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  :صمخستالم

نترنت، ككبل مف االتجاه نحك ؼ عف العبلقة بيف التكاصؿ عبر اإللكشاالبحث إلى  ىدؼ

في التكاصؿ عبر  يـالفركؽ بينالكشؼ عف ، ك لدل الطبلب التعمـ النقاؿ كالرفاىية النفسية

التربية الفنية، : تعزم إلى التخصصالتى نترنت، كاالتجاه نحك التعمـ النقاؿ، كالرفاىية النفسية اإل

 ،كطالبة ا( طالب283عينة مف )التككنت ك ، اقتصاد منزلي، تكنكلكجيا تعميـة المكسيقية، التربي

 ،الباحثاف( :عدادإنترنت، كاالتجاه نحك التعمـ النقاؿ )الباحثاف مقياسي التكاصؿ عبر اإل كاستخدـ

أف مستكيات الباحثاف إلى  كتكصؿ(، 3124حمد محمد، أعداد: إكمقياس الرفاىية النفسية )

عمى مف أنترنت، كاالتجاه نحك التعمـ النقاؿ، كالرفاىية النفسية لدل الطبلب كاصؿ عبر اإلالت

أك الرفاىية النفسية تعزل في االتجاه نحك التعمـ النقاؿ،  يـال تكجد فركؽ دالة بينالمتكسط، كما 

عبلقة ارتباطية بيف درجاتيـ عمى أبعاد مقياس التكاصؿ عبر كما تكجد لى التخصص، إ

نترنت: الكشؼ عف الذات، كتطكير الذات، كالدرجة الكمية كبيف االتجاه نحك التعمـ النقاؿ في اإل

تكجد عبلقة ارتباطية دالة  خيراأحيف ال تكجد عبلقة ارتباطية مع بعد التكاصؿ االجتماعي، ك 

نترنت: التكاصؿ التعميمي، كتطكير أبعاد مقياس التكاصؿ عبر اإلبيف درجاتيـ عمى إحصائيان 

رفاىية النفسية، في حيف ال لذات كالدرجة الكمية كدرجاتيـ في بعد النمك الشخصي عمى مقياس الا

نترنت: الكشؼ عف الذات، إلبعاد التكاصؿ عبر اتكجد أية عبلقة دالة بيف درجاتيـ عمى أ

 طبلب جميع التخصصات. لدلبعاد الرفاىية النفسية أباقي  كالتكاصؿ االجتماعي كدرجاتيـ عمى

 .، االتجاه نحك التعمـ النقاؿ، الرفاىية النفسيةنترنتعبر اإلالتكاصؿ : اث انًقخاحيتانكهً
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Abstract : 

The study aimed at exploring the relationships among online 

communication, attitude towards mobile learning, and psychological well-

being in students at the faculty of specific education. It also attempted to 

identify the differences in the fore-mentioned variables due to students’ 

majors: Artistic Education, Music Education, Home Economics, and 

Educational Technology. Participants were 172 students enrolled at Qena 

Faculty of Specific Education. Instruments of the study included online 

communication scale and attitude towards mobile learning scale 

(prepared), and psychological well-being scale (prepared by Ahmed 

Mohammed, 2013). The results revealed that students’ levels on the study 

variable are above the mean. The results also indicated that there are no 

statistical significant differences in attitude towards mobile learning or 

psychological well-being due to major. There is a relationship between 

students’ scores on the dimensions of online communication scale (self-

disclosure, self-development, total score) and their scores on attitude 

towards mobile learning whereas there is no relationship to the dimension 

of social communication. Finally, there is a statistical significant 

relationship between students’ scores on the dimensions of online 

communication scale (instructional communication, self-development, 

total score) and their scores on the dimension of self-development of their 

psychological well-being. On the other hand, there is no significant 

relationship between all students’ scores on the dimensions of online 

communication (self-disclosure, social communication) and their scores 

on the remaining dimensions of psychological well-being. 

Keywords: Online communication, attitude towards mobile learning, 

psychological well-being.  
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 :يقذيخ

ثر حكلو مف أفراد فيؤثر فييـ كيتأمف تو إلى التفاعؿ كالتكاصؿ مع دكال منذ نسافيسعى اإل
، كما يمتد ىذا التكاصؿ بيـ كيمتـز بسمككياتيـ كعاداتيـ كتقاليدىـ كيسعى لكسب كدىـ كاحتراميـ

 خرل يتكيؼ معيا.خضع ليا كتارةن يطكعيا كيكظفيا كأليشمؿ بيئتو المحيطة فتارةن ي
تكاصؿ دكات أ ؾ يستخدـ كيكظؼ كؿ الكسائؿ المتاحة لو مفكىك في سبيؿ تحقيؽ ذل
ة لغة الجسد كتعبيرات الكجية دكات تكاصؿ غير لفظية متضمنلفظية كعمى رأسيا المغة، كأ

نترنت في منأل عف ذلؾ فقد استخدـ مكاقعيا ت، كلـ تكف كسائؿ التكاصؿ عبر اإليماءاكاإل
 يضان.كفي البحث عف حمكؿ لمشكبلتو أ ميـ، كفي التعكتطبيقاتيا المختمفة في التكاصؿ

مف حيث نترنت ستخداـ اإليجابية الإلى األثار اإلحيث تشير نتائج العديد مف الدراسات 
، الفراغ، كتنمية المشاركة االجتماعية كتقدير الذاتصدقاء، كقضاء كقت التكاصؿ مع األ

( ,Kalmus, Siibak & Blinka, 2014 كخفض الشعكر بالكحدة  الرفاىية النفسيةك 
pp.2106-2108; Žukauskienė, 2014, p.1729). 

إلى أف التكاصؿ عبر  (Valkenburg & Peter, 2007aدراسة )كما تكصمت 
مدة االستخداـ، كنكعية الصداقة دكات التكاصؿ، ك أف لنكع أكما دعـ الرفاىية النفسية، ينترنت اإل
 ثير معتدؿ عمى الرفاىية النفسية.تأ

نترنت ما بيف التكاصؿ المتزامف كالرسائؿ الفكرية، عبر اإلدكات التكاصؿ كتتنكع أ
لكفة ف كالمدكنات كالكيكي كىي كسائؿ مأالدردشة، كمؤتمرات الفيديك، كالتكاصؿ غير المتزام

ستخداميا في مجاؿ التعمـ نو يمكف اإال أ صدقاء،مطبلب في التكاصؿ كالتفاعؿ مع األسرة كاألل
ـ في تبادؿ اآلراء كاألفكار كاألعف بعد أيضان حيث  ـ التغذية الراجعةتستخد  ;) ممتعمـل بحاث كتقدي

Yukawa, 2011, p.40 Hastings, 2011, p.209.) 

في  ياكاستخدام 3نترنت كالتى تعد مف تقنيات الكيب فمع ظيكر أدكات التكاصؿ عبر اإل
مع كأيضا  ،مع المحتكل كالمقرربؿ شجعتو عمى التفاعؿ  ،عممية التعمـ لـ يعد دكر المتعمـ سمبيا

 .((Morley, 2014المتعمميف كبعضيـ البعض المعمـ كبيف 
نترنت عمى الياتؼ المحمكؿ كتكيتر التكاصؿ عبر اإلصدارات لتطبيقات كما أف تكافر إ

كثر ديناميكية جتماعي جعمت مف الياتؼ المحمكؿ أكالمدكنات كاليكيتكب كشبكات التكاصؿ اال
 (.Pandey, 2015, p.202المجاؿ لبلستفادة منو في العممية التعميمية ) كميدت ،راكانتشا

جيزة البلسمكية تخداـ الياتؼ المحمكؿ، كاأللى اسإلذا ظير التعمـ النقاؿ كالذم يشير 
 (.Pandey, 2015, p.202ثناء الحركة كالتنقؿ كالتجكاؿ )أ بغرض التعمـ
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ف الفعاؿ، كىناؾ عامبلف ىاماف يحددفالتعمـ النقاؿ اتجاه حديث كفرصة جيدة لمتعمـ ا
           قبكؿ الطبلب ليذه التكنكلكجيا الحديثة في التعميـ ىما الكفاءة الذاتية كاالتجاه نحك التعمـ النقاؿ 

( Yorganci, 2017.) 
نحك التعمـ النقاؿ الجامعة طبلب ف اتجاىات يد مف الدراسات إلى أشارت العدكقد أ

دراج التعمـ النقاؿ في عممية التعمـ %( مف الطبلب يؤيدكف بشدة إ61) أف، كما يجابية كمرتفعةإ
(Jagadeeswari, 2017; Patil, etal., 2016  ؛.(Anitha, 2017  

فقد أشارت  ،ف الطبلب يفضمكف دراسة المقررات الدراسية مف خبلؿ التعمـ النقاؿكما أ
ف التعمـ النقاؿ يركف أ %( مف الطبلب1:ف )إلى أ( Sincubaa & Johna, 2017دراسة )

 & Hashim, Yunus)شارت نتائج دراسة كأطريقة مناسبة كسيمة كمرنة لتعمـ الرياضيات، 

Embi, 2016) نجميزية كمغة ثانية عف تعمـ المغة اإل يجابي لدل الطبلب نحكإلى االتجاه اإل
 طريؽ التعمـ النقاؿ.

عبلقة ارتباطية مكجبة بيف نو تكجد ( إلى أJang & Nam, 2013كما تكصمت دراسة )
نترنت كالثقة بالنفس كبيف اتجاىاتيـ النقاؿ كاستخداـ التكاصؿ عبر اإل تصكر الطبلب نحك التعمـ

 نحك التعمـ التعاكني في بيئة التعمـ النقاؿ.
ـ التكنكلكجيا كالتكاصؿ عبر اإلباستخف غكفيما كاف الطبلب شكل  ،نترنت كاليكاتؼ الذكيةدا

لدل كاالتجاه نحك التعمـ النقاؿ نترنت التكاصؿ عبر اإلكؿ مف نو مف الميـ معرفة مستكل فإلذا 
 ، ككذلؾ عبلقتو بالرفاىية النفسية.عبلقة بينيماالك الطبلب 
 :انجحثيشكهخ 

كالياتؼ المحمكؿ كالجياز المكحي كالحاسكب المحمكؿ أصبحت تقنيات الحياة الرقمية 
زيز سبؿ االتصاؿ كالتى تستخدـ بيدؼ تع ،يتجزأ مف الحياة العصريةدكاتو جزءا ال كاإلنترنت كأ

 فراد كتحقيؽ الراحة كالرفاىية بينيـ.كالتكاصؿ بيف األ
أك تجمب الضرر كاألذل  كالخيرف ىذه التقنيات سبلح ذك حديف قد تجمب المنفعة إال أ

فية تكظيفيا في حياة ككي ،كؿ عمى طبيعة استخداميا كمدتو، كيعتمد ىذا في المقاـ األنسافلئل
العديد مف الدراسات التي تناكلت كىذا ما أكدتو تبايف كاختبلؼ نتائج ، المرء كمدل اعتماده عمييا

 فراد.كالمستحدثات التكنكلكجية عمى األ تقنياتلثار مثؿ ىذه اآ
نترنت ستخداـ اإلالتأثيرات السمبية ال فإلى أ( Žukauskienė, 2014) أشارحيث 

 (.p.1729) فكار السمبية، كالشعكر بالكحدة النفسية، كاالكتئاباألفي  تتمثؿ
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نترنت بغض النظر عف طبيعة تكصمت إلى أف استخداـ اإلكىذا يتفؽ مع دراسات عدة 
ظيكر التكاصؿ عبر اإلنترنت  معاالتصاؿ تزيد مف االكتئاب كتقمؿ مف الرفاىية النفسية، كلكف 

نترنت في حد ذاتو حيث ؿ كليس مجرد استخداـ اإلعة التكاصصبح مف الضركرم النظر إلى طبيأ
 ,Krautمف الركابط االجتماعية كيحسف الرفاىية النفسية )مثبل ينمي استخداـ الفيسبكؾ 

2016.) 
( مف 2:1)ىجريت عمتى أ( الWang & Wang, 2011تكصمت دراسة ) كما

نترنت عبر اإل، مستخدمةن مقياس التكاصؿ ( سنة:2-26المراىقيف الصينيف بعمر زمني )
(Valkenburg & Peters, 2007b كمقياس الر ،)ف( اىية النفسيةTuzgöl-Dost 2005 ،)
نيا كما أ  نترنت كالرفاىية النفسية لدييـ،ر اإلالتكاصؿ عباستخداـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف  لىإ

 بالرفاىية النفسية. ئامنب
نترنت التكاصؿ عبر اإلف ( إلى أMazer & Ledbetter, 2012دراسة ) ظيرتأكما 

 بضعؼ الرفاىية النفسية. لقيرم منبئانترنت ااستخداـ اإلك 
بة عمى استخداـ التكاصؿ عبر يجابية كالسمبية المترتكال يقتصر الجدكؿ حكؿ اآلثار اإل

 نما يمتد ليشمؿ مجاؿ التعميـ ايضان.المجاالت النفسية كاالجتماعية كا   نترنت عمىاإل
نترنت إلى أف التكاصؿ عبر اإل( Castellacci & Tveito, 2018فقد تكصمت دراسة )

التكاصؿ دكات الطبلب، إال أف معظـ أ زيد مف جكدة التعميـ، كالتكاصؿ بيفيفي مجاؿ التعميـ 
ر رسمية كليست تعميمية رسمية، باإلضافة إلى أف نترنت ال تزاؿ منصات اجتماعية غيعبر اإل

عضاء ىيئة التدريس؛ كىذا قد يؤدم أكثر مف أ مختمفةنشطة الفرص استفادة الطبلب منيا في األ
 لى خفض كفاءة الطبلب التعميمية. إ

ا كطالبة بكمية ( طالب63جريت عمى )( التى أMorley, 2014تكصمت دراسة )ا كم
كتركني، لترنت: الفيسبكؾ، كيكي، البريد اإلنالتمريض إلى أف استخداـ أدكات التكاصؿ عبر اإل

ى مستكل مرتفع مف التفاعؿ بيف األقراف، كمف الدعـ األكاديمي، لكتشير إتدعـ تعمـ الطبلب 
 قراف.كدعـ األ

لو مزاياه كعيكبو، كيمكف نترنت عبر اإلالتكاصؿ ك نترنت كالياتؼ المحمكؿ شأنو شأف اإل
ميمية أك يؤثر سمبان عمى حياة العممية التعتحسيف ف يستخدـ في دعـ كتعزيز الرفاىية النفسية ك أ

 فراد.األ
( عف Kumah, Beheshti & Bartlett, 2017كشفت دراسة ) آخر فمف جانب

كتمثمت في البحث عف المياقة البدنية  ،الرفاىية النفسيةالتى تعزز استخدامات الياتؼ المحمكؿ 
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ائؿ صدقاء مف خبلؿ الرسائؿ كالدردشة ككسالجيد، كالتكاصؿ مع العائمة كاأل كالتغذية كالنكـ
 مكر الدينية لتعزيز الجانب الركحاني.ي، كقراءة األالتكاصؿ الجتماع

عنصرا ىاما  النقاؿأصبح التعمـ في عممية التعميـ حيث و يمكف استخدامخر كمف جانب آ
لتعمـ كالتعاكف كتبادؿ األفكار فيما مف الطبلب ؛ حيث يمكف التكنكلكجيا التعميـ في التعميـ العالي

مف المتعمميف كاتجاه كؿ قبكؿ ف كالتطبيقات المختمفة، إال أكالتقنيات اإلنترنت يـ مف خبلؿ بين
حيث يحدد مدل  ،أنظمة التعمـو في تكظيففي أمر بالغ األىمية  لمتعمـ النقاؿ كالمعمميف

ساسية البنية التكنكلكجية األتطكير  ككيفيةد نقاط القكة كالضعؼ حدياستعدادىـ الستخدامو، كما 
 (.Al-Emran, Elsherif & Shaalan, 2016) البلزمة لبلستخداـ كالتفعيؿ

فالتحكؿ الرقمي في مؤسسات التعميـ العالي كتعزيز التعميـ كالتعمـ بيا مف خبلؿ 
التكنكلكجيا ضركرة حتمية نتيجة لمتطكر التكنكلكجي السريع، فتمسؾ المؤسسات بالطرؽ التقميدية 

لى تراجع ىذه سيؤدم بالضركرة إكاصؿ التكنكلكجي كالنمطية لمتعميـ كالتعمـ في ظؿ كسائؿ الت
، محمكد، كرشا حمدأ، صفاء عبد الكىابالمؤسسات كعزكؼ الطبلب عف االلتحاؽ بيا )مجدم 

 (.88، ص3124

حتى  ىـعددبمغ نترنت كالياتؼ المحمكؿ في مصر حيث انتشار مستخدمي شبكة اإل كمع
)الجياز المركزم لمتعبئة عمى الترتيب  مميكف (8.34:)، مميكف (95.:3) نحك 3127سبتمبر 

 (.:8، ص 3128كاالحصاء، 
لذا كجب مكاكبة ىذا التطكر في مؤسسات التعميـ العالي في مصر كدمج التعمـ النقاؿ في 
العممية التعميمية بالكميات كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ البد مف معرفة اتجاىات الطبلب نحك التعمـ 

 النقاؿ.
د مف الدكؿ كمنيا ات طبلب الجامعة في العديف اتجاىفقد كشفت نتائج الدراسات عف أ

 يجابية كمرتفعةريا، ككينيا، نحك التعمـ النقاؿ إمارات العربية المتحدة، كنيجيسمطنة عماف، اإل
((Al-Emran, Elsherif & Shaalan, 2016 ; Chaka & Govender, 2017 ; 

Mugo, Njagi & Chemwei, 2017 ). 
نترنت كعبلقتيا نحك استخداـ أدكات التكاصؿ عبر اإلايف نتائج الدراسات كفي ظؿ تب

لمكشؼ  البحثىذه  جاء ،يجابيجتماعية المختمفة ما بيف سمبية كا  بالجكانب التعميمية كالنفسية كاال
نترنت كبيف كبل مف االتجاه نحك التعمـ النقاؿ استخداـ أدكات التكاصؿ عبر اإلعف العبلقة بيف 

