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 املس خزوط

( ابملصحةل املخوسعة يف منعلة املسينة Mobile Learningغنوان ادلراسة ىو  اجتاىات مؼوٌلت امؼووم حنو امخؼومي املخنلل )

ىل امخؼصف ػىل املؼوكات اميت حتول دون اس خزسام  مؼوٌلت امؼووم نويواثف امنلاةل يف امخؼومي  املنورة. وهتسف ىشه ادلراسة ا 

يف امخؼومي، ونشكل  من وهجة هظص املؼوٌلت أ هفسين، وامخؼصف ػىل اجتاىات مؼوٌلت امؼووم حنو اس خزسام اميواثف امنلاةل

امخؼصف ػىل اجتاىات مؼوٌلت امؼووم حنو أ مهية امخؼومي ابمياثف امنلال ابمنس حة نومؼومة، وامخؼصف ػىل اجتاىات مؼوٌلت امؼووم 

خادة انوغة الاجنوزيية(  حنو أ مهية امخؼومي ابمياثف امنلال ابمنس حة نوعامحة، ونشكل مؼصفة أ ثص املخغريات امخامية : )امخرعط، ا 

ابملصحةل املخوسعة يف   (Mobile Learningىل اجتاىات مؼوٌلت امؼووم حنو امخؼومي امنلال )ابس خزسام اميواثف امنلاةل( )ػ

أ ما مهنج ادلراسة فلس مت اس خزسام املهنج اموظفي امخحويًل يف ىشه ادلراسة،  أ ما ابمنس حة مؼينة  منعلة املسينة املنورة.

( مؼومة من املسينة املنورة، 8:( مؼومة ػووم ابملصحةل املخوسعة، مهنن )241هنائية من )ادلراسةفلس حكوهت غينة ادلراسة اه

( مؼومة من مسينة يندع، وكس مت ادذيار امؼينة تعصيلة غضوائية، وابمنس حة ل دوات ادلراسة فلس مت اس خزسام الاسدداهة 44و)

وم نويواثف امنلاةل يف امخؼومي من وهجة هظص املؼوٌلت ك داة مخحسيس درخة املؼوكات اميت حتول دون اس خزسام  مؼوٌلت امؼو

أ هفسين، وملياس اجتاه مت تناءه ملياس اجتاىات مؼوٌلت امؼووم حنو اس خزسام اميواثف امنلاةل يف امخؼومي، ونشكل اجتاىات 

مهية امخؼومي ابمياثف امنلال مؼوٌلت امؼووم حنو أ مهية امخؼومي ابمياثف امنلال ابمنس حة نومؼومة، و اجتاىات مؼوٌلت امؼووم حنو أ  

حعائيةفلس مت  ثلنني ال داثني مت اس خزسام مؼامل زحات أ مفا هصوهحاخ، ومؼامل  سامية ال  ابمنس حة نوعامحة، أ ما ابمنس حة مل 

ارثحاط تريسون، ومخحويل تياانت ادلراسة مت اس خزسام امخكصارات، وامنسة املئوية، واملخوسعات احلساتية، والاحنصافات 

ىل ٍلوػة من امنخاجئ اكن من أ مهيا : املؼوكات اميت حتول دون املؼيا رية، وحتويل امخحاين ال حاديي. وكس ذوعت ادلراسة ا 

جياتية وتسرخة ػامية، حير توؽ  اس خزسام  مؼوٌلت امؼووم نويواثف امنلاةل يف امخؼومي من وهجة هظص املؼوٌلت أ هفسين اكهت ا 

جياتية وتسرخة (، واجتاىا3,8املخوسط احلسايب امؼام ) ت مؼوٌلت امؼووم حنو اس خزسام اميواثف امنلاةل يف امخؼومي اكهت ا 

(، واجتاىات مؼوٌلت امؼووم حنو أ مهية امخؼومي ابمياثف امنلال ابمنس حة 3,4مذوسعة، حير توؽ املخوسط احلسايب امؼام )

جياتية وتسرخة ػامية، حير توؽ املخوسط احلسايب امؼام ) اجتاىات مؼوٌلت امؼووم حنو أ مهية امخؼومي (، 3,6نومؼومة اكهت ا 

جياتية وتسرخة ػامية، حير توؽ املخوسط احلسايب امؼام ) (. وفامي يخؼوق مبخغريات 3,5ابمياثف امنلال ابمنس حة نوعامحة اكهت ا 

جنوزيية(، ظيصت امنخاجئ اكمخايل حعائية غنس مس خوى  ادلراسة )امخرعط، انوغة ال  ادللةل :ػسم وحود فصوق ذات دلةل ا 

حعائية غنس مس خوى ادللةل )1.16) ( ابمنس حة 1.16( ابمنس حة ملخغري امخرعط ، ونشكل ػسم وحود فصوق ذات دلةل ا 

جنوزيية. خادة انوغة ال   ملخغري ا 

ميو ادلراسة من هخاجئ كسمت امحاحثة ػسدًا من امخوظيات مهنا :  غلس دورات وورش معل نومؼوٌلت -ويف ضوء ماثوظوت ا 

ن مبفيوم امخؼومي املخنلل ودعائعو هبسف امخؼصف ػىل أ مهيهتا وفوائسىا وامخؼامل مع امياثف امنلال نخلنية كمكن هبسف ثوغيهت

هخاج جصامج وثعحيلات ابنوغة امؼصتية ملناجه امؼووم ذاظة ومجيع املواد ػامة مبا يدناسة مع  .الاس خفادة مهنا وثعممي وا 

وثسرية املؼوٌلت  .حات مؼًا ملٌلرسة أ دوارمه اجلسيسة يف امخؼومي املخنلل تيرس وسيوةلاملوضوػات امؼومية مدساػس املؼوٌلت وامعام 

 وامعامحات من ذالل جصامج ثسريخية ػىل امخؼامل مع ثعحيلات امياثف امنلال امخؼوميية.
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Abstract 

Title of the study is the trends towards education science teachers mobile (Mobile Learning) 
intermediate stage in the area of Medina. The aim of this study is to identify the obstacles that 
prevent the use of parameters science of mobile phones in education from the standpoint of the 
parameters themselves, and to identify trends in parameters of science towards the use of 
mobile phones in education, as well as to identify trends in parameters of Sciences about the 
importance of education phone mobile for a teacher, and to identify Trends on the parameters of 
science education about the importance of the mobile phone for the student, as well as 
knowledge of the impact of the following variables: (a specialty, English language proficiency) 
on the attitudes of teachers towards science education mobile (using mobile phones) (Mobile 
Learning) intermediate stage in the area of Medina. The study methodology has been used 
descriptive analytical approach in this study, but for sample Aldrashvkd study sample consisted 
final (   ) science teacher intermediate stage, of whom (  ) a teacher from Medina, and (  ) 
parameter of the city of Yanbu, has been selection of the sample at random, and for study tools 
have been used questionnaire as a tool to determine the degree of the obstacles that prevent 
the use of parameters science of mobile phones in education from the standpoint of the 
parameters themselves, and the measure of the direction was constructed to measure trends in 
parameters of science towards the use of mobile phones in education, as well as the trends of 
parameters Science about the importance of education phone mobile for a teacher, and trends 
in parameters of Sciences about the importance of education phone mobile for the student, but 
for the methods Alahsaúahvkd was codified instruments were used reliability coefficient alpha 
Cronbach, and Pearson correlation coefficient, and analysis of the study data was used 
frequencies, and percentages, and averages calculations, and standard deviations, and 
analysis of variance Alahaddei. The study concluded a set of results was the most important: 
the obstacles that prevent the use of parameters science of mobile phones in education from 
the standpoint of the parameters themselves were positive and highly, as the arithmetic average 
of the year (   ), and trends in the parameters of science towards the use of mobile phones in 
education was positive and moderately, reaching the arithmetic average year (   ), and trends 
toward science teachers the importance of education for the mobile phone of the parameter was 
positive and a high degree, where the arithmetic average year (   ), the trends towards the 
importance of parameters Science Education mobile phone for the student was highly positive 
and, as the arithmetic average of the year (   ). With regard to the variables of the study 
(specialization, English), the results came as follows: lack of statistically significant differences 
in the significance level (    ) for the variable specialization, as well as the lack of statistically 
significant differences in the significance level (    ) for the variable English language 
proficiency. 
In light of the study have exceeded the results of the researcher presented a number of 
recommendations, including: - sessions and workshops for teachers in order to make them 
aware of the concept of education and metastatic properties in order to recognize the 
importance and benefits of dealing with a mobile phone can be used as a technique. The design 
and production of programs and applications in Arabic to the science curriculum, and especially 
all the materials generally commensurate with scientific topics to help teachers and students 
together to practice their new roles in the education of mobile easily and smoothly. And the 
training of teachers and students through training programs to deal with mobile phone 
applications educational. 
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 ال ىساء

ىل كسويت ال وىل وهربايس اذلي ينري دريب ... أ يب امؼزيز  ا 

ىل املوة امكدري واحلضن ادلائف ... أ يم امغامية  ا 

ميام، غحساجمليس ىل من مه غزويت وتوسم احلياة ... هما، َلس، ا   ا 

ىل ثوأ م رويح ورفيق معصي ... زويج احلحية  ا 

ىل مشؼة حيايت ... ظفًل امغايل  ا 

ىل من ساهسين  وساػسين يف رحةل دراس يت ... أ كاريب وظسيلايت مجيؼاً  ا 
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 صكص وثلسيص

متام ىشه ادلراسة  فهل  –اميت اسب ل هللا أ ن جيؼويا ػوٌلً انفؼًا  –انويم كل امحلس وامضكص ػىل ثوفيلم يل، وتب ن مننت ػًل اب 

متاهما، اس خغنيت تو غن امؼاملني فب ؾناين، فؼويم ريب   ثولكت وتم أ منت.خَل خالهل امفضل يف ا 

ين  غعاء لك ذي حق حلو من امضكص وامثناء وامخلسيص، فا  كمااًن توحوب ا  واهعالكًا من امؼصفان ل حصاب امفضل تفضويم، وا 

ىل امرصح امضامخ خامؼة أ م املصى ممثةل يف مؼايل مسيص اجلامؼة الاس خاذ ادلنخور/ جكصي جن  اثوخو جبزيل امضكص وامؼصفان ا 

، وكسم املناجه وظصق امخسريس ممثاًل يف رئيسو ػًل املعصيفمرتتية ممثةل يف معيسىا ادلنخور/ مؼخوق غساس، وملكية ا

، وامسادة أ غضاء ىيئة امخسريس ابملسم ػىل سؼهيم ادلامئ يف هيفني امرباكيت، ووهيوخو ادلنخورة/ مصيض امزىصاين ادلنخور/ 

 ذسمة امؼمل وأ ىهل.

ىل ال س خاذ ادل نخورة/ ىاهل تنت ظو خبش، ال س خاذة تلسم املناجه وظصق امخسريس جلكية امرتتية وأ ثوخو ابمضكص وامخلسيص ا 

جبامؼة أ م املصى، اميت ثفضوت ابل رشاف ػىل ىشه امصساةل ومنحخين من ػوميا ووكهتا، واكن لك ذكل غن رحاتة ظسر 

 وظية هفس وثواضع مج .

ىل لك من  ، ػىل كدوهلٌل مناكضة ىشه امصساةل امؼومية،  ايسني د/ ظحاح اخلصجيي، د/ زناء جننٌل أ ثلسم جبزيل امضكص ا 

 وماتشله يف سخيل ثلوكميا، وػىل ماكسماه من مالحظات أ ثصت ىشا امححر.

ىل لك من ادلنخورة/  حنان مستويل،وال س خاذ ادلنخورة/ أ س يا ، ادلنخورة/ذسجية خاننٌل يسؼسين أ ن أ ثلسم ابمضكص اجلزيل ا 

ثصاهئٌل هل ابل راءاىمسسيسة واملالحظات املمية.تخحكمي  ثفضون ايرننسي.. انووايت  دعة امححر احلايل وا 

اذلين سامهوا يف حتكمي أ داة ادلراسة، وػىل ماكسموه جتاىيا من مالحظات  ل غضاء ىيئة امخسريسنٌل وأ كسم صكصي وثلسيصي 

 وثوحهيات.

يل غوانً  يل يسًا، أ و كسم ا   أ و دػا يل تسغوة ظادكة فثواهبم ػىل وحزيل صكصي وثلسيصي ملك من ظنع مؼصوفًا، أ و أ سسى ا 

 امحاري غزوخل وابل دط ظسيليت امؼزيزة هورة امكثريي ...

 وامحلس هلل أ ولً وأ دصاً وظىل هللا وسمل ػىل هخيو َلس وأ هل وحصحو وسمل ،،،

 امحاحثة،،،
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 كامئة احملخوايت

 الصفحة الموضوع
 أ مستخلص الدراسةباللغة العربية

 ب باللغة اإلنجليزيةمستخلص الدراسة  
 ت اإلهداء

 ث شكر وتقدير
 ج ق ائمة المحتويات

 د ق ائمة الجداول
 ذ ق ائمة األشكال

 امفعل ال ول : مسذل ا ىل ادلراسة

 3 امللسمة

 7 مضلكة ادلراسة

 8 أ س ئةل ادلراسة

 9 أ ىساف ادلراسة

 9 أ مهية ادلراسة

 : حسود ادلراسة

 21 مععوحات ادلراسة

 أ دتيات ادلراسة:  ينامفعل امثا

 24 أ ولً : ال ظار امنظصي

 24 متييس

مكرتوين  24 املححر ال ول : امخؼومي ال 

مكرتوين  25 حملة اترخيية غن امخؼومي ال 

مكرتوين  26 مفيوم امخؼومي ال 

مكرتوين  26 دعائط امخؼومي ال 



 ح
 

مكرتوين  27 فوائس امخؼومي ال 

مكرت   28 وينامخحسايت اميت ثواخو امخؼومي ال 

 :2 املححر امثاين : امخؼومي املخنلل 

 :2 املخنلل امخؼومي ثؼصيف

 31 أ ىساف امخؼومي املخنلل

  31 امخؼومي املخنللوممزيات دعائط 

 33 امؼالكة تني املؼمل واملخؼمل يف تيئة امخؼومي املخنلل

 33 امخلنيات امالسوكية اميت دجمت يف امؼموية امخؼوميية

 36 مخؼومي املخنللدعائط ثلنيات ا

 39  غنارص امخؼومي املخنلل

 39 مربرات اس خزسام امياثف امنلال يف امخؼومي

 42 فوائس امخؼومي املخنلل ل ظصاف امؼموية امخؼومييةذسمات و 

 46 اميت ثواخو اس خزسام اميواثف امنلاةل يف امخؼومي امخحسايت واملؼوكات

مكرتوين وام   48 خؼومي املخنللأ وخو امدضاتو تني امخؼومي ال 

مكرتوين وامخؼومي املخنلل  :4 أ وخو الادذالف تني امخؼومي ال 

 51 مضاريع ػاملية دلمج امخؼومي الاملخنلل يف امؼموية امخؼوميية

 52 املححر امثامر : اجتاىات املؼوٌلت حنو امخؼومي املخنلل

 52 مفيوم الاجتاىات

 52 مكوانت الاجتاىات

 54 دعائط الاجتاىات

 54 امؼوامل املؤدية مظيور اجتاىات خمخوفة دلى املؼوٌلت

 55 أ سامية كياس الاجتاىات

 56 ادلراسات امساتلة:  اثهياً 

 56 متييس

 56 ادلراسات امؼصتية

 59 ادلراسات ال حنحية

حصاءاتامفعل   64 ادلراسة امثامر : ا 

 65 متييس

 65 أ وًل : مهنج ادلراسة

 65 وامؼينةاثهيًا : جممتع ادلراسة 
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 67 اثمثًا : أ داة ادلراسة

حصاءات ثعحيق أ داة ادلراسة  72 راتؼًا : ا 

حعائية  ذامسًا : ال سامية ال 

 

73 

 74 ومناكض هتا وثفسريىا ادلراسة امصاتع : هخاجئامفعل 

 75 متييس

خاتة امسؤال ال ول  75 ا 

خاتة امسؤال امثاين  78 ا 

خاتة امسؤال امثامر  83 ا 

خاتة امسؤال  85 امصاتع ا 

خاتة امسؤال اخلامس  87 ا 

 93 اخلامس : مورط ادلراسة وامخوظيات وامللرتحاتامفعل 

 94 متييس

 94 مورط ادلراسة

 95 امخوظيات

 96 امللرتحات

 97 كامئة املصاحع

 98 املصاحع امؼصتية

 2: املصاحع ال حنحية

مكرتوهية  7: املصاحع ال 

 9: كامئة املالحق
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 اجلساولكامئة 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 35 ملارهة تني أ هجزة امخؼومي املخنلل 2
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 66 ثوزيع غينة ادلراسة 4
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 أ هفسين
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وفصوق تني مذوسعات أ فصاد غينة ادلراسة حول اجتاىاهتم حنو هخاجئ حتويل امخحاين ال حادي ن 23

 امخؼومي املخنلل ثحؼا ملخغري امخرعط.
86 
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 الفصل األول 

 مدخل إلى الدراسة

 المقدمة : 

شهد العامل يف ىذا العصر ؾبموعة من التطورات كالتحديات كالتغَتات، مشلت صبيع اجملاالت 
كاالجتماعية، كالتقنية، كغَتىا من اجملاالت األخرل اؼبختلفة، كاليت أثرت تأثَتنا الًتبوية، كاالقتصادية، 

عميقنا يف حياة البشرية، كخاصة اؼبعرفة اإلنسانية، كاألفكار، كالتوجهات، بل أحدثت تغَتات جوىرية 
ثلو من ربديات يف كثَت من أمباط اغبياة كأشكاؽبا، فبا نتج عنها ضركرة مواكبة التغيَت كالتوافق مع ما سب

 متنوعة.

يف العصر اغبايل تنتقل مع اإلنساف من مكاف آلخر، كذلك لصغر  أصبحت التقنية كمن اؼبالحظ أف
كلقد استفادت كل اجملاالت من تطبيقات ىذه التقنيات،  ،حجمها كإمكانية ضبلها ككثرة استخدامها

 .كمن أنبها ؾباؿ التعليم

لكًتكنية  كالثورة اإل  Industrial Revolutionناعية( أف الثورة الص3-2006،2يذكر السامل )
Electronic Revolutionقمار ؛ كاليت أدت إىل صناعة اغباسبات كالربؾبيات اإللكًتكنية كاأل

 Wirelessالصناعية، كظهور مايسمى بتكنولوجيا اؼبعلومات؛ أدت إىل ظهور الثورة الالسلكية

Revolution  تعتمد على استخداـ التقنيات الالسلكية مثل اؽباتف يف هناية القرف العشرين كاليت
 .اغباسبات اآللية اؼبصغرةك النقاؿ، كاؼبساعد الرقمي الشخصي، 

( إىل إف النمو اؽبائل اؼبتسارع يف تكنولوجيا األجهزة النقالة يف 2006،1كيؤكد دريرا كآخركف )
كالتقدـ يف  طاؽ الًتددم العايل،األخَتة؛ عرب زيادة قدرات بنية الشبكات التحتية ذات الن السنوات

، كزيادة شعبية اؽبواتف النقالة ؛ كل ذلك يساعد على اكتشاؼ  wireless التكنولوجيا الالسلكية
التعليم يف أم  :أ،كاليت تقـو على مبد آفاؽ جديدة تتيح االستفادة من تلك الفرص اؽبامة يف التعليم
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ما ربقق بشكل قوم مع ظهور التعليم اؼبتنقل  ، كىذا ( anytime, anywhere ) مكاف كيف أم كقت
 . (Mobile Learningبواسطة اؽبواتف النقالة )

( أف عدد مشًتكي 1،نتITU( )2013كأكرد االرباد الدكيل لالتصاالت التابع لألمم اؼبتحدة )
( يصل إىل طبسة مليارات شخص بفضل مبو قطاع اؽبواتف الذكية 2013اؽبواتف النقالة يف عاـ )

بأف عدد  الدكيل لدكؿ النامية كقطاع خدمات اؽبواتف النقالة يف الدكؿ الفقَتة، كأفاد االرباديف ا
 600اشًتاكات اؽبواتف النقالة ذات النطاؽ العريض سيتجاكز مليار اشًتاؾ ىذا العاـ مقارنة بػ 

 (.1)نت2009مليوف اشًتاؾ يف 

ؼبتعلمُت كمل ربظ أم تقنية أخرل بانتشار كتعترب تقنية اؽباتف النقاؿ ىي أكثر تقنية انتشرت بُت ا
ف ارتباط اعبيل اعبديد أ( 2،نت2009يشَت اغبارثي )كاسع كما حظيت تقنية اؽباتف النقاؿ، حيث 

بالتقنية كبقائهم على اتصاؿ هبا )مثل: اؽباتف النقاؿ، كغرؼ الدردشة، كالربيد اإللكًتكين، كاأللعاب 
لى تلك التقنيات للتعاكف مع اآلخرين، كالتفاعل االجتماعي اإللكًتكنية احملمولة( جعلهم يقبلوف ع

كشجعت ىذه التغيَتات اليت طرأت على صفات اؼبتعلمُت الباحثُت كالًتبويُت ؼبزج بيئات  ،معهم
التعلم التقليدية مع بيئات التعلم اغبديثة مع االستفادة بشكل خاص من التقنيات اؼبتنقلة كاليت ستؤثر 

كاؼبعلمُت كاؼبناىج، فبا أدل إىل سعي اؼبهتموف بالتعليم اؼبتنقل إىل االستفادة من  على اؼبتعلمُت احتمن 
 (.2)نت ( كتوظيفها يف العملية التعليميةاألجهزة اؼبتنقلة كالالسلكية )كمن أنبها اؽباتف النقاؿ

مت ( إىل أنو يف بداية القرف اغبادم كالعشرين ىف الدكؿ الغربية 2009،1كيشَت الدىشاف كيونس )
أك  Mobile Learningاستخداـ مصطلح جديد يف ؾباؿ التعليم أطلق عليو باللغة اإلقبليزية  

mLearning  أكm-Learning   كباللغة الفرنسية ،Le mobile learning   أكLe m-Learning  أك
L`apprentissage mobile  كعقدت العديد من اؼبؤسبرات العلمية، كظهرت اجملالت كاؼبقاالت ،

 .علمية اؼبتخصصة كالدراسات اليت تناكلت ىذا النموذج اعبديدال
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( كدراسة 2009،111) الفهد( كدراسة 2006،22أما يف اجملاؿ العريب فتؤكد دراسة السامل )
(على أنبية 2009،116) الفايز( كدراسة 2009،102( كدراسة الشايع )2011،152) العمارم

 .العاـ كالعايل لنقالة يف ؾبايل التعليمالتعليم اؼبتنقل باستخداـ خدمات اؽبواتف ا

ا من أشكاؿ نظم التعليم عن  جديدن ( أف التعليم اؼبتنقل يعترب شكالن 8،نت2010كيذكر عرفات )
م اؼبتنقل ىو مصطلح لغوم يك التعل ،اا كزمانين كالذم يتسم بانفصاؿ اؼبعلم عن الطالب مكانين  بعد

ىذا األسلوب متعلق إىل حد كبَت  ،عملية التعليمجديد يشَت إىل استخداـ األجهزة احملمولة يف 
يركز ىذا اؼبصطلح على استخداـ التقنيات اؼبتوفرة حيث  ،بالتعليم اإللكًتكين كالتعليم عن بعد

حيث كجد ىذا األسلوب  ،بأجهزة االتصاالت الالسلكية لتوصيل اؼبعلومة خارج قاعات التدريس
يبكن ربقيق ذلك كحيث  تعليم اليت تأثرت بظاىرة العوؼبةليالئم الظركؼ اؼبتغَتة اغبادثة بعملية ال

 Portable كاغبواسب احملمولة  Cell Phonesلنقالةباستخداـ األجهزة النقالة كاحملمولة مثل اؽبواتف ا

Computers  ك كاغباسبات الشخصية الصغَتةTablet PCs على أف تكوف كلها ؾبهزة بتقنيات
لكية على حد سواء فبا يؤمن سهولة تبادؿ اؼبعلومات بُت الطالب االتصاؿ اؼبختلفة الالسلكية كالس

 (.8)نت فيما بينهم من جهة كبُت الطالب كاحملاضر من جهة أخرل
اؼبتنقل يشمل العديد من التطبيقات كاألطر  ميداف التعليم فٌ أ إىل( 9،نت2013) الغامدمكيشَت 

ا التعليم اؼبتنقل على العملية التعليمية البد كالقيمة اليت يضيفه ، اعبديدة لتقنيات التدريس كالتعلم
اعبانب اؼبعريف ) اؼبتمثل يف إتقاف مهارات القراءة كالكتابة كاغبساب كمهارات  : أف تشمل جانبُت

اغبافز  ، كاعبانب الًتبوم ) اؼبتمثل يف تغيَت السلوؾ كاكتساب مهارات اغبياة كتنمية ( البحث
مشاريع التعليم  ،التعلم أجلو موَّلت اللجنة األكركبية ؼبشاريع للتعلم ( ، كىذا ىو اؽبدؼ الذم من

تأثَت استخداـ التقنيات النقالة على أداء  اؼبتنقل يف كل من بريطاينا كإيطاليا كالسويد بغية دراسة
 .اؼبتعلمُت كاؼبعلمُت كاؼبطورين
ىت يتم من ( إىل أف اؽباتف النقاؿ أحد أىم األجهزة ال4-2009،3كيشَت الدىشاف كيونس )

نو من أكثرىا شيوعا كاستخداما، فهو أحد أشكاؿ أدكات أخالؽبا تقدًن التعليم اؼبتنقل ، بل 
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من أبراج البث اؼبوزعة ضمن  شبكةعن طريق  االتصاؿ الالسلكيعلى االتصاؿ كالذم يعتمد 
مساحة معينة، كمع تطور أجهزة اؽباتف النقاؿ أصبحت األجهزة أكثر من ؾبرد كسيلة اتصاؿ صويت 

 اإلنًتنتكتصفح  الربيد الصويتللمواعيد كاستقباؿ  كمبيوتر كفيكأجهزة    حبيث أصبحت تستخدـ
 .الكامَتات الرقميةة اعبديدة يبكنها التصوير بنفس نقاء ككضوح كاألجهز 

اقبت عليو من تقدًن كشرح كالىبفى على أحد أف دكر اؼبعلم تغَت خالؿ اغبقبات التارىبية اليت تع
الكتاب اؼبدرسي كربضَت الدركس كاستخداـ الوسائل ككضع االختبارات، كأصبح دكره يرتكز على 
التخطيط للعملية التعليمية كتصميمها كمعرفة أجزائها فهو يف ىذا اجملاؿ اؼبخطط كاؼبوجو كاؼبرشد 

ديدة يف التعليم اليعٍت إلغاء دكره، بل كاؼبدير كاؼبقيم للعملية التعليمية، كأف استخداـ أم تقنية ج
يصبح أكثر أنبية، فهو شخص مبدع يدير العملية التعليمية بكفاءة كيعمل ربقيق طموحات التقدـ 

 كالتقنية.
( أف استخداـ التقنيات اغبديثة كأدكات للتدريس اؼبباشر بدال من أدكات 2009،4كتشَت الفايز )

ها( سيكوف قاصرا  عن إحداث تغيَت جوىرم يف النموذج للتعليم يتعلم التلميذ معها )كليس من
الًتبوم، كلذا ينبغي أف تتغَت الطرؽ اليت تستخدـ هبا التقنيات اغبديثة من أدكارىا التقليدية 
)التقنيات اغبديثة كمعلم( إىل التقنيات اغبديثة كأدكات لتعلم نشط كبنيوم مقصود كأصيل 

 كتعاكين.
( إىل أف مواد العلـو من أكثر اؼبواد ارتباطنا بالتقنية 2010،459كقد أشار جوىر كعبدالسالـ )

يسعى أف  سواء كاف ارتباطنا معرفينا أك من خالؿ دمج التقنية يف مبو الطالب العلمي اؼبتكامل الذم
ضافة إىل أف العديد من الًتبويُت يؤكدكف على أنبية دمج تقنية اؼبعلومات يكوف تعليمنا ذا معٌت، إ

.كاالتصاالت   يف تدريس العلـو
يف عرض مادهتا  معلمة العلـو( إىل أف ىناؾ برؾبيات خاصة تعاكف 2002،49كقد أضاؼ الفار )

التعليمية بصورة أكثر فاعلية خاصة تلك اليت تتناكؿ مفاىيم معقدة مثل التفاعالت الكيميائية، 
ية من الربؾبيات كتوليد الطاقة النوكية، كعمليات التطور البيولوجي، حيث تتضمن ىذه النوع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D9%83%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
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أساليب ؿباكاة هتدؼ إىل نقل صورة من الواقع يصعب توفَت مباذج فعلية مصغرة أك مكربة لو داخل 
 اؼبدرسة.

