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واقع ادتخدام األجهزة المحمولة وعوامل نجاحها من وجهة نظر المعلمين
واإلداريين في المدارس الخاصة بدلطنة عمان
مٌت عبداهلل خلفان السيايب

*

الملخص
ىدفت ىذه الدراسة للكشف عن آراء اؼبعلمُت واإلداريُت حول عوامل قباح استخدام األجهزة
احملمولة يف اؼبدارس؛ هبدف إثراء استخدام األجهزة احملمولة يف مدارس السلطنة ،وقد ضمت ىذه الدراسة
مدرستُت خاصتُت (ـبتلطة) لتشمل  61معلم ومعلمة واداريُت اثنُت يف اؼبشاركة يف اإلستبيان ،كما
ضمت الدراسة  7من اؼبعلمُت واؼبعلمات وادرايُت اثنُت يف اؼبقابالت.
أظهرت النتائج أن التعلم باألجهزة احملمولة يعزز التعلم ويوفر مصادر واقعية للتعلم ويعزز التواصل
والتعاون بُت اؼبتعلمُت ،أظهرت النتائج عوامل مؤثرة يف قباح تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة كالدعم اؼبايل
واإلتفاقية االجتماعية بُت اؼبعلمُت والطالب وإنشاء ؾبموعات اؼبعلمُت التعاونية ؼبشاركة قباحات
استخدام األجهزة احملمولة.
وتوصي الدراسة بتوفَت الدعم اؼبايل و الفٍت لشراء ودعم األجهزة ،وتدريب اؼبعلمُت فنيا وأكادمييا
على استخدام األجهزة احملمولة يف الفصول الدراسية.
الكلمات المفتاحية :األجهزة احملمولة ،اؼبدارس اػباصة ،مصادر التعلم.

* وزارة الًتبية والتعليم ،عمان.
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The reality of using mobile devices and their success factors
from the point of view of teachers and administrators in
private schools in the Sultanate of Oman
Muna Abdullah Khalfan Al-Siyabi
Ministry of Education, Oman

Abstract
The aim of this study is to investigate the perceptions of
teachers and headteachers about the successful factors of mobile
learning implementation in schools to enrich the use of mobile.
The study involved 16 teachers and two headteachers in
questionnaires from two mixed private schools. The interviews
were conducted with 7 teachers and two headteachers. The
results revealed that mobile learning enhances students’ learning,
improves communication between teachers and students and
offers authentic and situated learning. The results also revealed
that supporting mobile learning projects financially, setting social
contract between teachers and students and creating collaborative
teachers’ groups to share their experiences with mobile learning
employment can contribute for the successful implementation of
mobile learning. The study recommends providing financial and
technical support for mobile learning projects and training
teachers technically and pedagogically in employing mobile
technologies in their classrooms.
Keywords: Mobile devices, private schools, learning resources.
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المقدمة:
األجهزة احملمولة مثل أجهزة اؽباتف الذكية واألجهزة اللوحية تقدم فرص تعليمية حديثة ،وذلك يعود
إىل اػبصائص الفنية اليت سبتلكها ىذه األجهزة مثل قابلية التنقل واإلتصال وربديد اؼبوقع والتصوير
وتسجيل الصوت والفيديو ) ، (Kukulska-Hulme & Traxler, 2005وقد أشار أومايل
وزمالؤه أن التعلم باألجهزة احملمولة ىو التعلم بإستخدام أجهزة ؿبمولة متصلة باإلنًتنت السلكيا حبيث ال
يكون اؼبتعلم يف مكان ؿبدد ويستطيع اإلستفادة من الفرص التعليمية اؼبقدمة من ىذه األجهزة
).(O’Malley et al., 2005
بدأت البحوث عن التعلم باألجهزة احملمولة بالظهور يف السنوات األخَتة بسبب التطور التكنولوجي
يف ؾبال األجهزة احملمولة واستخدامها بشكل واسع يف التعليم ،ولكن ظهر جدل حول اعتبار األجهزة
احملمولة أساسية يف التعليم بينما يف اغبقيقة ىي ؾبرد وسائل مساعدة تسهل تقدمي بعض األنشطة التعليمية
).Sharples) Arnedillo-Sanchez, Milrad, and Vavoula, 2009

 -1مشكلة البحث:

أظهرت الدراسات العديد من الفوائد للتعلم باألجهزة احملمولة مثل تعزيز التعلم (GSMA,
) 2011وتعزيز اؼبشاركة ) (Pegrum, Oakley, & Faulkner, 2013وتوفَت مصادر
تعليمية متنوعة ) (Kukulska-Hulme & Pettit, 2009وتعزيز التواصل والتعاون
).(Pfeiffera et al., 2009
أثبتت الدراسات أن التعلم باألجهزة احملمولة لو تأثَت إجيايب على أداء الطالب يف ـبتلف اؼبواد
الدراسية يف اؼبدراس (Hwang & Chen, 2013; Kiger, Herro, & Prunty,
) ،2012; Looi et al., 2011; Shih, Kuo, & Liu, 2012وأيضا يف اؼبرحلة اعبامعية
& (Cheng, Hwang, Wu, Shadiev, & Xie, 2010; Kert, 2013; Oberg
) ،Daniels, 2013وىذا يثبت أن التعلم باألجهزة احملمولة مناسب عبميع األعمار ،كما أن التعلم
باألجهزة احملمولة يطور التعلم اؼبتحور حول الطالب ويشرك الطالب اؼبتميزين يف التكنولوجيا ويساعد على
زبصيص التعلم حسب اإلحتياجات اؼبختلفة للمتعلمُت (Corbeil and Valdes-Corbeil,
). 2007
بالرغم من انتشار استخدام أجهزة اؽباتف الذكية يف سلطنة عمان فقد أشار تقرير ىيئة تقنية
اؼبعلومات إىل أن  %79من العمانيُت ميلكون أجهزة ىاتف ذكية ()ITA, 2014؛ إال أنو مل يتم
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توظيفها بالشكل اؼبرضي يف اؼبدارس ،فقد أشارت العربي (مديرة دائرة احملتوى والتعليم اإللكًتوين يف وزارة
الًتبية) يف مقابلة معها أنو مت توفَت أجهزة ذكية ألول مرة يف اؼبدارس اغبكومية يف مدرسة ذبريبية أشرفت
عليها دائرة احملتوى والتعليم اإللكًتوين دبسقط يف  ،9009حيث مت توفَت أجهزة ذكية مصممة خصيصاً
للطالب من شركة أنتل ل  00طالبة يف الصف العاشر ،وقد استمر ىذا اؼبشروع ؼبدة عام واحد ومت ايقافو
لدراسة اعبدوى التعليمية من استخدام التكنولوجيا يف التعليم (العربي.)9062 ،
وبالرغم من انتشار الدراسات حول استخدام األجهزة احملمولة يف اؼبدراس حول العامل إال أن الباحثة
مل ذبد أي دراسات يف ىذا اجملال يف سلطنة عمان فقد اقتصرت الدراسات حول استخدام األجهزة
احملمولة يف التعليم العايل مثل اعبامعات والكليات ،لذلك ارتأت الباحثة القيام هبذه الدراسة فبا قد يكون
لو األثر على سياسات التعليم يف مدارس السلطنة.

 -2أهمية الدراسة:

تكمن أمهية ىذه الدراسة يف إمكانية إلقاء الضوء على آراء العاملُت يف اغبقل الًتبوي حول تطبيق
التعلم باألجهزة احملمولة يف اؼبدارس ووضع رؤية واضحة لوزارة الًتبية والتعليم يف سلطنة عمان حول
العوامل اليت جيب مراعاهتا عند تطبيق األجهزة احملمولة يف اؼبدارس فبا قد يؤثر يف وضع السياسات
التعليمية حول تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة يف مدارس السلطنة.

 -3هدف الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة للكشف عن آراء اؼبعلمُت حول عوامل قباح استخدام األجهزة احملمولة يف
اؼبدراس هبدف إثراء استخدام األجهزة احملمولة يف مدارس السلطنة ،وحىت تكون ىنالك رؤية واضحة حول
اإلمكانيات اليت جيب توفَتىا لضمان قباح التطبيق يف اؼبدارس.
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على:
 آراء معلمي اؼبدارس اػباصة حول مدى قباح تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة يف اؼبدارس. -آراء مديري اؼبدارس اػباصة حول مدى قباح تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة يف اؼبدارس.

 -4أسئلة الدراسة:
رباول ىذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:
 ما آراء معلمي اؼبدارس اػباصة حول عوامل قباح تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة يف اؼبدارس؟ -ما آراء مديري اؼبدارس اػباصة حول عوامل قباح تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة يف اؼبدارس؟
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 -5منهج البحث
اعتمدت الباحثة اؼبنهج الوصفي يف صبع وربليل البيانات يف الدراسة كالتايل:
 صبع البيانات الكمية عن طريق اإلستبانات اليت وزعت للمعلمُت واؼبدراء يف اؼبدرستُت. صبع البيانات الوصفية عن طريق اؼبقابالت مع عينة من اؼبدراء واؼبعلمُت الذين أكملوااإلستبانات.
 -ربليل ودمج نتائج اإلستبانات واؼبقابالت لإلجابة على أسئلة الدراسة.

 -6متغيرات البحث

مت صبع البيانات من مدرستُت خاصتُت يف ؿبافظة مسقط:
اؼبدرسة أ :مدرسة خاصة ثنائية اللغة ـبتلطة ربت إشراف وزارة الًتبية والتعليم ،تتكون من  91صفاً
دراسياً مكونة من  106طالبا وطالبة و 20معلما ومعلمة من ـبتلف اعبنسيات ،وقد بدأت تطبيق التعلم
باألجهزة احملمولة من عام .9001
اؼبدرسة ب :مدرسة دولية ثنائية اللغة ـبتلطة ربت إشراف وزارة الًتبية والتعليم ،تتكون من  11صفاً
دراسيأ مكونة من  6910طالب وطالبة و  670معلم ومعلمة من ـبتلف اعبنسيات ،اؼبدرسة بدأت
تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة خالل العام الدراسي .9062 /9060

 -7مجتمع البحث وعينته

 مشلت عين ة اإلستبانات معلمُت ومدراء مدارس من مدرستُت خاصتُت ـبتلطة يف مسقط ،ويبُتجدول ( )6أعداد اؼبشاركُت من كل فئة يف كل مدرسة.
جدول  :1أعداد المشاركين في استبيانات الدراسة