 . ية التربية النكعية بقناكالرفاىية النفسية لدل طبلب كم
 :التساؤالت التالية الحالي مف خبلؿ البحثيمكف صياغة مشكمة كبيذا 
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 ؟  طبلب كمية التربية النكعيةنترنت لدل التكاصؿ عبر اإلمستكل ما  (2)

بعاد، كالدرجة الكمية( لدل طبلب كمية التكاصؿ عبر اإلنترنت )األ مستكلما مدل اختبلؼ  (3)
 التخصص؟ باختبلؼ التربية النكعية

 ؟ اتجاه طبلب كمية التربية النكعية نحك التعمـ النقاؿ ما (4)

 باختبلؼ التخصص؟ ما مدل اختبلؼ اتجاه طبلب كمية التربية النكعية نحك التعمـ النقاؿ (5)

 مستكل الرفاىية النفسية لدل طبلب كمية التربية النكعية؟ما  (6)

الكمية( لدل طبلب كمية التربية بعاد، كالدرجة )األالرفاىية النفسية  مستكلما مدل اختبلؼ  (7)
 باختبلؼ التخصص؟ النكعية

طبلب كمية التربية النكعية كاتجاىاتيـ نحك نترنت لدل التكاصؿ عبر اإلما العبلقة بيف  (8)
 التعمـ النقاؿ؟

طبلب كمية التربية النكعية كالرفاىية النفسية نترنت لدل التكاصؿ عبر اإلما العبلقة بيف  (9)
 لدييـ؟

 : انجحث هذف
نترنت، كاالتجاه نحك تعرؼ عمى مستكيات التكاصؿ عبر اإلإلى ال الحالي البحثيدؼ ي

يف التكاصؿ كالرفاىية النفسية لدل طبلب كمية التربية النكعية، كطبيعة العبلقة ب ،التعمـ النقاؿ
التعمـ النقاؿ كالرفاىية النفسية، كالفركؽ بيف طبلب كمية نترنت، ككبل مف االتجاه نحك عبر اإل
نترنت، كاالتجاه نحك التعمـ النقاؿ، كالرفاىية النفسية النكعية بقنا في التكاصؿ عبر اإل التربية

 اقتصاد منزلي، تكنكلكجيا تعميـ(.كالتى تعزم إلى التخصص )التربية الفنية، التربية المكسيقية، 
 :انجحثأهًُخ 

 :ًب َهٍفُانجحث انحبنٍ ركًٍ أهًُخ 
نترنػػت مػػف التكاصػػؿ عبػػر اإلحػكؿ دبيػػات األبعػػض طػػار نظػػرم ك تػكفير إتتمثػػؿ فػػي األىميػة النظريػػة:  (2)

المفيػكـ، كاسػتخداـ اليػاتؼ فػي كالتعمـ النقاؿ مف حيث كالنظرية المفسرة، كالتصنيؼ،  ،المفيكـحيث 
مػف حيػػث  كالرفاىيػة النفسػية العمميػة التعميميػة، كخصػائص الػػتعمـ النقػاؿ، كنماذجػو كالمخػاكؼ حكلػػو،

 كنماذجيا. المفيكـ، كمككناتيا

نترنػػػػت، كمقيػػػػاس عربيػػػػة كىمػػػػا مقيػػػاس التكاصػػػػؿ عبػػػر اإلتػػػكفير مقياسػػػػيف لمبيئػػػة الاألىميػػػة التطبيقيػػػػة:  (2)
 .االتجاه نحك التعمـ النقاؿ

 :طبس انُظشٌاإل
 : (Online Communication)انزىاصم ػجش االَزشَذ :أوال

 اإلَخزَج :انخٕاصم عبز  يفٕٓو (0)

ترنت بيف األفراد باستخداـ شبكة اإلنكاتصاؿ نترنت ىك عبارة عف تفاعؿ التكاصؿ عبر اإل
بشكؿ غير متزامف في ذات الكقت أك  اف يككف متزامن، كيمكف أكقد يككف افتراضي أك كجيا لكجو

 (.Gruzd, 2014, pp.1171-1172)خريف كالرد آلرساؿ الرسائؿ لنشر كا  عف طريؽ 
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، كتعظيـ دكر نترنتبيف مستخدمي اإل عمى دعـ التكاصؿ سمكب يعتمدأعد يكما 
ثراء المحتكل الرقمي عمى اإل ، كالتعاكف بيف مختمؼ مستخدمي نترنتالمستخدـ في بناء كا 

بك يف ألكتركنية تشاركية" )نبيؿ جاد، محمد حمدم، نسر اإلنترنت في بناء مجتمعات إ
 (.662، ص3125عمار،

االتصاؿ أك الحكار الذم دكات تدعـ بأنو مجمكعة مف األ( 3125) عرفو نبيؿ جادك 
ا أم فكرم يحدث في نفس الكقت أك غير متزامف قد يككف متزامن ،طراؼ المختمفةيحدث بيف األ

 (.467 نو مؤجؿ )صأم أ
ألغراض التكاصؿ  تستخدـ التي كالكسائؿ مجمكعة مف التقنيات كاألدكات" نوعرؼ بأكما 

 الصكر، كمشاركة اإللكتركني كشبكات التكاصؿ ية،العنكبكت الشبكة خبلؿ مف اآلخر مع كالتفاعؿ

 .(3128اليكتيكب )رىاـ جميؿ ، كمكاقع كالمنتديات، كالمدكنات،
نترنت ىك عبارة عف تفاعؿ كحكار يتضح مف التعريفات السابقة أف التكاصؿ عبر اإل

ستخدـ في تحقيؽ ذلؾ كي ،نترنت قد يككف متزامف أك غير متزامفتخدمي اإلكاتصاؿ بيف مس
كالمنتديات كالمدكنات كالبريد دكات كالتقنيات كمكاقع التكاصؿ االجتماعي مجمكعة مف األ

 تركني.اإللك
بيدؼ التكاصؿ  ،نترنتو تفاعؿ كحكار بيف الطبلب عبر اإلنكيعرفو الباحثاف إجرائيا بأ

مع محاكلة االستفادة مف ىذا  ،التعميمي بينيـ أك التكاصؿ االجتماعي مع االىؿ كاالصدقاء
التكاصؿ في الكشؼ عف الذات كتطكيرىا كتنميتيا، كيقدر بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب 

 عمى المقياس المعد لذلؾ.

 َزشَذانزىاصم ػجش اإل َىاعأ (3)

 انزىاصم انًززايٍ: - أ

 .المحادثة أك الحكار الشخصي بيف فرديف 

  الفيديك، المؤتمرات ات ر منكاعيا: المؤتمرات الصكتية، مجمكعات النقاش، مؤتبأالمؤتمرات
 .طراؼ، المؤتمرات متعددة الكسائؿمتعددة األ

 : ًٍززايانانزىاصم غُش  -ة
لكتركني، النشرات، صفحات الكيب الساكنة كالتفاعمية، قكائـ المساعدة )نبيؿ البريد اإل

 (.448 - 447، ص ص3125جاد،

  : فينترنت أشكاؿ التكاصؿ عبر اإل( 3123)براىيـ عبد الككيؿ دد إحبينما 



 انخٕاصم عبز اإلَخزَج ٔعالقخّ باالحجاِ َحٕ انخعهى انُقال ٔانزفاْيت انُفسيت نذٖ طالب كهيت انخزبيت انُٕعيت 

 د/ سهٕٖ حشًج حسٍ عبذ انْٕاب                           د/ يحًٕد أبٕ انًجذ حسٍ عثًاٌ 

 

 

 -551-   8102ديسًبز                                                                 ٔانثالثٌٕ  انسابعانعذد 

كمنو التدكيف  ،قرافيستخدـ لبناء محتكل شخصى بالتشارؾ مع األصدقاء كاأل التدكيف: -2
، Twitterكالتدكيف النصى المختصر كتكيتر ،   Bolgsالنصى المسيب كالمدكنات

 .Podcastكاست تى كالبكدكالتدكيف الصك 

لمجمكع مف نترنت اإلشبكات التكاصؿ االجتماعى: تركز عمى بناء شبكات اجتماعية عمى  -3
 .Wikiكالكيكى  Facebookنشطة مشتركة كالفيس بكؾ األفراد تربطيـ اىتمامات كأ

الكسائط االجتماعية التشاركية: تركز عمى مشاركة النصكص كالصكت كالصكركالفيديك  -4
كمكقع الخرائط التشاركية  Slideshareكسميد شير   Flikerفميكر Youtubeكاليكتيكب 

Sharing Maps كيـ التشاركى كمكقع التقCalendae. 

الكسائط الداعمو لممعمكمات : تتيح فرص االتصاؿ المتزامف عف طريؽ الرسائؿ النصية  -5
 .WiziQكككيز كال كيك  Skybeل بى كاكمنيا س كالصكت كالفيديك

بعاد كمنيا الحياة تزامف في عالـ ثبلثى األالعكالـ االفتراضية االجتماعية: تتيح التفاعؿ الم -6
 .(78-73)ص ص There كىناؾ Second Lifeالثانية 

 نترنتأنكاع التكاصؿ عبر اإل( حيث يرل Gruzd, 2014كىذا التصنيؼ يتفؽ مع )
نترنت بيدؼ استخبلص المعمكمات كالمعرفة مف خبلؿ المنتديات التكاصؿ التعميمي عبر اإل: ىي

نترنت، قشة عبر اإلالمناالتكاصؿ عبر منتديات ات  كالشبكات االجتماعية كالكيكي، ك كالمدكن
، مكاقع المدكنات المختصرة، ك مكاقع شبكات التكاصؿ االجتماعي، ك التكاصؿ عبر المدكناتك 
 .(pp.1175-1177الكيكي )، كالعكالـ االفتراضية، ك مكاقع مشاركة المحتكلك 

مف خبلليا تصنيؼ التكاصؿ عبر  سس التى يتـيبلحظ مف ىذه التصنيفات تعدد األ
تزامف كغير متزامف، اعتمد البعض في تصنيفو عمى كقت التكاصؿ فانقسـ إلى منترنت، فقد اإل

يديك أك افتراض، كما اعتمد خر عمى شكؿ التكاصؿ فتضمف نصي أك صكتي أك فبينما اعتمد آ
خير عمى اليدؼ مف التكاصؿ في التصنيؼ فقد يككف تكاصؿ تعميمي أك اجتماعي أك فريؽ أ

 كىات.تشاركي لممحتكل كالصكر كالفيدي
 النظرية المفسرة لمتواصل عبر اإلنترنت : (1)

يضا التعمـ كأنترنت النظريات الداعمة لمتكاصؿ عبر اإلنظرية االتصالية مف التعتبر 
دكات تكنكلكجيا الحاسكب مـ الرقمي عبر الشبكات كاستخداـ أحيث تؤكد عمى التع ،النقاؿ

يف لمتكاصؿ تاحة الفرصة لممتعمماالجتماعي كا  متعمـ غفاؿ لدكف إنترنت في التعميـ، إلكالتكاصؿ كا
 (.761، ص3123براىيـ عبد الككيؿ، كالتفاعؿ فيما بينيـ أثناء التعمـ عبر اإلنترنت)إ
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 مبادئ النظرية اإلتصالية : (1)

 ٍىمية مما ىك معركؼ حاليا.اكتساب المزيد مف المعرفة أكثر أيجبدئ انُظشَخ االرصبن 

 راءنكع اآليكمف التعمـ في ت. 

 .التعمـ ىك الربط بيف مصادر المعمكمات 

  تكفير االتصاالت كالحفاظ عمييا ضركرياف لتسييؿ التعمـ 

 نشطة التعمـ االتصالي.قة كتحديث المعرفة ىما اليدؼ مف أالد 

 .اتخاذ القرار في حد ذاتو عممية تعمـ 

 ،يد كمجتمعات التعمـ، كالبحث عبر اإلنترنت، كالبر  يحدث التعمـ عف طريؽ المقررات
 لكتركني، كالمدكنات.اإل

 نشاء المعرفة.التعمـ ىك عممية إ 

  .ص 3123براىيـ عبد الككيؿ، )إييدؼ التعمـ إلى االتقاف كالكصكؿ إلى المعرفة الحديثة ،
 (762 -761ص

 (:Mobile Learning Attitude) ثبَُبً: االردبِ َحى انزؼهى انُقبل
 ل :انزؼهى انُقباالردبِ َحى يفهىو  (2)

ة البلسمكية جيز عمـ الذم يتـ مف خبلؿ استخداـ األالتنو" بأ النقاؿ عرؼ التعمـ
جيزة الكمبيكتر كاليكاتؼ المحمكلة كأجيزة المساعدة الرقمية الشخصية أك أ

 .(Pandey, 2015, p.202) المحمكؿ
جيزة تكنكلكجيا المعمكمات المحمكلة كالمتنقمة كالياتؼ المحمكؿ استخداـ أكيتمثؿ في 

في عممية التعميـ كالتعمـ  الجياز المكحيمي الشخصي كالكمبيكتر المحمكؿ، كالمساعد الرق
(Alsaadat, 2017.) 

لى المكاد التعميمية اتؼ المحمكؿ في الدراسة كالكصكؿ إعممية استخداـ الينو كما عرؼ بأ
 (.Anitha, 2017) ميف كالزمبلء كالمؤسسة التعميميةكالتكاصؿ مع المعم

جيزة المحمكلة المتنقمة دكف التقيد تعمـ عبر األنو" ال( بأ3129) كيعرفو ياسر خضير
 .(298لكتركنيا )صاء كاف النظاـ التعميمي صفيا أك إبالزماف أك المكاف سك 

ف التعمـ النقاؿ ال يقتصر عمى استخداـ الياتؼ المحمكؿ يتضح مف التعريفات السابقة أ
 جيزة تكنكلكجيا المعمكمات المحمكلة.أ تخداـ أمنما يشمؿ اسا  في عممية التعميـ كالتعمـ ك 
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ساس التجارب حالة استعداد عقمي كعصبي تـ تنظيميا عمى أ"نو فيعرؼ بأاالتجاه ما أ
 "شياء كالمكاقؼ التى تتعمؽ بيذا االستعدادعمى تكجيو استجابة الفرد لكؿ األ الشخصية كتعمؿ

 .(57، ص3115)فاركؽ عبده، احمد عبد الفتاح، 

ك السمبية الثابتة كالمتضمنة تقكيـ الفرد عبارة عف األنظمة اإليجابية أ" بأنو رؼعك 
لمكضكع معيف كالمرتبطة بمشاعره، كانفعاالتو، كاستعداداتو التى تدفعو نحكه اك تبعده عنو" )محمد 

 .(91، ص 3123حسيف، ميسكف محمد، االء سميـ، 
ف لسمكؾ المستيدؼ، كبالتالي فإداء ااالتجاه ىك مشاعر الفرد اإليجابية أك السمبية نحك أف

يجابية أك السمبية نحك استخداـ تكنكلكجيا الياتؼ ىك مشاعر الطبلب اإل االتجاه نحك التعمـ النقاؿ
 .(Ahrens & Zaščerinska, 2015, p.35)المحمكؿ في مجاؿ التعمـ عف بعد 
تكنكلكجيا جيزة عر قبكؿ أك رفض الطبلب الستخداـ أنو مشاكيعرفو الباحثاف إجرائيا بأ

عرض المادة التعميمية أك البحث عنيا، كالتفاعؿ المعمكمات المحمكلة في عممية التعمـ مف حيث 
 بيف الطبلب، كتقييـ المعمـ لممتعمـ كالتكاصؿ معو كتقديـ الدعـ المناسب لو.  

 انًحًىل فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ:انهبرف  (2)

 :تطبيؽ الياتؼ المحمكؿ في العممية التعميمية ىما ىناؾ اتجاىاف رئيساف نحك
داة دعـ تسمح لممتعمـ بتسجيؿ كحفظ المادة التعميمية، استخدامو كأداة مساعدة: أم أ .أ 

داـ مزايا كتسيؿ عممية التكاصؿ بيف الطالب كالمعمـ، كتشارؾ الممفات فيما بينيـ كاستخ
 كتركني كشبكات التكاصؿ االجتماعي.لالبريد اإل

داة تعميمية لبناء كاتماـ عممية التعمـ بالكامؿ تساعد كأ وتعميمية: أم يمكف استخدامداة أ .ب 
تصفح اإلنترنت، الطالب عمى تنفيذ ميامو التعميمية كتعزيز قدراتو العقمية، كتسمح ب

لكتركنية كالقكاميس كالمسابقات كاالختبارات عبر الياتؼ المحمكؿ كتزكيده بالكتب اإل
(Pandey, 2015, p.205.) 

مكانية تكظيؼ التعمـ النقاؿ كجزء مف النظاـ التعميمي اىاف إكبذلؾ يكفر ىذاف االتج
كبيذا يككف نظاـ تعميـ مدمج أك مختمط ما بيف التعمـ التقميدم ك التعمـ النقاؿ، أك يمكف  ،القائـ

كيو مف فصكؿ استخداـ التعمـ النقاؿ كنظاـ تعميمي كامؿ بديبل لمنمط التقميدم في التعميـ بما يح
 دراسية كمعامؿ.

 
 

  :خصبئص انزؼهى انُقبل (3)

 جيزة الياتؼ المحمكؿ.لصغر حجـ أ :القابمية لمحركة كالتنقؿ 
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 التفاعؿ االجتماعي بيف المتعمميف. 
 ك تككيف شبكة بط اتصاؿ بيف الياتؼ المحمكؿ كاألجيزة  األخرم أيمكف ر  أم :الربط

 مشتركة.
  :متعمـ حسب قدراتو الشخصية.كؿ  يايتقدـ فيف االنشطة المعقدة أ أمالفردية 

 كثر مركنة التعمـ أ. 
 كقت كمكاف أمنشطة التعمـ في سيكلة الكصكؿ إلى أ. 
 التمتع بالحرية كاالستقبللية في التعمـ. 
 لي .الحاسب اآلة كمعامؿ يلى فصكؿ دراسأقؿ تكمفة ألنو ال يحتاج إ 
 نترنت.ي عمميات البحث كالنقاشات عبر اإلالمشاركة ف 
 نماط الحياة الرقمية كمنيا الياتؼ المحمكؿأ قباؿ الشباب نحكالجاذبية كالتشكيؽ: إل. 

