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 مخمص البحث بالمغة العربية
لدى معممي  ت التعمم المتنقلىدف البحث إلى تنمية الجانب المعرفي واألدائي لميارا

واعتمد البحث عمى مجموعة واحدة كمجموعة لمبحث من معممى المرحمة  المرحمة اإلعدادية.
قائمة ميارات ( بمحافظة أسيوط، و تمثمت مواد البحث وأدواتو في 23اإلعدادية عددىم )

مى تطبيقات الحاسوب استخدام التعمم المتنقل لمعممي المرحمة اإلعدادية، وبرنامج تدريبي قائم ع
عداد: الموحي لمعممي المرحمة اإلعدادية  دليل لممدرب ، ودليل لممتدرب ، واختبار تحصيمي ، وا 

لقياس الجانب المعرفي لميارات التعمم المتنقل لمعممي المرحمة اإلعدادية ، وبطاقة مبلحظة 
. وبعد التأكد من ثبات ديةلقياس الجانب األدائي لميارات التعمم المتنقل لمعممي المرحمة اإلعدا

األدوات وصدقيا تم تطبيق أدوات البحث عمييم تطبيقًا قبميًا، ثم تنفيذ التجربة، ثم التطبيق 
البعدي ألدوات البحث ثم معالجة البيانات إحصائيا. وقد أظيرت نتائج البحث أن استخدام 

واألدائي لميارات التعمم تطبيقات الحاسوب الموحي بالفاعمية في تنمية كل من الجانب المعرفي 
المتنقل لدى معممى المرحمة اإلعدادية، وبناء عمى ذلك كانت أىم توصيات البحث توظيف برامج 
التدريب القائم عمى تطبيقات الحاسوب الموحي فى مقررات إعداد معممي التخصصات المختمفة، 

مم المتنقل القائم عمى حيث أثبتت فاعميتيا فى تنمية الجانب المعرفى واألدائي لميارات التع
 تطبيقات الحاسوب الموحي. 

 تطبيقات الحاسوب الموحي، ميارات التعمم المتنقل الكممات المفتاحية: 
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Abstract  
  The aim of the research is to develop the cognitive and performance 

side of mobile learning skills among preparatory school teachers. The 
research was based on one group as a group of preparatory school 
teachers of (32) in Assiut Governorate, and the research materials and 
tools were represented in the list of skills for using mobile learning for 
preparatory school teachers, and a training program based on tablet 
applications for preparatory school teachers, and the preparation of: a 
trainer's guide, And a guide for the trainee, an achievement test to 
measure the cognitive aspect of mobile learning skills for preparatory 
school teachers, a observation card to measure the performance aspect of 
mobile learning skills for preparatory school teachers, and tools from 
(researcher preparation). After ensuring the stability and validity of the 
tools, the research tools were applied to them beforehand, then the 
experiment was carried out, then the research tools were applied 
afterwards, and the data was statistically processed. The results of the 
research showed that the use of tablet computer applications effectively in 
developing both the cognitive and performance aspects of mobile learning 
skills among preparatory school teachers, and accordingly the most 
important recommendations of the research were the use of training 
programs based on tablet applications in the courses of preparing teachers 
of different disciplines, as they have proven effective In developing the 
cognitive and performance side of mobile learning skills based on tablet 
applications.  
Keywords: tablet applications, mobile learning skills 
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 مقدمة:
تسـعى المؤسسـات التربويـة والتعميميـة لمنيوض بالعمميــة التربويــة والتعميميــة إلــى أعمــى 
دخال التقنيـات التكنولوجيـة الحديثـة، والسعي إلى جعل الميمة التعميمية وظيفة دائمة  مســتوى، وا 

 يو والتعمم عن بعد.ال ترتبط بزمان أو مكان، وتسييل أساليب تعمم جديدة كالتعمم بالترف
وقد واجيت العممية التعميمية في النصف الثاني من القرن العشرين الكثير من التحديات 
التي تمثمت في الثورة المعرفية وتزايد أعداد المتعممين وما تبعيا من تطورات متسارعة في 

عميمية الكثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وقد أدت ىذه التحديات إلى بذل المؤسسات الت
 (. 47، 3102من الجيد سعيًا وراء التجديد لمواجيتيا )عبد العزيز، الحيص، 

وفي الوقت نفسو فإن عدم مبلحقة التطورات العممية والتكنولوجية التي تحدث يوميًا، يسبب عائقا 
خمق لمفرد والمجتمع في شتى مجاالت الحياة، ويحول دون تواجد ىذا الفرد في حاضر العصر؛ مما ي

فجوة واسعة بين السموك الحياتي اليومي، وبين ىذه التطورات، وىذه المعرفة ذات طابع دقيق، يصعب 
 (.033، 3117عمى الفرد التعامل معيا واستيعابيا ما لم يكن مييئًا ليذا الغرض )الشربيني، 

ع فرض والتوجو إلى التعمم المتنقل كإحدى الصيغ التربوية اليامة والتعميمية الجديدة واق
نفسو عمى قطاع التعميم في مصر خاصة في زمن الكورونا، وكشف عن الوجو اإليجابي لآلثار 
التي خمفيا الوباء العالمي، فبل نستطيع أن ننكر المجيود الكبير الذى قامت بو وزارة التربية 
م والتعميم في تطوير منصات التعمم واالختبارات في وقت قياسي الستكمال العام الدراسي رغ

 .3131مارس  01إغبلق المدارس منذ 
كما ُيعد توظيف أجيزة التعمم المتنقل من حواسيب لوحية في العممية التعميمية من أحدث 
الصيحات عمى مستوى العالم كمو ونوعًا من أنواع التجديد التربوي الذي يحظى باىتمام متزايد 

التربوي، والمشكمة التي تستحوذ من ُصّناع القرار عمى المستويات المختمفة وبخاصة المستوى 
اىتمام المسئولين اليوم ىم األشخاص الذين يقرؤون ويكتبون لكنيم ال يمتمكون القدرة والميارات 

 (.24، 3110البلزمة لمتعمم المستمر والتعامل مع معطيات الحضارة الجديدة )عرفة، القاضي، 
وقة ومستمرة دون توقف، وخاصة إضافة إلى أن العالم يشيد اليوم ثورة تكنولوجية غير مسب

التى أدت إلى إحداث تحوالت نوعية  G5بعد أن أصبح العالم ينبض بتكنولوجيا الجيل الخامس 
في مشيد التكنولوجيا، ومن أجل بناء أجيال تواكب احتياجات سوق العمل ينبغي أن تقابل الثورة 

 التكنولوجية ثورة شاممة في التعميم.
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رئيسًا في منظومة العممية التعميمية، فأصبح تحسين ممارساتو أمرًا وباعتبار المعمم عنصرًا 
ال غنى عنو، ومن ىنا جاءت أىمية تدريب معممى المرحمة األعدادية عمى تطبيقات الحاسوب 

 الموحى؛ لتنمية بعض ميارات التعمم المتنقل؛ لتحقيق تعمم أفضل وتواصل فعال مع طبلبو.
 مشكمة البحث :

 المعمم أداء تحسين ضرورة حول التعميمي بالنظام والميتمين مختصينال بين إجماع ىناك
نبعت الحياة، وقد  جوانب كل في بالتقنية المشبع والعشرين الحادي القرن متطمبات الستيفاء

 مشكمة البحث من خالل مجموعة من الشواهد اآلتية:
  أوال : مجال عمل الباحثة:

وبحكم طبيعة عمميا كأخصائي أول  حيث الحظت الباحثة خبلل خبرتيا العممية 
 واستخدام الحواسيب الموحية لؤلغراض تكنولوجيا التعميم بمدارس محافظة أسيوط ، إن دمج

نادر، وكذلك يوجد قصور في البرامج التدريبية لممعمم في ىذا المجال، والتدني الممحوظ  التعميمية
 مي المرحمة اإلعدادية.في المعرفة التكنولوجية في مجال التعمم المتنقل لدى معم

