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امللخص
هدفت الدراسة احلالية إىل تقصي أثر استخدام التعلم النقال يف تدريس مواضيع حل املعادالت اخلطية مبتغريين أو ثالثة متغريات على حتصيل طلبه الصف العاشر يف
تكونت عينة الدراسة من(  ) 50طالبة من طالبات الصف العاشر يف مدرسة عرجان الثانوية للبنات
مادة الرايضيات .وقد استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب .و ّ
يف الفصل الثاين للعام الدراسي  2016\ 2015و توزعن على شعبتني حيث مت اختيار الشعبة األول كمجموعة جتريبية و تكونت من ( )25طالبة درسن
املوضوعات ابستخدام التعلم النقال و اجملموعة الثانية كمجموعة ضابطة( ) 25طالبة حيث درست ابلطريقة التقليدية .وللتحقق من صحة الفرضيات املوضوعة يف
هذه الدراسة كان البد من إستخدام عدد من األدوات متثلت يف االختبار التحصيلي االدراسي (القبلي والبعدي) ،مث حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
على التطبيقي البعدي للمجموعتني الضابطة والتجريبية ،حيث بلغ الوسط احلسايب اىل العينه الضابطه  14.16والعينة التجريبية  19.14مث استخدم االختبار التائي
للتاكد من داللة الفروق واهنا حقيقية  ،وقد أشارت نتائج الدراسة إىل األثر اإلجيايب لتدريس مادة الرايضيات ابستخدام التعلم النقال على تنمية التحصيل الدراسي يف
مادة الرايضيات مقارنة مع الطالبات الاليت درسن املوضوعات نفسها ابلطريقة التقليدية حيث أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة( ) α = 0.05بني اجملموعتني التجريبة و الضابطة يف متغري الدراسة .

الكلمات املفتاحية:
التعمل النقال ،التحصيل ادلرايس ،التدريس ،الصف العارش.
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Abstract
The current study is aimed to investigate the effect of using mobile learning in teaching topics to solve linear equations with two
or three variables for the tenth grade, to compare the students’ performance before and after using mobile learning.
The researcher has used the Quasi experimental method to gain results. The sample consisted of 50 female students from Arjan
Girls Secondary school from the 10th grade, for the second semester of the academic years 2015-2016.
The sample had been distributed into two groups. The first group was chosen as a pilot group and consisted of 25 students whom
studied topics using mobile learning. The second group as a control group also consisted of 25 students and they conducted their
study without the mobile learning. And the results of this study has proven the positive effect of the teaching of mathematics
using mobile learning on the development of the collection skills in math compared to students who studied the same topics in
the control group, where the results indicated that there was a significant difference between levels which was at (a=0.05).
Keywords: academic achievement, teaching, 10th grade, mobile learning.
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املقدمة:

املهارات التحليلية اليت يقوم هبا الطلبة خالل البحث والتدريب

يعرف العصر احلايل بعصر التكنولوجيا واالنفجار التقين
واملعريف ،ويعرف أيضاً بعصر املعلوماتية .فالتكنولوجيا عموماً
شّت جماالت احلياة من ٍ
إعالم
واحلاسب اآليل خصوصاً غزت ّ
ٍ
ٍ
وإتصاالت وسياسة ،ولذا فإنه من الضروري جداً أن
وإقتصاد
نواكب هذا التطور التكنولوجي ونسايره ،ونتعايش معه
ونستخدمه يف شّت جماالت احلياة ،وخصوصاً يف عملييت
التعلُّم والتعليم للوصول إىل األهداف املنشودة.
لذلك كان من املهم البحث عن وسيلة تعليمية تسهم يف تربية

والتقومي لتحقيق األهداف املتوخاه .فالعالقة القائمة بني

ميكن التعايش معها(السلطان .)2013 ،فقد ساهم التطور

النشء وت ّزودهم ابجلانب املعريف الذي يش ّكل جزءاً من ثقافتهم

التكنولوجي املتسارع يف تقنيات األجهزة املتنقلة من أجهزة

التكنولوجيا والتعليم ،تظهر من خالل اآلاثر اإلجتماعية
والثقافية والتعليمية والسلوكية املرتتبة على إستعمال أي نوع
من أنواع التكنولوجيا لفرتة طويلة يف حياة األمم والشعوب.
فأمهية التكنولوجيا تكمن يف العالقات القائمة من الوسائل
والغاايت ،ومفادها يؤشر على أي نوع من اجملتمعات اليت

تؤهلهم للتعايش يف بيئة
العامة ،وتكسبهم املهارات اليت ّ
وتنمي لديهم املهارات العقلية والقدرة على التعلّم.
تكنولوجيةّ ،

هواتف ذكية Smart Phones

وأجهزة حاسوب

لوحي Tabletsوأجهزة حاسب متنقل Laptopsيف

ولعل من أهم املهارات التدريسية املعاصرة مهارة إستخدام
َّ

انتشار التعليم النقال .ومتيزت هذه األجهزة النقالة ابإلضافة

وتوظيف األدوات التكنولوجية ملصلحة املواد الدراسية

إىل ما حتمله من تقنيات عالية ،خبفة وزهنا ،وسهولة

والتدريس ،حيث التجديد والتغيري واخلروج من الروتني املتكرر

إستخدامها ،وإحتوائها على بطارايت ذات قدرات عالية

الرتيب الذي يطغى غالباً على األداء التدريسي ،فاملميزات

وقابلة إلعادة الشحن ،كما ومتيزت بصغر حجمها وسهولة

اليت تتمتع هبا األدوات التكنولوجية من سرعة ودقة وتنويع

التنقل هبا ،ونظراً ملا حتتويه من تطبيقات Applications

للمعلومات املعروضة ومرونة يف اإلستخدام والتحكم يف طرق

من السهل حتميلها على أجهزتنا املتنقلة جماانً (غالباً)،

عرضها ،جتعله أفضل بكثري من أجهزة عرض املعلومات

ابإلضافة إىل ما سامهت به شركات االتصاالت يف توفري

املختلفة من كتب ووسائل مسعية وبصرية يعرتف أبثرها

خدمات اإلنرتنت للمشرتكني عرب تقنبات إنرتنت فائقة

احلضاري واملعريف(عسريي.)2002،

السرعة كخدمات  3Gو  ،4Gفنالت هذه األجهزة القدر
الكبري من اإلهتمام لدى الغالبية العظمى ،فالزمتهم يف كل

إ ّن استخدام التكنولوجيا يف التعليم يعزز من أساليب التواصل

مكان ويف كل زمان دون قيود ،فدعت احلاجة إىل إستخدام

التعليمي ،فتتاح الفرصة للمشاركة واالستماع والتفكري

تلك األدوات التكنولوجية النقالة يف العملية التعليمية للوصول

والتفسري ،إلحداث منواً متزانً عند الطلبة يف خمتلف اجملاالت

إىل األهداف التعليمية من خالل التعلم النقال .إن اجلهاز

املعرفية واملهارية والعاطفية ،وإجياد

النقال أصبح اآلن من أهم الوسائل التقنية اليت انتشرت بني
الناس بشكل سريع ومذهل بغض النظر عن العمر أو اجلنس
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أو املعايري اإلقتصادية ،حّت إن عدد ااألجهزه النقاله يف بعض

الطلبة صعوبة يف حل املعادالت اخلطية مبتغري أو أثنني أو

الدول ابت يفوق عدد األفراد فيها ،وهذا اإلقبال الكبري على
اقتناء األجهزه املتنقله وتطبيقاهتا املتعددة ،حيتِّّم علينا ضرورة

ثالثة ،كان البد من اإلجتاه إىل تذليل هذه الصعوابت لدى
الطلبة يف مادة الرايضيات ،حيث توافرت يف أيدي طلبة شّت

السعي حنو االستفادة منها يف العملية التعليمية وذلك

أنواع التكنولوجيا احلديثة من أجهزة نقالة ذات تقنيات عالية،

بتطبيقها على التعلم النقال .حيث يعترب التعلم النقال –

فكان ال بد من اإلستفادة من هذه التكنولوجيا وتوافرها

بصورة عامة – النقطة اليت تتقاطع عندها احلوسبة املتنقلة مع

لتذليل تلك الصعوابت عن طريق توظيفها يف تعلم مادة

التعليم اإللكرتوين ،إلنتاج خربة تعليمية يف أي وقت ومكان

الرايضيات .وتتلخص مشكلة الدراسه يف التساؤل التايل :ما

(اجلهين.)2012 ،

أثر التدريس ابستخدام التعلم النقال على تنمية التحصيل
الدراسي ملادة الرايضيات لدى طلبة الصف العاشر يف

 1.1مشكلة الدراسة:

االردن؟

الرايضيات هي نشاط ذهين يساهم يف تنمية قدرات

1.2أمهية الدراسة:

االستدالل والتجريد والدقة لدى املتعلمني ،كما تعترب من أهم
املواد الدراسية يف توسيع املدارك وجماالت املعرفة احلسابية

 األمهية النظرية :متثل الدراسة احلالية أمهية خاصة

واهلندسية واليت هلا كبري األثر يف احمليط االجتماعي

ملعلمي الرايضيات حيث يف اثراء املكتبة العربية

واحلضاري(جوده .)2007،ومن هذا املنظور فهي من أهم

ابملعرفة حول توظيف توظيف التكنولوجيا النقالة
احلديثة يف تذليل صعوبة املادة ،والتغلب على تدين

املواد الدراسية اليت تدرس يف أي مرحلة دراسية كانت ،سواء

التحصيل الدراسي من خالل دراسة أثر التعلم

يف التعليم األساسي أو الثانوي أو حّت اجلامعي .فالرايضيات

النقال على التحصيل الدراسي ملادة الرايضيات.

بشكل عام من أكثر املواد الدراسية اليت يواجه هبا الطلبة

 األمهية التطبيقية:

صعوبة ،فهي تعترب ابلنسبة هلم نوع من التحدي ،حيث
يلزمهم الكثري من التمرينات الرايضية والرتكيز لتخطي

 .1االستفادة من تكنولوجيا التعلم النقال يف إكساب

صعوابت املادة  .ويف املؤمتر السنوي املنعقد يف إيطاليا بعنوان

املتعلمني معارف ومهارات يف مواقف تعليمية خمتلفة،

( )Mathematics & difficultiesأكـدت جمموعة

وتطوير بعض املرونة لدى الطالب يف طريقة املعاجلة

من الباحثني على إن الرايضيات تعترب من املواد الصعبة حبكم

للتمارين الرايضية احلسابية ،ابإلضافة إىل تنمية املهارات

طبيعة قوانينهـا(بن شحنه ،)2007 ،وهنـاك نوع من

وحتسينها عن طريق اجلمع بني التعليم واملمارسة.

احلساسية جتاه هذه املادة (العكة .)2004 ،ومن خربة
الباحثة بتدريس مادة الرايضيات لسنوات عدة ،وجدت لدى
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 .2ستظهر أمهية الدراسة يف النتائج املتوقعة ألثر التعلم

 .1الطريقة

التقليدية.

