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 ملخّص
ق وعلوسدددط   ُيعدددال عليع ددديت عنل يتوظدددا ويوويدددا علي ظولوميدددط علت  يددد   ددد  عل دددت 

علحايث  فا عليع يت علمدط عا  ويدداا هلدس عسدي اعت علي ظيد  علحايثد  نيمدط  عل ع و د  
ل  ديع ت  يمددطو ي  حدداوا عل  ددط  وعل  ددط   ويعي ددا ظمددطم عدد ع عرسددي اعت   ددس عل تي دد  
عليددا يدديت تدددط يمدد يت علتي دد  عليع ي يدد  علي ظولوميدد  و دداى  تع ددط   ظطمددتعط ع سطسددي   

   دد  معددت  ظطمددت علتي دد  عليع ي يدد  عليددا يمدد  ع يتطتعددط  دد   يمددد يت ويعددال علاعفعيدد
علتي دد  عليع ي يدد   ويظعيدد     يدد  علدديع ت سددوعأ ي ظولوميدد  مو ي  يايدد   ول دد  عدد   علاعفعيدد  
ي ي ددددا تددددط ي ا عدددد   علتي دددد   وعدددد   علاتعسدددد  يسي مددددا  سدددديوى عسددددي اعت ويوويددددا 

يددط  د   تد    تد  علمط عد   ويتحد  فدا علي ظولوميط علت  ي  وي تي طيددط وتتع مددط وماوع
علع  دددد  تددددي   سدددديوى عرسددددي اعت وعلاعفعيدددد  ظحددددو علدددديع ت  دددد   دددد   عدددد   علي ظولوميددددط 
و   يددددط مي دددًط تطنظمدددط  ع  دددطاي ا  ي دددثً  تطليحمدددي   و دددا ع يدددطت  علتطحثددد   يظددد  

(  طلدددد  و طلتدددد   دددد    تدددد  مط عدددد  علتيددددتع عل طمدددد   وم ددددا  ل اتعسدددد  555ت غدددد   
  ع و : رسي مددددددطأ  سدددددديوى عرسددددددي اعت وعليوويددددددا ل ي تي ددددددط  وعلتددددددتع     يطسددددددي 

علحطسوتي   وعلثطظا: نيمطا اتم  اعفعي  عل  ت  ظحو عليع ت علي ظولوما        ع   
 علي تي ط .

و ا   م  علاتعس  هلس يحايدا علي تي دط  ع  ثدت عسدي اع ًط  د   تد  عل  تد   
علتتيدددددا عنل يتوظدددددا وعل وتطيددددد  ع  ثدددددت حيددددد   طظددددد  ادددددت ط  عليوعمددددد  عرمي دددددط ا و 

عسدي اع ًط    دط   مد  علاتعسد  هلدس ومدوا عتيتدط   دطلا ويدطت تدي   سديوى عرسدي اعت 
وعلاعفعي  ظحو عليع ت عنل يتوظا  فا حدي  لدت ي د  عظدطت عتيتدط  تدي   سديوى علي تيدق 
 مو علاعفعيدددد   ددددل عليحمددددي     ددددط لددددت ي دددد  علمددددظل  مو عل سدددديوى علاتعسددددا مو عل  يدددد 

  يغيتع   فط    فا ي يي  علاعفعي .
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 مقدمة
ماى علي وت علي ظولوما علدط د   د   علع دا عل ط دا هلدس يغييدتع  عط  د  فدا 
مسددطلي  علحيددط  عنظسددطظي   وممددتذ يسدد س عدد ع علعمددت علدد ي يسددي ت   يدد  ي ظولوميددط 
علحطسدددو  وعل ع و دددط  وعريمدددطر   مدددت علي ظولوميدددط علت  يددد  مو  مدددت ي ظولوميدددط 

ع و دط   ل دا اد    عليغيدتع  عليدا مومددايدط علي ظولوميدط علحايثد  يغيدتع  فدا  مددط  عل 
عليع يت  حي  يغيت  معاعف  و مطري  و ت   ومسطليت  وودت   م  حط  و س يط  
مايددا  ل ددتق عليع دديت علحدداي   ظدددط: عليع دديت عنل يتوظددا  وعليع دديت عل تطاددت  و عليع دديت 

طي  وغيتعط  وم يعدط يتح  فا يوويا علي ظولوميدط    تعا  وعليع يت        عل وت
 علت  ي  فا    ي  عليع يت وعليع ت.

فا  مت ي ظولوميط عل ع و ط  مو  دط يعدتا تعمدت علي ظولوميدط علت  يد   لدت 
يعا يحمي  عل عتف  علداا ع سطسا       يد  عليع ديت  تد  عيسدع  ع فدطق ووددت  

 ط لددت يعددا  ددتق عليع دديت علي  يايدد   ظطسددت  معاعفأ ثتمع يدد     مددتا يحمددي  عل عتفدد   
ليح يدددق ع عددداعا علمايدددا    و  يددد  ف  دددا يغيدددت  ماوعت عل ع دددت مي دددًط وم ددد    ظدددطحا 

 مايا  ييعق  ل ع عاعا علمايا  عل يظطغ    ل  مت ي ظولوميط عل ع و ط .
ه   دددد  معددددت ع عدددداعا عليددددا يسددددعس عليتتيدددد  فددددا  مددددت علي ظولوميددددط علت  يدددد  

ا   س  دطتع  مسطسي   ث  عليع يت وح  عل ا    وعي دط  عل دتعت  وعد   يح ي   عليأ ي
عل دطتع  ممتح  ل     ي  عليع يت ومسطس   و لت    مم  ه داعا علعدتا عل دطات   دس 

 علي يا  ل  مي ل ستيل عليغيت ييست تست   يوعلا عل عتف  و ثت  عل يغيتع .
  ددددس علدددديع ت علدددد عيا  ه  سدددد ط  عدددد ع علعمددددت يي  دددد  مفددددتعاًع ي ي  ددددو  عل ددددات 

وعل سدددي ت وع ع ر ييدددأيس هر ه ع  دددط  علعدددتا  دددافو ًط تاعفعيددد  اع  يددد   يعت ددددط علتي ددد  
عليع ي يدد  علي ظولوميدد  تحيدد  يحثدد    ددس علدديع ت وعرسددي تعت تدد    ف ددت يعددا عظددطت   دد  
 حداا ل ديع ت وعتييدطا عل اتسد  مو علمط عد   تدد  ممدتحتف  ط  علعدتا علديع ت فدا مي و دد  

مي وددتا  ددط اعت ي  ظدد  عليعط دد   ددل علي ظولوميددط علت  يدد  وي ي ددت علدداعفل ل دديع ت  ويحدد  
  يمطو ع ت لت حاوا عل    وعل  ط .



 
 

   

 

 مدتوى ادتخدام التطبيقات 
 والبرامج الحادوبية لدى طلبة الجامعة

 أ. م. د. نهيل محمد رجب الجابري
  2112      أيلول(  12العـــدد   ) 

  964 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 اإلطار املنهجي
 مشكمة الدراسة

ي  ق   س علعمت عل ي ظعياد  ع    مدت علي ظولوميدط علت  يد  عليدا غيدت  
عليع ددديت  ووددددت  مظدددوع  عل ثيدددت  ددد  مسدددطلي  و دددتق حيطيظدددط علحطليددد  ت دددط فيددددط عليتتيددد  و 

و تق يع ت ويع يت مايا   ط      س ع   علي ظولوميط. ل ا ممتذ عليت ي    س ع  وت 
عل يع    تطليع يت عنل يتوظا وعلت  ا م تًع  د ًط  فطلاعفعي     ع  دوت عل يع  د  تدطليع يت 

و  عل يع ت عنل يتوظا علت  ا عليا رتا    عرعي طت تدط فا ع ع علعمت   رتا م  ي 
  تً    س    ي  عليع ت تعغتًط في   وع   علاعفعي  م ت  دت سوعأ  ط  عليع يت ي  يايًط مو 
ي ظولوميددددًط ت  يددددًط. ه  علي ظولوميددددط علحايثدددد  ت ددددط ي ا دددد   دددد   ثيددددتع  سدددد عي  وتمددددتي  
وحت يدد  ويوعمدد  وغيتعددط  دد  عل ثيددتع  عليددا يعيتددت مسطسددي  فددا    يدد  علدديع ت يمع ظددط 

علاعفعيد  ظحدو علديع ت  دا ي دو  مف د  و عييد   ظدا عل ديع ت   دط يمعد     يد  ظن   تأ  
 عليع ت م ثت فط  ي .
 أهداف الدراسة

يددداا علاتعسدد  هلددس عليعددتا   ددس علي تي ددط  وعلتددتع   علحطسددوتي  عل سددي ا   
 ددد   تددد    تددد  علمط عددد  فدددا    يددد  عليع ددديت وعلددديع ت  ويحايدددا ميددددط م ثدددت عسدددي ا ط فدددا 

وعليح دددق  ددد  ومدددوا عتيتدددط  تدددي  اتمددد  عسدددي اعت علي تي دددط  وعلتدددتع      يددد  علددديع ت. 
علحطسددوتي   ددل اتمدد  علاعفعيدد  ظحددو عليع دديت عرل يتوظددا لدداى   تدد  علمط عدد   تطن ددطف  
هلس عليح ق    وموا عتيتط  تي  عليحمي  علاتعسا  ي ث  تطل عا  عليتع  ا ل  طلد  

