 
كذلك ال توجد فروق ذات داللة بدرجة اعتقاد معلمى المدرسة أنه يجب 
أن يتم استخدام الهواتف الذكية في الدروس، وفي بدرجة اعتقاد 

 أن يتم استخدام الهواتف الذكية في محاضراتهم.المحاضرين أنه يجب 

وترى الباحثة أن توظيف الهواتف الذكية في التعليم ترجمة       
حقيقية وعملية لفلسفة التعليم عن بعد التي تزيد من ترسيخ مفهوم التعليم 
الذاتي، حيث توفر تكنولوجيا الهواتف الذكية فرصا لطالب الجامعات 

ل اإللكتروني. فالهواتف الذكية تتسم بقدرتها العالية للتعلم الذاتي والتواص
على الوصول إلى األفراد في كل مكان ووقت، بالصورة التي تساعد في 
الوصول إلى شرائح مختلفة تتفاوت أعمارها وتتباين خصائصها، إضافة 
إلى ما توفره من فرص للتعاون والمشاركة بين أفراد العملية التعليمية بما 

يم تعلم أفضل. كما أنه يمكن من خالل تلك األجهزة تخزين يسهم في تقد
كمية كبيرة من المعلومات أو الكتب والملخصات والمراجعات الضرورية 
لعملية التعليم والتعلم، لذلك تعتبر تنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل 

 وني مهمة جدا لدى طلبة الجامعات.اإللكتر 
التي هدفت  8,سة فتح اهللومن الدراسات التي تؤكد ذلك درا

للتعرف إلى أثر التفاعل بين تنوع إستراتيجيات التدريس بالرحالت 
المعرفية خالل الويب وأساليب التعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي 
واالستيعاب المفاهيمي في مادة الكيمياء لدى الصف األول الثانوي 

لبحث تحديد قائمة بمحافظة عنيزة بالسعودية. وقد تطلب تحقيق هدف ا
من المفاهيم األساسية ومهارات التعلم الذاتي وبناء عدد من الدروس في 
ضوء إستراتيجيات الرحالت المعرفية عبر الويب، وبناء اختبار في 
االستيعاب المفاهيمي ومقياس مهارات التعلم الذاتي ومقياس أساليب 

إحصائيا  ، وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاعل دال وأثر دال التعلم
لمعالجات الرحالت المعرفية عبر الويب في مهارات التعلم الذاتي 

 لصالح طالب المجموعة التجريبية. 
 استخدام التعلم فقد هدفت إلى قياس فعالية 9,عمار أما دراسة

 على الجغرافيا تدريس في الحاسوبية الخبيرة النظم على القائم الذاتي
 األول الصف طالبات لدى ناقدال التفكير وتنمية التحصيل المعرفي

الدراسة إلى  وتوصلت المنهج التجريبي، على الثانوي، واعتمدت الدراسة
 مجموعة الطالبات درجات متوسطات بين إحصائيا دالة وجود فروق

 قبل التطبيق وبعده لصالح التطبيق البعدي.  البحث
إلى استقصاء فاعلية  50وهدفت دراسة أبو جحجوح وحرب

صميمات مواقع الويب التعليمية )األفقي، العمودي( في تصميمين من ت
اكتساب مهارات برنامج فرونت بيج ومهارات التعلم الذاتي والتفكير 
البصري لدى الطلبة المعلمين، واتبع الباحثان المنهج التجريبي، 
وتوصلت الدراسة إلى فعالية التصميمين في اكتساب تلك المهارات 

إلى تفوق التصميم العمودي على األفقي  والتفكير البصري، باإلضافة
 في تنمية مهارات التعلم الذاتي. 

 التعلم أثر لقياس فقد هدفت  ,5أما دراسة حسامو والعبد اهلل 
 وغير المتزامن الصوتي اإللكتروني مهارات التحاور توظيف في الذاتي

 طلبة من وطالبة طالبا  22) من ) الدراسة عينة وتكونت المتزامن،
 متوسطي بين داللة إحصائيا   فروق النتائج وجود تشرين، وأكدت جامعة
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 لالختبار التحصيلي، ولبطاقة والبعدي القبلي التطبيقين في الطلبة درجات
 الصوتي المتزامن اإللكتروني التحاور لمهارات العملي األداء مالحظة
 المتزامن. وغير

 قائمة تدريسية إستراتيجية "فاعلية 55كما توصلت دراسة التميمي
 المعلومات تكنولوجيا مفاهيم تنمية في المدمج اإللكتروني التعلم على

حائل"  جامعة في التربية طالب كلية لدى اإللكتروني ومهارات التواصل
 المجموعة طالب درجات متوسطي بين داللة ذات فروق إلى وجود

 الكلية للدرجة البعدي االختبار في المجموعة التجريبية الضابطة وطالب
لى وجود المعلومات، تكنولوجيا لمفاهيم إحصائية في  داللة ذات فروق وا 

 التواصل لمهارات الكلية الدرجة التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة
 المجموعة التجريبية.  طالب لصالح وكانت الفروق اإللكتروني،

 نظام استخدام أن إلى 54وأشارت نتائج دراسة عبد المجيد وآخرين
 بكلية المعلمين الطلبة تدريب في Blackboardإللكتروني ا التعليم إدارة

 التواصل مهارات تنمية في ساعد الملك خالد قد جامعة التربية في
ومع ذلك لم توجد  .الرقمية التعميمية ومهارات إنتاج المواد اإللكتروني

دراسة على حد علم الباحثة تكشف عن فاعلية الهواتف الذكية في تنمية 
 والتواصل اإللكتروني. التعلم الذاتي

في ضوء ما تقدم من عرض للدراسات التي استخدمت التعلم 
التجوال والهواتف الذكية، وعرض أهمية توظيف الهواتف الذكية في 

ومن خالل عمل الباحثة كمحاضرة في الجامعة الحظت التعليم الجامعي، 
ى أن امتالك الطلبة للهواتف الذكية في تزايد مستمر، ويرجع ذلك إل

النهوض السريع لقدرات هذه األجهزة وانخفاض أسعارها وسهولة تطبيق 
استخدماتها، مما يجعلها في متناول عدد أكبر من الطلبة، ولفت هذا 
انتباه الباحثة إلى إمكانيات التكنولوجيات المحمولة لمساعدة المتعلم، 

مكانية استخدام هذه األجهزة لتوفير مزايا التعلم، التي ال يتم ت وفيرها من وا 
حيث يزداد االعتماد على الهواتف قبل أنواع أخرى من األجهزة التقليدية، 

الذكية لدى طلبة الجامعة، سواء لقراءة البريد، أو إرسال الرسائل، أو 
تصفح اإلنترنت، ومعرفة الجديد على الويب. ومن الممكن أن يسهم هذا 

ض لها الشعب النوع من التعليم في التغلب على الصعوبات التي يتعر 
الفلسطيني، حيث يواجه طلبة الجامعة في بعض األوقات صعوبة في 
الوصول لقاعات الدراسة ألسباب سياسية واقتصادية. من هنا تبلور لدى 
الباحثة شعور عميق بضرورة تجربة االستفادة من خدمات الهواتف الذكية 
. في التعليم لمساق الحاسوب في التدريس لدى طلبة جامعة األقصى

وتكمن أيضا الحاجة لمثل هذا البحث في محدودية الدراسات السابقة 
الخاصة بمعرفة فاعلية توظيف الهواتف الذكية لتنمية مهارات التعلم 
الذاتي ومهارات التواصل اإللكتروني، وذلك على المستوى العالمي 

 وتعد هذه التقنية بمثابة إمكانية جديدة جديرة باالهتمام والعربي والوطني.
فاعلية توظيف مما دعا الباحثة للبحث في وتسليط الضوء عليها، 

الهواتف الذكية في تنمية مهارات التعلم الذاتي ومهارات التواصل 
 اإللكتروني لدى طالبات جامعة األقصى بفلسطين. 