المدرسة أ

المدرسة ب

مدراء مدرسة

6

6

معلمين

9

7

 قامت الباحثة أيضا بإجراء مقابالت مع مساعد اؼبدير وثالث معلمُت من اؼبدرسة أ ،وإجراءمقابالت مع مدير وأربع معلمُت من اؼبدرسة ب من نفس عينة اإلستبانات والذين كان لديهم
الرغبة يف اؼبشاركة يف اؼبقابالت.
 عينة الدراسة اقتصرت على مدرستُت يف ؿبافظة مسقط وذلك لعدم وجود مدارس مطبقة يف اؼبناطقاألخرى.
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 عينة اؼبعلمُت اؼبشاركُت يف الدراسة قليل بالنسبة ألعداد اؼبعلمُت يف اؼبدرستُت ،بالرغم أن الباحثةوزعت  26استبيان للمعلمُت يف اؼبدرستُت مت استالم  61فقط ( ،)%09وتعترب ىذه النسبة مرضية
بالنسبة لبعض الباحثُت مثل كوك وزمالئو ).)Cook, Heath & Thompson, 2000

 -8حدود البحث:

حدود ىذه الدراسة ىي كالتايل:
 طبقت ىذه الدراسة يف مدرستُت خاصتُت وذلك لعدم وجود مدارس حكومية مطبقة عند صبعبيانات الدراسة.
 مت صبع البيانات يف شهر سبتمرب أي يف بداية العام الدراسي وذلك بسبب ارتباط الباحثةبالسفر للدراسة فبا قد يؤثر يف خربات اؼبعلمُت واإلداريُت يف بداية العام الدراسي مقارنة خبرباهتم
هناية العام الدراسي.
 -نوعية وحجم األجهزة احملمولة يف اؼبدرستُت ـبتلفتان فبا قد يؤثر يف مرونة وسهولة اإلستخدام.

 -9أدوات الدراسة:

-11

مت صبع البيانات من اؼبعلمُت واؼبدراء باستخدام األدوات التالية:
 اإلستبانات :تتكون من أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة ،األسئلة اؼبغلقة تشمل اختياري من متعددومقياس ليكرت اػبماسي.
 اؼبقابالت :مت الًتكيز يف اؼبقابالت على ثالث ؿباور رئيسية :اآلراء حول التعلم باألجهزةاحملمولة واؼبمارسات واؽبدف من وراء التطبيق.
إجراءات البحث:

عرفت الباحثة التعلم باألجهزة احملمولة على أنو التعلم الذي يركز على عملية التعلم والتعليم يف ـبتلف
اؼبواقع ،وتعترب األجهزة احملمولة وسائل معينة ؽبذه العملية ،وقد مت اتباع اإلجراءات التالية:
 صبع بيانات كمية ونوعية حىت تتمكن الباحثة من اغبصول على اؼبعلومات الكافية لإلجابة على
األسئلة البحثية.
 صبع بيانات من خالل توزيع استبانات على مدراء اؼبدرستُت واؼبعلمُت  ،كما مت صبع بيانات نوعية
من خالل اؼبقابالت مع مدراء اؼبدارس واؼبعلمُت.
 اقتصر صبع البيانات على اإلستبيانات واؼبقابالت فقط وذلك لصعوبة اغبصول على اؼبوافقات
للمالحظات الصفية اليت كانت ستثري النتائج حول تطبيق األجهزة داخل الغرف الصفية.
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 التحقق من صدق اإلستبانات من خالل ترصبتهاإىل العربية والتحقق من صحة الًتصبة بعرضها على
ثالث أشخاص متمكنُت من اللغتُت، ،أيضا مت اختبار اإلستبانات بتوزعيها على  20شخص من
خارج العينة وقد مشلت عينة التجربة معلمُت وإداريُت ،وقد مت معاعبة األخطاء اللغوية واإلمالئية قبل
التطبيق الفعلي ،كما مت اختبار صدق وثبات اؼبقابالت من خالل إجراء اؼبقابالت مع أفراد من
األسرة واألصدقاء للتأكد من وضوح األسئلة ،وأيضا مت استخدام جهازين للتسجيل لضمان عدم
ضياع اؼبادة السمعية.
 استخدمت الباحثة برنامج  SPSSلتحليل البيانات الكمية بإستخدام التحليل الوصفي والذي من
خاللو مت استخراج التكرارات واؼبتوسط اغبسايب واإلكبراف اؼبعياري ،كما أهنا استخدمت برنامج
 NVivoلتحليل البيانات النوعية واستخراج اؼبواضيع اؼبشًتكة يف اؼبقابالت.