 يتوظا  وعلتح  فا عثت       علمظل واتمي    س ع يتطت علاعفعي  ظحو عليع يت عرل
 و عل سيوى ع  طاي ا وعل  ي    س علاعفعي  ظحو عليع ت عرل يتوظا.
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 تساؤالت الدراسة

ه  عدد   علاتعسدد  يحددطو  م  يتددي  علع  ددط  تددي   دد   دد  علاعفعيدد  ظحددو علدديع ت 
 دد لت عنل يتوظدا و سدديوى عسددي اعت عل طلد  علمددط عا ل ي ظولوميددط عليع ي يد  علت  يدد   و 

علع  ددد  تدددي  علاعفعيددد  وعليحمدددي  ع  دددطاي ا ل  طلددد   ويحايددداًع عنمطتددد   ددد  ع سددد    
 ع يي :
 ط عا علي تي ط  علي ظولومي  وعلتت ميطيطلحطسوتي ع  ثت عسي اع ًط     ت    ت   -1

 علمط ع .
عددددد  عظدددددطت    ددددد  عتيتط يددددد  تدددددي   سددددديوى عرسدددددي اعت ل ي تي دددددط  علي ظولوميددددد   -2

 ي  وعلاعفعي  ظحو عليع ت عنل يتوظا.علتت ميط  علحطسوت
عددددد  عظدددددطت    ددددد  عتيتط يددددد  تدددددي   سددددديوى عرسدددددي اعت ل ي تي دددددط  علي ظولوميددددد   -3

 وعلتت ميط  علحطسوتي   وعليحم  علاتعسا ل  طل .
عدد  عظددطت    دد  عتيتط يدد  تددي   اتمدد  علاعفعيدد  ظحددو علدديع ت وعليحمددي  علاتعسددا  -4

 ل  طل .
تمد  علاعفعيد  ظحدو علديع ت عنل يتوظدا ُيعدد ى عد  عظدطت فدتوق اعلد  هحمدط يًط فدا ا -5

 ل مظل.
عد  عظدطت فدتوق اعلد  هحمدط يًط فدا اتمد  علاعفعيد  ظحدو علديع ت عنل يتوظدا ُيعدد ى  -6

 ل   يط  علاتعسي .
عد  عظدطت فدتوق اعلد  هحمدط يًط فدا اتمد  علاعفعيد  ظحدو علديع ت عنل يتوظدا ُيعدد ى  -7

 ل  سيوى علاتعسا.
 أهميةالدراسة

لاتعسدد  فددا يحايددا علي تي ددط  وعلتددتع   علي ظولوميدد  ع  ثددت ي  دد  مع يدد  عدد   ع
عسدددي اع ًط    تددد    تددد  علمط عددد   و ددد لت يتدددي  عددد   علاتعسددد  علع  ددد  عرتيتط يددد  تدددي  
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 سدديوى عرسدددي اعت لدددد   علي تي دددط  وعلتدددتع   علحطسدددوتي  واعفعيددد  عل طلددد  ظحدددو علددديع ت 
تددددتع   علحطسددددوتي    ددددس عنل يتوظددددا  و دددد لت مثددددت عسددددي اعت ويوويددددا علي تي ددددط  وعل

عليحمدددي  ع  دددطاي ا ل  طلددد  ويحايدددا مثدددت علمدددظل   دددس علاعفعي  ومي دددًط يحايدددا مثدددت 
عل  ي  وعلي مص   س  سيوى علاعفعي  لاى عل  تد   وعد   علظيدط   سديع     ومددط  
 مدددحط  عل دددتعت  ددد   و دددل  علتدددتع   عليع ي يددد  وعر ددداعا عل  ددد  علي ويتيددد  ل يع ددديت 

 علمط عا.
 اسةمنهج الدر 

ُيعدددا عددد   علاتعسددد   ددد  علتحدددو  علومدددعي   م دددط عل دددظد  عل سدددي ات فددددو  دددظد  
عل سذ عل ياعظا عل ي يسعس      لد  علتطحثد  هلدس يدوفيت عل ط دا  علعتي د  وعلوعسدع  

    عل ع و ط  وعلتيطظط  عل     لإلمطت     مس    ع ع علاتعس .
 الذراسات السابقة
يتوظدددا   دددس عظددد  عليع ددديت عل دددا وت ( عليع ددديت عرل  NEHME 2515  يعدددتا
 تأظدد  همتع يددطً  عنل يتوظددا ( علدديع ت2515ويعددتا  علاددظطق وتظددا او ددا    تطلي ظولوميددطً 

 مو عل ا مددد  ع  ددتعص دد   دد    يظو دد  و  هل يتوظيددد  وسددط    دد    دد  عل  تدد  يع ددت
  تددام تط ي ددطا (LAN) عل ح يدد   وعلاددت ط  وعنظيتظدد  علحطسددو  عل تظدد  مو يوويددا

   (Data Show) علتيطظدط    دت  عل ع دت  و د لت مددط  ت سدط ا  مو علد عيا عليع ت
ل يتوظا لايد  عل دو  لظ د  عل عتفد    عليع يت عنم(  , 2515Wu and Hwangويتى  

  فطليع ت وعليع يت لت يعواع   ياع  وي وت    ي  عليع  أي طً     ط فا علياتيل علي  ياي
ل يتوظددا   فددا علو دد  علدد ي ي ددات عليع دديت عنيطايددفددا عل تي دد  علي  يايدد  وعلمددعوا عر ي

وعلي ظولوميددددط وسددددط    ويدددد  لددددا ت علدددديع ت و طمدددد   ددددل سددددت   علي ددددوتع  علي ظولوميدددد   
 فا يظويل  مطات عليع ت .  تيتعً  ظيتظ  ي ع  اوتعً فطن

 يتوظدا  عددوت وعسدل و دطت ل(   س م  عليع ديت عن NEHME 2515وين ا   
ويي     ظحس عليع يت        علات ط  وع ع ياد     ل ايا  فا علياتي ول   ظطم  
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وعل دددددا وت تطليعط ددددد  وعليعدددددطو  تدددددي    علوعمتدددددط  وعلعدددددتو  علتسددددد ي  وغيدددددت علتسددددد ي 
ويددتى    ظيتظدد   عل يع  ددي   دد   دد   ي ظولوميددط عل ع و ددط  و دد لت عسددي اعت اددت   عن

2558  Keller   )يد اعا تسدت       يوويا علي ظولوميط عل سط ا  فا    ي  علديع تم
ول دددد  عظددددطت عليع دددديت عل تددددت   وعليع دددديت   ل يتوظددددا تيددددت  فدظددددطت لدددديل ف دددد  عليع دددديت عن

 .(M-learning( وعليع يت        عل وتطي      On_lineعل تطات    
( م    تع  علمعوا عليا يديت ياتيسددط تطل ط د   NEHME 2515وي  ت 

 ظولوميد   م دط علمدعوا عليدا يديت        عليع ت عل تطادت يدا س علمدعوا ع ظيد  علي
ا   عليع يت تدط تي  عليع يت علي  ياي عل دط ت   دس عليعط د  تدي  عل ع دت وعل طلد  وعليع ديت 

حي  يت يععي        عليع يت علي  ياي وعليع ديت   ل يتوظا يس س علمعوا عل ا م عن
  م( 2515. ويدد  ت    دداعا علي ظولددوما ع ظددا  سددي ا ي  ي ظولوميددط عل ع و ددط   عددطً 

 سدطف  فطمد   توموا  مط ص عليع ت    تعا    ث  مط ص عليع ت عنل يتوظا    
وليي    دس  طي د   ن تي  عل ع ت وعل يع ت  وعلع   عل ي ت   حدو  عل ديع ت حيد  ي دل  سد

و يدطا    و ط يس س عليع يت عل سي ت وعليع ت عل ي ييت   س  اى  تعح  علحيط  عل  ي ع 
 ويعي دا ع ي دطاعً  علت  يد   نل يتوظدا ييسدت تطسدي اعت علي ظولوميدطفدف  علديع ت ع  س  لدت 

  ددس علي ظولوميددط علحايثدد  و طمدد  ي ظولوميددط عل و تيددويت و ي ظولوميددط عريمددط    تيددتعً 
 ؛.   دط يي يد  تطليعط د  حيد   يسدعس علديع ت عنل يتوظدا هلدس يح يدق عليعط د ظيتظ وعن

ل  تد  ع  دتي . و دا ممدتذ عد ع عليعط دد  مو تدي  عل طلدد  وع ل ع دتسدوعأ تدي  عل طلد  وع
  وي ي دددددا اتمددددد  عسدددددي اعت عليع ددددديت تتععددددد  علي دددددال     ظدددددطً  أ  ظددددد    دددددس ع  ددددد مو ادددددا

حسدد  اتمدد  عيسددط  عليع دديت و  ددق   دد  عسددي اعت   يدد  هلددس عسددي اعت  ددط   ل يتوظددا عن
 عرسي اعت ل وسط   علي ظولومي  عل ع و طيي  .

