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في األساسي أثر استخدام تطبيق الواتس آب في الهاتف النقال في تحصيل طلبة الصف الرابع 
 في األردن قصبة عمان مديرية مبحث اللغة اإلنجليزية في لواء

 * د. هبة نمر الخريشة
 

 ملخص:
ال في إلى الكشف عن أثر استخدام تطبيق الواتس آب في الهاتف النق   الدراسة ههذ تهدف

نت . تكو  ة، وقد استخدم المنهج شبه التجريبي  ة اللغة اإلنجليزي  تحصيل طلبة الصف الرابع في ماد  
ة / األساسي   من مدرسة إسعاف النشاشيبي   ف الرابع األساسي  ( طالًبا من الص  60من ) الدراسةنة عي  
قامت الباحثة بتقسيم  الدراسة، ولتحقيق أهداف 0202/0202 للعام الدراسي   ،انء قصبة عم  لوا

ة كان طلبة المجموعتين التجريبي   إذمتساويتي العدد،  ،ة وضابطةالطلبة إلى مجموعتين: تجريبي  
ة وتوضيحية م بإرسال معلومات تعزيزيثم يقوم المعل   ،مًعا التقليديةة بالطريقة والضابطة يدرسون الماد  

ة باستخدام تطبيق الواتس آب ة إلى طلبة المجموعة التجريبي  في الحص   ُدرستة التي عن الماد  
(WhatsApp  واستمرت عملي .)،وبعدها قامت الباحثة بإجراء اختبار   ة تنفيذ التجربة عاًما دراسًيا 

لت الباحثة اسبة، وتوص  حصائية منإوسائل  متخداستُ و لطلبة المجموعتين مًعا في آن واحد.  نهائي  
ة في التحصيل على طلبة المجموعة الضابطة التي لم تستخدم ق طلبة المجموعة التجريبي  إلى تفو  

ال ومنها الواتس آب في عملية ة استخدام تطبيقات الهاتف النق  التطبيق. وأوصت الباحثة بأهمي  
 التدريس. 

الصف الرابع، مبحث اللغة ، تحصيل الطلبة، الالهاتف النق  تطبيق الواتس آب،  الكلمات المفتاحية:
 .اإلنجليزية
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The Effect of Using the Application of WhatsApp in the Mobile phone 

in the Achievement of students in the fourth grade in English Language 

in the Directorate of Qasabat Amman District in Jordan 

Dr. Heba Nimer AlKhrishah* 

 

Abstract: 
This study aimed to investigate the effect of mobile applications on 

student achievement in English Language. The study employed a quasi-

experimental design. The sample of the study consisted of (30) students 

from the fourth grade of the Esa'af Al-Nashasheebi primary school\ the 

Directorate of Qasabat Amman District for the academic year 2017/2018. 

To achiever research objectives, the researcher divided the students into two 

equal experimental and control groups, the students of the experimental and 

control groups studied the material according to the usual method, the 

teacher then sent additional information about the material studied in the 

class room to the students of the experimental group using the WhatsApp. 

The process of implementation of the experiment continued for a full 

academic year, and after that the researcher conducted a final test on the 

students of the two groups together at the same time. Statistical methods 

were used. The researcher found that the students in the experimental group 

who used the WhatsApp application have more educational achievement 

than those students of the control group who did not use the application. 

The researcher recommended the use of mobile phone applications such as 

WhatsApp in the teaching process. 

Keywords: WhatsApp application, Mobile phone, Students achievement, 

Fourth grade, English language. 
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 المقدمة
رات ي  من استيعاب هذه التغ بد   رات سريعة في مجاالت الحياة جميعها، فاليمر العالم بتغي  

رات التي نتج مواكبة هذه التطو   على النظام التربوي   لذا أصبح من الضروري   ؛رات الحديثةوالتطو  
 لت من العالم قريةً ة التي جع، وخاصة مع الثورة التكنولوجي  كثيرة للتعل معنها ظهور أنماط وطرق 

 مع اآلخرين. والخبرات المتبادلةة بالمعارف، غني   صغيرةً 
ة م بهدف توفير بيئة تعليمي  م  ألنها ُتص ؛ر التكنولوجيا الحديثة تأثيًرا كبيًرا في النظام التربوي  تؤث  

والصورة، ة مدعومة بالصوت، ة تعليمي  م والتكنولوجيا من خالل تقديم ماد  تسمح بالتفاعل بين المتعل  
ة لدى الطلبة، ويرفع مستوى ة، مما يسهل استرجاع الماد  األنشطة التفاعلي   فضاًل عنوالحركة، 

 .تحصيلهم المعرفي  
بعد انتشاره بين جميع أفراد السي ما ة الحديثة، ال من منجزات الثورة التكنولوجي  ُيعد الهاتف النق  

 ةوالمزود ،ةير من التطبيقات والبرامج الذكي  ة األنواع الحديثة التي تحتوي على كثوخاص   ،األسرة
من التربويين  اً كثير عت ال بأنواعه وتطبيقاته شج  التطور الكبير في الهاتف النق   نترنت، إن  بخدمة اإل

التواصل مع اآلخرين، ونشر المعرفة، والثقافة، في منه  واإلفادةال في التعليم دمج الهاتف النق   على
 ال.ة التعامل مع الهاتف النق  دة بكيفي  لهم معرفة جي  معظم الطلبة  ة أن  وخاص  

ال أو ر الكبير إلى ظهور مصطلح جديد في مجال التعليم هو التعليم النق  ى هذا التطو  أد  
Mobile Learning  من خالل الهواتف  الذي يتم   ، الذي يعد شكاًل من أشكال التعليم اإللكتروني

 مكان. وقت وأي   ي  يحدث في أ ة ويمكن أن  ة الذكي  الخلوي  
م عن ة، فهو تعل  ظهرت نتيجة الثورة التكنولوجي   ،تعليم حديثة نوًعا ما ةال استراتيجي  م النق  التعل  

ات، والتطبيقات، والبرامج المختلفة نترنت عبر التقني  د بخدمة اإللمزو  ا بعد باستخدام الهاتف الخلوي  
 م متوافًرا على مدار الساعة.ليكون التعل  

 :اوأسئلته لدراسةا مشكلة
ف ق من أثر استخدام تطبيق الواتس آب في تحصيل طلبة الص  في التحق   الدراسةمشكلة  تكمن

 .في األردن الرابع في مبحث اللغة اإلنجليزية في لواء قصبة عمان
 بشكل واضح من خالل السؤال الرئيس اآلتي: الدراسةويمكن إظهار مشكلة 

ف الرابع ال في تحصيل طلبة الص  ي الهاتف النق  ما أثر استخدام تطبيق الواتس آب ف
 ي ة؟في مبحث اللغة اإلنجليز  األساسي  
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 :الدراسةفرضيات 
ال في تحصيل الطلبة، فقد اعتمدت ولقياس أثر استخدام الهاتف النق   الدراسةلتحقيق أهداف 
 ة اآلتية:الباحثة على الفرضي  

ط درجات طلبة ( بين متوس  α ≤ 0.05)ة عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائي  
ة ة اللغة االنجليزي  ط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل لماد  ة ومتوس  المجموعة التجريبي  

 .ساسي  ف الرابع األللص  
 :الدراسةأهداف 

 النق ال،ة استخدام تطبيق الواتس آب في الهاتف إلى الكشف عن أهمي   الدراسة ههذ تهدف
ف الرابع في مبحث اللغة ال في رفع مستوى تحصيل طلبة الص  ستخدام الهاتف النق  وبيان أثر ا

 اآلتي: ة بتحقيق الهدف الفرعي  اإلنجليزي  
ال في عملية تدريس اللغة جراء دراسة مقارنة ألثر استخدام تطبيق الواتس آب في الهاتف النق  إ
بكة اإلنترنت فيه متمثلة ببرنامج ف الرابع من خالل استخدام شة في تحصيل طلبة الص  اإلنجليزي  

 الواتس آب.
 :الدراسةأهمية 

ق لبحث أحد المفاهيم الحديثة التي بدأ باستخدامها كثير من تطر  ت اة كبيرة كونهأهمي   للدراسة
ة التي دخلت ال من الموضوعات المهم  عد موضوع الهاتف النق  يُ و ة، ة التعليمي  ن في العملي  التربويي  

دة ن أفراده من تبادل الخبرات ضمن بيئة متعد  وجعلت من العالم قرية صغيرة تمك  ، النظام التربوي  
 المصادر، والمعلومات، والمعارف.

