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Abstract  
The considerable growth in the smartphones amount owned by students, led 
to a trend of mobile teaching & learning (BYOD, Bring Your Own Device). 
The current study examined teacher perceptions towards the use of 
smartphones in the teaching-learning process. For the current study a 
theoretical model has been built based on integration of the TAM and the 
UTAUT models. 71 teachers have answered an online questionnaire. It was 
found that the teacher's perceptions were positively & significantly related to 
the degree of use of smartphones in classrooms. The findings indicate the 
duality in the teacher's perceptions. On one hand, the personal dimension, 
teachers have positive attitudes towards the usability and usefulness of 
smartphones in learning, on the other hand, although they perceive the 
phones as risk factor in learning. On the other hand, at the environmental 
dimension, they report that they don’t have organizational support for using 
smartphones at school. The conclusion emerges from this study is that a clear 
policy will lead to solve the contradictions in teachers' perceptions and actual 
use in smartphones in teaching-learning process. 
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התייחסות לכל ממד בתפיסות המורים חושפת דואליות המעידה על  , אךלמידה
 המורים.  בתפיסותדיסוננס 

תפיסת השימושיות מעידים שהמורים תופסים הממצאים לגבי  ,בממד האישי
בהעשרת באופן חיובי את התועלת שניתן להפיק משימוש בטלפונים חכמים 
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הסחה ונובעים מהתמודדות מול בעיות משמעת, גורמי סיכון ה מודעות לקשיים
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 תופסים את המכשירים כקלים להתמצאות ולהדרכה. 
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אולם העריכו פחות את מידת השימוש של  ,ישלבו טלפון חכם בהוראתם
עשוי להצביע על גורם מעכב נוסף דבר העמיתיהם בטלפונים חכמים בהוראה, 

(לחץ חברתי שלילי) בתפיסות המורים ובשילוב ושימוש בפועל. לגבי ממצאי 
נה זה התקבלו התוצאות במשת –התנאים המסייעים: תשתית ותמיכה ארגונית 

הנמוכות ביותר במחקר. המורים אינם מאמינים שהתשתיות הקיימות בבית 
נם מעריכים את העידוד הספר יכולות לתמוך בהוראה מטלפונים חכמים, אי

אם הבית ספרי ומדווחים על תמיכה נמוכה של משרד החינוך בלמידה מסוג זה. 
תמיכה הארגונית, אינן מנבאות כי על פי ממצאי המחקר, תפיסות אלו אודות ה

את השימוש בפועל בהוראה, אלא דווקא תפיסות השימושיות והתועלת שניתן 
 ,להפיק בשימוש בטכנולוגיה זו, כמו גם ניסיונו הטכנולוגי האישי של המורה

 .נמצאו כמנבאים מובהקים את מידת השימוש בהוראה

רכת החינוך ממצאי המחקר משקפים נאמנה את המציאות המורכבת של מע
. המורים, כפי שהעלו 21-המתקיימת לצד חידושים טכנולוגיים מואצים במאה ה

, לוקחים חלק נכבד בחידושים טכנולוגיים כטלפונים חכמים ואף םממצאיה
הציגו חוסר התאמה בין  עושים בהם שימוש עם תלמידיהם. אך מאידך,

 פנימיות תירותתפיסותיהם האישיות לבין תפיסותיהם כלפי מערכת החינוך. ס
 המורה תפקיד על ישירות משפיעות החינוך מערכת של המרכזיות במטרות
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