انطالقنا من أنبية استخداـ اؽبواتف النقالة يف ميداف التعليم، تزايد لدل الباحثة شعور بأنبية إجراء ك 
ن كبوه، ؼبواكبة كاستعداداهت نقياس اذباىاهتاستطالع لرأم معلمات العلـو للمرحلة اؼبتوسطة، ك 

يفيها يف عملييت التعليم التوجهات العاؼبية اؼبعاصرة يف االستفادة من التقنيات احملمولة اغبديثة كتوظ
كالتحديث يف الواقع التعليمي باستخداـ اؽبواتف النقالة اليت ذبذب انتباه الطالب كتشوقهم  كالتعلم

 .للمادة العلمية

 دراسة :مشكلة ال

يف أم كياف تعليمي تتحقق النوعية كاعبودة يف عملية التعليم كالتعلم من خالؿ دمج التقنيات اغبديثة 
يف التعليم، اليت ربقق أقصى النتائج اإلهبابية اؼبرجوة يف ـبرجات التعليم، لدعم صبيع اعبهود اليت 

 .تسعى إىل اؼبثالية كاعبودة يف التعليم

(أف اؼبملكة العربية السعودية تسعى لدمج ىذه التقنيات 11،نت2014لتعليم )كتؤكد كزارة الًتبية كا
اغبديثة عرب اسًتاتيجيات مدركسة كطويلة اؼبدل،للتحرر من قيود التعليم التقليدم يف اؼبناىج 
كالنشاطات الًتبوية، حيث مل يعد اؽبدؼ من إقامة النظاـ الًتبوم يف اؼبملكة يقتصر على إكساب 

 رؼ كاغبقائق فقط، بل تعداه إىل تنمية مهاراهتم كقدراهتم كبناء شخصياهتم.الطالب اؼبعا

( أف اؼبستفيدكف من توظيف التعليم اؼبتنقل يف العملية التعليمية 4،نت2008ليفة )اػبأكدت كلقد 
 يف اؼبملكة العربية السعودية ىم الطالب كاؼبعلمُت، نتيجة للنمو اؼبتزايد الستخداـ اؽبواتف النقالة يف

   .كيف اجملتمع السعودم على كجو اػبصوص ،،العامل عمومان 

مع كل تقنية جديدة يتناقش الًتبوين كاؼبخططُت كاؼبنفذين كغَتىم يف أم كياف تعليمي، كيفية 
توظيفها لتحقيق األىداؼ الًتبوية اؼبرجوة، فتقاـ استطالعات الرأم كتبٌت مقاييس االذباىات 

 كاالستعدادات كبوىا.
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( أف اؼبهارات يف استخداـ تقنية االتصاؿ يف التعليم يبثل متطلبا 2002،12الصاحل )حيث يشَت 
رئيسيا ؼبواجهة التحديات يف عامل موجو بالتقنية، اليت سبثل مدخال ضركريا لتوظيف التقنية يف حل 

 اؼبشكالت.

سباب كاؼبربرات كفبا الشك فيو أف إدخاؿ تقنية اؽباتف النقاؿ كأداة يوجب االستعداد ؽبا كربديد األ
اليت تدعو ؽبا،كربديد الفئات اؼبستفيدة منها، كالفوائد كاػبدمات اليت ترجى منها عبميع أطراؼ 

 العملية التعليمية، كأخَتا اؼبعوقات كالصعوبات اليت قد تعيق سَت كربقيق األىداؼ اؼبرجوة منها.

علمات العلـو كبو ؼبذباىات ت كاالاؼبعوقا سبق ؛ تسعى الدراسة اغبالية إىل التعرؼ على كيف اطار ما
باؼبرحلة اؼبتوسطة يف منطقة اؼبدينة   (Mobile Learningالتعليم اؼبتنقل )باستخداـ اؽبواتف النقالة( )

 .اؼبنورة

 أسئلة الدراسة :

 رباكؿ الدراسة اإلجابة على السؤاؿ الرئيسي التايل :

 Mobileتنقل )باستخداـ اؽبواتف النقالة( )علمات العلـو كبو التعليم اؼبؼبذباىات اؼبعوقات كاال ما

Learning)  باؼبرحلة اؼبتوسطة يف منطقة اؼبدينة اؼبنورة ؟ 

 األسئلة الفرعية التالية :كيتفرع من السؤاؿ الرئيس 

ما اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف استخداـ  معلمات العلـو للهواتف النقالة يف التعليم من كجهة  -1
 ؟ نظر اؼبعلمات أنفسهن

 ؟ استخداـ اؽبواتف النقالة يف التعليم اذباىات معلمات العلـو كبوما  -2
 ؟للمعلمة النقاؿ بالنسبة اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتفما  -3
 ؟للطالبة اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبةما  -4



8 
 

( بُت متوسط  α ≤ 0,05داللة ) ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ال -5
استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ اذباىاهتم كبو التعليم اؼبتنقل )باستخداـ اؽبواتف النقالة( 

اللغة  إجادة )التخصص،باؼبرحلة اؼبتوسطة دبنطقة اؼبدينة اؼبنورة تبعا ؼبتغَتات الدراسة 
 االقبليزية( ؟

 أىداف الدراسة :

علمات العلـو كبو التعليم اؼبتنقل )باستخداـ ؼبذباىات اؼبعوقات كاالعلى تأيت ىذه الدراسة للتعرؼ 
 .باؼبرحلة اؼبتوسطة يف منطقة اؼبدينة اؼبنورة  (Mobile Learningاؽبواتف النقالة( )

 كيتفرع من اؽبدؼ الرئيس األىداؼ الفرعية التالية :

لهواتف النقالة يف التعليم اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف استخداـ  معلمات العلـو لالتعرؼ على  -1
 .من كجهة نظر اؼبعلمات أنفسهن

 .استخداـ اؽبواتف النقالة يف التعليم اذباىات معلمات العلـو كبوالتعرؼ على  -2
 للمعلمة. النقاؿ بالنسبة اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتفالتعرؼ على  -3
 للطالبة. النقاؿ بالنسبة تعليم باؽباتفاذباىات معلمات العلـو كبو أنبية الالتعرؼ على  -4
اللغة االقبليزية( على اذباىات معلمات إجادة )التخصص، معرفة أثر اؼبتغَتات التالية :  -5

باؼبرحلة   (Mobile Learningالعلـو كبو التعليم النقاؿ )باستخداـ اؽبواتف النقالة( )
 .توسطة يف منطقة اؼبدينة اؼبنورةاؼب

 أىمية الدراسة :

 د أنبية الدراسة من نواحي عدة منها :تتأك

 .لعربية بالدراسات اؼبفيدة تربوياإثراء اؼبكتبة ا -1
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يفيها يف مواكبة التوجهات العاؼبية اؼبعاصرة يف االستفادة من التقنيات احملمولة اغبديثة كتوظ -2
ذب كالتحديث يف الواقع التعليمي باستخداـ اؽبواتف النقالة اليت ذب عملييت التعليم كالتعلم

 .انتباه الطالب كتشوقهم للمادة العلمية
الدراسة ستكوف نقطة انطالؽ إلجراء اؼبزيد من الدراسات حوؿ أثر استخداـ تقنيات  -3

 .ماؽبواتف النقالة يف التعلي
تساعد نتائج  الدراسة اعبهات اؼبعنية يف التعليم العاـ يف إلقاء الضوء على كيفية ردبا  -4

من ىواتف يف إحداث نقلة نوعية يف ؾباؿ التعليم من خالؿ  االستفادة فبا كبملو يف أيدينا
 .ظيفها يف عملييت التعليم كالتعلمتو 

اليت قد تواجو استخداـ اؽباتف النقاؿ يف عملييت  اؼبعوقاتتسهم الدراسة يف إستعراض   -5
 .قدًن بعض اؼبقًتحات للتغلب عليهاالتعليم كالتعلم كت

ُت كاؼبنفذين يف كزارة الًتبية كالتعليم على اإلطالع إفادة اؼبخططتسهم ىذه الدراسة يف   -6
على أراء اؼبعلمات كاذباىاتن كبو التعليم اؼبتنقل يف حاؿ إقرار استخداـ اؽباتف النقاؿ يف ؾباؿ 

 التعليم العاـ.

 حدود الدراسة : -6
 ستتمثل حدكد الدراسة كالتايل :

 الحدود الموضوعية :

علمات العلـو كبو التعليم اؼبتنقل ؼبذباىات اال تالكشف عن اؼبعوقا اقتصرت الدراسة على
 .باؼبرحلة اؼبتوسطة يف منطقة اؼبدينة اؼبنورة  (Mobile Learning)باستخداـ اؽبواتف النقالة( )

 الحدود البشرية : 

 .معلمات العلـو باؼبرحلة اؼبتوسطة يف منطقة اؼبدينة اؼبنورة من الدراسة على عينة طبقت
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  الحدود المكانية :

 .)اؼبدينة اؼبنورة، ينبع( لتعليم العاـ يف منطقة اؼبدينة اؼبنورةل اؼبرحلة اؼبتوسطة الدراسة يف مدارس طبقت

 الحدود الزمانية : 

 .ىػػػ 1434/  1433العاـ الدراسي  الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من طبقت

 مصطلحات الدراسة :

 : (Attitude)اتجاه 

باعتبار أف اذباه  ،و " تنظيم ؼبعارؼ ذات ارتباطات موجبة أك سالبة (  بأن2005يعرفو ملحم ) 
الشخص كبو موضوع معُت سواء أكاف شيئا أـ شخصا أـ صباعة ىو استعداد الستثارة دكافعو 

 .318 بالنسبة للموضوع "

ـ كبو ستعداد كالتأىب العقلي كالوجداين لدل معلمات العلو كييعرؼ االذباه إجرائيا بأنو : حالة من اإل
التعليم اؼبتنقل )باستخداـ اؽبواتف النقالة( ، حيث يعرب عن ىذا االذباه تعبَتا لفظيا باؼبوافقة بشدة 

 .فض بشدة أك بدكهنا ، أك احملايدةأكبدكهنا ، أك الر 

 :   (Mobile Learning)التعليم المتنقل

زة النقالة مع التعليم حوسبة األجه تقاطع“( بأنو 2011) Suki , N, Suki, Nي عرفو سوكي كسوككت
 .44“ االلكًتكين 

توظيف تقنية اؽباتف النقاؿ أك تقنية الشبكة الالسلكية ( بأنو "2011)  Park, Yكيعرفو بارؾ 
Wireless   97التعليم كالتعلم أثناء التنقل " ألىداؼ. 
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درة على التعلم يف أم كييعرؼ التعليم اؼبتنقل إجرائيا بأنو : بيئة تعليم كتعلم تفاعلية توفر للمتعلم الق
كقت كيف أم مكاف باستخداـ اؽبواتف النقالة  من خالؿ ماتوفره من خدمات مثل خدمة الرسائل 

( كخدمة الًتاسل باغبـز WAP) كخدمة الواب (MMS) كخدمة الوسائط اؼبتعددة (SMS) القصَتة 
 .( كغَتىاBluetooth( كخدمة البلوتوث )GPRSالعامة للراديو )

 : (Impedimentsالمعوقات )

 . 297( بأهنا "عاقو عن الشيء يعوقو عوقا، أم صرفو كحبسو"1997يعرفها ابن منظور )

كتعرؼ إجرائيا بأهنا : صبيع العقبات كالصعوبات التقنية كالًتبوية اليت ربوؿ دكف ربقيق استخداـ 
 اؽباتف النقاؿ ألىدافو اؼبرجوة يف التعليم.

 : (Mobile)الهاتف النقال 

"ىو أحد أشكاؿ أدكات االتصاؿ كالذم يعتمد على ( بأنو 2010) Oksmanككسماف يعرفو أ
 االتصاؿ الالسلكي بُت األشخاص عن طريق شبكة من أبراج البث اؼبوزعة ضمن مساحة معينة"

89. 

كأداة يف التعليم كهاتف ك   كييعرؼ اؽباتف النقاؿ إجرائيا بأنو : جهاز الكًتكين ال سلكي  يستخدـ
 .طيع الطالبة كاؼبعلمة من خاللو تنفيذ بعض اؼبهاـ التعليمية كالتعلميةاؼبتنقل تست
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 الثانيالفصل 
 :أدبيات الدراسة

:اإلطار النظرم 

الدراسات السابقة 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسةأواًل: 

 سبهيد : 

يتناكؿ ىذا الفصل اإلطار النظرم اؼبتعلق دبجاؿ كطبيعة الدراسة اغبالية، كالذم ساعد يف الوقوؼ 
نظرية كاؼبعلومات الضركرية للوصوؿ للحلوؿ كاالستنتاجات اؼبناسبة غبل أسئلة الدراسة، على اػبلفية ال

 ىي إصباالن: مباحثدبجاؿ الدراسة، كمناقشتها يف ثالث  كمت عرض اؼبفاىيم اؼبرتبطة ارتباطان مباشران 
 .اذباىات اؼبعلمات كبو التعليم اؼبتنقل، ك التعليم اؼبتنقل، ك التعليم اإللكًتكين

 حث األولالمب

 Electronic Learningلتعليم اإللكتروني ا 

أدت  ،يشهد العامل اليـو صبلة من التحديات ذات أبعاد سياسية كاجتماعية كاقتصادية كثقافية كتربوية
كبالتايل  ،ىذه التحديات إىل دعوات عديدة لتطوير النظاـ الًتبوم جبميع مدخالتو كعملياتو كـبرجاتو

ابق إلصالح نظمها الًتبوية، هبدؼ إعداد مواطن صاحل قادر على التأقلم مع األمم تتس من فإف كثَت
 ،متطلبات العامل اعبديد، كمواجهة ىذه التحديات كالتحوالت كالثورة يف تقينة اؼبعلومات
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 التعليم اإللكتروني : لمحة تاريخية عن

بعقد الثمانينات كحىت كقتنا  امر التعليم اإللكًتكين بعدد من األجياؿ خالؿ العقود السابقة بدءن 
 ( : 7،نت2007كىذه األجياؿ ىي كما يذكرىا عبد العاطي ) ،اغباضر مكونة مراحل تطوره

 الجيل األول : 

يف التعليم،  CDsاالقراص اؼبدؾبة على  يعتمدبدأ يف أكائل الثمانينات حيث كاف التعليم اإللكًتكين 
ا للتطورات اليت حدثت فقد اشتمل ىذا النمط تعلم ، كنظرن غَت أنو كاف ينقصها التفاعل بُت اؼبادة كاؼب

مكملة ألساليب التعليم  :فيما بعد على برامج تعليمية صممت بطريقة ذكية، كتعٍت كلمة )ذكية(
 .التقليدية

 الجيل الثاني :

يم ىذا النوع من التعل ،بدأ مع ظهور مفهـو التجارة العاؼبية كاألمن اإللكًتكين يف أكاخر التسعينات
تقـو اؼبؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص هبا كؼبواد أك برامج معينة ؽبا، كيسمح ىذا النمط من 
التعليم للمتعلمُت باالتصاؿ من منازؽبم بالكلية كمتابعة دركسهم كمناقشة احملاضرين كفق جداكؿ 

لكًتكنينا يف موقع عرب زمنية ؿبددة، كبالتايل فاحملتول يف ذلك النوع من التعليم ىو اؼبقررات اؼبعدة إ
 .اإلنًتنت

 الجيل الثالث :

كيبكن (، E-Booksلكًتكين باستخداـ الكتب اإللكًتكنية ) بدأ مع ظهور اإلنًتنت، كىو التعليم اإل
توزيعو إلكًتكنينا عن طريق اإلنًتنت، كقد بدأ استخداـ الكتب اإللكًتكنية يف ؾباؿ التعلم اإللكًتكين 

ض مدارس الواليات اؼبتحدة على سبيل التجربة، حيث مت توفَت األجهزة يف بع 2000مع بداية عاـ 
اػباصة بالكتب اإللكًتكنية لكل طالب بعد ربميلها باؼبناىج الدراسية اليت سيدرسها، كما مت توفَت 

 .جهاز فباثل لكل معلم مع توفَت شبكة ربط داخل الفصل بُت مكتب اؼبعلم كمكاتب الطالب
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 روني :مفهوم التعليم اإللكت

التعليم يف الفًتة  ( من اؼبفاىيم اعبديدة اليت دخلت يف منظومةE-Learningالتعليم اإللكًتكين ) عدٌ يي 
، باإلضافة إىل  األخَتة، كتشَت األدبيات الًتبوية اغبديثة إىل العديد من التعريفات اػباصة هبذا اؼبفهـو

 شبكة اإلنًتنت، كالًتبية اإللكًتكنية، اؼبفاىيم اليت يستخدمها البعض مرادفة لو، مثل التعليم عرب
كذبدر اإلشارة إىل أف مصطلح التعليم اإللكًتكين ىو أكثر ىذه اؼبصطلحات شيوعان، كفيما يلي 

 عرض لبعض ىذه التعريفات :

ىو طريقة للتعليم باستخداـ آليات االتصاؿ اغبديثة من حاسب  ( بأنو : "2002يعرفو اؼبوسى )
ددة من صوت كصورة، كرسومات، كآليات حبث، كمكتبات إلكًتكنية، كشبكاتو ككسائطو اؼبتع

ككذلك بوابات اإلنًتنت سواءن كاف عن بعد أك يف الفصل الدراسي اؼبهم اؼبقصود ىو استخداـ التقنية 
 .6" يصاؿ اؼبعلومة للمتعلم بأقصر كقت كأقل جهد كأكرب فائدةإجبميع أنواعها يف 

منظومة تتضمن عناصر مرتبطة تبادليان كمكتملة كظيفيان، كتعمل ( بأنو: " 2011كيعرفو الكسباين )
كفق خطة تستهدؼ تقدًن خربات تعليمية يف بيئة تعليمية تفاعلية متعددة اؼبصادر باالعتماد على 
الكمبيوتر كشبكات االنًتنت، فبا يؤدم إىل ذباكز مفهـو عملية التعليم كالتعلم جدراف الفصوؿ 

 .150 عم كمساعدة اؼبتعلم يف أم كقت"الدراسية كيتيح للمعلم د

 خصائص التعليم اإللكتروني :

يبكن ربليل مفهـو التعليم اإللكًتكين من خالؿ ؾبموع نقاط تفسره كذبلي خصائصو كىي كالتايل  
 ( : 30-2005،24كما يذكرىا زيتوف )

طوقة، يتضمن التعليم اإللكًتكين تقدًن ؿبتول رقمي متعدد الوسائط )نصوص مكتوبة، أك من -1
كمؤثرات صوتية، أك رسومات خطية بكافة أمباطها، كلوحات زبطيطية، كرسـو توضيحية، 

 .كرسـو متحركة، كصور متحركة، كصور ثابتة، كلقطات فيديو(
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للمتعلم من خالؿ الوسائط اؼبعتمدة على  -اؼبشار إليو-يتم تقدًن احملتول التعليمي  -2
 .اغباسوب كشبكاتو

 فاعلي يف أساسو إذ يتيح للمتعلم إمكانية: التعليم اإللكًتكين تعلم ت -3
 .التفاعل النشط مع احملتول. أ

 التفاعل الشخصي كاالجتماعي مع اؼبعلم كاألقراف، كيوجد منو نوعاف نبا :. ب
  التفاعل اؼبتزامن: أم يف الوقت ذاتو كفيو يتواصل اؼبعلم مع اؼبتعلم يف اللحظة

 .ذاهتا
 م مع اؼبتعلم كلكن ليس يف اللحظة التفاعل غَت اؼبتزامن: كفيو يتواصل اؼبعل

 .ذاهتا
 .التعليم اإللكًتكين تعليم مرف -4
 .يتمثل اؼبتعلم عنصران رئيسيان يف التعليم اإللكًتكين -5

 فوائد التعليم اإللكتروني :

للتعليم اإللكًتكين فوائد تربوية عديدة تشمل اؼبعلم كاؼبتعلم كالعملية التعليمية على حد سواء، من  
 ( : 5،نت2007( ك سامل )15-2002،13اؼبوسى ) فقيتأبرزىا كما 

 .زيادة إمكانية االتصاؿ -1
 .اؼبسانبة يف كجهات النظر اؼبختلفة للتالميذ -2
 .اإلحساس باؼبساكاة -3
إليو باالعتماد على تقنية سرعة نقل اؼبعلومات الدراسية  ك سهولة الوصوؿ للمتعلم -4

 .االتصاالت
 .إمكانية ربوير طريقة التدريس -5
 .اؼبكاف كالزماف يف العملية التعليميةذباكز قيود  -6
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 .توسيع فرص القبوؿ يف التعليم كذباكز عقبات ؿبدكدية اؼبكاف -7

كباستعراض أىم خصائص كفوائد التعليم اإللكًتكين؛ يتضح أنو ىبدـ العملية التعليمية كاؼبتعلمُت على 
اؼبستقبل، فبا يتحتم  كجو اػبصوص، فبا هبعل التعليم اإللكًتكين االختيار األفضل ؼبدرسة كطالب

 .على مؤسسات التعليم االىتماـ بكافة تطبيقاتو كأشكالو

 التحديات التي تواجو التعليم اإللكتروني:

كما   خرل لديو معوقات تعوؽ تنفيذه كمن ىذه العوائقمن طرؽ التعليم األ هلكًتكين كغَت التعليم اإل  
 :(18-2002،16يذكرىا اؼبوسى )

 .تطوير اؼبعايَت عدـ  -1
 .قص الدعم كالتعاكف اؼبقدـ من أجل طبيعة التعليم الفعالةن -2
 .لوضع كتشغيل برنامج فعاؿ كمستقل نقص اؼبعايَت -3
 .نقص اغبوافز لتطوير احملتويات -4
 .اػبصوصية كالسريةانعداـ  -5
 .استجابة الطالب مع النمط اعبديد كتفاعلهم معو صعوبة -6
الفورم كالتأكد من أف اؼبناىج الدراسية مراقبة طرؽ تكامل قاعات الدرس مع التعليم القصور يف  -7

 .تسَت كفق اػبطة اؼبرسومة ؽبا
 .اغباجة إىل تدريب اؼبتعلمُت لكيفية التعليم باستخداـ اإلنًتنت -8
 .لك أف اؼبنافسة عاؼبيةعلى مستول عاؿو من اعبودة، ذ اؼبادة العلمية اغباجة إىل نشر ؿبتويات  -9

 
ىج كاؼبقررات التعليمية يف اعبامعات أك اؼبدارس، لوجدنا أهنا بعض اؼبنال كتالحظ الباحثة أنو لو نظرنا

قد التعليم  حباجة إلجراء تعديالت كربديثات كثَتة نتيجة للتطورات اؼبختلفة كل سنة، فإذا كاف
 يف عجز ىناؾ جد أفي، سCDاستثمر يف شراء مواد تعليمية على شكل كتب أك أقراص مدؾبة 
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ه الكتب كاألقراص قابلة إلعادة الكتابة كىو أمر معقد حىت لو  تعديل أم شيء فيها ما مل تكن ىذ
ا، كلضماف ضباية استثمار اعبهة اليت تتبٌت التعليم اإللكًتكين ال بد من حل قابل للتخصيص كاف فبكنن 
 .كالتعديل