 .2طريقة التدريس ابستخدام التعلم النقال.

النقال يف التحصيل الدراسي ملادة الرايضيات لدى عينة
الدراسة ،من خالل تذليل صعوابت املادة.

 املتغري التابع:

 .3تسهم الدراسة يف صياغة بيئة تعليمية تفاعلية بني عناصر

التحصيل الدراسي.

النظام التعليمي ،من خالل وسائط إلكرتونية انقلة أبكثر من

1.3حدود الدراسة :

إجتاه بغض النظر عن كيفية حتديد البيئة ومتغرياهتا.

احلدود املوضوعية :تقتصر الدراسة على موضوع

أهداف الدراسة :هتدف الدراسة احلالية إىل دراسة أثر

حل

املعادالت اخلطية يف متغريين أو ثالثة يف مادة الرايضيات

إستخدام التعلم النقال يف تذليل الصعوابت اليت تواجه طلبة

لطلبة الصف العاشر يف مدرسة عرجان الثانوية.

الصف العاشر يف مدرسة عرجان الثانوية يف حل املعادالت
اخلطية يف متغريين أو ثالثة  ،وابلتايل دراسة مدى أتثري

احلدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاين لعام 2016

استخدام هذا النوع من التعليم يف التحصيل الدراسي للطلبة،

احلدود املكانية :مدرسة عرجان الثانوية التابعة لقصبة عمان

حيث سعت الدراسة احلالية إىل االجابه عن السؤال التايل:

األوىل.

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط التحصيل
الدراسي للمجموعة التجريبية ومتوسط التحصيل الدراسي

منهج الدراسة :املنهج الشبه التجرييب  ،االختيار كان قصدي

للمجموعة الضابطة يف مادة الرايضيات لدى طلبة الصف

يف املدرسة اليت فيها للمجموعتني الضابضة والتجربية ،و

العاشر نتيجة أستخدام التعلم النقال يف التدريس ؟

التوزيع كان عشوائي إىل اجملموعتني.

ولإلجابه على سؤال الدراسة :سعت الدراسة إىل التحقق من

1.4مصطلحات الدراسة :

صحة الفرضية التالية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

تعريف التعلم النقال  :يعرف التعلم املتنقل أبنه استخدام

عند مستوى الداللة ( )α = 0.05يف حتصيل طلبة الصف

األجهزة املتحركة واألجهزة احملمولة ابليد مثل األجهزة الرقمية

العاشر يف مدرسة عرجان الثانوية يف حل املعادالت اخلطية يف

الشخصية ،واهلواتف النقالة ،واحلاسبات احملمولة  ،واحلاسبات

متغريين أو ثالثة يف مادة الرايضيات تعزى إىل طريقة التدريس

الشخصية الصغرية يف التعلم و التعليم (سامل .)2006 ،كما

ابستخدام التعلم النقال.

عرف التعلم املتنقل أبنه استخدام األجهزة املتنقلة أو
الالسلكية يف التعلم املتحرك ،فهو شكل من التعليم والتدريس

1.3متغريات الدراسة:

حيداثن عرب اآلليات املتنقلة أو يف البيئات املتنقلة (املهدي،

 املتغري املستقل (طريقة التدريس):

.)2008
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التعريف اإلجرائي للتعلم النقال أبنّه طريقة تعليمية تعتمد على

إ ّن الرايضيات ظهرت بدايةً كحاجة للقيام ابحلساابت يف شّت

إيصال املعلومات للطلبة عن طريق استخدام استخدام

جماالت احلياة ،فاستخدمت يف األعمال التجارية ،والقياسات

األجهزة اإللكرتونية املتنقلة الذكية كاهلواتف الذكية

كاألطوال واملساحات واحلجوم ،ولقياس املقادير .ومما الشك

واحلاسبات اللوحية ،حيث يستخدم فيها املعلم املادة احملوسبة

فيه أن علم الرايضيات هو أهم الدعائم األساسية ألي تقدم

اليت مت إنتاجها ألغراض الدراسة بوصفها مادة مساعدة يف

علمي ،فمن املعروف أن علم الرايضيات من أهم العلوم اليت

التدريس أثناء تقدميه احملتوى ،واليت تعرض املادة التعليمية

نتعلمها واليت تعتمد عليها ابقي العلوم األخرى من فيزايء

اخلاصة مبنهج العاشر يف موضوع حل املعادالت اخلطية

وكيمياء وغريها .فقد ابت استخدام علم الرايضيات يف

مبتغريين او ثالثة.

جماالت شّت كتصنيع احلاسبات اآللية واهلواتف املتحركة
وغريها الكثري من وسائل وأجهزة مواصالت ،فالرايضيات علم

يـ ّعرف التحصيل الدراسي على أنه إتقان مجلة من املهارات
واملعارف اليت ميكن أن ميتلكها الطلبة بعد تعرضه خلربات

أساسي يف معامالتنا اليومية .ومع التقدم يف نظرايت الرتبية
احلديثة ،كان البد من وجود طرق تسهم يف فهم الطلبة

تربوية يف مادة دراسة معينة أو جمموعة من املواد .وميثل مفهوم

للرايضيات وتذليل صعوبة املادة ،فتصبح أكثر سالسة وذات

التحصيل الدراسي قياس قدرة الطلبة على استيعاب املواد

طبيعة جاذبة لتعلمها.

الدراسية املقررة ومدى قدرته على تطبيقها من خالل وسائل
قياس جتريها املدرسة عن طريق االمتحاانت الشفوية والتحريرية

وبداية دخلت الوسائل التعليمية كأهم عوامل جناح العملية

اليت تتم يف أوقات خمتلفة فضالً عن اإلمتحاانت اليومية

التعليمية ،وقد سامهت بشكل كبري وواضح يف تسهيل مادة

والفصلية (جرب.)2007،

الرايضيات للطلبة ،وقدمت هلم أساساً مادايً لإلدراك الفكري،
كما لعبت دوراً أساسياً يف إاثرة دافعيتهم حنو املادة ،وابلتايل

التعريف االجرائي للتحصيل الدراسي ،هو مدى اكتساب

يف تسلسل األفكار ومتاسكها .وأيضاً لعبت الوسائل التعليمية

الطلبة للمهارات واملعارف اليت هدفت إليها العملية التعليمية

دوراً فاعالً لدى معلمي الرايضيات يف زايدة جودة التدريس

من خالل أهداف الدرس التعليمي ،وذلك عن طريق توظيف

كما ساعدت يف التغلب على مشاكل الفروق الفردية بني

تلك املهارات واملعارف حلل املسائل الرايضية ملادة الرايضيات.

الطلبة ،وابلتايل زايدة جودة التعليم وتعديل السلوك

كما وميكن قياس تلك املهارات من خالل إختبارات تقيس

واالجتاهات حنو الرايضيات .لقد أثرت الوسائل التعليمية

تلك األهداف الدراسية سواءً أكانت إختبارات دورية أو
هنائية يف مادة حل املعادالت اخلطية لطلبة الصف العاشر يف

بشكل كبري على التحصيل الدراسي للطلبة يف مادة
الرايضيات ،كما أاثرت اهتمامهم وابلتايل تنمي اجتاهاهتم

مدرسة عرجان الثانوية.

اإلجيابية حنو املادة .فقد أظهرت نتائج دراسة

 .2االطار النظري:

(املقوشي )1997،أ ّن هناك عالقة بني استعمال الوسائل
6

www.arrasikhun.mediu.edu.my

Arrasikhun International Journal, Volume 3, Issue 1 July 2017
ISSN: 2462-2508
التعليمية ابلفصل الدراسي ومادة الرايضيات ،فمع التطور

املتعلم تعلّمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه ووفقاً ملا لديه
ات ومهار ٍ
من خرب ٍ
ات سابقة ،بل وجناحها يف تقدمي خدمة

صناعة التعليم والعاملني على تطويره ،متمثلة بضرورة

تعليمية تناسب بعض طاليب مثل هذه اخلدمة ،وتزيد من

االستفادة من الثورة التكنولوجية يف تطوير أداء املعلمني

ترسيخ مفهوم التعليم الفردي أو الذايت ،األمر الذي يسهم يف

والطلبة .فعصر التكنولوجيا واملعلوماتية واإلنرتنت ،إهتم

ترمجة مفهوم دميقراطية التعليم إىل واقع مشاهد .أي أنه نوع

إبدخال تقنيات االتصال الالسلكية واألجهزه اجلوالة

من التعلم الذي حيدث عندما ال يكون املتعلم يف موقع اثبت

واحملمولة ،ليظهر تعلم جديد هو التعلم املتنقل أو احملمول يف

وحمدد ،أو التعلم الذي حيدث عندما يستفيد املتعلم من فرص

األنظمة التعليمية ،على اعتبار أنه شكل من أشكال التعلم

التعلم اليت تتيحها التقنيات النقالة .وبعبارة أخرى فإن التعلم

عن بعد ،ومنطاً تعليمياً الكرتونياً فريداً مكمالً لعملية التعليم،

النقال يقلل من التقييد يف موقع التعلم ابلتنقل الذي تتيحه

يدعو إىل استخدام الوسائل واألجهزة التقنية احملمولة احلديثة

األجهزة احملمولة الشائعة (املهدي.)2008 ،

التكنولوجي ظهرت فكرة جديدة لدى الرتبويني واملهتمني يف

يف التعلم ،لتقدمي نوع جديد من التعليم ،يالئم الظروف املتغرية

2.2خصائص التعليم النقال:

واملستجدات الراهنة اليت أفرزهتا العوملة ،ويتناسب مع

 -1التنقل :فالتعلم النقال ال يتقيد مبكان أو زمان حمددين،

خصائص املتعلمني واحتياجاهتم ومقرراهتم الدراسية ،أبقل

فال حتده حدود وال جدران الفصول الدراسية ،كما ال حيده

التكاليف ،وبصورة متكن من نقل العملية التعليمية وضبطها

زمان حمدد فهو صاحل ومهيأ لكل زمان ومكان.

خارج الفصول الدراسية والقاعات الصفية ،يف إطار من احلرية
الزمانية واملكانية.

 -2احلرية والديناميكية :للطالب احلرية يف اختيار املكان

2.1فلسفة التعليم النقال :إ ّن املتأمل يف التوجهات اجلديدة

والزمان املناسبني له لتلقي التعليم ،دون تقيد مبكان أو زمان
حمددين ،وذلك مبا يتناسب مع ظروف حياته ومتطلباهتا.

يف التعليم يالحظ أن نسبة تبين نظم التعليم عن بعد يف تزايد
مستمر على مستوى العامل أمجع ،متخطيةً بذلك العوائق

 -3التكيف :وتعين أن للطالب احلرية الكاملة للتكيف

واملشاكل والصعوابت اليت كانت تواجه هذا النوع من التعليم.