ثانيًا: الدراسات السابقة التى تتعمق بالحاسوب الموحي، وتناولت التعمم المتنقل 
 حيث أوضحت العديد من الدراسات والبحوث أهمية التعمم المتنقل ومنها: 

التي   Gasparini & culen (2013) تتعمق بالحاسوب الموحي دراسةمن الدراسات التي 
 أداة أنو أو والترفية لمتواصل شخصية أداة كونو الموحي الحاسوب لجياز دوجالمز  ناقشت الدور

 لمطبلب. بالنسبة بحتة تعميمية أداة الحاسوب الموحي ُيعدأن  إلى وَخُمصت الدراسة تعميمية،
أن ىناك العديد من الفوائد الستخدام الحاسوب  Soykan (2015) وأظيرت دراسة 

 سرعة التعُمم نتيجة لمبرمجيات المرئية التفاعمية التي يوفرىا.الموحي في التعميم منيا زيادة 
إلى التعرف عمى آراء   Bagdasarov, Wu, & Luo (2017)وكذلك ىدفت دراسة 

الطمبة حول استخدام الحاسوب الموحي  في الفصول الدراسة وأثرة عمى ميارات االتصال الشفوي 
الطمبة، وأظيرت النتائج أن استخدام الحاسوب والمكتوب والرسمي وميارات التفكير النقدي لدى 

الموحي كان مفيدًا لجميع ميارات االتصال، وساىم في إحداث تأثير إيجابي عمى أبعاد التفكير 
 النقدى لدى الطمبة. 
( إلى الكشف عن تأثير توظيف تطبيقات اليواتف الموحية فى 3102الدلح ) وىدفت دراسة

ت القرن الحادي والعشرين لمدربي المغة االنجميزية بالييئة تحسين الميارات التدريسية وميارا
 العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب.
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أن Attewell, Jill (2015) دراسة أما الدراسات التي تناولت التعمم المتنقل فقد أثبتت 
تمقي التغذية  لمتعمم المتنقل أثرًا ايجابيًا كبيرًا إلمكانية الدراسة في أي مكان، كما تمكنيم أيضًا من

 الراجعة الفورية؛ مما يساعدىم عمى التعمم ذاتيًا، وُتمكن أولياء األمورمن متابعة تعميم أبنائيم.
أشكااًل جديدة من التفاعل لمتعمم المتنقل عن  Joo et al., (2017)كما تعرض دراسة 

أداة تعميمية مقارنًة طريق أنشطة التعمم في البيئات الرسمية، ويتم تقييم فعالية التعمم المتنقل ك
باألدوات المشابية الموجودة في التعمم اإللكتروني من خبلل توفير عممية التعمم بواسطة الياتف 
المحمول لممواد التي يتم تدريسيا، ويتضح من الدراسة أن أدوات التعمم المتنقل عززت تفاعل 

 الطبلب مع محتويات التعمم، وحسنت أدائيم في العممية التعميمية.
استكشاف تطبيقات وأثر وتحديات  Kaliisa & Picard (2017)وتوضح دراسة 

التكنولوجيا المتنقمة في دعم التعمم، وتوصمت الدراسة إلى أن التعمم النقال داخل مؤسسات التعميم 
أدى إلى زيادة التعاون بين الطبلب والمحاضر، وزيادة مشاركة الطبلب وتيسير التعمم 

 والممارسة. 
نتائج الدراسة االستكشافية لبعض معممي المرحمة اإلعدادية في محافظة ثالثًا : 
 أسيوط: 

( بيدف 21تم إجراء دراسة استكشافية عمى بعض معممي المرحمة اإلعدادية وعددىم )
وكانت النتائج أنو بالرغم من أن نسبة  التعرف عمى مدى امتبلكيم ميارات التعمم المتنقل،

حاسوب لوحي أو ىاتف ذكي، إال أن نسبة معرفتيم لميارات % من المعممين يمتمكون 22.2
%، منخفضة؛ ويتحاشى 37.3%، أو استخدام تطبيقاتو بنسبة 0..3التعمم المتنقل بنسبة 

%، ويزيد اىتمام المعمم باستخدام تقنيات ...4المعممون استخدام تطبيقات التعمم المتنقل بنسبة 
%؛ لذا فيم بحاجة إلى التدريب عمى 22.2يبية بنسبة التعمم المتنقل عند توافر الدروات التدر 

 التطبيقات الخاصة بالتعمم المتنقل.
مما سبق يستخمص وجود تدني في ميارات التعمم المتنقل لدى المعمم، ووجود احتياج 
لمتدريب عمى تمك الميارات، وىذا ما أكدتو الدراسة االستكشافية، والدراسات السابقة؛ لذا نبعت 

اسة في إعداد برنامج تدريبي قائم عمى تطبيقات الحاسوب الموحي لتنمية بعض مشكمة الدر 
 ميارات التعمم المتنقل لدى معممي المرحمة اإلعدادية.
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 أسئمة البحث:
 ما ميارات التعمم المتنقل البلزمة لمعممي المرحمة اإلعدادية ؟ -0
 ؟ما التصميم لمبرنامج التدريبي القائم عمى تطبيقات الحاسوب الموحي -3
ما فاعمية البرنامج التدريبي القائم عمى تطبيقات الحاسوب الموحي في تنمية بعض ميارات  -2

 التعمم المتنقل لدى معممي المرحمة اإلعدادية؟
 فروض البحث:

يوجد فرق ذو ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين القبمي والبعدي لبلختبار  -0
 ميارات التعمم المتنقل لدى معممي المرحمة اإلعداديةالتحصيمي لقياس الجانب المعرفي لبعض 

 لصالح التطبيق البعدى.
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة  -3

ميارات التعمم المتنقل لدى معممي المرحمة اإلعدادية لصالح األداء لقياس الجانب األدائي لبعض 
 .ىالتطبيق البعد

 أهداف البحث: هدف البحث الحالي إلى:
تنمية الجانب المعرفي لبعض ميارات التعمم المتنقل القائم عمى تطبيقات الحاسوب الموحى   -0

 لدى معممي المرحمة اإلعدادية.
تنمية الجانب األدائي لبعض ميارات التعمم المتنقل القائم عمى تطبيقات الحاسوب الموحى   -3

 ادية.لدى معممي المرحمة اإلعد
 حدود البحث: اقتصر  البحث عمى الحدود اآلتية:

 ( معممًا بالمرحمة اإلعدادية بمديرية أسيوط التعميمية. 23اشتمل البحث عمى ) -0
بعض ميارات التعمم المتنقل لدى معممي المرحمة اإلعدادية: ميارة ارسال واستقبال البيانات  -3

  التخزين السحابي ىقل الممفات الميارة ن،  Gmailباستخدام تطبيق البريد اإللكترونى 
)وسيط تخزين جوجل( ،ميارة إنشاء االستمارات والتقويم الصفي  Google Driveباستخدام

ميارة ، Edmodoميارة التعامل مع المنصة التعميمية ، FormsAppاإللكتروني باستخدام 
بعض  ميارة التعامل مع، Zoomباستخدام  تأسيس وتصميم منصات الفصول االفتراضية
  Discovery Educationباستخدام تطبيق موارد وأدوات البحث في بنك المعرفة المصرى

Offline ،  ميارة التواصل االجتماعى  اإللكتروني باستخدامWhatsApp ، استخدام  ميارة
  YouTube قنوات الفيديو  
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 مواد البحث وأدواته :
 حاسوب الموحى .قائمة ميارات التعمم المتنقل القائم عمى تطبيقات ال -0
 برنامج تدريبي قائم عمى تطبيقات الحاسوب الموحي لمعممي المرحمة اإلعدادية  -3

 إعداد: دليل لممدرب ، ودليل لممتدرب .
 اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات التعمم المتنقل لمعممي المرحمة اإلعدادية . -2
 م المتنقل لمعممي المرحمة اإلعدادية .بطاقة مبلحظة لقياس الجانب األدائي لميارات التعم -7

 مصطمحات البحث: 
ُيعرف إجرائيًا عمى أنو جياز لوحي يتم التعامل معو عن طريق الممس  الحاسوب الموحي:

ويقوم بتشغيل عدة أنواع من الوسائط، كما يتضمن عددًا من التطبيقات التعميمية، ويستطيع 
 الوصول إلى اإلنترنت السمكيًا.