-11

اإلطار النظري:

إن التعلم باألجهزة احملمولة ( )mobile learningقد مت تعريفو يف بداية ظهوره على خاصية ضبل
اعبهاز والتحرك بو كما أشار إليو لينر ونوسكابل ) (Lehner & Nosekabel, 2002أو الًتكيز
على خصائص األجهزة احملمولة كما أشار إليو تراكسلر ) ،(Traxler, 2005بينما التعريفات اغبديثة
ركزت أكثر على عملية التعلم وعلى التواصل اإلجتماعي بُت اؼبتعلمُت (Crompton,
2013; Koole, McQuilkin, & Ally, 2010; Sharples, Taylor,
).& Vavoula, 2007
كما وقد مت تعريف التعلم باألجهزة احملمولة من خالل ربطو مع التعلم اإللكًتوين (e-
 ،) Learningفقد اعتربه بعض الباحثُت أنو امتداد من التعلم اإللكًتوين كما أشار إىل ذلك ونًتز
) ،(Winters, 2007وقد القى ىذا الربط إىل اعًتاض بعض الباحثُت الذين ربطوا التعلم اإللكًتوين
بالتعلم عن بعد أمثال كوروكو وألكان ).)Korucu & Alkan, 2011
تبنت الباحثة منوذج فرمي ) (FRAME Modelوالذي يوضح كيفية التفاعل بُت اؼبتعلم واعبهاز
والتفاعل اإلجتماعي وتأثَته على التعلم كما أشار إليو كول ) ،(Koole, 2009وىذا النموذج عبارة
عن ـبطط فن تتقاطع فيو ثالثة أجزاء (اعبهاز واؼبتعلم والتفاعل اإلجتماعي) واليت سبثل تداخلها يف الوسط
قباح تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة ،ويعترب التعلم باألجهزة احملمولة يف ىذا النموذج أنو عملية تنتج عرب
إلتقاء األجهزة احملمولة واإلمكانيات العلمية للمتعلمُت والتفاعل اإلجتماعي ،وتعترب الباحثة أن ىذه
األجزاء الثالثة مهمة لنجاح تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة وأيضا جيب إضافة اؼبعلم يف ىذه العملية
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لضمان فاعلية تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة داخل الغرف الصفية ،لذلك إرتأت الباحثة استبدال كلمة
"ا ؼبتعلم" بكلمة "اؼبستخدم" يف منوذج فرمي لتشمل اؼبتعلم واؼبعلم والذي لو أيضا دور مهم يف قباح تطبيق
التعلم باألجهزة احملمولة داخل اؼبدرسة.
إن التعلم باألجهزة احملمولة يوفر فرص للتعلم والوصول إىل مصادر تعليمية يف كل وقت ويف ـبتلف
اؼبواقع وىذا يسهل التعلم يف ـبتلف اؼبواقع والثقافات (Corbeil & Valdes-Corbeil,
) ،2007والتعلم الواقعي يشمل اغبصول على اؼبعلومات اغبديثة اؼبتوفرة يف شبكة اإلنًتنت
) ،(Traxler, 2009كما أن الفرص التعليمية الواقعية واليت يتم من خالؽبا الوصول إىل معلومات
واقعية عرب شبكة اإلنًتنت تعزز التعلم وتبادل اؼبعلومات بُت اؼبتعلمُت (Naismith et al.,
) ،2004ويعد التعلم باألجهزة احملمولة مناسب يف ـبتلف اؼبواقع مثل الصف واؼبستشفى واؼبتحف
واؼبسرح.
لقد قام عدد من الباحثُت بدراسة عوامل قباح استخدام األجهزة احملمولة يف التعليم ،فقد حدد
ناظبيث وكورلت ؾبموعىة من العوامل أطلق عليها )“Critical Success Factors” (CSFs
) ،(Naismith and Corlett, 2006وتشمل ىذه العوامل الدعم اؼبؤسسي والوصول لشبكة
اإلنًتنت والدمج يف اؼبناىج واؼبهارات اغبياتية اغبقيقية وملكية األجهزة احملمولة ،بينما وضع الرشيدي وكابرتز
ورازا ) (Alrasheedi, Capretz, and Raza, 2015ثالثة عشر عامل لنجاح استخدام األجهزة
احملمولة يف التعليم العايل ،وىذه العوامل تتباين بُت آراء السلطة وآراء شخصية وصباعية ،أما دراسة الفيوتشر
الب) (Futurelab et.al., 2004فقد سلطت الضوء على عشرة عوامل تدعم تطبيق التعلم باألجهزة
احملمولة بشكل فعال ،وىذه العوامل تتفاوت بُت اؼبنهج والدعم الفٍت واألمن الرقمي والتدريب  ،تشمل ىذه
العوامل -6 :ربقيق منوذج التكلفة  -9متطلبات األشخاص اؼبطبقُت خصوصاً اؼبعلمُت والطالب  -0سهولة
الوصول لألجهزة والشبكة  -2تعيُت األدوار الضرورية للتطبيق  -1تطوير اسًتاتيجيات إلدارة األجهزة احملمولة
يف اؼبؤسسة  -1تقدمي التدريب والدعم الفٍت للمعلمُت  -7استخدام األجهزة احملمولة لألعمال اإلدارية -8
استخدام األجهزة احملمولة يف العمل اعبماعي والتعلم التعاوين  -9تبٍت التطبيقات اؼبالئمة للصفوف واؼبناىج
 -60التأكد من األمن واػبصوصية للطالب.