وميدط عل ع و دط  عدا وسدي    د  وسدط   ل يتوظدا ويوويدا ي ظوله  عليع يت عن
عليع دديت عليددا  ددا يحدد   م و دد   دد  عل ادد     ويعي ددا  لددت   ددس  تي دد  علي تيددق   
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وع ي عدد  علظيدط   عليددا يومد   هليدددط   لد لت ممتيدد  اتعسدط   ددا  حدو  عدد ع عل و دو 
وم يعدددط  طظدد  ي ددات ومدددط  ظوددت   ي عدد  ييع ددق ت تي دد  يوويددا وي تيددق ي ظولوميددط 

   فدددا    يددد  عليددداتيل و دددد لت عل دددطا  مو عل و دددو  علددد ي يددداتل. ويددددتى  عل ع و دددط 
2558  Keller  يتوظدددا هر م  عظدددطت يحدددايط  ل( مظددد  تدددطلتغت  ددد  فوع دددا عليع ددديت عن 
ل يتوظدا و طعييد  ويوويدا ايط  عل تدتى عدو يعتيدا عليع ديت عنووعحا   د  عليحد يوعم 

ا عل مددط ص وومددا ا يددق عدد ع عليعتيددا فددا ع ظو دد  عليع ي يدد  تادد   وع ددذ  حددا
ويحايددددا علعظطمددددت علعط  دددد  فددددا عدددد   علتي دددد  و تي دددد     دددددط  لتي دددد  علدددديع ت علي ظولوميدددد 

 . طلاعفعي  ظحو عليع ت
ه  يمدد يت تي دد  علدديع ت علي ظولددوما ي ي ددا تادد    ط دد   دد  ي ددت فددا عليع دديت 
علي  يددداي  و ددد  معدددت علعوع ددد  عليدددا يمددد  م ددد عط تعدددي  عر يتدددطت فدددا عددد ع عل و دددو  

   عوددت تي ددط  علدديع ت ع   يووددا ( مKeller   2558عفعيدد  ظحددو علدديع ت  فيددتى  علا
مي تددداعفل  علي ظولوميدددط ل سدددط ا  علددديع ت وعليع ددديت  تع ددددط ييمدددا تأظددددط  ومدددد   عييدددطً 

 ,Hartnett)فا حدي  ع  دتى ي دو  تيوميد   د  عل ع دت. ويد  ت  اع  ا    عل يع ت 
St George, & Dron, 2011)  ه  علاعفعيدد  عددا علع  يدد  عل ومددد  ظحددو يحعيدد

ويددنثت علاعفعيدد    ددس  ددط ع ظدديع ت  و يددا ظدديع ت  و يددس   عل دديع ت وتفددل و يددطا  ظاددط  
( م  ومدددط  علظوددت عل عطمددت  يددتت  Brophy,2010ويدد  ت   و يددا ظ يددطت علدديع ت.

ع  وع عداعا علاعفعي  ت اتع  عل ديع ت عليع يتيد  وعلع  يدط  عرظععطليد  وع ف دطت وعل عي دا
( 2515و يتدي     داعا وعلي  عط  وع و دط  وعلع  د  عليعط  يد  تدي  عل ديع ت وعلتي د . 

ل يتوظددا   ي ددا  دد   و ددا عليع دديت علعددطاي   لددت م  م   يددطا  علاعفعيدد  فددا علدديع ت عن
ر وعد ع     تفدا علع  يد  عليتتويد  وعدو عل ديع ت لوحدا   وعحاعً  ع ع عل و ا ي ت  تفطً 

فدف  عسديتعييميط   يدطا  علاعفعيد  فدا  علديع ت عنل يتوظدا. وتطليدطلا؛  و دايظ تق   دس 
وي ي ا     و ا عليع ت علعطاي ر ي و  تطل توت  فعطل  فا  يطا  اعفعي  عل يع  ي  
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فا  و ا عليع ت عنل يتوظا. لد ع  ي و     عل توتي عليع يت فدا عسديتعييميط  ي ت 
 ,Hartnett, St George, & Dron). وين ا م تى ي و   ظطست  ل يع ت عنل يتوظا

ل يتوظددددا عي دددد   يظطولدددد  علاعفعيدددد  فددددا تي ددددط  علدددديع ت عنم  ع تحددددط  عليددددا  (2011
ع و  عل دددط ت   دددس ظ ددددو ت فدددا علسددد ط  وعلدددد ي يدددتى م  علاعفعيددد  سدددد   مو  يدددي ؛ ظحظ

ل يتوظدددا فدددا عل م ددد    عل ددديع ت فدددا تي ددد  علدديع ت عنمو    ت طمددي  فدددا ا مدددي  عل دديع
ظدددد   دددد  مظدددد  يددددتى في ي ددددت علاعفعيدددد  تادددد   مددددوعتي مو مسطسددددا  م ددددط عريمددددط  ع  ددددت ف

 م  ا ت و يطا  اعفعي  عل يع ت.مل يتوظا    عل توتي يم يت تي   عليع ت عن
 ثدت حوددطً م  ظحدو علديع ت  تيظد  ع تحدط  م  عل يع  دي  علد ي  ي ي  ددو  علاعفعيد 

ثددطت   فددا علددتت  عل ظ  ددا وعرسددي ط  وع ي ددطا ظددد    يددق فددا علدديع ت ويحسددي  ع اعأ وعر
 عنتاع  وعل ثطتت  عرظا طت فا ع ظا   عليع ي ي .

و ددد  علاتعسدددط  عليدددا يظطولددد   و دددو ا عليع ددديت عنل يتوظدددا وعلاعفعيددد  ظحدددو 
( حدددو  مثدددت  2515 علظ يثدددط  اتعسددد   دددطت تددددط     يددد  علددديع ت عنل يتوظدددا  دددط ي دددا : 

فدا علادتم    دس علاعفعيد   -وعدا تت ميد  حطسدوتي  يعط  يد  P.P -عسدي اعت تت ميد  
ظحددو علدديع ت   و ددا يومدد   علاتعسدد  هلددس م  يوويددا عدد   علتت ميدد  ي يددا  دد  علاعفعيدد  

 ظحو عليع ت.
( حو  علاعفعيد  هلدس علديع ت لداى   تد  2515فا اتعس  ظوتي   طت تدط   اعا  

طل تي دد  علدديع ت عنل يتوظددا  ومو ددذ علتطحدد  علعددتق تددي  علاعفعيدد  فددا علدد ي  ييع  ددو  ت
عل و ا علي  ياي وعلاعفعي  ظحو عليع ت فا  وع ا عليع يت عنل يتوظا  وتي  علتطح  م  
عسدديتعييميط   يددطا  علاعفعيدد  فددا  وع ددا علدديع ت علعطايدد  ر ي ددو  تطل ددتوت  فعطلدد  فددا 

 ددددديت عنل يتوظدددددا  ومظددددد  رتدددددا  ددددد  هيمدددددطا  يدددددطا  اعفعيددددد  عل يع  دددددي  فدددددا  وع دددددا عليع
عسدديتعييميط  م ثدددت  ظطسددت  ل ددديع ت عنل يتوظددا؛  ظددددط ظ ددو ت عرظيتدددط  وعل    دد  وعلث ددد  

 وعلت س.
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(   س   ت   علمط ع  يظطول  عليح ت  Nehme,2010فا اتعس   طت تدط    
  وغيتعددط  و ددا   مدد   B.bو  Webctفددا علتي دد  عليع ي يدد   دد   دد   تتظددط    ثدد  
ين دداو    ددس ظ ددط   د دد  يمدد  م دد عط   ITعلاتعسدد  هلددس ع سددطي   علدد ي  يسددي ا و  

تعددددي  عر يتددددطت  دددد   يوويددددا وي ييددددا علتي دددد  عليع ي يدددد  و دددد  مع ددددط  يددددطا  علاعفعيدددد  
وعليع ي  لاى عل  ت     ط تيظد  علاتعسد  مظاعفعيد  عل طلد  وماعن  عليع ي دا مف د     دط 

مف دد  فددف  عظ ددتط  عل طلدد  ي ددو  مف دد  وي  دد    ددط  عليعط دد  تددي  عل طلدد  وعل ع ددت
 عل  ق وعليويت لاي  .