(Ng, Luk, & Lam. 2017, p.36 ; Shahbazi, Haghshenas, 

Sadeghzadeh & Nassiriyar, 2014, p.313) . 

مكانية التعمـ قي كؿ كقت ككؿ مكاف، يتيح إ (3126إلى ذلؾ جماؿ عمي ) كما أضاؼ
عمـ لمكصكؿ السريع لشبكة المعمكمات الدكلية، التكمفة التقنية منخفضة نسبيان )ص ص فرصة المت

:5-:8.) 

 :انًخبوف حىل انزؼهى انُقبل (4)

 .استخداـ معمكمات قد تتعارض مع خصكصية المتعمـ كحقكقو 

 ىداؼ المعمـ كالمناىج قد تتسبب في مشاركة المتعمـ في أنشطة تتعارض مع أ حرية التنقؿ
 الدراسية.

 دكات لتسجيؿ كتنظيـ خبرات المتعمـالحاجة إلى أ. 

  ف حسابو عمى شبكة ف استخداـ التقنيات التكنكلكجية إذا ما شعر بأعالمتعمـ قد يعزؼ
 & Shahbazi, Haghshenas, Sadeghzadeh)   غير مؤمف التكاصؿ االجتماعية

Nassiriyar, 2014, pp.312-313). 

 يتمتع بيا التعمـ النقاؿ مف حيث التنقؿ، كالتفاعؿبالرغـ مف الخصائص كالمزايا التى 
مكر ف مشكمة تأميف الحسابات كاحتمالية اختراقيا كاألاالجتماعي، كالفردية، كالمركنة، إال أ

صكصية ما زالت نقاط ضعؼ في معظـ أنظمة التعمـ عف بعد سكاء عبر المتعمقة بالسرية كالخ
 نترنت أك عبر الياتؼ المحمكؿ.اإل
 :نًسزخذيخ فٍ انزؼهى انُقبلخهزح ااأل (5)
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الياتؼ المحمكؿ، المساعدات الرقمية الشخصية كالحاسكب الكفي ك حاسكب الجيب 
لكتركني تصكيت اإلجيزة اللحاسكب الكحي، الحاسكب المحمكؿ، أجيزة الكسائط المتعددة، أا

 (.87، ص 3129)ياسر خضير، 
 ًَىرج نصُبغخ انزؼهى انُقبل:  (6)

عمـ النقاؿ في بيئة التعمـ عف بعد يدعـ التعاكف لمتنمكذجان ( Pandey, 2015)اقترح 
نشطة التعمـ، كيحمؿ المتعمـ مسئكلية تعممو كعممية بناء تنفيذ أكالتفاعؿ بيف المتعمميف في 

البيانات، كيضمف  كقكاعدمصادر التعمـ عف طريؽ البحث كالكصكؿ إلى المحتكل كبيئات التعمـ 
 ) التطبيقات كالمنتديات كشبكات التكاصؿ االجتماعي. تفاعمو مع ىذا المحتكل مف خبلؿ

p.222-223) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 (From: Pandey, 2015, p.223ًَىرج انزؼهى انُقبل فٍ ثُئخ انزؼهى ػٍ ثؼذ )  (1شكم )

 التعلم النقال

 التعلم النقال

 التعلم النقال

 التعلم النقال

 تفاعل مع التطبيقات، تحميل، رفع

 هاتف اصدار محتوى المقرر

 محتوى رقمي محدد

 االنترنت ومتصفح تطبيقات مدونات،

 تنبيهات الرسائل

 استعراض قواعد البيانات
 

تفاعل وتواصل مع 

 المتعلمين

تفاعل وتواصل مع 
 المتعلمين

  محتوى الكتروني للقراءة 

  الوصول للتعلم عبر

 االنترنت

 مواد تعليمية عبر االنترنت 

 ادارة من قبل المتعلم 

 سهولة النسخ االحتياطي 

 نظام بيانات للتواصل 

 شبكات اجتماعية، تحديث مواقع
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تفاعؿ بيف اليشمؿ تفاعؿ المتنكعة في التعمـ النقاؿ، كما يكضح النمكذج جكانب الحيث 
االجتماعي، المعمميف كبعضيـ البعض، كتفاعؿ بيف الطالب كالمعمـ مف خبلؿ شبكات التكاصؿ 

نترنت التى يكفرىا الياتؼ أدكات التكاصؿ عبر اإلككذلؾ تفاعؿ الطالب مع التطبيقات ك 
حتكل مف خبلؿ تصفح المكاقع أك ضافة إلى تفاعؿ مع المالمدكنات كالرسائؿ كالمكاقع، باإلك
ؿ إدارة كتكاصؿ مف قب مة نظـحث في قكاعد البيانات كذلؾ تحت مظجابة عمى التساؤالت كالباإل

 الطالب.
ثبنثبً: انشفبهُخ انُفسُخ


: 

 (Psychological Well-Being) :يفهىو انشفبهُخ انُفسُخ (1)

يجابي االنفعالي المعرفي الذم يعطيو الشخص لحياتو، التقكيـ اإل"الرفاىية النفسية 
 .(394، ص3123)مصطفى حجازم،" مصحكب بأحكاـ معرفية تتصؼ بالرضا كاالنجاز

الفرد بالصحة النفسية الجيدة كاإليجابية كالقدرة عمى متابعة األىداؼ نيا "تمتع كعرفت بأ
قامة ركابط مع اآل  (.2ص ، 3124حمد محمد، )أ خريف"ذات المغزل كا 

د لحياتو، كقد يككف ىذا التقييـ إما في شكؿ مفيكـ يشير إلى كيفية تقييـ الفر  تعدكما 
ـ تقديرية حكؿ رضا الفرد الفرد، أم أ مكمات عف حياةدراكي حيث التقييـ قائـ عمى معمعرفي إ حكا

ىادئ يسترشد بالعكاطؼ كالمشاعر التى  الفاعمية كىك تقييـتقدير عف حياتو ككؿ، أك في شكؿ 
تتكرر لدل الفرد عند المركر بالخبرات السارة أك غير السارة عند التفاعؿ مع الحياة 

(Maaulot, Faisal, Ishak, Lani, & Ing, 2015.) 
كجي فراد متضمنا مستكيات مف التنظيـ النفسي كالفسيكلاألداء الناحج لؤل كتشير إلى

مؤسسات المجتمع، كبيئة اجتماعية سرة ك كالسمككي، كعبلقات اجتماعية إيجابية مع األقراف كاأل
 .(Žukauskienė, 2014, p.1713منة )آ

نيا عممية إ أنيا اجمعت عمىيتضح مف استعراض المفاىيـ التى تناكلت الرفاىية النفسية 
ير يقتصر عمى بعض جكانب ف ىذا التقدفرد عف حياتو، كلكنيا اختمفت في أتقييـ كتقدير رضا ال

يراىا عممية تقييـ لمخبرات السارة أك غير  اف فريقو يشمؿ تقدير لمحياة ككؿ، بمعنى أنالحياة أل أ

                                                 

  تعددت املصطلحات املستخدمة لالشارة عن الرفاهية النفسية ومنها طيب احلياة النفسية، الرفاه النفسي واهلناء النفسي. 
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يعدىا عممية تقييـ  الفريؽ األخرقط، بينما سرية فمعبلقات االجتماعية كالبيئية كاألالسارة أك تقييـ ل
 لمجمؿ حياة الفرد.

 جرائيا في ىذه الدراسة.( تعريفا إ3124) حمد محمدأؼ كيتبنى الباحثاف تعري
 

  :يكىَبد انشفبهُخ انُفسُخ (2)

ما يتجاكز كؿ مف النرجسية، كتقدير الذات : النظرة اإليجابية إلى الذات فيقبكؿ الذات .أ 
كتصالحو معيا مف كعي بالنقائص كأكجو  يجابياتو كسمبياتوعميؽ بإالسطحي حيث الكعي ال

 يجابيات كتثمينيا.القصكر، كمحبة اإل
 ىداؼ كالسعي في سبيؿأعطاء معنى كتكجو لمحياة كخمؽ القدرة عمى إ الحياة اليادفة: .ب 

 يا، كالقدرة عمى مجابية المحف.تحقيق

مية مكارد كأكجو اقتدار جديدة النمك الشخصي: القدرة عمى تحقيؽ الفرد لقدراتو كمكاىبو كتن .ج 
 تشكؿ سدان في كجو المحف.

السيطرة عمى المحيط: القدرة عمى مجابية تحديات العالـ المحيط، كصناعة عالـ يتكائـ  .د 
 كحاجاتو مف خبلؿ الجيد كالسعي الدائبيف.

 حتى لك االستقبللية: القدرة عمى السير عمى كتيرة اقاعو الذاتي كاتباع قناعاتو كاعتقاداتو .ق 
 حكاـ الشائعة.تعارضت مع اآلخريف حيث التحرر مف أسر األ

ة كالسركر الناتج عف تتضمف حاالت االقتدار كالمتع خريف:العبلقات اإليجابية مع اآل .ك 
 (.397 - 396ص  ، ص3123نسانية الكثيقة )مصطفى حجازم،العبلقات اإل

ىي: االستقبلؿ ك  (3124)حمد محمد أكىذا يتفؽ مع مككنات الرفاىية النفسية التى قدميا 
خريف، النمك التعامؿ مع البيئة، العبلقات اإليجابية مع اآل الذاتي، تقبؿ الذات، الكفاءة في
 (.:2الشخصي، الحياة اليادفة )ص

 : نمكذج الرفاىية النفسية (4)

يتككف نمكذج الرفاىية النفسية مف العكامؿ الفردية كالعكامؿ االجتماعية الثقافية كالتى 
 سكاء.اىية النفسية بكؿ منيما عمى حد فتتأثر الر 
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 (:Nastasi  & Borja, 2016 p. 9)  Fromًَىرج انشفبهُخ انُفسُخ فٍ  (2)شكم 

 ورضى: انؼىايم انفشدَخ

  إلى الخصائص الشخصية كالقدرات كالميارات كتشير الكفايات ذات القيمة الثقافية
باء كالمعمميف في االجتماعية الرئيسية كاآل ركائز التنشئةكالسمككيات التى تقدرىا كتقيميا 
 النظاـ البيئي لمفرد أك المجتمع.

  حياتوالضعؼ الشخصي كيمثؿ عكامؿ الخطر كالتيديد الخاصة بالفرد كالتى تنعكس عمى 
 ك االستعداد الكراثي لبلكتئاب.أكفشؿ في الدراسة  ةسريأك األ ةالشخصي

 .المصادر الشخصية كتضـ الكفاءة الذاتية، كميارات المكاجية، كحؿ المشكبلت 

انًصبدس 

 انشخصُخ
 انكفاءة انذاحيت

 يٓاراث انًٕاجٓت

 يٓاراث انعالقاث

يٓاراث حم 

 انًشكالث

 

قًُخ راد انكفبَبد ان

 انثقبفُخ
 شخصيت، فزديت، سهٕكيت، اكاديًيت

 فُيت، رياضيت 

 

 

 

 ػىايم انضؼف انشخصُخ
 انخاريخ انشخصي، انخاريخ االسزي

 انصعٕباث

 

 

 انًؼبَُش انثقبفُخ
 االدٔار انجُسيت

 عالقاث االقزاٌ

عالقاث االطفال 

 بانزاشذيٍ 

 

ػىايم انزُشئخ 

 االخزًبػُخ
االباء، انًعهًيٍ، االقزاٌ، 

 ٔسائم االعالو

 

انضغىط 

االخزًبػُخ 

 وانثقبفُخ
 انعُف انًجخًعي

 انصزاعاث االسزيت

 ٔانًضايقاث انخًُز

 

االخزًبػُخ انًصبدس 

 وانثقبفُخ
 جًاعت االقزاٌ

 االسز انبذيهت

 انجيزاٌ

 انجًاعت انذيُيت

 يقذيي انخذياث انُفسيت

 

 

 انؼىايم

 انثقبفُخ
 

 

 انؼىايم

 انفشدَخ

يًبسسبد انزُشئخ 

 االخزًبػُخ
 االَضباط، انخزبيت، انقذٔة
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 :العوامل الثقافية .أ 
 العكامؿ كالظركؼ البيئية التى تزيد مف المشكبلت ةالضغكط االجتماعية كالثقافي :

 الشخصية عمى التكييؼ. كاالضطرابات النفسية كتتحدل قدرات الفرد
 لى المكارد االجتماعية كالعكامؿ الكقائية ضد الضغكط قافية فتشير إالمصادر االجتماعية كالث

 كالتى تساعد في عممية التكيؼ. 
 ر المشتركة لمسمكؾ داخؿ جماعة معينة كتؤثر عمى التنمية المعايير الثقافية كتشمؿ المعايي

 الشخصية لمفرد.
 قراف، كسائؿ االعبلـ.عكامؿ التنشئة االجتماعية: اآلباء، المعمميف، األ 
 االنضباط، التربية، القدكة.ممارسات التنشئة االجتماعية : Nastasi  & Borja,  )

(2016,pp.8-10 . 

 دساسبد سبثقخ:

 :االتجاه نحك التعمـ النقاؿدرسات تناكلت 
كطالبة بكمية التربية جامعة بني  ا( طالب228( دراستيا عمى)3123جرت ايماف ميدم )أ

سكيؼ، مستخدمة استبانة لمتعرؼ عمى كاقع تكظيؼ الطبلب لميكاتؼ في العممية التعميمية، 
ف اتجاه إلى أجيا شارت نتائ، كأكمقياس اتجاه نحك تكظيؼ الطبلب لميكاتؼ في العممية التعميمية

 يجابي.إطبلب نحك استخداـ الياتؼ في العممية التعميمية اتجاه 
( الكشؼ عف العبلقة بيف تصكر Jang & Nam, 2013غرض مف دراسة )التمثؿ 

نترنت كالثقة بالنفس كبيف اتجاىاتيـ نحك التعمـ التكاصؿ عبر اإلك الطبلب نحك التعمـ النقاؿ 
نو تكجد عبلقة كتكصمت إلى أ ،ا( طالب591كتككنت العينة مف )، النقاؿالتعاكني في بيئة التعمـ 

نترنت كالثقة بالنفس كبيف التكاصؿ عبر اإلك ارتباطية مكجبة بيف تصكر الطبلب نحك التعمـ النقاؿ 
 اتجاىاتيـ نحك التعمـ التعاكني في بيئة التعمـ النقاؿ.

رنة بيف اتجاىات طبلب لمقا( اAhrens & Zaščerinska, 2015ىدفت دراسة )كما 
دارة ا بكمية إ( طالب24عماؿ كاليندسة نحك التعمـ النقاؿ حيث تككنت العينة مف )كميتي إدارة األ
سة، كأشارت الدراسة إلى أف اتجاىات طبلب كميتي إدارة بكمية اليند ا( طالب34االعماؿ، )

 يجابية كمرتفعة.إنحك التعمـ النقاؿ عماؿ كاليندسة األ
 ا( طالب494عمى )( Al-Emran, Elsherif & Shaalan, 2016)ة دراسجريت كأ

كتككنت  مارات العربية المتحدةريس بخمس جامعات بسمطنة عماف كاإل( عضك ىيئة تد65ك)
عداد ؿ، كاالتجاه نحك التعمـ النقاؿ )إنحك تكنكلكجيا الياتؼ النقا دكاتيا مف مقياس االتجاهأ
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بكؿ مف اإلمارات نحك التعمـ النقاؿ ف اتجاىات الطبلب أعف الدراسة كشفت نتائج ك الباحثيف(، 
 نحك التعمـ الطبلبفركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات جابية كمرتفعة، كما تكجد كعماف إي
مارات العربية المتحدة، بينما ال تكجد فركؽ في اتجاىات حسب متغير الدكلة لصالح اإلالنقاؿ 

 اؿ في الدكلتيف.اعضاء ىيئة التدريس نحك التعمـ النق
بالفرقة الثالثة  ا( طالب1:جريت عمى )( التى أPatil, etal, 2016شارت نتائج دراسة )أك 

إلى أف عداد الباحثيف( ر نحك التعمـ النقاؿ )إكالتصك  هداتيا مف مقياس االتجاكتككنت أكمية الطب 
الطبلب يدرككف %( مف 87.8، )يجابي نحك التعمـ النقاؿ%( مف الطبلب لدييـ اتجاه إ91)
 ىمية التعمـ النقاؿ.أ

ا بالمرحمة ( طالب591جريت عمى )( التى أYorganci, 2017تكصمت دراسة )كما 
يجابية، كما تكجد فركؽ في االتجاه نحك جاىات الطبلب نحك التعمـ النقاؿ إات أف لىالجامعية إ

 التعمـ النقاؿ بيف الجنسيف لصالح الذككر.
كطالبة  ا( طالب311جريت عمى )كالتى أ( Jagadeeswari, 2017ف دراسة )حيف أفي 

%( مف 74ف )إلى أ بالمرحمة الجامعية مستخدمة مقياس االتجاه نحك التعمـ النقاؿ، تكصمت
 ال تكجد فركؽ بيف الجنسيف في االتجاه نحك التعمـ النقاؿ. بينماالطبلب يفضمكف التعمـ النقاؿ، 

ا ( طالب431جريت عمى )أ( التى Chaka & Govender, 2017تكصمت دراسة )ك 
 يجابية.صكرات الطبلب نحك التعمـ النقاؿ إف اتجاىات كتبكميات التربية بنيجيريا إلى أ

( التى اجريت عمى Mugo, Njagi & Chemwei, 2017تكصمت دراسة )كما 
الطبلب لمياتؼ ـ ف مستكيات استخداإلى أنو بالرغـ مف أبالمرحمة الجامعية بكينيا  ا( طالب486)