-12

الدراسات السابقة:

وجدت الدراسات السابقة أن التعلم باألجهزة احملمولة حيسن التواصل بُت الطالب واؼبعلمُت ويكسر
اغبواجز بينهم وأيضا يسهل التعاون عرب قنوات التواصل اؼبتزامنة وغَت اؼبتزامنة & (Corbeil
213

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد التاسع عشر  -العدد الثاني 0202 -

) ،Valdes-Corbeil, 2007كما أنو يسهل وصول احملتويات التعليمية والتواصل بُت الطالب
واؼبعلمُت ).(Wheeler, 2015
كما وجدت الدراسات السابقة أن توظيف التعلم باألجهزة احملمولة ميكن أن يواجو العديد من
التحديات مثل سهولة الغش وتفضيل الطالب اؼبتميزين يف استخدام التقنية واستبعاد الطالب غَت اجمليدين
يف التقنية وحجب احملتويات القدمية بسبب التحديثات اؼبستمرة (Corbeil and Valdes-
)،Corbeil, 2007
اعبهد العلمي أو اؼبعريف على الطالب قد يكون من التحديات اليت تواجو تطبيق التعلم باألجهزة
احملمولة ،ىنالك حاالت تؤدي إىل تشتت انتباه الطالب بسبب اعبهد اؼبعريف عند التعامل مع أكثر من
نشاط ،كذلك التعقيد يف التواصل عند التعلم باألجهزة احملمولة قد يؤدي إىل اعبهد اؼبعريف لدى الطالب
وقد يؤثر على أدائهم كما أشار إليو وانج وفانج ومياو ) ،(Wang, Fang & Miao, 2018فقد
أجرى تشو ) )Chu, 2014ذبربة لقياس مدى تأثَت األجهزة احملمولة على تركيز وأداء الطالب يف
اؼبرحلة اإلبتدائية ،وقد قام بتطبيق الدراسة على فصلُت من الصف اػبامس ،ولقد وجد أن الطالب كانوا
أكثر تشتتاً عند استخدامهم األجهزة احملمولة يف الدراسات اإلجتماعية خارج الصف من الطالب الذين
مل يستخدموا األجهزة احملمولة وذلك بسبب تعدد األنشطة.
أظهرت الدراسات السابقة أن األجهزة احملمولة قد تكون السبب يف العديد من اؼبشاكل الفنية عند
تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة مثل عمر البطارية وفقد البيانات واإلتصال بالشبكة وحجم الشاشة
) ،(Kukulska-Hulme & Pettit, 2009; Naismith & Corlett, 2006فقد
قام براون ومبايت بدراسة التحديات يف تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة يف اؼبناطق الريفية ،ولقد وجدا أن
ىناك طبس ربديات وىي :ضعف شبكة اإلنًتنت وارتفاع شبن استخدام بيانات اإلنًتنت وعدم توفر
األجهزة عبميع الطالب فبا يؤدي إىل إحضار أجهزة متنوعة وىذا يؤدي إىل ـباطر أمنية وعدم توفر
الربؾبيات ).)Brown and Mbati, 2015
يواجو اؼبعلمون مشكلة تشتت انتباه الطالب عند استخدام األجهزة احملمولة يف الغرف الصفية وذلك
بسبب انشغاؽبم بتصفح مواقع ليس ؽبا أي عالقة دبحتوى الدروس ،فقد قام تشو وزمالئو بدراسة تأثَت
التعلم باألجهزة احملمولة على الطالب وذلك من خالل دراسة حالة ألربع فصول من الصف التاسع يف
مادة اعبغرافيا ،وقد كشفت النتائج أن الطالب قد تشتت انتباىهم عند استخدام األجهزة احملمولة داخل
الصف بسبب دخوؽبم إىل مواقع أخرى غَت مرتبطة دبوضوع الدرس) ،(Chou et al., 2012وقد
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أشارت كولب إىل ضرورة تدريب الطالب على فن التعامل مع األجهزة احملمولة داخل اؼبدرسة حىت
يتمكنوا من استخدام األجهزة احملمولة بالشكل اؼبالئم ،واقًتحت بعض اؼبمارسات للمعلمُت اليت قد
تكون اغبل ؽبذه اؼبشكلة مثل ذبميع األجهزة يف مكان واحد عند عدم اغباجة إليها وعقد اتفاقية
اجتماعية بُت اؼبعلمُت والطالب حول مىت وكيفية استخدام األجهزة داخل الصف ).(Kolb, 2008
أيضا قلة ثقة اؼبعلمُت بأنفسهم تعترب من التحديات اليت قد يواجهها اؼبعلمون عند جهلهم باستخدام
التكنولوجيا وكيفية توظيفها يف الصفوف الدراسية ،وأيضا تعود ىذه اؼبشكلة إىل صعوبة تغيَت أمناط
التدريس التقليدية اليت تعودوا عليها ،فقد أشار ويلر أن الطرق اغبديثة قد تسبب تعطل اؼبمارسات القدمية
فبا يؤدي إىل القلق وعدم الثقة والرغبة يف الركون إىل الطرق اليت تعودوا عليها يف السابق (Wheeler,
) ،2015أيضاً يف دراسة باورن ومبايت للكشف عن التحديات يف تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة يف
اؼبناطق الريفية وجد أن قلة ثقة اؼبعلمُت يف استخدام األجهزة احملمولة تعزى إىل صعوبة تغيَت أساليب
التدريس التقليدية عند اؼبعلمُت الذين ليسوا بارعُت يف استخدام التقنية Brown and Mbati,
) ،)2015اقًتح بعض الباحثُت رفع ثقة اؼبعلمُت بأنفسهم بتوفَت الوقت الكايف للتنمية اؼبهنية للمعلمُت
والًتكيز على التدريب أكادمييا أكثر من فنيا يف استخدام األجهزة واحملمولة وخلق بيئات عرب قنوات
االتصال اإلجتماعية للتنمية اؼبهنية للمعلمُت & (GSMA, 2011; Pegrum, Oakley,
).Faulkner, 2013
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