رسي مددطأ علعوع دد  عليددا يثيددت  (Kim & Frick, 2011)فددا اتعسدد   ددطت 
اعفعيدد  عل  تدد  فددا علدديع ت عل تطاددت علدد عيا   و عسي مددطأ  سدديوى علاعفعيدد  لدداى عل دديع ت 

عل سدط ط  ويحايدا علعوع د  عل تيت د  تيغيدت علاعفعيد   و يا ييغيدت عد ع عل سديوى  د  
لدددايدت. و دددا   مددد  علاتعسددد  هلدددس م  عظدددطت متتعددد   وع ددد  مسطسدددي  يدددنثت فدددا اعفعيددد  
اتعت مع يدد  علدديع ت  وعلث دد  تددطلظعل  وعلت ددس  وعتيتددط  عدد    عل دديع ت عددا: عرعي ددطت  وعر

يح يق معاعا علديع ت علعوع   تا   ميا  ل عليع ت عل عيا عل تطات سي    عل يع ت    
علاتعسدد  هلددس م  اعفعيدد  عل  تدد  يدد اعا لددايدت و دد لت علت ددس فددا  تظمددطم     ددط   مدد 

عليع دديت علدد عيا عل تطاددت  ظددا ط ي ددو  عل حيددوى  ع    دد  تحيددط  عل دديع ت و دد لت سدددول  
ي دطظدت تأظد   يعط   عل طل   دل علي ظولوميدط وتغتد  عل  تد  فدا علديع ت علد عيا عل سدي ت وعر

فدا اتعسد   دطت  و  لت ي ايت عليع ي  وعلا ت فدا تاعيد  و د   عل دطا  عليع ي يد حق لدت 
لتحد  علاعفعيد  لداى  ع  دي   دط  (Hartnett, St George, & Dron, 2011)تددط

 عليع ت عل تطادت ت  عل ا   فا ظيو ي ظاع     م  ا لدت  و و ط    ي عط  فا تي   
  (On-line    و ا يوم   علاتعس  فا  تح يدط ع ولس هلس  دتم سدنع  حدو   تيعد

علاعفعي  ظحدو علديع ت فدا تي د  علديع ت عل تطادت  ع  دت علد ي  دطا هلدس عل تح د  ع ييد   د  
علاتعسد  تأ دد   يلظيددي   دد  عل عحومددي  وعسدي ات ظ دد  اتعسدد  علحطلدد  وعسددي ا    ددتق 
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تيعدد  علاعفعيدد   و ددا   مدد  علاتعسدد  هلددس م  علاعفعيدد  ظحددو علدديع ت  يددطل  ددا  ليحايددا  
   يدد   ع ددا  و ياع  دد   وم  عل يع  ددي  فددا تي دد  علدديع ت عل تطاددت لددت ي وظددوع  ددافو ي  

  ور تا  د  ع  د  تعدي  فا ع ع عل مط تاعفعي  اع  ي    ط ي  ت علاتعسط  عليا ي   
تي د  علديع ت  ويحايدا ع عداعا  وفديذ عر يتطت  وع   عل و ا عليع ي ا  د   يمد يت 

 تط  عل ظط اط  وعر ييطتع  م طت علاعتل نيمطا اعفل ظحو عسي تعت    ي  عليع ت.
 متغريات الدراسة:

 أوال : التعميم اإللكتروني
ل يتوظددا   ددس عظدد  عليع دديت عل ا و دد  ( عليع دديت عنNEHME  2515يعددتا  

 تطلي ظولوميط.
مسد و   دد  مسددطلي   دديت عنل يتوظدا   ددس مظدد  ( عليع2511ويعدتا  علمددطتتي  

عليع ددديت يعي دددا   دددس عسدددي اعت وسدددط   عريمدددط  علحايثددد   ددد  علحطسدددتط  وعلادددت ط  و 
عل يعدددددداا   دددددد  مددددددو  ومددددددوت  وتسددددددو ط  و حت ددددددط  تحدددددد  و  يتددددددط    علوسددددددط  
سدددوعأ  دددط   لدددت  ددد  تعدددا مو فدددا علعمددد  علاتعسدددا ؛ وتعتدددطت   دددوم   عدددو    هل يتوظيددد 

تم يدل مظوع دددط فدا هيمدط  عل ع و د  ل  دديع ت تأ مدت و د  وم د  مدددا عسدي اعت علي ظيد  
يي د  عليع ديت عنل يتوظدا  د  عل مدطات عنل يتوظيد  عل يظو د  ماوع  لد   و وم تت فط ا .

ويا    لت عسدي اعت عنظيتظد  اع د   ط دط  علاتعسد  لدتت    ليحسي  علع  ي  عليع ي ي 
طلمدددعوا علاتعسدددي  عنل يتوظيددد  مو تع ددددت لياددد ي   دددط يسددد س تتعل ددد   وعل اتسدددي  

تت دددت  دد  تعددا  غددتع  علتحدد  علع  ددا وعلاتعسددط  عل ادديت   وعل يطتعدد     ددط ي  دد  
 ي وي  فمو  اتعسي  هل يتوظي  عفيتع ي      تيق علات ط  عل ح ي .

  ددد   ددد   ل يتوظدددا ياددد   مي يع ددديت يددديت   عليع ددديت عنفوفدددا عددد   علاتعسددد  فددد
( مو  ON-LINEسدددددوعأ تاددددد    تطادددددت     لحطسدددددو يوويدددددا ي ظيدددددط  وي ظولوميدددددط ع

تطسددددي اعت علاددددت ط  عل ح يدددد  وعلعطل يدددد  و دددد لت عسددددي اعت عل وتطيدددد  فددددا    يدددد  علدددديع ت 
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واددددت ط  عليوعمدددد  و حت ددددط  علتحدددد   Moodelمو  B.b ثدددد  ومظو دددد  هاعت  علدددديع ت 
 .وعلتت ميط  عليع ي ي  

 ثانيا: الدافعية نحو التعميم اإللكتروني
م  علاعفعيدد  عددا علحددطف   (Ghergulescu & Muntean, 2010)يددتى 

و  عل ط دد  ليح يدددق عدداا  ي ثددد  فددا يح يدددق عل عتفدد  وعلادددتو  م ي ثدد  سدد   ظعسدددي (  
م  علاعفعيدد  ( 2511ويدد  ت   علعيسددطوي    وعلحعدطو   ددس عل اددطت   فددا    يد  علدديع ت.

لددد  علاع  يددد  مو عل طتميددد  ل  ددديع ت   عليدددا يحدددتت  دد  علظطحيددد  علسددد و ي    دددس مظددددط علحط
سددد و   وماعأ  ويع ددد    دددس عسدددي تعت  ويومدددد  ظددددو علدددداا مو علغطيددد .م ط  ددد  علظطحيددد  

  عل عتفدددا وو يددد  أعل عتفيددد   فددددا حطلددد  اع  يددد  يحدددتت مف دددطت و عدددطتا عل ددديع ت وتظدددط
عليددوع    وعظيتطعدد   حيدد  ي ددذ   يدد    ددس  وعمدد   وعسددي تعت ع اعأ ل ومددو  هلددس حطلدد 

عل عتفدددا وعلظعسدددا. و م دددط  ددد  علظطحيددد  عنظسدددطظي   فددددا حطلددد  عسددديثطت  اع  يددد  يحدددتت 
عل ددديع ت ل سددديغ   م مدددس  ط يددد  فدددا مي  و دددا يع ي دددا يدددداا هلدددس هادددتط  تغتطيددد  

  .ويح يق  عي 

 التعريف اإلجرائي :
عددو  م ددو  عسدديمطتط  عل تددو  مو علددتف   عليأييددا مو عل عطت دد ( لدداى عل  تدد   

علدددديع ت  دددد   دددد   علي تي ددددط  علي ظولوميدددد  وعلتت ميددددط  علحطسددددوتي  عليددددا يعيتددددت  ظحددددو
وي دطل ت م دو  علداتمط  عليدا يحمد    يددط عل طلد   د    ل يتوظدانل يع ت ع ظ و مطً 

 عنمطت     ف تع  عل  يطل عل ي م اي  علتطحث  لد ع علغت 
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 وحمدداتها الدراسة حدود
 :ت طيأيا علاتعس  ظيط   يع يت ييحاا

  ع تا  -  دس   تد  مط عد  علتيدتع عل طمد  فدا  ايظد    دط  علتحد  عد ع ع يمدت  -
 2511  علوع ددددل تددددي  ادددددت ع يددددوتت2511/2512 ع و  علاتعسددددا علعمدددد   دددد  

 .2512ولغطي  يظطيت
 لددد   ه دداعاعط يددت عليددا علاتعسدد  ماع  وثتددط  مداق   ددس علاتعسدد  عدد   ظيددط   يعي ددا  -

 .علاتعس 
 الطريقة واإلجراءات

 مجتمع الدراسة وعينتها 
(  طلد  و طلتد   د    تد  555 ط   علتطحث  تط ييدطت  يظد   ادوع ي  ت غد   

(   طلددد  5555وعلددد ي يت دددط  ددداا   تددددط  مط عددد  علتيدددتع عل طمددد  فدددا  ايظددد    دددط  
  حيد  يدت  ع ييدطت  يظد   د   عل  تد  علد ي  اتسدوع و طلت  فا علعم  علاتعسا ع و  

و تتظط      مdl)lb(calb(bB )ع   حطسوتي  و تتظط   تع   سط طيدت تطسي اعت تت 
Moodel )  ددد  م يدددل علي ممدددط  مو تيوويدددا ي تي دددط  وتدددتع   حطسدددوتي  م دددتى 

 و طظددد  ظسدددتيدت (  طلتط229و دددا ت دددط  ددداا عل  تددد  علددد  وت     وعل  يدددط  فدددا علمط عددد 
. %( 54.2 طلتدد   و طظدد  ظسددتيدت   (227وت دط  دداا عل طلتددط  عنظدط    %(45.8 
( 114يو يل عل  ت  حس  عل  يد  ف دا ت دط   داا عل  تد   د    يد  ع اع  وعلع دوت    طم