والتفاعل مع اجملتمع التعليمي دون قيود.

فالتعلم النقال يف جممله ترمجة حقيقية وعملية لفلسفة التعليم

 -4التفاعل والتشارك :فالتعلم النقال يتيح التفاعل بني الطلبة

عن بعد اليت تقوم على توسيع قاعدة الفرص التعليمية أمام

أنفسهم وبني الطلبة و معلميهم دون حدود مكانية وال زمانية

األفراد ،وختفيض كلفتها ابملقارنة مع نظم التعليم التقليدية،

مع وجود التباعد اجلغرايف.

ابعتبارها فلسفة تؤكد حق األفراد يف اغتنام الفرص التعليمية
املتاحة وغري املقيدة بوقت أو مكان وال بفئة من الطلبة ،وغري

 -5اإلاتحة :فالتعلم النقال متاح للجميع دون حدود مكانية

املقتصرة على مستوى أو نوع معني من التعليم ،حيث يتابع

أو زمانية.
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 -6سهولة التنقل :حيث يتيح التعلم النقال سهولة التنقل

 )6الوضوح يف الصوت والصورة بسبب ما تقدمه شركات

ابألجهزة املساعدة يف التعليم خلفة وزهنا وعملها على بطارايت

االتصاالت من شبكات إنرتنت عالية السرعة والدقة.

تعمل لساعات دون احلاجة إلعادة شحنها(غنيم .)2013 ،

 )7توفري حلقات النقاش وإبداء الرأي من خالل شبكات

إ ّن اخلصائص السابقة الذكر جعلت من التعلم النقال أوىل

التواصل االجتماعي وابلتايل إاثرة التفاعل بني الطلبة أنفسهم

اهتمامات املتخصصني من تربويني وابحثني ومربجمني جلعل

وبني الطلبة ومعلميهم.

هذا النوع من التعليم ذو فاعلية وكفاءة وحّت ينتشر بصورة

 )8السيطرة على إستجاابت الطلبة من خالل تنظيم تدفق

أكرب بني الطلبة والباحثني عن العلم .ومن هنا كان ال بد من

املعلومات.

أن يتميز هذا النوع من التعليم ابلعديد من املزااي اليت جتعله ذا

 )9يساعد على حتقيق التعليم املستمر يف أي عمر وحتت أي

فاعلية يف الوسط التعليمي ولدى الكثري من الطلبة ،وحّت

ظرف ،حيث أصبح من أهم متطلبات العصر احلايل ،حيث

يكون هذا التعليم ذا شعبية متيزه عن غريه من أنواع التعليم

يتيح للطلبة التحكم يف سرعة التعلم وفقاً لقدراهتم ووقتهم

كالتعليم التقليدي واإللكرتوين فكان ال بد من البحث عن

وامكاانهتم (الدهشان ويونس.)2009 ،

أهم ميزاته ،واليت تتلخص فيما يلي :

ومما ال شك فيه أن املميزات السابقة الذكر للتعليم النقال

2.3مميزات التعليم النقال:

أدت بشكل مباشر وغري مباشر إىل انتشار التعلم النقال بني

 )1يعترب التعلم النقال أحد أشكال التعليم اإللكرتوين ولكن

الطلبة واملعلمني ،املوظفني والعاملني ممن يرغب يف استكمال

يتميز بسهوله تنقله فبالتايل ال حيده املكان وال الزمان.

دراسته أو تطوير ذاته بطرق خمتلفة ،فعادت هذه املميزات

 )2تغيري مفهوم العملية التعليمية من تعليم قائم على مكان

ابلفائدة على اجملتمع التعليمي ممن أقبل على هذا النوع من

وزمان حمددين إىل تعليم ال يعتمد على املكان والزمان أبي

التعليم وتلخصت هذه الفوائد ابلتايل :

شكل من األشكال.

2.4فوائد التعليم النقال :

 ) 3اتساع دائرة إقبال الطلبة على التعلم ملرونة تلقيه دون أي

ميكن استخدام األجهزة الرقمية الشخصية واهلواتف النقالة

حدود جغرافية أو زمانية.

وحاسبات اللوحة  Tablet PCيف إجناز العديد من املهام

 )4توفري الوقت واجلهد املطلوب للتنقل يف عملية التعليم

التعليمية  Educational Tasksوإن اختلف دور كل

التقليدي.

منها .إن معظم األجهزة املتنقلة تكون مفيدة يف التعليم
والتدريس وتسهيل مهام املعلمني ،وتعد أيضا أدوات مساعدة

 )5سهولة وسرعه ختزين املعلومات واسرتجاعها يف أي وقت.

للتعلم ابلنسبة للطلبة كما يتضح مما يلي (سامل:) 2006 ،
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 -ميكن للطلبة التفاعل مع بعضهم البعض ومع املعلم بدالً

 -املشاركة يف تنفيذ العمليات واملهام يف العمل اجلماعي

من االختباء وراء الشاشات الكبرية .

(التشاركي) حبيث ميكن للعديد من الطلبة واملعلم مترير اجلهاز
بينهم أو استخدام خيار األشعة حتت احلمراء يف األجهزة

 -يسهل وضع الكثري من األجهزة املتنقلة يف الفصل الدراسي

الرقمية الشخصية أو استخدام الشبكة الالسلكية مثل

من وجود أجهزة احلاسوب املكتبية واليت تتطلب مساحة

البلوتوث.

كبرية.

 -ميكن استخدام تلك األجهزة يف أي وقت وأي مكان يف

 -معظم األجهزة الرقمية الشخصية أو احلاسبات اآللية

املنزل أو يف القطار أو يف الفنادق.

املصغرة اليت حتمل املذكرات والكتب اإللكرتونية تكون أخف
وزانً وأصغر حجماً وأسهل محالً من احلقائب املليئة ابمللفات

 -جذب املتعلمني :فالشباب الذين تسربوا من التعليم ميكنهم

والكتب أو من احلاسبات احملمولة أيضاً.

االستمتاع ابستخدام أجهزة اهلاتف النقال ،وأجهزة األلعاب
Games Devicesمثل  Gameboysيف التعلم.

 تساعد برامج التعرف على الكتابة اليدوية ىف األجهزةالرقمية الشخصية واألجهزة املصغرة

 -تزيد من الدافعية وااللتزام الشخصي للتعلم فإذا كان

يف حتسني مهارات

الطالب سوف أيخذ اجلهاز إىل البيت يف أي وقت يشاء فإن

الكتابة اليدوية لدى الطلبة.

ذلك يساعده على االلتزام وحتمل املسئولية.

 -الكتابة اليدوية ابستخدام القلم هي أكثر سهولة من

 -قد تؤدى األجهزة الرقمية الشخصية واهلواتف النقالة إىل

استخدام لوحة املفاتيح والفأرة.

سد الفجوة الرقمية ألن تلك األجهزة تكون أقل تكلفة من

 -ميكن رسم املخططات واخلرائط مباشرة على شاشات

احلاسبات املكتبية.

احلاسبات املصغرة ابستخدام الربجميات النموذجية.

 -ميكن استخدام خدمات الرسائل القصرية  SMSللحصول

 -ميكن تدوين املالحظات ابليد أو ابلصوت مباشرة على

على املعلومات بشكل أسهل وأسرع من احملاداثت اهلاتفية أو

اجلهاز أثناء الدروس اخلارجية أو الرحالت.

الربيد اإللكرتوين مثل جداول مواعيد احملاضرات أو جداول

 -إمكانية إجراء التسجيل اإللكرتوين وإدخال البياانت أثناء

االختبارات وخاصة مع إجراء تعديالت طارئة على هذه

الدروس العملية أو اخلارجية عندما ال تكون احلاسبات اآللية

اجلداول.

مناسبة أو ثقيلة جداً مثل التجارب العلمية ،ودروس الطبخ،

 -تستخدم كتقنية مساعدة للطلبة الذين يواجهون صعوابت

وزايرة املزارع.

تعلم (سامل.)2006 ،
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2.5مربرات استخدام التعلم النقال :هناك مربرات تدعو

التواصل مع املعلمة ،تقارير أداء ،املتابعة واختبارات األداء،

إىل استخدام التعلم النقال يف العملية التعليمية واليت حددها

والوصفات التعليمية.

(الدهشان )2013 ،ابلتايل :

2.7تقنيات التعليم النقال:

 النمو املتزايد الستخدام األجهزة النقالة عموماً واجلوال

لكل من أنواع التعليم تقنيات وأدوات لتطبيقه ،ومن التقنيات

على وجه اخلصوص وذلك بسبب رخص أسعارها أكثر

املستخدمة لتحقيق االهداف التعليمية ابستخدام التعلم النقال

من أي وقت مضى.

كما ذكرها (سليم:)2012 ،

 تعدد اخلدمات اليت ميكن أن يقدمها اجلوال يف جمال

 آي بود ) :(iPodيسمح للمستخدمني بتحميل

التعليم والتعلم ،فهذه األجهزة هلا القدرة على الوصول

الكتب املقروءة واملسموعة والصور والفيديو ،ودفرت

إىل األفراد يف أي مكان و زمان.

العناوين والتقومي وجهاز ختزين ،وقراءة الكتب

 شيوع وانتشار أساليب وأمناط التعلم عن بعد وحاجة

االلكرتونية ،وتبادل امللفات واملعلومات ،والتعاون

اجملتمعات الضرورية هلا فاملتأمل يف التوجهات احلديثة يف

على املشاريع ،وتدوين احملاضرات ومن سلبياته

التعليم يالحظ أن نسبة نظم التعليم عن بعد تزداد

كلفته العالية اليت حتد من انتشاره بني أيدي مجيع

بسرعة كبرية على مستوى العامل متخطية العوائق

الطلبة ،مث أنه يوفر االتصال ابجتاه واحد وليس

واملشاكل والصعوابت اليت تواجه هذا النوع من التعليم.

التفاعل ،ابلرغم من أنه يسجل املواد ،وشاشته
صغرية.

 املسامهة يف التغلب على ما يعانيه التعلم التقليدي من
مشكالت.

 مشغل ام يب :)MP3 Player)3لتنزيل امللفات
الصوتية ،واالستماع إىل اإلذاعة واحملاضرات

2.6طرق وأدوات التعلم املتنقل:

الصوتية ،وميتاز أبن لديه أجزاء متحركة عكس

رسائل بريدية ،مكاملات ،إعالانت  ،SMSاختبارات

األقراص الصلبة ،ويتميز جبودة الصوت ،إال أنه

 ،SMSإرسال واستقبال الواجبات /التكليفات ،قراءة

يستخدم ابجتاه واحد وال يسمح ابلتفاعل.