 مشكلة الدراسة:
تحددت مشكلة الدراسة في الكشف عن فاعلية توظيف التعلم  

كية في التعليم لتنمية مهارات التعلم الذاتي التجوال عبر الهواتف الذ
ومهارات التواصل اإللكتروني لطالبات جامعة األقصى بفلسطين، وبذلك 

 يمكن صياغة السؤال الرئيس لمشكلة الدراسة كاآلتي: 
ما فاعلية توظيف الهواتف الذكية في تنمية مهارات التعلم 

ة التربية في جامعة الذاتي ومهارة التواصل اإللكتروني لدى طالبات كلي
وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية األقصى بفلسطين؟ 

 التالية:
ما أثر توظيف التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية في تنمية  .,

 مهارات التعلم الذاتي لدى طالبات جامعة األقصى؟
ما فعالية توظيف التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية في  .5

 لم الذاتي لدى طالبات جامعة األقصى؟تنمية مهارات التع
ما أثر توظيف التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية في تنمية  .4

 مهارات التواصل اإللكتروني لدى طالبات جامعة األقصى؟
ما فعالية توظيف التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية في  .3

 تنمية مهارات التواصل اإللكتروني لدى طالبات جامعة األقصى؟

 ات الدراسة:فرضي
(  ≤ 0.02توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .,

جامعة في مقياس تنمية مهارات التعلم الذاتي ال طلبة درجات بين
 قبل التطبيق وبعده لصالح التطبيق البعدي. 

يحقق توظيف التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية في تنمية  .5
( كما يقاس 3,.0قل عن )مهارات التعلم الذاتي حجم تأثير ال ي

 بمربع ايتا.
يحقق توظيف التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية في تنمية  .4

( كما يقاس 5.,مهارات التعلم الذاتي معدل كسب ال يقل عن )
 بمعدل الكسب لبالك.

 ≥ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  .3
 مهارات تنمية مقياس في الجامعة طلبة درجات بين( 0.02

 .البعدي التطبيق لصالح وبعده التطبيق قبل اإللكتروني التواصل
يحقق توظيف التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية في تنمية  .2

( كما 3,.0مهارات التواصل اإللكتروني حجم تأثير ال يقل عن )
 تقاس بمربع ايتا.

يحقق توظيف التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية في تنمية  .6
( كما 5.,لتواصل اإللكتروني معدل كسب ال يقل عن )مهارات ا

 يقاس بمعدل الكسب لبالك.
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 أهداف الدراسة:
 هدفت الدراسة إلى: 

الكشف عن أثر التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية وفعاليته في  -,
تنمية مهارات التعلم اإللكتروني لدي طالبات جامعة األقصى 

 بفلسطين.
عبر الهواتف الذكية وفعاليته في  الكشف عن أثر التعلم التجوال -5

تنمية مهارات التواصل اإللكتروني لدي طالبات جامعة األقصى 
 بفلسطين.

 أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من توظيف أحد التقنيات الحديثة في العملية  -,

التعليمية، ومحاولة االستفادة من تقنية الهواتف الذكية المتوفرة 
 ب في المرحلة الجامعية.تقريبا  لدى معظم الطال

تسعى هذه الدراسة للمساهمة في طرح أنشطة للتعلم عبر الهواتف  -5
الذكية يمكن اإلفادة منها في تنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل 

 اإللكتروني وتحسين التعلم.
 التربويين إلى أهمية نظر توجيه في الحالية الدراسة تفيد قد -4

 أبوابا تفتح قد والتي ته في التعليمخدمات التعلم التجوال وتطبيقا
 .أخرى لبحوث

قد تفيد النتائج التي يتم التوصل إليها في اتخاذ القرارات الخاصة  -3
بتطبيق التعلم التجوال في الجامعات الفلسطينية، حيث تعد هذه 

في فلسطين  -على حد علم الباحثة-الدراسة من أوائل الدراسات 
التجوال عبر الهواتف الذكية في  التي تناولت فاعلية توظيف التعلم

  تنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل اإللكتروني. 

 حدود الدراسة:
 التربية كلية طالبات عينة الدراسة على مجموعة من اقتصرت .,

بغزة المسجلين في مساق الحاسوب في التدريس،  األقصى بجامعة
 الذكي. قصدية لمن يتوفر لديهن الهاتف بطريقة اختيارها تم حيث

تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  .5
 م. 50,2/ 50,3

اقتصرت الدراسة  الحالية على تجربة  توظيف التعلم التجوال عبر  .4
الهواتف الذكية في معرفة تطبيقات الحاسوب وتوظيفها في التعليم 

 من خالل مساق الحاسوب في التعليم، واشتملت على:
 علمية. كمادة الحاسوبتطبيقات  -
 تعليمية. كوسيلة تطبيقات الحاسوب -
 تدريبية. كوسيلة تطبيقات الحاسوب -
 التعليمية. اإلدارة في تطبيقات الحاسوب -
 بعد. عن التعلم في تطبيقات الحاسوب -
 اإلدارة. شؤون في تطبيقات الحاسوب -

تركز الدراسة على تنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل  .3
ى طالبات جامعة األقصى من خالل تعلم تطبيقات اإللكتروني لد

 الحاسوب في التعليم في مساق الحاسوب في التعليم.
تتحدد الدراسة باألدوات المتمثلة في مقياس مهارات التعلم الذاتي  .2

ومقياس التواصل اإللكتروني اللذين تم تطويرهما ألغراض 
 الدراسة الحالية.

 التعريفات اإلجرائية:
إجرائيا بأنها معدل الكسب الناتج من تاثير  تعرف الفاعلية: .,

العامل المستقل )الهواتف الذكية( على العوامل التابعة )مهارات 
التعلم الذاتي ومهارات التواصل اإللكتروني( لدى الطالبات 

( 5.,المسجالت لمساق الحاسوب في التعليم، بما ال تقل عن )
 كما تقاس بمعدل الكسب لبالك.  