 تثبيتيا ًيعرف إجرائيًا عمى أنيا مجموعة مختارة من التطبيقات يمكناسوب الموحي: تطبيقات الح
إرسال واستقبال الرسائل بواسطة التطبيقات  توفر لممعمم إمكانية  متجر من خبلل الحاسوب الموحي عمى

انشاء االستبيانات تخزين سحابي لمممفات، و  وخدمة ،األجيزة الرقمّية من خبلل شبكة اإلنترنت
نشاء غرفة إلكترونية، والتعامل مع المنصات التعميمية، والتواصل االجتماعى،  واالختبارات االلكترونية، وا 

 واستخدام  قنوات الفيديو؛ لتنمية ميارات التعمم المتنقل. 

ُيعرف إجرائيا عمى أنو استخدام الحاسوب الموحي في عممية التعميم والتعمم، التعمم المتنقل: 
م التطبيقات المتوفرة بأجيزة الحاسوب الموحي؛ لتنمية ميارات التعمم المتنقل من خبلل استخدا

 لمعممي المرحمة اإلعدادية.

 منهج البحث: 
البحث يتبنى المنيج التجريبي، وتم اختيار التصميم التجريبي المعروف باسم التصميم 

 القبمي/البعدى باستخدام مجموعة تجريبية واحدة 
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 اإلطار النظرى لمبحث:
 أواًل : الحاسوب الموحي:

 مفهوم الحاسوب الموحي:   
ىي حواسيب لوحية تستخدم شاشات تعتمد عمى الممس عوضًا عن لوحة المفاتيح والفأرة في 

 .iPad ،iPad Mini ،Tabler Z (Burt, 2011, 30)الحواسيب المكتبية مثل 
ًما من أنو "جياز حاسب متنقل أكبر حج Ingle & Duckwort (2013, 90)يعرفو 

اليواتف الذكية ولكن بمميزات مشابية بحيث يتضمن تقنية الممس ويقوم بالكثير من الميام، مثل 
تحميل البرامج وعرض الوسائط وتصفح االنترنت والبريد االلكتروني بطريقة أسيل من اليواتف 

 الذكية ألن شاشتو أكبر حجًما".
 ميمية:متطمبات استخدام  الحاسوب الموحي في العممية التع 

الستخدام األجيزة الذكية وتطبيقاتيا بصورة صحيحة في العممية التعميمية، يتطمب ذلك 
 (01-01، 3103)وحدة التدريب والتنمية البشرية،  جموعة من األمور من أىميا ما يميتوافر م

 :( 3102)الغامدى ، ،
وجود قناعة لدى المؤسسة التعميمية  والعاممين فييا  والمرتبطين بيا بأىمية دمج  واستخدام  -

 تقنيات التعميم النقال في بيئة التعميم والتعمم.
ة، توافر البنية التحتية البلزمة لمتعميم المتنقل، وتشمل توفير األجيزة البلسمكية الحديث -

والشبكات البلسمكية، وخدمات االتصال باإلنترنت، وبرامج التشغيل، وبرامج التطبيقات 
 المبلئمة لممناىج وأنشطة التعميم والتعمم. 

اختيار وتحديد نمط التعمم المتنقل المناسب لمموقف التعميمي، سواء التعمم النقال الجزئي،  -
 .فاألمر يتطمب ضرورة اختيار النمط المناسبوالتعمم النقال المختمط، والتعمم النقال الكامل، 

تحويل المواد التعميمية والتدريبية الخاصة بالمؤسسات والمدربين إلى صيغة تناسب التعمم  -
جراء  المتنقل، مع تضمين المحتويات العممية بصيغ وأشكال تتناسب مع الجوال والشبكة، وا 

 كافة عمميات التفاعل مع الطالب.
 .الميزانيات المناسبة واالعتمادات المختمفةتوفير الدعم المالي و  -
تدريب العنصر البشري المشارك في تفعيل نموذج التعمم المتنقل، عمى أن يتضمن ىذا  -

التدريب تعريف أدوار كل فرد منيم في عمميات التعميم والتعمم، حيث يعد دمج تكنولوجيا 
في التعميم مدخبًل جديدًا  -من خبلل استخدام اليواتف المحمولة -المعمومات واالتصاالت 

 .وسيظل جديدا نتيجة ثورة االتصاالت والمعمومات التي تقدم الجديد كل يوم

file:///C:/ملفات%20شبة%20نهائية/التعلم%20المتنقل2.docx%23الغامدى_فايق_بن_سعيد_الضرمان
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 تطبيقات الحاسوب الموحي:
            مع تطور األجيزة النقالة وظيور أجيزة جديدة لمتعمم اإللكترونى النقال، وتطور

            رت الكثير من التطبيقات، فقد ظي4Gالشبكات البلسمكية، وظيور شبكة الجيل الرابع 
           الجديدة التى تدعم التواصل السريع بين المستخدمين، فضبًل عن ظيور تطبيقات أخرى
                متنوعو في مختمف المجاالت، ويمكن تصنيف تطبيقات األجيزة المحمولة إلى

(Ahmed &  Ebada, 2020, 244-245) : 
وىي تطبيقات تستخدم اليواتف الذكية واألجيزة الموحية في الدرس: تطبيقات إدارة قاعات  -

إدارة الصف من قبل المعمم، كأخذ الحضور والغياب، وتسجيل األنشطة، واالحتفاظ 
 .بالمبلحظات، وما إلي ذلك من األعمال التي يقوم بيا المعمم

دارة العروض التعميمية:  - ركة الشاشات وىي تطبيقات تقوم عمى مشاتطبيقات لمتواصل وا 
بين جياز المعمم وأجيزة الطبلب، وتحكم المعمم في أجيزة الطبلب أثناء العرض التعميمي، 

 وتبادل الممفات بين جيازك وأجيزتيم.
             األجيزة المحمولة من مكونين ىما األجيزة والبرامج، وتتكون البرامج من وتتكون

           تطبيقات الياتف المحمول، وىي متعددة أنظمة التشغيل مثل نظام التشغيل أندرويد، و 
               ومنتشرة عبر متاجر التطبيقات، ويمكن لممستخدم تنزيل تطبيق الياتف المحمول 

                ، كما تقسم  Google Play ،App Storeمتاجر التطبيقات المختمفة مثل  من
            وجودة عمى الجياز مثل الكاميرا وتحديد الياتف المحمول إلى تطبيقات أصمية م تطبيقات
                     ، وتطبيقات قائمة عمى الويب تحتاج لتشغيميا االتصال باإلنترنت.(GPS) الموقع

(Singh, Leavline, & Selvam, 2017, 314) 
  استخدام الحاسوب الموحي في العممية التعميمية: –

 (: 001، 3102التعميم العام يؤدى إلى )نوار،  دمج الحاسوب الموحي في مدارس
دارتيا  - زيادة الحافز ودافعية الطبلب نحو التعمم، وتسييل الوصول إلى المعمومات وا 

 وتقاسميا.
تعزيز تعمم الطبلب ويحسن مستوى األداء، ويتيح لممعمم استخدام مجموعة واسعة من  -

 إستراتيجيات التدريس.
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تواصل والتعاون بين الطبلب والمعممين، وتحسين ميارات تعزيز التعمم الفردى، ويشجع ال -
 القراءة والكتابة عمى الكمبيوتر.