ومشاهدة احملتوى ،امللخصات ،دروس تفاعلية ،مقاطع فيديو،



تدريبات ،حماضرات مسجلة ،حمتوايت نصية ( كتب رقمية )،

) :Assistantوهو جهاز حيمل ابليد أو اجليب ،جيمع

الرسم ،إعداد العروض ،أداء التكليفات ،تنظيم األعمال

بني احلوسبة والوصول إىل االنرتنت ،وجيمع يف نظام واحد

وجدولتها ،مشاهدة اليوتيوب ،آلة حاسبة ،مناقشات ،أعمال

الشبكات واملفكرة ودفرت العناوين واألدوات اإلنتاجية وتقنية

تشاركية ،معلومات شخصية ،تكوين عالقات مع الطلبة،

البلوتوث وجمهز ابلقلم ويعرض مستندات وصوت وفيديو
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ويتيح الوصول إىل الربيد االلكرتوين وحمتوى الويب والرسائل

أيضاً للتخزين الشامل والتعلم التفاعلي والتعاون العاملي،
وجيمع بني عدد من ميزات االتصال واحلوسبة يف نظام واحد

واضحة من السهل قراءهتا ،كما أنه جيمع بني احلوسبة

مدمج.

النصية ،وميكن استخدامه للتخزين الشامل وميتاز أبن شاشته
وأدوات االتصال يف جهاز واحد.

 الكمبيوتر الشخصي احملمول فائق احلمولة (

الناقل أو احلامل) : (USB Driveوهو جهاز

) :Ultra- Mobileويستخدمه الطلبة

شامل للتخزين ،وهو حمرك صغري وحممول ويتوافق مع مجيع

لتحميل الصوت والفيديو واحملاضرات الصوتية

أجهزة احلاسوب احلديثة ،ويتميز أبن قدرته التخزينية كبرية

وتصفح اإلنرتنت و إرسال الربيد اإللكرتوين

للندوات واحملاضرات والدورات واملشاريع وملفات الفيديو

والرسائل الفورية والنصية وتسجيل الدخول إىل

والصوت ،ويعمل على نقل امللفات من البيت إىل املدرسة

مواقع الويب ،وغريها من االتصاالت وتطبيقات

وابلعكس ،ومن سلبياته أنه يستخدم فقط للتخزين.

الشبكات.





 كمبيوتر حممول لوحي (:)Laptop Tablet

قارئ الكتاب االلكرتوين (E-Book

) :Readerيستخدم لقراءة النصوص ،وميكن أن يقرأ

وهو جهاز وظيفي يتوفر فيه بلوتوث وانرتنت ومن

مئات الكتب االلكرتونية والصحف واجملالت ،ويبحث عن

مزاايه التعرف على اخلط وحتويل الصوت والفيديو

نصوص كاملة ،جيعل من السهل العثور عليها ،وميكن للطلبة

واحملاضرات الصوتية وتصفح االنرتنت و إرسال

تنزيل املواد التعليمية النصية ،واملواد االلكرتونية الكتب

الربيد االلكرتوين والرسائل الفورية والنصية وتسجيل

املدرسية وإجراء البحوث ويتميز أبن شاشته كبرية تسهل

الدخول إىل موقع الويب يف املنزل ويف الطريق

عملية القراءة حّت يف األماكن املظلمة ،وإشاراته الرقمية

واملدرسة .ويساعد يف التعليم التفاعلي و إجراء

فسفورية تسمح للمستخدمني بقراءة نصوصها ،أما سلبياته

البحوث والتعاون العاملي والتجارب العاملية .أما

هي أنه عبارة عن جهاز واحد لقراءة الكتب االلكرتونية

سلبياته إنه مكلف وحجمه كبري ومرهق أثناء التنقل

وقدرته احلاسوبية حمدودة.

وال ميكن استخدامه أثناء املشي خالفاً لبعض
األجهزة.



جهاز اهلاتف الذكي) :) Smart phoneوهو

جهاز جيمع بني قدرات هاتفية وكامريا واملساعد الرقمي

وبعد التطور الكبري يف تكنولوجيا اهلواتف النقالة ،كان ال بد

الشخصي ومشغل  MP3والوصول إىل االنرتنت

من املطورين واملربجمني واملتخصصني من االستفادة من هذه

ويستخدمه الطلبة لتحميل الصوت والفيديو واحملاضرات

التقنيات املتطورة وعامل الربجميات من إنشاء مواقع تعليمية

الصوتية ،وميكن تشغيل الصوت والفيديو واألفالم والفالش

تعمل عمل األكادمييات التعليمية يف شّت جماالت العلوم من

وعرض وحترير املستندات النصية والوصول إىل الربيد
اإللكرتوين و إرسال الرسائل الفورية والنصية ،ويستخدم
11
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رايضيات وفيزايء وغريها من العلوم ومن هذه االكادمييات اليت

ومع التطوير املستمر لربامج تشغيل األجهزة النقالة أندرويد

لعبت دوراً ابرزاً يف التعليم اإللكرتوين و التعلم النقال ما يلي:

Androidو آي أو إس  IOSوملا حتتويه تلك األجهزة
من سهولة حتميل تطبيقات جمانية (غالباً) وغري جمانية ،ختدم

 -أكادميية خان : Khan Academyيعرض هذا املوقع

العملية التعليمية لطريقة التعلم النقال فاستحدث املربجمون

العديد من الدروس يف جماالت عدة منها الرايضيات والفيزايء

واملختصون تطبيقات سهلة االستخدام على تلك األجهزة

والكيمياء ابللغة االجنليزية ،يقدم املوقع شروح مستوفية يف

النقالة تساعد الطلبة يف العملية التعليمية مبساعدة ما بني

الرايضيات وفروعها تبدأ من أدىن املستوايت العلمية إىل

أيديهم من أجهزة نقالة ذات تقنيات عالية ،ومن هذه

إعالها .كما قدم أيضاً شروح مستوفية يف العلوم والفيزايء

التطبيقات:

والكيمياء ،واألحياء واهلندسة واللغة االجنليزية والتاريخ
واهلندسة وعلوم الربجميات واإلحصاء وغريها .فقد استخدم يف

 )1تطبيق فوتو ماث : Photomathمن خالل عنوان

هذا املوقع (األكادميية) تقنية السبورة السوداء يف عرض

التطبيق نستدل على أن هذا التطبيق يتم من خالله معاجلة

شروحه .

وحل املسائل الرايضية املختلفة عن طريق أخذ صورة من
خالل كامريا اجلوال أو اجلهاز النقال ،فتطبيق فوتو ماث جعل

 -شبكة الرايضيات التعليمية :عبارة عن موقع متخصص

من اهلاتف اجلوال واألجهزة النقالة ذات الكامريا املدجمة وسيلة

لشرح دروس الرايضيات حسب املرحلة التعليمية وهو يعرض

حلل املعادالت واملسائل الرايضية املختلفة ،وهو متوافق مع

الدروس يف الرايضيات ابللغة العربية لطلبة املراحل االبتدائية

أجهزة أندرويد Androidو آي أو إس IOSوهو تطبيق

واملتوسطة والثانوية .وهو عبارة عن مقاطع فيديو خباصية

جماين.

اللوحة البيضاء كما يعرض املوقع طرق حل املسائل الرايضية.

 )2تطبيق ماث واي : Mathwayهذا التطبيق يدعم حل

 -الرايضيات املمتعة : Maths is funعبارة عن منصة

املعادالت الرايضية بعد ادخال الصيغة الرايضية عرب التطبيق

لتعليم الرايضيات عن طريق شروح كتابية وحل وحتليل بعض

بشكل صحيح ،ويقوم التطبيق إبعطاء احلل النهائي ،ولكن

املسائل الرايضية وطرق حلها بشكل مبسط ،ويستخدم فيه

إذا ما تطلب خطوات احلل بشكل تفصيلي فإنه يتطلب

اللغة االجنليزية.

االشرتاك عن طريق املوقع الرمسي للحصول على حساب

 -كوخ الرايضيات :Maths Shackمنصة تعليمية

متقدم مقابل مبلغ مايل شهرايً ،كما يتميز التطبيق إبمكانية

للرايضيات ابللغة اإلجنليزية تعرض بعض املسائل الرايضية

حفظ احللول وطباعتها ومشاركتها مع الطلبة اآلخرين.

ويقوم الطلبة حبلها والتأكد من إجاابهتم من خالل املوقع

 )3تطبيق أوتوماث : Automathتطبيق يشابه يف عمله

التعليمي( غنيم)2014،

تطبيق فوتو ماث  Photomathفهو أيضاً حيتاج فقط
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توجيه الكامريا اخلاصة ابجلهاز النقال حنو أي معادلة ،من مث

املصلحة احملتملني ومتطلباهتم .وبعد ذلك حتديد األهداف

التقاط صورة هلا فيقوم التطبيق بعرض احلل النهائي ،ولكن

األولية للتنفيذ ،مث حتديد امليزانية ،وأخريا البت يف التوسعات

هناك خاصية عرض طريقة احلل مفصله ابلكامل.

الداخلية واخلارجية اليت يتطلبها اعتماد التعليم النقال .يف هذه
اخلطوة ينبغي أن يكون أصحاب القرار على دراية أبصحاب

 )4تطبيق ماث هيلرب :Math Helperتطبيق ذو واجهة

املصلحة واحتياجاهتم.

استخدام مرحية وسهلة التعامل معها ،يقوم حبل املعادالت
والتفاضل والتكامل والنهاايت وغريها ،كل ما هو مطلوب

اخلطوة الثالثة (التخطيط) :حيث يتعني على قادة املشروع

إدخال نص املسألة الرايضية مث الضغط على  Solveليعطي

حتديد هوية الشخص الذي سيكون مسئوالً عن جناح برانمج

االجابة (عرفات.)2010،

التعلم النقال ،كما ينبغي أن حيددوا ما يتعني عليه القيام به
لضمان النجاح .وميكن القيام بذلك عن طريق هتذيب تصميم

2.8خطوات التعلم النقال الناجح:

الربانمج ،ووضع جداول زمنية للتنفيذ ،مث وضع مقاييس

اخلطوة األوىل (االستطالع والتحري) :هذه اخلطوة هي إجابة

النجاح وتعديل السياسات يف حال تطلب األمر ،وأخرياً

للسؤال " ملاذا نريد تطبيق التعلم النقال؟" وميكن حتقيق ذلك

اختيار املوردين.

عن طريق ،حتديد املشاكل اليت جيب أن حيلها اعتماد التعلم

اخلطوة الرابعة (التحضري للتنفيذ) :يف هذه اخلطوة يتحرى

النقال ،مث البحث عن املعلومات األساسية واألمثلة ،وبعدها

املسئولون عن املستلزمات واالستعدادات لتحويل برانمج التعلم

حتديد املهارات اليت جيب أن ميتلكها املعلمون واإلداريون

النقال إىل واقع عملي.