كفبا سبق، يبكن القوؿ أف معظم ىذه اؼبعوقات هبب أف ال تقف حجر عثرة أماـ تطبيق التعليم 
ؼبا لو من أنبية يف إهباد كوادر بشرية مؤىلة للتعامل مع ثورة اؼبعلومات اؼبتجددة كاؼبتسارعة؛  اإللكًتكين

 .لذا يتحتم مواجو ىذه التحديات كإهباد اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا
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 المبحث الثاني

 Mobile Learning التعليم المتنقل

فقد أحدثت نقلة نوعية حضارية  ،واحي اغبياةيف كل ن ىامان  تلعب تقنية اؼبعلومات كاالتصاالت دكران 
 .صبيع اغبواجز اؼبكانية كالزمانية بُت أفراد اجملتمع كاجملتمعات بشكل عاـيف 

( أف نظم االتصاالت مل تعد تنقل الرسائل كاألصوات كما كانت عليو يف 2009،55كتشَت الفايز )
ؿ عرب مايعرؼ بالتحويل اإللكًتكين اغباؿ اؼباضي، بل أصبحت تقـو خبدمات أخرل: مثل نقل األموا

(Electronic Transfer كنقل اغبضور عن بعد عرب اإلنًتنت إىل جانب نقل سلع اقتصاد اؼبعرفة ،)
قياس مدل جاىزية اجملتمع لدخوؿ لاإللكًتكين، حيث أصبحت نظم االتصاالت أىم مؤشرات 

 .عصر اقتصاد اؼبعرفة

كًتكين يتميز بالتحرر من قيود الزماف كاؼبكاف اؼبرتبطة اإلل التعليم( أف 2009,61كتؤكد الشايع )
بالتعليم التقليدم، كلكن يبقى التعليم اإللكًتكين مرتبطا باستخداـ اغباسب اآليل كالشبكات 

 .ا من التقييد مكاف ىذا اغباسبالالسلكية إىل حد بعيد ، كىذا يعٍت نوعن 

فإف استخداـ أجهزة اغباسب  (      ) Fagerberg& Reckkedlal ككما ذكر فجربرج كركداؿ
الشخصية الكبَتة اؼبتصلة بالكابالت اؼبوصلة بشبكات االتصاؿ كبعدد كبَت من األجهزة اػبارجية 
مثل الطابعة كالسماعة كالشاشة كالفأرة يقلل من اؼبركنة اليت سبكن اؼبتعلم من االنتقاؿ بُت البيئات 

 . ثَتا من ىذه اؼبشكلة إال أنو ما زاؿ ثقيالن اؼبختلفة كعلى الرغم من اغباسب احملموؿ خفف ك

 تعريف التعليم المتنقل : 

كمن خالؿ النظر كالبحث يف الًتبويات اغبديثة  ،فات عديدة للتعلم اؼبتنقلزخر األدب الًتبوم بتعري
 (    ) كالزك  ماعرفوكمنها كالدراسات اغبديثة مت انتقاء افضل التعريفات كأكثرىا تلخيصنا، 

Colazzo,et al   بأنو "عملية تعليمية  تتم عرب جهاز التعلم اؼبتنقل أك يف موقف تتوافر فيو أجهزة
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"تقدًن بأنو  Parsons & Ryu  (    ) ، ككما أشار بارسوف كريو2079 كأدكات التعليم اؼبتنقل"
اسالـ ماعرفو كانزكرم ك  كذلك ، ك  1 ؿبتول التعليم إىل اؼبتعلمُت باستخداـ أجهزة التعليم اؼبتنقل"

(    ) Chanchary& Islam  اؼبصطلح الذم يشَت إىل أم نوع من أنواع التعليم عندما  بأنو"
 . 1 يكوف اؼبتعلم غَت مرتبط دبكاف ؿبدد"

لوريس كاتيكلويس              أما العامل اؼبشًتؾ بُت كل التعريفات السابقة فوضحتو دراسة
Laouris & Eteokleous (      )  صبيعان أكدت على استخداـ أجهزة التعلم اؼبتنقل بالقوؿ بأهنا

 .لتسهيل نقل كاكتساب اؼبعرفة كتسهييل عملية التعلم

 أىداف التعليم المتنقل :

ن يف اؼبفهـو الشامل للتعليم اؼبتنقل كبعد االطالع على العديد من الدراسات عبعد النظر كالتم
أيرز يبكن استخالص   (8،نت2010) عرفاتك  (5-3-2009)الدىشاف كيونس كاؼبقاالت مثل 

 أىداؼ التعليم اؼبتنقل التالية:

ربديث أساليب التعليم التقليدم ك  االذباه كبو تقنية اؼبستقبل كالتخلص من أساليب اؼباضي .1
 .كتطوير فلسفتو

إتاحة فرص  ك تقدًن الكثَت من البدائل التعليمية يف مواد التعليم كالتعلم كأساليبو للطالب .2
 .ار اؼبدرسة كبعد انتهاء الوقت الرظبي للدراسةالتعلم خارج أسو 

 .إتاحة فرص التعليم كالتعلم لشرائح أكرب من اجملتمع .3
 .للطالب كاؼبعلمُت على مدار الساعة تقدًن اؼبستجدات التعليمية .4

 مميزات التعليم المتنقل :خصائص و 

بالتقنية كالتعليم اإللكًتكين  لللتعليم اؼبتنقل خصائص سبيزه عن غَته من أنواع التعليم األخرل اؼبرتبطة
ن يف اؼبفهـو الشامل للتعليم اؼبتنقل كبعد االطالع على عبعد النظر كالتمكالتعليم اؼبدمج كغَتىا ، ك 
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( ك اغبقباين 6-2006،7السامل ) ، مثل ما يتفق كل منعديد من الدراسات كاؼبقاالتال
ئص التعلم اؼبتنقل خصاعلى بعض من  ( 14-2009،12( كالدىشاف كيونس )2011،3-4)

 النحو التايل :نذكرىا على 
 اغبركية كالتنقل يف إعدادات التعلم كتطبيقاتو حيث يبكن استخدامو يف أم مكاف كأم كقت .1

سهولة اغبمل فاألجهزة الرقمية ىي أخف كزنا كأقل حجما ككلفة كأسهل للتعامل من  ك
( أك بالصوت Hand Written)إمكانية تدكين اؼبالحظات باليد مع  الورؽ كالكتب اؼبدرسية

(Voiceمباشرة على اعبهاز أثناء الدركس اػبارجية كالرحالت ). 
مع ك تفريد التعليم كاالتصاؿ كالتفاعل االجتماعي حيث يتواصل اؼبتعلمُت مع بعضهم البعض  .2

التواصل السريع مع شبكة اؼبعلومات الدكلية كمن مث الوصوؿ إىل اؼبعلومات ككذلك  اؼبعلم
 .التعليميةكاػبربات 

إمكانية رسم اؼبخططات كاػبرائط مباشرة على شاشات اغباسبات اؼبصغرة باستخداـ  .3
 .الربؾبيات النموذجية

 فجذب اؼبتعلمُت الذين تسربوا من التعليم فيمكنهم االستماع باستخداـ أجهزة اؽبات .4
 .(Games Devices، كأجهزة االلعاب )النقاؿ

( للحصوؿ على اؼبعلومات بشكل أسهل SMSَتة )إمكانية استخداـ خدمات الرسائل القص .5
كأسرع من احملادثات اؽباتفية أك الربيد اإللكًتكين مثل جداكؿ اؼبواعيد كاحملاضرات أك جداكؿ 

 .احملاضرات كاالختبارات
 Learningإمكانية استخدامو كتقنية مساعدة للمتعلمُت الذين يواجهوف صعوبات تعلم ) .6

Difficulties). 
 ؿبمد ككركقبي بعض من اؼبميزات كمايشَت ؽبا صيلخ ذكره من خصائص يبكن تكمن خالؿ مامت

(       ) Mohammad& Cronje  : يف النقاط التالية 

  ٌلالتنقل : حيث يبكن استقباؿ التعلم يف أم مكاف خارج اعبدراف ، ك يبكن للمتعلم التنق. 
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 الءـ مع قدرات األفراد ك حاجاهتمالتكيف : أف يت. 
  : ف.يف أم كقت ك أم مكااإلتاحة 

كفبا سبق من فبيزات كخصائص يبكن القوؿ أف التعليم اؼبتنقل يكسر معظم حواجز الزماف 
 .كاؼبكاف ؿبًتمان رغبة اؼبتعلم كحريتو

 العالقة بين المتعلم والمعلم في بيئة التعليم المتنقل : 
 ئة التعليمية بُت اؼبعلم كاؼبتعلم.يف أم بيئة من بيئات التعلم، يبثل الًتبويُت الدكر األساسي يف البي

( إىل أف العالقة بُت اؼبتعلم كاؼبعلم يف التعليم اؼبتنقل عبارة عن توليفة 2009،60تشَت الفايز )حيث 
من التعلم اإللكًتكين كإرشاد اؼبعلم، حيث وبصل اؼبتعلم على اؼبواد التعليمية كمواد الوسائط اؼبتعددة 

كما يقـو التعليم اؼبتنقل   ،علم بتوجيهو كبو اؼبعلومات كاؼبهمات اؼبطلوبةاؼب كيقـونًتنت اؼبتاحة على اإل
لذلك وبتاج اؼبعلم كاؼبتعلم  ،على النموذج البنائي للتعلم كذلك من خالؿ اؼبناقشات كاألنشطة البنائية

هم إىل فهم طبيعة العالقات كالتفاعالت بينهما، يف مبوذج التعلم اؼبتنقل، كما وبتاج اؼبعلم إىل ف
النواحي االنفعالية كاالجتماعية للمتعلم كي يتمكن من خلق بيئة اجتماعية تنعكس آثارىا على 

 .اؼبتعلمُت
كباألخص مادة العلـو كاليت تعترب من أىم اؼبواد اليت ربتاج إىل أدكات ؛ اؼبعلمة  بأفكترل الباحثة 

قـو بشحذ نبة طالباهتا يف كبرؾبيات خاصة تعاكهنا يف عرض مادهتا التعليمية ؛ هبب أف تتقنية 
ربقق عنصر التجديد يف أسلوب التدريس البحث كالتقصي كإقامة اؼبناقشات كاألنشطة اليت 

ك تعزز التفاعل بينهما  كتضفي ركح اؼبتعة يف التعليم كالتعلم الطالباتالتقليدم، كتثَت اغبافز لدل 
كفوائد اؽباتف النقاؿ كاستخداـ كتسهل تقدًن اؼبادة العلمية لطالباهتا عن طريق توظيف خدمات 

 الربؾبيات اؼبناسبة كاؼبتوفرة.
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 التتقنيات الالسلكية التي ُدمجت في العملية التعليمية :
يف أم نوع من أنواع التعليم اؼبعتمد على تقنية، يتحتم استخداـ أدكات تدعم ربقيق أىداؼ  ىذا 

يتفق كما بُت اؼبعلمة كالطالبة كىي  ة التفاعل عملي تدعم أجهزة التعليم، كيف التعليم اؼبتنقل تستخدـ
 ( :63-2009،61( ك الفايز )3،نت2006اغبمامي ) عليها

 اغبواسيب احملمولة Notebook Computers 
كالثانية ىي أهنا ؿبمولة  PCs تتمتع ىذه األجهزة دبيزتُت، األكىل ىي أف ؽبا أداء اغبواسيب الشخصية

 .اؼبشكلة األساسية ىنا أف أسعارىا دائمان مرتفعة ،كعندىا إمكانات التواصل الالسلكي
 حواسيب Tablet PCs 

كىي من أحدث األجهزة النقالة اليت ؽبا مواصفات مقاربة للحواسيب الشخصية، بعضها ليس ؽبا 
 .لوحة مفاتيح، كتستعيض عنها بنظم تػىعىرًُّؼ الكتابة، كتعترب غالية السعر إىل حدٍّ ما

 األجهزة اؼبساعدة الرقمية Personal Digital Assistants 
كىي أجهزة صغَتة اغبجم ربقق كظائف متعددة باعتمادىا نظم تشغيل ذات خصائص مشاهبة لنظم 

 .Microsoft Pocket PCكPalm OS تشغيل اغبواسيب اؼبكتبية مثل
 

 اؽبواتف اؼبتنقلة Mobile Phones 

اـ باػبدمات الصوتية كإرساؿ الرسائل سعرىا اؼبتدين كضعف إمكاناهتا، ما زالت قادرة على القيرغم 
 .القصَتة العادية كيف بعض األنواع رسائل الوسائط اؼبتعددة

 اؽبواتف الذكية Smart Phones 
بدأ خليط من اؽبواتف اػبلوية كاؼبساعدات الرقمية يأخذ دكره يف أسواؽ األجهزة احملمولة على كبوو 

اإلنًتنت كدعم لربامج متنوعة خاصة هبا، فبا  منافس، خاصة مع اػبدمات اليت تقدمها من استعراض
 .هبعلها تأخذ دكران ىامان يف التعليم النقاؿ

 أجهزة التصويت اإللكًتكين 
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تستخدـ ىذه األجهزة يف عمليات اإلجابة عن األسئلة السلكيا ضمن حيز مشًتؾ لإلجابة عن 
 .استفسارات اؼبدرس كإعطاء النتائج على الشاشة

خرل اليت يبكن استخدامها مثل أقالـ اؼبسح الضوئي، ككسائط التخزين توجد بعض األجهزة األك 
كمشغالت الفيديوىات الرقمية كالنظارات الرقمية اليت تعرض معلومات من حاسوب  USB عرب

 .منفصل السلكيان 
 ( :3،نت2006( التايل مقارنة بُت األجهزة السابقة كما يذكرىا اغبمامي )1) يبُت اعبدكؿك 

 NoteBook Tablet PC PDA Cellular اؼبواصفات 
phone 

Smart Phone 

 kg     kg       kg       kg       kg   الوزف

 Over دقة الشاشة
    x    

pixels 

Over 
    x    

pixels 

   x    
pixels 

   x    
pixels 

   x    
pixels 

     MB     MB    MB     الذاكرة
memories 

  MB 

 h   h   h    h    h   مدة العمل

أغلب أشكاؿ 
 االتصاؿ

IrDA, Wi-Fi, 
Bluetooth 

IrDA, Wi-Fi, 
Bluetooth 

IrDA, Wi-Fi, 
Bluetooth 

WAP, 
GPRS, 

Bluetooth 

GPRS, 
IrDA, 

Bluetooth 

 ،( : مقارنة بُت أجهزة التعليم اؼبتنقل1جدكؿ )
 

 في استخدام الهواتف المتنقمة: يوجد نوعان من الشبكات المستخدمة ( أنو 6-2006،5كيذكر السامل )

وهي عبارة  Wireless Personal Area Network (WPAN)الشبكة الشخصية الالسمكية  -
عن وصالت السمكية بين عدة أجهزة مختمفة فى إطار مسافات قصيرة)عدة أمتار( بواسطة 

متارا، لذا البموتوث فى معظم الحاالت، ألن تكنولوجيا البموتوث تعمل فى مجال ضيق ال يتعدى أ
فإن استعماالتها تنحصر فى األماكن الضيقة عبر الشبكة الشخصية الالسمكية كالمنازل 

 .والمكاتب الصغيرة
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وهي خاصة   Wireless Local Area Network (WLAN) الشبكات المحمية الالسمكية -
نطاق بالشبكات المحمية فى الشركات والمنازل واألماكن العامة، فكل األجهزة الموجودة فى 

 .يمكنها التواصل فيما بينها WLANمغطى بشبكة 

فبا سبق، يتضح أف الثورة الالسلكية أفرزت العديد من التقنيات اليت دؾبت يف العملية التعليمية، ك 
 .كتتميز بأهنا تسمح بالوصوؿ إىل اؼبتعلم خارج جدراف الفصل كالقاعات

 خصائص تقنيات التعليم المتنقل :
من أبرز التقنيات اغبديثة اليت يبكن دؾبها يف  -اؼبشار إليها سابقا –اؼبتنقل  تعترب تقنيات التعليم

ؾباؿ التعليم، كعلى الرغم من تعددىا، إال أهنا تشًتؾ صبيعا يف ؾبموعة من اػبصائص، كىذه 
( 34-2006،29حلفاكم ) يتفق كل مناػبصائص ربدد خصائص التعليم اؼبتنقل ذاتو، كىي كما 

 ( : 67-2009،63الفايز )ك 
 التفاعلية:  .1

كىي تعٍت قياـ اؼبتعلم دبشاركة نشطة يف عملية التعلم يف صورة استجابات كبو مصدر التعليم 
 .فبا يؤدم إىل استمرار التعليم

 التنوع : .2
ا توفر التقنيات اغبديثة بيئة تعلم متنوعة هبد فيها كل متعلم ما يناسبو كيتحقق ذلك إجرائين 

أماـ اؼبتعلم كتتمثل ىذه اػبيارات يف تقدًن  التعليميةكالبدائل وعة من اػبيارات مبتوفَت ؾب
كالعركض التعليمية السمعية كالبصرية الساكنة كاؼبتحركة كاختبارات التقوًن  التعليميةالنشاطات 

 .الذايت أثناء عرض احملتول، كتعدد طرؽ تقدًن احملتول كتعدد أساليب التعليم
 الكونية : .3

ت اغبديثة إلغاء القيود اػباصة بالزماف، كاؼبكاف، كاالنفتاح على تعٍت الكونية يف التقنيا
مصادر اؼبعلومات اؼبختلفة، كاالتصاؿ هبا كنشر اؼبعرفة يف األماكن اؼبتباعدة يف العامل ، 

 كنقلها من دكلة ألخرل
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 التكاملية : .4
تراعي التقنيات اغبديثة مبدأ التكامل بُت مكونات كل مستحدث منها حبيث تشكل 

ساؽ بُت أىداؼ الوحدة ا بينها حيث يراعي االتٌ م فيات التقنية اغبديثة نظامان متكامالن مكون
 .التعليمية الصغَتة كؿبتواىا كأنشطتها كأساليب تقويبها

 
 اإلتاحة :  .5

اؼبستخدـ ؽبذه التقنية تتاح لو فرصة اغبصوؿ على اػبيارات كالبدائل التعليمية اؼبختلفة يف 
 .الوقت الذم يناسبو

 اركة :اؼبش .6
فبا  تعٍت القدرة على التحويل الكمي للواقع كمتغَتاتو جزئيان أك كليان كفقان إلرادة اؼبتعلم الذاتية

 .ينتج عنو تعزيز كتفعيل عملية تعلمو
 االستقاللية : .7

لو من خالؽبا التجريب كإصدار  اتتيح ىذه التقنيات درجة من اغبرية للمتعلم يكوف مسموحن 
 .ات كالتعبَت عن أرائو كإصدار القراراتاألحكاـ كاختيار النشاط

 الشموؿ :  .8
 .من خالؿ تنوع اؼبعلومات كترابطها دكف تفصيل زائد أكنقص يفقدىا معناىا أك أنبيتها

 اؼبالئمة : .9
ال بد أف تتالئم التقنيات اغبديثة مع التطورات اؼبعلوماتية كعلـو اؼبستقبل لتحقيق االذباىات 

 .الًتبوية كدعمها
 ة للتجريب:القابلي . 10

ؼبساعدة اؼبتعلمُت على تكوين اذباىات إهبابية كبو ىذه التقنيات اغبديثة كذلك ػبفض 
 .قلقهم كبو استخدامها بصورة تشعرىم بعدـ االغًتاب اغبضارم
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 الوضوح : . 11
 .حيث هبب أف يكوف من خصائصها خلوىا من الغموض كاللبس كمستول الصعوبة 
 عدـ التحيز :  . 12
 .تسم اؼبادة اؼبقدمة باؼبوضوعية كالتماشي مع األىداؼفيجب أف ت 

 
 اؼبراجعة : . 13

هبب أف تتسم ىذه التقنية اغبديثة بقابليتها للمراجعة اؼبستمرة كمن مث قابليتها للحذؼ 
 .كالتجديد كالتعديل كالتحديث من أجل ربقيق اػبصائص السابقة

 اعبودة الشاملة : . 14
ظهر فاعليتها يف ظل نظاـ إجارم يوفر متطلباهتا كيهيء اؼبناخ التقنيات اغبديثة ت حيث أفٌ  

 .الالـز الستخدامها
( أف القيمة اليت يضفيها التعليم اؼبتنقل إىل العملية التعليمية البد أف 2009،74كتؤكد الفايز )

تشمل جانبُت : اعبانب اؼبعريف )اؼبتمثل يف إتقاف مهارات القراءة كالكتابة كاغبساب كالبحث(، 
 .كاعبانب الًتبوم )اؼبتمثل يف تغيَت السلوؾ كاكتساب مهارات اغبياة كتنمية اغبافز للتعلم(

كيتضح فبا سبق أف التقنيات اؼبستخدمة يف التعليم اؼبتنقل ربقق عنصر التجديد يف أسلوب التدريس 
قع أف أم التقليدم، كتثَت اغبافز لدل الطالب كتضفي ركح اؼبتعة يف التعليم كالتعلم، كمن اؼبتو 

تقنيات حديثة قد تظهر يف اؼبستقبل ستفيد عملية التعليم كالتعلم بشكل فٌعاؿ خصوصان إذا 
 .مااستخدمت بالشكل اؼبناسب
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 عناصر التعليم المتنقل :
هبب أف يتكوف أم نوع من أنواع التعليم اؼبعتمد التقنية على عناصر ؿبددة تدعم ىيكلتو لضماف 

، كىي  اؼبتنقل يتكوف من أربع عناصر تقنية  التعليمنظاـ منو، كذلك ربقيقو لألىداؼ اؼبرجوة 
 : Leung & Chan (2003،1) لينغ كتشاف ىايذكر كما

 .تطبيقات التعليم اؼبتنقل -1
 (،،،البنية التحتية لألجهزة اؼبتنقلة )اؼبساعدات الرقمية الشخصية، اؽبواتف الذكية  -2
 .البنية التحتية للشبكات الالسلكية -3
 .موؿالنظاـ احمل -4

 في التعليم :  النقالمبررات استخدام الهاتف 
لتطبيق نظاـ التعليم اؼبتنقل يف ميداف الًتبية كالتعليم، وبتاج لبٌت ربتية قد تكوف مكلفة، لذلك ينبغي 

يف التعليم  النقاؿيبكن تلخيص أىم مربرات استخداـ اؽباتف أف تكوف مربرات تطبيقو قوية كمقنعو، ك 
 : (11-2009،5ا الدىشاف كيونس )كىي كما يتفق عليه

كاؽبواتف احملمولة على كجو اػبصوص يف  ،،النمو اؼبتزايد الستخداـ األجهزة النقالة عمومان  -1
 العامل:

اؼبعلومات باؼبملكة العربية السعودية يف تقريرىا السنوم للعاـ اؼبايل كتذكر ىيئة االتصاالت كتقنية 
شًتاكات يف خدمات االتصاالت اؼبتنقلة كصل أف عدد اإل(6)نتـ 2011 -ىػ  1433/  1432

ـ ، كبذلك تكوف نسبة االنتشار ػبدمات 2011مليوف اشًتاؾ بنهاية العاـ  53,7إىل حوايل 
يوضح مبو رسم ( 1كالشكل ) % ،188االتصاالت اؼبتنقلة على مستول السكاف حوايل 

 .االتصاالت اؼبتنقلة يف اؼبملكة العربية السعودية
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بعدد اغباسبات الشخصية، فإف عدد  اؼبتنقلةمقارنة عدد اؽبواتف ( 2،نت2009ارثي )كيذكر اغب
حيث بلغ عدد األشخاص  –على أقل تقدير  –يصل إىل ضعف عدد اغباسبات  اؼبتنقلةاؽبواتف 

ـ، كمن اؼبتوقع أف يصل العدد 2005مليار ألكؿ مرة يف شهر يوليو  2الذين يبتلكوف ىواتف ؿبمولة 
 2008، أما بالنسبة لعدد أجهزة اغباسب الشخصي يف العامل يف عاـ 2010يف عاـ  مليار 3  إىل

يف 2014فقد بلغ حوايل بليوف حاسب شخصي، كيتوقع أف يصل عددىا اىل بليونُت حبلوؿ عاـ 
 .العامل

( أف األجهزة اؼبتنقلة يف الوقت اغبايل من األدكات التكنولوجية 2009،7كيشَت الدىشاف كيونس ) 
تنامي الشعبية الرخيصة ثورة االتصاالت العاؼبية أصبح متاحا لكل شخص امتالؾ جهازه ، فمع 

احملموؿ اػباص، كىذه األجهزة سهلة االستخداـ ذات تقنية عالية سبكنها من الًتابط كالتواصل مع 
 .شبكة اإلنًتنت أك شبكة االتصاؿ

 ،(: مبو االتصاالت اؼبتنقلة يف اؼبملكة العربية السعودية1الشكل )
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 لتعليم كالتعلم: تعدد اػبدمات اليت يبكن أف تقدمها األجهزة النقالة يف ؾباؿ ا -2
( من اؽبواتف g ( إىل أف معظم الدكؿ أطلقت خدمات اعبيل الثالث )2006،9يشَت السامل )

اؼبتنقلة ، حيث تسمح إمكانات ىذا اعبيل بتقدًن ؾبموعة كبَتة من اػبدمات الالسلكية كإجراء 
 .اتصاالت مرئية تفاعلية مباشرة بالصوت كالصورة

خدمات متطورة من اعبيل  2013اؼبمكلة العربية السعودية لعاـ  كحاليا تقدـ شركات االتصاؿ يف
( أف خدمة اعبيل الرابع عبارة عن 9،نت2013ككما تشَت إليو شركة االتصاالت السعودية ) ، الرابع

أحدث تقنيات االتصاالت حوؿ العامل، حيث توفر  من(مشركع متطور طويل األمد) LTEتقنية 
ميجابت يف الثانية، األمر الذم هبعل منها  100 الشبكة تتجاكز سرعات ىائلة ربميل البيانات عرب