تنمية اإلبداع لدى الطبلب، وتسييل تقييم مستوى الطالب، وتعميق فيم الطبلب لممعارف  -
 متعددة التخصصات.
 :M-learningثانيًا: التعمم المتنقل 

 مفهوم التعمم المتنقل: –
تحرك أي قابل لمحركة أو لمتحرك أو الجسم المتحرك، ومن ىنا تعنى م Mobileكممة 

إلى التعمم المتنقل أو التعمم النقال أو التعمم Mobile Learning يمكن ترجمة المصطمح 
المتحرك أو التعمم الجوال أو التعمم بالموبايل أو التعمم عن طريق األجيزة الجوالة )المتحركة( أو 

 .(00، 3100)العمري، المومني،  المحمولة باليد
ىو مصطمح لغوى جديد يشير إلى استخدام األجيزة الخموية البلسمكية المحمولة والجوالة 

طار بيئة تعميمية تشاركية غير محكومة بزمان أو مكان، وىي امتداد لمتعمم ومعداتيا في إ
 (.00، 3107اإللكتروني وشكل من أشكال التعمم عن ُبعد )الظفري، 

وُيعّرف التعمم المتنقل أيضًا عمى أنو "شكل من أشكال التعميم التي تستخدم التكنولوجيا المحمولة 
شخصي من خبلل العديد من عناصر التعمم مثل محتويات الوسائط والتعمم اإللكتروني، وتعزز التعمم ال

 .(Mutono & Dagada, 2016, 355)المتعددة واالتصاالت مع المتعممين اآلخرين" 
ويمكن تعريف التعمم المتنقل أيضًا بأنو تطبيق ألجيزة الحوسبة المحمولة، مثل اليواتف واألجيزة 

د التعمم والتعاون والتواصل وتبادل الخبرات التعميمية، وجميع الموحية، واليواتف الذكية؛ لموصول لموار 
األنشطة التي تحدث بين المعمم والمتعمم وبيئات التعمم ونظرياتو والدعم في أي مكان وأي شخص وفي 

  (Oyelere, et al., 2018, 470)أي وقت. 
 أهداف التعمم المتنقل: –

 (: 20، 2013لية )القحطانى، يمكن استخالص أبرز أهداف التعميم المتنقل التا
االتجاه نحو تقنية المستقبل والتخمص من أساليب الماضى وتحديث أساليب التعميم التقميدى  -0

 وتطوير فمسفتو.
تاحة فرص  -3 تقديم الكثير من البدائل التعميمية في مواد التعميم والتعمم وأساليب لمطبلب وا 

 سمي لمدراسة.التعمم خارج أسوار المدرسة وبعد انتياء الوقت الر 
 إتاحة فرص التعميم والتعمم لشرائح أكبر من المجتمع. -2
 تقديم المستجدات التعميمية لمطبلب والمعممين عمى مدار الساعة. -7

file:///D:/ملفات%20رسالة%20الماجستير/شهر%207%202020%20التعلم%20المتنقل/التعلم%20المتنقل.docx%23محمد_عبد_القادر_العمرى_2011
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 خصائص التعمم المتنقل: –
 :) ,Sheu, 2003, 347) KaoChen & يتميز التعميم المتنقل بعدد من الخصائص الفريدة منها

حيث يمكن  :Urgency of learning needاالستجابة لحاجات التعمم الممحة  -
بة لحاالت التعمم الممحة كالبحث السريع عبر استخدام التطبيقات البلسمكية لبلستجا

 اإلنترنت، والتأكد من صحة معمومة ما، او إثراء التعمم في موضوع ما .
تم تطوير االجيزة النقالة كى يسيل حمميا في أى مكان ، ولذا،يمكن  :Mobilityالتنقل  -

 لممتعمم أن يتعمم في كل وقت وكل مكان .
من خبلل  :ractivity of the learning processInteالتفاعل أثناء عممية التعمم  -

تقنيات االتصال من صوت، وفيديو، ورسائل الكترونية، ويمكن لممتعمم التواصل مع الخبراء 
 أو مع أقرانو أو المواد األخرى بشكل فعال واقعًيا أو افتراضًيا.

 الفوائد التربوية من استخدام التعمم المتنقل في العممية التعميمية: –
كن تزويد المتعممين بأنشطة التعمم، وتزويدىم بالمعمومات في الوقت المناسب، كما أنيا يم

توفر لممعمم فرصة متابعة أنشطة المتعممين ومراجعتيا مباشرة، وُتمكنيم من تزويد المتعممين 
مع حاجاتيم وأدائيم، بطريقة تشعرىم بالراحة وتجنبيم حرج المواجية كما في  تتناسببمواد 
ت الدراسية، وقابمية تمك األجيزة لبلستخدام الفوري، إذ ُتمكِّن المتعل من الحخصول عمى القاعا

              المعمومات وتطبيق ما تعممو فورًا، كما أنيا توفر الدعم والتوجيو الفوري من معمميو
 (.41-12، 3107)الجييني، 

خدمات متنوعة ومتعددة في وقد استقر التربويون عمى أن األجيزة الذكية يمكنيا أن تقدم 
  :(.310)عبد العال،  مجال التعميم والتعمم يمكن تحديدىا في

متطور يمكن الطبلب من التفاعل مع بعضيم البعض  بث المحاضرات والمناقشات بشكل -
 .ومع المعمم

نجازات الطبلب وتقييميا، وعرض نتائج التقييم وتقديم التغذية  - استعراض واجبات وا 
 .لمطبلب الراجعة

file:///C:/Users/tadro/Desktop/السادة%20المحكمين/جاهز%20للطباعة%202012/الطباعة%20تم%20ترتيب%20الجداول/التعلم%20المتنقل%20%20طباعة%203.docx%23yuh_shyan_chen
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 مواد البحث:
 قائمة ميارات التعمم المتنقل القائم عمى تطبيقات الحاسوب الموحى. -1

 برنامج تدريبي قائم عمى تطبيقات الحاسوب الموحي لمعممي المرحمة اإلعدادية. -1

 أداتا القياس:
 اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات التعمم المتنقل لمعممي المرحمة اإلعدادية. -0
 ظة لقياس الجانب األدائي لميارات التعمم المتنقل لمعممي المرحمة اإلعدادية. بطاقة مبلح -3

 إجراءات البحث:
إعداد اإلطار النظري لمبحث من خبلل االطبلع عمى األدبيات المتعمقة بميارات التعمم المتنقل،  -

الحاسوب  وانتقاء الميارات التى يمكن أن تندرج في ميارات التعمم المتنقل القائم عمى تطبيقات
 الموحي موضوع البحث، واستطبلع آراء السادة المحكمين من الخبراء والمتخصصين.

( .القائمة النيائية والتي تكونت من )إعداد قائمة بميارات التعمم المتنقل، وقد تم التوصل إلى  -
دىا ميارات أساسية، ويتبع كل ميارة رئيسية مجموعة من الميارات الفرعية المتعمقة بيا ووصل عد

 .( ميارة فرعية000)
تصميم وبناء برنامج تدريبي قائم عمى تطبيقات الحاسوب الموحي لتنمية ميارات التعمم  -

المتنقل، من خبلل اختيار النموذج العام لتصميم البرنامج التدريبي القائم عمى تطبيقات 
 الحاسوب الموحي  ويتكون ىذا النموذج من خمس مراحل رئيسية:

 مرحمة التحميل: -1
من خبلل مشكمة البحث والتي تتمثل في تدني المعرفة التكنولوجية  حديد موضوع التعممت -

 .في مجال التعمم المتنقل لدى معممى المرحمة اإلعدادية
تحديد االحتياجات البلزمة من تطبيقات الحاسوب الموحي، والتعمم المتنقل المعرفية  -

 ( ميارات رئيسة..والميارية، والتي تمثمت في )
خصائص واحتياجات معممي المرحمة اإلعدادية مجموعة البحث، من حيث  تحميل -

مكانات أجيزة الحاسوب            استعدادىم نحو استخدام أجيزة وبرامج التعمم المتنقل وا 
 الموحي لدييم.