والطلبة ،بعد ذلك يتم تقدير تكلفة التنفيذ ،مع األخذ بعني
االعتبار كيفية الرتويج هلذا النهج من التعليم وقبوله ،وبعدها

خالل هذه اخلطوة ،جيب على املسئولني شراء األجهزة،

يتم حتديد مقاييس النجاح ومن خالل هذه اخلطوة جيب على

والربجميات ،والبنية التحتية للشبكة ،وتركيب الشبكة،

املسئولني االطالع على اخلطط بصفة عامة ،وأفضل

وخدمات االتصال ،وأيقوانت األجهزة ،مث إجراء اختبار

املمارسات اليت مت تنفيذها يف جمال التعلم النقال ،واملواد

شامل للنظم ،وبعدها إجراء التجربة املهنية األوىل ،لتوصيل

البحثية لدعم اإلجراءات اليت يتطلبها التوجه إىل التعليم

الرؤية والرسالة من الربانمج للمجتمع.

النقال.

اخلطوة اخلامسة (التداول واالنتشار) :تتعلق هذه اخلطوة

اخلطوة الثانية (حتديد اهلدف والنطاق) :تتضمن هذه اخلطوة

ابلربامج واإلجراءات اليت جيب القيام هبا للتأكد من بدء تنفيذ

حتديد املستفيدين من هذا النوع من التعلم وحتديد نطاق

التداول بصورة انجحة .وهذا ينطوي على توزيع األجهزة ،مث

التنفيذ من خالل حصر وحتديد املستفيدين وأصحاب

استكشاف األخطاء وإصالحها ،ويتم بعدها إجراء تدريب
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أوال :التحدايت التقنية:

للطلبة يف حال لزم األمر ،مث يتم توضيح التعليمات اخلاصة
ابملواطنة الرقمية ،واستضافة املطورين واملهنيني ابستمرار ،يف

 -حقوق النشر والطبع للمحتوى التعليمي(أمن ومحاية احملتوى

النهاية تنقيح وتقنني اسرتاتيجيات تدفق العمل.

التعليمي).

اخلطوة السادسة (التعلم والتعليم) :تتضمن هذه اخلطوة حتديد

 -مدى توفر االمكاانت واألجهزة الالزمة لتلبية عرض

ما طبيعة وشكل التعليم والتعلم الذي سيتخذه التعلم النقال.

النطاقات الرتددية والتدفقات السريعة.

ويتعني على أصحاب املشروع إعداد ودعم جمتمعات التعلم

 -التطور السريع واملتالحق يف انتاج اجهزة التعلم النقال وتغري

املهنية ،مث بناء مناذج فعالة للتعليم مع التنبه إىل أن يكون ذلك

مناذجها ،جيعل من مواكبتها امراً ليس سهالً.

ضمن االعتبارات الرتبوية ،وبعدها يتم حتديد ووضع ممارسات
التقييم اجلديد.

اثنيا :التحدايت العلمية:

اخلطوة السابعة (التقييم والضبط) :وينبغي على اإلداريني وقادة

 -التقييم يف عملية التعلم ومتابعتها خارج الفصول الدراسية.

املشروع حتديد سبل مواصلة حتسني مبادرة التعلم النقال من

 -الغش يف العملية التعلمية.

خالل مجع ردود الفعل ،مث إجراء تقييم مستمر للنجاح
ومقارنته ابملقاييس املعتربة ،وحتديث السياسات والتوجيهات

 -الفجوة الرقمية بني الطلبة املستخدمني ألجهزة التعلم

حسب االقتضاء ،وبعدها عرض التجارب والنتائج على

النقال.

اجملتمع ،وأخرياً توفري التدريب املستمر جلميع أصحاب

 -كيفية دعم عملية التعلم من خالل مساقات وحمتوايت

املصلحة(عوض.)2013،

تعليمية متنوعة.

2.9التحدايت والصعوابت اليت تواجه التعلم النقال :لقد

 -تصميم و إعداد املناهج واحملتوى التعليمي.

واجه التعلم النقال الكثري من التحدايت اليت اعرتضت سبل

 -الطلبة البارعني يف التكنولوجيا وغري البارعني.

تطبيقه يف العملية التعليمية ،وابلتايل خلفت الكثري من اآلراء
اليت بدورها أدت إىل جهود حثيثة من قبل الباحثني واملطورين

 -قد خيلق نوع من الشعور ابلعزلة لدى بعض الطلبة.

إىل التغلب على تلك التحدايت وتذليل الصعوابت اليت تواجه

اثلثاً :التحدايت العامة :

هذا النوع من التعلم وقد انقسمت تلك التحدايت إىل
حتدايت تقنية وحتدايت تعليمية وحتدايت عامة كان من أمهها

 -الكلفة العالية لبعض أجهزة التعلم النقال.

ما عرضه (صاحل )2015،وفيما يلي بعض هذه التحدايت:

 حيتاج إىل اسرتاتيجية واضحة املعامل.14
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واملؤسسات التعليمية للسماح هبا يف احمليط التعليمي والفصول

 -االختالفات بني بعض املفاهيم االلكرتونية والتعلم املتنقل.

الدراسية.

 -قد تتطلب بعض الرسائل واملواد التعليمية اخراجاً يف صيغ

 )2التوجه إىل انشاء سحابة معلوماتية ذات سعة كبرية،

متعددة.

وابلتايل تبنيها يف العملية التعليمية.

 -قد يقوم الطلبة إبجراء اتصاالت خارجة عن إطار العملية

 )3إعداد الربامج والتطبيقات اليت تتوافق مع هذه االجهزة،

التعليمية.

وابلتايل اإلعداد املسبق و اجليد للمادة التعليمية اليت تتناسب

 -اقل قوة ومتانة وحتمل من األجهزة املكتبية.

مع تلك التطبيقات واألجهزة املختلفة ابختالف مشغالهتا

 -حيتاج إىل بنية حتتية وشبكات السلكية و أجهزة حديثة.

الربجمية ،كما جيب فتح تلك املصادر للجميع وزايدة أعداد

 -االخرتاقات األمنية للشبكات السلكية والالسلكية أحياانً.

املشاركني هبا والعاملني على تطويرها وتطوير أدائها.

2.10توجهات التعلم النقال يف املستقبل القريب:

 )4العمل على االنتقال من الكتاب املدرسي املألوف إىل
كتب رقمية ومواد تعليمية الكرتونية حّت تكون مصادر

لقد أثبت دراسات سابقة يف التعلم النقال عن مدى أتثري

تعليمية أساسية ال مساعدة.

هذا النوع من التعليم ،يف التحصيل الدراسي وتعديل

 )5استحداث أنظمة إدارة تعليمية خاصة بتلك األجهزة

االجتاهات لدى الطلبة من اجتاهات سلبية الطابع إىل

النقالة تتيح التعرف على مدى تقدم الطلبة ومتابعتهم

اجتاهات إجيابية الطباع ،فلقد القى التعليم االلكرتوين

الكرتونياً.

اهتمامات الوسط التعليمي بشكل عام ،واملطورين والباحثني
والعاملني على تطوير العملية التعليمية بشكل خاص .حيث

 )6حتول العملية التعليمية من داخل الفصول الدراسية إىل

أثبتت التجارب السابقة إىل حتقيق نتائج ابهرة يف املستوى

عملية ذات طابع نقاشي بني الطلبة بعضهم وبني الطلبة

التعليمي لدى الطلبة وطرق التدريس .ومن هنا كان ال بد إىل

ومعلميهم وتشجيع العمل التعاوين واملشاريع التعليمية

التطلع إىل مستقبل التعلم النقال و إلقاء نظرة وإبداء

والبحثية ،حبيث يقتصر التعليم والتزود ابملعلومات من خالل

التطلعات العامة على هذا النوع من التعليم وحتقيق أعلى

األجهزة النقالة خارج حدود الفصول الدراسية (صاحل،

مستوى من االستفادة منه بشكل يفوق أي توقعات ممكنة،

.)2015

فكان ال بد من ذكر هذه التطلعات:

3.0الدراسات السابقة :

 )1استمرار التطوير والتقدم يف استحداث األجهزة النقالة من
هواتف ذكية وأجهزة حاسوب لوحية ،وإلزام املدارس
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ويف دراسة ل( اجلريسي وأخرون )2015 ،هدفت إىل

مستوى قابلية لتوظيفه يف التعليم اجلامعي لدى طلبة جامعة

الكشف عن أثر تطبيقات اهلاتف النقال يف مواقع التواصل

األقصى يزيد عن  %80وأخرياً يتصف مستوى حتقيق التعلم

االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكرمي لطالبات جامعة

النقال خبدمة  SMSلدرجة قابلية حنو استخدامه يف التعليم

طيبه يف املدينه املنوره واجتاههن حنوها .استخدمت الباحثة

اجلامعي لدى طلبة جامعة األقصى بفاعلية وفقاً ملعدل

املنهج الشبه التجرييب .ومتثلت عينة الدراسة يف ( )34طالبة

الكسب لبالك .

من طالبات كلية الرتبيه جبامعة طيبه أخذت بطريقة قصدية،

وهدفت دراسة (السعودي )2012 ،إىل الكشف عن أثر

وتوزعت عينة الدراسة على ( )17طالبة يف اجملموعة التجريبية

بعض تطبيقات التعلم النقال على تنمية مهارات احلس

و( )17طالبة يف اجملموعة الضابطة  .وكانت أدوات الدراسة

العددي يف مادة الرايضيات لدى طلبة الصف الثاين اثنوي يف

املالحظة ،ومقياس لإلجتاهات .وبعض تطبيقات اهلاتف

مدينة بريدة  ،ولتحقيق هذا اهلدف استخدمت الباحثة املنهج

النقال .وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات دالله

الشبه التجرييب للمجموعات املستقلة إبختبار قبلي وبعدي

إحصائية عند مستوى الداللة(  ) 0.05بني متوسطي

ملهارات احلس العددي ،تكونت عينة البحث من ()60

درجات اجملموعة التجريبة ودرجات اجملموعة الضابطة يف

طالبة من طالبات الصف الثاين اثنوي ،ونتج عن الدراسة أثر

التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة على تعلم القران الكرمي

بعض تطبيقات التعلم النقال على تنمية احلس العددي لدى

لصاحل اجملموعة التجريبية .واستخدمت الباحثة اختبار (ت)

طالبات اجملموعة التجريبية مقارنة أبداء اجملموعة الضابطة عند

للتأكد من الفروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية.

مستوى دراللة  0.05على االختبار البعدي ملهارات احلس
العددي.