 م 0202/ 0202 ة التعليم للعام الدراسي  لضبط نوعي   جراء االختبار الوطني  إوقد لوحظ عند 
ية في مبحث ا عالمات متدن  قد حصدو أن  الطلبة ة، في مبحث اللغة اإلنجليزي   ف الرابع األساسي  للص  

م تقد   ؛ إذاتة ومهاراته )القراءة، والكتابة والمحادثة( على مستوى المملكة والمديري  اللغة اإلنجليزي  
( في اختبار اللغة %22ة )ط أداء المديري  ان، فكان متوس  وطالبة من قصبة عم   ا( طالبً 0332)

(: 22-32وطالبة، ) اطالبً  022(:02-2: )يةاآلتفة حسب الفئات ة، وكانت نتيجتهم مصن  اإلنجليزي  
 وطالبة، ونالحظ أن   اطالبً  032(: 022-22وطالبة، ) اطالبً  022(: 22-22وطالبة، ) اطالبً  200

ة، وهنا في اللغة اإلنجليزي   ا يدل على ضعف عام  ( مم  22-32معظم العالمات تتمركز في الفئة )
مشكلة الضعف، كون هذه التكنولوجيا  التعليم لحل   الواتس آب واستخدامه في تطبيق ةاختارت الباحث
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ة ن المعلم من إرسال ماد  تمك   إذمكان  أي  في وقت و  أي  في  م والطلبة بالتواصل المستمر  تسمح للمعل  
جابة ة واإلس كالصور والفيديو ومقاطع صوتي  و ة للطلبة وأولياء أمورهم حول الدر ة وتعزيزي  إضافي  

 ة.ور حول الماد  على استفسارات أولياء األم
من تطبيق الواتس آب  ،الةالباحثة تسعى لمحاولة اإلفادة من هذه األجهزة النق   جعلوهذا ما 
 .في ماد ة اللغة اإلنجليزي ة ف الرابع األساسي  ة وتحسين تحصيل طلبة الص  ة التعليمي  في خدمة العملي  

ال بتنمية تحصيل ف النق  محاولة استقصاء عالقة الهات الدراسة هة هذا يزيد من أهمي  ومم  
 الطلبة.

 ها:من اعتبارات عدة أهم   الدراسة هة لهذة والتطبيقي  ة النظري  وتبرز األهمي  
 ، وأثره في تنمية مهارات الطلبة.ال، وربطه بالتحصيل الدراسي  تناوله موضوع الهاتف النق   .0
 ة.عليمي  ة التال في العملي  تسليط الضوء على نمط حديث يدمج تطبيقات الهاتف النق   .0
 الطلبة على استحضار معلوماتهم. قدراتمبزيادة ن اهتمام التربويي   .3
ة فاده منها في العملي  ال وأنواعه وتطبيقاته، ومدى اإلرات الحاصلة في الهاتف النق  التطو   .2

 ة.التعليمي  
 م حديثة تضم  ة، واستحداث بيئة تعل  ن إلعادة النظر في البيئة التعليمي  إعطاء الفرصة للتربويي   .2

 ات حديثة.تقني  
 :اإلجرائيةالتعريفات 
م يصدر عن المتعل   ونشاط ذاتي   ( بأنه مجهود شخصي  ,0200Al-Eanzi(50,فه عر  م: التعل  
ي إلى م بهدف اكتساب معرفة أو مهارة جديدة تؤد  ا بأنه نشاط يقوم به المتعل  ف إجرائي  نفسه، ويعر  

 ر في سلوكه.تغي  
ه أحد أشكال أدوات ( بأن  ,0202Al-Tawatiu & Sayghy (17,فهعر  ال: الهاتف النق  

نة، ويتيح عة ضمن مساحة معي  الموز   عن طريق أبراج البث   صال الالسلكي  صال يعتمد على االت  االت  
ا ف إجرائي  ة والصور، ويعر  ة والصوتي  لرسائل النصي  كذلك ا، هاواستقبال للمستخدمين بث االتصاالت

 عة لتغطية مساحات واسعة.موز   من خالل أبراج بث  ة صال السلكي  ت  اه وسيلة بأن  
جديد يشير إلى استخدام األجهزة  ه مصطلح لغوي  ( بأن  ,0200Salim (2,فهعر  ال: م النق  التعل  

ة غير محكومة بزمان ة تشاركي  اتهما في إطار بيئة تعليمي  الة ومعد  ة المحمولة والجو  ة الالسلكي  الخلوي  
ا بأنه ف إجرائي  م عن بعد، ويعر  وشكل من أشكال التعل   ،لكترونيم اإلوهو امتداد للتعل   ،أو مكان
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وذلك بهدف تبادل  ،ة وما تحتويه من تطبيق الواتس آبة أو اللوحي  التعليم باستخدام األجهزة الخلوي  
 مكان. وقت وفي أي   م وطلبته في أي  المعلومات بين المعل  

أو  ،على الوضع الراهن ألداء الفرد ما يدل  ه ( بأن  ,0222Allam(306, فهعر  تحصيل الطلبة: 
ا بأنه الدرجة التي رف إجرائي  ن، ويع  اكتسبه بالفعل من معارف ومهارات في برنامج معي  ما أو  ،مهتعل  

 .الدراسة هته الباحثة ألجل هذة الذي أعد  اختبار اللغة اإلنجليزي   فييحصل عليها الطالب 
 ،الةعلى الهواتف النق   ُيحم له تطبيق ( بأن  ,0202Muslem(3,فه عر  تطبيق الواتس آب: 

ه ا بأن  ف إجرائي  أو فيديو، ويعر   ،أو مصورة ،يستخدم في التواصل عن طريق إرسال رسائل قصيرة
ة م معلومات إضافي  المعل   ُيرسلبحيث  ،ز للتعليم التقليدي  استخدام تطبيق الواتس آب في التعليم كمعز  

 هم.تحصيلة للطلبة بهدف رفع وتعزيزي  
واللغة  ،ةالمباحث اإلجباري   أحده ( بأن  ,0203Al-Dumur(4,فه عر  ة: مبحث اللغة اإلنجليزي  

 ها بأن  ف إجرائي  ة، ويعر  ة الهاشمي  رة على معظم الصفوف في مدارس المملكة األردني  األجنبية المقر  
ة ة وتعزيزي  علومات إضافي  تطبيق الواتس آب فيها إلرسال م وسُيستخدمس للطلبة در  ة التي ستُ الماد  
 .هاحول