كىي امتداد لألجياؿ السابقة للهاتف اؼبتحرؾ كاليت بدأت باعبيل األكؿ مث اعبيل  ،ثورة حبد ذاهتا
الذم سبيز بكونو تقنية رقمية ذات جودة أفضل كسعات ( النظاـ العاؼبي لالتصاؿ اؼبتحرؾ) GSMالثاين 

ثر، كقد مهد اعبيل الثالث الطريق لظهور تقنيات جديدة يف ؾباؿ البيانات ككفرت أكرب كأماف أك
حـز )+HSPAبعد ذلك خدمة اعبيل الثالث كالنصف  ،ميجابت يف الثانية 7سرعات تصل حىت 

ميجابت يف  42,2كاليت أتاحت للعمالء سرعة تناقل بيانات تصل حىت  (عالية السرعة يف الوصوؿ
 .الثانية

( أف تقنية اؽبواتف اؼبتنقلة يبكن أف تزكد اؼبتعلمُت بسياؽ تعليمي 2009،9شاف كيونس )كيشَت الدى
مدل اغبياة، عن طريق تزكيدىم باؼبهارات كاؼبعرفة اليت وبتاجوهنا، كاألنشطة اليت التتوقف على 

 .اؼبكاف كالزماف
عات الضركرية شيوع كانتشار أساليب كأمباط التعليم عن بعد، كاثبات جدكاىا كحاجة اجملتم  -3

 ؽبا:
( أف التعليم اؼبتنقل يعد ترصبة حقيقية 2010،15( كالدىشاف )2009،10يشَت يونس كالدىشاف )

كعملية لفلسفة التعليم عن بعد اليت تقـو على توسيع قاعدة الفرص التعليمية أماـ األفراد، كزبفيض 
كد حق األفراد يف اغتناـ الفرص تكلفتها باؼبقارنة مع نظم التعليم التقليدية، باعتبارىا فلسفة تؤ 



31 
 

التعليمية اؼبتاحة كغَت اؼبقيدة بوقت أك مكاف كال بفئة من اؼبتعلمُت، كغَت اؼبقتصرة على مستول أك 
 .نوع معُت من التعليم

 اؼبسانبة يف التغلب على ما يعانيو التعليم التقليدم من مشكالت: -4

 يف  أف التعليم اؼبتنقل يساىم( إىل2010،17( كالدىشاف )2009،11يشَت يونس كالدىشاف )
تعليم  لتقدًن اؼبالية اؼبوارد نقص التعليم، فرص ؿبدكدية مثل التقليدم، التعليم مشكالت على التغلب
 الدكريات ك الكتب إىل اعبامعية اؼبكتبات فقر التقليدية، التمويل مصادر تقلص جيد، جامعي
 باؼبوارد االتصاؿ اؽباتف عرب االنًتنت مةخد يف االشًتاؾ خالؿ من الطالب يستطيع حيث اغبديثة

 .اؼبعلوماتية
 التعليمية : العمليةفوائد التعليم المتنقل ألطراف خدمات و 

االختيار األفضل ؼبدرسة كطالب اؼبستقبل، فبا يتحتم على فوائد كخدمات ذبعلو لتعليم اؼبتنقل ل
 .مؤسسات التعليم االىتماـ بكافة تطبيقاتو كأشكالو

-2009،15(، الدىشاف كيونس )13-2006،11دراسات عديدة مثل السامل )حاكلت كلقد 
( التعرؼ على اؼبنافع كاؼبزايا اليت 6-2011،5(، كاغبقباين )19-2010،18(، الدىشاف )17

يثرم هبا التعليم اؼبتنقل ألىم أطراؼ العملية التعليمية )اؼبتعلم كاؼبعلم(، كقد أشارت معظم ىذه 
ألجهزة األجهزة النقالة مفيدة يف التعليم كالتدريس من خالؿ تسهيل مهاـ الدراسات إىل أف معظم ا

 مايلي : يبكن تلخيصها كماساعدة للتعلم بالنسبة للمتعلمُت،اؼبعلمُت ككأدكات م

، بث احملاضرات كاؼبناقشات مباشرة النقاؿكمن بينها اؽباتف  النقالةيبكن من خالؿ األجهزة  -1
دىم كذلك من خالؿ اتصاؿ ىذه األجهزة بشبكة إىل الطالب مهما كاف مكاف تواج

سبكن كما   االنًتنت، كما يبكن للطالب من خاللو التفاعل مع بعضهم البعض كمع اؼبعلم
 من استعراض كاجبات كعمل الطالب، كما يتمكن الطالب من ُتاؽبواتف اؼبتنقلة اؼبعلم

 .خالؽبا معرفة نتائج تقوًن اؼبعلمُت لتلك الواجبات كاألعماؿ
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كن لطالب اؼبرحلة اعبامعية استقباؿ اإلعالنات أك القرارات اإلدارية اؼبستعجلة، حيث يبكن يب -2
للحصوؿ على اؼبعلومات بشكل أسهل كأسرع من  SMSاستخداـ خدمات الرسائل القصَتة 

 .ت اؽباتفية أك الربيد اإللكًتكيناحملادثا

تب كالدركس ككذلك يساعد الطالب كالباحثُت على إنشاء مكتبة صغَتة سواء من الك -3
 .اؼبراجعات كالشركح، إضافة إىل مقاطع الفيديو اػباصة دبجاؿ معُت

للطالب يف التعليم اؼبتنقل عرب األجهزة اليت  يضمن استخداـ ىذه التقنيات مشاركة أكرب -4
يعترب مثاال للتعلم  اؼبتنقلالتعليم  يستخدموهنا يف حياهتم اليومية، كلذلك فإف البعض يرل أف

كالعملية من خالؿ اؼبمارسة اليومية، إضافة إىل  الذم يستمد فيو اؼبتعلم خرباتو العلميةاغبيايت 
سهولة كضع الكثَت من األجهزة اؼبتنقلة ىف الفصل الدراسي بدال من كجود أجهزة اغباسوب 

 .اؼبكتبية كاليت تتطلب مساحة كبَتة

التعليمية، الطالب كاؼبؤسسة يساعد على ربقيق نوع من التواصل اؼبباشر بُت أطراؼ العملية   -5
سبكن ىذه األجهزة أطراؼ العملية التعليمية من اؼبشاركة يف تنفيذ حيث  التعليمية كأكلياء األمور

العمليات كاؼبهاـ ىف صورة صباعية )تشاركية(، حبيث يبكن للعديد من الطالب كاؼبعلم سبرير 
يف األجهزة Infrared Function  اغبمراء  اعبهاز بينهم أك استخداـ خيار األشعة ربت

كبذلك يبكن  Bluetoothالرقمية الشخصية أك استخداـ الشبكة الالسلكية مثل البلوتوث 
 .للمعلمُت استخدامو ىف توزيع العمل على الطالب بسهولة كبشكل طبيعي

التقليدم خاصة يف اؼبدارس  األجهزة اؼبتنقلة ربقق عنصر التجديد يف أسلوب التدريس فٌ إ -6
الكثَت من  إفٌ ،حيث يف ذبهيزاهتا اليت مل تتمتع بالقدر الكايف من تطورات التقانةالقديبة ك 

اؼبتنقلة تعطي فرصا جديدة للتعلم التقليدم يف  الدراسات كاألحباث تقرر بأف التكنولوجيا
 ،مدل اغبياة خارج ىذه الفصوؿ الدراسية الفصوؿ الدراسية ككذلك يف مبط التعلم
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أف اؼبتعلمُت الذين مارسوا عملية التعلم من خالؿ تقنيات التعليم  أشارت بعض الدراسات إىل -7
أىداؼ التعلم كالبقاء لفًتات أطوؿ للقياـ بأنشطة التعلم  النقاؿ كانوا أكثر تركيزا يف ربقيق

 .كالفائدة فيها نتيجة ربقيق اؼبتعة

دكما تساعد يف  األلفة اليت يشعر هبا اؼبتعلم ذباه جهازه اؼبتنقل الشخصي كالذم يرافقو إفٌ  -8
األمية اغبديثة كىي أمية  التغلب على الرىبة ذباه استخداـ التقنية، كما أهنا تساعدنا يف ؿبو

األجهزة احملمولة كمن بينها اؽبواتف النقالة  التعامل مع التكنولوجيا، فقد يؤدل التعلم من خالؿ
 .ات اؼبكتبيةإىل سد الفجوة الرقمية ألف تلك األجهزة تكوف أقل تكلفة من اغباسب

 

اؽبواتف اؼبتنقلة  كمن خالؿ الفوائد يتم استعراض اػبدمات اليت تقدمها اؽبواتف النقالة، حيث أف
يبكنها إقباز العديد من اؼبهاـ التعليمية من خالؿ ما يتوافر فيها من تقنيات تقدـ من خالؽبا العديد 

 ( :8،نت2006) برز تلك اػبدمات ما يلي كما يذكرىا اغبماميأمن اػبدمات، من 

 Global System for Mobile Communications النظاـ العاؼبي لالتصاالت النقالة -1

GSM: 

حيث يوفر خدمات االتصاؿ الصوتية كالرسائل الصوتية كالرسائل القصَتة كالفاكس كخدمة النداء 
 .الالسلكي

 :Wireless Application Protocol WAP  بركتوكوؿ التطبيقات الالسلكية -2

ببناء مثل تصفح اإلنًتنت GSMفر خدمات متقدمة للهواتف اػبلوية العاملة على شبكاتيو 
 .صفحات خاصة تراعي ؿبدكديات اؽباتف كالشبكة اغباملة
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 : General Packet Radio Service GPRS خدمة نقل البيانات راديويان  -3

تصفح اإلنًتنت السلكيان توفر خدمات نقل البيانات بسرعة كبَتة جدان، كيشمل ذلك ربسُت أداء 
تشكل ىذه اػبدمة إضافةن إىل  ،من جهة أخرلMMSمن جهة، كدعم رسائل الوسائط اؼبتعددة

 .من الشبكات اػبلوية  , كىذا ما صار يعرؼ باعبيل ،GSMشبكات الػ

 :G  خدمة الجيل الثالث -4

املة لنقل كافة أشكاؿ خبدمات متك دي عً اليت تى  ،شبكات اؼبستقبل، شبكات اعبيل الثالث لالتصاالت
 .البيانات كالوسائط اؼبتعددة كبسرعات عالية جدان 

 : نظم المالحة الفضائية  -5

 Galileoكالنظاـ األكريب اغبديث لتحديد اؼبواقع GPSمثل نظامي التوضع العاؼبي األمريكي
.اللذين يستعمالف لتحديد إحداثيات موقع معُت

 االتصال عبر األقمار الصناعية -6

 ة باألقمار الصناعيةذبمع بُت إمكانات التلفز ، ك أنظمة التلفزة التفاعليةم يف ظهور كىي تساى
.اػبلوية كعرب األقمار الصناعيةكاالتصاالت 

 ( بعض من اػبدمات ، منها : 22-2010،20يذكر الدىشاف )كذلك ك 

 : Short Messages Service (SMS)خدمة الرسائل القصَتة  -1

ترسل عرب شبكاتو، تسمح  ك النقاؿ اؽباتفيق لوحة أزرار ىي رسالة مكتوبة تكتب عن طر 
النصية القصَتة اقتصادية، ؼبستخدميو بتبادؿ رسائل نصية قصَتة فيما بينهم، كتعترب خدمة الرسائل 

 .كمسلية، ككسيلة سهلة لالتصاؿ بشخص آخر على ىاتفو احملموؿ يف ال مكاف

( أف فكرة االستفادة من الرسائل النصية يف التعليم فكرة جيدة كفعالة خصوصا 2008كترل اػبليفة )
استخداـ معظم الطالب يف مراحل التعليم العاـ يبلك ىاتف متنقل، حيث يبكن  إذا عرفنا أف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84
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ىف العملية التعليمية ألداء مهاـ عديدة ، فاؼبتعلم يبكن أف وبصل من  SMSخدمات الرسائل القصَتة 
 .خالؽبا على اؼبعلومات بشكل أسهل كأسرع من احملادثات اؽباتفية أك الربيد اإللكًتكين

 :MMSخدمة الوسائط اؼبتعددة  -2

ات الصوتية أك ملفات الفيديو ك كذلك استقباؿ الرسائل اؼبصورة أك اؼبلف ىي خدمة ارساؿ ك 
، فهي امتداد أك تطور لتقنية SMSالنصية كدبحتول أكرب فبا ىو عليو يف الرسائل القصَتة  الرسائل

أهنا تتيح اػبدمة للمستخدـ إرساؿ  الرسائل بوجو عاـ، كما يبيزىا عن الرسائل القصَتة العادية
ادؿ الرسائل النصية، كلقطات الفيديو، كالرسـو كاستقباؿ الرسائل متعددة الوسائط حيث يبكن تب

 .اؼبتحركة، كالصور اؼبلونة

 : Bluetooth تقنية االتصاؿ الالسلكي بلوتوث -3

حالؿ الربط بُت مت إلكبركتوكوؿ اتصاالت، صمٌ  موجات راديوتقنية للتواصل عرب عن ىى عبارة 
سلوب كطريقة جديدة تعتمد على االتصاؿ الالسلكي، أسالؾ باؼبختلفة بواسطة األ ةجهز األ

اؼبعلم  ػبدمة يف التقوًن الفورم بُتكالستهالؾ كميات قليلة من الطاقة، كيبكن االستفادة من ىذه ا
 .كاؼبتعلم

كيبكن اعتبار أم تقنية أك تطبيق جديد يف ؾباؿ التواصل بُت األفراد أك اعبماعات، )مثل تطبيقات 
خدمة ك  SMSخدمة الرسائل القصَتة (، شأهنا شأف WhatsAppاؼبراسلة الفورية للهواتف الذكية 

 .وظيفها يف ؾباؿ التعليم اؼبتنقلتفعيلها كت، يبكن MMSالوسائط اؼبتعددة 
 في التعليم: النقالةالتي تواجو استخدام الهواتف  والمعوقاتالتحديات 

رغم التقدـ اؽبائل كالسريع يف صناعة األجهزة اؼبتنقلة بأنواعها اؼبختلفة كؿباكلة التغلب على نواحي 
كفنية كتقنية كأمنية (اليت من  قصورىا إال أف ىذه األجهزة ما زالت هبا بعض جوانب القصور )تعليمية

اؼبتوقع أف يتم التغلب عليها يف القريب العاجل نظرا للبحوث كالتطبيقات اؼبتقدمة لألجهزة 
 ك( 8،نت2006اغبمامي ) يتفقكفيما يلي التحديات اليت تواجو استخدامها كما  ،الالسلكية

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
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( 67-2009،66الشايع ) ك( 22-2009،20الدىشاف كيونس ) ك( 17-2006،16السامل )
 (: 2010،9اغبقباين ) ك( 79-2009،78الفايز ) ك

 .اغباجة إىل تغيَت ثقافة اجملتمع حوؿ ىذا النوع اعبديد من التعليم  -1
 .اغباجة إىل تدريب اؼبعلمُت الستخداـ تلك األجهزة بفاعلية كإتقاف  -2
ؾبيات ة حديثة كإنتاج بر اغباجة إىل تأسيس بنية ربتية ، تتضمن شبكات السلكية، أجهز  -3

كتصميم مناىج إلكًتكنية تنشر عرب االنًتنت، كمناىج إلكًتكنية غَت معتمدة على  تعليمية،
كإعداد اؼبناىج الدراسية اؼبناسبة ، توفَت بيئة تفاعلية بُت اؼبعلمُت كاؼبساعدين   اإلنًتنت كتصميم

ا وبتاج إىل من جهة كبُت اؼبتعلمُت من جهة أخرل، ككذلك بُت اؼبتعلمُت فيما بينهم، كىو م
 .تكلفة عالية كخاصة ىف بداية تطبيقو كذلك لتجهيز ذلك

اػباصة باألجهزة احملمولة كاؽبواتف اػبلوية تعيق من عمليات  صغر حجم شاشات العرض  -4
إظهار اؼبعلومات كيقلل من كمية اؼبعلومات اليت يتم عرضها، كاف كاف من اؼبمكن التغلب على 

قاط الضوئي اليت بدأت تنتشر مع معظم األجهزة احملمولة ذلك من خالؿ استخداـ تقانة اإلس
لعرض ىذه اؼبعلومات يف اؽبواء، استخداـ التقانات الالسلكية لنقل ملفات الوسائط اؼبتعددة إىل 

  .اغباسب أك أجهزة التلفزة
سعة التخزين ؿبدكدة كخاصة يف اؽبواتف النقالة كاألجهزة الرقمية الشخصية بسبب صغر  -5

 .الداخلية سعة الذكاكر
كثرة اؼبوديالت كاختالفها يؤدل إىل عدـ األلفة السريعة مع األجهزة كخاصة مع اختالؼ  -6

أحجاـ الشاشات كأشكاؽبا ، كتغَت سوؽ بيع ىذه األجهزة اؼبتنقلة بسرعة مذىلة، فبا هبعل 
 .األجهزة التكنولوجية اؼبتنقلة كثَت التحديث كالتغيَت  األجهزة قديبة بشكل سريع، فسوؽ

حبيث ال يبكن لكل شرائح الناس   -خاصة اغبديثة منها  -ما زالت أسعار األجهزة مرتفعة  -7
 .من شرائها
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ضركرة شحن األجهزة بشكل دكرم ، حيث يستغرؽ عمل البطاريات مدة قصَتة، كلذلك  -8
 .فهي تتطلب الشحن بصفة مستمرة

فاتيح إضافة إىل صعوبة إدخاؿ اؼبعلومات إىل تلك اؽبواتف خاصة مع صغر حجم لوحات اؼب -9
 .خاصة مع اؽباتف النقاؿ Moving Graphicsصعوبة استخداـ الرسـو اؼبتحركة 

قلة كعى بعض أطراؼ العملية التعليمية بالدكر الذم يبكن أف تقـو ىذه األجهزة ىف خدمة  -10
عملييت التعليم التعلم، كاعتقادىم أف الدعوة إىل ذلك ىي نوع من اؽبوس بالتكنولوجيا، أك أهنا 

 .ريقة جديدة مبتكرة هتدؼ إىل تركيج التكنولوجياط
صعوبات تقنية كأمنية كاليت من بينها، ضعف كفاءة اإلرساؿ مع كثرة أعداد اؼبستخدمُت  -11

للشبكات الالسلكية، صعوبة يف نقل ملفات الفيديو عرب الشبكات اػبلوية، كصعوبة استثمار 
لة، كضعف قوة كمتانة تلك األجهزة ، برؾبيات اغبواسيب الشخصية نفسها على األجهزة احملمو 

 .كسهولة فقدىا أك سرقتها مقارنة بأجهزة اغباسبات اؼبكتبية

يتضح فبا سبق أف ىناؾ العديد من اؼبعوقات اليت قد تواجو تطبيق التعليم اؼبتنقل، كىي السبثل 
 عقبة إذا ماسبت معاعبتها كاالىتماـ بإزالتها.

  ي والتعليم المتنقل:أوجو التشابو بين التعليم اإللكترون
تتمحور اؼبالمح اؼبشًتكة بُت التعليم اؼبتنقل كالتعليم اإللكًتكين يف ؾبموعة من النقاط األساسية، 

 ( :19-2006،18سامل )ك ( 2002،5ابو السمح، رحاؿ ) ك( 7،ىػ1423احمليسن ) يتفق عليها

"الثقافة الرقمية" كاليت تركز يقدـ التعليم اإللكًتكين كالتعلم اؼبتنقل نوع جديد من الثقافة ىي  .1
 .على معاعبة اؼبعرفة كتساعد الطالب على أف يكوف ىو ؿبور عملية التعلم كليس اؼبعلم

وبتاج  التعليم اإللكًتكين كالتعليم اؼبتنقل إىل تكلفة عالية كخاصة ىف بداية تطبيقهما كذلك  .2
 .لتجهيز البنية التحتية
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بكة السلكية، كأجهزة السلكية متنقلة مثل اؽبواتف أما يف التعليم اؼبتنقل فيتطلب تأسيس ش .3
النقالة، كاؼبساعدات الشخصية الرقمية، كأجهزة اللوحة، كتصميم مناىج إلكًتكنية، كتدريب 

 .العنصر البشرم كما يتم يف النوع األكؿ

كين يقدـ التعليم اإللكًتكين يف أشكاؿ ثالثة ـبتلفة: التعليم االلكًتكين اعبزئي، التعليم االلكًت  .4
اؼبختلط، التعليم االلكًتكين الكامل، كيبكن استخداـ التعليم اؼبتنقل ىف نفس األشكاؿ 
السابقة فقد يكوف جزئيا مساعدا للتعليم الصفي التقليدم، أك التعليم اؼبتنقل اؼبختلط الذم 

قل عن هبمع بُت التعليم الصفي كالتعليم اؼبتنقل، أك التعليم اؼبتنقل الكامل كىو التعليم اؼبتن
 .بعد حيث ال يشًتط مكاف كال زماف ىف التعليم

يؤدل التعليم اإللكًتكين أك التعليم اؼبتنقل إىل نشاط الطالب كفاعليتو ىف تعلم اؼبادة العلمية  .5
 .ألنو يعتمد على التعلم الذايت

يقدـ احملتول العلمي ىف كالنبا ىف ىيئة نصوص ربريرية، كصور ثابتة كمتحركة، كلقطات  .6
 .كرسوماتفيديو، 

للطالب بالدخوؿ إىل اإلنًتنت كتصفحو كاغبصوؿ على ؿبتول اؼبادة  كالنبا يسمح .7
 .الدراسية

حبرية التواصل مع اؼبعلم ىف أم كقت كطرح األسئلة، كلكن زبتلف الوسائل  كالنبا يسمح .8
فقد تكوف عن طريق الربيد اإللكًتكين يف التعليم اإللكًتكين، كعن طريق الرسائل القصَتة 

(SMS) ىف التعليم اؼبتنقل. 

يتنوع زمالء الطالب من أماكن ـبتلفة من أكباء العامل فليس ىناؾ مكاف بعيد أك صعوبة ىف  .9
 .التعرؼ على أصدقاء كزمالء

على طريقة حل اؼبشكالت، كينمياف لدل اؼبتعلم قدراتو اإلبداعية  كالنبا يعتمد .10
 .كالناقدة
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 .ب من أكباء العاملبقبوؿ أعداد غَت ؿبددة من الطال كالنبا يسمح .11

 .سهولة ربديث اؼبواد التعليمية اؼبقدمة إلكًتكنيا يف كالنبا .12

 أوجو االختالف بين التعليم اإللكتروني والتعليم المتنقل: 

تتلخص أكجو االختالؼ بُت التعليم اإللكًتكين كالتعليم اؼبتنقل يف عدد من النقاط األساسية ىي  
 :(2ي موضحة يف جدكؿ رقم )كى( 21-2006،20كما يذكرىا السامل )

 ( : جدكؿ مقارنة بُت التعليم اإللكًتكين كالتعليم اؼبتنقل2جدكؿ رقم )

 التعليم اؼبتنقل التعليم الإللكًتكين
يعتمد على استخداـ تقنيات إلكًتكنية سلكية 

كاغباسبات  Desktopsمثل اغباسبات اؼبكتبية 
 .Laptopsاحملمولة 

سلكية مثل يعتمد على استخداـ تقنيات ال
اؽبواتف النقالة، كاؼبساعدات الشخصية الرقمية، 

 .كاغباسبات اآللية اؼبصغرة، كاؽبواتف الذكية

يتم االتصاؿ باإلنًتنت مع تقنيات التعليم 
اإللكًتكنية سلكيا، كىذا يتطلب ضركرة الوجود 
ىف أماكن ؿبددة حيث تتوفر خدمة االتصاؿ 

 .اؽباتفي

يا )عن طريق يتم االتصاؿ باإلنًتنت السلك
األشعة ربت اغبمراء(كىذا يتم ىف أم مكاف دكف 
االلتزاـ بالتواجد ىف أماكن ؿبددة فبا يسهل 
عملية الدخوؿ إىل اإلنًتنت كتصفحو يف أم 

 .كقت كأم مكاف
تبادؿ الرسائل بُت اؼبتعلمُت بعضهم  وبتاج

البعض، كبينهم كبُت اؼبعلم إىل الربيد اإللكًتكين 
 .اؼبعلم أك الطالب ىف اغباؿكقد ال يطلع عليو 

بسهولة تبادؿ الرسائل بُت اؼبتعلمُت  يبتاز
بعضهم البعض، كبينهم كبُت اؼبعلم عن طريق 

 .MMSأك   SMSرسائل 

التعليم اإللكًتكين يتطلب اعبلوس أماـ أجهزة 
 .اغباسوب اؼبكتبية أك احملمولة ىف أماكن ؿبددة

اف يسهل التعليم اؼبتنقل يف أم كقت كىف أم مك
 .حيث ال يشًتط مكاف معُت

إمكانات التخزين ىف التقنيات السلكية اليت 
 أجود كأفضل. يستخدمها التعليم اإللكًتكين

إمكانات التخزين ىف التقنيات الالسلكية اليت 
 جودة. يستخدمها التعليم اؼبتنقل ىي أقل
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 مشاريع عالمية لدمج التعليم المتنقل في العملية التعليمية: 

لعديد من الدكؿ االجنبية دبشاريع كذبارب عاؼبية لتطبيق مبوذج التعليم اؼبتنقل يف العملية قامت ا
مشركع جامعة سببَت إىل  Trifovona(        ) يشَتكىي كما التعليمية كؿباكالت عربية بسيطة، 

(Tamper)  صية للتقنية الذم أجرم يف فنلندا، حيث مت استخداـ األجهزة اؼبساعدة الرقمية الشخ
PDA   يف تعليم الرياضيات لألطفاؿ، كمت عرض ؿبتول الدراسة على شكل لعبة حيث يبكن

للمتعلمُت أف يتواصلوا كيساعد  كل منهم اآلخر كقد أثبتت الدراسة فاعلية التجربة خصوصان يف 
لالرباد  (Leonardo da vincciمشركع ليوناردك دا فينشي )تواصل مع األطفاؿ، كذلك جانب ال