ووظيفة كل منيا في بناء تحميل البرنامج التدريبي وفقًا لبلحتياجات التدريبية والتطبيقات،  -
 .متنقل يمكن من خبلل تحقيق التعمم بجودة عالية نظام تعميمي



 بعِض مهاراِت التعمُِّم المتنقِل  لتنميةِ  استخدام تطبيقاِت الحاسوب الموحى  
 عمى سيد محمد عبد الجميل  /أ.د

 داليا سمير ألفىأ/         حسنية محمد حسن المميجي /د   حمدي محمد محمد البيطار /أ.د 
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 مرحمة التصميم: -2
تحديد األىداف اإلجرائية فقسم كل ىدف من االىداف الرئيسية إلى مجموعة من األىداف  -

 اإلجرائية وىى عبارات تحدد سموك مجموعة البحث.
، Google Classroomاختيار منصة عرض لممحتوى المنشور، وتم االستعانة بتطبيق  -

نشاء فصل افتراضي ) كود الفصل لمعينة ،  7gv4tnsكود الفصل لمتجربة االستطبلعية: وا 
 ( a362kqx األساسية

إنشاء قناة يوتيوب بعنوان "تطبيقات الحاسوب الموحي التابمت" رابط القناة   -
https://www.youtube.com/channel/UCF7gFq6qbVLup5SCdR0dVzg/p

laylists 
تحديد شكل التفاعل بين المدرب والمتدرب تم اختيار الدمج بين أشكال التفاعل المتزامن  -

إستراتيجية التعمم  –والغير متزامن حيث تم استخدام )استراتيجيات المحاضرة اإللكترونية 
 عمم بالمناقشة اإللكترونية(.إستراتيجية الت –الموجو ذاتيًا 

وىدفيم )التواصل ، ارسال رابط االختبارات  WhatsAppاعداد أربع مجموعات عمى  -
 القبمية(.

تصميم المحتوى سواء تصميم الشاشات، وتنوع عناصر التصميم باستخدام أصوات  -
ة ، مصاحبة لمقاطع الفيديو، والتكامل بين النص ، والرسم ، والصوت ، والمؤثرات الصوتي

 والصورة، والتغذية الراجعة.

 مرحمة اإلنتاج: -3
 تجييز الصور الثابتة الخاصة بالبرنامج التدريبي. -
 . V Recordإعداد لقطات الفيديو ومعالجتيا باستخدام برنامج  -
 .Google formsتم تصميم االختبارات عمى تطبيق  -
 .Google Classroomتم رفع الفيديوىات والعروض التقديمية واالختبارات عمى تطبيق  -

https://www.youtube.com/channel/UCF7gFq6qbVLup5SCdR0dVzg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCF7gFq6qbVLup5SCdR0dVzg/playlists
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 مرحمة التطبيق: -4
 جمسة القياس القبمي )في جمسة واحدة(. -
 مفاىيم ومصطمحات التدريب )في جمسة واحدة(. -
 جمسات(. .ميارات البرنامج التدريبي ) -
 تطبيق االختبار التحصيمي البعدي وبطاقة المبلحظة البعدية الخاصة بميارات التعمم المتنقل.  -

 مرحمة التقويم: -5
خدام التقويم التكويني أثناء كل مرحمة بيدف تحسين التعميم والتعمم قبل وضعو تم است -

 بصيغتو النيائية موضوع التنفيذ.
التقويم الخاتمي بعد تنفيذ الصيغة النيائية من التعميم والتعمم ويقيم ىذا النوع الفاعمية الكمية  -

 لمتعميم.

 بناء أدوات البحث: 
 ت التعمم المتنقل:أواًل: االختبار التحصيمي لمهارا

ىدف االختبار إلى قياس تحصيل معممي المرحمة اإلعدادية لبعض ميارات التعمم المتنقل،  -
( سؤال صح وخطأ، وعدد 31وتحدد االختبار من نوع االختبارات الموضوعية، وتكون من )

 ( سؤال اختيار من متعدد.31)
تم التحقق من صدق االختبار واعتمد البحث عمى الصدق المنطقي )صدق المحكمين(  -

واتفق المحكمين عمى أن االختبار يقيس ما وضع لقياسو ، وأن األسئمة مصاغة بطريقة 
 يفيميا المعمم ، وتشمل االسئمة المحتوى التعميمي.

لتجربة االستطبلعية حساب معامل الثبات عمى عينة اوتم حساب ثبات االختبار من خبلل  -
( من معممي المرحمة اإلعدادية، باستخدام طريقة التجزئة النصفية 01والتي بمغ عدد أفرادىا )

لسبيرمان وبراون وتتمخص في تقسيم االختبار إلى نصفين متكافئين، تضمن القسم األول مجموع 
مجموع درجات  درجات المعمم في األسئمة الزوجية من االختبار )س(، وتضمن القسم الثاني

معامل ارتباط اختبار ميارات التعمم المعمم في األسئمة الفردية من االختبار )ص(، وبمغ 
وىذه النتيجة توضح أن (، 1.21(، وقد بمغ معامل ثباتو )3..1المتنقل التحصيمي )

 إلى حد كبير، والجدول التالي يوضح ذلك: االختبار ثبات 



 بعِض مهاراِت التعمُِّم المتنقِل  لتنميةِ  استخدام تطبيقاِت الحاسوب الموحى  
 عمى سيد محمد عبد الجميل  /أ.د

 داليا سمير ألفىأ/         حسنية محمد حسن المميجي /د   حمدي محمد محمد البيطار /أ.د 
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 (1جدول )

 ارات التعمم المتنقل التحصيميحساب معامل ثبات اختبار مه

 الثبات معامل االرتباط مجـ س ص 3مجـ ص مجـ ص 3مجـ س مجـ س أفراد العينة

01 04. 20.3 042 2102 2122 1..3 1.21 

 ثانيًا: بطاقة مالحظة األداء لمهارات التعمم المتنقل:
، التدريبي المقترح  أداء معممي المرحمة اإلعدادية "عينة البحث" عمى البرنامجىدفت إلى قياس  -

في ضوء الميارات التي تم تحديدىا وصياغتيا في صورة عبارات سموكية إجرائية ذات 
لم يؤدي(، وتحدد التقدير  –أدى بمساعدة  –ثبلث مستويات لدرجة أداء الميارة )أدى 

الكمي درجتان لمن يؤدي الميارة بمفرده، ودرجة واحدة لمن يطمب المساعدة من الباحثة، 
 .ير صفر لمن ال يستطيع أداء الميارة بعد المجوء لممساعدةوتقد

اشتممت عمى ثمان بطاقات مبلحظة لميارات التعمم المتنقل، واحتوت كل بطاقة عمى عدد  -
من الميارات الرئيسة، وتفرعت كل ميارة رئيسة إلى مجموعة من الميارات الفرعية، وكل 

 ( خطوة.231غت عدد خطواتيا )، وبمميارة فرعية تفرعت إلي مجموعة من الخطوات
             تم التحقق من صدق بطاقات مبلحظة األداء واعتمد البحث عمى الصدق المنطقي  -

بطاقات المبلحظة تقيس ما وضعت لقياسو، وأن )صدق المحكمين( واتفق المحكمين عمى أن 
 .مفرداتيا مصاغة بطريقة يفيميا المتعمم، وتشمل المحتوى التعميمي

ثبات كل بطاقة مبلحظة األداء باستعانة الباحثة بزميمتيا أخصائي تكنولوجيا  تم حساب -
لمساعدتيا في مبلحظة أداء العينة االستطبلعية، وتم حساب معامل  –التعميم بالمدرسة 