 الحدود والمحد دات:
آب في تحصيل  سعلى أثر استخدام تطبيق الوات الدراسةاقتصر موضوع  ة:الحدود الموضوعي   -

 ة.ة اللغة اإلنجليزي  ة في ماد  في المدارس الحكومي  األساسي  الرابع  طلبة الصف  
هي مدرسة ة الحكومي   ى المدارسإحدعلى  الدراسةاقتصر تطبيق هذه  ة:الحدود المكاني   -

 . في األردن انلواء قصبة عم  " في ةاألساسي   سعاف النشاشيبي  إ"
 م 0202/ 0202 في العام الدراسي   الدراسة ههذ تقب  طُ  الحدود الزمانية: -

بمدى صدق األدوات  الدراسة هل في تحديد تعميم نتائج هذفتتمث   الدراسةدات أما محد  
 .اهوثباتا، المستخدمة فيه
 :اإلطار النظري  

نترنت في حياة األفراد، وأصبح الهاتف ة بعد انتشار اإلة كبيرة خاص  رات تكنولوجي  تطو   تحدث
أوقات الراحة، وبظهور اإلنترنت  في ميوم الفرد سواء في أثناء العمل أمساحة كبيرة من  ال يحتل  النق  

م والطالب خارج ة للتفاعل بين المعل  طرق جديد اسُتحدثتة في أنماط التدريس، و رات جذري  طرأت تغي  
ن من أجل و مالمعل   والتي وظ فهادة. الوسائط المتعد  و فرة، االغرفة الصفية من خالل األدوات المتو 
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ة التعلمية، فنقلت التعليم من التدريس المباشر إلى غير المباشر، ومن التعليم ة التعليمي  خدمة العملي  
فتح باب التفاعل بين إلى ال م النق  ة التعل  استخدام استراتيجي  د أد ى هذا وقالمتزامن إلى غير المتزامن. 

 (Al-Shorman,2015)، وبالسرعة الممكنة.في أي  وقت، وفي أي  مكان  م والطالب والمحتوى المعل  
م التدريس فيها عندما ال يكون المتعل   ة يتم  فالتدريس عبر اإلنترنت هو أي عملية تعليم رسمي  

 .(,0222Tulba).اصال بينهموتستخدم تكنولوجيا اإلنترنت كوسيلة ات   ،ذاته مكانم في الوالمعل  
فادة دة بخدمة اإلنترنت، واإلة المزو  الة وظهور الهواتف الذكي  ر السريع للهواتف النق  مع التطو  

 فرص  من ة األجهزة الذكي  هذه  هرتوف  وما الحديثة التي تتطور بطريقة سريعة،  امن تطبيقاتها وبرامجه
مين من لمعل  امن  كان ال بد   ،ة التعليمللوصول إلى األشخاص والمعلومات التي تزيد من إثراء عملي  

 ته.كفاءة التعليم وفعالي   لزيادة ؛ةة التعليمي  الة في العملي  األخذ بعين االعتبار إدخال الهواتف النق  

(0202Mahdi,) 
مجت ت ودُ غل  لى مستوى المدارس إذا استُ ة عة التعليمي  أثر واضح في العملي   ةالالنق   لهواتفل

م اإللمام بالمعرفة ، وهنا يجب على المعل  بإمكانها إحداث فرق إيجابي  فإن ه الة، بصورة صحيحة وفع  
 فادة منها في تحقيق أهداف التعليم من خالل تبادل الخبرات والمعارف.ة لإلوالمهارات التقني  

والهاتف ، كك أو الجسم المتحر  حركة، أو التحر  ك؛ أي قابل للتعني متحر   Mobileكلمة إن  
العمل، ويمكن من  في الذي يستخدم النظام الخلوي   ال هو الهاتف المحمول أو الالسلكي  النق  

ة والمسموعة ة، وتبادل الرسائل النصي  التواصل بين المرسل والمستقبل كإجراء المكالمات الخلوي  
ة من بطريقة السلكي   (اإلنترنت)صال بشبكة المعلومات ت  اال عد  مكان، ويُ  وقت، وأي   والفيديو في أي  

م والتعليم وظهر فت تطبيقاته في مجال التعل  ظ  وُ  إذة، ال من أعظم اإلبداعات العلمي  خالل الهاتف النق  
 Mobile(، ومن هنا يمكن ترجمة المصطلح ,0222Abod & Al-Eani)ال.م النق  مصطلح التعل  

Learning    م ل، أو التعل  يم بالموباال، أو التعل  م بالجو  ك، أو التعل  م المتحر  ال، أو التعل  نق  م الإلى التعل
 (,0200Al-Omary & Al-Momani)ال.عن طريق أجهزة الجو  

تاح ةالتعليمي   أحد أساليب نقل المواد   ُيعدوهو  تُتاح عن طريقه فرص  إذللطلبة عن بعد،  تهاوا 
م والطلبة في أماكن وأزمنة قليل التكلفة بين المعل   لتحاور الحر  وا ،والفيديو ،والصور ،رسال الرسائلإ

 ؛ن بعدي  عم اإللكتروننموذج للتعل  أال بأنه م النق  وهنا يمكن تعريف التعل  . (Madani,2007مختلفة )
ة الة، والمساعدات الرقمي  ا مثل: الهواتف النق  يدوي   ة الصغيرة والمحمولةيستخدم األجهزة الالسلكي   إذ
ره من خدمات مثل: خدمة وما توف   ،ة الصغيرةة، والحواسيب الشخصي  ة، والهواتف الذكي  شخصي  ال
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(، وخدمة WAP(، وخدمة الواب )(MMSدة (، وخدمة الوسائط المتعد  SMSالرسائل القصيرة )
( WhatsAppمثل الواتس آب ) وتطبيقاته (. وبرامج التواصل الفوري  Bluetoothالبلوتوث )
 فضاًل عن ،صورةبالصوت و بال وهي برامج للتواصل الفوري   ،(imo( واإليمو )Viberوالفايبر )

لتحقيق المرونة، والتفاعل، والتشارك، والتنمية  ؛كالفيس بوك والتويتر جتماعي  مواقع التواصل اال
(، ,0202Mahdiمكان. ) وقت، وفي أي   تي التدريب والتعليم في أي  المستدامة في عملي  

(0222Salem,) 
ه طريقة من طرق التعليم ال بـأن  م النق  ( التعل  Al-Mikhlafi & Al-Arfaj,2017,30)ف وعر  

 واألجهزة المحمولة بأنواعها. ،ة كاإلنترنتم عبر وسائل وبرامج، وخدمات، وأجهزة تقني  والتعل  
الواتس آب، فهو عبارة عن تطبيق  تطبيقستخدام وكثيرة اال ،نتشاراال واسعةومن التطبيقات 

رة، كما يمكن إرسال مقاطع فيديو لقائمة دم في التواصل عن طريق الرسائل القصيرة أو المصو  ستخيُ 
 نة مشتركة بخدمة اإلنترنت. أسماء مختلفة أو مجموعات معي  

(Jared, Gary & Denise,2012,443  إلى أهمي )  ل في ال التي تتمث  ة الهاتف النق
 التعليم لتقديم الخدمات اآلتية:ة االتصال المباشر باإلنترنت ودمجها بإمكاني  

جمع الصور والمعلومات المختلفة حول ، ماستالم معلومات وتفاصيل أكثر عن موضوع التعل  
ة بموضوع مين باألفكار الخاص  المشاركة مع المتعل  ، م من مواقع اإلنترنت المختلفةموضوع التعل  