، كيعرض ىذا  Ericsson(        كما يذكره)  كيب: "من التعلم اإللكًتكين إىل التعليم اؼبتنقل"األكر 
مشركع لندف أيضنا  ية ككذلك يقدـ مباذج ؽبذه البيئة،اؼبشركع تصميم بيئة تعلم للتقنيات الالسلك

مبوذج  كيقدـ اؼبشركع، London mobile learning (      كما تذكره مؤسسة )  للتعليم اؼبتنقل
مفاىيمي لعرض االستخدامات التعليمية لتقنية اؽباتف النقاؿ من حيث اإليكولوجية كجزء من 

مؤسسة منارات لالستشارات التعليمية، كمؤسسة أجبد لالستشارات كأخَتنا السياؽ الثقايف كالًتبوم، 
ل ملفات الدركس يف تقدًن خدمة التعليم اؼبتنقل اليت يتم من خالؽبا إرساؿ كربمي شرعت التعليمية

 (.9،نت2013كما يشَت ؽبا الغامدم)  كاؼبواد التعليمية كاالمتحانات على اعبواؿ لطاليب ىذه اػبدمة
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 المبحث الثالث:

 اتجاىات المعلمات نحو التعليم المتنقل :

( إىل أنو يؤكد علماء النفس على أنبية االذباىات كدكافع للسلوؾ إذ تعترب 2011،63تشَت ثقة )
ج عملية التنشئة االجتماعية، حيث ييكوف كل فرد اذباىات كبو األفراد كاعبماعات كاؼبواقف نوات

كاؼبوضوعات االجتماعية، كإف كل مايقع يف ؿبيط بيئة الفرد يبكن أف يكوف موضوع اذباه من 
 ،اذباىاتو

 : مفهوم االتجاىات
( بأهنا : "االعتقاد 2004ـ )لقد حاكؿ العديد من اؼبنظرين تعريف االذباىات، فقد عرفها أبو عال

 348" على صواب، كأف شيئا ءاخر على خطأأك عدـ االعتقاد فيو، فقد نعتقد أف شيء ما 

الفرد أك االستجابة اليت يبديها إزاء  ( بأهنا : "اؼبوقف الذم يتخذه2008كيعرفها صربم كالرافعي )
 226تيجة مركره خبربة معينة"شيء معُت أك حدث معُت أك قضية معينة، إما بالقبوؿ أك الرفض ن

 مكونات االتجاىات :

( ؿبمد 369-2003،367دىا نشوايت )ينطوم االذباه على ثالثة مكونات كما أكر 
 كالتايل :(2008،471-472)

 أوالً : المكون العاطفي أو الوجداني 

شعور كىو شعور عاـ يؤثر يف االستجابة بالقبوؿ أك الرفض ذباه موضوع معُت ، كقد يكوف ىذا ال
 .غَت منطقي على اإلطالؽ
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 ثانياً : المكون المعرفي

كىو اؼبعلومات كاؼبعارؼ اليت تنطوم عليها كجهة نظر صاحب االذباه كبو الشيء أكاغبادثة أك الفكرة 
ككلما زادت اؼبعلومات كاغبقائق حوؿ موضوع االذباه ككانت دقيقة كصحيحة،   ،ذات العالقة دبوقفها
 .ى أسس سليمةكاف االذباه مبنيان عل

 ثالثا : المكون السلوكي أو األدائي

 ،كىو الفعل الذم يقـو بو صاحب االذباه كيشَت إىل االذباه كبو شيء معُت أك شخص أك فكر معُت
أم أف االذباىات تعمل كموجهات للسلوؾ، حيث تدفع صاحب االذباه إىل العمل كفق االذباه 

 .الذم تتبناه

ابتة نسبينا، كتقاـك التغَت، إال أهنا عرضة للتعديل كالتغَت، نتيجة على الرغم من أف االذباىات ثك 
( أٌف عملية تغيَت 2003،471للتفاعل اؼبستمر بُت الفرد كمتغَتات بيئتو، ككما يشَت نشوايت )

االذباىات دبجموعة من العوامل، بعضها يتعلق بالفرد ذاتو، فكلما كاف ىذا الفرد أكثر انفتاحنا على 
أكثر تقبالن لتعديل اذباىاتو، كبعضها يتعلق دبوضوع االذباه ذاتو، فكلما كاف ىذا اػبربات،كاف 

 .اؼبوضوع أكثر التصاقنا بذات الفرد، كاف االذباه أقل عرضة للتغَت أك التعديل

كاالذباىات كبو األمور الدينية كالعرقية تكوف عادةن أقل عرضة للتغيَت أك التعديل من االذباىات كبو 
 .تقنية يف األمور اغبياتيةاستخداـ ال

إٌف اؼبكونات ؽبذا االذباه ربتم على كزارة الًتبية كالتعليم تثقيف اؼبعلمات بأنبية التعليم اؼبتنقل 
كتزكيدىن بفوائده يف العملية التعليمية لكل من اؼبعلم كالطالب، فبا يؤدم إىل تكوين اؼبكوف اؼبعريف 

ن بطرؽ توظيفو كاالستفادة من تطبيقاتو يف العملية لديهن كمن مث ربطو بالواقع من خالؿ تزيدى
التعليمية، كهبذا تتكوف اذباىات إهبابية للمعلمات كبو التعليم اؼبتنقل، كلن تستمر ىذه االذباىات 

 .إال دبواكبة كزارة الًتبية كالتعليم عبميع التحديثات اليت تطرأ على اؽباتف النقاؿ
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 خصائص االتجاىات :

( أنو يبكن ربديد خصائص 2005،319( كملحم )2003،472شوايت )لقد ذكر كالن من ن
 االذباىات فيما يلي:

 .مكتسبة كمتعلمة كليست كراثية كيتم تعلمها بعدة طرؽ -1
 .قابلة للقياس كالتقوًن من خالؿ السلوؾ اؼبالحظ -2
 .تتكوف كترتبط دبثَتات كمواقف اجتماعية كيشًتؾ عدد من األفراد أك اعبماعات فيها -3
 .عبَت عنها بعبارات تشَت إىل نزعات إنفعاليةيبكن الت -4
 .يبكن إخفاؤىا -5
 .يزداد ثباهتا كلما كاف تعلمها قد مت يف مراحل مبكرة من العمر -6
 .يتسم بعضها باإلهبابية أك بالسلبية -7
 .تتشكل من بعدين رئيسُت نبا : البعد اؼبعريف كالبعد اإلنفعايل -8
 .توضح كجود عالققة بُت الفرد كموضع االذباه -9

 .تلف الناس يف اذباىاهتم كبو اؼبوضوعات اؼبختلفة ، كلكل منهم اذباىاتو اػباصة بوىب -10
االذباىات ذاتية أم أهنا موضوعيتها منخفضة بشكل ملموس كىذا قد يؤدم إىل كوف  -11

 .االذباىات صحيحة أك غَت صحيحة

 العوامل المؤدية إلى ظهور اتجاىات مختلفة لدى المعلمات :
 ( يف اآليت :2005،322ىي كما أكضحها ملحم )

تنبع االذباىات من كاقع الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كتتمشى مع مرحلة  -1
 .التطور اليت هبتازىا اجملتمع

 .تعترب االذباىات النفسية االجتماعية أحد نواتج عملية التنشئة االجتماعية -2
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 .تتكوف االذباىات من خالؿ عملية التفاعل االجتماعي -3
 .الذباىات يف اؼبواقف االجتماعية اؼبختلفة ذات األنبية اػباصة باؼبعلمة كاعبماعةتتكوف ا -4
تلعب العوامل كاؼبؤثرات الثقافية كاغبضارية  دبا تشملو من النظم الدينية كاألخالقية  -5

 . كاالقتصادية كالسياسية دكران ىامان يف ربديد اذباىات األفراد
ة اؼبختلفة تلعب دكران ىامان يف تكوين التجارب الشخصية يف اؼبواقف االجتماعي -6

  .االذباىات 

 أساليب قياس االتجاىات:

( أنٌو تنوعت االذباىات كاختلفت؛ نظَت تنوع اجملتمعات كاختالفات 2013،50يشَت الزىراين )
مبطها الثقايف، كتنوع الطرائق يف حساب النتائج يف اؼبقاييس، كيف صوغ عباراهتا، كتعدد ميادين اغبياة 

امة السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالًتبوية، كالصناعية، كالزراعية، ككل منها وبتاج إىل عدد الع
 .من اؼبقاييس

 ( أٌف ىناؾ عدة أساليب خاصة بقياس االذباىات منها:2009،7كيذكر قطيط )

 الطرؽ اللفظية لقياس االذباىات: كتعد من أكثر األساليب تقدمنا، نظرنا العتمادىا على -1
االحتكاؾ اؼبباشر باغبالة أك باغباالت اليت يراد قياسها كاغبصوؿ على إجابات لعدد كبَت 

 .من األشخاص يف كقت قصَت
 .قياس التعبَتات اإلنفعالية: كتتمثل يف دراسة ردكد األشخاص على ؾبموعة من اؼبؤثرات -2
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 الدراسات السابقة ثانياً: 

 سبهيد

اؼبنشور باللغة العربية كاإلقبليزية كاؼبتوافر يف الدكريات بعد مراجعة بعض االنتاج الفكرم  
العلمية اؼبتخصصة ، كبعد اإلطالع على قواعد اؼبعلومات عرب اإلنًتنت ، مل ذبد الباحثة إال دراسة 
كاحدة تناكلت اؼبوضوع بصورة مباشرة غَت أف ىناؾ بعض الدراسات كالبحوث اليت تعرضت عبانب 

 .اغبالية أك آخر من موضوع الدراسة

كر تاريخ كل دراسة، كاؽبدؼ منها، كقامت الباحثة باختيار كعرض أبرز ىذه الدراسات مع ذ  
، كقامت الباحثة بعرض الدراسات ة دبوضوع الدراسة، كأبرز النتائج اؼبتصلكاؼبنهج العلمي اؼبتبع

 .اسات العربية كانتهاءن باألجنبية، كابتداءن بالدر تيب الزمٍت من األقدـ إىل األحدثالسابقة تبعان للًت 

 كفيما يلي عرض ألبرز الدراسات السابقة ذات الصلة دبوضوع الدراسة : 

 أوالً : الدراسات العربية : 

( إىل ربديد مفهـو التعلم اؼبتنقل كالتقنية الالسلكية اؼبتنقلة 2006هتدؼ دراسة السامل ) 
أف تساىم هبا التقنيات اغبديثة الالسلكية اؼبتنقلة يف كربديد اػبدمات كالفوائد الًتبوية اليت يبكنها 

اتبعت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي لعينة لعينة من اؼبشرفُت يف ؾباؿ التعليم يف  منظومة التعليم،
 ككانت نسبة األجهزة اليت القت قبوالن حبيث يبكن استخدامها يف العملية التعليمية تتجاكز مصر، 

الفوائد الًتبوية اليت يبكن تسهم هبا التقنيات الالسلكية كاؼبتنقلة يف العملية %، أما من ناحية 90
% ، فبا يؤكد أنبية توظيفها يف العملية 90% إىل 70التعليمية يف اؼبدارس الذكية تراكحت بُت 

 .التعليمية
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( إىل التعرؼ  على أراء الطالب حوؿ استخداـ الرسائل 2009كهتدؼ دراسة اغبارثي )
ة للهاتف النقاؿ يف التعليم اعبامعي كنوع من أنواع التعلم اؼبتنقل كذلك بعد تطبيق ذبربة على القصَت 

طالب مقرر اغباسب اآليل كاستخداماتو يف التعليم بكلية الًتبية جبامعة اؼبلك سعود يف الفصل 
أىداؼ  كاستخدمت االستبانة كأداة لتحقيق ،ىػػ 1429- 1428الدراسي الثاين من العاـ اعبامعي 

حيث مت توضيح آليات كطريقة استخداـ الرسائل القصَتة يف التجربة ، كالطرؽ اؼبفضلة  ،الدراسة
، كقد بلغت نسبة رضا الطالب عن التجربة  ،للطالب عند التعامل مع ىذا النوع من التعليم 

لتعلم كقد خلصت الدراسة إىل عدد من التوصيات من أنبها : دعم برامج نظم إدارة ا  ،%(95,3)
 .اإللكًتكين لنظم تساند التعليم اؼبتنقل

 ( إىل التعرؼ على اذباىات الطالبات كبو فاعلية التعليم اؼبتنقل2009كهتدؼ دراسة الفهد )
جبامعة اؼبلك سعود يف  من عدة كليات كزبصصات ـبتلفة، كذلك بعد تطبيق ذبربة على طالب 
كاستخدمت االستبانة كأداة لتحقيق  ،ىػػ 1429- 1428الفصل الدراسي الثاين من العاـ اعبامعي 

، كتكونت عينة الدراسة من  كمت اعتبار اختالؼ زبصص الطالب كمتغَت يف الدراسة أىداؼ الدراسة
، كمل تكن ىناؾ فركؽ % من ىذه العينة كانت اذباىاهتم إهبابية كبو التعليم اؼبتنقل50، طالب 168

 عدد من التوصيات من أنبها : تبٍت أنظمة التعليم كقد خلصت الدراسة إىل تعزل ؼبتغَت التخصص،
 .اؼبتنقل عن طريق تطوير أنظمة التعليم عن بعد

التعرؼ على أثر استخداـ اؽبواتف على أداء إىل ىدفت ( 2011) العماريدراسة  كأما
طالب مت اختيارىم بشكل عشوائي  100الطالب يف جامعة اؼبلك قابوس تكونت عينة الدراسة من 

ربعة ؾباالت سبثل اجملاؿ االكؿ باؼبتغَتات الديبغرافية أ إىلتخداـ االستبانة كمت تقسيم االستبياف كمت اس
كاجملاؿ الثاين سبثل بدرجة اؼبمارسة كاؼبيوؿ كاجملاؿ الثالث سبثل بدرجة االذباىات كاجملاؿ األخَت سبثل 

عبمع اؼبعلومات   الصفية بالكشف عن الصعوبات اليت تواجو استخداـ اؽباتف النقاؿ داخل الغرفة
كأظهرت نتائج الدراسة اف استخداـ اؽبواتف النقالة يف الصفوؼ ؿبدكد كقد أظهرت نتائج الدراسة 
رغبة الطالب يف استخداـ اؽبواتف النقالة على العكس من اؼبعلمُت كذلك بسبب خوؼ اؼبعلمُت 
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تعلم جيدة حيث أظهرت نتائج  من تراجع أداء الطالب كبالرغم من ذلك ظهر أف اؽباتف يعترب أداة
الدراسة أنبية استخداـ اؽباتف النقاؿ كأداة تعلم تؤثر بشكل إهبايب على أداء الطالب استعاضة عن 

 .رؽاستخداـ الو 

التعرؼ على اذباىات الطالب  ركزت على( 2011دراسة اسالـ ، كازنكرم ) كما أفٌ 
 31طالبا كطالبة ،  131عينة الدراسة من كتصوراهتم كبو التعليم اؼبتنقل يف السعودية ، كتكونت 

منهم إناث كالباقُت ذكور من جامعة قبراف مت اختيارىم بشكل عشوائي كمت استخداـ االستبانة كأداة 
% من العينة كانت لديهم اذباىات إهبابية كبو التعليم اؼبتنقل تعزل ؼبركنة طرؽ التعلم 75للدراسة، 

كىذا يؤيد أنبية توظيف التعليم اؼبتنقل يف العملية   اؼبتعلمُتكالتعليم، كلتطور كسائل االلتصاؿ بُت
 التعليمية.

 Blackboard  Mobileكضحت فاعلية استخداـ برنامج ( 2012) اػبزًندراسة  بينما

،  التحصيل الدراسي لدل طالب كلية اؼبعلمُت جبامعة اؼبلك سعود للتعليم اؼبتنقل يف تنمية التفاعل ك
كخلصت  كأداة للدراسة،  االختبار التحصيليطالبا كمت استخداـ  33ة من كتكونت عينة الدراس

( بُت 0,01إىل كجود فركؽ ذك داللة إحصائية عند مستول )إىل أنبية التعليم اؼبتنقل ك نتائج الدراسة 
تفاعل الطالب مع عضو ىيئة التدريس لصاحل القياس البعدم ككجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند 

، كىذه بُت ربصيل الطالب يف االختبار القبلي كالبعدم لصاحل االختبار البعدم (0,01مستول )
 النتائج تدعم استخداـ برامج التعليم اؼبتنقل يف العملية التعليمية.

قياس أثر استخداـ التعلم اؼبتنقل من خالؿ خدمة ( إىل 2013كىدفت دراسة الغامدم ) 
طالب    ليمية، يف تنمية اؼبهارات العملية كالتحصيل لدلالرسائل النصية القصَتة كإرساؿ اؼبواد التع

  االختبار التحصيليطالبا كمت استخداـ  30كتكونت عينة الدراسة من ، كلية الًتبية جبامعة الباحة
ؽ ذات داللة ك كجود فر  عنك  إىل أنبية التعليم اؼبتنقل ككشفت أىم نتائج الدراسة كأداة للدراسة،
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ُت متوسط درجات اجملموعة التجريبية كالضابطة يف الدرجة الكلية ( ب0,05إحصائية عند مستول)
 . على االختبار التحصيلي، كذلك لصاحل اجملموعة التجريبية

 

 ثانياً : الدراسات األجنبية :

دراسة ىدفت إىل تصميم مبوذج للتعلم اؼبتنقل كسلسلة من  (     , Laiتناكؿ الم )
ة تأثَت التعلم باؽباتف النقاؿ على التحصيل العلمي كاألداء أنشطتو لتعلم العلـو الطبيعية ، كدراس

مستخدمان االختبار  اؼبعريف لعينة عشوائية من الصف السادس يف مدرسة ابتدائية يف تايبيو بتايواف
إىل أنو ال يوجد فركؽ يف إىل أنبية التعليم اؼبتنقل ك كتوصلت النتائج  ،التحصيلي كأداة للدراسة

اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية بينما يوجد فركؽ يف التنظيم الذايت بُت  التحصيل العلمي بُت
 .جريبية لصاحل اجملموعة التجريبيةاجملموعة الضابطة كاجملوعة الت

( ىدفت البحث تقييم      ,Giasemi ,Vavoula et al ) جايسمي كفافوالدراسة أما 
كقد تكونت عينة الدراسة من  ،عند طالب اؼبدارس دكر اعبهاز النقاؿ )اؼبوبايل( يف عملية التعلم

كمت استخداـ استبانة لتحقيق  ،ؾبموعو عشوائية من طالب اؼبدارس يف الواليات اؼبتحدة األمريكية
أىداؼ الدراسة ، حيث أظهرت النتائج أف استخداـ اؽباتف النقاؿ مفيد كمكمل للعملية التعليمية 

القدرة على توصيل اؼبعلومات بشكل لوجيا، كذلك من خالؿ التقليدية أك التعلم عن طريق التكنو 
متواصل دكف انقطاع اؼبتعلم أك اؼبتدرب ك يف أم مكاف، كما أف التعليم عرب اعبواؿ يسهل عملية 

كما أنو يصل إىل عدد كبَت من الطالب كىذا  إدارة الواجبات كالوظائف اؼبنزلية للطالب كاؼبشرؼ
كما أظهرت   ،ـ أساليب التكنولوجيا األخرل يف التعليم للطالبيعٍت انو مفيد أكثر من استخدا

نتائج ىذه الدراسة أف اعبهاز النقاؿ وبتوم على العديد من الربامج اليت تساعد الطالب اؼبتعلمُت يف 
  .تتبع كإدارة العملية التعليمة كاالطالع على بعض اؼبواد اؼبستخدمة يف التعليم
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درجة ميوؿ اؼبعلموف الستخداـ   على ركزت(     ,Derimbilkدراسة ديرمبيلك )بينما 
معلم  مت اختيارىم بشكل عشوائي من  113اؽباتف يف التعليم كحيث تكونت عينة الدراسة من 

كىي  بعد اؼبعوقات، كبعد األنبية ، ككذلك مت قياس  , شبانية دكؿ ـبتلفة كمت قياس ثالث متغَتات 
ستخداـ للهاتف يف التعليم كما احتوت األستبانة على اذباه  اؼبعلمُت من خالؿ قياس درجة األ

هبايب إمتغَتات ديبغرافية كىي العمر ك اعبنس ك البلد ، أظهرت نتائج الدراسة  أف ىنالك أثر 
الطالب  يف التعليم  كمع ظهور األجهزة الذكية كاف األثر أكرب حيث ساعدالنقاؿ  الستخداـ اؽباتف

فوؼ ك التعاكف مع اؼبعلمُت كقد أظهرت نتائج الدراسة أنو هبب على االلبراط بشكل أكرب يف الص
كأظهرت نتائج الدراسة أف اؼبعلموف   ،استخداـ اؽباتف مع الطالب يف اؼبراحل الثانوية فقط

يستطيعوف استخداـ اؽبواتف يف الصفوؼ كأداة لتعزيز الطالب ك يستطيعوف استخدامو كأداة لنقل 
ظهرت نتائج الدراسة كجود داللو احصائية تعود أبية كؿبببة ؽبم كما اؼبعلومات للطالب بطريقة اهبا

 .س، كالبلدؼبتغَت العمر، كاعبن

إىل كشف اذباىات الطالب كبو ىدفت (     , TSAI , LANدراسة تسام كالف ) أما
( باستخداـ  MMSطرح األسئلة كاالكتساب اؼبعريف لديهم من خالؿ عناصر الوسائط اؼبتعددة )

الباحثاف خالؿ اؽباتف النقاؿ لغرض الدراسة يف مقرر نظم اؼبعلومات يف تايواف،  نظاـ صممو
طالب كطالبة  20كالتعرؼ على أثر متغَت اعبنس يف اذباىات الطالب،  كتكونت عينة الدراسة من 

نصفهم من الذكور كالنصف اآلخر من اإلناث ، كقد استخدـ الباحثاف اؼبنهج الشبو ذبرييب ك طبقا 
 خلصت ،أسبوع  استبانة كزعت على أفراد العينة 18نتهاء من التجربة اليت استمرت ؼبدة بعد اإل
للمتعلمُت يف صبع اؼبعلومات كاكتساب اؼبعرفة  إىل أف استخداـ اؽباتف النقاؿ كاف فعاالن  الدراسة

خالؿ أنشطة التعلم، ككجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف اذباىات الطالب كبو استخداـ اؽباتف 
 .تعزل الختالؼ اعبنس لصاحل اإلناثالنقاؿ 

فحص أثر دعم الرسائل النصية القصَتة  ركزت على (     ,Bahadir) دراسة هبادر بينما
(SMSباستخداـ اؽباتف النقاؿ )   للطالب يف التحصيل الدراسي يف مقرر لغات الربؾبة يف جامعة
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ختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة ،مت طالب مت ا 40بيلداز يف تركيا، كتكونت عينة الدراسة من 
رسالة نصية قصَتة  27تقسيمهم إىل ؾبموعتُت ضابطة كذبريبية ، كمت دعم اجملموعة الضابطة ب

أسابيع ، كمت تطبيق الدراسة كصبع البيانات عن طريق  7مزكدة بكود ؼبعرفة قراءة الطالب ؽبا ؼبدة 
كجود فركؽ ذات داللة إىل أنبية التعليم اؼبتنقل كعن التحصيلي البعدم ، كأظهرت النتائج  االختبار

إحصائية يف التحصيل لصاحل اجملموعة التجريبية يعزل لدعم الطالب بالرسائل النصية القصَتة، كما 
 .أكصى الباحث استخداـ تقنية البودكاست كالفودكاست يف دعم العملية التعليمية

دفت ىذه الدراسة إىل البحث يف أنبية ( ى     ,Zoraini) زكرايٍت كيف دراسة أجراىا 
استخداـ اعبهاز احملموؿ يف عملية التعليم عند طالب اعبامعة العربية كاألسباب اليت تدعو إىل 

( طالب مشلهم االستطالع من طالب 3000كقد تكونت عينة الدراسة من ) ،اؼبفتوحة يف ماليزيا
حيث أظهرت نتائج ىذه الدراسة أف  ،نة عليهم اعبامعة العربية اؼبفتوحة يف ماليزيا حيث كزعت استبا

استخداـ اعبهاز احملموؿ مفيد يف عملية التعلم من خالؿ القدرة على الوصوؿ إىل اؼبعلومات كالبقاء 
كما أظهرت نتائج الدراسة أف غالبية   ،على اتصاؿ مع اآلخرين لتبادؿ اؼبعلومات يف ؾباؿ التعلم

( ألهنا اقل تكلفة كؽبا دكر فعاؿ يف تبادؿ SMSالقصَتة )الطالب يركزكف على استخداـ الرسائل 
ؿبتول بعض اؼبواد التعليمية بُت الطالب، كأهنا أيضا تساعد بعض الطالب يف البقاء متصلُت مع 
بعضهم البعض يف دراسة كربضَت بعض اؼبواد الدراسية، كغَت ذلك من التطبيقات اليت وبتويها اعبهاز 

 .استخداـ اعبهاز النقاؿ مفيد كلو دكر فعاؿ يف العملية التعليميةكىذا دليل على أف  ،النقاؿ

( ىدفت ىذه الدراسة إىل البحث يف بعض      ,Judith)جوديث  كيف دراسة أجراىا
كقد تكونت عينة الدراسة من ؾبموعو  ،اؼبمارسات اليت يتم من خالؽبا استخداـ النقاؿ يف التعليم

كقد أظهرت نتائج ىذه الدراسة باستخداـ استبانة كزعت  ،عشوائية من طالب اؼبدارس السويسرية
على عينة الدراسة أف ىنالك العديد من اؼبمارسات اليت يتبعها طالب اؼبدارس يف استخداـ اؽباتف 
النقاؿ كأداة للتعليم كمنها: البقاء على تواصل مع الطالب اآلخرين كاستخداـ خدمة الرسائل يف 