ية التعميـ كالتعمـ منخفضة، كما أف اتجاىاتيـ نحك ف استخدامو في عممالمحمكؿ مرتفعة إلى أ
 يجابية، كيفضمكنو عف التعمـ التقميدم.التعمـ النقاؿ إ

 
 انُفسُخ: دساسبد رُبونذ انشفبهُخ

عبر  التكاصؿ( بحث العبلقة بيف Valkenburg, & Peter, 2007bىدفت دراسة )
كتكصمت الدراسة إلى  ا،( مراىق927نترنت كالرفاىية النفسية كذلؾ لدل عينة مككنة مف )اإل

نترنت كالرفاىية النفسية، كلكف عند تحديد اإلالتكاصؿ عبر كجكد عبلقة ارتباطية سمبية بيف 
صدقاء أك التحدث مع الغرباء اظيرت النتائج عكس ذلؾ، حيث كجكد عبلقة ألمف ا التكاصؿ

صدقاء كالرفاىية النفسية، كعبلقة ارتباطية اإلنترنت مع األبيف التكاصؿ عبر بة ارتباطية مكج
 نترنت مع الغرباء كالرفاىية النفسية.اإلالتكاصؿ عبر سمبية بيف 
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قة ارتباطية بيف التكاصؿ لى كجكد عبل( إWang & Wang, 2011تكصمت دراسة )ك 
( سنة، :2-26نيف بعمر زمني )يف الصي( مف المراىق2:1نترنت كالرفاىية النفسية لدل )عبر اإل
 بالرفاىية النفسية. ئانيا منبكما أ

بحث العبلقة بيف  (Li, Shi & Dang, 2014حاكلت دراسة )كفي نفس السياؽ 
نترنت كالرفاىية النفسية الذاتية كدكر كؿ مف الخجؿ كالكفاءة الذاتية في ذلؾ، التكاصؿ عبر اإل

اس الحاجة دكاتيا مف مقي، كتككنت أ( سنة31زمني ) بمتكسط عمر اجامعي ا( طالب685لدل )
نترنت، كمقياس الرفاىية النفسية الذاتية، كمقياس الكفاءة الذاتية كمقياس النفسية لمتكاصؿ عبر اإل

نترنت الحاجات النفسية لمطبلب ع التكاصؿ عبر اإلشبكتكصمت الدراسة إلى أنو إذا ما أ الخجؿ،
تكاصؿ ذا ما حفز ال، أما إالنفسيةرفاىية لؾ يؤدم إلى تحسيف الفاف ذبما يعزز كفائتيـ الذاتية 

يؤدم إلى نقص الكفاءة الذاتية لدييـ كبالتالي نقص الرفاىية نترنت الخجؿ لدييـ فيذا عبر اإل
 النفسية.
عمى الرفاىية النفسية لمشباب نترنت عبر اإلنتيجة لمتبايف في نتائج تأثير التكاصؿ ك 

جريت في ( الدراسات التى أBest, Manktelow & Taylor, 2014استعرضت دراسة )
إلى أف غالبية الدراسات تشير ( دراسة كتكصمت 54( كالبالغ عددىا )3124 -3114الفترة مف )

 نو ال يكجد تاثير.، أك أدكات التكاصؿ عمى الرفاىية النفسيةإلى أنو إما أف يكجد تأثير متبادؿ أل
-31بعمر زمنى مف ) ا( مستجيب5331يت عمى )جر ( التى أIshii, 2017كفي دراسة )

مف مقياس خدمات شبكات التكاصؿ االجتماعي كالياتؼ المحمكؿ، يا دكاتتككنت أك  ،( سنة:9
تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة  مقياس الرفاىية النفسية الذاتية، كمقياس الرضا عف الحياة،ك 

 نفسية الذاتية.نترنت كالرفاىية الارتباطية قكية بيف التكاصؿ عبر اإل
التى ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف ( James, etal. 2017تكصمت دراسة )كما 

نترنت كىكاتؼ ذكية لدل المراىقيف بعمر تخداـ اليكمي لمحياة الرقمية مف إالرفاىية النفسية كاالس
كؿ  بيف ةمعقدف عبلقة الحياة الرقمية بالرفاىية النفسية ىي عبلقة تبادلية إلى أ( سنة، 24-29)

كبيف  ،دارتيا، كالخبرة في التعامؿ معياع المشاركة في الكسائط الرقمية كا  كنك  ،العكامؿ الفردية مف
 الرفاىية النفسية.

يف ( الكشؼ عف العبلقة بCastellacci& Tveito, 2018استيدفت دراسة )كما 
دكات التكاصؿ، مكمات، أاستخداـ اإلنترنت: كقت االستخداـ، األنشطة الجديدة، الكصكؿ إلى المع

جريت في ىذا الشأف في الفترة مف لؾ مف خبلؿ تحميؿ الدراسات التى أكبيف الرفاىية النفسية كذ
أف ى مجمكعة نتائج مف بينيا ، كتكصمت الدراسة إل( دراسة65( كالبالغ عددىا )3128 -9::2)
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محتكل ابا كىذا يعتمد عمى اليجتؤثر عمى الرفاىية النفسية سمبا أك إنترنت أدكات التكاصؿ عبر اإل
أك عمى طبيعة االستخداـ ليذه األدكات معتدؿ أك مفرط، حيث  دكات،الذم يتـ تداكلو في ىذه األ

لمفرط ألدكات ما االستخداـ اأف االتصاؿ المنتظـ كالتفاعؿ اإليجابي يدعـ الرفاىية النفسية، أ
 ية النفسية.نترنت كالتفاعبلت السمبية تقمؿ مف الرفاىالتكاصؿ عبر اإل

 انسبثقخ: قُت ػهً انذساسبدرؼ

نترت، كالرفاىية النفسية كاالتجاه معظـ الدراسات التى أجريت عمى التكاصؿ عبر اإل (2)
 ; Jang & Nam, 2013)نحك التعمـ النقاؿ تعد دراسات ارتباطية أك تنبؤية )

Patil, etal., 2016 ; Valkenburg, & Peter, 2007b). 
رفاىية نترنت كالة االرتباطية بيف التكاصؿ عبر اإلالدراسات حكؿ العبلقتتبايف نتائج  (3)

خرل أ تؤكدك ما مكجبة أك سالبة، تكجد عبلقة ارتباطية إ نوالنفسية فتشير بعضيا إلى أ
 ; Best, Manktelow & Taylor, 2014)عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بينيما 

Ishii, 2017 ; Wang & Wang, 2011،  لذا حاكؿ الباحثاف الكشؼ عف طبيعة
 ىذه العبلقة بيف طبلب كمية التربية النكعية.

نترنت كالرفاىية بيعة العبلقة بيف التكاصؿ عبر اإلف طتشير بعض الدراسات إلى أ (4)
النفسية تتكقؼ عمى طبيعة االستخداـ، كنكع المشاركة، كدرجة القرابة مع مف يتكاصؿ 

 (. Castellacci& Tveito, 2018 ; James, etal., 2017معيـ )
لمرحمة اطبلب عمى االتجاه نحك التعمـ النقاؿ كالرفاىية النفسية دراسات جريت معظـ أ (5)

 Li, Shi) بقناالنكعية  كمية التربيةطبلب عمى  البحث؛ لذا كقع اختيار عينة الجامعية

& Dang, 2014 ). 
ف اتجاىات االتجاه نحك التعمـ النقاؿ إلى أ تشير نتائج غالبية الدراسات التى تناكلت (6)

 ; Al-Emran, Elsherif & Shaalan, 2016)الطبلب نحكه مكجبة كمرتفعة )

Yorganci, 2017). 
 
  :انجحثفشوض 

 :ًب َهًفُ انجحثًَكٍ رحذَذ فشوض 

طبلب لدل بعاد، كالدرجة الكمية( األ)نترنت التكاصؿ عبر اإليتكقع أف يككف مستكل  (2)
 أعمى مف المتكسط. التربية النكعية بقناكمية 
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بعاد، )األنترنت النكعية بقنا في التكاصؿ عبر اإل ال تكجد فركؽ بيف طبلب كمية التربية (3)
 تعزم إلى التخصص.كالدرجة الكمية( 

نحك التعمـ النقاؿ أعمى مف كمية التربية النكعية بقنا طبلب اتجاه يتكقع أف يككف  (4)
 .المتكسط 

طبلب كمية التربية النكعية بقنا في االتجاه نحك التعمـ النقاؿ تعزم  ال تكجد فركؽ بيف (5)
 إلى التخصص

بيف طبلب كمية بعاد كالدرجة الكمية( )األيتكقع أف يككف مستكل الرفاىية النفسية   (6)
 التربية النكعية بقنا أعمى مف المتكسط.

بعاد كالدرجة )األسية ال تكجد فركؽ بيف طبلب كمية التربية النكعية بقنا في الرفاىية النف (7)
 الكمية( تعزم إلى التخصص.

ا بيف درجات طبلب كمية التربية النكعية ال  (8) عمى بقنا تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائين
كدرجاتيـ عمى بعاد كالدرجة الكمية( )األنترنتاستخداـ أدكات التكاصؿ عبر اإلمقياس 

 مقياس االتجاه نحك التعمـ النقاؿ.
ا بيف درجات طبلب كمية التربية النكعيةتكجد عبلقة ال  (9) عمى  بقنا ارتباطية دالة إحصائين

كدرجاتيـ عمى بعاد كالدرجة الكمية( )األنترنت استخداـ أدكات التكاصؿ عبر اإلمقياس 
 .بعاد كالدرجة الكمية()األ مقياس الرفاىية النفسية

 :انجحث إخشاءاد
 .انىصفٍ االسرجبطٍانًُهح  بٌاسزخذو انجبحث :انجحثيُهح : أوال

 :انجحثثبَُب: ػُُخ 

كطالبة بكمية التربية النكعية شعبة تكنكلكجيا  طالبا( 77مف ) البحثتقنيف  تككنت عينة 
نترنت، كاالتجاه نحك لمقياسي التكاصؿ عبر اإلككمترية يالس الخصائصالتأكد مف  بيدؼ ،التعميـ

 التعمـ النقاؿ.
بكمية التربية بالفرقة الثالثة كطالبة  اطالب( 283)فتككنت مف  األساسية البحثعينة  أما 
( تكنكلكجيا :4فنية، )تربية ( 54( اقتصاد منزلي، )56مكسيقى، )تربية ( شعبة 56) بقناالنكعية 
 ( سنة.33.7)قدره بمتكسط عمر زمني  ،( سنة35-32الزمنية ما بيف )ـ تتراكح أعمارى، التعميـ

 

 فٍ رًثهذ  :جحثانادواد ثبنثبً: 

 عداد: الباحثاف(إ)   نترنت مقياس التكاصؿ عبر اإل
 عداد: الباحثاف(إ)    مقياس االتجاه نحك التعمـ النقاؿ
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حمد محمد، إعداد: أ)    النفسية  الرفاىيةمقياس 
3124 ) 

 ػذاد: انجبحثبٌ()إ انزىاصم ػجش اإلَزشَذ يقُبس ( 1)

مقياس لتقدير التكاصؿ عبر قاـ الباحثاف بإعداد المقياس الحالي نتيجة لعدـ تكافر 
 في البيئة العربية. -فيعمى حد عمـ الباحث –االنترنت

 وصف انًقُبس: 

صيا مف استخبل تـ ( عبارة، كالتى38صاغ الباحثاف المقياس في صكرتو األكلية في )
 ; Ledbetter,2009) نترنت كمنيانبية التى تناكلت التكاصؿ عبر اإلالمقاييس كالدراسات األج

Valkenburg, & Peter, 2007a ; Wang & Wang, 2011. 
  :انخصبئص انسُكىيزشَخ نهًقُبس

 صذق انًقُبس: -

عرض المقياس في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة تـ صدؽ المحكميف: 
استخداـ إلبداء الرأم في مدل مبلئمة البنكد لقياس كالصحة النفسية عمـ النفس تكنكلكجيا التعميـ ك 
جميع ، ثـ تـ تعديؿ صياغة بعض البنكد، كاإلبقاء عمى نترنتالتكاصؿ عبر اإل الطبلب ألدكات
 %( مف المحكميف.211)حازت عمى نسبة اتفاؽ العبارات ألنيا 

  :التحميؿ العاممي -
كطالبة بشعبة  ا( طالب77قاـ الباحثاف بتطبيؽ المقياس عمى عينة مككنة مف )

جراء التحميؿ العاممي  باستخداـ التدكير  SPSSبكاسطة الحزمة اإلحصائية تكنكلكجيا التعميـ، كا 
المتعامد بطريقة فاريماكس لمتكصؿ إلى األبعاد المككنة لممقياس كالبنكد المبلئمة لكؿ بعد، حيث 

 تـ الحذؼ كاإلبقاء عمى بعض البنكد في ضكء مجمكعة مف المحكات ىي: 
 (. 1,4) ≤المقبكؿ حذؼ البنكد التي لـ تتشبع بأم عامؿ تشبعان يصؿ إلي المستكم  .2
 (.1,4) ≤حذؼ البنكد التي تشبعت بأكثر مف عامؿ تشبعان يصؿ إلي المستكم المقبكؿ   .3

 حذؼ العكامؿ التي شممت أقؿ مف ثبلث عبارات. .4
 (.1,4) ≤إبقاء العبارات التي تشبعت بعامؿ كاحد تشبعان يصؿ إلي المستكم المقبكؿ  .5

( بعد 2عكامؿ عمى النحك المكضح في الجدكؿ ) ربعةأفكانت نتائج التحميؿ العاممي ىي 
 ترتيب تشبعات العبارات ترتيبان تنازليان.

 
 : (1خذول )

 رشجؼبد انؼجبساد ػهً ػىايم انًقُبس االسثؼخ
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 رىاصم رؼهًٍُ سقى انؼجبسح
 رىاصم نهكشف

 ػٍ انزاد

رىاصم نزطىَش 

 انزاد
 رىاصم اخزًبػٍ

14 3.733    

11 3.63    

8 3.557    

9 3.483    

13 3.482    

3  3.684   

21  3.64   

19  3.512   

23   3.646  

23   3.531  

13   3.481  

24   3.453  

16   3.384  

5    3.687 

15    3.645 

4    3513 

 1.68 2 2.34 4.41 اندزس انكبيٍ

 8.88 13.57 12.34 23.24 انزجبٍَ

 55.33 انزجبٍَ يدًىع

( 5( عبارة مكزعة عمى )27الجدكؿ السابؽ أف عبارات المقياس أصبحت )كيتضح مف 
م تشبعيا بأ( لعدـ 38، 37، 33، 29، 23، 8، 7، 3، 2أبعاد، كذلؾ بعد حذؼ العبارات رقـ )

ف كحيث أ ( لتشبعيا في أكثر مف عامؿ،36، 28)العبارتيف رقـ عامؿ مف العكامؿ كحذؼ 
تماـ مياـ دراسية كاكتساب تدكر جميعيا حكؿ التكاصؿ عبر اإلنترنت بيدؼ إ كؿاألعبارات البعد 

طمؽ الباحثاف عمى ىذا البعد التكاصؿ عميمية كاالستفسار مف المعمـ كاألقراف لذا أخبرات ت
ـ فكاف مف المناسب  رائيـآالتعميمي، كما تتناكؿ عبارات البعد الثاني تعبير الطبلب عف  كمشاعرى

شغؿ االىتماـ بما عبارات البعد الثالث فتضمنت التعبير عف لكشؼ عف الذات، أميو اف يطمؽ عأ
تسميتو  كاكتساب الخبرات كالميارات الجديدة لذا تـالشخصية كقت الفراغ كحؿ المشكبلت 
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تنمية العبلقات االجتماعية جانب رابع لعبارات البعد الما تناكلت خيرا التكاصؿ لتطكير الذات، كأ
 لذا اطمؽ عمى ىذا البعد التكاصؿ االجتماعي.صدقاء ت كمعرفة أخبار األصداقاكتككيف ال

 صذق االرسبق انذاخهٍ: -

قاـ الباحثاف بالتحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ صدؽ االتساؽ الداخمي كذلؾ 
كتراكحت معامبلت االرتباط ما ليو كالبعد التى تنتمي إكؿ عبارة بحساب معامبلت االرتباط بيف 

كالدرجة بعاد معامبلت االرتباط بيف األ( كجميعيا دالة، ككذلؾ حساب 1.831 -1.444بيف )
( عمى الترتيب كجميعيا دالة 1.846،  1.92،  1.821، :1.99كبمغت قيمتيا )الكمية لممقياس 
 (.1.12عند مستكل )

لحساب ثبات المقياس طريقة التجزئة النصفية، كطريقة حساب  افثبات المقياس: استخدـ الباحث
كما كىي ممقياس بالطريقتيف مرتفعة لمعامؿ ألفا كركنباؾ كتكصؿ إلى أف معامبلت الثبات 

 عمى أف المقياس يتمتع بثبات عاؿ. يدؿيكضحيا الجدكاؿ التالي كالذم 
 (2خذول سقى )

 االَزشَذقُى يؼبيم انثجبد نًقُبس انزىاصم ػجش 
 αيؼبيم  انزدزئخ انُصفُخ االثؼبد

 1,824 .1,777 التكاصؿ التعميمي
 1,964 1,866 الكشؼ عف الذات

 1,837 ::1,7 تطكير الذات
 1,843 1,7:8 التكاصؿ االجتماعي

 0,687 0,657 الدرجة الكمية

( عبارة، 27مف )في صكرتو النيائية طريقة التصحيح: تككف المقياس الصكرة النيائية ك 
بعاد ىي: التكاصؿ التعميمي، كالتكاصؿ لمكشؼ عف الذات، كالتكاصؿ لتطكير مكزعة عمى أربعة أ

مكافؽ تمامان، ): الثبلثيكفقا ألسمكب ليكارت  الطالبيجيب عمييا الذات، كالتكاصؿ االجتماعي، ك 
درجة المرتفعة (، كال4،  3،  2، كالتي تقابؿ الدرجات )(مكافؽ إلى حد ما، غير مكافؽ اطبلقان 