، أفالم فيديو تتعلق بموضوع الدرس اءإنش، مة بموضوع التعل  ة خاص  إعطاء تعليمات إرشادي  ، التعلم
رسال هاوحفظ  م.تحميل بعض األلعاب عبر اإلنترنت التي تخدم موضوع التعل  ها، وا 

 ال:م النق  فوائد التعل  
 ( مجموعة من الفوائد للتعل م النق ال، وهي كاآلتي:Al-Mikhlafi & Al-Arfaj,2017) ذكر
يخدم فئة ذوي ، و د بالزمان والمكانعدم التقي  ، و م حسب الوقت المناسبن الطالب من التعل  يمك  

م يتناسب وأنماط التعل  ، كما ه المناسبة لهذه الفئةجزاته، وأدواته، وبرامة؛ نظًرا لممي  االحتياجات الخاص  
اعل بين فزيادة الت، و ف وخارجهم والطلبة داخل الص  يحقق التواصل السريع بين المعل  ، و المختلفة

ة أجهزة م لجاذبي  زيادة رغبة الطلبة في التعل  ، و نترنتعة عبر اإلمصادر متنو   توفير، و مالطلبة والمعل  
 ال.م النق  التعل  

 معه. ال وقلة وزنه والتعامل اليومي  ( صغر حجم الهاتف النق  ,0202Mahdiكما أضاف )
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  ال فتتمثل في:م النق  أما عيوب التعل  

ة ساعات تشغيل محدودي  و  ،صغر حجم الشاشة، و السعة المحدودة لالتصال باإلنترنت
قد تكون ، و مة المتعل  د من شخصي  صعوبة التأك  ، و الشعور بالعزلة عن الزمالء اآلخرين، و ةالبطاري  

 (Campeanu,2012) .مشكلة استقبال االتصال الالسلكي  جد ا، و الة قديمة الهواتف النق  

  ال:م النق  يات التي تواجه التعل  التحد  
نتاج برمجيات تعليمي  و ة، ن شبكات السلكي  ة تتضم  تأسيس بنية تحتي   .0  ة.أجهزة حديثة وا 
 م.ات التعليم في بيئة التعل  ة وأولياء األمور بضرورة دمج تقني  إقناع اإلدارة العام   .0
 ال.ة إلى صيغة تتناسب والهاتف النق  تحويل المواد التعليمي   .3
 المناسب. توفير الدعم المالي   .2
 Training and Human) دوره في عملية التعليم. م على تفعيلم والمتعل  تدريب المعل   .2

Development Unit,2012) 
 ال: م النق  دمج التعل  
عةً  هال ومميزاتلم النق  خصائص التع   دعتُ  م على التفكير بطرق ُيمكن من خاللها دمج التعل   مشج 

ول الطالب على صل باإلنترنت ُيسهم في حصال المت  م. فاستخدام الهاتف النق  ال في بيئة التعل  النق  
م، وتبادل إدارة النقاش بين الطلبة والمعل   فضاًل عنم من المعلومات المرتبطه بموضوع التعل   كثير  

م من قبل الطلبة حول موضوع الدرس وطريقة اآلراء بين الطلبة، وأخذ التغذية الراجعة للمعل  
 التدريس.
 Augmentedم المزيد ى التعل  تحت مسم   الق  م النوالتعل   فكرة الدمج بين التعليم التقليدي  تأتي و 

Learningم عتماد على مجموعة من الوسائط أو القنوات لزيادة تحسين تجربة التعل  ، والتي تعني اال
، وتدعيمهاالتقليد م ال داخل بيئات التعل  م من خالل الهاتف النق  تقديم بعض محتويات التعل  ف، ي 
 م الواقعي  المزج ما بين التعل   ذلك ألن  ؛ ة وتقويتهايمي  ة التعلة يؤدي إلى تحسين العملي  التقليدي  

-Al.)ويرفع من تحصيله الدراسي   ،بما يخدم الطالب اي إلى تفاعلها معً يؤد   واالفتراضي  

Hilfawi,2006 ) 
ل في وتشك   ،الق  نم الال يمكن االعتماد عليها في بيئات التعل  م النق  مداخل لتصميم التعل   توجد

 : يأتية، ومن هذه المداخل ما ة إيجابي  ليمي  مجملها مواقف تع
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أو مواد  ،ة: تقوم فكرة هذا المدخل على تقديم محتوياتدعم األداء من خالل المعلومات الفوري   .0
للدراسة، مثل القواميس التي  تعليم يةرشادات في معظم الحاالت، وليست مواد إأو  ،ةمرجعي  

م معلومات يحتاجها د  ة التي تقدات الشخصي  ة وأجهزة المساعرها بعض الهواتف الخلوي  توف  
 ة.الطالب بصورة فوري  

الة، هذا المدخل مناسب جًدا لطبيعة األجهزة النق   التقديرات/ االختبارات/ مراقبة المهارات: إن   .0
 كأن يتم   النق الة،ا وتقديمها من خالل األجهزة ز على إجراء بعض التقييمات القصيرة جد  فهو يرك  

 م الرد  ويطلب منهم المعل   ،الةقصيًرا للمتعلمين عبر هواتفهم النق   ن سؤااًل تتضم  إرسال رسالة 
 بالعكس على هذه الرسالة.

البريد  ورسائل MMSو SMSة إرسال رسائل ال إمكاني  م التعليم النق  : يقد  م التشاركي  التعل   .3
 الة.هواتف النق  العبر  اإللكتروني  

ستماع يمكن اال ة في شكل صوتي  التعليمي   لى تقديم المواد  : يعتمد هذا المدخل عم السمعي  التعل   .2
ما  الة. وأهم  دة، والهواتف النق  الت الوسائط المتعد  الت الصوت، ومشغ  إليه من خالل أجهزة مشغ  

 ة.البصري   التحد ياتم لذوي ه يعطي فرصة بديلة للتعل  ز هذا المدخل أن  يمي  

ة قائمة ات فيديو تهدف إلى تقديم مواد تعليمي  رسال ملف  إ: يعتمد هذا المدخل على م الفيديوي  التعل   .2
رسالها إلى الطلبة،   ة.تجارب علمي  أو لقاءات مع الخبراء، أو على الفيديو، كتسجيل محاضرة وا 

من  بسيطة وتقديمها في شكل م نصي  م المرتكز على الوحدات: يمكن تصميم وحدات تعل  التعل   .2
 (,0200Al-Hilfawi)عة. الة المتنو  خالل الهواتف النق  

 تطبيق الواتس آب
ة جتماعي مع اآلخرين، فهو يتيح إمكاني  هذا التطبيق من أجل التواصل اال ونمنا يستخدم كثير  

 .الالمراسالت بالنصوص والصور والفيديو بين جميع األرقام على الهاتف النق  
 جتماعي  ه أحد وسائل التواصل اال( تطبيق الواتس آب بأن  Hedlund,2013,14ف )عر  
 ،ةكإرسال رسالة نصي   أو أكثر: تحميله إلجراء محادثة بين شخصين ال، يتم  الهاتف النق  في  المتوافرة
 أو فيديو. ،أو صور ،ةأو صوتي  
 ات الواتس آب: إيجابي  

 وسيلة تواصل سهلة وسريعة. .0

 التطبيق مجاني. .0
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 مكان. أي  في وقت و  أي  في تبادل المعلومات  .3