( طلتددًط  157%(   وت ددط  دداا   تدد    يدد  علع ددوت عناعتيدد   22.8 طلتددط تظسددت  ت غدد   
ظسددتيدت   طظدد و  طلتددًط  ( 61ت ددط  دداا   تدد    يدد  علمدديال    %( 31.4وت ددط ظسددتيدت  

ظسدتيدت   طظد و   طلتدًط  (44لوميط عل ع و ط    %(  وت ط  اا   ت    ي  ي ظو 12.2 
  طظدد و   طلتددًط  (124%(  وت ددط  دداا   تدد    يدد  علدظاسدد  وعليمدد يت علدداع  ا   8.8 

م ددط يو يددل عل  تدد  حسدد  عل سدديوى علاتعسددا ف ددا ت ددط  دداا   تددد  %(  24.8ظسددتيدت  
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ت ددط  %( م ددط   تدد  علسددظ  علثطظيدد  ف ددا26(  طلتددًط  تظسددت  ت غدد   135علسددظ  ع ولددس  
( 125%( م ددددط   تدددد  علسددددظ  علثطلثدددد  ف ددددا ت ددددط   25.2(  طلتددددًط  تظسددددت  ت غدددد   151 

(  طلتدددط  تظسدددت  111%( م دددط  ددداا   تددد  علسدددظ  علتعتعددد  ف دددا ت دددط  25 طلتدددًط  تظسدددت   
( طلتدددددط  تظسددددت  ت غددددد  33(   م ددددط   تدددد  علسدددددظ  عل ط سدددد  ف دددددا ت ددددط  ددددااعت  22.2 
يع يت ف ا ت ط  اا عل  ت  عل ي  ييع  و  %(  م ط    يو يل عل  ت  حس  ظو  عل6.6 

%(  م ط  اا عل  تد  علد ي  18.4(  طلتط  تظست   92تطل تي   علي  ياي  تا    ط    
( تظسددددت   347يي  ددددو  يع ددددي دت تادددد     ددددي  تددددي  علي  يدددداي وعنل يتوظددددا ف ددددا ت ددددط  

( تظسددت  61%(  م ددط  دداا عل  تدد  علدد ي  ييع  ددو  يع ي ددًط عل يتوظيددًط ف ددا ت ددط   69.4 
%(    م ددط يو يددل عل  تدد  حسدد  عل عددا  عليتع  ددا ف ددا ت ددط  دداا عل  تدد  علدد ي  12.2 

%(  م دط  داا 24.4(  طلتًط  تظست  ت غد   122  4    2ي    عالدت عليتع  ا    
(  طلتددط  تظسددت  ت غدد  252ف ددا ت ددط   2.33ولغطيدد   2عل  تدد  علدد ي  ي ددل  عددالدت تددي  

( 124  3.33ولغطيد   2.34علد ي  ي دل  عداريدت %(   و ا ت دط  داا عل  تد  45.4 
  4ولغطيددد   3.34%( و دداا عل  تددد  علدد ي   عدداريدت تددي  24.8 طلتددًط  تظسددت  ت غدد   

( يو ددذ م دداعا عل  تدد  ويددو يعدت 1وعلمدداو  ت ددت  %(.15.4( تظسددت  ت غدد   52ت ددط 
 حس  علمظل.
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 (4جذول )
 أعذاد الطلبة وتىزيعهم حسب الجنس

  الجنس
 ذكور إناث
 العدد 229 271
 النسبة 4548% 5442%

( يو ذ م اعا عل  ت  ويو يعدت حس  عل  ي  وعلي ممط  عل  ي ع .2وعلماو  ت ت    
(4جذول)  

 تىزيع أفراد الذراسة )الطلبة( في الكليات و التخصصات المختلفة

 الكـــــــمية 
العموم  آداب وعموم

 اإلدارية
تكنولوجيا  الصيدلية

 المعمومات
 دسةالهن

 124 44 61 157 114 العدد 
 %2448 %848 %1242 %3144 %2248 النسبة 

 ( يو يل عل  ت  حس  عل سيوى علاتعسا3ويو ذ ماو  ت ت  
 

(4الجذول )  

 تىزيع أفراد الذراسة حسب المستىي الذراسي

 

السنة  السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى
 الخامسة

 33 111 125 111 131 العدد
 %646 %2242 %25 %2142 %26 النسبة

 ( توزيع الطمبة حسب طريقة التدريس4ويوضح جدول رقم )
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( 9جذول رقم)  
تىزيع الطلبة حسب طريقة التذريس   

 طريقة التدريس 
 اإللكتروني خميط تقميدي 
 61 347 92 العدد
 %1242 %6944 %1844 النسبة

 

  ت  حس  عل عا  عليتع  ا( يو يل عل 5ويو ذ ماو  ت ت  
(5جذول رقم)  

 تىزيع الطلبة حسب المعذل التراكمي

 المعدل التراكمي 
 4-3434 3433-2434 2433-2 2اقل من  
 52 124 212 122 العدد
 %1144 %2448 %4144 %2444 النسبة

 

 أدوات الدراسة وصدقها وثباتها :
 شممت هذه الدراسة عمى األدوات اآلتية:

اس مســتوا اســتخدام التطبيقــات والبرمجيــات الحاســوبية  فــي مقيــ أواًل :
 عممية التعمم :  

علي تي ددط  وعلتت ميددط   يددطل حمددت و  عددو    يددطل  دد  ي ددويت علتطحثدد  يددداا هلددس
  ددط  عددا ي تيددق 18و ددا ت ددط  دداا علي تي ددط  عليع ي يدد  علحطسددوتي  عل سددي ا   فددا علع  يدد  

 (  6وتا  فا علماو  ت ت   
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يقات والبرامج الحاسىبية المستخذمة في عملية التعلم( التطب6الجذول)  

 علي تي ط  وعلتت ميط  علحطسوتي  عل سي ا   فا عليع يت عليس س 
 Blackboardتتظط    1
 Moodleتتظط   2
 Courses Materialsعل سط ط  عل وموا    س  و ل علمط ع  3
  عل ي  عرل يتوظي  و وع ل علاتعسط  علع  ي –عنظيتظ   4
 ( CDتت ميط   يع ي ي    س    5
6 Wikipedia 
 Google & yahoo حت ط  علتح  7
 عل ظيايط  8
9 Google Earth 
15 Google translator 
11 YouTube 
12 Face book 
13 Tweeter 
14 Skype 
     15   Google Talk 
     16 MSN 

    17 E-mail 
 عل وتطي  18

 

علي تي دددط    دددس   يدددطل تتدددط ا يتدددي    ددداعت عرسدددي اعت تحيددد   و دددا يدددت  يدددطل عددد  
 ي و  عرسيمطت    تاتم   طلي / اتم   يوس  / اتم    ي  / ر يسي ات(.
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 ثانيا: مقياس الدافعية نحو التعميم االلكتروني
وعددددو   يددددطل  ددددد  ه دددداعا علتطحثددددد  و ددددا مددددد ت ل يددددطل علاعفعيددددد  ظحددددو علددددديع ت 

 عرل يتوظا     عل مطر  وع تعطا ع يي :
ع و :  عليوعمدد   دد   دد   علي تي ددط  علي ظولوميدد   و ددا ت غدد   دداا علع ددتع  

 ( ف تع . 8عليا ي ث  ع ع عريمط   
ا عليع ت  و دا ت غد   داا علثطظدددددددا: علي       عسي اعت ي ظولوميط علحطسو  ف

 ( ف تع .8علع تع  عليا ي ث  ع ع عريمط   
علثطلد : فط دا  ي ظولوميدط علحطسدو  فدا يع ددت مف د    و دا ت غد   داا علع ددتع  

 ( ف تع .7عليا ي ث  ع ع عريمط   
علتعتل: عل  دوم وعليومد  ظحدو عل سدي ت  علي ظولدوما   و دا ت غد   داا علع دتع  

 ( ف تع .7  عليا ي ث  ع ع عريمط 
  وظددددط  و ددددا تو ددددا فددددا  ه دددداعا   يددددطل علاعفعيدددد  ظحددددو علدددديع ت علي ظولددددوما 

 :علاعفعي  ع يي 
مور : عيمطعددط  هيمطتيدد  ظحددو علحطسددو  عل يع  دد  تأع يدد  علحطسددو   ط ف ددطت 

 وعل عي اع .
طسدو  فدا  د  ثطظيط: علمطظد  علظ  دوي  ويي ثد  فدا علسد وت ظحدو عسدي اعت علح

 وعليوم .     مطر  عل عتف 
ثطلثط: علمطظ  علوماعظا عل ي يعتت    علتغت  وعرسي ط  وعليع ي  رسي اعت 

 علي تي ط  وعلتت ميط  علحطسوتي  ويع ي     س مي وسي   يع ي ي  م تى.
ييست عل  يطل تارر  مداق وثتدط   طليد   ه  يي يدل تمداق عل حيدوى   دط و 