 في المحمولة األجهزة يعرف إجرائيا باستخدام  :التجوال التعلم .5
 التعليمية موادهم بتقديم للمحاضرين حيث يسمح عملية التعليم،
 الذكي، كما الهاتف جهاز مثل المختلفة، المحمولة على األجهزة

الذاتي  والتعليم التدريبية التمارين متابعة للطالب يسمح
 القاعات نع وبعيدا مكان أي وقت وفي أي والتواصل، وفي

 التعليمية.
تعرف إجرائيا بأنها إحدى أدوات التعلم التجوال  الهواتف الذكية: .4

التي يستخدم فيها نظام تشغيل يشابه نظام تشغيل الحواسيب، 
ويحوي كثيرا من تطبيقات الحاسوب، ومنها: االتصال باإلنترنت، 
وأجهزة مشغالت الوسائط المتعددة، والمساعدات الشخصية، 

؛ بهدف التعرف إلى تطبيقات الحاسوب في التعليم، والبلوتوث
وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل اإللكتروني في أي مكان 

 وأي وقت. 
الجهود الذاتية الذي يبذلها الطالب مهارات التعلم الذاتي:  .3

الجامعي من أجل اكتشاف المعارف واكتسابهت، وتكوين 
ع الهواتف الذكية، االتجاهات اإليجابية من خالل التفاعل م

وتشمل مهارات: التنظيم الذاتي للتعلم، واتخاذ القرار، والتفاعل 
واإلبداع، ويتم قياسها  الذاتي للمتعلم، والتقويم الذاتي، واالبتكار

 بواسطة مقياس معد لذلك.
المهارات المطلوبة لتبادل الرسائل  مهارات التواصل اإللكتروني: .2

ت والوسائط المتعددة؛ من رسائل والمعلومات واألفكار والمحاضرا
وصور وفيديوهات وخرائط ومخططات عبر الهواتف الذكية، 
وتشمل على مهارات: )البحث، والتصفح، واإلرسال( ويعبر عنها 

 بمقياس خاص بذلك.
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 منهجية الدراسة:
المنهج الشبه  الباحثة اتبعت البحث أهداف لتحقيق منهج البحث:
الباحثة  اختارت حيث ة،واحد لمجموعة يبعد قبلي تصميم التجريبي وفق

( طالبة، وتم تطبيق مقياس مهارات التعلم 52عينة قصدية مكونة من )
الذاتي ومقياس مهارات التواصل اإللكتروني قبليا، ومن ثم إجراء المعالجة 

 التجريبية، ثم تطبيق المقياس بعديا.
 مجتمع الدراسة وعينتها:

جامعة  التربية في كلية الباتط جميع من الدراسة مجتمع يتكون  
 الفصل الحاسوب في التعليم خالل لمساق المسجلين األقصى بغزة

 م، وقد بلغ العدد2014\2015الدراسي  العام من الثاني الدراسي
 أما عينة الدراسة فتم اختيارها ( طالبات.403) الدراسة لمجتمع اإلجمالي

في التدريس بجامعة  المسجالت لمساق الحاسوب التربية كلية طالبات من
م، وتكونت 2014\2015الدراسي  العام األقصى خالل الفصل الثاني من

( طالبة، تم اختيارهن بطريقة قصدية ممن يتوفر 52عينة الدراسة من )
 لديهن هواتف ذكية وأبدين رغبتهن باالشتراك بالتجربة.

  أدوات الدراسة:
 مقياس مهارات التعلم الذاتي -أ

، ,بمراجع عدة متخصصة، منها: خميساستعانت الباحثة 
في بناء مقياس مهارات التعلم الذاتي  ؛8,، وفتح اهلل9,، وعمارBird24و

( 2لطلبة الجامعة، حيث اشتمل هذا المقياس في صورته األولية على )
مجاالت، هي: )التنظيم الذاتي للتعلم، واتخاذ القرار، والتفاعل الذاتي 

( فقرة 30واإلبداع(، وتضمنت بالترتيب ) بتكارللتعلم، والتقويم الذاتي، واال
اختبارية، واستخدم التدرج الخماسي لقياس درجة امتالك المهارة من وجهة 

(، 4(، متوسطة)3(، كبيرة)2نظر الطالبات، وهي بدرجة: كبيرة جدا)
 .(,(، نادرا)5قليلة)

 صدق المقياس:
 أثناء عيرو  وقد المنطقي، الصدق تحديده على في اعتمد صدق البناء:

اإلجرائي لمهارات التعلم الذاتي عبر الهواتف  تمثيله للتعريف المقياس بناء
 الذكية.

  صدق االتساق الداخلي:
( طالبة من 15تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية من )

مجتمع الدراسة نفسه خارج عينة الدراسة، جرى حساب االتساق الداخلي 
جة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة للمقياس بإيجاد معامل ارتباط در 

الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، وتراوحت معامالت االرتباط لفقرات 
، واتخاذ (0.48-0.65)المجاالت ما بين: التنظيم الذاتي للتعلم: 

(، 0.78-0.53، والتفاعل الذاتي للتعلم: ): (0.74-0.62)القرار
(، 0.71-0.55واإلبداع: ) (، واالبتكار0.58-0.47والتقويم الذاتي: )

، مما يدل على صدق االتساق ,0.0وهي دالة إحصائيا عند مستوى 
 الداخلي للمقياس.

 ثبات المقياس: 
تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وقد 
حسب معامل ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت المقياس وللمقياس 

 .(1)ة في الجدولككل، فجاءت النتائج كما هي موضح
 كرونباخ : نتائج عملية حساب معامل ألفا1جدول

 المجال
 

 معامل ألفا كرونباخ

 0.782 التنظيم الذاتي للتعلم

 0.833 اتخاذ القرار

 0.875 التفاعل الذاتي  للتعلم

 0.724 التقويم الذاتي

 0.932 واإلبداع االبتكار

 0.92 المقياس ككل

(، مما 0.92الكلية لثبات المقياس ) ( أن القيمة,يتضح من جدول)
يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات. وبعد التأكد من صدق 

 المقياس وثباته يصبح المقياس صالحا للتطبيق.

 الصورة النهائية للمقياس
بعد التأكد من صدق مقياس مهارات التعلم الذاتي وثباته، وتعديل 

في صورته النهائية، حيث تكون  ثالث فقرات وحذف فقرتين منه أصبح
 (. ,( فقرة اختبارية، موزعة على خمسة مجاالت، ملحق)48من )

 مقياس مهارات التواصل اإللكتروني -ب
 لدى التواصل اإللكتروني مهارات المقياس إلى قياس هدف

بعد استخدام الهواتف الذكية،  األقصى بجامعة التربية كلية طالبات
ياس أعدت الباحثة مقياس مهارات التواصل وبناء على الهدف من المق

( فقرة وزعت على ثالثة 40اإللكتروني بالصورة األولية، وتكون من )
مجاالت خاصة بمهارات التواصل اإللكتروني، واستخدم التدرج الخماسي 
لقياس درجة امتالك المهارة من وجهة نظر الطالبات، كما في مقياس 

 مهارات التعلم الذاتي.