 ة بين عدد من المستخدمين.جماعي   ة إجراء محادثةإمكاني   .2

 ل واستخدام الكتب والمراجع.انخفاض كلفة التنق   .2

 (,0202Awajan). ة للطلبةصال والمهارات االجتماعي  تطوير مهارات االت   .2

 ات تطبيق الواتس آب: سلبي  
 ا الستخدامه لفترات طويلة.إضاعة الوقت نظرً  .0

 ة الشعور بالعزلة.إمكاني   .0

 مستخدميه وتسريب الصور والفيديوهات.ة التجسس على إمكاني   .3

 وعدم مراعاة أوقات الراحة والنوم. ،ض المستخدم لإلزعاجاتة تعر  إمكاني   .2

 (,0202Salah) بشكل كاف. فيهة المستخدم عند االشتراك ق من هوي  عدم قيام التطبيق بالتحق   .2
ة مع لغة اإلنجليزي  م المعل   تواصلعلى الشكل اآلتي:  دراسةال ههذفي وقد استخدم هذا التطبيق 

بهدف  ؛الرابع األساسي   ة للصف  هم على الموافقة على إنشاء مجموعة خاص  وحث   ،أولياء األمور
رسال معلومات إضافي   ،معهم التواصل المستمر   ة اللفظ كمقاطع صوت بكيفي   ،ة حول الدرسوا 

ن الطلبة من نقل لعدم تمك   السبورة؛عة كتصوير المادة عن صور متنو  و الصحيح لبعض الكلمات، 
ة صور توضيحي  و وتوزيع العالمات،  ،ومواعيد االمتحانات ،والواجبات المطلوبة عنها،المعلومات 

 ،ةداخل الغرفة الصفي   أبنائهممقاطع فيديو لتفاعل و ة، ة بالدرس كشرح قواعد في اللغة اإلنجليزي  خاص  
 عة.ة متنو  وفيديوهات تعليمي  

 الدراسات السابقة:
تناولت استخدام  ،باستعراض مجموعة من الدراسات واألبحاث ذات الصلة قامت الباحثة

ة بتطبيقات وتقنيات وأدوات   يأتيتحسين التحصيل. وفيما  استخدامها في وأثر ،الالهاتف النق  خاص 
 منها:  بعض  

ف أثر استخدام بعض تطبيقات التعليم تعر  إلى ( ,0202Shams El-Dinهدفت دراسة )
 ر التقني  مفاهيم التنو   إلىف ، والتعر  مات االقتصاد المنزلي  لدى معل   ر التقني  التنو   ال على تنميةالجو  

مات االقتصاد اتجاهات معل   إلىف المناسب، وهدفت إلى التعر   ، وتوفير المحتوى التقني  هوأبعاد
ُطبقت ، هوير وتط ال، ومدى أثره في تنمية تنويرهم التقني  نحو استخدام تطبيقات التعليم الجو   المنزلي  

ة في المدارس التابعة إلدارة شبين الكوم التعليمي   مات االقتصاد المنزلي  الدراسة على مجموعة من معل  
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مت إلى مجموعتين: المجموعة الضابطة مة، قس  ( معل  32ة بمصر، إذ بلغت العينة )بمحافظة المنوفي  
ة حصائي  إج وجود فروق ذات داللة مة، وكشفت النتائ( معل  02ة )مة، والمجموعة التجريبي  ( معل  02)

 ة، كمالصالح المجموعة التجريبي   مات المجموعتين في القياس البعدي  ط درجات معل  بين متوس  
ة في القياس مات المجموعة التجريبي  ط درجات معل  ة بين متوس  أوجدت فروق ذات داللة إحصائي  

 .لصالح القياس البعدي   والبعدي   القبلي  
( أثر تطبيقات الهاتف ,0202Al-Jeraisy, Al-Rehealy & Al-Omaryتناولت دراسة )

م وتعليم القرآن الكريم لطالبات جامعة طيبة على تعل   ال في مواقع التواصل االجتماعي  النق  
ال في مواقع هن نحوها، فهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تطبيقات الهاتف النق  اتجاهوات  

ة التربية في جامعة طيبة بالمدينة مجتمع الدراسة من طالبات كلي  ن ، وتكو  التواصل االجتماعي  
رت من شعبة واحدة ياخت إذ ،ة( طالبة من طالبات الكلي  32رة، واختيرت عينة الدراسة من )المنو  
ق اختبار ة، والمجموعة الضابطة، وُطب  ا بالتساوي بين المجموعة التجريبي  م توزيعها عشوائيً ت، اقصديً 
، وبطاقة المالحظة على المجموعتين، وكشفت النتائج عن استخدام الطالبات ار بعدي  ، واختبقبلي  

مها وتعليمها أفضل، وضرورة ا جعل تعل  مم   ال في مواقع التواصل االجتماعي  لتطبيقات الهاتف النق  
 جاه نحو مستحدثات تكنولوجيا التعليم.تنمية االت  

ات سة مقارنة ألثر استخدام بعض تقني  ( إلى إجراء درا,0202Al-Hisnawiهدفت دراسة )
( Viberالفايبر ) :لة ببرنامجي المحادثةال من خالل استخدام شبكة اإلنترنت فيه متمث  الهاتف النق  

ن ة التدريس في تحصيل الطلبة واستبقائهم للمعلومات. وتكو  ( في عملي  WhatsAppوالواتس آب )
ة في ة بالمعهد التقني في الناصري  ات الكهربائي  ل في قسم التقني  األو   مجتمع الدراسة من الصف  

وطالبة قسمت إلى ثالث مجموعات  ا( طالبً 23من ) ةة، واختيرت عينة مكونة الجنوبي  الجامعة التقني  
 على العينات. وكشفت النتائج أن   العدد ومتكافئة، وُأجري اختبار تحصيل نهائي  في متساوية 

في تحصيل  اايجابيً  اال كمساعد في تدريس المادة أثرً اتف النق  نترنت من خالل الهستخدام شبكة اإلال
 اايجابيً  اال كمساعد في تدريس المادة أثرً ستخدام شبكة االنترنت من خالل الهاتف النق  أن  الالطلبة، و 

 في استبقاء الطلبة للمعلومات.
البلوتوث في  تطبيق( أثر استخدام Saleh,2013 &Al-Hisnawi كما تناولت دراسة )

 ن مجتمع الدراسة من طلبة الصف  للمعلومات، تكو   واستبقائهمال في تحصيل الطلبة الهاتف النق  
 للعام الدراسي   ة في هيئة التعليم التقني  في الناصري   ة بالمعهد التقني  ات الكهربائي  ل في قسم التقني  األو  
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 ،ة وضابطةلى مجموعتين تجريبي  إ مواس  قُ  ،( طالًبا وطالبة32، واختير منهم )0202/0200
 معلومات  أرسل عتيادية مًعا، ثم ة بالطريقة االم المجموعتين الماد  المعل   در س فقدالعدد، في متساويتين 

ة البلوتوث، وُجمعت البيانات التجريبي  تطبيق ة باستخدام ة لطلبة المجموعة التجريبي  ة وتعزيزي  إضافي  
 تطبيقة التي استخدمت موعة التجريبي  جق طلبة المو  النتائج تف ، وكشفتمن خالل االختبار النهائي  
 ،ال في التحصيل واستبقاء المعلومات على طلبة المجموعة الضابطةالبلوتوث في الهاتف النق  

البلوتوث في زيادة تحصيل الطلبة واستبقاء  تطبيقحث فاعلية استخدام اوبالتالي استنتج الب
 طويلة.  مد ةالمعلومات لديهم 

فحاولوا معرفة تأثير التعليم  (Suhonen, Wajiga & Sutinen,2017)في دراسة ا أم  
ن ة الحاسوب، تكو  واتجاهاتهم نحو الدراسة في ماد   ،ال في تحصيل الطلبةباستخدام الهاتف النق  