اتفاق المبلحظين عمى أداء كل معمم عمى حده باستخدام معادلة كوبر لحساب نسبة 
بكل من ميارات التعمم المتنقل ويوضح الجدول التالي  االتفاق، لبطاقات المبلحظة الخاصة

نسبة االتفاق بين المبلحظين عمى الحاالت العشر لجميع جمسات البرنامج التدريبي مفردة، 
جمالي الجمسات مجمعة.  وا 
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 (2جدول )
 نسبة االتفاق بين المالحظين في حاالت المعممين العشرة لبطاقة مهارات التعمم المتنقل

 تجريبيةالمعالجة ال
أفراد  المتوسط

 01 2 . 4 1 1 7 2 3 0 المجموعة

الجمسة 
 %20.1 %4.3. %21.2 %21.2 %23.4 %4.3. %21.2 %27.1 %4.3. %2. %27.1 األولى

الجمسة 
 %20.3 %..21 %20.1 %..21 %20.1 %2.2. %4.1. %20.1 %20.1 %4.1. %..21 الثانية

الجمسة 
 %20 %22.4 %20.1 %24.2 %22.4 %1.7. %2.2. %22.4 %20.1 %4.1. %20.1 الثالثة

الجمسة 
 %21.7 %4.4. %1.4. %..2. %21.2 %..22 %2.1. %..2. %24.2 %..20 %4.1. الرابعة

الجمسة 
 %..23 %24.7 %..27 %..27 %23.2 %23.2 %2.4. %..27 %23.2 %2.4. %2.4. الخامسة

الجمسة 
 %7... %2.7. %2.7. %27.4 %27.4 %7.3. %7.3. %2.7. %7.3. %7.3. %2.7. السادسة

الجمسة 
 %23.1 %27.2 %23.2 %21.4 %21.4 %1.2. %4.2. %20.1 %27.2 %23.1 %27.2 السابعة

الجمسة 
 %21.1 %22.2 %1.1. %22.2 %22.2 %22.2 %1.1. %22.2 %1.1. %1.1. %22.2 الثامنة

إجمالي 
 %20.7 %23.0 %..20 % 21 %27 %0... %..1. %23.1 %..20 %2.1. %23.0 الجمسات

          يتضح من الجدول السابق أن بطاقات مبلحظة األداء التي تم تجريبيا صالحة لمقياس،
                     حيث تراوحت متوسط نسبة اتفاق المبلحظين ببطاقات ميارات التعمم المتنقل بين 

(...7 %- 23..)% 
نو استطبلعية من معممي المرحمة اإلعدادية جرب البرنامج عمى عي التجربة االستطالعية:     

( معممًا؛ الستكمال ضبط 01بمحافظة اسيوط من غير المجموعة األساسية وبمغ عددىم )
 األدوات والتأكد من جاىزية البيئة التدريبية.

تم إجراء التجربة األساسية عمى معممي المرحمة اإلعدادية بمحافظة  التجربة األساسية: :     
م، ثم إجراء 1/0/3130حتى  33/00/3131( معممًا في الفترة من 23غ عددىم )اسيوط وبم

 المعامبلت االحصائية لمتحقق من صدق الفروض.



 بعِض مهاراِت التعمُِّم المتنقِل  لتنميةِ  استخدام تطبيقاِت الحاسوب الموحى  
 عمى سيد محمد عبد الجميل  /أ.د

 داليا سمير ألفىأ/         حسنية محمد حسن المميجي /د   حمدي محمد محمد البيطار /أ.د 
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 عرض النتائج وتفسيرها: 
ما فاعمية البرنامج التدريبي القائم عمى  :لئلجابة عن السؤال الثالث والذي نص عمى

تعمم المتنقل لدى معممي المرحمة تطبيقات الحاسوب الموحي في تنمية بعض ميارات ال
 اإلعدادية؟ تم حساب فاعمية استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي في تنمية:

أواًل: الجانب المعرفي لالختبار التحصيمي لبعض مهارات التعمم المتنقل لمجموعة 
 البحث وتفسيرها:

 حساب مربع تم حساب حجم تأثير االختبار التحصيمي لدى مجموعة البحث، من خالل      
والجدول التالي يعرض نتائج ىذا إيتا لبلختبار، وتأكيد الفاعمية بحساب نسبة الكسب لببلك. 

 األثر:
 (3جدول )

نتائج داللة الفروق وحجم األثر بين التطبيقين القبمي والبعدي لمتوسط درجات المعممين 
 32لالختبار التحصيمي لبعض مهارات التعمم المتنقل لمجموعة البحث ن = 

 البيان        
 اختبار

متوسط درجة 
 االختبار القبمي

متوسط درجة 
 االختبار البعدي

درجة 
 الحرية

 قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة مربع 
 2إيتا  

مربع االنحراف المعياري 
 لمتوسط الفروق 

 الداللة

اختبار 
 ميارات 

 التعمم المتنقل 
0..12 21.71 20 20.33 1.212 233..4 

دال عند 
1.10 

يوضح الجدول السابق تأثير استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي في تنمية الجانب       
المعرفي لدى مجموعة البحث، فقد بمغ متوسط الدرجات في االختبار القبمي الختبار ميارات 

%(، 71.74( درجة أي ما يعادل )71( درجة من النياية العظمى )12..0التعمم المتنقل )
وقع مجموعة البحث لئلجابة عن المفردات التي تناولت المواضيع وتعود تمك النسب إلى ت

والبرامج المعتاد التعامل معيا، والمحممة بالفعل عمى أجيزتيم المحمولة، والخاصة بالتعامل مع 
، وتطبيق Edmodoالبريد اإللكتروني، وتخزين الممفات، وااللتحاق بفصول المدرسة بمنصة 

WhatsApp والتعامل مع ،Youtube. 
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 :أما انخفاض تمك النسبة فذلك بسبب قمة خبرة مجموعة البحث بمواضيع عدة
عادة توجيييا أو  Gmailمثل الميارات المتقدمة في التعامل مع بريد  - كالرد عمى الرسائل وا 

 تغيير إعداد الحساب وتنسيق الرسائل قبل إرساليا.
مشاركة الممفات، ، و Google Driveأو ميارات نقل الممفات لمتخزين السحابي عمى  -

 وتمييز الممفات بنجمة.
إال أن تعامميم اقتصر عمى  Edmodoبالرغم من تعامل المعممين مع المنصة التعميمية  -

االلتحاق بفصول المدرسة، والرد عمى تعميقات الطبلب دون التعمق في إمكانات المنصة 
نشاء الو  اجبات والميام مثل إنشاء فصل خاص بو والتحكم في فتح الفصل أو إغبلقو، وا 

 الجديدة.
إال أنو وجدت ميارات  WhatsAppبالرغم أيضًا من أن معظم المعممين يتعاممون مع تطبيق  -

جديدة عمييم مثل تعديل إعدادات الممف الشخصي، وتغيير الحالة، ومشاركة الموقع الجغرافي أو 
 تر.الخاص بالمعمم عمى الكمبيو  WhatsApp Webالبحث عن الوسائط، والتحكم بـ 

 ورفع مقاطع فيديو بيا. Youtubeكذلك عدم معرفة كيفية إنشاء قناة في  -
كما أن مجموعة البحث تعامموا مع تطبيقات جديدة عمى استخداماتيم اليومية، مثل تطبيق  -

Google Form  وتطبيق ،Zoom وتطبيق ،Discovery Education. 
( 21.71رات التعمم المتنقل )كما بمغ متوسط الدرجات في االختبار البعدي الختبار ميا

وىذا يدل عمى فاعمية استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي في  %(،20درجة أي ما يعادل )
 تنمية الجانب المعرفي.