 نترنت.ر اإلمتكاصؿ عبلاالستخداـ المرتفع  عمى المقياس تدؿ عمى
 ػذاد: انجبحثبٌ()إ ( يقُبس االردبِ َحى انزؼهى انُقبل2

 انصىسح االونُخ نهًقُبس: 

ا مف ( عبارة، كالتى تـ استخبلصي49صاغ الباحثاف المقياس في صكرتو األكلية في )
  (Anitha, 2017 ; Patil, etal., 2016 ; Yorganci, 2017).المقاييس كالدراسات السابقة
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  :انخصبئص انسُكىيزشَخ نهًقُبس
 صذق انًقُبس: -

صدؽ المحكميف: تـ عرض المقياس في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة 
تكنكلكجيا التعميـ كعمـ النفس إلبداء الرأم في مدل مبلئمة البنكد لقياس اتجاه الطبلب نحك التعمـ 

حازت عمى نسبة  حيثالنقاؿ، ثـ تـ تعديؿ صياغة بعض البنكد، كاإلبقاء عمى جميع العبارات 
 %(.6:)اتفاؽ عمى مف 

 صذق االرسبق انذاخهٍ: -

قاـ الباحثاف بالتحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ صدؽ االتساؽ الداخمي عمى عينة 
كطالبة بشعبة تكنكلكجيا التعميـ كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف  ا( طالب77مككنة مف )

سفرت النتائج عف درجة العبارة مف الدرجة الكمية كأالعبارات كالدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ 
( لعدـ ارتباطيا بالدرجة  49، 32،  31،  28،  27،  :،  5ميا )ا( عبارات كأرق8حذؼ )

( 1,755 -1,446الكمية لممقياس، بينما تراكحت معامبلت االرتباط لباقي العبارات ما بيف )
 كجميعيا دالة.
 ثجبد انًقُبس: 

النصفية، كطريقة حساب معامؿ استخدـ الباحثاف لحساب ثبات المقياس طريقة التجزئة 
ألفا كركنباؾ كتكصؿ إلى أف معامبلت الثبات لممقياس بالطريقتيف مرتفعة كىي عمى التكالي 

 كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بثبات عاؿ. ( 1,931،  1,8:5)
 انصىسح انُهبئُخ وطشَقخ انزصحُح: 

ا الطالب كفقا ألسمكب ( عبارة، يجيب عميي42تككف المقياس في صكرتو النيائية مف )
 2ليكارت الثبلثي: )مكافؽ تمامان، مكافؽ إلى حد ما، غير مكافؽ اطبلقان(، كالتي تقابؿ الدرجات )

،  23،  21، 6،  4لمعبارات المكجبة كالعكس لمعبارات السالبة كالتى تحمؿ االرقاـ )(، 4،  3، 
اتجاه مكجب نحك  تدؿ عمى كالدرجة المرتفعة عمى المقياس( 45، 43، 36، 33، 29، 26، 24

 التعمـ النقاؿ.
 (2313حًذ يحًذ، أػذاد: إ)انُفسُخ  انشفبهُخ( يقُبس 3) 

 وصف انًقُبس: 

بعاد ىي: االستقبلؿ الذاتي، تقبؿ ( أ7( عبارة مكزعة عمى )74اس مف )يتككف المقي
الشخصي، الحياة خريف، النمك قات اإليجابية مع اآلالذات، الكفاءة في التعامؿ مع البيئة، العبل

اليادفة، كيتـ االستجابة عمى المقياس مف خبلؿ االختيار ما بيف )مكافؽ بشدة، مكافؽ، متردد، 
( لمعبارات المكجبة كتعكس 2،  3،  4،  5،  6يا الدرجات )مبامعترض، معترض بشدة( كتق
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 34،  33،  32،  :2،  29،  28، 27،  9رقاـ )العبارات السالبة كالتى تحمؿ األ الدرجة في
 ،36  ،3:  ،41  ،42   ،6:  ،71  ،73  ،74.) 

   :انخصبئص انسُكىيزشَخ نهًقُبس

كد مف صدؽ المقياس عف طريؽ الصدؽ الظاىرم، قاـ معد المقياس بالتأ صدؽ المقياس: -
 راء المحكميف.مف آ %(211حازت عمى نسبة اتفاؽ ) التىالعبارات بقاء حيث تـ اإل

 صدؽ االتساؽ الداخمي: -

 بكمية التربية بقناكطالبة  ا( طالب291عينة مككنة مف )تطبيقو  عمى بمعد المقياس قاـ 
بعد حذؼ درجة العبارة مف الدرجة كالبعد المنتميو لو حساب معامبلت االرتباط بيف العبارات ك 

عند  ( كجميعيا دالة34:,1 -:1,89معبارات ما بيف )لتراكحت معامبلت االرتباط ك لمبعد الكمية 
 -94:,1(، كما تراكحت معامبلت ارتباط االبعاد بالدرجة الكمية ما بيف )1.12مستكل )
 (.1.12( كجميعيا دالة عند مستكل )6::,1

حيث تراكحت معامؿ الثبات  عادة التطبيؽإطريقة بو ثبات مف معد المقياس تحقؽثبات المقياس: 
 ما بيف معامبلت الثبات كتراكحت كطريقة معامؿ ألفا كركنباؾ ( 1,9:9 – 1,95ما بيف ) 

 .كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بثبات عاؿ   ( 96:,1،  0,756)
 ساثؼبً: األسبنُت اإلحصبئُخ:

 معامبلت ارتباط بيرسكف. (2)

 . T test One Sampleاختبار  (3)

 .One – Way ANOVAتحميؿ التبايف أحادم االتجاه  (4)

 

 :ورفسُشهب انجحثَزبئح 

يتكقع أف يككف مستكل  عمى " األكؿنص الفرض ي :اكتفسيرى األكؿالفرض  نتائج
طبلب كمية التربية النكعية بقنا أعمى مف لدل  بعاد كالدرجة الكمية()األ نترنتالتكاصؿ عبر اإل

كتتضح نتائج ىذا الفرض  لمعينة الكاحدةاستخداـ اختبار "ت" كالختبار ىذا الفرض تـ  " المتكسط
 في الجدكؿ التالي:

 (3) خذول سقى

 ثؼبد وانذسخخ انكهُخ(انزىاصم ػجش اإلَزشَذ نذي انطالة) األيسزىي 

انًزىسظ  االثؼبد انزخصص

 انُظشٌ
 د انًؤششاد انزدشَجُخ

يسزىي 

 انذالنخ

                                                 

   ـ اعادة حساب الكفاءة السيككمترية ليذا المقياس في البحث الحالي حيث أنو مقنف في لـ يت
 .األصؿ عمى نفس بيئة البحث الحالي
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ٍ  و. َظشٌ َج  ع و. ردش

رشثُخ 

 يىسُقُخ
 1.112 5.48 3.36 22.58 21 انزىاصم انزؼهًٍُ
 1.112 5.43 2.28 7.87 7 انكشف ػٍ انزاد

 1.112 6.25 :2.6 22.33 21 رطىَش انزاد
 1.112 7.4 2.24 8.2 7 انزىاصم االخزًبػٍ

 3.331 7.44 4.1 36.51 32 انذسخخ انكهُخ

اقزصبد 

 يُزنٍ

 1.112 9.28 3 23.55 21 انزىاصم انزؼهًٍُ
 1.112 7.72 2.4 8.39 7 انكشف ػٍ انزاد

 1.112 7.57 2.84 22.78 21 رطىَش انزاد
 1.112 5.43 :2.7 8.2 7 انزىاصم االخزًبػٍ

 3.331 13 4.34 38.48 32 انذسخخ انكهُخ

 رشثُخ

 فُُخ 

 1.112 5.96 3.38 22.77 21 انزىاصم انزؼهًٍُ
 1.12 5.23 2.66 7.84 7 انكشف ػٍ انزاد

 1.12 3.67 ::.2 21.88 21 رطىَش انزاد
 1.112 5.68 2.46 4:.7 7 انزىاصم االخزًبػٍ

 3.331 5.19 5.23 36.1 32 انذسخخ انكهُخ

ركُىنىخُب 

 انزؼهُى

 1.112 9.85 9:.2 23.88 21 انزىاصم انزؼهًٍُ
 1.112 6.73 2.44 8.29 7 انكشف ػٍ انزاد

 1.112 7.37 :2.7 22.8 21 رطىَش انزاد
 1.112 6.96 2.23 8.2 7 انزىاصم االخزًبػٍ

 3.331 8.85 4.72 38.7 32 انذسخخ انكهُخ

بيف  (1.112عند مستكل ) ذات داللة احصائيةمف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ يتضح 
لدرجات طبلب كمية التربية النكعية بمختمؼ تخصصاتيـ المتكسط النظرم كالمتكسط التجريبي 

لصالح المتكسط التجريبي كبذلؾ  بعاد كالدرجة الكمية( )األ نترنتلتكاصؿ عبر اإلعمى مقياس ا
بعاد كالدرجة )األنترنت متكاصؿ عبر اإلل استخداـ طبلب كمية التربية النكعية بقنا ليككف مستك 

 أعمى مف المتكسط كبيذا تتحقؽ صحة ىذا الفرض.الكمية( 
لى طبيعة المرحمة العمرية لعينة الدراسة فيـ مف الشباب حيث إكيفسر الباحثاف ذلؾ 

التكنكلكجيا سكاء إنترنت أك أدكات تكاصؿ جاؿ الشغؼ كحب االستطبلع لكؿ ما ىك جديد في م
اع مستكل ك ىكاتؼ ذكية بمختمفت تطبيقاتيا، مما ساىـ بشكؿ ممحكظ في ارتفعبر اإلنترنت أ

 نترنت لدل الطبلب.استخداـ التكاصؿ عبر اإل
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نترنت يسمح بتقديـ خدمات متنكعة لطبلب فقد كما قد يرجع ذلؾ إلى أف التكاصؿ عبر اإل
اجتماعية  قراف كفرصة جيدة لتككيف عبلقاتكسمية لمتكاصؿ مع األصدقاء كاأل يجدىا تارةن 

اكتساب معمكمات كمعرفة دراسية، ىداؼ تعميمية ك كصدقات جديدة، كتارةن أخرل كسيمة لتحقيؽ أ
نجاز تكميفات كمياـ دراسية، كما يجدىا البعض كسيمة مناسبة لمبحث عف حمكؿ لمشكبلتو، كا  

نيا قد مشاعره كىمكمو دكف اإلفصاح عف اسمو كىكيتو الحقيقية، كأخيرا فإكالتعبير عف رغباتو ك 
 تساعد في تنمية شخصية الفرد كتطكير ذاتو مف خبلؿ المدكنات كالمنصات كالدكرات المختمفة.

%( مف 78( مف أف )Wang & Wang, 2011ليو دراسة )كىذا يتفؽ مع ما تكصمت إ
 صدقائيـ لمتكاصؿ مع أكذلؾ نترنت ي التكاصؿ عبر اإلفراد عينة الدراسة يستخدمكف بشكؿ رئيسأ

( إلى أف Valkenburg & Peter, 2007bشارت دراسة )أ كفي نفس السياؽ
ة الدردشبيدؼ  نترنتت التكاصؿ عبر اإلدكا%( مف أفراد العينة يستخدمكف بشكؿ دائـ أ48)

 صدقائيـ.كالتكاصؿ مع أ
 ف كسائؿمف أ (3128رىاـ جميؿ ) ليو نتائج دراسةال تتفؽ مع ما تكصمت إبينما 

 فرض فرص مف سرية كقممتاأل األفراد عبلقات في  عميقة فجكة نترنت أحدثتعبر اإل التكاصؿ

 كالمتابعة الكالدية. الرقابة

ى مستكل مرتفع مف التفاعؿ بيف األقراف لإ( Morley, 2014نتائج دراسة ) أشارتكما 
 نترنت.دكات التكاصؿ عبر اإلستخداـ أقراف نتيجة الكاديمي كدعـ األكمف الدعـ األ

ل لدراسة مع العديد مف الدراسات كذلؾ ليس في مستك ىذه انتائج في حيف تختمؼ 
؛ المترتبة عميو ثاراآلنترنت كلكف في طبيعة االستخداـ ك استخداـ الطبلب لمتكاصؿ عبر اإل

كمقدار التكاصؿ مع  االجتماعيةلى تقميص حجـ الدائرة ؤدم إيف التكاصؿ عبر اإلنترنت يمكف أف
 & Kalmus, Siibak) فكار السمبية،مف االكتئاب كالكحدة النفسية،كاألسرة كقد يزيد أفراد األ

Blinka, 2014, pp.2106-2108 ; Kraut, 2016 ; Žukauskienė, 2014). 
نترنت لدل الطبلب في المرتفع الستخداـ التكاصؿ عبر اإليمكف تفسير المستكل كما 

مف خصائص كسيكلة االستخداـ، نترنت عبر اإلجميع التخصصات إلى ما تتميز بو التكاصؿ 
 طبلب.عمكمات كتبادليا كتشاركيا بيف المكانية البحث عف الم، كا  نجاز المياـ كالتكميفاتإكسرعة 

النكعية بقنا  ال تكجد فركؽ بيف طبلب كمية التربية" كنصوكتفسيرىا:  الثانينتائج الفرض 
كالختبار ىذا الفرض "  لى التخصص)األبعاد، كالدرجة الكمية( تعزم إنترنت في التكاصؿ عبر اإل

( لمتأكد مف داللة الفركؽ بيف One – Way ANOVAتحميؿ التبايف أحادم االتجاه )تـ 
 المجمكعات ككانت النتائج كالتالي:
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 مقياس استخداـ طبلب العينة عمى نحرافات المعيارية الخاصة بدرجات المتكسطات كاال
قتصاد منزلي، تربية ، إنترنت كذلؾ حسب التخصص: تربية مكسيقيةدكات التكاصؿ عبر اإلأ

 فنية، تكنكلكجيا التعميـ(

 

 انًزىسطبد واالَحشافبد انًؼُبسَخ نؼُُخ انذساسخ ػهً يقُبس (4خذول سقى )

 انزخصصثؼبد وانذسخخ انكهُخ( حست انزىاصم ػجش اإلَزشَذ )األ

 انًزىسظ انزخصص األثؼبد
االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انزىاصم 

 انزؼهًٍُ
 3.36 22.58 تربية مكسيقية

 3.38 22.7 تربية فنية
 2.95 23.87 تكنكلكجيا التعميـ
 3 23.55 اقتصاد منزلي

 2.16 12.34 انًدًىع

 انكشف 

 ػٍ

 انزاد

 

 2.28 7.86 تربية مكسيقية
 2.66 7.8 تربية فنية

 2.32 8.2 تكنكلكجيا التعميـ
 2.42 :8.3 اقتصاد منزلي

 1.33 6.95 انًدًىع

رطىَش 

 انزاد
 2.7 22.33 تربية مكسيقية

 ::.2 21.84 تربية فنية
 2.86 22.95 تكنكلكجيا التعميـ
 2.84 22.78 اقتصاد منزلي

 1.81 11.35 انًدًىع

انزىاصم 

 االخزًبػٍ
 2.25 8.2 تربية مكسيقية

 2.47 :.7 تربية فنية
 2.28 8.24 تكنكلكجيا التعميـ
 :2.7 8.2 اقتصاد منزلي

 1.35 7 انًدًىع

 5.2 47.62 تربية مكسيقيةانذسخخ 
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 انًزىسظ انزخصص األثؼبد
االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

 6.29 4:.46 تربية فنية انكهُخ
 5.94 :49.8 تكنكلكجيا التعميـ
 5.45 :49.5 اقتصاد منزلي

 4.73 37.39 انًدًىع

 

  ربعة في التخصصات األنتائج تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمكشؼ عف الفركؽ بيف
  :كيكضحو الجدكؿ التالينترنت، التكاصؿ عبر اإل

 
 
 
 
 
 

 (5خذول سقى )

 َزشَذثٍُ انًدًىػبد فٍ انزىاصم ػجش اإلدالنخ انفشوق 

يدًىع  يصذس انزجبٍَ االثؼبد
 انًشثؼبد

دسخخ 
 انحشَخ

يزىسطبد 
 انًشثؼبد

يسزىي  ف
 انذالنخ

ٍ
ًُ

ؼه
 ر
م
ص

ىا
ر

 

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمي 

62.12 
852.62 
8:3.63 

4 
279 
282 

28 
5.52 

4.96 1.12 

ف 
ش

هك
م ن

ص
ىا

ر
 

د
زا

 ان
ٍ

ػ
 

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمي 

21 
3:1.63 
411.63 

4 
279 
282 

4.44 
2.84 

 غير دالة 3:.2
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في  ربعةاألحصائيا بيف المجمكعات لة إنو تكجد فركؽ دايتضح مف الجدكؿ السابؽ أ
كلمعرفة  نترنتجة الكمية لمقياس التكاصؿ عبر اإلبعدم التكاصؿ التعميمي، كتطكير الذات كالدر 

 بالجدكؿ التالي :باستخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية  كما اف اتجاه الفركؽ قاـ الباحث
 

اخزجبس شُفُخ نهًقبسَبد انجؼذَخ  (6)سقى  خذول  

 رىاصم رؼهًٍُ

 انذالنخ 4و 3و 2و 1و ثؼبداأل

= 2ـ
22.58 

-     

    - -1.248 22.7=3ـ
   - 2.125- *2.413 23.87=4ـ
  - 1.435 :1.94- 9:.1- 23.15=5ـ

 رطىَش انزاد

 انذالنخ 4و 3و 2و 1و ثؼبداأل

= 2ـ
22.33 

-     

د
زا

 ان
ش
ىَ

ط
ر

 

 بيف المجمكعات
 المجمكعاتداخؿ 
 الكمي 

41.9: 
635.28 
666.18 

4 
279 
282 

21.3: 
4.23 

4.4 1.16 

ٍ
ػ

ًب
خز

م ا
ص

ىا
ر

 

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمي 

2.49 
422.26 
423.63 

4 
279 
282 

1.57 
2.96 

 غير دالة 1.359

ُخ
كه

 ان
خخ

س
نذ

ا
 

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمي 

368.79 
4658.75 
4916.43 

4 
279 
282 

96.9: 
32.28 

5.17 1.12 
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    - 1.612 21.84=3ـ
- 1.6:9- 22.95=4ـ

2.1::* 
-   

  - 1.264 1:86- 1.555- 22.78=5ـ
 انذسخخ انكهُخ

 انذالنخ 4و 3و 2و 1و ثؼبداأل

= 2ـ
47.62 

-     

    - 1.961 4:.46=3ـ
- 3.39- :49.8=4ـ

3.975* 
-   

  - 1.416 3.66- 8:.2- :49.5=5ـ
 بيف فركؽ دالة إحصائيا في بعد التكاصؿ التعميمي يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد

 ( لصالح1.16عند مستكل داللة ) التربية المكسيقيةطبلب شعبة تكنكلكجيا التعميـ كطبلب شعبة 
 طبلب شعبة تكنكلكجيا التعميـ.