 س:صدق المقيا
 صدق المحكمين:

من  مجموعة على للمقياس األولية الصورة عرض خالل من 
 تم عرضه المقياس، مفردات صياغة من االنتهاء بعد وذلك المحكمين،

وجاءت  تكنولوجيا التعليم، مجال في المتخصصين من مجموعة على
آراؤهم بمناسبة المقياس للهدف الذي وضع من أجله مع تعديل بعض 

الفقرات.
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  االتساق الداخلي: صدق
جرى حساب االتساق الداخلي للمقياس بإيجاد معامل ارتباط درجة 
كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس، وتراوحت معامالت االرتباط لمجاالت 

، : (0.771)، ومهارة التصفح(0.676)المقياس كما يلي: مهارة البحث: 
 (.,0.0وى )(؛ وهي دالة إحصائيا عند مست0.684ومهارة اإلرسال: )
جرى استخدام معامل ألفا كرونباخ لحساب معامل الثبات ثبات المقياس:

لكل مجال من مجاالت المقياس وللمقياس ككل، فجاءت النتائج كما هي 
 موضحة 
 (.5)في الجدول

 (: نتائج عملية حساب معامل ألفا كرونباخ2جدول)
 معامل ألفا كرونباخ المجال

 0.65 مهارة البحث
 0.58 صفحمهارة الت

 0.78 مهارة اإلرسال
 810. المقياس ككل

(، مما 0.81( أن القيمة الكلية لثبات المقياس )5يتضح من جدول)
يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات. وبعد التأكد من صدق 

 المقياس وثباته يصبح المقياس صالحا للتطبيق.

 :للمقياس النهائية الصورة
( فقرات وتعديل 4المقياس وثباته، وحذف ) بعد التأكد من صدق

( 57خمس فقرات منه، أصبح المقياس مكونا في صورته النهائية من )
عبارة اختبارية موزعة على ثالثة مجاالت تقيس مهارات التواصل 

 (.5اإللكتروني لدى طلبة جامعة األقصى، )ملحق
 إجراءات البحث:

م الدراسي طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعا
اإلجراءات  كافة ضبط تم أن بعد م لمدة شهر، وذلك 2014\2015

 بتطبيق قبلي ا وانتهت أدوات الدراسة بتطبيق بدأت التجربة، لتنفيذ الالزمة
دخال رصد تم ثم ومن الدراسة بعدي ا، أدوات  البيانات، الدرجات، وا 

ات ، وذلك وفق اإلجراء SPSS باستخدام برنامج إحصائيا ومعالجتها
 التالية:
إعداد محتوى الحاسوب في التعليم وتحديد المواضيع المراد  .,

 تعليمها عبر الهواتف الذكية.
 ( طالبة .52اختيار عينة الدراسة البالغ عددها ) .5
 إعداد قائمة بمهارات التعلم الذاتي وتحكيمها. .4
 إعداد قائمة بمهارات التواصل اإللكتروني وتحكيمها. .3
 وبالدور المتوقع منهن.  تعريف الطالبات بالتجربة .2
تطبيق التجربة على مدار شهرين بواقع محاضرة في األسبوع،  .6

داخل القاعات الدراسية، باإلضافة لزمن التواصل عن بعد طوال 
 .فترة تطبيق التجربة

تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة قبليا المتمثلة في مقياس  .7
 صل اإللكتروني.مهارات التعلم الذاتي ومقياس مهارات التوا

عن طريق حضور المحاضرات وجهاً عينة الدراسة تم تدريس  .8

تطبيقات الهواتف الذكية لوجه مع الباحثة، والتواصل معها عبر 
 المتعددة داخل المحاضرة وخارجها، ومنها:

على الطالبات )عينة  Power Points توزيع العروض التقديمية -
مجرد االنتهاء من المحاضرة من الدراسة( عبر البلوتوث، أو مشاركتها ب

خالل تطبيقات الهواتف الذكية لتقوم الطالبات بالدخول إليها 
 .واستعراضها

إرسال ملخصات لتطبيقات الحاسوب في التعليم عبر البريد  -
 اإللكتروني لعينة الدراسة.

 WhatsAppإنشاء مجموعة لطالبات عينة الدراسة على الواتس اب  -
(، حيث تم من خاللها التواصل مع Alaqsa flowersوسميت بـ )

رسال وسائط متعددة واستقبالها؛ على  الطالبات خارج وقت المحاضرة، وا 
، صوت، فيديو، صور، خرائط، PDF ،Wordشكل ملفات )

 مخططات، رسائل نصية، رسائل صوتية...(.
 إعطاء الطالبات اختبارات قصيرة. -
برامج التواصل المجانية  التواصل مع الطالبات )عينة الدراسة( عبر -

 Facebookو Tangoو Viberالمتعددة للهواتف الذكية؛ منها: 
رسال WhatsAppو ، واإلجابة عن استفسارات الطالبات وتساؤالتهن، وا 

 التعليمات واإلعالنات ونتائج االمتحانات من خالل الهواتف الذكية.
توجيه الطالبات الستخدام الويب للبحث عن تطبيقات جديدة  -

 للحاسوب في التعليم من خالل الهواتف الذكية.
بعد االنتهاء من دراسة وحدة تطبيقات الحاسوب في التعليم، تم  .9

التطبيق البعدي ألدوات البحث على عينة الدراسة وتصحيحها 
 ورصدها.

 اإلحصائية المعالجة
 الرزمة التحليل عملية في الباحثة تخدمتاس البيانات جمع بعد

 استخدام تم البحث، وقد فروض الختبار صحة (SPSS)اإلحصائية 
 التالية: اإلحصائية األساليب

  (.(T –test اختبار -,
 ( لقياس حجم األثر.2ηمربع إيتا ) -2
 (.Blakeلبالك ) الكسب المعدل نسبة -4

 نتائج البحث ومناقشتها:  
باختبار فروض  الباحثة قامت البحث، تساؤالت عن لإلجابة
 :كالتالي النتائج الدراسة، وكانت

 األول الفرض باختبار المتعلقة النتائج أوال:
على: "توجد فروق ذات داللة  ينص الذي األول الفرض الختبار

بين درجات طالبات الجامعة  ( ≤ 0.02عند مستوى دالة ) إحصائية
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التطبيق وبعده لصالح  في مقياس تنمية مهارات التعلم الذاتي قبل
التطبيق البعدي"؛ تم حساب قيمة اإلحصائي )ت( لمعرفة داللة الفروق 
بين متوسطي التطبيق القبلي والبعدي للمقياس، وقد جاءت النتائج كما 

 (.4هي موضحة بجدول)
والبعدي  القبلي التطبيق متوسطي بين الفروق اختبار )ت( إليجاد : نتائج3جدول

 علم الذاتيلمقياس مهارات الت
 

مهارات التعلم 
 الذاتي

 الداللة ت االختبار البعدي االختبار القبلي

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

  

التنظيم الذاتي 
 للتعلم

11.6 2.35 25.36 1.98 22.43 

0.01 

 اتخاذ القرار
15.76 1.94 30.68 1.11 33.36 

0.01 

التفاعل الذاتي  
 مللتعل

11.72 1.49 22.24 1.45 25.32 

0.01 

 التقويم الذاتي
18.04 2.35 35.16 2.81 23.36 

0.01 

 واإلبداع االبتكار
29.48 2.29 53.72 2.88 32.92 

0.01 

 المجموع
86.6 4.26 167.16 5.29 59.30 

0.01 

( أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر 4يتضح من خالل النتائج الواردة بجدول)
( في كل مهارة من ,0.0لجدولية عند مستوى داللة )من قيمة )ت( ا