، ا( طالبً 020ة، واختير منهم )ب السنة الثالثة في إحدى الجامعات النيجيري  مجتمع الدراسة من طال  
 ة من خالل االختبارات السبقية والمقابالت واالستبانات. وكشفت النتائج أن  ُجمعت البيانات التجريبي  و 

وكانت نتائج  قدرة على تحسين اتجاهات الطلبة نحو التعليم،مال الم بواسطة الهاتف النق  لتطبيق التعل  
 ة.خالل األساليب التقليدي   ال أفضل من الذين درسوا الدورة منالطلبة الذين استخدموا الهاتف النق  

م االختالفات بين وجهة نظر التعل   (Lai, Hwang, Liang & Tsai,2016تناولت دراسة )
وطالبة،  ا( طالبً 0032ة والطلبة في تايوان، تناولت الدراسة )مي المدارس الثانوي  ل لمعل  المتنق  
عت التعليم في المدارس، وُوز   الة فيفون التكنولوجيا النق  ومعلمة من الذين يوظ   ا( معلمً 202و)

ل دوًرا م المتنق  م عبر التعل  للتعلم المقد   كليهما ينظرون إلى أن   االستبانات عليهم، وكشفت النتائج أن  
شراكهم في البحث عن المعلومات، وجمعها، وتفسيرها، وتلخيص أثناء أنشطة التعل   ا فيمهمً  م، وا 

ل بينما يفض   ،دة البناءة جي  ة وتكنولوجي  ديهم بيئة السلكي  ل نلو مين قد يفض  المعل   أن   النتائح، إال  
 مهم.تعل   فية للمساعدة الطالب الحصول على المعلومات بشكل أكثر فاعلي  

م لتعل   هواستخدامالنق ال الهاتف  لتطوير بتصميم مشروع  (Lu, Meng & Tam,2014) قام 
 022مجموعة من لم اللغة؛ بهدف تسهيل التعل   ةة ثنائي  ة، واستخدامها في مدرسة ابتدائي  اللغة الصيني  
قدرة متقييم  ثم   ،ةم اللغة الصيني  ال يساعد على تعل  م تطبيق على الهاتف النق  ، وُصم  حرف صيني  

، ومساعدة الطالب للمعل مينة مين والطالب على تلبية االحتياجات التربوي  التطبيق من قبل المعل  
ثارة م اللغة الصيني  على تعل   ة، و ُجمعت البيانات لتقييم هذه الجوانب اهتمامات الطالب التعليمي  ة، وا 

ة، ة شهرين من خالل المالحظة الصفي  استخدام التطبيق لمد  في مين مشاركين من قبل أربعة معل  
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تقان الطلبة للغة الصيني  والمقابالت مع المعل   ة، وكشفت النتائج اإلمكانات العظيمة للتكنولوجيا مين، وا 
م مين للتعل  ال في جذب المتعل  ن لتعليم اللغة، ودور تطبيقات الهاتف النق  ة للصينيي  كأداة تعليمي   الةالنق  

 والممارسة واالستمتاع.
 التعقيب على الدراسات السابقة:

زت على معظم هذه الدراسات قد رك   ن  إفي ضوء الدراسات السابقة ذات الصلة يمكن القول 
بعُض الدراسات رك زت على دراسة أثر استخدام تطبيقات الهاتف ، هوتطبيقات الم النق  موضوع التعل  

جراء مقارنة ألثر إزت على رك  التي  (,0202Al-Hisnawi)النق ال في تحصيل الطلبة، كدراسة 
، ودراسة ةة الجنوبي  ال في عملية التدريس في الجامعة التقني  استخدام بعض تطبيقات الهاتف النق  
(Al-Hisnawi & Saleh,2013)  التي رك زت على أثر استخدام تطبيق البلوتوث في تحصيل

 ,Suhonen)، ودراسة  ةفي الناصري   ة بالمعهد التقني  ات الكهربائي  قسم التقني  الطلبة، ُطب قت في 

Wajiga & Sutinen,2017)  التي رك زت على دراسة تأثير التعليم باستخدام الهاتف النق ال في
 التي( ,0202Shams El-Din)دراسة، و ةإحدى الجامعات النيجيري  تحصيل الطلبة، وُطب قت في 

مات لدى معل   ر التقني  ال على تنمية التنو  م الجو  زت على أثر استخدام بعض تطبيقات التعل  رك  
التي رك زت على (Al-Jeraisy, Al-Rehealy & Al-Omary,2015) ودراسة ،االقتصاد المنزلي  

 ,Lai). أم ا دراسةم القرآن الكريم لطالبات جامعة طيبةتعل   في أثر تطبيقات التواصل االجتماعي  

Hwang, Liang & Tsai,2016)  م على معرفة االختالفات بين وجهة نظر التعل  فقد رك زت
 (Lu, Meng & Tam,2014)ة والطلبة في تايوان، وجاءت دراسة مي المدارس الثانوي  ل لمعل  المتنق  

ة، واستخدامها في مدرسة م اللغة الصيني  لتعل   هواستخدام النق  لتطوير الهاتف ال بتصميم مشروع  
 ة اللغة.ة ثنائي  ابتدائي  

ا بالنسبة للمنهج المستخدم، فقد استخدمت أغلب ا لدراسات المنهج التجريبي  أم 
 & Al-Hisnawi)ودراسة (,0202Al-Hisnawi)ودراسة  (Shams El-Din,2016)كدراسة

Saleh, 2013)  ودراسة(Al-Jeraisy, Al-Rehealy & Al-Omary,2015) أما باقي .
، ففي دراسة )  Suhonen, Wajiga & Sutinen,2017)الدراسات فقد استخدمت المنهج الوصفي 
 (Lai, Hwang, Liang & Tsai,2016)طب قت االختبارات والمقابالت واالستبانات، ودراسة 

 المالحظة الصفية والمقابالت.طب قت  (Lu, Meng & Tam,2014)طب قت االستبانات، ودراسة 
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ا بالنسبة لعدد أفراد العينة فقد تباينت الدراسات السابقة، إذ بلغت ) ( طالًبا وطالبة 0032أم 
( 2( كأعالها، و)Lai, Hwang, Liang & Tsai,2016)( معلًما ومعلمة في دراسة 202و)

 كأدناها. (Lu, Meng & Tam,2014)معلمين في دراسة 
وتصميم أداة الدراسة، كما  ة من الدراسات السابقة في إثراء الجانب النظري  الباحث أفادتوقد 

ال م النق  تتفق مع الدراسات السابقة من حيث تناولها للتعل   ةقوم بها الباحثتة التي الدراسة الحالي   أن  
في و  الرابع األساسي   على طلبة الصف   الدراسة هها تختلف عنها من حيث تطبيق هذوتطبيقاته، لكن  

 .في مديري ة قصبة عمان في األردن ة باستخدام تطبيق الواتس آبة اللغة االنجليزي  ماد  
جراءات  :الدراسة الطريقة وا 

وطريقة اختيارها، ووصًفا ألدوات الدراسة وكيفي ة  وعينيها تتناول الباحثة وصًفا لمجتمع الدراسة
 ستخدمة.إعدادها، وخطوات تنفيذ الدراسة، واألساليب اإلحصائي ة الم

 منهجية الدراسة:
تصميم المجموعتين في  شبه التجريبي   أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج من

 المتكافئتين.
 مجتمع وعينة الدراسة:

