
 د. إياد ألطف                                أثر التعلم الرقمي باستخدام األجهزة الذكية 

 

 280               م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 

 

 

 

 

 

 

أثر التعلم الرقمي باستخدام األجهزة الذكية على التحصيل العلمي للطالب في مقرر الوسائل 

 التعليمية واتجاىهم نحو استخدام األجهزة الذكية في التعلم والتعليم

 

 

 ألطف عبد العزيز حسن  د. إياد

 جامعة أم القرى  –كلية الًتبية   –مساعد بقسم ادلناهج وطرق التدريس استاذ 

 

 

  



 د. إياد ألطف                                أثر التعلم الرقمي باستخدام األجهزة الذكية 

 

 282               م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

نحو  ىهممقرر الوسائل التعليمية واتجاللطالب في األجهزة الذكية على التحصيل العلمي  باستخدامالرقمي  أثر التعلم
 استخدام األجهزة الذكية في التعلم والتعليم

 د. إياد ألطف 
 

 الملخص

استهدف البحث احلارل إلقاء الضوء على تقنيات التعلم الرقمي بإستخدام األجهزة الذكية يف عملية التعلم ، وكما 
قدم البحث احلارل إجراءات علمية يف تطبيق تقنيات التعلم الرقمي بإستخدام األجهزة الذكية يف ادلقررات اجلامعيىة وادلتمثله يف 

 .مقرر الوسائل التعليمية 

هم ضلو على أثر استخدام تقنيات التعلم الرقمي بإستخدام األجهزة الذكية  على ربصيل الطلبة واذباه وللتعرف
يف ضوء ذو اجملموعتُت الضابطة والتجريبية ، و ادلنهج الشبه التجرييب استخدامها يف عملية التعلم والتعليم استخدم الباحث 

 البحث إذل : وبعد التحليل واستخراج النتائج توصل نتائج التجربة 

إن استخدام األجهزة الذكية  يف تدريس ادلقرررات اجلامعيرة يزيرد مرت التحصريل األكرادؽلي واذبرام ادلتعلمرُت اوغلابيرة ضلرو  -1
 استخدام األجهزة الذكية وتطبيقاهتا يف التعلم والتعليم.

ختللررررة ولتحقررررق األهررررداف ؽلكرررت إعررررداد تطبيقررررات تعليميررررة اعالرررة ت طرررري ملررررردات ادلقررررررات اجلامعيرررة للتخصصررررات ادل -2
 .التعليمية

 
 الكلمات الدالة ) التعلم الرقمي ، التعلم باستخدام األجهزة الذكية (
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Abstract 

 

The current research aimed to shed light on the techniques of digital learning using 

smart devices in the learning process. The current research also presented scientific 

procedures in the application of digital learning techniques using smart devices in the 

university courses,  In order to identify the impact of the use of digital learning techniques 

using smart devices on students' achievement and their orientation towards their use in 

learning and teaching, the researcher used the experimental semi-experimental method of 

control and experimental groups. In light of the results of the experiment and after analysis 

and extraction of results, 

1 -  The use of smart devices in the teaching of undergraduate courses increases the 

academic achievement and the trend of positive learners towards the use of smart 

devices and their applications in learning and education. 

2 -  The preparation of effective educational applications covering the vocabulary of 

university courses for different disciplines and achievement of educational goals. 

 

Key words (digital learning, learning using smart devices) 
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 :  المقدمة 
تكنولوجيا التعليم يف العقديُت ادلاضيُت اقد ظهر عنه إنتاج وسائط حديثة للتواصل نتيجة للتطّور السريع والكبَت يف 

اوجتماعي عملت على ت يَت أظلاط حياة األاراد اليومية ، وعالقاهتم اوجتماعية، وطرق تلاعلهم ادلعرواة ، وطالت 
لت يف الوقت نلسه على ت يَت واضح يف طبيعة أيضًاجوانب حياهتم السياسية والنلسية واوقتصادية والًتبوية والصحية، كما عم

أظلاط اوتصال التقليدية اليت تعّودو عليها يف اجملتمع وعلى الرغم مت أن اإلنًتنت يعد أبرز ما أسلر عنه توظيف تكنولوجيا 
إذ إهنا ، م يف هذا اجملال إو أن ظهور اذلواتف الذكية أو مايعرف باذلواتف النقالة تعّد حبق الثمرة األه التعليم يف خدمة البشرية،

ر رررر مباشرررررر أو غيررررررررو مباشرررعلى العالقات اإلنسانية والتلاعالت بُت البشر على ضلاً مت أكثر وسائل اوتصال التكنولوجية تأثَت 
( (2009 Chen & Ka. 