(  ف دددت    و دددا مدددتى عليح دددق  ددد  35ييسدددت تحاعثيددد   واددد ولي  ف تعيددد  علتدددطلط  دددااعط  
ماق عر يتطت         ت     دس لمظد   د  عل ح  دي   د  عل تدتعأ وعل  يمدي  
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فا  مط  عليتتي  و  ت علظعل وي ظولوميط عليع يت    مسطي   علمط عط   و دا   د   د  
 دد   ح ددت هتدداعأ علددتمي حددو  علمدديطغ  عل غويدد  وعلا دد  وعلو ددوم فددا علع ددتع  و ظطسددت  

يددددطل يمددددوتع  وعيمطعطيطل  تدددد    و ددددا م دددد     يتحددددطيدت تعددددي  عر يتددددطت   علع ددددت  ل 
  دددس مددداق  وممتيددد  عليعددداي   عل ظطسدددت   ت دددط لددد لت.وع يتت  لتعأ عل ح  دددي  الدددي ً 

 حيدوى عر يتدطت. و ط د  علتطحثد  تي تيدق عر يتددطت   دس  يظد  عسدي   ي   د    تدد  
  علثتددط  تطسددي اعت   عطالدد    وحسددت    ي دد   عط دد(  طلتددطً 48علمط عدد  ت ددط  ددااعت  
 ( .5.891( و ا ت غ   KR-20 وات تيياطتاسو     
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 نتائج الدراسة
عسدي اعت   تد  علمط عد  ل ي تي دط    سديوىعاف  عد   علاتعسد  هلدس عسي مدطأ 

يمدطا علع  د  عرتيتط يد   تدي   سديوى عرسدي اعت لدد   علي تي دط  وعلتتع   علحطسدوتي  وعر
ثدددت  ددد   ددد  علمدددظل وعل سددديوى علاتعسدددا مو ددد لت   ل يتوظددداعلاعفعيددد  ظحدددو علددديع ت عنو 

 سدددديويي تي ط  و دددد لت هيمددددطا علع  دددد  عرتيتط يدددد  تددددي    وعلي مددددص   ددددس علاعفعيدددد 
 يا :م ط علظيط   ف طظ   ط وعليحمي  علاتعسا.  علحطسوتي 
عسدي اعت عل  تد  ل ي تي دط  وعلتت ميدط    سديوىظيدط   علاتعسد  عل يع    -: مورً 
 علحطسوتي .

ل يتوظددددا ظيددددط   علاتعسدددد  عل يع   تاعفعيدددد  عل يع  ددددي  ظحددددو عليع دددديت عن -:ثطظيددددطً 
و طظددد  علظيدددط     ظييمددد  ليوويدددا علي تي دددط  وعلتدددتع   علحطسدددوتي  فدددا    يددد  علددديع ت.

  ط يا:
 ظيط   علاتعس  عل يع   تاتم  عسي اعت عل  ت  ل ي تي ط  وعلتت ميط  علحطسوتي عل -أ( 

تي ط  وعلتت ميط  علحطسوتي  وي تعت عسي اع دط وعلظست  عل  وي  ( علي 7يتي  علماو   
 ل سي اعت ع   علي تي ط .

 (7علماو   
 علي تي ط  وعلتت ميط  علحطسوتي  وي تعت عسي اع دط وعلظست  عل  وي  ل سي اعت عسي اع دط

 
 

     

 درجة قميمة ال يستخدم عنحمطأ التطبيق التسمسل
درجة 
 متوسطة

درجة 
 عالية

تتظط    1
Blackboard 

 113 143 128 116 علي تعت

 22.6% 28.6% 25.6% 23.2% عل  وي علظست  

 129 120 120 131 علي تعت Moodleتتظط    2
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 25.8% 24% 24% 26.2% عل  وي علظست  

3 
عل سط ط  

عل وموا    س 
  و ل علمط ع 

 103 147 138 112 علي تعت

 20.6% 29.4% 27.6% 22.4% عل  وي علظست  

4 

-عرظيتظ  
عل ي  

عرل يتوظي  
 وعل وع ل علع  ي 

 102 139 141 118 علي تعت

 20.4% 27.8% 28.2% 23.6% عل  وي علظست  

5 
تت ميط  
يع ي ي    س 

 CD ) 

 119 120 137 124 علي تعت

 23.8% 24% 27.4% 24.8% عل  وي علظست  

6 Wikipedia 
 122 118 119 141 علي تعت

 24.4% 23.6% 23.8% 28.2% عل  وي علظست  

 حت ط  علتح   7
Google&Yahoo 

 124 88 89 199 علي تعت

 24.8% 17.6% 17.8% 39.8% عل  وي علظست  

 عل ظيايط  8
 116 17.8 143 128 علي تعت

 23.2% 22.6% 28.6% 25.6% عل  وي علظست  

9 Google Earth 
 116 111 130 143 علي تعت

 23.2% 22.2% 26% 28.6% عل  وي علظست  

10 Google 
Translator 

 122 97 129 152 علي تعت

 علظست  
 عل  وي 

%30.4 %25.8 %19.4 %24.4 

11 YouTube 151 85 78 186 علي تعت 
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 30.2% 17.0% 15.6% 37.2% عل  وي علظست  

12 Facebook 
 168 73 86 173 علي تعت

 33.6% 14.6% 17.2% 34.6%  عل  ويعلظست  

13 Tweeter 
 187 84 62 167 علي تعت

 37.4% 16.8% 12.4% 33.4% عل  وي علظست  

14 Skype 177 100 93 130 علي تعت 

 20.0% 20.0% 18.6% 26.0% عل  وي علظست  

15 Google Tack 
 179 92 87 142 علي تعت

 35.8% 18.4% 17.4% 28.4% عل  وي علظست  

16 MSN 
 158 89 107 146 علي تعت

 31.6% 17.8% 21.4% 29.2% عل  وي علظست  

17 E-Mail 
 141 91 109 159 علي تعت

 28.2% 18.2% 21.8% 31.8% عل  وي علظست  

 عل وتطي  18
 181 64 73 182 علي تعت

 36.2% 12.8% 14.6% 36.4% عل  وي علظست  

علماو  م د   ظ حدو م  م  دس ظسد  عسدي اعت تطلظوت هلس علظس  علوعتا  فا 
 ل يتوظا . طظ  لي تي ط  عليوعم  عرمي ط ا عل وتطي  وعلتتيا عن

وليحايددا مي  دد  علي تي ددط  م ثددت عسددي اع ط  دد   تدد  عل  تدد  وفددق عل  يدد  عليددا 
اتمددد  عرسدددي اعت لدددتع  علي تي دددط  ياتسدددو  تددددط   ف دددا ومدددا م  عل  تددد  ع ي عدددوع فدددا 
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و   Google translatorو  Wikipediaتحدد  وعل ظيددايط   و ظدددط:  حت ددط  عل
YouTube  وFace book   وMSN  يتددددي  عدددد   8وعلمدددداو  ت ددددت   و )

  E-mail.علعتوق.
 ( 8جدول رقم)

 الفروق في استخدام التطبيقات والبرامج الحاسوبية

    
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

app1 

Between Groups 13.421 4 3.355 2.916 0.021 

Within Groups 569.561 495 1.151     

Total 582.982 499       

app2 

Between Groups 6.34 4 1.585 1.229 0.298 

Within Groups 638.642 495 1.29     

Total 644.982 499       

app3 

Between Groups 8.824 4 2.206 2 0.093 

Within Groups 546.014 495 1.103     

Total 554.838 499       

app4 

Between Groups 12.15 4 3.038 2.726 0.029 

Within Groups 551.6 495 1.114     

Total 563.75 499       

app5 

Between Groups 9.717 4 2.429 2.002 0.093 

Within Groups 600.771 495 1.214     

Total 610.488 499       

app6 

Between Groups 14.328 4 3.582 2.792 0.026 

Within Groups 634.99 495 1.283     

Total 649.318 499       

app7 

Between Groups 38.632 4 9.658 6.764 0 

Within Groups 706.83 495 1.428     

Total 745.462 499       

app8 

Between Groups 21.468 4 5.367 4.508 0.001 

Within Groups 589.354 495 1.191     

Total 610.822 499       

app9 

Between Groups 4.819 4 1.205 0.942 0.439 

Within Groups 633.181 495 1.279     

Total 638 499       
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app10 

Between Groups 25.61 4 6.402 4.952 0.001 

Within Groups 639.948 495 1.293     

Total 665.558 499       

app11 

Between Groups 21.777 4 5.444 3.489 0.008 

Within Groups 772.421 495 1.56     

Total 794.198 499       

app12 

Between Groups 15.541 4 3.885 2.431 0.047 

Within Groups 791.067 495 1.598     

Total 806.608 499       

app13 

Between Groups 14.976 4 3.744 2.275 0.06 

Within Groups 814.662 495 1.646     

Total 829.638 499       

app14 

Between Groups 7.785 4 1.946 1.337 0.255 

Within Groups 720.263 495 1.455     

Total 728.048 499       

app15 

Between Groups 5.155 4 1.289 0.845 0.497 

Within Groups 755.117 495 1.525     

Total 760.272 499       

app16 

Between Groups 17.007 4 4.252 2.94 0.02 

Within Groups 715.831 495 1.446     

Total 732.838 499       

app17 

Between Groups 14.175 4 3.544 2.477 0.043 

Within Groups 708.233 495 1.431     

Total 722.408 499       

app18 

Between Groups 8.034 4 2.008 1.179 0.319 

Within Groups 842.894 495 1.703     

Total 850.928 499       

عد  عظدطت    د  عتيتط يد  تدي  اتمد  عرسدي اعت  ( علظيط   عل يع    تطلسنع  علثدطظا  
علي ظولوميدددددددددد  علتت ميددددددددددط  علحطسددددددددددوتي  وعلاعفعيدددددددددد  ظحددددددددددو علدددددددددديع ت  ل ي تي ددددددددددط 

عنل يتوظي إلمطت      لت يت عحيسط   سيوى عرسدي اعت ل ي تي دط  علحطسدوتي   
و دد لت ل اعفعيدد  ظحددو عليع دديت عنل يتوظددا   وتيظدد  علظيددط   ومددوا    دد  عتيتط يدد  

يدطل علاعفعيد  ظحدو  ومت  تي  اتم   عسي اعت علي تي ط  وعلتتع   علحطسدوتي  و  
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( وعددو 1عليع دديت عنل يتوظددا حيدد  ت ددط  عط دد  عرتيتددط  تيتسددو  تددي  عل غيددتي    
 عتيتط  هيمطتا يطت.