ة الدنيا من مدرسة / المرحلة األساسي  الرابع األساسي   طلبة الصف  في مجتمع الدراسة تمث ل 
م  0202/0202ال دراسي، خالل العام في األردن انعم   ة / لواء قصبةاألساسي   إسعاف النشاشيبي  
ا أفراد الدراسة فاختيرت عينة مقصودة )متاحة( ونوا مجتمع الدراسة، أم  ( طالًبا ليك  60والبالغ عددهم )

( 30ة )ة وضابطة، بلغت المجموعة التجريبي  مت إلى مجموعتين: تجريبي  س  من مجتمع الدراسة، قُ 
 ( طالًبا.30ة )طالًبا، والمجموعة الضابط

 أداة الدراسة:
 ة يقيس مستوى طلبة الصف  في مادة اللغة اإلنجليزي   ي  اختبار تحصيلبأداة الدراسة  تمثلت

، من نوع اختيار من فقرة 22ن من (، يتكو  022االختبار من )ة عالم تكونو ، الرابع األساسي  
 عالمتان.لكل  فقرة  متعد د،

 :وثباتها صدق أداة الدراسة
ي الد قة بهدف ال ة مقياس الدراسة وتوخ  ِضعفي تحصيل البيانات، فقد تحق ق من صح   ُأخ 

 ة من خالل اختبار الصدق والثبات.المقياس إلى مجموعة من االختبارات القبلي  
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 (:صدق االختبارصدق أداة الدراسة ) 
هم ة وعددرض على مجموعة من المختصين من اللغة اإلنجليزي  عُ  ق من صدق االختبارللتحق  

وبعد أخذ ، مين( بين المحك  %22نسبة اتفاق )ب واعُتِمدلب منهم تحكيم االختبار، ( أشخاص، وطُ 02)
 مالحظاتهم أصبح االختبار صادًقا.

 (:ثبات االختبارثبات أداة الدراسة )
ة من مجتمع الدراسة وخارج عينتها، على عينة استطالعي   ُطب قق من ثبات االختبار للتحق  
 ،(2.222نسبة الثبات ) ( وتبين أن  02)معادلة كودر ورتشاردسون ُحِسبت، ا( شخصً 02عددهم )

 .الدراسةمقبولة لغايات  ُتعد األداةهذه القيمة ل اووفقً 
 إجراءات تطبيق الدراسة:

 :اآلتيةمرت عملي ة تطبيق الدراسة بالخطوات 
قناعهم .0 بعمل مجموعة لبعض  التنسيق مع معل م اللغة اإلنجليزي ة للتواصل مع أولياء األمور وا 

 طلبة الصف  الرابع على تطبيق الواتس آب للتواصل معهم.

لمستواهم  كاختبار قبلي  م  0202/0202السابق  للعام الدراسي   اعتماد نتائج االختبار النهائي   .0
 ة قبل البدء باستخدام تطبيق الواتس آب.تحصيل اللغة اإلنجليزي   في

 ن )تجريبي ة وضابطة(.تقسيم طلبة الصف  الرابع إلى مجموعتي .3
ة والضابطة لطلبة المجموعتين التجريبي   التقليدي ةم بالطريقة ة التدريس من قبل المعل  بدأت عملي   .2

م، وقد استخدمت كلتا 0202/0202ة كاملة ت عملية التدريس سنة دراسي  واستمر   مًعا،
ة فقد ا المجموعة التجريبي  ة في التدريس. أم  ة والضابطة( الطريقة التقليدي  المجموعتين: )التجريبي  

         بها استخدم طال  
للتواصل من خالل أولياء  ي  مال خارج أوقات الدوام الرستطبيق الواتس آب في الهاتف النق   .2

ة التي عة عن الماد  ة متنو  ة إضافي  ة ألجل الحصول على معلومات تعزيزي  م الماد  مع معل   أمورهم
 .على استفساراتهم التقليدي ة والرد   ةفي الحص   ُدر ست

 ة والضابطة.على المجموعتين: التجريبي   التطبيق لالختبار البعدي   .2
 ،وتفسيرها ،وتحليلها ،ورصد الدرجات، ومعالجة البيانات إحصائًيا تصحيح االختبار البعدي   .2

 ومناقشتها.
 .ةإليها الباحث تلتقديم التوصيات والمقترحات وفق النتائج التي توص   .2
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 :الدراسةنتائج 
في α≤0.05) معنوي ة )ة عند مستوى ج سؤال الدراسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائي  ئنتا

عزى إلى استخدام تطبيق الواتس آب تُ  ةة اللغة اإلنجليزي  في ماد   الرابع األساسي   تحصيل طلبة الصف  
 .في التعليم مقارنة بالتعليم التقليدي  

 ، واالنحراف المعياري  ط الحسابي  جاد قيم المتوس  هذا السؤال فقد قامت الباحثة بإي نلإلجابة ع
ألفراد  والبعدي   في القياسين: القبلي   ةة اللغة اإلنجليزي  في ماد   الرابع األساسي   لتحصيل طلبة الصف  

 ة والضابطة.التجريبي   تينالمجموع
 :ح ذلكوالجدول اآلتي يوض   

لتحصيل طلبة  والبعدي   ة في القياسين: القبلي  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  ( المتوس  1الجدول )
 حسب المجموعة ةة اللغة اإلنجليزي  في ماد   الرابع األساسي   الصف  

 العدد المجموعة
 القياس البعدي   القياس القبلي  

 المعياري   االنحراف الحسابي   طالمتوس   المعياري   االنحراف الحسابي   طالمتوس  

 10.56 78.07 11.57 63.67 30 ةتجريبي  
 12.48 67.07 13.69 65.80 30 ضابطة

ة قد بلغ للمجموعة التجريبي   في القياس القبلي   ط الحسابي  قيم المتوس   ( أن  0ن الجدول )يبي  
في القياس  ط الحسابي  (، بينما بلغت قيمة المتوس  65.80(، وبلغ للمجموعة الضابطة )63.67)

ن قيم ( ويالحظ تحس  67.07(، وبلغ للمجموعة الضابطة )78.07ة )ألفراد المجموعة التجريبي   البعدي  
ة( ، ويالحظ كذلك وجود فروق )ظاهري  مجموعة مقارنة بالقياس القبلي   ة في كل  طات البعدي  المتوس  

ة هذه ، ولتحديد مدى أهمي  ة والمجموعة الضابطة في القياس البعدي  المجموعة التجريبي   يطبين متوس  
 one wayالمرافق ) ستخدم تحليل التباين األحادي  ة فقد اُ ائي  الفروق من الناحية اإلحص

ANCOV  ح الجدول اآلتي نتائج هذا االختبار.(، ويوض 
في  لبحث فروق القياس البعدي  ( one way ANCOVAالمرافق ) ( تحليل التباين األحادي  2الجدول )

 ر المجموعةلمتغي   ة تبعاة اللغة اإلنجليزي  الرابع األساسي في ماد   تحصيل طلبة الصف  

 مصدر التباين
 مجموع

 عاتالمرب  
 درجات
 ةالحري  

 طمتوس  
 عاتالمرب  

 قيمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

مربع ايتا 
(2η) 

 0.000 134.880 2630.30 1 2630.30 القياس القبلي  
 171. *0.012 11.784 229.80 1 229.80 المجموعة 

 19.501 57 1111.57 الخطأ
 59 4649.37 المجموع   

    
  ةة إحصائي  * دال  
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(، 0.012(، وبمستوى داللة يساوي )11.784قيمة )ف( قد بلغت ) ( أن  0يظهر من الجـدول )
 طات مجموعتي الدراسة في القياس البعدي  ة بين متوس  ا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائي  مم  