( MMSوظائف كالواجبات اؼبنزلية، كاستخداـ رسائل الوسائط اؼبتعددة )اعبهاز النقاؿ الدراة بعض ال
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من )صوت، صورة، فيديو كغَتىا( يف تبادؿ بعض اؼبعلومات كاؼبعلومات اؼبفيدة يف التدريس بُت 
كما أظهرت نتائج ىذه الدراسة أف ىنالك العديد من اػبدمات اؼبفيدة اليت توفرىا اؽبواتف   ،الطالب

 ،يبكن استخدامها كتوظيفها يف اقباز العديد من اؼبهاـ يف منظومة التعليماحملمولة كاليت 

من خالؿ ما مت استعراضو من الدراسات السابقة اليت تناكلت التعليم اؼبتنقل باستخداـ ك  
اؽباتف النقاؿ من جوانب متعددة ، فإف الباحثة استخلصت بأف ىناؾ اتفاؽ بُت الدراسة اغبالية 

بقة ، كما يوجد اختالفات مع البعض اآلخر من حيث اؼبتغَتات ، كمكاف كبعض الدراسات السا
اتفقت دراسة إىل أنو يبكن استنتاج بالتايل إجرائها ، كنوع العينة ، كاألدكات اؼبستخدمة فيها ، 

(Derimblic ,     )  مع الدراسة اغبالية يف البحث عن اذباىات اؼبعلمُت كبو التعليم اؼبتنقل
 (2009كدراسة الفهد ) (2009أما دراسة اغبارثي ) ،ف النقاؿ يف العملية التعليميةباستخداـ اؽبات

اتفقت يف البحث عن اذباىات ( 2011اسالـ ، كازنكرم )كدراسة (      ,Tsai, lanكدراسة )
( فهدفت إىل تصميم      ,Laiأما دراسة ) ،الطالب كبو التعليم اؼبتنقل باستخداـ اؽباتف النقاؿ

 العمارملم اؼبتنقل كسلسلة من أنشطتو لتعلم العلـو الطبيعية ، كاتفقت مع دراسة مبوذج للتع
( 2013كدراسة الغامدم ) (2012كدراسة اػبزًن ) (     ,Bahadirهبادر )  ( كدراسة2011)

دراسة الشايع  هتدؼو ،يف فحص أثر التعلم باؽباتف النقاؿ على التحصيل العلمي كاألداء اؼبعريف
أما ، ك طوير بيئة تعليمية إلكًتكنية متنقلة عبامعة البنات يف ضوء معايَت التعلم اؼبتنقل( إىل ت2009)

تقييم دكر اعبهاز النقاؿ )اؼبوبايل( يف عملية التعلم  ركزت على(      Giasemi, Vavoula )دراسة 
تف ( ىدفت إىل البحث يف أنبية استخداـ اؽبا     ,Zorainiأما دراسة )، ك عند طالب اؼبدارس

البحث بعض  تناكلت يف(      ,Judith Seipold et alأما دراسة )ك  ،النقاؿ يف عملية التعليم
 .اؼبمارسات اليت يتم من خالؽبا استخداـ اؽباتف النقاؿ يف التعليم

اتبعت بعض الدراسات السابقة كالدراسة اغبالية اؼبنهج الوصفي مثل  حيث منهج الدراسةأما من 
 ) ( ،     ,Tsai, lan) ،(     , Derimblic)، (2009اغبارثي ) ،(2009الفهد ) دراسة

Giasemi Vavoula,      ) ،(Zoraini,     )( 2011، العمارم ،) اسالـ ، كازنكرم
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 (     , Judith)( ،      ,Bahadir) (،2009الشايع )( ،     ,Lai)أما دراسة  ،(2011)
 .نهج شبو التجرييبفاتبعت اؼب( 2013( ، الغامدم )2012، اػبزًن )

طلبة اعبامعة كالتعليم تنوعت عينة الدراسة يف الدراسات السابقة بُت فمن حيث عينة الدراسة أما 
يف أف العينة سبثلت يف اؼبعلمُت  (     , Derimblic)ة اغبالية مع دراسة سكتتفق الدرا ،العاـ

 كاؼبعلمات ،
سابقة كالدراسة اغبالية االستبانة كأداة استخدمت صبيع الدراسات ال من حيث أداة الدراسةأما 

،  (     ,Bahadir) (، 2009الشايع )( ،     ,Lai)دراسة لتحقيق أىداؼ الدراسة ماعدا 
صيلي كأداة لتحقيق أىداؼ استخدمت االختبار التح( 2013(، الغامدم )2012اػبزًن )
 .الدراسة

 
 ولقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :

 .يد مشكلة البحث كاؼبتغَتات اؼبناسبة للدراسةربد -1
 .إثراء اإلطار النظرم كربديد موضوعاتو -2
 .بناء أداة الدراسة -3
 .اختيار اؼبنهج اؼبناسب للدراسة -4
 .مناسبة لطبيعة الدراسة كأىدافها ربديد األساليب اإلحصائية األكثر -5
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 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسة

 سبهيد :

يتناكؿ ىذا الفصل اإلجراءات اؼبنهجية للدراسة ، من حيث منهج الدراسة الذم استخدـ ، س
كربديد ؾبتمعو كعينتو ، كأدكاتو من حيث بنائها ، كاإلجراءات اؼبتبع يف تطبيقها ، كأساليب اؼبعاعبة 

 اإلحصائية اليت ستستخدـ  يف ربليل البيانات ، كىذه اإلجراءات على النحو التايل :

  : منهج الدراسة :أوال

( 2004يف الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي ، كىو كما أشار عبيدات كعبد اغبق كعدس ) اسهتخدـ
بأنو عبارة عن: " أسلوب يعتمد دراسة الواقع أك الظاىرة كما توجد يف الواقع كتسهم بوصفها كصفا 

 .191"رب عنها تعبَتا كيفيا أك كميان دقيقا كيع

 دراسة والعينة :ثانيا : مجتمع ال

 ؾبتمع الدراسة :. أ

ؾبتمع الدراسة من صبيع معلمات العلـو للمرحلة اؼبتوسطة يف مدينيت اؼبدينة اؼبنورة كينبع ،  تكوف
 .( معلمة يف مدينة ينبع33( معلمة يف اؼبدينة اؼبنورة، ك)297، )( معلمة330كالبالغ عددىم )

إلقامتها فيها ، كما أهنا اختارت معلمات العلـو كقد اختارت الباحثة منطقة اؼبدينة اؼبنورة نظرا 
 .كذلك لكوف زبصصها كيمياء تربوم

النقالة كما يشَت   باألجهزةالىتماـ الطالبات يف ىذه اؼبرحلة  كمت اختيار اؼبرحلة اؼبتوسطة نظران 
سنة  17- 12% من األشخاص عمرىم مابُت 75( إىل أف  30،ص2010كامبل كآخركف )

 .اإلناث يستخدموهنا يف اؼبراسالت % من 86لة يف الدكؿ اؼبتقدمة ، كأف يبتلكوف ىواتف نقا
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 عينة الدراسة : -ب

( عينة الدراسة بأهنا : " ذلك اعبزء من مفردات الظاىرة الًتبوية موضوع 2004) النوحعرؼ 
 .80"  الدراسة، كالذم ىبتاره الباحث كفق شركط معينة؛ لتمثل اجملتمع األصلي للدراسة

 اختيار العينة كمت( معلمة علـو يف مدينيت اؼبدينة اؼبنورة كينبع ، 130ينة الدراسة من )ع كتكونت
 .( يوضح توزيع عينة الدراسة3، كاعبدكؿ التايل رقم )بطريقة عشوائية  كالتوزيع

 ( : توزيع عينة الدراسة3جدول رقم )

 النسبة العدد المتغير
 %97,66 79 معلمات المدينة المنورة

 %62,33 33 دينة ينبعمعلمات م
 %011 031 اإلجمالي

كدبا أف ؾبتمع الدراسة من ، %(39,39كمت حساب نسبة العينة من اجملتمع، حيث بلغت النسبة )
% كما تشَت إىل ذلك 20فئة اؼبئات، فإف أقل نسبة للعينة من اجملتمع يبكن اعتماد نتائجها ىي 

 .ؼبختارة ؽبذه الدراسة(،  بالتايل يبكن اعتماد النسبة ا2010،50التل )

 كفيما يلي كصف عينة الدراسة حسب متغَتات الدراسة اؼبستقلة:

 ( : توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الدراسة7جدول رقم )

 النسبة العدد الفئة المتغير
 %77,6 67 فيزياء التخصص

 %63,2 39 أحياء
 %66,3 67 كيمياء

اللغة إجادة 
 اإلنجليزية

 %3,3 2 ممتاز
 %62,7 32 متوسط

 %31,3 71 دون المتوسط
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 ( : توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير التخصص6شكل رقم )

 

 

 ( : توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير اللغة اإلنجليزية3شكل رقم )

 

 

  ثالثا : أداة الدراسة :

اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف مت إعداد أداتُت لإلجابة عن أسئلة الدراسة، األكىل استبياف يقف على 
، كالثانية استخداـ  معلمات العلـو للهواتف النقالة يف التعليم من كجهة نظر اؼبعلمات أنفسهن

مقياس اذباه مت تصميمو لقياس استجابات اؼبعلمات كالتعرؼ أثر متغَتات الدراسة على اذباىاهتن 
 كبو التعليم اؼبتنقل.

 

 

فيزياء

أحياء

كيمياء

ممتاز

متوسط

دونالمتوسط
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  : الدراسة واتخطوات بناء أد

 األكىل : ربديد اؽبدؼ من الدراسة اػبطوة

 :ستبياناالأ : 

تصميم استبانة عبمع اؼبعلومات اؼبتعلقة بالدراسة ، حيث تعد من األدكات اؼبناسبة إلجراء  مت
استمارة يصممها الباحث على ضوء الكتابات ذات ( أف "2004) النوحالدراسة ، فقد أكد 

 .93يها جاىزة، كيعدؽبا على ضوء أسس علمية" الصلة باؼبشكلة اليت يراد حبثها، أك وبصل عل

اؼبعوقات اليت ربوؿ التعرؼ على الدراسة كالذم يتمثل ب أحد أىداؼكفق  الستبيافإعداد ا كمت
 دكف استخداـ  معلمات العلـو للهواتف النقالة يف التعليم من كجهة نظر اؼبعلمات أنفسهن. 

 : مقياس االتجاه : ب

األدكات اؼبناسبة إلجراء ، حيث تعد من اؼبعلومات اؼبتعلقة بالدراسة مععب مقياس اذباهتصميم  مت
، 1999، كلتصميم اؼبقياس هبب تطبيق الشركط التالية كما يذكرىا عايش زيتوف )الدراسة
417: ) 

 أف سبثل اؼبفردات سلوكنا لفظينا. -1
أف تكوف أمباط السلوؾ اللفظي للمفردات يف صورة سلوكية إجرائية رباكي السلوؾ  -2

 اللفظي عند مواجهة اؼبوقف يف اغبياة.
 غَت مصاغة يف صيغة اؼباضي. -3
 التعرب عن حقيقة. -4
 تبٌت عبارات اؼبقياس يف صيغة اؼبعلـو كليس اجملهوؿ. -5
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 األىداؼ من الدراسة كالذم سبثل دبا يلي:كفق  اؼبقياسإعداد  كمت

 .لتعليماستخداـ اؽبواتف النقالة يف ا التعرؼ على اذباىات معلمات العلـو كبو -1
 التعرؼ على اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة للمعلمة. -2
 التعرؼ على اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة للطالبة. -3
اللغة االقبليزية( على اذباىات إجادة التخصص، أثر اؼبتغَتات التالية : )التعرؼ على  -4

  (Mobile Learningلمات العلـو كبو التعليم النقاؿ )باستخداـ اؽبواتف النقالة( )مع
 .توسطة يف منطقة اؼبدينة اؼبنورةباؼبرحلة اؼب

 الدراسة : ايتاػبطوة الثانية : صياغة فقرات أد

 يتم اؼبرتبط بكل ؿبور من ؿباكر أدامراجعة األدب الًتبو  سبتالدراسة  يتلصياغة فقرات أدا
اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف استخداـ  معلمات العلـو للوقوؼ على  ة اليت يبكن استخدامهاالدراس

لقياس اذباىات اؼبعلمات كبو ك  للهواتف النقالة يف التعليم من كجهة نظر اؼبعلمات أنفسهن
 .ؼبتنقل باستخداـ اؽبواتف النقالةالتعليم ا

 الدراسة حسب مايلي: كقد مت صياغة فقرات أدايت

 .ف زبدـ ىذه الفقرات أىداؼ الدراسة اؼبراد ربقيقهامراعاة أ .1
الدراسة حبيث تكوف كاضحة كمفهومة كمناسبة عبميع  مت صياغة فقرات أدايت .2

 .اؼبستجيبات يف عينة الدراسة
 .الدراسة يف صورهتا األكلية إعداد أدايت .3
على عدد من اؼبتخصصُت يف اجملاؿ، إلبداء أرائهم من حيث درجة  عرض األداتُت .4

 ،وح الصياغة اللغوية كدرجة األنبية )تبقى، ربذؼ، تعدؿ( كالتعديل اؼبقًتح إف كجدكض
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ئية. كمت جاىزة يف صورهتا النها كفق أراء احملكمُت، كأصبحت األداتُتمت التعديل  .5
ا بصورة تالئم مستول معلمات العلـو باؼبرحلة اؼبتوسطة يف م، كإخراجهطباعتهما

 .منطقة اؼبدينة اؼبنورة
 اتي الدراسة:ثبات أد -3

 :ستبياناال:  أ

حيث بلغ  (،Alpha Cronpachبطريقة ألفا كركنباخ ) استخراج معامل ثبات االستبياف مت
كىذا يدؿ على معامل ثبات يبكن الوثوؽ بو من أجل استخداـ األداة كصبع  (،0,923) ثباتال

 .البيانات الالزمة

 : مقياس االتجاه : ب

حيث بلغ ثبات  (،Alpha Cronpachبطريقة ألفا كركنباخ ) اؼبقياسمت استخراج معامل ثبات 
(، كىذا يدؿ على معامل ثبات يبكن الوثوؽ بو من أجل استخداـ 0,854أداة ىذه الدراسة )

 ( يوضح معامالت الثبات حملاكر أداة الدراسة:5األداة كصبع البيانات الالزمة، كفيما يلي جدكؿ )

 

 .ور أداة الدراسة( : معامالت الثبات لمحا2جدول رقم )

 معامل الثبات المحور م
 1,323 .استخدام الهواتف النقالة في التعليم اتجاىات معلمات العلوم نحو 0
 1,726 يم بالهاتف النقال بالنسبة للمعلمة.اتجاىات معلمات العلوم نحو أىمية التعل 6
 1,922 ة.للطالب اتجاىات معلمات العلوم نحو أىمية التعليم بالهاتف النقال بالنسبة 3
 1,327 معامل الثبات الكلي لجميع محاور الدراسة 2
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 صدق أداة الدراسة: -3

 :ستبياناالأ : 

 الصدؽ الظاىرم:

من خالؿ التحقق من صدؽ ؿبتول الدراسة أك الصدؽ الظاىرم  االستبيافلقد مت قياس صدؽ  
ها على ؾبموعة من احملكمُت ؽبا ، للتاكد من أهنا زبدـ أىداؼ الدراسة ، كذلك من خالؿ عرض

من أساتذة اعبامعات احمللية ، كطيلب منهم دراسة األداة ، إبداء أرائهم حوؽبا من حيث مدل 
مناسبة كل عبارة بإبقائها ، أك حذفها ، أك تعديلها ، أك إضافة أم عبارة أخرل يراىا احملكموف 

 .مناسبة

اقًتاحاهتم بالتشاكر مع اؼبشرؼ حيث أهنا  بعد ذلك قامت الباحثة بدراسة مالحظات احملكمُت ، ك 
كانت يف تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات فقط ، كأجريت التعديالت يف ضوء التوصيات 

 .من األعضاء احملكمُت لتصبح أكثر مالئمة أثناء التطبيق

 :ب : مقياس االتجاه

 :االتساؽ الداخلي لفقرات اؼبقياسصدؽ 

، كمدل ارتباط العبارات اؼبقياسداخلي يف كل ؿبور من ؿباكر مت التحقق من صدؽ االتساؽ ال
اؼبكونة بعضها من بعض، كالتأكد من عدـ التداخل بينها، كمت التحقق من ذلك بإهباد معامالت 

 .( يوضح ذلك6االرتباط باستخداـ معامل االرتباط بَتسوف، كاعبدكؿ )
 ىا.( : االتساق الداخلي لمقياس االتجاه ومحاور 6جدول رقم )

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول 
 1,777 1,773 0 المحور األول
 1,737 0 1,773 المحور الثاني
 0 1,737 1,777 المحور الثالث

 (1,12دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) ,*
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يتضح من اعبدكؿ السابق أف معامالت االرتباط جاءت مرتفعة، كيدؿ ذلك على قوة التماسك  
 .الداخلي لفقرات كل ؿبور من ؿباكر أداة الدراسة

 رابعا : إجراءات تطبيق الدراسة :

تطبيق  متا من قبل سعادة اؼبشرفة ، ا النهائية ، كاعتمادنبمالدراسة بصورهت يتبعد كضع أدا. أ
 1433/1434يف الفصل الدراسي الثاين للعاـ الدراسي على أفراد عينة الدراسة  األداتُت

 .ق
 ة القطع )احملك(:ربديد درج . ب

( عندما 1االستجابة حبيث تعطى الدرجة ) تقديرمت استخداـ اؼبقياس الثالثي لقياس درجة 
( 3( عندما تكوف درجة التوافر متوسطة، كالدرجة )2تكوف درجة التوافر ضعيفة، كالدرجة )

 .عندما تكوف درجة التوافر عالية
(، للحكم على 7عيار التايل ،جدكؿ )ككفقان للمقياس الثالثي اؼبتدرج، مت استخداـ اؼب

 .استجابات العينة

 ,( : درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة9جدول رقم )

 التقدير مايبثلها يف االستبانة اؼبتوسط ـ
 درجة عالية  عالية (3-2,4) 1
 درجة متوسطة متوسطة (2,3-1,6) 2
 درجة ضعيفة ضعيفة (1,5-1) 3

توسطات اغبسابية يف اعبدكؿ السابق كنسبها ىي اغبد الفاصل بُت مستول كمت اعتبار أف اؼب 
 .االستجابات يف أداة الدراسة، كذلك ؼبتوسط االستجابة للعبارة أك احملور أك الدرجة الكلية
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 خامسا : األساليب اإلحصائية : 

ئية للعلـو ربليل البيانات باستخداـ برنامج اغبزمة اإلحصا متلإلجابة على أسئلة الدراسة 
 كباستخداـ األساليب اإلحصائية التالية:  (SPSSاإلجتماعية )

 .لدراسة بالنسبة للبيانات األكليةالتكرارات كالنسب اؼبئوية ؛ لوصف عينة ا -1
اؼبتوسطات اغبسابية ، كاالكبرافات اؼبعيارية ؛ غبساب القيمة اليت يعطيها أفراد عينة الدراسة  -2

 .كاؼبتوسط اغبسايب العاـ لكل ؿبورعبارات )احملاكر( ، لكل عبارة ، أك فبجموعة من ال
ما ىبص التخصص كاللغة اختبار )ؼ( ؛ للمقارنة بُت متوسطات استجابات عينة الدراسة في -3

 .اإلقبليزية
 .إف كيًجدت( ؛ لتحديد اذباىات الفركؽ Sheffeاختبار شيفيو ) -4
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 الفصل الرابع

 ة ومناقشتها وتفسيرىاعرض نتائج الدراس 

 سبهيد :

يتناكؿ ىذا الفصل ربليل نتائج الدراسة، كذلك من خالؿ عرض استجابات أفراد عينة الدراسة على 
تساؤالت الدراسة ، كمعاعبتها إحصائيان باستخداـ مفاىيم اإلحصاء الوصفي التحليلي كأساليبو 

 .ء األطر النظرية للدراسةاإلحصائية ، كصوالن إىل النتائج كربليلها كتفسَتىا يف ضو 

السؤاؿ الرئيسي للدراسة : مااؼبعوقات كاالذباىات ؼبعلمات العلـو كبو استخداـ اؽبواتف النقالة يف 
 التعليم باؼبرحلة اؼبتوسطة دبنطقة اؼبدينة اؼبنورة ؟

 كلإلجابة على السؤاؿ الرئيسي للدراسة هبب اإلجابة على األسئلة الفرعية األتية.

 ة السؤاؿ األكؿ :إجابأكالن :
معلمات العلوم  استخدام  تحول دونالتي  ما المعوقات على : األولينص السؤال  
 ؟من وجهة نظر المعلمات أنفسهن لهواتف النقالة في التعليمل

قات التي المعو  حول المعلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب ( : التكرارات3جدول رقم )
 .تحول دون استخدام  معلمات العلوم للهواتف النقالة في التعليم من وجهة نظر المعلمات أنفسهن

درجة 
 التقدير

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
 التكرارات

 أوافق بشدة أوافق إلى حد ما ال أوافق
النسبة  م العبارة

 المئوية
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 التكرار
النسبة 
 مئوية

 التكرار

درجة

 عالية
1,55 2,4 131 3,1 4 51,5 67 45,4 59 

يصعب تقييم 
التعليم على اؽباتف 

 .النقاؿ
1 

درجة

 عالية
1,63 2,4 131 7,7 11 43,8 57 48,5 63 

إمكانية ضياع 
مفردات اؼبادة 

2 
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اؼبقدمة لصغر 
 .الشاشة

درجة

 عالية
1,61 2,5 131 5,4 7 37,7 49 56,9 74 

وبتاج اؼبعلموف 
كالطالب إىل 

تدريب الستخداـ 
تلك األجهزة بإتقاف 

 .كفاعلية

3 

درجة

 عالية
1,52 2,7 131 3,1 4 25,4 33 71,5 93 

يتطلب تصميم 
 .مناىج تعليمية

4 

درجة

 عالية
1,54 2,7 131 3,8 5 23,8 31 72,3 94 

يتطلب انتاج 
 .برؾبيات تعليمية

5 

درجة

 عالية
1,56 2,6 131 3,8 5 35,4 46 61,8 79 

تقل كمية اؼبعلومات 
 اليت يتم عرضها

صغر حجم ل
الشاشات للهواتف 

 النقالة.

6 

درجة

 عالية
1,64 2,5 131 8,5 11 31,5 41 61 78 

ة زبزين اؽبواتف سع
 احملمولة ؿبدكدة.

7 

درجة

 عالية
1,64 2,5 131 8,5 11 32,3 42 59,2 77 

تعد اؽبواتف النقالة 
أقل قوة كمتانة من 

أجهزة اغباسب 
 .اآليل

8 

درجة

 عالية
1,46 2,8 131 2,3 3 16,2 21 81,5 116 

اج األجهزة إىل ربت
الشحن  بشكل 

 دكرم.
9 

درجة

 عالية
1,64 2,5 131 8,5 11 33,8 44 57,7 75 

صعوبة إدخاؿ 
البيانات للهواتف 
النقالة مع صغر 

11 
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حجم لوحة 
 .اؼبفاتيح

درجة

 عالية
1,66 2,5 131 9,2 12  33,8 44 56,9 74 

قلة كعي بعض 
أطراؼ العملية 

التعليمية بضركرة 
استخداـ اؽبواتف 

 .النقالة

11 

درجة

 عالية
1,58 2,6 131 5,4 7 24,6 32 71 91 

تطبيق  يتطلب
 تنقلم اؼبيمبوذج التعل

إىل تأسيس بنية 
ربتية: شبكات 
السلكية، أجهزة 

 .حديثة

12 

درجة

 عالية
1,51 2,7 131 3,1 4 21,5 28 75,4 98 

ضعف كفاءة 
االرساؿ يف اؼبناطق 

 .النائية
13 

درجة

 عالية
1,62 2,5 131 6,9 9 31,5 41 61,5 81 

يصعب استثمار 
برؾبيات اغبواسب 
اآللية نفسها على 

 .اؽبواتف النقالة

14 

درجة 

 عالية

 
 المتوسط العام 2,7

  

ؿ دكف استخداـ معلمات العلـو ( يتضح أف درجة اؼبعوقات اليت ربو 8من خالؿ النظر للجدكؿ رقم )
للهواتف النقالة يف التعليم من كجهة نظر اؼبعلمات أنفسهن كانت بدرجة عالية، كذلك ما يؤكده 

 (  كىو يقع يف درجة اؼبعوقات العالية.2,7اؼبتوسط العاـ الذم بلغ مقداره )
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ورة تكرارات فقرة كمن خالؿ التحليل اإلحصائي لتلك االستجابات يف ص 14يشمل ىذا احملور 
 ( يظهر من النتائج 8كنسب مئوية كمتوسطات حسابية كاكبرافات معيارية كاؼبوضحة يف جدكؿ رقم )

 .( أم أهنا صبيعها على درجة عالية2,4-2,8أهنا تراكحت بُت )

اليت تنص على : " (ك 9فقرة رقم ) كانت عالية يف صبيع الفقرات أعالىا  اؼبعوقاتييالحظ أف درجة 
كباكبراؼ معيارم بلغ  (2,8دبتوسط حسايب بلغ ) "ة إىل الشحن  بشكل دكرم ربتاج األجهز 

" ،يصعب تقييم التعليم على اؽباتف النقاؿ اليت تنص على : "ك  (1فقرة رقم ) ، كأدناىا (0,46)
 .(0,55بلغ ) أقل( كبإكبراؼ معيارم 2,4دبتوسط حسايب بلغ )

نات حملور صعوبات اليت تواجو استخداـ اؽبواتف النقالة كتيعزل النتائج اليت حيًصل عليها من ربليل البيا
يف التعليم إىل أف معلمات العلـو يدركن كجود بعض الصعوبات اليت قد تعيق سَت العملية التعليمية 

 .اليت تتعلق بالقصور اؼبتعلق باألجهزة اإللكًتكنية بشكل عاـ كاؽبواتف النقالة بشكل خاص

الصعوبات اليت ( يف كجود 2011اسة تتفق مع نتائج دراسة العمارم )فباسبق قبد أٌف نتائج ىذه الدر 
 .عبمع اؼبعلومات  تواجو استخداـ اؽباتف النقاؿ داخل الغرفة الصفية

 : الثاينإجابة السؤاؿ ثانينا : 

 ؟ استخدام الهواتف النقالة في التعليم اتجاىات معلمات العلوم نحو ماينص السؤال الثاني على : 

 الهواتف استخدام نحوالمعلمات  التجاىات( : التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7)جدول رقم  
 التعليم . في النقالة

درجة 
 التقدير

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
ؾبموع  الحسابي

 التكرارات

 ـ العبارة أوافق بشدة أوافق إلى حد ما ال أوافق

النسبة 
 ئويةالم

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 مئوية

 التكرار

درجة
ةطمتوس

1,65 2,2 131 7,6 11 46,9 61 45,3 59 
استخدـ اؽباتف 
 .النقاؿ لتزايد مبوىا

1 

درجة

متوسطة
1,66 2 131 29,2 38 54,6 71 16,1 21 

استخدـ اؽباتف 
النقاؿ السعاره 

2 
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 .اؼبعقولة

درجة
متوسطة

1,66 2,1 131 17,7 23 54,6 71 27,7 36 

استخدـ اؽباتف 
النقاؿ لرخص 

مكاؼباتو كتبادؿ 
 .اؼبعلومات فيو

3 

درجة
عالية

1,61 2,6 131 6,9 9 24,6 32 68,5 89 

أؤيد استخداـ 
اؽباتف النقاؿ 

ألنو أكثر 
األجهزة 

استخداما بُت 
 أيدم الطالبات.