 معامل االرتباط بين درجة الدافعية والتحصيل الدراسي متمثل في المعدل التراكمي

 درجة الدافعية مقدار االستخدام  

 مقدار االستخدام

Pearson 
Correlation 

1 1.000** 

N 500 500 

 درجة الدافعية

Pearson 
Correlation 

1.000** 1 

N 500 500 

ت( علظيط   عل يع    تطلسنع  علثطل  حدو  ومدوا    د  عتيتط يد  تدي  اتمد  عرسدي اعت 
ل ي تي ددط  علي ظولوميدد  وعلتت ميددط  علحطسددوتي  وعليحمدد  علاتعسددا ل  طلدد    ف ددا 

ي   سدددديوى عرسددددي اعت ل ي تي ددددط  وعلتددددتع   تيظدددد  علظيددددط    ددددات ومددددوا عتيتددددط  تدددد
 ( 5.536-علحطسوتي  وعليحمي  حي   ط   عط   عرتيتط   

 معامل االرتباط بين درجة التحصيل  ودرجة االستخدام للتطبيقات والبرامج الحاسوبية

 مقدار االستخدام المعدل  

 المعدل
Pearson Correlation 1 -.036- 

N 500 500 

 داممقدار االستخ
Pearson Correlation -.036- 1 

N 500 500 

ا( لإلمطت     علسنع   علتعتل  حو  وموا    د  عتيتط يد  تدي   اتمد  علاعفعيد  ظحدو 
علددديع ت وعليحمدددي  علاتعسدددا ل  طلددد   ف دددا تيظددد  علظيدددط    دددات ومدددوا عتيتدددط  تدددي  

 ( .5.536-علاعفعي  ظحو عليع ت وعليحمي  علاتعسا حي  ت ط  عط   عرتيتط  
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 معامل االرتباط بين درجة الدافعية والتحصيل الدراسي متمثل في المعدل التراكمي

 المعدل درجة الدافعية  

 درجة الدافعية
Pearson Correlation 1 -.036- 

N 500 500 

 المعدل
Pearson Correlation -.036- 1 

N 500 500 

ل  هحمدط يًط فدا اتمد  علاعفعيد  ه( لإلمطت     علسنع  عل ط ل  حو  وموا فتوق اع
 ظحو عليع ت عنل يتوظا يع ى ل مظل  ف ا تيظ  علظيط     ط ي ا:

 طظدد   يوسدد ط  اتمددط  عل  تدد  علدد  وت   ددس   يددطل علاعفعيدد  ظحددو عليع دديت 
( و يوس ط  اتمط  عل طلتط  عنظط    س   يطل علاعفعي  ظحو 55.13عنل يتوظا  

عتف  ه ع  ط  ط  ع ع علعطتق اع  هحمط يًط يت حسدط  ( ول 48.24عليع يت عرل يتوظا  
=  α( وعا غيدت اعلد  هحمدط يًط  س  سديوى علارلد    5.946 ي   ا  حي  ت غ   

 ( يت  عل يوس ط  و ي   ا عل حسوت .2( و علا   ت ت  1(.وعلا   ت ت  5.55
 (1شكل )

 Mean N Std. Deviation الجنس

 20.953 229 50.13 ذكر
 22.128 271 48.24 انثى

Total 49.11 500 21.597 
 

 (2شكل رقم )

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

درجة 
الدافعية  * 

 الجنس

Between 
Groups 

(Combined) 441.287 1 441.287 .946 .331 

Within Groups 232298.213 498 466.462   

Total 232739.499 499    

ع  علسدطال حدو  ومدوا  فدتوق اعلد  هحمدط يط فدا اتمد  علاعفعيد  و( لإلمطت     علسن 
 ظحو عليع ت عنل يتوظا يع ى ل   يط  علاتعسي .

 ف ا تيظ  علظيط     ط ي ا:



 
 

   

 

 مدتوى ادتخدام التطبيقات 
 والبرامج الحادوبية لدى طلبة الجامعة

 أ. م. د. نهيل محمد رجب الجابري
  2112      أيلول(  12العـــدد   ) 

  949 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 طظدد   يوسدد ط  اتمددط    تدد    يدد  ع اع  وعلع ددوت    ددس   يددطل علاعفعيدد  
اعتيددد  (  و يوسدد ط  اتمددط    تددد    يدد  علع ددوت عن51.35ظحددو عليع دديت عنل يتوظدددا  

(و يوس ط  اتمط    ت    ي  49.75  س   يطل علاعفعي  ظحو عليع يت عنل يتوظا  
(و يوسد ط  اتمدط  45.93علميال    س   يدطل علاعفعيد  ظحدو عليع ديت عرل يتوظدا  

  تدددد    يدددد  ي ظولوميددددط عل ع و ددددط    ددددس   يددددطل علاعفعيدددد  ظحددددو عليع دددديت عنل يتوظددددا 
  علدظاسدد  وعليمدد يت علدداع  ا   ددس   يددطل ( و يوسدد ط  اتمددط    تدد    يدد51.52 

(ول عتفددد  ه ع  دددط  طظددد  عددد   علعدددتوق اعلددد  46.98علاعفعيددد  ظحدددو عليع ددديت عنل يتوظدددا  
( وعدددا غيدددت اعلددد  هحمدددط يًط  س 1.596هحمدددط يًط يدددت حسدددط   ي ددد  ا حيددد  ت غددد   

( يدت  عل يوسد ط  4( و علاد   ت دت  3(.و علا   ت دت  α  =5.55 سيوى علارل    
 ا عل حسوت .و ي   

 (3شكل )

 Mean N Std. Deviation الكلية

 21.987 114 51.30 آداب وعلوم
 21.341 157 49.75 العلوم االدارية

 23.916 61 45.93 الصيدلة
 18.321 44 51.52 تكنولوجيا المعلومات

 21.388 124 46.98 الهندسة والتصميم الداخلي
Total 49.11 500 21.597 

 
 (4شكل )

   
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

درجة الدافعية  * 
 الكلية

Between 
Groups (Combined) 2042.754 4 510.688 1.096 .358 

Within Groups 230696.746 495 466.054   

Total 232739.499 499    
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فعيد   ( لإلمطت     علسنع  علسطال حو  ومدوا  فدتوق اعلد  هحمدط يًط فدا اتمد  علاع
 ظحو عليع ت عنل يتوظا يع ى ل  سيوى علاتعسا.

 فقد بينت النتائج  ما يمي:
 طظددد   يوسددد ط  اتمددددط    تددد  علسددددظ  ع ولدددس   دددس   يددددطل علاعفعيددد  ظحددددو 

( و يوسددد ط  اتمدددط    تددد  علسدددظ  علثطظيددد    دددس   يدددطل 51.35عليع ددديت عنل يتوظدددا  
تمددط    تدد  علسددظ  علثطلثدد  ( و يوسدد ط  ا49.89علاعفعيدد  ظحددو عليع دديت عنل يتوظددا  

(و يوسددد ط  اتمدددط    تددد  48.18  دددس   يدددطل علاعفعيددد  ظحدددو عليع ددديت عنل يتوظدددا  
(و يوسددد ط  55.25علسدددظ  علتعتعددد    دددس   يدددطل علاعفعيددد  ظحدددو عليع ددديت عنل يتوظدددا  

(  38.83اتمط    ت  علسظ  عل ط س    س   يطل علاعفعي  ظحو عليع يت عنل يتوظا  
 ددددط  عدددد ع علعددددطتق اع  هحمددددط يًط يددددت حسددددط   ي دددد  ا حيدددد  ت غدددد  ول عتفدددد  ه ع  ددددط 

(. و علا   ت ت α  =5.55( وعا غيت اعل  هحمط يًط  س  سيوى علارل    2.317 
 ( يت  عل يوس ط  و ي   ا عل حسوت .6( و علا   ت ت  5 