داللة  إن   المجموعة، إذر ا لمتغي  بعً ة تفي مادة اللغة اإلنجليزي   الرابع األساسي   لتحصيل طلبة الصف  
 ه أكبر قيمًة.ة ألن  للمجموعة التجريبي   ط الحسابي  هذه الفروق تكون لصالح المتوس  

ن الجدول قيمة حجم التأثير الناتج عن استخدام أثر استخدام تطبيق الواتس آب الذي كما يبي  
( وهي نسبة ٪ 02.0ة( )ل نسبة مئوي  بلغت هذه القيمة )على شك إذ(، 2ηعليه قيمة مربع ايتا ) تدل  
ر قيمة التباين المفس   R2ن قيمة كذلك تبي   ،ة تشير إلى التأثير المرتفع الستخدام الواتس آبمهم  

( وهي نسبة مرتفعة ٪ 22.3ة( )بلغت هذه القيمة )على شكل نسبة مئوي   إذ ،ر المجموعةبسبب متغي  
قدرته على تفسير التباين م، و د على القياس القبلي  باالعتما ن أثر تحسين قيمة القياس البعدي  تبي  

 .واالختالف الحاصل في القياس البعدي  
 لتحصيل طلبة الصف   ة في القياس البعدي  لة واألخطاء المعياري  ة المعد  طات الحسابي  ( المتوس  3الجدول )

 عة حسب المجموعةة موز  ة اللغة اإلنجليزي  في ماد   الرابع األساسي  

 المعياري   الخطأ المعدل ط الحسابي  المتوس   ددالع المجموعة

 1.68 78.44 30 ةالتجريبي  
 1.68 67.69 30 الضابطة

ة، قد بلغ ل لدى أفراد المجموعة التجريبي  المعد   ط الحسابي  المتوس   ( أن  3ن الجدول )يبي  
( 67.69غ )ل ألفراد المجموعة الضابطة؛ إذ بلالمعد   ط الحسابي  (، وهو أكبر من المتوس  78.44)

 ة كان األفضل.ألفراد المجموعة التجريبي   ط الحسابي  المتوس   هذه القيم على أن   وتدل  
ة وجود تأثير ة البديلة، وهي فرضي  ة، وقبول الفرضي  ة الصفري  وبهذه النتيجة ُرفضت الفرضي  

 .ساسي  الرابع األ ة لطلبة الصف  ة اللغة اإلنجليزي  ستخدام تطبيق الواتس آب في تدريس ماد  ال

فقد مث ل استخدام تطبيق الواتس آب في الهاتف النق ال أسلوًبا حديثًا وفعااًل في العملي ة 
التعليمي ة، لإلفادة من ممي زاته بتوفير االت صال بين معل م الماد ة والطلبة وأولياء األمور خارج وقت 

ا جع ؛ للحصول على الماد ة العلمي ة اإلضافي ة والتعزيزي ة، مم  ل هذه المعلومات تترس خ في الصف 
؛ إذ  األذهان مدًة أطول لطلبة المجموعة التجريبي ة، وقد تبي ن هذا من نتائجهم في االختبار النهائي 
حصلوا فيه على درجات عالية مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم يستخدم أفرادها تطبيق الواتس 

 آب.
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( والتي أشارت نتائجها Shams El-Din, 2016وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع دراسة )
إلى أن  استخدام تطبيقات التعليم النق ال كان لها تأثير كبير وفعال في تنمية التنو ر التقني  واالتجاه 

-Al-Jeraisy, Al-Rehealy & Alنحوه لدى معل مات االقتصاد المنزلي. وتوافقت مع دراسة )

Omary,2015دام تطبيقات الهاتف النق ال وبين تعل م القرآن الكريم( بوجود عالقة إيجابي ة بين استخ 
 لطلبة المجموعة( والتي خلصت إلى أن  هناك تفوًقا Al-Hisnawi, 2015. ومع دراسة )هوتعليم

التجريبي ة المستخدمة لتطبيق الفايبر والواتس آب بالتحصيل واستبقاء المعلومات على طلبة 
( على أن  الستخدام تطبيقات Al-Hisnawi & Saleh,2013المجموعة الضابطة. وأك دت دراسة )

الهاتف النق ال )البلوتوث( كمساعد في عملية التدريس أثًرا ايجابي في تحصيل الطلبة واستبقائهم 
فقد أظهرت العالقة  Suhonen, Wajiga & Sutinen,2017)للمعلومات لمد ة أطول. أما دراسة )

 ,Laiالنق ال واتجاهات الطلبة نحو التعليم. وبحثت دراسة ) اإليجابي ة بين استخدام تطبيقات الهاتف

Hwang, Liang & Tsai,2016 في االختالفات بين آراء المعلمين والطالب في المرحلة )
لون استخدام  لون العمل ضمن بيئة تكنولوجي ة، والطالب يفض  الثانوي ة، ووجدوا أن  المعل مين يفض 

 Lu, Mengللمساعدة في تعل مهم. وأك دت دراسة ) فاعليةكثر التكنولوجيا للحصول على معلومات أ

& Tam,2014 أن  استخدام تطبيقات الهاتف النق ال تجذب المتعل مين للتعل م وممارسة مهارة )
 االستماع والتحد ث والكتابة؛ لتعل م اللغة الصيني ة.

التعليم كوسيلة اتصال واستخدامه في  ،المزايا التي وجدت في تطبيق الواتس آبأن  وهنا ندرك 
ة ال في جعل تحصيل طلبة المجموعة التجريبي  الدور الفع   ام وطالبه وأولياء أمورهم كان لهبين المعل  

 أفضل من طلبة المجموعة الضابطة وفي استبقاء المعلومات لديهم.
 االستنتاجات:

ه نحو استخدام تطبيقات الهاتف النق ال، منها الواتس آب في عملي ة  .0 التدريس، قد ُيحس ن التوج 
 من مستوى تحصيل الطلبة.

إن  استخدام تطبيقات الهاتف النق ال من قبل المعل م يسه ل عليه التواصل مع الطلبة وأولياء  .0
 األمور خارج الغرفة الصفية.

المعل م يرد  دائًما على استفسارات الطلبة وأولياء األمور في أي  وقت وفي أي  مكان عبر تطبيق  .3
 الواتس آب.
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ع إدارة المدرسة المعل مين على تفعيل استخدام تطبيقات الهاتف النق ال، فإن  ذلك  .2 عندما تشج 
 يسهم إلى حد  كبير في زيادة التواصل بين المعل م والطلبة وأولياء أمورهم.

 التوصيات:
 ة التدريس.ال كمساعد في عملي  مين والطلبة على استخدام الهاتف النق  ضرورة تشجيع المعل   .0
 ،ال وتطبيقاتهة استخدام الهاتف النق  مين والطلبة في كيفي  ة للمعل  ة وتطويري  د دورات تدريبي  إعدا .0

 .هاوتنفيذ كمساعد في عملية التدريس
 ة استخدام اإلنترنت واالتصال بالشبكة.توفير إمكاني   .3
 ر.المقر  المنهاج فرة على الشبكة ذات الصلة باة المتو ضرورة معرفة المصادر التعليمي   .2
قابلة  وتحويلها إلى مواد   ،ات تنفيذهاة، واستراتيجي  دة النظر في البرامج والمناهج الدراسي  إعا .2

 لة.ات المتنق  في التقني   مالستخدال
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