كما يتضح كجكد فركؽ دالة إحصائيا في بعد تطكير الذات بيف طبلب شعبة تكنكلكجيا 
( لصالح طبلب شعبة تكنكلكجيا 1.16التربية الفنية عند مستكل داللة )التعميـ كطبلب شعبة 

 التعميـ.
خيرا يتضح كجكد فركؽ دالة إحصائيا في الدرجة الكمية عمى مقياس التكاصؿ عبر كأ

االنترنت بيف طبلب شعبة تكنكلكجيا التعميـ كطبلب شعبة التربية الفنية عند مستكل داللة 
 كلكجيا التعميـ.( لصالح طبلب شعبة تكن1.16)

ف ىذه النتيجة منطقية كتتكافؽ مع طبيعة تخصص طبلب شعبة كيرل الباحثاف أ
تكنكلكجيا التعميـ حيث الطبلع الدائـ كالمستمر عمى المستحدثات التكنكلكجية ككيفية استخداميا 

التعميمي نترنت في التكاصؿ فبالتالي استخداـ التكاصؿ عبر اإلكتكظيفيا في شتى مناحي الحياة، 
ك تبادؿ المعرفة مع المعمـ، أ ك االستفسار كالتكاصؿؿ المناقشات العممية فيما بينيـ أمف خبل

 كالمعمكمات كمشاركتيا فيما بينيـ.
د بدرجة كبيرة عمى التعمـ ف طبيعة الدراسة كالتعميـ في شعبة تكنكلكجيا التعميـ تعتمكما أ

نترنت كما يتضمنو مف تعاكف كمشاركة لممعمكمات بيف الطبلب كالتعاكف في تنفيذ عبر اإل
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لكتركني كات التكاصؿ المختمفة كالبريد اإلدمف خبلؿ استخداـ أالتكميفات كؿ ىذا يمكف تحقيقو 
 مكقع اليكتيكب.كالمدكنات ك 
المياـ ببعض شعبة تكنكلكجيا التعميـ لطبلب عضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ أتكميؼ ك 

سكاء كاف  ،نترنت لتحقيؽ ىذه التكميفاتية تدفعيـ لتكظيؼ التكاصؿ عبر اإلالدراسكالتكميفات 
ك لتعمـ ميارة اك خبرة جديدة مف خبلؿ المكاقع التعميمية اك مقاطع الفيديك لمعمكمات ألمبحث عف ا
مع  ف ناحية أكك التعاكف كاالستفسار فيما بينيـ مات التكاصؿ االجتماعي كاليكتيكب أعمى صفح

 خرل.المعمـ مف ناحية أ
ىداؼ كالمياـ التعميمية يسيـ استخداـ التكاصؿ عبر اإلنترنت في تحقيؽ العديد مف األك 

ـ في تفريد التعميـ حيث يتحمؿ الطالب مسئكلية تعميـ نفسو حسب قدراتو ككقتما يشا ء ككيفما كيسي
كرات بصفة مستمرة، فيمتحؽ بالعديد مف الد كتنمية خبراتو وذاتلى تطكير يشاء كىذا بدكره يدفعو إ

نترنت في استغبلؿ كقت فراغو بصكرة كالندكات كالمدكنات، كيسعى إلى استخداـ التكاصؿ عبر اإل
 ك لمبحث عف حمكؿ لمشكبلتو.مفيدة سكاء الكتساب خبرات جديدة أ

ة في نترنت يمكف االستفادة منيا في العممية التعميميتكجد أدكات تكاصؿ عبر اإلحيث 
ك بيف المتعمميف كبعضيـ البعض، كتقدـ فرص متعددة النخراط تكاصؿ بيف المعمـ كالمتعمـ أال

يات، الفيسبكؾ، كتركني، الماسنجر، المنتدمنيا البريد اإلل نشطة التعمـفي أالطبلب كدخكليـ 
 دارة التعمـاليكتيكب، كيمكف أف يتـ التكاصؿ عبر ىذه األدكات مباشرة أك مف خبلؿ نظـ إ

 (.446 ، ص3125؛ نبيؿ جاد، 3123حمد زيد، )أكالجسكر، كببلؾ بكرد، كمكدؿ 
حصائية بيف التخصصات المختمفة ات داللة إفي حيف يفسر الباحثاف عدـ كجكد فركؽ ذ

جتماعي في مقياس لطبلب كمية التربية النكعية في بعدم الكشؼ عف الذات، كالتكاصؿ اال
ككيف لى تلطبلب بغض النظر عف التخصص تسعى إاف جميع التكاصؿ عبر اإلنترنت إلى أ

خبار كالصكر مع خريف كتككيف صداقات جديدة، كتتبادؿ األعبلقات اجتماعية جيدة مع اآل
كاليمكـ بما يحقؽ لدييـ التكاصؿ االجتماعي كالكشؼ  فكار كمشاعراألصدقاء، كالتعبير عف األ

 نترنت. ذات كذلؾ مف خبلؿ التكاصؿ عبر اإلعف ال
عبر  التكاصؿ مكاقع أف( مف 3128إليو دراسة )رىاـ جميؿ ، تكصمت ما يتفؽ مع كىذا 

 عبر االصدقاء كاألقارب ربط عمى كتعمؿ االجتماعي رأس الماؿ بناء في تساعدنترنت اإل

 .المسافات
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تدفع إلى استخداـ سمات رئيسة  ثبلث(  Valkenburg & Peter, 2011حدد ) كما
التعبير عف الذات ىي السرية كعدـ الكشؼ عف اليكية، الكشؼ ك نترنت في التكاصؿ عبر اإل
  التزامف.ك كسيكلة الكصكؿ 

التكاصؿ  فأتؤكد دراسات ف بعض الأ (Kalmus, Siibak & Blinka, 2014) كرأل
الشعكر بالتقارب المتبادؿ نترنت يحفز عمى الكشؼ الذاتي كالتكاصؿ كتعزيز الصداقة ك عبر اإل
شعكر بالكحد مف المشاركة االجتماعية كتقدير الذات كيقمؿ مف ال يزيد كما فراد،بيف األ

(pp.2106-2108.) 
يتكقع أف يككف اتجاه طبلب كمية التربية النكعية  "و نصنتائج الفرض الثالث كتفسيرىا: ك 

لمعينة استخداـ اختبار "ت" كالختبار ىذا الفرض تـ بقنا نحك التعمـ النقاؿ أعمى مف المتكسط"  
 كتتضح نتائج ىذا الفرض في الجدكؿ التالي: الكاحدة

 (7خذول سقى )

 َىضح اردبِ انطالة َحى انزؼهى انُقبل

انًزىسظ  انزخصص

 انُظشٌ
 انًؤششاد انزدشَجُخ

 يسزىي انذالنخ د

 ع و. ردشَجٍ  و. َظشٌ

 1.112 5.88 9.68 79.22 73 تربية مكسيقية
 1.112 6.88 8.35 79.35 73 اقتصاد منزلي
 1.112 7.64 8.7 69.:7 73 تربية فنية

 1.112 8.93 8.64 82.54 73 تكنكلكجيا التعميـ
( بيف 1.112يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل )

المتكسط النظرم كالمتكسط التجريبي لدرجات طبلب كمية التربية النكعية بمختمؼ تخصصاتيـ 
كبيذا بعاد كالدرجة الكمية(  لصالح المتكسط التجريبي التعمـ النقاؿ )األس االتجاه نحك عمى مقيا

 يجابي كالمرتفع نحك التعمـ النقاؿ بيف الطبلب.ؽ صحة ىذا الفرض، حيث االتجاه اإلتتحق
لييا فيما يخص إكىذا يتفؽ مع نتائج جميع الدراسات التى استطاع الباحثاف الكصكؿ 

جاىات الطبلب نحك التعمـ النقاؿ ف اتالنقاؿ كالتى أكدت عمى ألجامعة نحك التعمـ اتجاه طبلب ا
 ; Chaka & Govender, 2017 ; Patil, etal., 2016)يجابية كمرتفعة كمنيا )إ

Yorganci, 2017). 
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نترنت في التكاصؿ كالتعميـ شار كبل مف استخداـ تكنكلكجيا اإلى انتكقد يعزم ىذا إل
مكانية بما يعزز إخر بيف الطبلب مف جانب آؼ الذكية ، كاستخداـ اليكاتمف جانب كالترفيو
 في عمميات التعميـ كالتعمـ.ا المختمفة كتطبيقاتي يااستخدام

لى الخصائص التى تتميز بيا اليكاتؼ الذكية بصفة عامة كتكنكلكجيا رجع ذلؾ إكما قد ي
ية كالتشكيؽ، التعمـ النقاؿ بصفة خاصة كحرية الحركة كالتنقؿ، كسيكلة االستخداـ، كالجاذب

 نترنت.مكانية االتصاؿ باإلالتفاعؿ االجتماعي بيف الطبلب، كا  ك 
حيث تمثؿ اليكاتؼ الذكية مصدر لممتعة كالتسمية بيف المراىقيف كالشباب، كما تتيح 

 (.Chóliz, 2010المحادثات بينيـ فرص التكاصؿ االجتماعي كتكطيد العبلقات اإلنسانية )
العممية التعميمة لما تتميز بيا مف مميزات إيجابية، يسيـ  مكانية استخداميا فيكما أف إ

في الخركج مف النطاؽ الضيؽ لمتعميـ الرسمي إلى االستخداـ الفكرم لمصادر المعرفة الرقمية 
-Al) الغنية، كزيادة التفاعبلت اإليجابية بيف الطبلب بعضيـ البعض كبينيـ كبيف المعمـ

Barashdi, Bouazza, & Jabur, 2015). 
الميكؿ التكنكلكجية  ف التعمـ النقاؿ طريقة تشبعىذا باإلضافة إلى أف الطبلب يركف أ

تساعد المتعمـ في الحصكؿ ك ، كاسيؿ مف طرؽ التعمـ التقميديةكمتعة كثر جاذبية لدييـ، كما أنيا أ
 عمى المعرفة كمصادرىا المتنكعة كتنمي ميارات البحث كالتعمـ لديو.

 & Mugo, Njagi)( كدراسة Jagadeeswari, 2017دراسة )كىذا يتفؽ مع نتائج 

Chemwei, 2017)  عمى تفضيؿ الطبلب لمتعمـ النقاؿ عف طرؽ التعمـ التقميدية. أكدتاحيث 
ال تكجد فركؽ بيف طبلب كمية  عمى " الرابعنص الفرض نتائج الفرض الرابع كتفسيرىا: ي

كالختبار ىذا الفرض تـ التربية النكعية بقنا في االتجاه نحك التعمـ النقاؿ تعزم إلى التخصص" 
( لمتأكد مف داللة الفركؽ بيف One – Way ANOVAتحميؿ التبايف أحادم االتجاه )

 المجمكعات ككانت النتائج كالتالي:
 لخاصة بدرجات طبلب العينة عمى مقياس االتجاه نحك المتكسطات كاالنحرافات المعيارية ا

التعمـ النقاؿ كذلؾ حسب التخصص )تربية مكسيقية، اقتصاد منزلي، تربية فنية، تكنكلكجيا 
 التعميـ(.

 (8خذول سقى )

 انًزىسطبد واالَحشافبد انًؼُبسَخ نؼُُخ انذساسخ ػهً يقُبس

 االردبِ َحى انزؼهى انُقبل حست انزخصص
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االَحشاف  انًزىسظ خصصانز انًزغُش

 انًؼُبسٌ

 

 االردبِ

 َحى  

 انزؼهى 

 انُقبل

 9.68 79.22 تربية مكسيقية

 8.35 79.35 اقتصاد منزلي

 8.7 69.:7 تربية فنية

 8.64 82.54 تكنكلكجيا التعميـ

 8.92 37.:7 المجمكع

 

  االربعة في االتجاه نتائج تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمكشؼ عف الفركؽ بيف التخصصات
 نحك التعمـ النقاؿ كيكضحو الجدكؿ التالي

 
 
 
 
 
  

 (9خذول سقى )

 دالنخ انفشوق ثٍُ انًدًىػبد فٍ االردبِ َحى انزؼهى انُقبل 

يدًىع  يصذس انزجبٍَ االثؼبد

 انًشثؼبد

دسخخ 

 انحشَخ

يزىسطبد 

 انًشثؼبد

يسزىي  ف

 انذالنخ

ى 
ؼه

انز
ى 

ح
َ 
بِ

د
الر

ا

ل
قب
انُ

 

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمي

3:5.9 
21247.9 
21542.7 

4 
279 
282 

:9.3: 
71.44 

 غير دالة 2.73

في  األربعحصائيا بيف المجمكعات تكجد فركؽ دالة إنو ال يتضح مف الجدكؿ السابؽ أ
 اتجاه طبلب كمية التربية النكعية نحك التعمـ النقاؿ.
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عمـ النقاؿ بغض النظر عف الت يجابي لمطبلب نحككيعزم الباحثاف نتيجة االتجاه اإل
ـ نحك تكظيؼ الياتؼ المحمكؿ باعتباره جزء مف حياتيـ لى التخصص إ حماس الطبلب كدافعيتي

 كرمز لمتطكر كالتكنكلكجيا لدييـ في العممية التعميمية. اليكمية
االتجاه نحك التعمـ نو ال تكجد فركؽ في أثبتت أ كىذا يتفؽ مع العديد مف الدراسات التى

 ,Ahrens & Zaščerinska)ك النكع اك مستكل الدراسة النقاؿ تعزم إلى متغير التخصص أ

2015 ; Yorganci, 2017). 
ىمية كفكائد تكظيؼ اليكاتؼ الذكية في العممية إلى إدراؾ الطبلب ألذلؾ كما قد يرجع 

ية الرجعة تعذمكانية تمقي الدعـ كالـ في أم مكاف كزماف، إتاحة فرص التعم، حيث إالتعميمية
 قراف، زيادة الدافعية كالتعاكف بيف الطبلب. الفكرية مف المعمـ أك األ

القيمة التربكية  يركفف الطبلب ( إلى أ3123دراسة )إيماف ميدم، شارت نتائج حيث أ
مف تكظيؼ الياتؼ الذكي في العممية التعميمية كالتغمب عمى مشكبلت الفصكؿ التقميدية، كزيادة 

 ك التعمـ، كتكفير كالكقت كالجيد، كتدعيـ التعمـ الذاتي.دافعية الطبلب نح
ف اتجاىات ( أ3127 المديرس، كخمكد النجار )مؿ مبارؾ، عبد اهللبينما رأل كبل مف أ

يجابية نتيجة لرضاىـ عف استخداـ تطبيقات اليكاتؼ الذكية في نحك التعمـ النقاؿ إ الطبلب
 تسييؿ العممية التعميمية.
بعاد الرفاىية النفسية )األيتكقع أف يككف مستكل  "كنصو كتفسيرىا:  الخامسنتائج الفرض 
كالختبار ىذا الفرض تـ طبلب كمية التربية النكعية بقنا أعمى مف المتكسط"   كالدرجة الكمية( لدل
 كتتضح نتائج ىذا الفرض في الجدكؿ التالي: لمعينة الكاحدةاستخداـ اختبار "ت" 

 (13خذول )

 ثؼبد وانذسخخ انكهُخ( نذي ػُُخ انذساسخ)األانشفبهُخ انُفسُخ َىضح يسزىي 
انًزىسظ  ثؼبداأل انزخصص

 انُظشٌ
 انًؤششاد انزدشَجُخ

 د
يسزىي 

 انذالنخ
 و. َظشٌ

و. 

 ردشَجٍ 
 ع

رشثُخ 

 يىسُقُخ
 1.112 39.2 3.68 48.87 38 االستقبلؿ الذاتي

 1.112 4:.5 :7.6 51.95 47 تقبؿ الذات
في التعامؿ مع الكفاءة 
 1.112 4.2 6.43 46.55 44 البيئة

 1.112 45.:2 6.24 58.9 44يجابية مع العبلقات اإل
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انًزىسظ  ثؼبداأل انزخصص

 انُظشٌ
 انًؤششاد انزدشَجُخ

 د
يسزىي 

 انذالنخ
 و. َظشٌ

و. 