ويف دراسة (ملهدي )2013 ،للكشف عن فاعلية التعلم
النقال خبدمة  SMSيف حتسني القابلية الستخدامه يف التعليم

ويف دراسة( اجلهين )2012 ،هدفت الدراسة إىل قياس فاعلية

اجلامعي لدى طلبة جامعة األقصى ،وحتقيقا ألهداف الدراسة

التعلم املتنقل يف تدريس بعض مفاهيم التعليم اإلكرتوين

أستخدم الباحث كال من املنهج التجرييب واملنهج الوصفي،

وموضوعاته لطالبات قسم دراسات الطفولة ،يف كلية علوم

كما قام ببناء مقياس القابلية الستخدام التعلم النقال يف

األسرة للبنات جبامعة طيبة ،عند املستوايت الثالثة األوىل من

التعليم اجلامعي ،وقد طبق الدراسة على ( )140طالبا

تصنيف بلوم املعدل( :التذكر والفهم والتطبيق) .طبقت

وطالبة مت اختيارهم عشوائياً من جمتمع أصلي مقداره

الدراسة على ( )11طالبة خالل الفصل الدراسي األول من

( )1378طالب وطالبة وبعد تنفيذ الدراسة توصل البحث

العام اجلامعي  1432/1433هـ .ولتحقيق ذلك استخدمت

إىل الكشف عن وجود أثر فاعل الستخدام التعلم النقال

الدراسة :قائمة مفاهيم التعليم االلكرتوين وموضوعاته اليت

خبدمة  SMSيف حتسني القابلية الستخدامه يف التعليم

جيب أن تلم فيها الطالبات ،وقائمة معايري حمتوى مفاهيم

اجلامعي لدى طلبة جامعة األقصى ،كما حقق التعلم النقال
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التعليم إلكرتوين وموضوعاته اليت ستزود فيها الطالبات عرب

وأيضاً طبقت دراسة يف كليات التقنية العليا  -أبو ظيب،

التعلم املتنقل ،واختبار تعلم مفاهيم التعليم اإلكرتوين

اإلمارات العربية املتحدة خالل العام الدراسي ()2009

وموضوعاته؛ و مجيعها من إعداد الباحثة .وقد استخدمت

حيث قدمت منوذجاً للتعليم املتنقل يقوم على توظيف تقنيات

الباحثة اختبار (ت) و اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بني

اهلاتف املتنقل من اجليل الثالث ،ويتيح للطالب التعامل مع

جمموعتني مرتابطتتني ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

املادة الدراسية مستخدماً املزااي التقنية اليت تتيحها تلك

إحصائية يف الدرجة الكلية لالختبار؛ لصاحل التطبيق البعدي.

اهلواتف املتنقلة ،مثل سرعة التخزين وسعتها وكفاءة التشغيل
وأيضا وضوح الصور والتصاميم العلمية واجلداول والرسوم

ويف درسه ل (السحيمي )2011 ،هدفت إىل دراسة فاعلية

البيانية املعروضة مع املادة العلمية .ويستفيد من النموذج

استخدام التعليم النقال يف تنمية الدافعية يف مقرر طرق

حوايل ( (16ألف طالب وطالبة يف كليات التقنية العليا على

التدريس لدى طالبات دبلوم الرتبية العام يف جامعة طيبة،

مستوى الدولة .ومتكن التقنية اجلديدة الطالب من مشاهدة

واتبع املنهج شبة التجرييب ،وذلك للتحقق من فاعلية التجربة

عرض حي للمحاضرات الدراسية  ،ومناقشة املدرس ،

على عينة مكونة من  36طالبة يف مرحلة الدبلوم الرتبوي

والتفاعل معه إلكرتونياً من أي مكان .كما خيول النظام

العام ،مت اختيارهن قصداً من طالبات املستوى الثالث (شعبة

الطالب الدخول إىل مصادر املعلومات يف مكتبة الكليات

العلوم) ،قسمي الكيمياء واألحياء بعمادة التعليم املوازي

واستعراض الكتب اإللكرتونية والنشرات والدورايت العلمية

واملستمر يف الفصل الدراسي األول لعام .1433/1432

(البيان .)2011،

ولتحقيق أهداف البحث مت استخدام بعض التطبيقات

دراسة (اجلريسي وآخرون )2014 ،أثر تطبيقات اهلاتف

اإللكرتونية مثل :الرسائل النصية القصرية ،خدمة الوسائط
املتعددة ،وخدمة ( ،)WhatsAppوخدمة حمادثة جهاز

النقال يف مواقع التواصل اإلجتماعي على تعلم وتعليم القرآن

بالك بريي ،كما استخدم مقياس الدافعية املكون من عشرة

الكرمي لطالبات جامعة طيبة واجتاههن حنوها ،هدفت الدراسة

أبعاد ومت تطبيق املقياس قبلياً وبعدايً .وأظهر البحث النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05

للكشف عن أثر تطبيقات اهلاتف النقال يف مواقع التواصل

لصاحل التطبيق البعدي جلميع األبعاد يف مقياس الدافعية .كما

االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكرمي لطالبات جامعة

ظهر أثر الستخدام التعليم النقال يف تنمية الدافعية يف مجيع

طيبة واجتاههن حنوه .ومت استخدام املنهج شبه التجرييب،

األبعاد لدى طالبات دبلوم الرتبية العام ،وأشارت نسبة درجة

ومتثلت عينة الدراسة من  34طالبة من طالبات كلية الرتبية

الكسب املعدل "لبالك" إىل نسبة أعلى من احلد األدىن مما
يدل على فاعلية استخدام التعليم النقال.

جبامعة طيبة ابملدينة املنورة .وقد توصلت الدراسة إىل وجود
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اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف نوع املنهج يف

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05

أغلبها والتصميم التجرييب مع بعضها األخر ،واإلجراءات

بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة

اإلحصائية املستخدمة يف التحليل ،لكنها أختلفت يف املادة

الضابطة يف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة على تعلم القرآن

التعليمية واملرحلة املستخدمة ،وأدوات وطريقة استخدام التعلم

الكرمي لصاحل اجملموعة التجريبية ،و إىل عدم وجود فروق ذات

النقال.

داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني

4.0املنهج و إجراءات الدراسة :

البعدي لطالبات اجملموعة
متوسطي درجات التطبيقني القبلي و ْ

4.1املادة التعليمية:

التجريبية يف اجتاههن حنو استخدام تطبيقات اهلاتف النقال يف

يتعرض الطلبة يف احلياه اليومية إىل كثري من املواقف العملية
ِّ
املشكالت احلياتية اليت حيتاجون يف حلها إىل تكوين
و

مواقع التواصل االجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكرمي.

معادالت جربية خطيَّة مبتغري واحد أو خطيَّ ٍة مبتغريين أو ثالثة،

دراسة (خبش )2015 ،استخدام التعليم النقال من قبل

إحدى طرق احلل هى طريقة الرسم البياىن للخطوط الّت متثل

مدرسي اللغة يف جامعة طيبة ،حيث هدفت الدراسة إىل

املعادالت ،ويتحدد احلل إبجياد قيم املتغريين عند نقطة أو

استخدام التعلم النقال من خالل خدمة الرسائل النصرية

نقط التقاطع .وتتمثل ابقى طرق حل املعادالت اخلطية يف:

القصرية وإرسال املواد التعليمية ،يف تنمية املهارات العلمية

طريقة التعويض ،طريقة احلذف ،طريقة احملددات ،طريقة
املصفوفات .وألن هذه الطرق حتتاج إىل بذل اجلهد واالستعانة

والتحصيل لدى طالب السنة التحضريية .يف جامعة طيبة

خبرباته السابقة ،واالستفادة من املفاهيم واملهارات اليت سبق أن

ابململكة العربية .حيث أكدت الباحثة على أن استخدام

تعلمها للوصول إىل احلل .فقد قامت الباحثة مبا يلي:

االجهزة احملمولة يف عمليات التعليم والتدريب يسمح للطالب

 -1حتديد األهداف الرتبوية العامة ،مث حتليل احملتوى

متابعة التمارين التدريبية والتعليم الذايت واإلرشاد املهين يف

التعليمي ،وحتليل اخلربات التعليمية اليت ينبغي
توفريها للطلبة ،واألهداف السلوكية املعرفية .ومن مت

العمل من خالل اجلوال .كما وقامت الباحثة ابستخدام

حتليل حمتوى املادة التعليمية إىل مفاهيم وحقائق

استبانة كأداة مقياس وكانت العينة املستهدفة كل مدرسي

وتعميميات وخوارزميات وحل املسائل .وأيضاً حتليل

ومدرسات اللغة يف مركز اللغة التابع لعمادة اخلدمات التعليمية

احملتوى حسب تصنيف األهداف املعرفية،

يف جامعة طيبة.

والوجدانية ،والنفسحركية.
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 -2عمل مجيع طلبة اجملموعة التجريبية على التسجيل
يف تطبيق  edmodoمن خالل األجهزة النقالة

4.2تطبيق التجربة :بعد استعراض ما متّ عمله من إجراءات

قبل تطبيق التجربة بصورة عملية ،إنتقلت الباحثة إىل اخلطوات

والذي حيتوي على عديد من الفيديو والفالش

االجرائية التطبيقية للتجربة .وح ّددت فرتة ( )10يوماً للتجربة

والبوربوينت وبرامج الرسم الرايضيه مثل برانمج

العملية حيث بدأت فعلياً يوم  ،2016 /3/13وانتهت يف

جراف وبرانمج اجليوجيربا ،للحصول على شرٍح
و ٍ
اف جلميع الدروس املستهدفة واليت برجمتها

يوم  206/3/27وبواقع حصة واحدة يومياً ملادة الرايضيات،
وبفرتة زمنية ( )40دقيقة وهي مدة احلصة الدراسية الواحدة.

الباحثة .كما مي ّكِّنـهم التطبيق من حل كم هائل من

و مت تطبيق الربانمج على اجملموعة التجريبية ،وإعطاء الدرس

التمارين الرايضية عن طريق أجهزهتم النقالة .كما

ابلطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة ،وكانت حصص تطبيق

تطلب من مجيع طلبة اجملموعة التجريبية مبتابعة

الربانمج ضمن اجلدول املدرسي للطالبات يف احلصص املقررة

الدروس ومشاهدهتا عن طريق األجهزة النقالة اليت

ملادة الرايضيات وداخل حجرة اللوح التفاعلي ،حيث حتتوي

حبوزهتم ومن مث اإلجابة على األسئلة املقررة كواجب

حجرة االلوح التفاعلي على شبكة انرتنت  ،وجهاز عرض،

منزيل يف غري أوقات احلصة الدراسية .وأيضا التعرف

ومكربات للصوت.

على أخطائهم من خالل التطبيق ومعرفة اإلجاابت

4.3أداة الدراسة :من أجل القيام ابلدراسة احلالية وحتقيقاً

الصحيحة وذلك بعد حل التمارين والتأكيد عليها،

ألهدافها قامت الباحثة ببناء أدوات للقياس :وهي االختبار

وابلتايل معرفة نقاط ضعفهم ومن مث الرجوع إىل

التحصيلي القبلي ،االختبار التحصيلي البعدي.