مهارات التعلم الذاتي والمجموع الكلي لها، وبذلك نقبل الفرضية بوجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طلبة الجامعة في مقياس تنمية 
مهارات التعلم الذاتي قبل التطبيق وبعده لصالح التطبيق البعدي، وتعزو 

تعدد الخدمات التي يمكن أن تقدمها الهواتف الذكية في الباحثة ذلك إلى 
مجال التعليم والتعلم، حيث يسمح للطالبات بالحرية في التعلم داخل 
القاعات التعليمية وخارجها، في أي زمان ومكان، وسهولة الوصول إلى 
المعلومات والخبرات التعليمية بصورة أسرع، واستكشاف المعلومات 

تمارين التدريبية والتعليم الذاتي، ويمكن للطالبات بأنفسهن، ومتابعة ال
تحميل المواد التعليمية من صور وروابط وفيديوهات وخرائط تفكير 
وخرائط عقلية الخاصة بتطبيقات الحاسوب في التعليم، ونشرها وتبادلها 
وحفظها واسترجاعها دون الحاجة إلى الرجوع إلى المبرمجين، مما يؤدى 

وية التعليم وفق احتياجات الطالبات، وتساعد إلى تحقيق أشمل لحي
الهواتف الذكية المتعلم بمتابعة تعلمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه 
ووفقا لما لديه من خبرات ومهارات سابقة، مما يزيد في ترسيخ مفهوم 

 التعليم الذاتي لدى المتعلم.

                                                           
  ( الجدولية عند درجة حرية )(.50979يساوي ) (1010( وعند مستوى )51قيمة )ت 

 ثانيا: النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الثانية
على: "يحقق توظيف التعلم  ينص والذي الثاني الفرض ارالختب    

مهارات التعلم الذاتي حجم تأثير  التجوال عبر الهواتف الذكية في تنمية
( كما يقاس بمربع ايتا". تم حساب حجم تأثير 3,.0ال يقل عن )

العامل المستقل )توظيف الهواتف الذكية في التعليم( على العامل التابع 
: dالتعلم الذاتي( بحساب مربع ايتا، حيث يعتبر ) تنمية مهارات 

 ويعتبر، = 1.1، كبير جدا  0.8 ، كبير= 0.2، متوسط= 0.5صغير= 
2η:  =كبير جدا= 0.14، كبير= 0.06، متوسط= 0.01صغير ،

 و " " 2η( يوضح حجم التأثير بواسطة كل من "3والجدول )، 53 0.2
d". 

ر حجم تأثير توظيف التعلم التجوال المقابلة ومقدا d وقيمة  2η: قيمة 4جدول
 عبر الهواتف الذكية في التعليم في تنمية مهارات التعلم الذاتي

مهارات 
التعلم 
 الذاتي

قيمة  (tقيمة )
2η 

قيمة 
(d) 

 مقدار حجم التأثير

التنظيم 
الذاتي 
 للتعلم

 كبير جدا 9.16 0.95 22.43

اتخاذ 
 القرار

 كبير جدا 13.62 0.98 33.36

التفاعل 
لذاتي  ا

 للتعلم

 كبير جدا 10.34 0.96 25.32

التقويم 
 الذاتي

 كبير جدا 9.54 0.96 23.36

 االبتكار
 واإلبداع

 كبير جدا 13.44 0.98 32.92

 كبير جدا 24.21 0.99 59.30 المجموع

( أن حجم تأثير الهواتف الذكية في تنمية مهارات 3يتضح من الجدول)
تربية بجامعة األقصى بجميع أبعاد التعلم الذاتي لدى طالبات كلية ال

(، وهذا 3,.0المقياس والمقياس ككل جاءت أعلى من القيمة المحكية )
يدل أن الهواتف الذكية حققت حجم تأثير كبيرا جدا في مهارات التعلم 
الذاتي لدي طالبات جامعة األقصى، وتعزو الباحثة ذلك إلى شيوع 

بعد وانتشارها، والحاجة أساليب التعليم الذاتي وأنماط التعلم عن 
الضرورية لها، حيث تعتبر الهواتف الذكية ترجمة حقيقية وعملية لفلسفة 
التعليم عن بعد، وترسيخ مفهوم التعليم الذاتي التي تقوم على توسيع 
قاعدة توفر الفرص التعليمية أمام األفراد، وتخفيض كلفتها، فتمكن 

وغير المقيدة بوقت أو مكان الطلبة من اغتنام الفرص التعليمية المتاحة 
أو بفئة من المتعلمين، وغير المقتصرة على مستوى أو نوع معين من 
التعليم، حيث يتابع المتعلم تعّلمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه؛ 
ووفقا لما لديه من خبرات ومهارات سابقة، والحرية في التعلم داخل 

 أسوار الجامعة وخارجها.
 لقة بالفرضية الثالثةثالثا: النتائج المتع

على: "يحقق توظيف التعلم التجوال  تنص والتي الفرضية الثالثة الختبار
عبر الهواتف الذكية في تنمية مهارات التعلم الذاتي معدل كسب ال يقل 

 ( كما يقاس بمعدل الكسب لبالك".5.,عن )
مهارات التعلم  لمقياس الكسب لبالك معدل قيمة بحساب قامت الباحثة

 التعليم في الهواتف الذكية تي الستخدام التعلم التجوال عبرالذا
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 الكسب ومعدالت ( يبين المتوسط القبلي والبعدي2الجامعي، والجدول )
 لمجاالت المقياس والمجموع الكلي. لبالك
لبالك لمهارات التعلم الذاتي  الكسب معدالت ( أن2من جدول) يتضح

( وهي ال تقل ,5.,-50.,الخمسة والمجموع الكلي لها تراوحت بين )
( معامل الكسب لبالك بناء على صياغة الفرضية، مما يدل 5.,عن )

على أن الستخدام التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية فاعلية كبيرة في 
تنمية التعلم الذاتي لطلبة جامعة األقصى، وبهذا تقبل الباحثة الفرضية 

تطبيقات مجانية تساعد المتعلم الثالثة؛ وذلك لما توفره الهواتف الذكية من 
في استخدام الوسائط المتعددة، وتغني المحتوى التعليمي، وتتناسب مع 
طبيعة التعلم الذاتي بأساليب ووسائل تساعد على اكتساب المعرفة 
والمهارة بشكل ذاتي تفاعلي، والرغبة الشديدة لدى الطالبات الستخدام 

 اتي. تطبيقات الهواتف المحمولة في التعلم الذ
المتوسط القبلي والبعدي ونسبة الكسب لبالك لمهارات التعلم الذاتي والمجموع  :5جدول