سيتم عرض نتائج استبانات اؼبعلمُت ومدراء اؼبدارس ،مث عرض نتائج اؼبقابالت مع مدراء اؼبدارس
واؼبعلمُت اليت توصلت إليهاالباحثة ،ومن مث سيتم مناقشة النتائج للتوصل إىل عوامل قباح استخدام
األجهزة احملمولة يف مدارس سلطنة عمان.
 نتائج اإلستباناتجدول  :2استجابات المدراء حول عوامل نجاح األجهزة المحمولة

المدرسة أ

المدرسة ب

العوامل
6

ينبغي توفر شبكة اإلنًتنت

1

2

9

سهولة حصول اؼبعلمُت على األجهزة احملمولة الكافية يف
الفصول

1

1

0

توفرالدعم الفٍت يف اؼبدرسة عند اغباجة

1

2
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2

توفرالدعم الفٍت يف اؼبنطقة أو اؼبديرية التعليمية

1

0

1

ينبغي أن يوفر تدريب خاص للمعلمُت على استخدام
األجهزة احملمولة يف التدريس

1

2

6

الطلبة لديهم القدرة واؼبهارة الكافية على استخدام األجهزة
احملمولة يف التعلم

1

2

7

جيب أن يعطى اؼبعلمون وقت إضايف للتخطيط لدمج
استخدام األجهزة احملمولة يف التدريس

1

0

8

ينبغي أن يتلقى التعلم باألجهزة احملمولة الدعم الكاف من
اؼبسؤوليُت

1

0

9

ينبغي أن يدعم أولياء األمور التعلم باألجهزة احملمولة يف
البيت

1

0

 60استخدام اؼبعلمُت لألجهزة احملمولة يف التعليم جيب أن يكرم
من قبل اؼبسؤوليُت

1

0

 66ينبغي أن يشجع القياديون تطبيق وفباراسات التعلم باألجهزة
احملمولة بإستمرار

1

0

 69جيب أن تكون أنشطة التعلم باألجهزة احملمولة مدموجة
ومرتبطة باؼبنهج اؼبدرسي

1

0

 60جيب أن تكون أنشطة التعلم باألجهزة احملمولة مكملة أو
إضافية للمنهج اؼبدرسي

1

2

 62ينبغي أن يكون ؼبدراء اؼبدارس مسامهة فاعلة يف التعلم
باألجهزة احملمولة

1

2

 61ينبغي أن يضع اؼبسؤولون األولوية للتعلم باألجهزة احملمولة يف
عملية اإلصالح التعليمي

1

0

مالحظة=6 :غَت موافق بشدة=9 ،غَتموافق=0 ،غَت متأكد=2 ،موافق=1 ،موافق بشدة

استخدمت الباحثة مقياس ليكرت اػبماسي يف استبيان اؼبدراء للتعرف على عوامل قباح استخدام
األجهزة احملمولة يف اؼبدارس ،ولقد أظهرت النتائج (جدول  )9أن مساعد اؼبدير يف اؼبدرسة أ يوافق بشدة
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مع صبيع العوامل يف اعبدول ،بينما يوافق مدير اؼبدرسة ب مع العوامل  6و  9و  0و  1و  1و  60و
 ،62ولكنو ليس متأكد من العوامل  2و  7و  8و  9و  60و  66و  69و .61
جدول  :3استجابات المدراء حول تطبيق األجهزة المحمولة في المدرستين

المدرسة أ

المدرسة ب

العوامل
6

توفر اإلنًتنت

1

1

9

اغبصول على األجهزة احملمولة (اؼبعلمون)

1

2

0

الدعم الفٍت متوفر

1

2

2

فرص التدريب للمعلمُت

1

2

1

الوقت الكايف لتدريب

1

2

6

الوقت الكايف للمعلمُت للممارسة وعمل اػبطط

1

2

7

الوقت الكايف للمعلمُت لتقييم التعلم باألجهزة احملمولة يف
فبارساهتم

1

0

8

الدعم الفعال من اؼبدرسة

1

2

9

الدعم الفعال من اؼبسؤوليُت

1

0

 60الدعم الفعال من أولياء األمور

2

0

 66التحفيز والتشجيع اؼبستمر من اؼبسؤولُت

2

0

 69اإلرتباط باؼبنهج

1

0

مالحظة=6 :أبدا=9 ،نادرا=0 ،أحيانا=2 ،كثَتا=1 ،دائما

أما يف جدول  0فتظهر النتائج أن معظم عوامل قباح تطبيق األجهزة احملمولة متوفرة دائما يف اؼبدرسة أ،
أما دعم أولياء األمور الفعال (العبارة  )60والتحفيز اؼبستمر من اؼبسؤولُت (العبارة  )66فإهنا كثَتا ما
تكون متوفرة ،ويف اؼبقابل تظهر النتائج يف اعبدول أن توفر ىذه العوامل أقل يف اؼبدرسة ب ،فاستجابات
مدير اؼبدرسة تظهر بعض العوامل مثل  7و  9و  60و  66و  69أحيانا تكون متوفرة ،وردبا يعود ىذا
إىل الفرق بُت سنوات التطبيق للمدرستُت ،فاؼبدرسة أ طبقت التعليم باألجهزة احملمولة لسنوات أكثر من
اؼبدرسة ب.
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جدول  :4استجابات المعلمين حول عوامل نجاح األجهزة المحمولة