املادة العلمية املتوافرة يف التطبيق ودراستها مرة

 )1االختبار التحصيلي القبلي :احتوى االختبار على

أخرى .ويستطيع املعلم معرفة ساعة دخول الطالب

أسئلة من اخلربات السابقة للطالبات يف مواضيع

وحل الواجب والتمارين اليت استطاع حلها ،وتقييم

الرايضيات املختلفة مثل (:حل معادالت خطية

الطلبة بشكل مستمر واطالع اإلدارة و أولياء

مبتغري واحد أو متغريين ،ورسم املعادالت اخلطية

األمور على مستوى الطلبة .أيضاً شجعت الباحثة

وتبسيط املقادير اجلربية) ،و بلغ عدد األسئلة يف

الطلبة على استخدام برانمج الفتو ماث

هذا االختبار مثانية أسئلة.

 PHotoMathواستخدامه يف دراسة املادة ،لكن

صدق االختبار التحصيلي القبلي :عمدت الباحثة إىل إجياد

مل يستطع كل الطلبة استخدامه ألنه فقط يتحمل

صدق احملتوى ،بعرض الصياغة األولية لالختبار على جمموعة

على جهاز اآليفون.

من املوجهني واملعلّمني يف قصبة عمان األوىل ،وقد قامت

 -3إجراء امتحان قبلي للتاكد من تكافؤ وجتانس

الباحثة بعد ذلك بتاليف امللحوظات وتعديل االختبار على

اجملموعتني.
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ضوء ذلك وقد أبدى مجيع اخلرباء موافقتهم على األسئلة

 )2االختبار التحصيلي البعدي  :قامت الباحثة ابالستعانة

املطروحة يف هذا االختبار وابلتايل أصبح االختبار جاهزا

أبدبيات القياس والتقومي الرتبوي ودليل التقومي للصف

للتطبيق .مث حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز ،حيث

العاشر يف اململكة األردنية اهلامشية .وبذلك مجعت أسئلة

يقيم كل طالب يف االمتحان القبلي مبفرده يف كل مرحلة من

االختبار البعدي ،وبواقع ستة أسئلة تشمل املادة التعليمية

مراحل حل السؤال ،ويكون بوصف مستوى أداء الطالبة على

للرايضيات .مث مت عرض الصياغة األولية لالختبار على

كل مهارة وبوصف العالمة الكلية لكل طالبة .وقد تراوحت

موجهني تربويني
جمموعة من احملكمني اشتملت على ّ
ومعلّمني يف قصبة عمان مث إجرت الباحثة التعديالت اليت

ومناسبة كفقرات اختبار حتصيلي قبلي .كما أن معامالت متييز

أشار إليها احملكمون و مت اعتمادها يف النسخة النهائية

فقرات االختبار التحصيلي القبلي تراوحت بني  0.401و

لالختبار .كما مت حساب معامل الصعوبة حيث بلغ

 0.708أي أن فقرات االختبار ذات متييز عال  ،أيضاً

( )0.45ومعامل التمييز لكل سؤال على من أسئلة

حسب االتساق الداخلي لفقرات االمتحان وكانت قيم

االختبار ،وقد بلغ معامل متييز االختبار ككل (،)0.48

معامل بريسون  Pearsonتشري إىل(  ) 0.750وهو

وهذا يدل على أن االختبار مييز بشكل جيد بني أفراد العينة

معامل اتساق داخلي جيد.

ذوي املستوى املنخفض وبني ذوي املستوى املرتفع .وأيضاً

بني  0.802و  0.938أي أهنا معامالت صعوبة مرتفعة

حسب االتساق االخلي وكانت قيم معامل بريسون

حساب الثبات لالختبار القبلي  :مت استخدام طريقة التجزئة

 Pearsonتساوي (  ) 0.754وهو معامل إتساق

النصفية ،وذلك بتتقسيم األسئلة الثمانية إىل قسمني األول

داخلي جيد.

ذات األرقام الفردية والثاين ذات األرقام الزوجية ،واستخدم
معادلة سبريمان براون  Spearman Brownحلساب

حساب الثبات لالختبار البعدي :حلساب الثبات مت

معامل ثبات االختبار ،وأظهرت النتائج وجود درجة مرتفعة

استخدام طريقة التجزئة النصفية ،وذلك بتقسيم األسئلة

من ثبات أداة الدراسة ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط

الستة إىل قسمني ،األول األسئلة ذات األرقام الفردية والثاين

( ،)0.8489وأبخذ اجلذر الرتبيعي حنصل على معامل

األسئلة ذات األرقام الزوجية ،واستخدم معادلة سبريمان براون

الصدق الذايت وهو ( )0.9214وهي قيمة مرتفعة تشري إىل

 Spearman Brownحلساب معامل ثبات االختبار،

ارتفاع صدق االختبار .وأيضاً مت حساب الثبات بطريقة

وأظهرت النتائج وجود درجة مرتفعة من ثبات أداة الدراسة،

كرونباخ ألفا  Cronbach Alphaوكانت مبقدار(

إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.8379وأبخذ اجلذر

 )0.859وهي قيمة ثبات داخلي مرتفعة.

الرتبيعي حنصل على معامل الصدق الذايت وهو ()0.9203
وهي قيمة مرتفعة تشري إىل ارتفاع صدق االختبار .كما مت
حساب الثبات بطريقة كرونباخ ألفا
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 Alphaحيث يشري هنا معامل ثبات االختبار إىل قيمة(

 WordPressوورد بريس حيث تستطيع الطالبات الدخول إىل

 ) 0.858وهي قيمة ثبات داخلي مرتفعة مما تدل على

املدونة أبي وقت وحتميل املادة العلمية والواجبات حسب وقتها

ثبات لالختبار البعدي.

وامكانياهتا وسرعتها يف احلل ،وتقوم الطالبات إبرسال احللول
والواجبات عرب اإلمييل والفيس بوك والوتس اب ،والفايرب والوي

4.4تنفيذ التجربة:

شات أو أي طريقة جتدها مناسبة ومتوفره لديها ،واعتمدت الباحثة

اختارت الباحثة مدرسة عرجان الثانوية للبنات حيث أهنا تعمل يف املدونة على نظام التسجيل املباشر بوقت الدخول وتصفح املادة
مدرسة فيها و هو ما يسهل إجراء الدراسة وضبط املتغريات إىل حد العليمة وتلقي الواجب والعلم به ،مث حله وإعادته إىل املعلمة لتدقيقه
كبري .مت تطبيق االختبار التحصيلي القبلي من أجل معرفة نقاط القوة يف أي وقت تشاء الطالبة ،وعلى أي موقع للتواصل .وتقوم املعلمة
والضعف عند الطالبات يف مهارات رايضية حددهتا الباحثة وتعتمد بشرح دروس متثيل املعادالت اخلطية مبتغريين أو أكثر للمجموعة

عليها املادة العلمية اجلديدة و حتديد قدرة الطالبات على ربط املفاهيم التجريبية ،داخل حجرة الصف التفاعلي وتستخدم كل الربامج
الرايضية  .قامت الباحثة بتدريس طالبات اجملموعة الضابطة ابلطريقة السابقة وخصوصاً عرض الشرائح ( Microsoft
التقليدية االعتيادية  .وبتدريس اجملموعة التجريبية ابستخدام املادة  )PowerPointودروس الوسائط املتعددة ابستخدام برانمج
احملوسبة اليت مت إنتاجها ألغراض الدراسة ،وقد عرض الربانمج على الفالش ( ،)Adobe Flashوأفالم فيديو مت تنزيلها من مواقع

املختصني ،واملوجهني واملعلّمني يف قصبة عمان األوىل ،وطلب منهم رايضية على اإلنرتنت ،وروابط لكتب أو مراجع حتتوي على معلومات
احلكم على مدى مالئمة وحتقيق الربانمج حملتوى املادة وأهدافها ،إثرائية من األنرتنت (  ،)Geo Gebraوبرانمج (math xpert

وكانت نسبة االتفاق بينهم على صالحية الربانمج وفاعليته  ) ، %85حيث تستطيع املعلمة والطالبات حل املعادالت بواسطة الربانمج
وقد أجري التعديل والتصحيح الالزم بناء على مالحظات احملكمني جربايً وابلرسم .وبعد اإلنتهاء من شرح الدرس ،ترسل املعلمة مجيع

وأرائهم  ،مث اعتمدت طريقة التدريس على املادة التعليمية اليت مت املادة التعليمية ،والواجبات املفروض حلها بواسطة اإلمييل والفيس بوك
إعدادها حاسوبياً و اليت احتوت على العديد من الربجميات مبا يف والواتس اب ،والفايرب ،والوي شات ،وأيضاً تضعها على املدونة
ذلك برانمج عرض الشرائح ( )Microsoft PowerPointو اخلاصة هبا مع املادة التعليمية اليت قامت ابنتاجها ،وحتدد زمن
دروس الوسائط املتعددة ابستخدام برانمج الفالش (  Adobeالستالم الواجبات ( )12ساعة من زمن استالم الواجب .وتقوم

 ،)Flashوأفالم فيديو مت تنزيلها من مواقع رايضية على اإلنرتنت ،بتدقيقها واعطاء الطالبات تغدية راجعهة علييها مباشرة .
وروابط لكتب أو مراجع حتتوي على معلومات إثرائية من اإلنرتنت
االختبار البعدي :هو امتحان يف املادة العلمية و الذي مت
وبرانمج ( )Geo Gebraوبرانمج (Derivative Plotter
إنشاؤه من خالل االستعانة أبدبيات القياس والتقومي الرتبوي
) ،وبرانمج (  ،) math xpert (،)Graphواعتمدت الباحثة
ودليل التقومي للصف العاشر .وهدف االختبار إىل :قياس
بشكل كبري على مدونتها اخلاصة اليت أنشأهتا بواسط موقع
حتصيل اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف موضوعي الدراسة
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ملعرفة إن كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني
اجملموعتني.
املعاجلة اإلحصائية  :متّت جدولة نتائج االختبار القبلي
والبعدي ،مث إدخال البياانت إىل احلاسب إلجراء التحليالت
اإلحصائية ابستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( .)SPSSمت استخدام اختبار ( ) T-testللعينات
املستقلة الختبار الفروق بني حتصيل اجملموعتني التجريبية

ومبا أن قيمة اختبار  Levene = 5.570ومستوى

والضابطة حنو مادة الرايضيات.

الداللة  ،0.022لذلك نقبل فرضية العدم القائلة

نتائج الدراسة ومناقشتها:
يقوم هذا القسم بعرض نتائج الدراسة و املتعلقة بسؤال
الدراسة ،هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي
درجات التحصيل الدراسي ملادة الرايضيات لدى طلبة الصف
العاشر من أفراد جمموعة الدراسة نتيجة استخدام التعلم النقال
يف التدريس ؟

ومبا أن البياانت حتقق جتانس للتباين فإننا أنخذ القيمة األوىل

أوالا :حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية على

من جدوال االختبار التائي ،فنجد أن قيمة اختبار تT-

التطبيقي القبلي للمجموعتني الضابطة والتجريبية  ،ودراسة

 ،Test = 1.601ومستوى الداللة  ، 0.116وهو أكرب

االعتدالية والتجانس للتأكد من تكافؤ وجتانس العينتني ،

من  ،0.05لذلك نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة.