 الكلي
الدرجة  المهارة

 النهائية
المتوسط 
 البعدي

نسبة  متوسط القبلي
 الكسب

التنظيم الذاتي 
 للتعلم

40 25.36 11.6 1.21 
 1.20 15.76 30.68 42 اتخاذ القرار

التفاعل الذاتي  
 للتعلم

52 22.24 11.72 1.21 
 1.21 18.04 35.16 30 التقويم الذاتي

 االبتكار
 واإلبداع

60 53.72 29.48 1.20 
 1.20 86.6 167.16 90, المجموع

 الرابع الفرض باختبار المتعلقة النتائج رابعا:
على: "توجد فروق ذات داللة إحصائية  ينص الذي الرابع الفرض الختبار

 مقياس في الجامعة طلبة درجات بين(   ≤ 0.02عند مستوى دالة )
 التطبيق لصالح وبعده التطبيق قبل اإللكتروني التواصل مهارات تنمية

". قامت الباحثة بتطبيق مقياس مهارات التواصل اإللكتروني على البعدي
الطالبات )مجموعة عينة الدراسة( قبل التجربة وبعدها، ثم حساب 

لمعيارية لدرجات الطالبات، ثم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا
قيمة اإلحصائي )ت( لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة 
الدراسة في التطبيق البعدي للمقياس، وقد جاءت النتائج كما هي 

 (.6موضحة بجدول)
( أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر 6يتضح من خالل النتائج الواردة بجدول )

( في كل مهارة من  0.02ند مستوى داللة ) من قيمة )ت( الجدولية ع
مهارات التواصل اإللكتروني، وكانت دالة إحصائيا على مستوى داللة 

( للمجموع الكلي لها، وبذلك نقبل الفرضية الرابعة. وتعزو الباحثة ,0.0)
ذلك إلى أن استخدام الطالبات ألدوات التواصل اإللكتروني عبر الهواتف 

تعلم تطبيقات الحاسوب في التعليم أدى إلى الذكية بطريقة عملية ل
اندماجهن في تعلم المحتوى، وتحسين مهارات التواصل اإللكتروني، فمن 

خالل تطبيقات الهواتف الذكية المتعددة يمكن استقبال المحاضرات 
والصور والفيديوهات وتبادلها، وكذلك من خالل البلوتوث والبريد 

مما أدى  WhatsApp و، Tango Facebookو Viberاإللكتروني و
 إلى تنمية مهارات التواصل اإللكتروني لديهن.

والبعدي  القبلي االختبار متوسطي بين الفروق إليجاد اختبار )ت( : نتائج6جدول 
 لمقياس مهارات التواصل اإللكتروني

مجاالت 
 المقياس

  االختبار البعدي االختبار القبلي
 ت

 
الدالل
االنحراف  المتوسط ة

 اريالمعي
لمتو ا

 سط

االنحراف 
 المعياري

مهارات 
 1.47 28.6 1.85 27.6 البحث

2.1
2 

0.05 

مهارات 
 1.76 48.4 التصفح

49.5
2 1.87 

2.1
8 

0.05 

مهارات 
 1.64 38.76 إرسال

39.7
2 1.37 

2.2
5 

0.05 

 المجموع
114.76 3.69 

117.
84 3.59 

2.9
9 

0.01 

 مسة خامسا: النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الخا
على: "يحقق توظيف التعلم  ينص والذي الخامس الفرض الختبار

التجوال عبر الهواتف الذكية في تنمية مهارات التواصل اإللكتروني 
 ( كما يقاس بمربع ايتا".3,.0حجم تأثير ال يقل عن )

تم حساب حجم تأثير العامل المستقل )توظيف الهواتف الذكية في 
)تنمية مهارات التواصل اإللكتروني(، التعليم( على العامل التابع 

 ". dو " " 2η( يوضح حجم التأثير بواسطة كل من "7والجدول )
المقابلة و مقدار حجم تأثير توظيف التعلم التجوال عبر  d و قيمة 2η: قيمة 7جدول 

 الهواتف الذكية في التعليم في تنمية مهارات التواصل اإللكتروني
 مقدار حجم التأثير (dقيمة ) 2ηقيمة  (tيمة )ق مهارات التواصل اإللكتروني

 كبير 0.86 0.16 2.12 مهارات البحث
 كبير 0.89 0.17 2.18 مهارات التصفح
 كبير 0.92 0.17 2.25 مهارات إرسال

 كبير 1.22 0.27 2.99 المجموع
( أن حجم تأثير الهواتف الذكية في تنمية مهارات 7يتضح من الجدول)
لدى طالبات كلية التربية بجامعة األقصى بجميع  التواصل اإللكتروني

(، 3,.0أبعاد المقياس والمقياس ككل جاءت أعلى من القيمة المحكية )
وهذا يدل على أن التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية حقق حجم تأثير 
كبير على مهارات التواصل اإللكتروني لدي طالبات جامعة األقصى؛ 

لذكية من برامج متعددة للتواصل بين الطلبة وذلك لما توفره الهواتف ا
والمعلمين سواء داخل المحاضرة؛ مثل إرسال الرسائل والمحاضرات 
واستقبالها، واالستفسارات من المحاضر عن معلومة خاصة بالمساق، 
واستقبال اإلعالنات والقرارات؛ مثل تأجيل موعد االمتحان، أو االعتذار 

ليم المشاريع الطالبية، وهذه كلها عن المحاضرة، أو تقديم موعد تس

                                                           
   ( الجدولية عند درجة حرية )(.50979( يساوي )1010( وعند مستوى )51قيمة )ت 
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أمور يعاني منها طالب الجامعات، حيث يمكن استخدام الهواتف الذكية 
للحصول على المعلومات وتبادلها بشكل أسهل وأسرع، حيث تمكن 
الهواتف الذكية المتعلمين والمعلمين من المشاركة في تنفيذ العمليات 

 والمهام في صورة جماعية )تشاركية(.
 : النتائج المتعلقة بالفرضية السادسةسادسا
على: "يحقق توظيف الهواتف  تنص والتي الفرضية السادسة الختبار

الذكية في تنمية مهارات التواصل اإللكتروني معدل كسب ال يقل عن 
 ( كما يقاس بمعدل الكسب لبالك".5.,)

مهارات التواصل  لمقياس لبالك الكسب معدل قيمة بحساب قامت الباحث
 الكسب ومعدالت ( يبين المتوسط القبلي والبعدي8لكتروني، والجدول )اإل

 لمجاالت المقياس والمجموع الكلي. لبالك
: المتوسط القبلي والبعدي ونسبة الكسب لبالك لمهارات التواصل اإللكتروني 8جدول

 والمجموع الكلي
الدرجة  المهارة

 النهائية
نسبة  المتوسط القبلي المتوسط البعدي

مهارات  الكسب
 البحث

42 28.6 27.6 0.16 
مهارات 
 التصفح

55 49.52 48.4 0.19 
 0.18 38.76 39.72 32 مهارات إرسال

 0.17 114.76 117.84 135 المجموع

لبالك لمهارات التواصل  الكسب معدالت ( أن8من جدول) يتضح
(، وجميعها .0 -60.19,اإللكتروني والمجموع الكلي لها تراوحت بين )

 (، مما يعني أن الفروق بين متوسطي5.,معامل الكسب لبالك ) أقل من
 الكسب تصل إلى مستوى لن الدراسة لعينة والبعدي القبلي المقياس
 ذلك إلى أن الباحثة نرفض الفرضية السادسة، وتعزو وبذلك لبالك،