المتوسط

اإلنحراف

العوامل
6

ينبغي توفر شبكة اإلنًتنت

4.47

1.125

9

سهولة حصول اؼبعلمُت على األجهزة احملمولة الكافية يف
الفصول

4.33

.724

0

توفرالدعم الفٍت يف اؼبدرسة عند اغباجة

4.44

1.209

2

توفرالدعم الفٍت يف اؼبنطقة أو اؼبديرية التعليمية

3.81

1.223

1

ينبغي أن يوفر تدريب خاص للمعلمُت على استخدام
األجهزة احملمولة يف التدريس

4.50

1.033

6

الطلبة لديهم القدرة واؼبهارة الكافية على استخدام األجهزة
احملمولة يف التعلم

4.00

.894

7

جيب أن يعطى اؼبعلمون وقت إضايف للتخطيط لدمج
استخدام األجهزة احملمولة يف التدريس

4.25

1.065

8

ينبغي أن يتلقى التعلم باألجهزة احملمولة الدعم الكاف من
اؼبسؤوليُت

4.44

1.094

9

ينبغي أن يدعم أولياء األمور التعلم باألجهزة احملمولة يف
البيت

4.25

.931

 60استخدام اؼبعلمُت لألجهزة احملمولة يف التعليم جيب أن يكرم
من قبل اؼبسؤوليُت

4.19

1.167

 66ينبغي أن يشجع القياديون تطبيق وفباراسات التعلم باألجهزة
احملمولة بإستمرار

4.13

1.025

 69جيب أن تكون أنشطة التعلم باألجهزة احملمولة مدموجة
ومرتبطة باؼبنهج اؼبدرسي

4.31

.793

 60جيب أن تكون أنشطة التعلم باألجهزة احملمولة مكملة أو
إضافية للمنهج اؼبدرسي

4.44

.629

الحسابي
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 62ينبغي أن يكون ؼبدراء اؼبدارس مسامهة فاعلة يف التعلم
باألجهزة احملمولة

4.31

.701

 61ينبغي أن يضع اؼبسؤولون األولوية للتعلم باألجهزة احملمولة يف
عملية اإلصالح التعليمي

4.31

.602

مالحظة=6 :غَت موافق بشدة=9 ،غَتموافق=0 ،غَت متأكد=2 ،موافق=1 ،موافق بشدة

جدول  2يوضح استجابات اؼبعلمُت حول العوامل الفاعلة يف استخدام األجهزة احملمولة يف اؼبدارس ،فقد
أظهرت النتائج موافقة اؼبعلمُت على صبيع العوامل اؼبوجودة يف اعبدول ،اؼبتوسط اغبسايب عبميع
االستجاابات يًتاوح بُت  0.86و  2.27واإلقبراف اؼبعياري يًتاوح بُت  0.109و  ،6.990وىذه
النتيجة تظهر درجة قليلة من التباين وتبُت موافقة اؼبعلمُت على صبيع العوامل اؼبوجودة يف اعبدول.
جدول  :5استجابات المعلمين حول عوامل النجاح في المدرستين

المدرسة أ
العوامل

المدرسة ب

اؼبتوسط
اغبسايب

اإلكبراف
اؼبعياري

اؼبتوسط
اغبسايب

اإلكبراف
اؼبعياري

6

توفر اإلنًتنت

4.44

.726

4.14

1.069

9

اغبصول على األجهزة احملمولة
(اؼبعلمون)

3.89

1.167

3.71

1.113

0

الدعم الفٍت متوفر

4.22

.833

3.71

.756

2

فرص التدريب للمعلمُت

3.67

1.000

3.43

.976

1

الوقت الكايف لتدريب

3.44

1.014

3.38

.951

6

الوقت الكايف للمعلمُت
للممارسة وعمل اػبطط

4.00

.707

3.63

1.215

7

الوقت الكايف للمعلمُت لتقييم
التعلم باألجهزة احملمولة يف
فبارساهتم

3.44

1.130

3.31

.690

8

الدعم الفعال من اؼبدرسة

4.44

.726

4.19

1.069

9

الدعم الفعال من اؼبسؤوليُت

4.22

.972

4.06

1.069
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 60الدعم الفعال من أولياء األمور