 5شكل 

 Mean N Std. Deviation السنة

 22.079 130 51.03 سنة اولى
 18.879 101 49.89 سنة ثانية
 22.051 125 48.18 سنة ثالثة
 20.915 111 50.25 سنة رابعة
 25.932 33 38.83 سنة خامسة

Total 49.11 500 21.597 

 

 6شكل 

   
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

درجة الدافعية  * 
 السنة

Between 
Groups (Combined) 4276.957 4 1069.239 2.317 .056 

Within Groups 228462.542 495 461.540   

Total 232739.499 499    
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 مناقشة النتائج
عدداف  عدد   علاتعسدد  هلددس عسي مددطأ  سدديوى عسددي اعت ويوويددا   تدد  علمط عدد  
ل ي تي ددددط  وعلتددددتع   علحطسددددوتي  فددددا    يدددد  علدددديع ت  و   دددد   سدددديوى عدددد ع عرسددددي اعت 

عنل يتوظددا  و ددا   مدد  علظيددط   تدداعفعييدت ظحددو علدديع ت  دد   دد   علحطسددو  وعليع دديت 
فدددا علمطظددد  ع و  عل يع دددق ت سددديوى عسدددي اعت عل  تددد  ل ي تي دددط  علتت ميددد  وعلتددددتع   
علحطسددوتي  هلددس م   سدديوى عسددي اعت عل طلتدد  ل ي تي ددط  علحطسددوتي   ددط   يوسدد ط وم  
عل  تدد  يسددي ا و  علي تي ددط  عليددا يددت حمددتعط فددا عدد   علاتعسدد  تظسدد   ي طتتدد   ددل 

ي   فدددا عسدددي اعت ادددت ط  عليوعمددد  وعل وتطيددد   عليدددا فدددا علغطلددد  ر ي دددو   يدددطا  تسددد
علداا  ظدط يوويعدط فا    ي  عليع ت ت ات م  ي و  عليوعم  عو علغطي  تحدا  عيددط   
  ددددط تيظدددد  علظيددددط   هظأ دددداعا عل  تدددد  علدددد ي  يسددددي ا و   دددد   دددد  علي تي ددددط  عل  ي عدددد  

مدد  عرسددي اعت علدد ي يدداتت تددي  عل حمددوت  فددا علاتعسدد   ددط   ي ددطت    ددس   يددطل ات 
عسددي اعت  ددطلا و يوسدد  و  يدد   وعدد ع يع ددل  ددات ومددوا ظوددطت يع ي ددا هاعتي مددط عا 
ليوويدددا عددد   علي ظولوميدددط  تددد  يدددتت عل و دددو  تاددد   ع ييدددطتي وفدددق تغتددد  عل طلددد  
موع سيط  علمط عا وع ع تطل توت  ي واظط هلس ع يتطت علديع ت عرل يتوظدا يع  دط ع ييطتيدط 

 دمط فا علمط ع  و     ل      ت  ممحط  عل تعت فا علمط ع .وليل   ظ
م ط في ط ييع ق تطلع    عرتيتط ي  تي   سيوى عرسي اعت ل ي تي دط  وعلتدتع   
علحطسوتي   وعريمط  ظحو عليع ت        عليع يت عنل يتوظا  ف ا ت ط  عط   عرتيتط  

  وعد ع يظسدمت  دل علاتعسدط  علسدطت   ( وعو عتيتدط  هيمدطتا يدطت1تي  ع ي  عل يغيتي   
عليددا تيظدد  م  يوويددا علحطسددو   و علتددتع   وعلي تي ددط  علحطسددوتي  فددا    يدد  علدديع ت 

 Hartnett, St)يولددا اعفعيدد  هيمطتيدد  ظحددو علدديع ت وعدد ع يظسددمت  ددل  دد   دد  اتعسدد  
George, & Dron, 2011)  واتعسد   2515واتعس   علظ يثدط )Nehme,2010  )

  حي  تحث  م يعددط فدا علاعفعيد  ظحدو علديع ت فدا (Kim & Frick, 2011)واتعس  
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   علظيددط   يع ددا  ناددتًع  ويًطهليأظظددط ي  دد  علحمددو    ددس تي دد  علدديع ت عرل يتوظددا. وعدد
 يع  ددي   ددافو ي  ظحددو علدديع ت  دد   دد   هيمددطا تي ددط  يع ي يدد   ط  دد    ددس يوويددا 

 علتت ميط  وعلي تي ط  علحطسوتي  وتطليطلا علومو  هلس يع ت فعط .
 م ط في دط ييع دق  تع  د  عليحمدي  علاتعسدا وعلاعفعيد  فدف   عد   علاتعسد  تيظد  
 ات ومدوا    د  عتيتط يد  تدي   د  عل يغيدتي     دط تيظد  علاتعسد   دات ومدوا    د  
تي   سيوى علي تي ط   ل تتع   وعلي تي ط  علحطسوتي  وعليحمي     ط ر يوما      
عتيتط ي  تي  علاعفعي  ظحو عليع ت وعل  يط  وعلي ممط  و  لت يعيتدت علمدظل  يغيدت 

  حي  ومدا مظد  ر فدتق تدي  عيمطعدط  عل طلتدط  عنظدط  غيت فط   فا ي يي  علاعفعي 
وعيمطعط  عل    عل  وت     ط م  عل سيوى علاتعسا مي ط لدت ي د  فدط ً  فدا ي ييد  
علاعفعيدد    وظسددي يل عل ددو  ه  م  دد  عل يغيددتع   علمددظل  عل  يدد   عل سدديوى علاتعسددا( 

ظا  وتت ط يع ى  لت هلس  ع  مثت غيت فط     ل  يغيت علاعفعي  ظحو عليع ت عنل يتو 
م  عليع ت عنل يتوظا ل     عل مط ص وعل  عيط عليا يتفل اعفعيد  عل ديع ت ظحدو    يد  
عليع ت تغ  علظوت  د  علمدظل مو عل  يد  مو عل سديوى تدطلتغت  د  عد   عل غيدتع   ع  
مثت وع ذ  ظا اتعسيدط  ل  يغيت علاعفعي  ظحو علديع ت فدا تي دط  علديع ت علي  يداي   دط 

 يظ   لت علاتعسط  عليا ُممتي  فا ع ع عل مط .ت
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 التىصيات
 :ع يي تظطأ   س  ط   م  هلي  ع   علاتعس  فطظ  ي    عل توت تطليوميط  

ل يتوظدا ل دط لد   د  مع يد    س علمط عط  م  ييوم  تا    تيت ظحو عليع ديت عن -1
 ي دددت ً عظدددطت  فدددا ي دددايت عل عتفددد   يمدددطو ي  حددداوا عل  دددط  وعل  دددط   و طمددد  م ل 

     ت  عل  ت  لد ع علظو     عليع يت. طً وعسع
يمطا تي دط   عي ط   تعت ت توت  يوويا علحطسو  وي تي طي  فا    ي  عليع ت  -2 وعر

يمدددطو    ددد   س عل  تددد    ليدددي    عل  تددد  ومعددد   لدددت همتطتيدددطً يع دددت ي ظولوميددد   
  يطتع  علي ظولوميط وي تي طيدط فا    ي  عليع ت . وعلمعط  

ويمد يت    يد  ه داعا علتي د  عليع ي يد  عل ظطسدت   حدو عل  يا    علتحدو  همتعأ   -3
لظددي     دد  يوويددا عليع دديت علدداتول عنل يتوظيدد  ل دد ي  تعددي  عر يتددطت علاعفعيدد  

 ل يتوظا تا   محيذ و   ا.عن
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 املراجع
(  عيمطعدددددددط    تددددددد  ومسدددددددطي   علمط عددددددد  ظحدددددددو عليع دددددددديت 2511علمدددددددطتتي  ظديددددددد .  -

عل عولدددد  وعليتتيدددد   علعدددداا علسددددطال  علسددددظ  علثطلث  يظطيت مط عدددد  عنل يتوظا  م دددد  
 عنس ظاتي .

   عدددوت علاعفعيدد      يدد  عليتتيدد  ع سطسددي   تطتدد   2511علعيسددطوي  سدديا  ددطتق  -
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 .235  ص 1+2علعاا  -65عل م ا 
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Abstract 
The technological developments characteristic to today’s 

digital era have contributed to significant advances in the areaof 

e-learning, 'E-learning' can be defined as a method of learning 

that is supported by the use of information technology ('IT').It’s 

important to design an educational environment which increase 

student’s motivation regardless of whether it is traditional or 

technological environment,motivation influences the manner in 

which students learn. The more motivated a students are, the 

better their results will be, assessment and measurement of 

learners motivation is currently one of the main research areas 

in e-learning 

This study aimed at investigating the level of using the 

applications and computers software, and the correlation 

between this use and the student motivation towards e-learning. 

A sample consisting of (500) students from Petra private 

university was randomly chosen during the first semester of the 

academicyear of2011/2012, the result of the study indicated that 

the student use all the applications in the same way and there is 

more use for the programs of social networking and e-mail and 

mobile, also there is a strong correlation between the level of 

use and the student motivation towards e-learning. Gender, 

collages and studying level are all not significant Factors for 

motivation. 