خلفية ومهارة سابقة الستخدام تطبيقات الهواتف الذكية  لديهن الطالبات
تواصل اإللكتروني؛ مثل: استخدام موقع الجامعة لتسجيل المتعددة في ال

المساقات، وتصفح مواقع الويب، والدردشة مع األصدقاء عبر مواقع 
 لن القبلي والبعدي القياس بين الفارق فإن التواصل اإللكتروني، وبذلك

 .لبالك الكسب يرتقي إلى مستوى
كبيرة في وبناء على ما سبق فإن الباحثة ترى أن فرصة الجامعات 

توظيف التعلم التجوال عبر الهواتف الذكية في التعليم، وذلك لتوافر البنية 
األساسية المناسبة في أغلبها، ولتوافر الهواتف مع الطالب والمعلمين 
على حد سواء، وسهولة التعلم ذاتيا، والتواصل من خالل الهواتف الذكية، 

، 5,مع دراسة: الغامديوهذا ما أكدته نتائج هذه الدراسة، التي اتفقت 
، التي Koole et al.15، وBasoglu & Akdemir14، وSawaya13و

أكدت على فاعلية التعلم الجوال والتعلم عبر الهواتف الذكية في العملية 
 التعليمية.

 والمقترحات التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة؛ فإن الباحثة توصي 

 -بما يلي:

الالسلكية في التعليم الجامعي، وبالذات  استخدام األنظمة -
الهواتف الذكية، فقد الحظت الباحثة اتجاهات إيجابية تجاه ذلك أثناء 

 تطبيقها التجربة.
توظيف الهواتف الذكية في التعليم الجامعي وعمل الخطط  -

 والسياسات الالزمة لذلك.
التعاون والتنسيق بين الجهات التعليمية وشركة االتصاالت  -

ين أنظمة خاصة تسمح بنشر المواد التعليمية واالختبارات عبر في تكو 
دارتها من قبل األساتذة.   الهواتف الذكية وا 

الذكية،  للهواتف تطبيقات تقديم على مصممي البرامج تشجيع -
 والتعليمية االقتصادية بجدواها بحيث تقدم محتوى تعليميا كامال، وتتميز

 .للتحكيم خاضعة علمية خالل مسابقات من
 من والسعي إلى تبنيها الهواتف الذكية، تشجيع التعليم باستخدام -
 .المعلومات وتقنية االتصاالت وهيئة العالي ووزارة التعليم الجامعات قبل
وتحديد مدى  التعلم التجوال، حول أدوات الدراسات من مزيد إجراء -

 فعاليتها في التعليم الجامعي.
 اإلبداعي لدى التفكير تنمية الهواتف الذكية في فاعلية دراسة -

 بغزة. األقصى جامعة طلبة
 المراجع
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 التربية طالب كلية اإللكتروني لدى التواصل ومهارات المعلومات
 أم ، جامعةدكتوراه غير منشورة رسالة متطلبحائل"،  جامعة في

 .50,3 السعودية، العربية المكرمة، المملكة كةالقرى، م

 سعد وحسن، عمى اهلل صادق والعمري، عبد المجيد، أحمد عبد -51
 إدارة نظام محمد، استخدام إبراهيم، مصطفى  العال عبد الصغير
 المعلمين الطالب في تدريب (Blackboard)اإللكتروني  التعليم

 التواصل مهارات يةخالد لتنم الملك في جامعة التربية بكلية
نتاج اإللكتروني المجلة الدولية التربوية الرقمية.  المود التعليمية وا 
 .50,4، 064,-048,(، ,,) 5، المتخصصة

5
1
- 

اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات حسن، عزت عبد الحميد، 
 .,,50. دار الفكر العربي: القاهرة،spss18باستخدام برنامج 

 

 (1ملحق )

 ة مهارات التعلم الذاتي الستخدام الهواتف الذكية في التعليممقياس تنمي
 عزيزتي الطالبة/

بين يديك مقياس للتعرف إلى مهاراتك في التعلم الذاتي الستخدام الهواتف الذكية في التعليم، يتكون المقياس من خمسة مجاالت هي:  

 ( فقرة، والتدرج للمجاالت هو: 19وتشمل تلك المجاالت )واإلبداع(،  االبتكار، التفاعل الذاتي للتعلم ،اتخاذ القرار، التنظيم الذاتي للتعلم)

من  يتضح
 ( أن2جدول)
 الكسب معدالت

لبالك لمهارات 
التعلم الذاتي 

الخمسة والمجموع 
الكلي لها تراوحت 

-50.,بين )
( وهي ال تقل ,5.,
( معامل 5.,عن )

الكسب لبالك بناء 
على صياغة 

الفرضية، مما يدل 
ن الستخدام على أ

التعلم التجوال عبر 
الهواتف الذكية 
فاعلية كبيرة في 
تنمية التعلم الذاتي 
لطلبة جامعة 

األقصى، وبهذا تقبل 
الباحثة الفرضية 
الثالثة؛ وذلك لما 

توفره الهواتف الذكية 
من تطبيقات مجانية 
تساعد المتعلم في 
استخدام الوسائط 
المتعددة، وتغني 
المحتوى التعليمي، 

اسب مع طبيعة وتتن
التعلم الذاتي 

بأساليب ووسائل 
تساعد على اكتساب 
المعرفة والمهارة 

 نادرا قليلة متوسطة كبيرة

5 4 3 1 2 

 

 .للبحث العلمي جمعها واستخدامها سيتم البيانات إن حيث وموضوعية، ةالفقرات بصراح جميع عن إجاباتك تكون أن أرجو
 االحترام،،، مع                                    
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 التنظيم الذاتي للتعلم المجال األول:

 

      يس عبر هاتفي الذكيأتلقى محاضرات الحاسوب في التدر  1

       بيني وبين المحاضر وزمالئي االتصال مستوى زياد الهواتف الذكية في تساعدني 2

3 
 ووسائط تعليمية متنوعة تقنية إمكانيات من تتضمنه ما من خالل الطلبة بين الفردية الفروق معالجة الهواتف الذكية في تساهم

 
     

       وجهدي كية يوفر وقتيمن خالل الهواتف الذ تعلمي 4

      أتقبل النصائح واإلرشادات التي ترسل لي من المحاضر أثناء تعلمي من خالل الهواتف الذكية  5

      أراعي ترتيب معلوماتي وتنظيمها عند قيامي بالواجبات المرتبطة بموضوعات تطبيقات الحاسوب في التعليم 6

 المجال الثاني: اتخاذ القرار
 
      رسل وأستقبل الرسائل عبر برامج الهواتف الذكية المجانيةأ 7

      يمكني مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية من خالل برامج الهواتف الذكية 8

      من خالل برامج الهواتف الذكية يمكنني االستفسار عن أي معلومات خاصة بمساق الحاسوب في التدريس  9