ويتضح من ذلك أنو توجد  (،1.212كما بمغت أيضًا قيمة مربع إيتا الختبار التعمم المتنقل )
لصالح التطبيق  تحصيمي لبعض ميارات التعمم المتنقلفروق بين التطبيقين القبمي والبعدي لبلختبار ال

، وىذا يدل عمى أن استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي حقق تأثير كبير في تحصيل البعدي
 مجموعة البحث.

 (4جدول )
نسبة الكسب لبالك بين التطبيقين القبمي والبعدي لمتوسط درجات المعممين لالختبار 

 32لمتنقل لمجموعة البحث ن = التحصيمي لبعض مهارات التعمم ا

 البيان                  
 اختبار

متوسط درجة االختبار 
 القبمي

متوسط درجة 
 االختبار البعدي

النياية 
 العظمى 

 نسبة الكسب 
 لببلك

 0.34 71 21.71 12..0 االختبار التحصيمي لميارات التعمم المتنقل 



 بعِض مهاراِت التعمُِّم المتنقِل  لتنميةِ  استخدام تطبيقاِت الحاسوب الموحى  
 عمى سيد محمد عبد الجميل  /أ.د

 داليا سمير ألفىأ/         حسنية محمد حسن المميجي /د   حمدي محمد محمد البيطار /أ.د 
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ختبار التحصيمي، فقد بمغت نسبة الكسب كما أكدت الفاعمية قيمة نسبة الكسب المعدل لبل
حيث تجاوزت ىذه النسب الحد األدنى الذي اقترحو  (،0234الختبار ميارات التعمم المتنقل )

(؛ مما يؤكد فاعمية استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي في تنمية 0.3ببلك لمفاعمية وىو )
 الجانب المعرفي لدى مجموعة البحث.

لبطاقات مالحظة األداء لبعض مهارات التعمم المتنقل لمجموعة ثانيًا: الجانب األدائي 
 البحث وتفسيرها:

تم حساب حجم تأثير االختبار التحصيمي لدى مجموعة البحث، من خبلل حساب مربع 
 إيتا لبلختبار، وتأكيد الفاعمية بحساب نسبة الكسب لببلك، كالتالي:

 (5جدول )
بيقين القبمي والبعدي لمتوسط درجات المعممين لبطاقات نتائج داللة الفروق وحجم األثر بين التط

 32مالحظة األداء لمهارات التعمم المتنقل مجزأة لكل جمسة والكمية لمجموعة البحث ن=

 البيان           
 اختبار

متوسط درجة 
االختبار 
 القبمي

متوسط درجة 
 االختبار البعدي

درجة 
 الحرية

 قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة مربع 
 2إيتا  

مربع االنحراف 
المعياري لمتوسط 

 الفروق 
 الداللة

جمسة البريد اإللكتروني 
Gmail 7..41 011.12 20 20.3. 1.212 3404.71 

دالة عند 
1.10 

جمسة التخزين السحابي 
Google Drive 01.11 77.11 20 12.14 1.220 332..4 

 Googleجمسة استخدام 
Form 4.22 .. 20 013.22 1.22. 340..4 

جمسة المنصة التعميمية 
Edmodo 34.11 .1.4. 20 24.31 1.24. 310..71 

جمسة الفصول االفتراضية 
Zoom 01.20 43.24 20 41.70 1.227 140..4 

 Discoveryجمسة تطبيق 
Education 01.31 27.31 20 000.71 1.224 71 

جمسة التواصل االجتماعي 
 WhatsApp 27.41 020 20 024.42 1.22. 7.7باستخدام 

جمسة استخدام قنوات 
Youtube 2.72 34.71 20 41.71 1.222 17.21 

 714.21. .1.22 072.14 20 1.7.21 011.72 بطاقة المبلحظة الكمية
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         يوضح الجدول السابق تأثير استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي في تنمية الجانب 
مسة، ولبطاقة مبلحظة األداء الكمية، وقد بمغ متوسط األدائي لميارات التعمم المتنقل مجزأ لكل ج

 الدرجات في:

 :بطاقات مالحظة األداء القبمية لجمسات مهارات التعمم المتنقل 
%( من النياية العظمى 77.20( درجة أي ما يعادل )7..41) Gmailجمسة البريد اإللكتروني  -

( درجة أي 01.11) Google Drive( درجة، وجمسة التخزين السحابي 001لبطاقة المبلحظة )
( درجة، وجمسة استخدام .7%( من النياية العظمى لبطاقة المبلحظة )27.24ما يعادل )

Google Form (4.22( درجة أي ما يعادل )..من النياية العظمى لبطاقة المبلحظة 31 )%
%( 11..3( درجة أي ما يعادل ) 34.11) Edmodo( درجة، وجمسة المنصة التعميمية 21)
Zoom (01.20 )( درجة، وجمسة الفصول االفتراضية .2ن النياية العظمى لبطاقة المبلحظة )م

( درجة، وجمسة تطبيق .4%( من النياية العظمى لبطاقة المبلحظة )02.30درجة أي ما يعادل )
Discovery Education (01.31( درجة أي ما يعادل )من النياية العظمى 31.24 )%

( أي 27.41) WhatsAppدرجة، وجمسة التواصل االجتماعي باستخدام  (.2لبطاقة المبلحظة )
( درجة، وجمسة استخدام قنوات 073%( من النياية العظمى لبطاقة المبلحظة )37.74ما يعادل )
Youtube (2.72( درجة أي ما يعادل )21%( من النياية العظمى لبطاقة المبلحظة )20.72 )

( درجة أي ما 011.72القبمي لبطاقة المبلحظة الكمية ) درجة، كما بمغت متوسط نسبة األداء
 ( درجة.171%( من النياية العظمى لبطاقة المبلحظة الكمية )7..31يعادل )

ويعود ذلك إلى صعوبة تخمين األداء، قيم األداء القبمي بشكل عام، أغمب انخفاض وُيبلحظ  -
، Google Driveحابي ، والتخزين السGmailباستثناء موضوعات  البريد اإللكتروني 

فكانت متوسطة،  Youtubeواستخدام قنوات  WhatsAppوالتواصل االجتماعي باستخدام 
ويرجع ذلك إلى استخدام كثير من المعممين ليا في حواسبيم الموحية، بينما باقي 

 الموضوعات فجاءت نسبيا منخفضة؛ ألن أغمب التطبيقات جديدة عمييم. 



 بعِض مهاراِت التعمُِّم المتنقِل  لتنميةِ  استخدام تطبيقاِت الحاسوب الموحى  
 عمى سيد محمد عبد الجميل  /أ.د

 داليا سمير ألفىأ/         حسنية محمد حسن المميجي /د   حمدي محمد محمد البيطار /أ.د 
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 ية لجمسات مهارات التعمم المتنقل:بطاقات مالحظة األداء البعد 
%( من النياية العظمى 20.22( درجة أي ما يعادل )011.12) Gmailجمسة البريد اإللكتروني  -

( درجة أي 77.11) Google Drive( درجة، وجمسة التخزين السحابي 001لبطاقة المبلحظة )
وجمسة استخدام  ( درجة،.7%( من النياية العظمى لبطاقة المبلحظة )2..23ما يعادل )

Google Form (..( درجة أي ما يعادل )من النياية العظمى لبطاقة المبلحظة 20.11 )%
%( 11...( درجة أي ما يعادل ) .1.4.) Edmodo( درجة، وجمسة المنصة التعميمية 21)

Zoom (43.24 )( درجة، وجمسة الفصول االفتراضية .2من النياية العظمى لبطاقة المبلحظة )
( درجة، وجمسة تطبيق .4%( من النياية العظمى لبطاقة المبلحظة ).23.4ي ما يعادل )درجة أ

Discovery Education (27.31( درجة أي ما يعادل )من النياية العظمى 21.02 )%
( أي 020) WhatsApp( درجة، وجمسة التواصل االجتماعي باستخدام .2لبطاقة المبلحظة )

( درجة، وجمسة استخدام قنوات 073العظمى لبطاقة المبلحظة )%( من النياية 23.31ما يعادل )
Youtube (34.71( درجة أي ما يعادل )من النياية العظمى لبطاقة المبلحظة 20.12 )%

( درجة أي 1.7.21( درجة، كما بمغت متوسط نسبة األداء البعدي لبطاقة المبلحظة الكمية )21)
 ( درجة.171قة المبلحظة الكمية )%( من النياية العظمى لبطا20.71ما يعادل )

تأثير استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي في  ارتفاع قيم األداء البعدي بشكل عام،وُيبلحظ  -
 تنمية الجانب األدائي لبطاقات مبلحظة أداء ميارات التعمم المتنقل لصالح التطبيق البعدي. 