 ردشَجٍ 
 ع

 االخريف
 1.112 29.96 5.96 54.73 41 النمك الشخصي
 1.112 3:.6 5.97 :45.3 41 الحياة اليادفة
 1.112 26.8 32.79 86.:34 :29 الدرجة الكية

اقزصبد 

 يُزنٍ
 1.112 :28.9 4.67 47.62 38 الذاتياالستقبلؿ 
 1.112 ::.5 7.88 52.15 47 تقبؿ الذات

الكفاءة في التعامؿ مع 
 1.112 4.93 7:.5 46.93 44 البيئة

العبلقات اإليجابية مع 
 خريفاآل

44 58.2 7.63 25.6 1.112 

 1.112 26.54 6.27 52.98 41 النمك الشخصي
 1.112 6.35 6.68 45.46 41 الحياة اليادفة
 1.112 24.6 34.79 347.79 :29 الدرجة الكية

 رشثُخ

 فُُخ 
 1.112 29.72 4.43 47.53 38 االستقبلؿ الذاتي

 1.112 9.2 6.48 53.74 47 تقبؿ الذات
الكفاءة في التعامؿ مع 

 1.112 5.12 5.2 46.65 44 البيئة

يجابية مع العبلقات اإل
 االخريف

44 59.2: 6.42 29.86 1.112 

 1.112 25.38 6.94 53.78 41 النمك الشخصي
 1.112 8.24 5.8 46.22 41 الحياة اليادفة
 1.112 28.13 96.:2 351.66 :29 الدرجة الكية

ركُىنىخُب 

 انزؼهُى
 1.112 28.8 :4.9 47.29 38 االستقبلؿ الذاتي

 1.112 6.55 8.64 53.67 47 تقبؿ الذات
 1.112 6.33 5.24 47.57 44الكفاءة في التعامؿ مع 
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انًزىسظ  ثؼبداأل انزخصص

 انُظشٌ
 انًؤششاد انزدشَجُخ

 د
يسزىي 

 انذالنخ
 و. َظشٌ

و. 

 ردشَجٍ 
 ع

 البيئة
يجابية مع العبلقات اإل

 االخريف
44 59.39 7 26.9 1.112 

 1.112 26.54 6.67 54.85 41 النمك الشخصي
 1.112 8.34 6.95 47.88 41 الحياة اليادفة
 1.112 9:.24 35.67 355 :29 الدرجة الكية

( بيف 1.112يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل )
المتكسط النظرم كالمتكسط التجريبي لدرجات طبلب كمية التربية النكعية بمختمؼ تخصصاتيـ 

لصالح المتكسط التجريبي كبيذا تتحقؽ ، بعاد كالدرجة الكمية()األالرفاىية النفسية عمى مقياس 
 صحة ىذا الفرض.

ف مستكل الشعكر بالرفاىية النفسية أ بعض الدراسات مفنتائج  وكضحتأما كىذا يتفؽ مع 
 ,Maaulot, Faisal, Ishak, Lani, & Ing, 2015 ; Faisal)الطبلب متكسط  لدم

etal., 2017). 
ف درجات الشعكر ( عف أ3128)تبلحمة  عبد جبريف، جبارة سفرت نتائج دراسة نبيؿأكما 
 كطالبة بالمرحمة الجامعية. ا( طالب311النفسية كاف متكسط لدل عينة تككنت مف )بالرفاىية 

ف طالب المرحمة الجامعة قد مر بالعديد مف الخبرات كالمكاقؼ أكيفسر الباحثاف ذلؾ 
 تسيـ في الكصكؿ بوقد التى  ،السارة كغير السارةالمتنكعة منيا التعميمية كاالجتماعية كاالنفعالية 

النفسية يجابية كالصحة ساعده عمى التمتع باإلتالنضج النفسي كالسمككي كاالنفعالي  لى درجة مفإ
 لى تحقيؽ رفاىية نفسية مرتفعة لديو.كالعبلقات االجتماعية اإليجابية مع المجتمع، كىذا يؤدم إ

سرة مف حيث المعيشة بعيد عف محيط األ قمـ الطبلب مع الحياة الجامعيةكما أف تأ
داء المياـ كالتكميفات العممية يسيـ في زيادة ىؿ، كطبيعة الدراسة كاالستذكار كأغتراب عف األكاال

كينمي االحساس بالقدرة عمى السيطرة عمى البيئة  ،االستقبللية كاالعتماد عمى النفس لدييـ
 المحيطة.
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خيرة مف المرحمة الجامعية كقرب أف كصكؿ الطبلب إلى السنكات األلى باإلضافة إ
، كاالستعداد لمحياة الدافعية نحك التخطيط كاالستعداد لممستقبؿ الميني كالشخصي التخرج تمنحيـ
 مما يعطي لو معنى كىدؼ لمحياة كمف ثـ السعي الدؤب لتحقيقو. ،سريةالزكجية كاأل

كؿ ىذا يسيـ في تنمية الكفاءة الذاتية كميارات المكاجية كميارات العبلقات االجتماعية 
 الطبلب مما يحقؽ الرفاىية النفسية لدييـ. كميارات حؿ المشكبلت لدل

ال تكجد فركؽ بيف طبلب كمية  الفرض عمى "ىذا نص كتفسيرىا: ي السادسنتائج الفرض 
كالختبار تعزم إلى التخصص" بعاد كالدرجة الكمية( )األالتربية النكعية بقنا في الرفاىية النفسية 

( لمتأكد مف داللة One – Way ANOVAتحميؿ التبايف أحادم االتجاه )ىذا الفرض تـ 
 الفركؽ بيف المجمكعات ككانت النتائج كالتالي:

  مقياس استخداـ المتكسطات كاالنحرافات المعيارية الخاصة بدرجات طبلب العينة عمى
 التخصص.، كذلؾ حسب بعاد كالدرجة الكمية()األ مقياس الرفاىية النفسية

 
 (11خذول )

 انًؼُبسَخ نؼُُخ انذساسخ ػهً يقُبسانًزىسطبد واالَحشافبد  

 ثؼبد وانذسخخ انكهُخ( حست انزخصصانشفبهُخ انُفسُخ )األ

 االَحشاف انًؼُبسٌ انًزىسظ انزخصص االثؼبد

 3.68 48.87 تربية مكسيقية االسزقالل انزارٍ

 4.67 47.62 اقتصاد منزلي

 4.43 47.53 تربية فنية

 :4.9 47.29 تكنكلكجيا التعميـ

 3.38 36.73 انًدًىع

 7.7 51.95 تربية مكسيقية رقجم انزاد
 7.88 52 اقتصاد منزلي

 6.48 53.74 تربية فنية
 8.64 53.67 تكنكلكجيا التعميـ

 6.59 41.73 انًدًىع

انكفبءح فٍ انزؼبيم 

 يغ انجُئخ
 6.43 46.55 تربية مكسيقية
 7:.5 46.93 اقتصاد منزلي
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 5.2 46.64 تربية فنية
 5.24 47.57 تكنكلكجيا التعميـ

 4.65 35.79 انًدًىع

انؼالقبد اإلَدبثُخ 

 يغ اِخشٍَ
 6.24 58.9 تربية مكسيقية
 7.63 58.2 اقتصاد منزلي

 6.42 :59.2 تربية فنية
 7 59.39 تكنكلكجيا التعميـ

 5.74 47.82 انًدًىع

 5.96 54.73 تربية مكسيقية انًُى انشخصٍ
 6.27 52.98 منزلي اقتصاد

 6.94 53.78 تربية فنية
 6.67 52.98 تكنكلكجيا التعميـ

 5.36 42.95 انًدًىع

 5.96 :45.3 تربية مكسيقية انحُبح انهبدفخ
 6.68 45.46 اقتصاد منزلي

 6.82 46.23 تربية فنية
 6.95 47.88 تكنكلكجيا التعميـ

 5.3 35.1 انًدًىع

 32.79 86.:34 مكسيقيةتربية  انذسخخ انكهُخ
 34.79 347.79 اقتصاد منزلي

 96.:2 351.66 تربية فنية
 35.67 355 تكنكلكجيا التعميـ

 22.42 243.11 انًدًىع

 

  ربعة في الرفاىية التخصصات األنتائج تحميؿ التبايف أحادم االتجاه لمكشؼ عف الفركؽ بيف
 النفسية، كيكضحو الجدكؿ التالي:

 

 (12خذول )

 دالنخ انفشوق ثٍُ انًدًىػبد فٍ انشفبهُخ انُفسُخ

 يصذس انزجبٍَ ؼبداألث
يدًىع 

 انًشثؼبد

دسخخ 

 انحشَخ
يزىسطبد 

 انًشثؼبد
 ف

يسزىي 

 انذالنخ
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ربعة في التخصصات األنو ال تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف يتضح مف الجدكؿ السابؽ أ
 ك الدرجة الكمية.كمية التربية النكعية سكاء في األبعاد ألدل  الرفاىية النفسية مستكل

ف البيئة الجامعة بصفة عامة تكفر فرصة لمطبلب لتككيف كيرجع الباحثاف ذلؾ إلى أ
ية أك مف فرؽ دراسية أخرل أك كميات ك الكممع طبلب مف ذات الفرؽ الدارسية أ صدقات جديدة

ـ أ ـ في اتساع دائرة عبلقاتي  ماف.خريف كيكفر جك مف المتعة كاألاالجتماعية مع اآلخرل مما يسي

االسزقالل 

 انزارٍ
 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات
 الكمي

76.57 
299:.87 
2:66.33 

4 
279 
282 

32.93 
22.36 

غير  5:.2
 دالة

رقجم 

 انزاد
 المجمكعاتبيف 

 داخؿ المجمكعات
 الكمي

229.34 
83::.56 
852817: 

4 
279 
282 

4:.52 
84.56 

غير  18:.1
 دالة

انكفبءح 

فٍ 

انزؼبيم 

 يغ انجُئخ

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمي

36.8: 
4785.2 
47::.5 

4 
279 
282 

9.7 
32.98 

غير  1.4:4
 دالة

انؼالقبد 

اإلَدبثُخ 

يغ 

 خشٍَاِ

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمي
 

49.27 
66::.36 
6748.52 

4 
279 
282 

23.83 
44.44 

غير  1.493
 دالة

انًُى 

 انشخصٍ
 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات
 الكمي

21.:8 
5917.77 
5:18.74 

4 
279 
282 

44.77 
39.72 

غير  2.287
 دالة

انحُبح 

 انهبدفخ
 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات
 الكمي

274.23 
5743.9: 
58:7.13 

4 
279 
282 

65.48 
38.68 

غير  83:.2
 دالة

انذسخخ 

 انكهُخ

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمي

2242.2 
95965.6 
96:96.7 

4 
279 
282 

488 
616 

غير  1.857
 دالة
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( إلى França-Freitas, Prette, & Del Prette, 2017حيث تكصمت دراسة )
 كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الميارات االجتماعية كالرفاىية النفسية.

يجابية اإلاالجتماعية كالقيـ كاالتجاىات غفاؿ دكر القدكة كممارسات التنشئة كال يمكف إ
حاضرات الدراسية كفي عضاء ىيئة التدريس داخؿ المالتى تقدـ مف قبؿ أرشادات كالتكجييات كاإل

 نشطة الترفييية التى تدعـ كتعزز الرفاىية النفسية لدل الطبلب.الندكات كاأل
قباؿ عمى الحياة بنشاط حقيؽ النجاح كالتفكؽ الدراسي كاإللى تإف سعي الطبلب كما أ

سرة ة تخطي الصعاب كتمقي الدعـ مف األصدقاء كاأللى محاكل، باإلضافة إكطمكحكحيكية 
 كالمعمميف يسيـ في تنمية الرفاىية النفسية لدييـ.

نترنت ينمي الركابط االجتماعية  كأخيرا فإف استخداـ الطبلب ألدكات التكاصؿ عبر اإل
 ,Valkenburg & Peter, 2007 ; Wang & Wang)كتقدير الذات كالرفاىية النفسية 

2011). 
ا بيف ال  نص عمى "يك كتفسيرىا: السابع نتائج الفرض  تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائين

نترنت كدرجاتيـ عمى درجات طبلب كمية التربية النكعية بقنا عمى مقياس التكاصؿ عبر اإل
كلمتحقؽ مف مدل صحة ىذا الفرض تـ حساب معامبلت مقياس االتجاه نحك التعمـ النقاؿ" 

  فكانت النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:درجاتيـ عمى المقياسيف ارتباط بيرسكف بيف 
 (13)خذول 

 َزشَذ واالردبِ َحى انزؼهى انُقبلانزىاصم ػجش اإل يؼبيالد االسرجبط ثٍُ

 انزخصص
 انًزغُش 

 االثؼبد 

انزىاصم 

 انزؼهًٍُ

انكشف 

 ػٍ انزاد

رطىَش 

 انزاد

انزىاصم 

 االخزًبػٍ

انذسخخ 

 انكهُخ

االردبِ َحى  رشثُخ يىسُقُخ

 انزؼهى انُقبل
3.333* 3.424** 3.434** 3.235 3.542** 

االردبِ َحى  اقزصبد يُزنٍ

 انزؼهى انُقبل
3.338* 3.366* 3.334* 3.141 3.441* 

االردبِ َحى  رشثُخ فُُخ

 انزؼهى انُقبل
3316* 3.334* 3.457** 3225 491** 

االردبِ َحى  ركُىنىخُب انزؼهُى

 انزؼهى انُقبل
3.434** 3.42** 3.479** 3.139 3478** 

 (  قيـ غير دالة 1,16دالة عند مستكل داللة ) *( ، 1,12دالة عند مستكل داللة ) **
 (1,6،   1,4‘   1,2)معامؿ االرتباط صغير  ، متكسط ، كبير تقابؿ      

( 1.12يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة ارتباطية دالة احصائيان عند مستكل داللة )
كدرجاتيـ  عمى مقياس االتجاه نحك التعمـ النقاؿ شعبة التربية المكسيقية طبلب درجات ما بيف 
بينما كالدرجة الكمية الكشؼ عف الذات، كتطكير الذات، نترنت:التكاصؿ عبر اإلمقياس بعاد عمى أ
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( مع بعد التكاصؿ التعميمي، في 1.16جد عبلقة ارتباطية دالة احصائيان عند مستكل داللة )تك 
 حيف ال تكجد عبلقة ارتباطية مع بعد التكاصؿ االجتماعي.

( ما بيف درجات طبلب 1.16كما تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيان عند مستكل داللة )
حك التعمـ النقاؿ  كدرجاتيـ عمى أبعاد مقياس شعبة االقتصاد المنزلي عمى مقياس االتجاه ن

التكاصؿ التعميمي، كالكشؼ عف الذات، كتطكير الذات، كالدرجة الكمية  نترنت:التكاصؿ عبر اإل
 في حيف ال تكجد عبلقة ارتباطية مع بعد التكاصؿ االجتماعي.

( ما بيف درجات 1.12كيتضح كجكد عبلقة ارتباطية دالة احصائيان عند مستكل داللة )
بعاد مقياس نحك التعمـ النقاؿ كدرجاتيـ عمى أطبلب شعبة التربية الفنية عمى مقياس االتجاه 

حصائيان بينما تكجد عبلقة ارتباطية دالة إنترنت: تطكير الذات، كالدرجة الكمية التكاصؿ عبر اإل
( مع بعدم التكاصؿ التعميمي، كالكشؼ عف الذات، في حيف ال تكجد 1.16مستكل داللة )عند 

 عبلقة ارتباطية مع بعد التكاصؿ االجتماعي.
( ما بيف درجات 1.12كما يتضح كجكد عبلقة ارتباطية دالة احصائيان عند مستكل داللة )

أبعاد مقياس نقاؿ كدرجاتيـ عمى طبلب شعبة تكنكلكجيا التعميـ عمى مقياس االتجاه نحك التعمـ ال
نترنت:التكاصؿ التعميمي، كالكشؼ عف الذات، كتطكير الذات، كالدرجة الكمية، التكاصؿ عبر اإل

 في حيف ال تكجد عبلقة ارتباطية مع بعد التكاصؿ االجتماعي.
نو تكصمت إلى أ( حيث Jang & Nam, 2013كتتفؽ ىذه النتيجة مف نتيجة دراسة )

أدكات التكاصؿ عبر تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف تصكر الطبلب نحك التعمـ النقاؿ كاستخداـ 
 .نترنتاإل

يزة اليكاتؼ الذكية لدل الطبلب جإلى تكافر أف ىذه النتيجة قد تعزم كيرل الباحثاف أ
يجابي نحك ه إـ تطبيقاتيا المتنكعة في الدخكؿ إلى اإلنترنت يسيـ في تككيف اتجامكانية استخداكا  

لى ىذه العبلقة مما يؤدم إنترنت ـ في استخدامو في التكاصؿ عبر اإلكيسي ،التعمـ النقاؿ
ف استخداـ الطبلب لمتكاصؿ عبر خرل قد يكك ىذا مف ناحية، كمف ناحية أبينيما االرتباطية 

كمف ثـ  ة التعميميةىك الدافع نحك رغبة الطبلب في تكظيؼ اليكاتؼ الذكية في العممينترنت اإل
عبلقة تأثير كتأثر ف العبلقة ىي ك التعمـ النقاؿ، أم يمكف القكؿ أنحيجابي لدييـ تككيف اتجاه إ

 نترنت.ر اإلبيف استخداـ اليكاتؼ الذكية كبيف التكاصؿ عب
نترنت ف رغبة الطبلب في تحقيؽ تنمية كتطكير لمذات مف خبلؿ التكاصؿ عبر اإلكما أ

الكتساب المعرفة كالخبرات الجديدة كحضكر الندكات كالتدريبات، مع الرغبة في التكاصؿ التعميمي 
يارات كالتكاصؿ مع قراف كالبحث عف المعارؼ كالمريؽ تبادؿ األفكار العممية مع األيضا عف طأ
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دارة إية مكاناالكاديمي، يثير شغؼ الطبلب نحك إجابات االستفسارات كالدعـ المعمـ كتمقى إ
 كتحقيؽ كؿ ذلؾ مف خبلؿ الياتؼ كبالتالي يتككف لديو اتجاه نحك التعمـ النقاؿ.