      المرتبطة بعملية تعلمي ذاتيا  أشارك في اتخاذ القرارات  0,

      تساعدني الهواتف الذكية في اختيار المكان المناسب لتعلمي  ,,

      أقوم بإعداد الترتيبات الالزمة لمشاهدة برنامج تعليمي على برنامج الواتس  5,

      ي الذكيأجتهد في الحصول على المعلومات الخاصة بموضوع تطبيقات الحاسوب من خالل هاتف 4,

 المجال الثالث: التفاعل الذاتي للتعلم
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      استخدم هاتفي الذكي في التعليم بسهولة في أي وقت وأي مكان متاح 3,

      يمكنني باستخدام الهواتف الذكية التواصل المباشر بيني بين زمالئي وأساتذتي 2,

      الهواتف الذكية التغذية الراجعة الفورية تقدم لي 6,

      أتابع المؤتمرات التي تجرى عن بعد والمرتبطة بتطبيقات الحاسوب في التعليم 7,

      تطبيقات الحاسوب التعليمي وأهدافه مضمون معبرة عن البرنامج من خالل المرسلة تعتبر الرسوم والصور واألشكال 8,

 المجال الرابع: التقويم الذاتي

      العلمية الناحية من خالل الهواتف الذكية متسلسلة منالمرسلة  المعرفية المعلومات 9,

      بين تطبيقات الحاسوب التعليمي العالقات توضيح أسهمت الهواتف الذكية في 50

      دراسة مساق الحاسوب في التدريس في اهتمامي زيادة تساعدني الهواتف الذكية في 5,

      ات الحاسوب التعليمية بمفردي أستطيع الوصول إلى مرجع علمي خاص بتطبيق 55

      أستطيع تلخيص موضوع تطبيقات الحاسوب في التعليم بمفردي 54

      أكون راضيا  عن نفسي أثناء تعلمي من خالل الهواتف الذكية  53

      أستطيع تقسيم المحتوى الدراسي الذي أقوم بدراسته إلى عدة محاور 52

      ة في التعليم يزيد ثقتي بما أتعلمهاستخدام الهواتف الذكي 56

  واإلبداع المجال الخامس: االبتكار

      التعرف إلى تطبيقات الحاسوب التعليمي اهتمامي في زيادة تساهم الهواتف الذكية في 57

      استخدامي للهواتف الذكية يزيد من مرونتي في التعلم 58

      كية على حل مشكالتي التي أواجهها بسهولة أثناء تعلمييساعدني التعلم من خالل الهواتف الذ 59

      أتقدم في دراستي العملية وفق سرعة تعلمي الذاتي 40

      أقوم بأنشطة إضافية ترتبط بالموضوعات الخاصة بتطبيقات الحاسوب في التعليم ,4

      حول تطبيقات الحاسوب التعليمية ألتعلمها  ذاتيا  أستطيع اإلبحار من خالل الهواتف الذكية لجمع مزيد من المعلومات  45

      أقرأ الصور والرسومات والمخططات المرسلة عبر الهواتف الذكية بطريقة ناقدة  44

      خالل الهواتف الذكية   من مرئي أو صوتي تسجيل عمل بإمكاني 43

      امج الواتس اب  أجيد التعلم ذاتيا  من خالل حصولي على المعلومات من برن 42

      يمكن تصحيح أخطائي العلمية أثناء تعلمي ذاتيا   46

      أقوم باالشتراك في دورات تعليمية حول استخدام برامج الهواتف الذكية  47

      أداوم على قراءة الجديد في مجال الهواتف الذكية كأداة من أدوات التعلم 48

 (2ملحق )

 ت التواصل اإللكتروني الستخدام الهواتف الذكية في التعليممقياس تنمية مهارا
 عزيزتي الطالبة:

بين يديك مقياس للتعرف إلى مهاراتك في التواصل اإللكتروني الستخدام الهواتف الذكية في التعليم، يتكون المقياس من ثالثة مجاالت 

 فقرة، والتدرج للمجاالت هو:  59االت على وتشمل تلك المج )مهارات إرسال، مهارات التصفح مهارات البحث،هي: )

 نادرا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

5 4 3 1 2 
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 .للبحث العلمي واستخدامها جمعها سيتم البيانات إن حيث وموضوعية، الفقرات بصراحة جميع عن إجاباتك تكون أن أرجو
 االحترام،،، مع                          
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 مهارات البحث المحور األول:

      أستطيع البحث عن ملفات محاضرات الحاسوب المخزنة في هاتفي الذكي  1

      التعليم من خالل هاتفي الذكي بإمكاني البحث عن يوتيوب خاص بتطبيقات الحاسوب في 2

      الذكي هاتفي خالل من الويب عبر البحث محركات أستخدم 3

      أبحث عن موضوعات إثرائية خاصة بمساق الحاسوب في التعليم من خالل هاتفي الذكي  4

      أستخدم هاتفي الذكي يوميا لمتابعة مساق الحاسوب في التدريس 5

      ى تحميل البرامج من خالل متجر الهاتف الذكي لدي القدرة عل 6

      بإمكاني البحث عن موقع الجامعة عبر هاتفي الذكي 7

 المحور الثاني: مهارات التصفح 
      يمكنني هاتفي الذكي من الحصول على المحتوى التعليمي في كل مكان وزمان 8

      أتمكن من تحديث برامج هاتفي الذكي 9

      كاني فتح بريدي اإللكتروني من خالل هاتفي الذكيبإم 0,

      أتحكم بعرض المحاضرات المرسلة من خالل الهاتف الذكي وتصفحها ,,

      بإمكاني تسجيل المالحظات الخاصة بمساق الحاسوب في التعليم على هاتفي الذكي 5,
      أتفاعل مع الرسائل المرسلة وأشارك في الرد عليها 4,

      أتحكم في عرض الوسائط وتحديد وقت إرسالها وتاريخه 3,

      أستطيع تسجيل مساقاتي من خالل هاتفي الذكي 2,

      أحصل على نتائج اختباراتي من خالل هاتفي الذكي 6,
      أخزن على هاتفي الذكي المحاضرات والملخصات لمساق الحاسوب في التعليم 7,
      ستندات والتعديل عليها وعرضها ونقلها من خالل هاتفي الذكيبإمكاني تحميل الم 8,

 المحور الثالث: مهارات إرسال
      أرسل وأستقبل رسائل عبر البريد اإللكتروني من خالل هاتفي الذكي 9,

      أرسل وأستقبل رسائل عبر البلوتوث من خالل هاتفي الذكي 50

      الذكي أستطيع مشاركة الملفات عبر هاتفي ,5

      أنشئ مجموعة محادثة جديدة عبر الهاتف الذكي  55

      بإمكاني إرسال رسالة نصية وصوتية من هاتفي الذكي  54

      تساعدني الهواتف الذكية على  االستفسار عن أي معلومات خاصة بمساق الحاسوب في التدريس من زمالئي ومعلمي 53
جرائهايمكنني هاتفي الذكي من ا 52       ستقبال مكالمات مجانية وا 

      بإمكاني إرسال رسائل مجانية واستقبالها عبر هاتفي الذكي  56

رسالها عبر الهاتف الذكي 57       لدي القدرة على إرفاق أي نوع من الملفات )صورة، فيديو، روابط( وا 

  