4 

درجة
عالية

1,57 2,6 131 4,6 6 31 39 65,4 85  

استخدـ اؽباتف 
رتفاع النقاؿ ال

عدد اؼبستخدمنب 
ػبدمات اعبيل 
 الثالث كالرابع.

5 

درجة
متوسطة

1,75 2,2 131 19,2 25 38,5 51 42,3 55 

استخدـ اؽباتف 
النقاؿ ألنو 

الطالبات يساعد 
على االلبراط يف 

الصفوؼ 
 التعليمية.

6 

درجة
عالية

1,58 2,5 131 4,6 6 39,2 51 56,2 73 

اؽباتف استخدـ 
تتسم النقاؿ ألهنا 

بقدرهتا العالية 
 اؼبالئمةعلى 

ميع الشرائح عب
 كالفئات.

7 

درجة
متوسطة

1,67 2,3 131 12,3 16 46,9 61 41,8 53 

استخدـ اؽباتف 
النقاؿ ألنو 

يف ادخاؿ يساعد 

8 
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البيانات كتطبيق 
 اؼبعلومات.

درجة
متوسطة

1,64 2,2 131 11,5 15 52,3 68 36,2 47 

اؽباتف استخدـ 
النقاؿ ألهنا توفر 

سياؽ تعليمي 
 مدل اغبياة.

9 

درجة
متوسطة

1,64 2,2 131 11,5 15 52,3 68 36,2 47 

استخدـ اؽباتف 
النقاؿ ألنو يعد 

ترصبة حقيقة 
كعملية لفلسفة 
التعليم عن بعد 
اليت تقـو على 
توسعة قاعدة 

 الفرص التعليمية.

10 

درجة
عالية

1,66 2,4 131 11 13 37,7 49 52,3 68 

استخدـ اؽباتف 
النقاؿ ألنو يعد 
أداة جيدة يف 
التعلم التعاكين 
حيث يتم من 
خاللو تبادؿ 

 اؼبعلومات كاآلراء.

11 

درجة
عالية

1,53 2,7 131 3,1 4 27,7 36 69,2 91 

استخدـ اؽباتف 
النقاؿ ألنو يعد 

أسهل ضبال 
كاصغر حجما 
من اغباسبات 

 .اآللية

12 

درجة
عالية

1,61 2,5 131 6,2 8 41,8 53 53,1 69 

استخدـ اؽباتف 
النقاؿ ألهنا 

للمتعلم تسمح 
نفسو إجراء 

التغيَتات من 
أجل الوصوؿ إىل 

13 
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ما يالءـ ذكقو 
 اؼبعريف كالسلوكي.

درجة
عالية

1,65 2,4 131 9,2 12 41 52 51,8 66 

استخدـ اؽباتف 
 تزيدالنقاؿ ألهنا 

يف ترسيخ مفهـو 
التعليم الفردم أك 

 .الذايت

14 

درجة
متوسطة

1,67 2,3 131 11,5 15 44,6 58 43,8 57  

استخدـ اؽباتف 
النقاؿ ألنو يوفر 

على اؼبتعلم مشقة 
االنتقاؿ إىل مركز 

 تعليمي بعيد.

15 

درجة
عالية

1,62 2,4 131 7,7 11 46,2 61 46,2 61 

استخدـ اؽباتف 
ؤدل يالنقاؿ ألنو 

إىل سد الفجوة 
 الرقمية

16 

درجة
متوسطة

1,58 2,2 131 7,7 11 59,2 77 33,1 43 

استخدـ اؽباتف 
يعترب النقاؿ ألنو 

حل ؼبشكلة 
ؿبدكدية فرص 
التعليم بسبب 
 حواجز العمر.

17 

درجة 
 عالية

 اؼبتوسط العـا ,,2 

 

(، يتضح أف اذباىات اؼبعلمات كبو استخداـ اؽبواتف النقالة كانت 9من خالؿ النظر للجدكؿ رقم )
( كىو يقع يف درجة التقدير 2،3فبايؤكده اؼبتوسط العاـ الذم بلغ مقداره ) بدرجة متوسطة كذلك

 اؼبتوسطة.
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عبارة كمن خالؿ التحليل اإلحصائي لتلك االستجابات يف صورة تكرارات  17 احملوريشمل ىذا ك 
( يظهر من النتائج أهنا 9كنسب مئوية كمتوسطات حسابية كاكبرافات معيارية كاؼبوضحة يف جدكؿ )

 .( أم أهنا تًتاكح بُت العالية كاؼبتوسطة كفقان ؼبقياس ثالثي التدريج2-2,7ت بُت )تراكح

 اليت تنص على : "( ك 12فقرة رقم )أعالىا  فقرات( 8كانت عالية يف )  التقديرييالحظ أف درجة 

دبتوسط حسايب بلغ ." استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يعد أسهل ضبال كاصغر حجما من اغباسبات اآللية
استخدـ اؽباتف  اليت تنص على: "ك  (16فقرة رقم ) ، كأدناىا(0,53كباكبراؼ معيارم بلغ ) (2,7)

ك باكبراؼ اؼبعيارم أقل بلغ  (2,4" دبتوسط حسايب بلغ )النقاؿ ألنو يؤدم إىل سد الفجوة الرقمية.
(0,62.) 

اليت تنص على : "  (8,15فقرة رقم ) ( فقرات أعالىا9كانت متوسطة يف )  التقديركييالحظ أف درجة 
استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو ، ادخاؿ البيانات كتطبيق اؼبعلوماتيف استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يساعد 

( كباكبراؼ معيارم 2,3" دبتوسط حسايب بلغ )على اؼبتعلم مشقة االنتقاؿ إىل مركز تعليمي بعيد.يوفر 
األسعار اؼبعقولة  اليت تنص على : "( ك 2رقم )  كانت درجة التقدير أدىن يف الفقرة، ك (0,67بلغ )

 (. 0,66كباكبراؼ معيارم بلغ ) (2" دبتوسط حسايب بلغ )،ألجهزة اؽباتف النقاؿ

استخداـ  اذباىات معلمات العلـو كبو كتيعزل النتائج اليت حيًصل عليها من ربليل البيانات حملور "
دعو إىل تفعيل التعليم اذباه إهبايب ين أف ىناؾ "إىل أف معلمات العلـو يدرك اؽبواتف النقالة يف التعليم

اؼبتنقل يف التعليم العاـ كمن أنبها توافر اؽبواتف النقالة يف أيدم طالبات اؼبرحلة اؼبتوسطة ك كوهنا أجهزة 
 خفيفة سهلة اغبمل.

يف كجود  (    ,Derimbilkديرمبيلك )فباسبق قبد أٌف نتائج ىذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسة 
 .ضركرة استخداـ اؽبواتف النقالة يف التعليماليت تدعو إىل  ذباىات اإلهبابيةاال

 



72 
 

 ثالثنا : إجابة السؤاؿ الثالث : 

اتجاىات معلمات العلوم نحو أىمية التعليم بالهاتف النقال بالنسبة  ما ينص السؤال الثالث على :
 ؟ للمعلمة

اتجاىات معلمات  حول المعلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية متوسطاتوال المئوية والنسب ( : التكرارات01جدول رقم )
 العلوم نحو أىمية التعليم بالهاتف النقال بالنسبة للمعلمة

 درجة التقدير
اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة أوافق بشدة أوافق إلى حد ما ال أوافق 
مجموع  م

 التكرارات
النسبة 

 مئويةال
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار

 مئوية
 التكرار

 91 71 33 25,4 6 4,6 131 2,6 1,56 درجةعالية

استخدـ اؽباتف النقاؿ 
استقباؿ اإلعالنات لسرعة 

 كالقرارات اإلدارية اؼبستعجلة.
 

18 

 79 61,8 37 28,5 14 11,8 131 2,5 1,68 درجةعالية

نو استخدـ اؽباتف النقاؿ أل
يستعرض أعماؿ ككاجبات 

 الطالب بشكل سريع.
19 

 77 59,2 41 31,5 12 9,2 131 2,5 1,66 درجةعالية

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو 
مشاركة أكرب عدد من  يضمن

 الطالب.
21 

 71 53,8 51 38,5 11 7,7 131 2,5 1,63 درجةعالية

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو 
العمل يساعد على توزيع 

 طالب بسهولة.على ال
21 

 68 52,3 56 43,1 6 4,6 131 2,5 1,58 درجةعالية

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو 
عنصر التجديد يف  وبقق

 أسلوب التدريس التقليدم.
22 

 64 49,2 59 45,4 7 5,4 131 2,4 1,59 درجةعالية

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو 
طرؽ التدريس التقليدية يثرم 

 قاؿ.باستخداـ اؽباتف الن
23 

 61 46,2 58 44,6 12 9,2 131 2,4 1,64 درجةعالية

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو 
اؼبزيد من األنشطة إىل  يضفي

 الدركس التقليدية.
24 

 المتوسط العام 2,5  درجة عالية

(، يتضح أف اذباىات اؼبعلمات كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ 10من خالؿ النظر للجدكؿ رقم )
( كىو يقع 2,5كذلك فبايؤكده اؼبتوسط العاـ الذم بلغ مقداره ) عاليةكانت بدرجة   -بة للمعلمبالنس

 .العاليةيف درجة التقدير 
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عبارات كمن خالؿ التحليل اإلحصائي لتلك االستجابات يف صورة تكرارات  7يشمل ىذا احملور 
 ( يظهر من النتائج 10قم )كنسب مئوية كمتوسطات حسابية كاكبرافات معيارية كاؼبوضحة يف جدكؿ ر 

 .( أم أهنا صبيعها عالية كفقان ؼبقياس ثالثي التدريج2,4- 2,6أهنا تراكحت بُت )

اليت تنص على : "  (18فقرة رقم ) فقرات أعالىاال صبيعكانت عالية يف   التقديرييالحظ أف درجة 
دبتوسط حسايب بلغ ."ستعجلةاستخدـ اؽباتف النقاؿ لسرعة استقباؿ اإلعالنات كالقرارات اإلدارية اؼب

استخدـ اؽباتف  اليت تنص على : " (23فقرة رقم ) ، كأدناىا(0,56كباكبراؼ معيارم بلغ ) (2,6)
( 2,4دبتوسط حسايب بلغ )"النقاؿ ألنو يثرم طرؽ التدريس التقليدية باستخداـ اؽباتف النقاؿ.

 (.0,59كبإكبراؼ معيارم بلغ )

فوائد التعليم باؽبواتف النقالة بالنسبة للمعلم ا من ربليل البيانات حملور كتيعزل النتائج اليت حيًصل عليه
إىل أف معلمات العلـو يدركن فوائد إدخاؿ التقنيات كالتطبيقات اغبديثة اؼبستخدمة يف اؽباتف النقاؿ 

 .يف العملية التعليمية يف غرض األعماؿ اإلدارية الصفية

ديرمبيلك  (،2006مع نتائج دراسة كالن من : السامل ) فباسبق قبد أٌف نتائج ىذه الدراسة تتفق
(Derimbilk,    ( زكاريٍت ،)Zoraini,      ) التعليم باؽبواتف النقالة كجود االذباىات اإلهبابية

 .للمعلمبالنسبة 
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 رابعنا : إجابة السؤاؿ الرابع : 

ليم بالهاتف اتجاىات معلمات العلوم نحو أىمية التعما على :  الرابعينص السؤال 
 ؟ للطالبةالنقال بالنسبة 

 التعليم فوائد حول المعلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب ( : التكرارات00جدول رقم )
 ة.للطالب بالنسبة المتنقل

 درجة التقدير
اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
 التكرارات

 م العبارة أوافق بشدة افق إلى حد ماأو  ال أوافق
النسبة 
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 مئوية

 التكرار

64,6 38 29,2 8 6,2 131 2,6 1,61 درجةعالية  84 

استخدـ اؽباتف النقاؿ لسرعة 
استقباؿ اإلعالنات كالقرارات 

 اإلدارية اؼبستعجلة.

62 

 83 63,8 41 31,8 7 5,4 131 2,5 1,59 درجةعالية

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يبكن 
تدكين اؼبالحظات بالصوت أك 
 الصورة أثناء الرحالت العلمية.

66 

 72 55,4 46 35,4 12 9,2 131 2,5 1,66 درجةعالية

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يبكن 
إجراء التسجيل االلكًتكين 

كإدخاؿ البيانات أثناء الدركس 
 ة.اؼبعملي

69 

 53 41,8 69 53,1 8 6,2 131 2,3 1,59 درجةمتوسطة

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يبكن 
من  الكًتكنيةإنشاء مكتبة 

 الدركس أك الكتب.

63 

 63 48,5 57 43,8 11 7,7 131 2,4 1,63 درجةعالية

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو 
 يضمن التعليم باؽباتف النقاؿ

 االستمتاع كالتعلم.

67 

رجةعاليةد  1,58 2,5 131 4,6 6 39,2 51 56,2 73 

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو وبقق 
بُت الطالب لسهولة  التعاكف

 اؼبراسالت بينهم.

31 

 54 41,5 67 51,5 9 6,9 131 2,3 1,61 درجةمتوسطة

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو 
الًتكيز على ربقيق يساعد على 

 أىداؼ التعلم.

30 
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 55 42,3 64 49,2 11 8,5 131 2,3 1,62 درجةمتوسطة

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يزكد 
أثناء  الطالب باإلرشادات

 التجارب اؼبعملية كالعلمية.

36 

 69 53,1 57 43,8 4 3,1 131 2,5 1,56 درجةعالية

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو وبقق 
تعلم ذباه جهازه األلفة للم

 الشخصي.

33 

 63 48,5 61 46,9 6 4,6 131 2,4 1,58 درجةعالية

استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو 
كسر اغباجز النفسي للمتعلم ي

كذبعلها أكثر  ذباه عملية التعلم
 جاذبية.

37 

 المتوسط العام 2,4 درجة عالية

 

(، يتضح أف اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف 11من خالؿ النظر للجدكؿ رقم )
( كىو 2,4غ مقداره )طالب كانت بدرجة عالية كذلك فبايؤكده اؼبتوسط العاـ الذم بلالنقاؿ بالنسبة لل

 .العاليةيقع يف درجة التقدير 

عبارات كمن خالؿ التحليل اإلحصائي لتلك االستجابات يف صورة تكرارات  10يشمل ىذا احملور 
( يظهر من 11كنسب مئوية كمتوسطات حسابية كاكبرافات معيارية كاؼبوضحة يف جدكؿ رقم )

 :النتائج

 ،( أم أهنا تًتاكح بُت العالية كاؼبتوسطة كفقان ؼبقياس ثالثي التدريج2,3-2,6أهنا تراكحت بُت )

 اليت تنص على :" (25فقرة رقم ) ( فقرات أعالىا7كانت عالية يف )  التقديرييالحظ أف درجة 

دبتوسط حسايب بلغ " رية اؼبستعجلة.استخدـ اؽباتف النقاؿ لسرعة استقباؿ اإلعالنات كالقرارات اإلدا
استخدـ اؽباتف اليت تنص على : "  (34فقرة رقم ) ، كأدناىا(0,60كباكبراؼ معيارم بلغ )(2,6)

دبتوسط حسايب " كذبعلها أكثر جاذبية. كسر اغباجز النفسي للمتعلم ذباه عملية التعلمالنقاؿ ألنو ي
 (.0,58كباكبراؼ معيارم أقل بلغ ) (2,4بلغ )
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 "اليت تنص على :  (32فقرة رقم ) ( فقرات أعالىا3كانت متوسطة يف )  التقديرالحظ أف درجة كيي 
دبتوسط  "استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يزكد الطالب باإلرشادات أثناء التجارب اؼبعملية كالعلمية.

ى : اليت تنص عل (28فقرة رقم ) (، كأدناىا0,62بلغ ) أعلى( كبإكبراؼ معيارم 2,3حسايب بلغ )
" دبتوسط حسايب من الدركس أك الكتب استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يبكن إنشاء مكتبة الكًتكنية "

 .(0,59بلغ ) أقل( بإكبراؼ معيارم 2,3بلغ )

فوائد التعليم باؽبواتف النقالة بالنسبة للطالب كتيعزل النتائج اليت حيًصل عليها من ربليل البيانات حملور 
يدركن أنبيتو يف تنظيم كقت الطالب باإلضافة إىل إمكانية استخداـ اؽباتف إىل أف معلمات العلـو 

 .النقاؿ يف حفظ كتدكين اؼبالحظات أثناء الرحالت العلمية

اغبارثي  (،2006فباسبق قبد أٌف نتائج ىذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسة كالن من : السامل )
اسالـ ،   ، (     ,Giasemi ,Vavoula et al ) جايسمي كفافوال ،(2009الفهد )، (2009)

كبو  (     ,Judith)، جوديث (     ,Zoraini) زكرايٍت (،2011العمارم ) ،(2011كازنكرم )
 .للطالبالتعليم باؽبواتف النقالة بالنسبة  كجود فوائد كبو

 :اػبامسإجابة السؤاؿ خامسنا : 

        ند مستوى الداللةىل توجد فروق ذات داللة إحصائية ع على : الخامسينص السؤال 
 (α ≤1,12  بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول اتجاىاتهم نحو التعليم )

ا المتنقل )باستخدام الهواتف النقالة( بالمرحلة المتوسطة بمنطقة المدينة المنورة تبعُ 
 اللغة االنجليزية( ؟ إجادة)التخصص,لمتغيرات الدراسة 

صائية للفركؽ بُت متوسطات استجابات أفراد ؾبتمع الدراسة حوؿ كللكشف عن الداللة اإلح 
  (Mobile Learningمعلمات العلـو كبو التعليم اؼبتنقل )باستخداـ اؽبواتف النقالة( )اذباىات 

تبعان ؼبتغَتات الدراسة، مت استخداـ ربليل التباين  باؼبرحلة اؼبتوسطة يف منطقة اؼبدينة اؼبنورة
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( لتحديد scheffeتغَتات )التخصص كاللغة اإلقبليزية( كاختبار شيفيو )( ؼبANOVAاألحادم )
 دت، كفيما يلي نتائج ىذا السؤاؿ:جً اذباىات الفركؽ إف كي 

 متغَت التخصص: -1

لمتغير  ( : نتائج تحليل التباين االحادي للفروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسةحول اتجاىاتهم نحو التعليم المتنقل تبًعا06جدول رقم )
 .التخصص

 مصادر التباين ؿباكر الدراسة
ؾبموع 
 اؼبربعات

درجة 
 اغبرية

متوسطات 
 اؼبربعات

اختبار ربليل التباين 
 ANOVAاألحادم 

 )ؼ(
مستول 
 الداللة

 اذباىات معلمات العلـو كبو
 استخداـ اؽبواتف النقالة يف التعليم

 0,156 2 0,313 بُت اجملموعات

 0,139 127 17,646 اجملموعاتداخل  0,328 1,125

 0,295 129 17,959 اجملموع

اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية 
التعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة 

  ةللمعلم

 0,158 2 0,316 بُت اجملموعات
 0,253 127 32,157 داخل اجملموعات 0,537 0,625

  0,411 129 32,473 اجملموع
لـو كبو أنبية اذباىات معلمات الع

 ةالتعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة للطالب
 0,169 2 0,339 بُت اجملموعات

 0,197 127 25,066 داخل اجملموعات 0,426 0,858
 0,366 129 25,404 اجملموع
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 ( قبد أف:12كبالنظر إىل ؿباكر الدراسة يف اعبدكؿ رقم )

 :تف النقالة يف التعليماستخداـ اؽبوا اذباىات معلمات العلـو كبو -1

(، كىي غَت دالة إحصائيان عند مستول 1,125( أف قيمة ؼ بلغت )12يتبُت من اعبدكؿ رقم )
(، كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات 0,05الداللة )

اؽبواتف النقالة يف استخداـ  اذباىات معلمات العلـو كبومعلمات العلـو باؼبرحلة اؼبتوسطة حوؿ 
 .، تيعزل ؼبتغَت التخصص التعليم

  :اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة للمعلم -2

(، كىي غَت دالة إحصائيان عند مستول 0,625( أف قيمة ؼ بلغت )12يتبُت من اعبدكؿ رقم )
إحصائية بُت متوسطات استجابات (، كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذات داللة 0,05الداللة )

اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ معلمات العلـو باؼبرحلة اؼبتوسطة حوؿ 
 .، تيعزل ؼبتغَت التخصص بالنسبة للمعلم

  :اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة للطالب -3

(، كىي غَت دالة إحصائيان عند مستول 0,858ف قيمة ؼ بلغت )( أ12يتبُت من اعبدكؿ رقم )
(، كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات 0,05الداللة )

اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ معلمات العلـو باؼبرحلة اؼبتوسطة حوؿ 
 . التخصص، تيعزل ؼبتغَتبالنسبة للطالب 

كيعزل عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ؼبتغَت التخصص، داللة على أٌف صبيع معلمات العلـو 
دبختلف زبصصاهتن لديهن الوعي اإلهبايب كبو التعليم اؼبتنقل ؼبا لو من أدكار كخدمات كفوائد تدعو 

 .إىل كجود أسباب الستخداـ التعليم اؼبتنقل
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( يف عدـ كجود فركؽ 2009دراسة تتفق مع نتائج دراسة الفهد )فباسبق قبد أٌف نتائج ىذه ال
 .تعزل ؼبتغَت التخصص )كليات جامعة اؼبلك سعود(

 متغَت اللغة اإلقبليزية: -2

( : نتائج تحليل التباين االحادي للفروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسةحول اتجاىاتهم نحو التعليم المتنقل تبًعا لمتغير 03جدول رقم )
 .اللغة اإلنجليزية

 مصادر التباين ؿباكر الدراسة
ؾبموع 
 اؼبربعات

درجة 
 اغبرية

متوسطات 
 اؼبربعات

اختبار ربليل التباين 
 ANOVAاألحادم 

 )ؼ(
مستول 
 الداللة

 اذباىات معلمات العلـو كبو
 استخداـ اؽبواتف النقالة يف التعليم

 0,056 2 0,113 بُت اجملموعات

 0,141 127 17,846 ل اجملموعاتداخ 0,671 0,401

 0,197 129 17,959 اجملموع

اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية 
التعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة 

  ةللمعلم

 0,077 2 0,154 بُت اجملموعات
 0,254 127 32,320 داخل اجملموعات 0,740 0,302

 0,331 129 32,473 اجملموع
علـو كبو أنبية اذباىات معلمات ال

 ةالتعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة للطالب
 0,180 2 0,360 بُت اجملموعات

 0,197 127 25,044 داخل اجملموعات 0,404 0,914
 0,377 129 25,404 اجملموع

 

 ( قبد أف:13كبالنظر إىل ؿباكر الدراسة يف اعبدكؿ رقم )

 :النقالة يف التعليماستخداـ اؽبواتف  اذباىات معلمات العلـو كبو -1

(، كىي غَت دالة إحصائيان عند مستول 0,401( أف قيمة ؼ بلغت )13يتبُت من اعبدكؿ رقم )
(، كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات 0,05الداللة )
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واتف النقالة يف استخداـ اؽب اذباىات معلمات العلـو كبومعلمات العلـو باؼبرحلة اؼبتوسطة حوؿ 
 .، تيعزل ؼبتغَت اللغة اإلقبليزية التعليم

  :اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة للمعلم -2

(، كىي غَت دالة إحصائيان عند مستول 0,302( أف قيمة ؼ بلغت )13يتبُت من اعبدكؿ رقم )
داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات  (، كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذات0,05الداللة )

اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ معلمات العلـو باؼبرحلة اؼبتوسطة حوؿ 
 .، تيعزل ؼبتغَت اللغة اإلقبليزية بالنسبة للمعلم

  :اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة للطالب -3

(، كىي غَت دالة إحصائيان عند مستول 0,914( أف قيمة ؼ بلغت )13اعبدكؿ رقم )يتبُت من 
(، كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات 0,05الداللة )

اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم باؽباتف النقاؿ معلمات العلـو باؼبرحلة اؼبتوسطة حوؿ 
 .، تيعزل ؼبتغَت اللغة اإلقبليزيةالب بالنسبة للط

كيعزل عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ؼبتغَت اللغة اإلقبليزية، داللة على أٌف صبيع معلمات 
قد تكوف  ،العلـو دبختلف مستوياهتن يف اللغة اإلقبليزية يستطعن استخداـ اؽبواتف النقالة يف التعليم

 .للغة العربيةلوجود برامج كتطبيقات تناسب متحدثي ا
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 كبعدما مت اإلجابة على األسئلة الفرعية سابقنا، يبكن اإلجابة على السؤاؿ الرئيسي كالذم ينص على: 

مااؼبعوقات كاالذباىات ؼبعلمات العلـو كبو استخداـ اؽبواتف النقالة يف التعليم باؼبرحلة اؼبتوسطة 
ات اليت ربوؿ دكف استخداـ  معلمات العلوـ اؼبعوقدبنطقة اؼبدينة اؼبنورة ؟، حيث مت إهباد درجة 

إهبابية كبدرجة عالية، حيث بلغ اؼبتوسط  للهواتف النقالة يف التعليم من كجهة نظر اؼبعلمات أنفسهن
وجود بعض الصعوبات اليت قد تعيق سَت ب ، قد يعزل ذلك إىل إدراؾ اؼبعلمات(2,7اغبسايب العاـ )

ر اؼبتعلق باألجهزة اإللكًتكنية بشكل عاـ كاؽبواتف النقالة بشكل العملية التعليمية اليت تتعلق بالقصو 
 .خاص

أما بالنسبة لدرجة التقدير الذباىات معلمات العلـو كبو استخداـ اؽبواتف النقالة يف التعليم باؼبرحلة  
ة فتم حساب اؼبتوسط اغبسايب للمتوسطات اغبسابية العامة لألسئل ، اؼبتوسطة دبنطقة اؼبدينة اؼبنورة

كىو يقع (، 14( كما يوضحو اعبدكؿ رقم )2,4الثالثة اػباصة باذباىات اؼبعلمات كالذم يساكم )
العالية، كيدؿ ذلك على كجود اذباىات إهبابية عالية كبو استخداـ اؽبواتف النقالة يف درجة التقدير 

 . يف التعليم، قد يعزل ذلك إىل اىتمامهن بالتقنية كتفعيلها يف العملية التعليمية

 نحو العلوم معلمات التجاىاتحساب المتوسط الحسابي للمتوسطات الحسابية العامة ( : 07جدول رقم )
 .المنورة المدينة بمنطقة المتوسطة بالمرحلة التعليم في النقالة الهواتف استخدام

 كبو معلمات العلـو اؼبتوسط اغبسايب الذباىات
 التعليم. يف النقالة اؽبواتف استخداـ

2,3 

توسط اغبسايب الذباىات معلمات العلـو كبو أنبية اؼب
 التعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة للمعلمة

2,5 

اؼبتوسط اغبسايب الذباىات معلمات العلـو كبو أنبية 
 التعليم باؽباتف النقاؿ بالنسبة للطالبة

2,4 

 2,4 اؼبتوسط اغبسايب العاـ
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 الخامسالفصل 

ملخص الدراسة والتوصيات 
 والمقترحات

 ملخص الدراسة

 التوصيات كاؼبقًتحات
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 الخامسالفصل 

 الدراسة والتوصيات والمقترحاتملخص نتائج 

 سبهيد :

 يف ىذا الفصل نتناكؿ أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مث تقدًن بعض التوصيات كاؼبقًتحات.