دكات التكاصؿ االجتماعي مف خبلؿ ـ الياتؼ في الكصكؿ إلى أكقد يسيـ سيكلة استخدا
في الكشؼ كالتعبير عف تاحة الفرصة لدل الطبلب قات تكيتر كفيسبكؾ كانستجراـ في إتطبي

 كمشاعرىا كىمكميا.رائيا الذات كعف آ
فصاح عف الذات كىذا يتصكر األفراد أف التكاصؿ عبر اإلنترنت طريقة جيدة لئلحيث 

 (.Valkenburg & Peter, 2007نترنت )بدكره يدعـ زيادة استخداـ التكاصؿ عبر اإل
النقص في تعكيض ىك الرغبة في عبر اإلنترنت  التكاصؿالدافع األكؿ الستخداـ يعد كما 

تشير النتائج إلى أف استخداـ مف خبلؿ تككيف صدقات جديدة، كما ميارات االجتماعية ال
 ,Bonetti, Campbell)الكشؼ عف الذات اشباع الحاجة إلى اإلنترنت يتيح  التكاصؿ عبر

& Gilmore, 2010). 
عمى مقياس التكاصؿ عبر في حيف ال تكجد عبلقة ارتباطية بيف بعد التكاصؿ االجتماعي 

ف ىذا االتجاه يتضمف جانب ، كقد يككف السبب في ذلؾ أرنت كاالتجاه نحك التعمـ النقاؿنتاإل
ساليب تعمـ جديدة كمحاكلة اكتساب خبرات أيتضمف بحث عف معرفة كتجريب ،  ىتربكم تعميم

بعاد التى تتضمف ؿ كمشاركة مياـ عممية، كىذا يمكف أف يرتبط مع األكتباد ،كميارات جديدة
ؿ االجتماعي القاصر عمى تبادؿ كال يرتبط بالتكاص ،تنميتيا كالتكاصؿ التعميميتطكير الذات ك 

 صدقاء كتككيف صداقات.األخبار كالمعمكمات الشخصية بيف األ
ا بيف ال  نص عمى "يك كتفسيرىا:  الثامفتائج الفرض ن  تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائين

بعاد كالدرجة )األ نترنتإلالتكاصؿ عبر ا درجات طبلب كمية التربية النكعية بقنا عمى مقياس
كلمتحقؽ مف مدل صحة " بعاد كالدرجة الكمية()األكدرجاتيـ عمى مقياس الرفاىية النفسية الكمية(

فكانت النتائج كما درجاتيـ عمى المقياسيف ىذا الفرض تـ حساب معامبلت ارتباط بيرسكف بيف 
  ىك مكضح بالجدكؿ التالي:

 
  (14)خذول 

ثؼبد )األوانشفبهُخ انُفسُخ ثؼبد وانذسخخ انكهُخ()األ َزشَذانزىاصم ػجش اإليؼبيالد االسرجبط ثٍُ  

 وانذسخخ انكهُخ(

 انزخصص
 انًزغُش 

 ثؼبد األ

انزىاصم 

 انزؼهًٍُ

انكشف 

ػٍ 

 انزاد

رطىَش 

 انزاد

انزىاصم 

 االخزًبػٍ

انذسخخ 

 انكهُخ
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 انزخصص
 انًزغُش 

 ثؼبد األ

انزىاصم 

 انزؼهًٍُ

انكشف 

ػٍ 

 انزاد

رطىَش 

 انزاد

انزىاصم 

 االخزًبػٍ

انذسخخ 

 انكهُخ

رشثُخ 

 يىسُقُخ

 

 3.125 3.177 3.341 3.325 3.395 االستقبلؿ الذاتي

 3.374 3.3181- 3.357- 3.392 3.218 تقبؿ الذات

 3.391 3.148- 3.347 3.12 3.144 الكفاءة في التعامؿ مع البيئة

اإليجابية مع العبلقات 
 خريفاآل

3.221 3.234 3.372 -3.138 3.179 

 *3.433 3.358 *3.32 3.244 *3.345 النمك الشخصي

 3.262 3.328- 3.162 3.288 3.253 الحياة اليادفة

 3.251 3.396- 3.124 3.221 3.299 الدرجة الكمية

اقزصبد 

 يُزنٍ

 

 3.337 3.245 3.164 3.245 3.313- االستقبلؿ الذاتي

 3.368 3.131 3.39- 3.386 3.359 تقبؿ الذات

 3.351 3.224 3.371 3.172- الكفاءة في التعامؿ مع البيئة
-

3.3168 

العبلقات اإليجابية مع 
 خريفاآل

-3.343 3.232 3.178 3.193 3.187 

 *3.321 3.169 *3.338 3.164 *3.333 النمك الشخصي

 3.224 3.318 3.341 3.222 3.38- الحياة اليادفة

 3.234 3.311 3.332 3.244 3.323- الدرجة الكمية

 رشثُخ 

 فُُخ

 

 3.164 3.365- 3.336 3.335- 3.168 االستقبلؿ الذاتي

 3.2 3.387 3.39 3.382- 3.312 تقبؿ الذات

 3.125 3.12- 3.131 3.334- 3.291 الكفاءة في التعامؿ مع البيئة

العبلقات اإليجابية مع 
 خريفاآل

3.17 3.169 3.337 3.223 3.332 

 *3.377 3.288 **3.39 3.335 *3.343 النمك الشخصي

 3.235 3.147 3.151 3.383 3.259 الحياة اليادفة

 3.314 3.167 3.311 3.331 3.319 الدرجة الكمية

ركُىنىخُب 

 انزؼهُى
 3.152 3.332- 3.185 3.324 3.19 االستقبلؿ الذاتي

 3.339 3.121 3.3135 3.38- 3.321- تقبؿ الذات
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 انزخصص
 انًزغُش 

 ثؼبد األ

انزىاصم 

 انزؼهًٍُ

انكشف 

ػٍ 

 انزاد

رطىَش 

 انزاد

انزىاصم 

 االخزًبػٍ

انذسخخ 

 انكهُخ

 3.269 3.21 3.396 3323 3.222 الكفاءة في التعامؿ مع البيئة

مع يجابية العبلقات اإل
 خريفاآل

-3.76 3.245 -3.317 3.317 3.335 

 *3.369 3.315 *3.375 3.116 *3.343 النمك الشخصي

 3.131- 3.139- 3.325 3.399- 3.3189- الحياة اليادفة

 3.365 3.347 3.375 3.396 3.331 الدرجة الكمية

( 1.16داللة )حصائيان عند مستكل إيتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة ارتباطية دالة 
نترنت: التكاصؿ أبعاد مقياس التكاصؿ عبر اإل عمى كمية التربية النكعيةما بيف درجات طبلب 

بعاد مقياس الرفاىية النفسية: النمك أكدرجاتيـ عمى  التعميمي، كتطكير الذات كالدرجة الكمية
إحصائيا بيف أية عبلقة دالة صي، كذلؾ بيف طبلب جميع التخصصات، في حيف ال تكجد الشخ

التكاصؿ نترنت: الكشؼ عف الذات، ك درجات الطبلب عمى أبعاد مقياس التكاصؿ عبر اإل
بعاد مقياس الرفاىية النفسية: االستقبلؿ الذاتي، تقبؿ الذات، الكفاءة االجتماعي كدرجاتيـ عمى أ

طبلب جميع  خريف، الحياة اليادفة، كذلؾ بيفالتعامؿ مع البيئة، العبلقات اإليجابية مع اآل في
 التخصصات.

الكاردة في الجدكؿ السابؽ يتضح أف العبلقة االرتباطية بيف أبعاد مقياس  كباستقراء النتائج
بعاد لـ تتحقؽ سكل في بعديف مف أ بعاد مقياس الرفاىية النفسيةالتكاصؿ عبر اإلنترنت كأ

بعاد الرفاىية أالذات كذلؾ مع بعد كاحد فقط مف  التكاصؿ ىما التكاصؿ التعميمي، كتطكير
 ف العبلقة بينيما عبلقة ضعيفة.أأم  النفسية متمثبلن في النمك الشخصي

( كذلؾ مف Huang, 2010دراسة )ليو نتائج كىذا يتفؽ بدرجة كبيرة مع ما تكصمت إ
ف ا، ككشفت الدراسة عف أ( مشارك32369جمالي عدد عيناتيا )( دراسة بمغت إ51ؿ تحميؿ )خبل

 نترنت المختمفة عمى الرفاىية النفسية ضئيمة.استخدامات اإلتأثير عبلقة ك 
كالياتؼ المحمكؿ ف التكنكلكجيا المتقدمة ( أPallavicini, etal, 2018حيث يرل )
 .(p.6223نترنت مفاتيح لدعـ الرفاىية النفسية )كالتكاصؿ عبر اإل



 انخٕاصم عبز اإلَخزَج ٔعالقخّ باالحجاِ َحٕ انخعهى انُقال ٔانزفاْيت انُفسيت نذٖ طالب كهيت انخزبيت انُٕعيت 

 د/ سهٕٖ حشًج حسٍ عبذ انْٕاب                           د/ يحًٕد أبٕ انًجذ حسٍ عثًاٌ 

 

 

 -511-   8102ديسًبز                                                                 ٔانثالثٌٕ  انسابعانعذد 

عبر التكاصؿ ( استخدامات محددة عمى صفحات Burke & Kraut, 2016ف )إال أ
قارب التكاصؿ مع األقارب، كتمقي الدعـ مف األنترنت ىي التى تدعـ الرفاىية النفسية كمنيا اإل

 كاالصدقاء.
تمثمت في  نترنتاستخدامات الطبلب لمتكاصؿ عبر اإلكثر أف ألى ىذه إباحثاف لاعزم كي

كىذا ما يتضح مف نتائج الفرض الثاني، كىذا يساعد في  ،التكاصؿ التعميمي كتطكير الذات
حسيف سبؿ كلتتعمـ كتجريب كؿ ما ىك جديد، ل يـتحقيؽ النمك الشخصي لدييـ حيث محاكالت

 فضؿ، كلمتفكؽ الدراسي كالعممي.الحياة، كلمتكجو نحك األ
نترنت ( إلى أف أكثر أدكات التكاصؿ عبر اإلMorley, 2014شارت نتائج دراسة )فقد أ

الفيسبكؾ كذلؾ بيدؼ التكاصؿ مع ك ؛تفضيبل لدل الطبلب ىي مكاقع التكاصؿ االجتماعي
 كاديمي فيما بينيـ.األقراف كالتكاصؿ األ

بعاد إحصائية بيف معظـ أبعاد الرفاىية النفسية كأ ةكقد ترجع عدـ كجكد عبلقة دال
ستقبلؿ الذاتي، كتقبؿ الذات، االبعاد الرفاىية النفسية خصكصان لى أف أالتكاصؿ االجتماعي إ

فراد سكاء البيئة، كالحياة اليادفة، تتطمب أكثر مف مجرد التكاصؿ بيف أكالكفاءة في التعامؿ مع 
نما تتطمب عمؿ كتجريب كممارسات تعزز االستقبلؿ أك تكاصؿ عبر اإلنترنت؛ كا  كجيا لكجو 

، كتبرىف عمى مقدرة الفرد في فرض التحكـ كالسيطرة فاعميةالذاتي كتنمي االحساس بالكفاءة كال
ىدافو كبما يساعده في التحدم كالتغمب بو كتطكيعيا بما يخدـ في تحقيؽ أ عمى البيئة المحيطة

 عمى الصعاب.
خريف في يخص العبلقة بيف التكاصؿ عبر اإلنترنت كبعد العبلقات اإليجابية مع اآل كفيما

العبلقة غير دالة إحصائية بعكس ما ىك متكقع خصكصا كأف أحد النفسية فكانت مقياس الرفاىية 
أف التكاصؿ عبر ب ه الباحثافنترنت ىك التكاصؿ االجتماعي، كىذا يفسر أبعاد التكاصؿ عبر اإل

ف يرتبط بالرفاىية النفسية بمعزؿ عف معرفة طبيعة ىذا التكاصؿ، كمدتو كمع اإلنترنت ال يمكف أ
 خريف.التى تربط الفرد باآل رجة القرابةمف يتـ، كما ىي د
التكاصؿ كالتعاكف بيف نترنت يبدك في االجتماعي في بعد التكاصؿ عبر اإلفالتكاصؿ 

خريف كبعد مف جديدة، في حيف تتمثؿ العبلقات اإليجابية مع اآلصدقات التككيف الصدقاء، ك األ
كالثقة كحؿ اء صدقألالقكية مع اكاصر الصمة سرية الطيبة، كأالرفاىية النفسية في العبلقة األ

 حزانيـ.أفراحيـ ك مشكبلتيـ، كمشاركتيـ أ
جرل معيـ ده نتائج العديد مف الدراسات مف أف درجة القرابة مع مف يكىذا ما تؤك

ـ الخجؿ، كمدتو يؤثر في كاصؿ االجتماعي، كطبيعة التكاصؿ إذا كاف يعزز الكفاءة الذاتية أالت
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 ,Castellacci& Tveito, 2018; Li)نترنت كالرفاىية النفسية اإلالعبلقة بيف التكاصؿ عبر 

Shi & Dang, 2014 ; Valkenburg, & Peter, 2007)  . 
 Naeemi & Tamam, 2017)دراسات في حيف ال تتفؽ نتائج ىذه الدرسة مع نتائج 

; Tromholt, 2016)   اصؿ عبر التك نو تكجد عبلقة ارتباطية سمبية بيف أظيرت أالتي ك
، كذلؾ عند المقارنة بمف ال يستخدـ ىذا التكاصؿ الفيسبكؾ كالرفاىية النفسيةنترنت مف خبلؿ اإل
 ك ممف تكقفكا عف استخدامو.أ

 بما يمى: افيكصي الباحث البحث: بناء عمى ما تقدـ كمف خبلؿ نتائج البحثتكصيات 
 كير الذات.نترنت في مجاؿ التعميـ كالتعمـ، كتنمية كتطتعزيز تكظيؼ التكاصؿ عبر اإل .2

 ك بديؿ.لتعميـ الجامعي سكاء كتعمـ مدمج أتفعيؿ التعمـ النقاؿ في مرحمة ا  .3

نترنت ف جراء استخداميـ لمتكاصؿ عبر اإلبناء كتكخي الحيطة كالحذر ممتابعة الطبلب كاأل  .4
 في الكشؼ عف الذات. 

 االىتماـ بتنمية الرفاىية النفسية لدل الطبلب   .5

نترنت التى تدعـ الرفاىية النفسية عمى أدكات التكاصؿ عبر اإليب الطبلب االىتماـ بتدر   .6
 دكف االقتصار عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي فقط.
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 انًزاجع
تربويات تكنولوجيا القرن الحادى والعشرين تكنولوجيا ويب (. 1051براىيم عبد الوكيل الفأر )إ

 . 1ستخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات في التربية ،ا، سمسمة تربويات الحاسوب 1.0
 طنطا :الدلتا لتكنولوجيا الحاسبات.

 في اإللكتروني التواصل أدوات عمى القائمة المزاممة أثر(. 1051حمد زيد عبد العزيز )أ

، النفس وعمم التربية رسالة، سعود الممك بجامعة التربية كمية لطالب الدراسي التحصيل
 .11-1، 10 ،السعودية

القاىرة: مكتبة االنجمو  .مقياس طيب الحياة النفسية(. 1051حمد محمد جاد الرب )أ
 المصرية.

 استخدام أثر(. 1051امل مبارك الحمار، عبد اهلل عبد العزيز المديرس، وخمود النجار )

، الجوال التعمم نحو واتجاىيم المعممين الطالب لدى التعمم تسييل في  الذكية اليواتف تطبيقات
 .151-111 (،1)11،  وا جتماعية تربوية دراسات

 في والذكية المتنقمة لميواتف التربية كمية طالب توظيف واقع(. 1051يمان ميدي محمد )إ

-511 (،1)11شمس عين ، جامعةالتربية كمية مجمة، نحوىا واتجاىاتيم التعميمية العممية
101. 

القاىرة: جوانا لمنشر  ظل االجيزة المحمولة،التعميم والتعمم في (. 1051جمال عمي خميل )
 والتوزيع.

رقام، متاح في أمصر في  .(1051لجياز المركزي لمتعبئة واالحصاء )ا
http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035 

، ميدانية دراسة : األسري والضبط اإللكتروني التواصل أدوات(. 1051رىام جميل ابو رومي )
 .51-5(،1)11، ردنألا، واالجتماعية االنسانية العموم دراسات

 ،صطالحاإعجم مصطمحات التربية لفظا م(. 1001) الزكيحمد عبد الفتاح فاروق عبده فميو، أ
 لدنيا الطباعة والنشر. ار الوفاءسكندرية: داإل

تحسين فعالية (. 1051مجدي عبد الوىاب قاسم، صفاء احمد شحاتو، ورشا محود خفاجي، )
 القاىرة: دار الفكر العربي  .مؤسسات التعميم العالي باستخدام التكنولوجيا، رؤية مستقبمية

رؤية حديثة في اإلعاقات  التربية الخاصة(. 1051محمد حسين، ميسون محمد، االء سميم )
 عمان: دار أمواج لمنشر والتوزيع. .وتعديل السموك

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.capmas.gov.eg%2FPages%2FStaticPages.aspx%3Fpage_id%3D5035&h=ATNbendQkkZaJvmblVtpM8XvcoXkWsdYKH7b2NZZnwEr0_KZOslvOm6FJkqSHF76YRTAnFrtY3cB-vUYm9uvYgjnLjfM6EP0F0xQRgS0XemQ9K6p4AdhN69imqLhTFKxSPoHMTcxNumHWcg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.capmas.gov.eg%2FPages%2FStaticPages.aspx%3Fpage_id%3D5035&h=ATNbendQkkZaJvmblVtpM8XvcoXkWsdYKH7b2NZZnwEr0_KZOslvOm6FJkqSHF76YRTAnFrtY3cB-vUYm9uvYgjnLjfM6EP0F0xQRgS0XemQ9K6p4AdhN69imqLhTFKxSPoHMTcxNumHWcg
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. لبنان: يجابيإطالق طاقات الحياة قراءات في عمم النفس اإل(. 1051مصطفى حجازي)
 لمطباعة والنشر والتوزيع.  التنوير

القاىرة: دار الفكر العربى لمطباعة  لكترونى،تكنولوجيا التعميم اإل  .(1051نبيل جاد عزمى)
 والنشر والتوزيع.

القاىرة: دار  .خضر الرقميالتدريب النقال بالتعمم األ(. 1051ياسر خضير الحميداوي )
 السحاب لمنشر والتوزيع.
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