وكانت النتائج يف اجلدول رقم ( )1و()3()2

أي أنه ال يوجد إختالف بني متوسط العينة األوىل ومتوسط
العينة الثانية والفرق بينهما فرق ليس له داللة إحصائية عند

ومبا أن مستوى الداللة الختبار شابريو للعينة االوىل =

مستوى داللة أقل من  0.01أي أن العينتني متكافئتني.

 ، 0.699ويساوي  0.2للعينة الثانية ،ومها أكرب من
 ،0.05لذلك تقبل فرضية العدم القائلة أبن البياانت تتبع

من اجلداول ( )1و( )2و( )3ال يوجد إختالف بني متوسط

التوزيع الطبيعي.

العينة األوىل ومتوسط العينة الثانية والفرق بينهما فرق ليس له
داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  0.01أي أن
العينتني متكافئتني ومتجانستني.
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مبا أن قيمة اختبار  15.385 = Leveneومستوى
الداللة  ،0.000لذلك نقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود
اختالف يف متوسطي العينتني .كما
نالحظ قيمة اختبار  ، - 9.279 = tومستوى الداللة
 ،0.000وهو أقل من  ،0.05لذلك نقبل الفرضية البديلة
ونرفض فرضية العدم .أي أنه يوجد اختالف بني متوسط
العينة األوىل ومتوسط العينة الثانية والفرق بينهما فرق ذو
داللة إحصائية.
يتضح مما سبق وجود حتسن يف األداء على االختبار
للمجموعة التجريبية ،حيث وجدت فروق ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )α =0.05بني أداء اجملموعتني على
االختبار البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية اليت استخدم

اثنيا :والختبار فرضية الدراسة ال توجد فروق ذات داللة

طريقة التعلم النقال .وتعزو الباحثة سبب تفوق اجملموعة

إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05يف حتصيل طلبة

التجريبية اليت تعلمت بطرية التعلم النقال على اجملموعة

الصف العاشر يف مدرسة عرجان الثانوية يف حل املعادالت

الضابطة اليت تعلمت ابلطريقة التقليدية إىل:

اخلطية ملتغريين أو ثالثة يف مادة الرايضيات تعزى إىل طريقة
التدريس ابستخدام التعلم النقال.

حسبت املتوسطات

 -احلرية املمنوحة للطلبة يف بيئة التعلم النقال وذلك من

احلسابية واالحنرافات املعيارية على التطبيقي البعدي

خالل اختيار النوع الذي يناسب قدراته وإمكاانته يف

للمجموعتني الضابطة والتجريبية ،وكانت اجلدول رقم ()4

اإلجابة عن أسئلة التدريبات ،كما إبمكانه أن جييب عن

ورقم ()5

األسئلة بطريقة تفاعلية الكرتونية واحلصول على التعزيز
الفوري ،وبذلك حصل أفراد اجملموعة التجريبية على طريقة

تبني أداء اجملموعة التجريبية على االختبار البعدي أفضل من

يف تعلم مادة الرايضيات واختاروا ما يناسب قدراهتم

الضابطة.

وإمكاانهتم.
 قد يكون ملشاركة مجيع الطلبة يف اإلجابة عن التدريباتكل على حده دور يف تفوق اجملموعة التجريبية على
اجملموعة الضابطة ،ففي الصفوف التقليدية يف أثناء سري
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العملية التعليمية يتم حل التدريب من قبل طالب أو

 .2جرب ،وهيب .أثر استخدام احلاسوب على حتصيل

طالبني اثنني أو مخسة طلبة كحد أعلى على السبورة أمام

طلبة الصف السابع يف الرايضيات  ،واجتاهات

اجلميع ،وهو أمر ال يتيح املشاركة جلميع الطلبة يف اإلجابة

معلميهم حنو استخدامه كوسيلة تعليمية .فلسطني:

عن التدريبات؛ وذلك بسبب اكتظاظ الصفوف التقليدية،

جامعة النجاح الوطنية ،كلية العلوم اإلنسانية،

فمشاركة اجلميع حبل التدريبات يتطلب زمن أكرب من

(.)2007

الزمن املخصص للحصة الدرسية .بينما يف اجملموعة

 .3اجلهين ،ليلى .فاعلية التعليم املتنقل عرب الرسائل

التجريبية تتم مشاركة مجيع الطلبة يف اإلجابة عن

القصرية يف تدريس بعض مفاهيم التعليم االلكرتوين

التدريبات بطريقة تفاعلية الكرتونية وبزمن أقل ،ومن هنا

وموضوعاته لطالبات دراسات الطفولة .املؤمتر

قد يكون الطالب يف اجملموعة التجريبية قد اكتسب

الدويل الثالث للتعليم االكرتوين والتعليم عن بعد،

مهارات رايضية أعلى من اجملموعة الضابطة كونه قد

(.)2012

تفاعل بشكل شخصي ومباشر مع التدريبات وأجاب

 .4اجلريسي ،الرحيلي ،آالء ،وتغريد .أثر تطبيقات

بنفسه عليها وتلقى التعزيز املباشر على إجابته.

اهلاتف النقال يف مواقع التواصل االجتماعي على

4.5التوصيات:

تعلم وتعليم القرآن الكرمي لطالبات جامعة طيبه يف
املدينه املنوره واجتاههن حنوها .رسالة ماجستري

.1التوسع يف إجراء الدراسات حول استخدام التعلم النقال يف

منشورة .اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية .جملد 11

تدريس موضوعات أخرى من مادة الرايضيات

عدد.)2015 ( ،1

 .2أتهيل معلمي الرايضيات و تشجيعهم لتوظيف االتعلم

 .5جودة ،موسى حممد عبد الرمحن .اثر إثراء بعض

النقال يف تدريسهم

املفاهيم الرايضية ابلفكر االسالمي على حتصيل

املراجع:

طلبة الصف العاشر االساسي بغزة يف مادة
الرايضيات واجتاهاهتم حنوها .رسالة ماجستري غري

 .1بن شحنه ،أمحد عمر .مشكالت حتصيل مساقات

منشورة ،اجلامعة اإلسالمية غزة.)2007(،

التفاضل والتكامل يف كليات الرتبية ،جامعة عدن،

 .6الدهشان ،مجال علي .استخدام اهلاتف احملمول يف

من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية ،التعليمية

التعليم بني التأييد والرفض .ورقة عمل مقدمة إىل

والطلبة .اليمن :عدن ،جملة جامعة عدن للعلوم

الندوة العلمية الثانية " نظم التعليم العايل يف عصر

االجتماعية واإلنسانية ،كلية الرتبية.)2007( ،

التنافسية " كلية الرتبية .جامعة كفر الشيخ ،مصر .
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 .7السعودي ،نورة حممد علي .أثر بعض تطبيقات

 .12املهدي ،جمدي صالح .التعلم االفرتاضي ،فلسفته،

التعلم النقال على تنمية مهارات احلس العددي يف

مقوماته ،فرص تطبيقه .دار اجلامعة اجلديدة،

مادة الرايضيات لدى طلبة الصف الثاين اثنوي يف

االسكندرية.)2008( ،

مدينة بريدة ،دراسة ماجستري منشوره ،املؤمتر الدويل

 .13حداد ،اكرم مسعود .تعليم الكبار واجلامعات

الرابع للتعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد(،

املفتوحة .حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي العريب

.)2013

الثالث "التعليم وقضااي اجملتمع املعاصر" .كلية
الرتبية ،جامعة سوهاج ،مصر..)2008(،

 .8السحيمي ،نسرين  .اعلية استخدام التعليم النقال
يف تنمية الدافعية يف مقرر طرق التدريس لدى

 .14سامل ،أمحد حممد .التعلم اجلوال :رؤية جديدة للتعلم

طالبات دبلوم الرتبية العام يف جامعة طيبه .كلية

ابستخدام التقنيات الالسلكية .ورقة عمل مقدمة

الرتبية  -جامعة طيبة.)1433 ( ،

إىل املؤمتر العلمي الثامن عشر للجمعية املصرية
للمناهج وطرق التدريس .القاهرة ،مصر،

 .9عسريي ،خالد بن معدي بن امحد.اثر أسلوب

(.)2006

الصياغة اللفظية للمسائل واملشكالت الرايضة على
حتصيل تالميذ املرحلة االبتدائية .رسالة ماجستري

 .15تيسري  ،سليم .تكنولوجيا التعلم املتنقل :دراسة

غري منشورة ،جامعة أم القري ،كلية الرتبية،

نظرية  .جملة Cybrarians Journal

(.)2002

االلكرتونية العدد  28مارس . 2012

 .10العكة ،منال رشدي سعيد .صعوابت تعلم

 .16صاحل ،مصطفى جودت .تطبيقات التعلم املتنقل.

الرايضيات لدى تالميذ املرحلة األساسية الدنيا

جملة بوابة تكنولوجيا التعليم،45 – 38 ،)1(6 ،

املعاقني بصراي مبركز النور بغزة .رسالة ماجستري.

(.) 2015

اجلامعه االسالمية ،غزة.)2004( ،

 .17غنيم ،مصطفى حممد .برانمج مقرتح يف لغات

 .11املقوشي ،عبدهللا بن عبدالرمحن .مدى استخدام

الربجمة إبستخدام التعلم املتنقل وأثر تطبيقه يف تنمية

الوسائل التعليمية يف تدريس الرايضيات فياملرحلة

االجتاهات التقنية لطالب املرحلة الثانوية،

األوىل من التعليم اإلبتدائي يف اململكة العربية .مركز

ماجستري ،جامعة القاهرة  -معهد الدراسات

حبوث كلية الرتبية جامعة امللك سعود ،اململكة

الرتبوية  -تكنولوجيا التعليم.)2013(،

العربية السعودية.)1997( ،

 .18عرفات ،هشام  .التعليم املتنقل -

Mobile

 Learningجملة التعليم األلكرتوىن ،جامعة
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املنصورة  ،العدد اخلامس ،مارس،ص، 16
(.)2010
 .19عوض ،منري  .التعلم النقال التعلم أضحى أكثر
سهولة  .جملة التدريب والتقنية – الرايض ،
السعودية  17 ،يونيو .)2013( ، 27 -20 ،
 .20مندور ،عبدالسالم فتح هللا .تكنولوجيا التعليم
اخللوي ( .)Mobile Learningجملة املعرفة
وزارة التعليم ابململكة العربية السعودية  2 ،سبتمرب
.)2012( ، 22 - 17 ،
 .21مهداوي ،حسن رحبي .فاعلية التعلم النقال خبدمة
خبدمة  SMSيف حتسني القابلية الستخدامه يف
التعليم اجلامعي لدى طلبة جامعة األقصى .كلية
الرتبية ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطني.)2013(،
 .22السلطان ،عبدهللا بن سلطان .استخدام احلاسب
يف التعليم .رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة
امللك سعود.)2013( ،
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