علمات العلـو كبو التعليم اؼبتنقل ؼبذباىات اؼبعوقات كااللتعرؼ على اغبالية إىل ا الدراسة كلقد ىدفت
، يف باؼبرحلة اؼبتوسطة يف منطقة اؼبدينة اؼبنورة  (Mobile Learning)باستخداـ اؽبواتف النقالة( )

 ضوء عدد من متغَتات الدراسة )التخصص، إجادة اللغة اإلقبليزية(.

 ملخص نتائج الدراسة:

 فيما يلي ملخصنا للنتائج اليت توصل إليها البحث: نعرض

يف التعليم من كجهة  اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف استخداـ  معلمات العلـو للهواتف النقالة -1
إهبابية كبدرجة عالية، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب العاـ  كانت  نظر اؼبعلمات أنفسهن

(2,7). 
إهبابية كبدرجة  كانت  استخداـ اؽبواتف النقالة يف التعليم اذباىات معلمات العلـو كبو -2

 .(2,3، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب العاـ )متوسطة
إهبابية  باؽباتف النقاؿ بالنسبة للمعلمة كانت أنبية التعليماذباىات معلمات العلـو كبو  -3

 .(2,5كبدرجة عالية، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب العاـ )
إهبابية  باؽباتف النقاؿ بالنسبة للطالبة كانت اذباىات معلمات العلـو كبو أنبية التعليم -4

 .(2,4كبدرجة عالية، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب العاـ )
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قبليزية(، ظهرت النتائج  اللغة اإلإجادة دبتغَتات الدراسة )التخصص،  كفيما يتعلق -5
 :كالتايل

 ( بالنسبة ؼبتغَت 0,05عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )
 .التخصص

 ( بالنسبة ؼبتغَت 0,05عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ) إجادة
 .اللغة اإلقبليزية

 الدراسة: توصيات

 من نتائج ميدانية ؽبذه الدراسة ، توصلت الدراسة ؼبا يلي: ما مت التوصل إليو من خالؿ 

 على كزارة الًتبية كالتعليم:

عقد دكرات ككرش عمل للمعلمات هبدؼ توعيتهن دبفهـو التعليم اؼبتنقل كخصائصو  -1
ة يبكن االستفادة هبدؼ التعرؼ على أنبيتها كفوائدىا كالتعامل مع اؽباتف النقاؿ كتقني

 .منها
تصميم كإنتاج برامج كتطبيقات باللغة العربية ؼبناىج العلـو خاصة كصبيع اؼبواد عامة دبا  -2

يتناسب مع اؼبوضوعات العلمية لتساعد اؼبعلمات كالطالبات معان ؼبمارسة أدكارىم 
 .اعبديدة يف التعليم اؼبتنقل بيسر كسهولة

رامج تدريبية على التعامل مع تطبيقات اؽباتف تدريب اؼبعلمات كالطالبات من خالؿ ب -3
 .النقاؿ التعليمي

إعادة النظر يف إعداد كتصميم مناىج العلـو الدراسية يف ضوء مفهـو كمطالب التعليم  -4
 .اؼبتنقل

 .عمل دراسات لتحديد أىم الصعوبات كاؼبعوقات اليت قد تعيق تطبيق التعليم اؼبتنقل -5
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 مقترحات الدراسة :

 إجراء اؼبزيد من البحوث كالدراسات يف اجملاالت التالية: تقًتح الدراسة

 .إجراء دراسة فباثلة للدراسة اغبالية يف مناطق ـبتلفة من اؼبملكة العربية السعودية -1
إجراء دراسة تقويبية للتطبيقات كالربامج اليت تدعم التعليم اؼبتنقل كمدل مالئمتها  -2

 .للمناىج اؼبوجودة
 .ات أخرل كاعبنس كالعمر كاػبربةإجراء دراسة تتناكؿ متغَت  -3
إجراء دراسة شبو ذبريبية على عينة من الطالب كالطالبات يف التعليم العاـ كقياس أثر  -4

 .التعليم اؼبتنقل يف متغَتات ـبتلفة
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية :

 ر إحياء الًتاث.، بَتكت، دالسان العرب( ، 1997ابن منظور، ؿبمدبن مكـر : ) .1

 ، العصر الرقمي والتعليم (،2002) : أبو السمح، حامت عبد الرضبن ، رحاؿ صالح ؿبمد .2

 .جامعة اؼبلك سعود ،اكتوبر ، الرياض  23 – 22ندكة مدرسة اؼبستقبل 

 ، 4ط ، مناىج البحث في العلوم النفسية والتربوية (،2004:)أبو عالـ، رجاء ؿبمود  .3

 .لجامعاتدار النشر ل ،القاىرة 

: تقرير  التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية .4

ىيئة االتصاالت كتقنية مدينة اؼبلك عبدالعزيز للعلـو كالتقنية :  ،ـ 2011ىػ/ 1432-1433

 .اؼبعلومات

مكة  ،علميؿباضرة ألقيت يف دكرة البحث ال ،مناىج البحث العلمي :(2011) ،التل، شادية  .5

 .جامعة أـ القرل ،اؼبكرمة

اتجاىات معلمات ومشرفات الكيمياء نحو استخدام  ،( 2011):ثقة، إيباف عبد الغٍت  .6

  ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ، المعامل االفتراضية وبعض مطالبها في مدينة مكة المكرمة

 .مكة اؼبكرمة،جامعة اـ القرل  ،كلية الًتيبة 
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( ، اؼبخترب االفًتاضي اإللكًتكين لتجارب الفيزياء 2010الـ ؿبمود : )جوىر، أضبد ، عبدالس .7

المجلة الدولية رحلة اؼبتوسطة كربصيلهم اؼبعريف، كالكيمياء كأثره يف تنمية قوة اؼبالحظة لطلبة اؼب

 .(2012( )8)ع(, 0)التربوية المتخصصة

النقال في التعليم  تصور مقترح الستخدام التعليم ،( 2009):حسيٍت ، صالح الدين ؿبمد  .8

كرقة عمل مقدمة إىل مؤسبر اؼبعلوماتية كقضايا التنمية العربية: اؼبركز العريب  ,الجامعي المفتوح 

 .مصر ،القاىرة ،للتنمية 

حبث مقدـ عبامعة  ، Mobile Learning التعلم المتنقل ,( 2010): اغبقباين، فرياؿ عبداهلل .9

 .اؼبلك سعود

مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر  ،( 2006):اغبلفاكم، كليد سامل ؿبمد .10

 .عماف : دار الفكر ،1ط، المعلوماتية

للتعليم  blackboard mobile فاعلية استخدام برنامج ،( 2012): اػبزًن، خالد ؿبمد .11

المتنقل في تنمية التفاعل والتحصيل الدراسي لدى طالب مقرر طرق تدريس الرياضيات 

ماـ ؿبمد بن جامعة اإل،رسالة دكتوراة غَت منشورة  ,ملك سعودفي كلية المعلمين بجامعة ال

 .الرياض،سعود
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استخدام الهاتف المحمول في التعليم  ،( 2010):الدىشاف، صباؿ علي خليل  .12

كرقة عمل مقدمة إىل الندكة األكىل يف تطبيقات تقنية  ، والتدريب لماذا ؟ وفي ماذا ؟ وكيف ؟

 .جامعة اؼبلك سعود ،كلية الًتبية   ،لتدريب اؼبعلومات كاالتصاؿ يف التعليم كا

 التعليم بالمحمول  ،( 2009):، ك يونس، ؾبدم ؿبمد الدىشاف، صباؿ علي خليل .13

Mobile Learning الندكة العلمية األكىل لقسم الًتبية  ، صيغة جديدة للتعليم عن بعد

 .مصر ،جامعة كفر الشيخ -اؼبقارنة كاإلدارة التعليمية بكلية الًتبية

الرياض ،  ,1ط ,رؤية جديدة في التعلم اإللكتروني ،( 2005): زيتوف، حسن حسُت .14

 الدار الصولتية للًتبية.

التعلم الجوال: رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات  ،( 2006) :السامل، أضبد ؿبمد  .15

 .رمص،،  القاىرة كرقة عمل مقدمة إىل اؼبؤسبر الثامن عشر للجمعية اؼبصرية  ،الالسلكية 

تطوير بيئة تعلمية الكترونية متنقلة لجامعة البنات في ضوء  ،( 2009) :الشايع ، حصة  .16

امعة األمَتة ج،رسالة دكتوراة غَت منشورة  ,(  Mobile Learning ر التعلم المتنقل  )معايي

 .الرياض ،نورة بنت عبدالرضبن

كرقة ،  قة وخرافاتالتقنية ومدرسة المستقبل : حقي( ، 2002الصاحل، بدر عبداهلل : ) .17

 جامعة اؼبلك سعود.، ندكة مدرسة اؼبستقبل، كلية الًتبية عمل مقدمة 

التقويم التربوي أسسو  ،( 2008):صربم، ماىر إظباعيل ، كالرافعي، ؿبب ؿبمود  .18

 .سلسلة الكتاب اعبامعي العريب ،مصر ،1ط ,وإجراءاتو
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 مفهومو العلمي البحث ، (2004):كايد  كعبداغبق، كعدس،عبدالرضبن، ذكقاف، عبيدات، .19

 .عماف : دار الفكر ،ط  , وأدواتو وأساليبو

، دار الفكر للطباعة استخدام الحاسوب في التعليم( ، 2002الفار، ابراىيم الوكيل : ) .20

 عماف ، األردف.كالنشر ، 

في  M-Learningفاعلية نموذج للتعلم المتنقل  ،( 2009):الفايز ، عهود عبداهلل  .21

غَت منشورة  دكتوراةرسالة  ,قران الكريم لدى تلميذات المرحلة االبتدائية تنمية مهارات ال

 .الرياض ،األمَتة نورة بنت عبدالرضبنجامعة ،

، المصطلحات في المناىج وطرق التدريس  ،( 2011) :الكسباين، ؿبمد السيد علي  .22

 .مؤسسة اغبورساالسكندرية ،

ياض األطفال نحو العمل مع اتجاىات معلمات ر  ،( 2008):ؿبمد، سهاـ ابراىيم  .23

، رسالة ماجستَت غَت منشورة  , فيةاالطفل في ضوء بعض المتغيرات النفسية والديموجر 

 جامعة القاىرة : القاىرة.

كرقة  ، التعلم اإللكتروني: ترف ام ضرورة ؟ ،ىػ( 1423) :احمليسن، إبراىيم بن عبداهلل  .24

كلية الًتبية ،   ،الرياض ،ق 1423 رجب 17-16عمل مقدمة لندكة اؼبستقبل اؼبنعقدة يف 

 .جامعة اؼبلك سعود

،  3ط ,القياس والتقويم في التربية وعلم النفس  ،( 2005):ملحم ، سامي ؿبمد  .25

 .دار اؼبسَتة  عماف ،
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 المالحق
(: خطاب تسهيل مهمة.1لحق رقم )م 

(:بياف بإحصائية توضح عدد معلمات العلـو باؼبرحلة 2لحق رقم )م
 اؼبتوسطة باؼبدينة اؼبنورة.

بإحصائية توضح عدد معلمات العلـو (: بياف 3لحق رقم )م
 باؼبرحلة اؼبتوسطة دبدينة ينبع.

(: خطاب مدير الًتبية كالتعليم باؼبدينة اؼبنورة ؼبديرات 4لحق رقم )م
 اؼبدارس لتسهيل مهمة الباحثة.

(: خطاب مدير الًتبية كالتعليم دبدينة ينبع ؼبديرات 5لحق رقم )م
 اؼبدارس لتسهيل مهمة الباحثة.

(: قائمة ؿبكمي أداة الدراسة6) لحق رقمم 
(: االستبانة يف صورهتا النهائية.7لحق رقم )م 
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 : خطاب تسهيل مهمة (0ملحق رقم )
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 : بيان بإحصائية توضح عدد معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة (6ملحق رقم )
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 علوم بالمرحلة المتوسطة بمدينة ينبع: بيان بإحصائية توضح عدد معلمات ال (3ملحق رقم )

 
 : خطاب مدير التربية والتعليم بالمدينة المنورة لمديرات المدارس لتسهيل مهمة الباجثة (7ملحق رقم )
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 : خطاب مدير التربية والتعليم بمدينة ينبع لمديرات المدارس لتسهيل مهمة الباجثة (2ملحق رقم )
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 (6ملحق رقم )

 محكمي أداة الدراسةقائمة بأسماء 

 جهة العمل التخصص الدرجة العلمية كماسم المح م

 جامعة أـ القرل مناىج كطرؽ تدريس أستاذ حناف مصطفى مدبويل 0

 جامعة أـ القرل مناىج كطرؽ تدريس أستاذ قباح السعدم اؼبرسي عرفات 6

 جامعة أـ القرل مناىج كطرؽ تدريس أستاذ مشارؾ سامية صدقة مداح 3

 جامعة أـ القرل تقنيات التعليم أستاذ مشارؾ باح ؿبمد اػبرهبيص 7

 جامعة األمَتة نورة تقنيات التعليم أستاذ مساعد أمل صاحل اعباراهلل 2
 بنت عبدالرضبن

 جامعة أـ القرل مناىج كمبيوتر تعليمي أستاذ مساعد أمَتة صبيل اػبصيفاف 6

 جامعة أـ القرل التعليم تقنيات أستاذ مساعد رقية عبد اللطيف مندكرة 9

 جامعة طيبة علم نفس أستاذ مساعد فايقة علي نصر 3

 جامعة طيبة مناىج كطرؽ تدريس أستاذ مساعد مها ؿبمد دغلس 7

 جامعة أـ القرل مناىج كطرؽ تدريس أستاذ مساعد نيفُت ضبزة الربكايت 01

 كلية ينبع اعبامعية لغة عربية معيد هتاين سندم 00
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 ا النهائيةمفي صورته(: أداتي الدراسة 7ق رقم )ملح

 ثسم هللا امصمحن امصحمي 

 وفلم هللا                                                            أ ديت امفاضةل                                                    

 امسالم ػويمك ورمحة هللا وجصاكثو ... وتؼس ،،،

( ابملصحةل املخوسعة يف منعلة املسينة Mobile Learningاجتاىات مؼوٌلت امؼووم حنو امخؼومي املخنلل )احثة تسراسة غنواهنا :" ثلوم امح

 ".املنورة

 Mobileجتاىات مؼوٌلت امؼووم حنو امخؼومي املخنلل )ابس خزسام اميواثف امنلاةل( )والا املؼوكات وهتسف ىشه ادلراسة نوخؼصف ػىل

Learning)  .ابملصحةل املخوسعة يف منعلة املسينة املنورة 

 

جلك دكة وموضوغية ، وذكل توضع  ، ملياس الاجتاه (ال سدداهة ىاثني ال داثني)أ مل منم أ ديت امكصكمة امخفضل ابل خاتة غن فلصات 

ل ل ؾصاض امححر امؼومي√ػالمة )  فلط . ( يف احللل املناسة، ػوٌلً ابن ىشه املؼوومات من يمت اس خزساهما ا 

وأ ثلسم جبزيل امضكص ووافص الامذنان سوفًا ملك من ثفضوت تخؼحئة ىشه الاسدداهة، ملسمة ميا اغخشاري امضسيس ل ذشي حزءا من وكهتا 

 اهمثني .

 امحاحثة 

 رمي ػًل املحعاين

ah@hotmail.com    Reemmaster 

 

  

mailto:Reemmaster1404ah@hotmail.com
mailto:Reemmaster1404ah@hotmail.com


116 
 

 مةمؼوومات ػا

صارة )  ( :√فضاًل حسدي ال خاتة املناس حة توضع ا 

 امخرعط ............................ .2

خادة انوغة ال جنوزيية : .3  ا 

o ممخاز 

o مذوسط 

o دون املخوسط 
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المعلمات المعوقات التي تحول دون استخدام  معلمات العلوم للهواتف النقالة في التعليم من وجهة نظر  أوًلا : استبانة "
 أنفسهن"

 ىي :المعوقات التي تحول دون استخدام  معلمات العلوم للهواتف النقالة في التعليم من وجهة نظر المعلمات أنفسهن 
 م العبارة أوافق بشدة أوافق إلى حد ما ال أوافق

 0 .النقاؿتقييم التعلم على اؽباتف  يصعب   

 6 الشاشة. ضياع مفردات اؼبادة اؼبقدمة لصغرإمكانية    

وبتاج اؼبعلموف كالطالب إىل تدريب الستخداـ تلك األجهزة بإتقاف    
 كفاعلية.

3 

 7 يتطلب تصميم مناىج تعليمية.   

 2 يتطلب انتاج برؾبيات تعليمية.   

حجم الشاشات للهواتف صغر كمية اؼبعلومات اليت يتم عرضهالل  تق   
 النقالة .

6 

 9 ولة ؿبدكدة .سعة زبزين اؽبواتف احملم   

 3 .اآليل أقل قوة كمتانة من أجهزة اغباسبتعد اؽبواتف النقالة    

 7 بشكل دكرم . إىل الشحن  األجهزةربتاج    

 01 صعوبة إدخاؿ البيانات للهواتف النقالة مع صغر حجم لوحة اؼبفاتيح.   

قلة كعي بعض أطراؼ العملية التعليمية بضركرة استخداـ اؽبواتف    
 لنقالة.ا

00 

إىل تأسيس بنية ربتية: شبكات  تنقلم اؼبييتطلب تطبيق مبوذج التعل   
 السلكية، أجهزة حديثة.

06 

 03 ضعف كفاءة االرساؿ يف اؼبناطق النائية.   

 07 نفسها على اؽبواتف النقالة اآللية بيصعب استثمار برؾبيات اغبواس   
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 .المتنقل التعليم نحو اتجاهاتهن على الدراسة متغيرات أثر والتعرف المعلمات جاباتاستمقياس اتجاه لقياس  ا :ثانيا 

 ىي : استخدام الهواتف النقالة في التعليم أواًل: اتجاىات معلمات العلوم نحو
ال 
 أوافق

أوافق إلى 
 حد ما

أوافق 
 بشدة

 م العبارة

 0 .استخدـ اؽباتف النقاؿ لتزايد مبوىا   

 6 .النقاؿ السعاره اؼبعقولة استخدـ اؽباتف   

 3 .استخدـ اؽباتف النقاؿ لرخص مكاؼباتو كتبادؿ اؼبعلومات فيو   

 7 أؤيد استخداـ اؽباتف النقاؿ ألنو أكثر األجهزة استخداما بُت أيدم الطالبات.   

 2 رتفاع عدد اؼبستخدمنب ػبدمات اعبيل الثالث كالرابع.استخدـ اؽباتف النقاؿ ال   

 6 الطالبات على االلبراط يف الصفوؼ التعليمية.خدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يساعد است   

 9 ميع الشرائح كالفئات.عب اؼبالئمةتتسم بقدرهتا العالية على استخدـ اؽباتف النقاؿ ألهنا    

 3 يف ادخاؿ البيانات كتطبيق اؼبعلومات.استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يساعد    

 7 سياؽ تعليمي مدل اغبياة.النقاؿ ألهنا توفر استخدـ اؽباتف    

ترصبة حقيقة كعملية لفلسفة التعليم عن بعد اليت تقـو استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يعد    
 على توسعة قاعدة الفرص التعليمية.

01 

أداة جيدة يف التعلم التعاكين حيث يتم من خاللو استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يعد    
 ومات كاآلراء.تبادؿ اؼبعل

00 

 06 .اآلليةأسهل ضبال كاصغر حجما من اغباسبات استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يعد    

للمتعلم نفسو إجراء التغيَتات من أجل الوصوؿ إىل استخدـ اؽباتف النقاؿ ألهنا تسمح    
 ما يالءـ ذكقو اؼبعريف كالسلوكي.

03 

 07 خ مفهـو التعليم الفردم أك الذايت.يف ترسي تزيداستخدـ اؽباتف النقاؿ ألهنا    

 02 على اؼبتعلم مشقة االنتقاؿ إىل مركز تعليمي بعيد.استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يوفر    

 06 ؤدل إىل سد الفجوة الرقميةياستخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو    

اجز يعترب حل ؼبشكلة ؿبدكدية فرص التعليم بسبب حو استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو    
 العمر.

09 
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 ةالتعليم بالهاتف النقال بالنسبة للمعلم اتجاىات معلمات العلوم نحو أىمية ثانًيا: 
 م العبارة أوافق بشدة أوافق إلى حد ما ال أوافق

استقباؿ اإلعالنات كالقرارات اإلدارية استخدـ اؽباتف النقاؿ لسرعة    
 اؼبستعجلة.

03 

أعماؿ ككاجبات الطالب  نو يستعرضاستخدـ اؽباتف النقاؿ أل   
 بشكل سريع.

07 

 61 مشاركة أكرب عدد من الطالب. استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يضمن   

العمل على الطالب استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يساعد على توزيع    
 بسهولة.

60 

عنصر التجديد يف أسلوب التدريس  استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو وبقق   
 م.التقليد

66 

طرؽ التدريس التقليدية باستخداـ استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يثرم    
 اؽباتف النقاؿ.

63 

اؼبزيد من األنشطة إىل الدركس  استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يضفي   
 التقليدية.

67 
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 ة ىي :البالتعليم بالهاتف النقال بالنسبة للط ثالثًا: اتجاىات معلمات العلوم نحو أىمية
 م العبارة أوافق بشدة أوافق إلى حد ما ال أوافق

استقباؿ اإلعالنات كالقرارات اإلدارية استخدـ اؽباتف النقاؿ لسرعة    
 اؼبستعجلة.

62 

تدكين اؼبالحظات بالصوت أك استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يبكن    
 الصورة أثناء الرحالت العلمية.

66 

إجراء التسجيل االلكًتكين كإدخاؿ ؿ ألنو يبكن استخدـ اؽباتف النقا   
 البيانات أثناء الدركس اؼبعملية.

69 

من الدركس  الكًتكنيةإنشاء مكتبة استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يبكن    
 أك الكتب.

63 

االستمتاع  استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يضمن التعليم باؽباتف النقاؿ   
 كالتعلم.

67 

بُت الطالب لسهولة  النقاؿ ألنو وبقق التعاكف استخدـ اؽباتف   
 اؼبراسالت بينهم.

31 

الًتكيز على ربقيق أىداؼ استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يساعد على    
 التعلم.

30 

أثناء التجارب  استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو يزكد الطالب باإلرشادات   
 اؼبعملية كالعلمية.

36 

تعلم ذباه جهازه و وبقق األلفة للماستخدـ اؽباتف النقاؿ ألن   
 الشخصي.

33 

كسر اغباجز النفسي للمتعلم ذباه عملية استخدـ اؽباتف النقاؿ ألنو ي   
 كذبعلها أكثر جاذبية. التعلم

37 

 