وب الموحي في تنمية كما يوضح الجدول السابق أيضًا تأثير استخدام تطبيقات الحاس
الجانب األدائي لدى مجموعة البحث، وقد تراوحت قيمة مربع إيتا لبطاقات مبلحظة األداء 

ويتضح من ذلك أنو توجد فروق بين ( .1.22 – 1.212الخاصة بميارات التعمم المتنقل )
الحاسوب ، وىذا يدل عمى أن استخدام تطبيقات التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي

 الموحي حقق تأثير كبير في أداء مجموعة البحث.
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 (6جدول )
نسبة الكسب لبالك بين التطبيقين القبمي والبعدي لمتوسط درجات المعممين لبطاقة مالحظة 

 32مهارات التعمم المتنقل مجزأة لكل جمسة والكمية لمجموعة البحث ن = 

 البيان

 اختبار

متوسط درجة 

 االختبار القبمي

درجة االختبار متوسط 

 البعدي
 النياية العظمى 

 نسبة الكسب 

 لببلك

 Gmail 7..41 011.12 001 0.20جمسة البريد اإللكتروني 

 Google Drive 01.11 77.11 7. 0.74جمسة التخزين السحابي 

 Google Form 4.22 .. 21 0.47جمسة استخدام 

 Edmodo 34.11 .1.4. 2. 0.77جمسة المنصة التعميمية 

 Zoom 01.20 43.24 4. 0.40مسة الفصول االفتراضية ج

 Discovery Education 01.31 27.31 2. 0.72جمسة تطبيق 

 WhatsApp 27.41 020 073 0.14جمسة التواصل االجتماعي باستخدام 

 Youtube 2.72 34.71 21 0.74جمسة استخدام قنوات 

 0.12 171 1.7.21 011.72 إجمالي بطاقة المبلحظة

ا أكدت الفاعمية قيمة نسبة الكسب المعدل لبطاقات المبلحظة، والتي تراوحت قيميا بين كم
(؛ 0.3(، وجميعيا تجاوز نسب الحد األدنى الذي اقترحو ببلك لمفاعمية وىو )0.47 – 0.20)

مما يؤكد فاعمية استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي في تنمية الجانب األدائي لميارات التعمم 
 لدى مجموعة البحث.المتنقل 

 ممخص نتائج البحث: 
 التوصل إلى قائمة بميارات التعمم المتنقل لدى معممي المرحمة اإلعدادية. -0
التوصل إلى محتوى عممي مناسب لتدريب المعممين الستخدام تطبيقات الحاسوب الموحي  -3

 .لتنمية ميارات التعمم المتنقل
ين متوسطي درجات معممي المرحمة ب 1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

اإلعدادية في التطبيقين القبمي والبعدي لبلختبار التحصيمي لميارات التعمم المتنقل، لصالح 
 التطبيق البعدي.



 بعِض مهاراِت التعمُِّم المتنقِل  لتنميةِ  استخدام تطبيقاِت الحاسوب الموحى  
 عمى سيد محمد عبد الجميل  /أ.د

 داليا سمير ألفىأ/         حسنية محمد حسن المميجي /د   حمدي محمد محمد البيطار /أ.د 
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بين متوسطي درجات معممي المرحمة  1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -7
ظة األداء لميارات التعمم المتنقل، اإلعدادية في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقات مبلح

 لصالح التطبيق البعدي.
اتسم استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي بالفاعمية في تنمية ميارات التعمم المتنقل، حيث  -1

( مما يدل عمى 023كانت قيمة حجم تأثيرىا كبيرة، ونسبة معدل الكسب لببلك أكبر من )
 فاعميتيا.

 تفسير نتائج البحث:
تدريبية لمعممى المرحمة االعدادية تحتوى عمى العديد من المميزات ، وتم مراعاة وضوح إتاحة بيئة  -

األىداف التعميمية المطموب تحقيقيا في بيئة التدريب ، ومبلءمتيا لخصائص المتدربين عينة 
 البحث و احتياجاتيم الفعمية.

ى العممي في في توفير إمكانية الوصول لممحتو  Google Classroomاستخدام منصة الـ  -
أي وقت وفر الحرية في اختيار الوقت المناسب لمتعمم، وكذلك استخدامو في مشاركة اآلراء 
والتعميق عمى مشاركات الزمبلء، وتكوين مجموعات النقاش ُيعد وسيمة لمتفاعل اإليجابي 

 والتواصل وتشارك الخبرات والمعارف والمعمومات.
مشاىدة مقاطع الفيديو تشرح تضمن نصوص، وصور، تنوع مصادر التعمم لممحتوى العممي فقد  -

كيفية أداء الميارة ساعد الطبلب عمى ممارسة أنشطة التعمم  المرتبطة بالجانب األدائي، 
 .وساعد ذلك عمى تعمم أعمق

تميز البحث بأنو كشف عن مجموعة جديدة من الميارات التي يمكن استخداميا في بيئة التعمم  -
 الحاسوب الموحي. المتنقل والتي تعتمد عمى
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 توصيات البحث: 
 في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث يمكن صياغة التوصيات اآلتية: 

ضرورة االىتمام بتدريب معممي المرحمة اإلعدادية أثناء الخدمة باستمرار عمى تطبيقات  -
رف، الحاسوب الموحي؛ لتنمية ميارات التعمم المتنقل وتوظيفيا في تشارك الخبرات والمعا

 وتبادل الحوار. 
التواصل خارج بيئة الصف التقميدية من خبلل استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي في المشاركة  -

 بين الطبلب وبعضيم البعض، وبينيم وبين المعممين.
تنويع االستراتيجيات التعميمية التي يستخدميا معمم المرحمة اإلعدادية خاصة التي تعتمد عمى  -

؛ لتحقيق Zoomاستخدام استراتيجية المحاضرة اإللكترونية باستخدام تطبيق تشارك الطبلب، مثل 
؛ لتحقيق التعمم Edmodoالتعمم التزامني، واستراتيجية التعمم الموجو ذاتيًا من خبلل تطبيق 

ستراتيجية التعمم بالمناقشة اإللكترونية من خبلل البريد اإللكتروني وتطبيق  البلتزامني، وا 
WhatsAppالتعمم التزامني والبلتزامني معًا. ؛ لتحقيق 

  مقترحات ببحوث مستقبمية:
فاعمية استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي في تنمية التحصيل واالتجاه نحو التعمم عبر المنصات  -

 التعميمية لدى طبلب المرحمة اإلعدادية. 
لتواصل التزامني فاعمية برنامج إثرائي قائم عمى تطبيقات الحاسوب الموحي في تنمية ميارات ا -

 والبلتزامني لدى الطبلب الموىوبين بالمرحمة اإلعدادية.
أثر استخدام تطبيقات الحاسوب الموحي لتنمية بعض ميارات التعمم التشاركي لدى طبلب الصف  -

 الثاني اإلعدادي.
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(Mobile Learning بالمرحمة ) .المتوسطة في منطقة المدينة المنورة

، كمية التربية، جامعة أم القرى، المممكة العربية رسالة الماجستير
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