3.67

1.118

 66التحفيز والتشجيع اؼبستمر من
اؼبسؤولُت

4.00

1.323

 69اإلرتباط باؼبنهج

4.33

.866

مالحظة=6 :أبدا=9 ،نادرا=0 ،أحيانا=2 ،كثَتا=1 ،دائما

3.56

1.272

3.88

.756

3.87

.983

ويظهر جدول  1قباح اؼبدرسة أ يف تطبيق استخدام األجهزة احملمولة بصورة أكرب قليال عن اؼبدرسة
ب ،يتضح من اعبدول أن اؼبتوسط اغبسايب الستجابة اؼبعلمُت يف اؼبدرسة أ يًتواح بُت  3.44و
 ،2.22أما اؼبتوسط الستجابة اؼبعلمُت يف اؼبدرسة ب فتًتاوح بُت  3.31و .2.69
أظهرت نتائج اؼبقابالت مع اؼبدراء واؼبعلمُت إىل ؾبموعة من العوامل اؼبساعدة يف قباح استخدام
األجهزة احملمولة يف اؼبدارس ،وىذه العوامل ىي :سهولة االتصال بشبكة االنًتنت ،الدعم الفٍت ،التدريب،
وضع قيود يف أجهزة الطالب ،وانشاء ؾبموعات تعاونية من اؼبعلمُت.
أظهرت نتائج اؼبقابالت مع اؼبدراء من اؼبدرستُت أن عوامل قباح استخدام األجهزة احملمولة ىي
استخدام نفس النوع من األجهزة احملمولة وتوفَت الدعم اؼبايل وتوفَت التدريب الالزم للمعلمُت عن كيفية
استخدام األجهزة احملمولة لكل مادة من اؼبواد الدراسية.
كما أشار اؼبعلمون أنو من اؼبهم توفر اإلنًتنت يف كل وقت ويف كل مكان يف اؼبدرسة ،وأيضا ينبغي أن
تكون الشبكة قوية حىت يتمكن اؼبعلمون والطالب من االتصال يف نفس الوقت ،وقد أشار ناظبيث وكورليت
) )Naismith and Corlett, 2006إىل أمهية توفر اإلنًتنت عند تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة،
كما أظهرت نتائج اؼبقابالت أيضا أنو ينبغي توفَت الدعم الفٍت يف اؼبدارس اؼبطبقة.
أظهرت النتائج توصية بعض اؼبعلمُت بوضع قيود على األجهزة اؼبستخدمة حىت ربد استخدام األجهزة
اجملمولة للمواقع والتطبيقات التعليمية فقط ،كما أوصى اؼبعلمون بوضع قوانُت وقواعد الستخدام األجهزة
احملمولة يف اؼبدرسة وتكون ىذع القوانُت بالتوافق بُت اؼبعلمُت والطالب ،وقد أشارت كولب Kolb,
) )2008إىل وضع "اتفاقية اجتماعية" بُت اؼبعلم وطالبو عن أين وكيف تستخدم األجهزة احملمولة داخل
الصف لتجنب انشغال الطالب باؼبواقع غَت التعليمية.
أشار اؼبعلمون عدم حاجة الطالب إىل التدريب الفٍت الستخدام األجهزة احملمولة ،ولكن ينبغي
تدريب الطالب على اجيابيات وسلبيات استخدام األجهزة احملمولة ،وقد أوصت كولب Kolb,
) )2008بتعليم الطالب على "اآلداب الرقمية" الستخدامات األجهزة احملمولة يف كل موقع.
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أظهرت النتائج أيضا إىل أمهية توفَت التدريب للمعلمُت قيل تطبيق األجهزة احملمولة يف اؼبدرسة ،فقد حث
اؼبعلمون إىل ضرورة توفَت التدريب الفٍت والًتبوي الستخدام األجهزة احملمولة ،ويكون ذلك بتقدمي تدريب
خاص للمعلمُت عن كيفية استخدام األجهزة احملمولة يف تدريس كل مادة من اؼبواد الدراسية ،وقد اقًتحت
معلمة وضع ؾبموعات تعاونية للمعلمُت للتشاور واؼبساعدة يف استخدام األجهزة احملمولة يف الفصول.
فبا سبق يتبُت أن عوامل قباح استخدام األجهزة احملمولة اليت اقًتحها اؼبعلمون ىي الدعم اؼبايل ووضع
اتفاقية اجتماعية بُت اؼبعلمُت والطالب وتكوين ؾبموعات تعاونية للمعلمُت.

-14
-

-

-

-

مقترحات الدراسة:

توصي الدراسة اعبهات اؼبسؤولة يف وزارة الًتبية والتعليم بدعم اؼبدارس اؼبطبقة للتعلم باألجهزة
احملمولة مالياً وفنياً قبل مرحلة التطبيق وخالؽبا  ،فالدعم اؼبايل مهم قبل التطبيق لتوفَت األجهزة
وشبكة االنًتنت وخالل التطبيق للصيانة وإعادة تأىيل األجهزة.
توصي الدراسة أيضا بتوفَت التدريب الكايف للمعلمُت قبل مرحلة التطبيق وخالؽبا ،وجيب أن يشمل
التدريب التوظيف الفٍت واألكادميي لألجهزة احملمولة داخل الغرف الصفية ،وأيضا توفَت الوقت
الكايف للمعلمُت للتنمية اؼبهنية داخل اؼبدرسة أو خارجها من خالل وسائل التواصل اؼبختلفة.
توصي الدراسة بوضع ضوابط وقوانُت الستخدام األجهزة احملمولة داخل اؼبدرسة فبا يفرض عقوبات
رادعة لوقف استخدام الطالب لألجهزة احملمولة يف غَت األغراض الدراسية ،وأيضا توفَت التدريب
الالزم للطالب حول االستخدامات اؼبالئمة وغَت اؼبالئمة لألجهزة احملمولة داخل اؼبدرسة.
توصي الدراسة أيضا بإشراك أولياء األمور يف متابعة أبنائهم باستخدام األجهزة احملمولة يف البيت فبا
قد يكون لو األثر يف دعم تطبيق التعلم باألجهزة احملمولة.
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