اليومية حدث نتيجية تزايد حركية رلمل إن ارتلاع مستوى اهتمام األاراد واجملتمعات بالتكنولوجيا احلديثرة اري حيراهتم 
اارز يف ادلقابل ضرورة تطوير و ربديث سلتلف البنيرات التعليميرة ) الًتبويرة ، ادلهنية  حاجاهتم و رغباهتم و انش اوهتم ، وهذا ما

تطلب إلزامية خلق توازي ...اخل ( بشكل سريع ذباوز احلدود الزمنية وادلكانية ذلرذم اجملتمعرات ، ولعل هذا ما اارز وضع جديد 
 . (2009)ساري ، مستمر بُت عملية التعلم وتلك البنيات ادلتطورة اليت غلب أن تكون مرنة، ذات قابلية و تلاعل. 

التعليمية دبختلف أنواعها ، و ساعد  إن التطور التكنولوجي احلاصل ادخل قلزة نوعية اغلابية كبَتة يف بيئة العمليرة
و البيانرات : العلميرة ،الًتبوية و حىت السلوكية لللرد ادلتعلم ) التلميذ ، العامل األمر الذي أدى بدورم على إيصال ادلعلومات 

ربقيق رلموعة األهداف ادلسطرة . و ذلك مت خالل اعتماد أسلوب التعلم الرقمي أواولكًتوين الذي يعترب مت بُت نتائج  إذل
 (2003) العريٍت ، يف معظم القطاعات ادلشكلة للمجتمع هذا التطور التكنولوجي و الذي أصبح ينتشرر

تعد األجهزة الذكية أحد أهم  ادلستحدثات التكنولوجية العادلية يف عصرنا احلارل، وذبسد تكنولوجيا التعلم الرقمي و 
تطوير البيئة التعليمية بصلة موضوعاً هاماً وزلوراً وهتمام اللكر الًتبوي وادلادة الشاغلة للعديد مت البحوث والدراسات يف رلال 

عامة والبيئة اجلامعية بصلة خاصة، كوهنا التكنولوجيا األكثر كلاءة ومرونة وستخدام أنواع سلتللة مت األنشطة التشاركية 
عمل على والتلاعلية يف إطار ادلواقف التعليمية اذلاداة، واوسهل واألسرع يف إصلاز العديد مت األعمال اإلدارية وادلكتبية، شلا ي

خلق بيئات تعليمية غنية، تثري متطلبات األاراد وتليب حاجاهتم وتزيد إنتاجياهتم، هبدف الوصول إذل سلرجات تعليمية عالية 
 اجلودة ، تواكب مستجدات العصر، وربقق متطلبات ادلرحلة الراهنة .

التعليمية تشمل جانبُت: اجلانب ادلعريف اليت يضيلها التعلم الرقمي بإستخدام األجهزة الذكية على العملية  لقيمةا إن
)ادلتمثل يف إتقان مهارات القراءة والكتابة واحلساب ومهارات البحث(، واجلانب الًتبوي )ادلتمثل يف ت يَت السلوك واكتساب 

توسيع قاعدة  رلمله ترمجة حقيقية وعملية لللسلة التعليم عت بعد اليت تقوم على مهارات احلياة وتنميةاحلااز للتعلم( اهو يف
اللرص التعليمية أمام األاراد، وزبليض كللتها بادلقارنة مع نظم التعليم التقليدية، باعتبارها السلة تؤكد حق األاراد يف اغتنام 



 د. إياد ألطف                                أثر التعلم الرقمي باستخدام األجهزة الذكية 

 

 282               م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

اللرص التعليمية ادلتاحة وغَت ادلقيدة بوقت أو مكان وو بلئة مت ادلتعلمُت، وغَت ادلقتصرة على مستوى أو نوع معُت مت 
حيث يتابع ادلتعلم تعّلمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه وواقا دلا لديه مت خربات ومهارات سابقة ، بل وصلاحها  ، التعليم

 عزام،ال)، وتزيد يف ترسيخ ملهوم التعليم اللردي أو الذايت  يف تقدمي خدمة تعليمية تناسب بعض طاليب مثل هذم اخلدمة
2017). 

الًتبية والتعليم، مت أجل تطوير أنظمتها، وتلعيل مدخالهتا للقيام بدورها أن توظف كل ما هو جديد يف مياديت 
ولإلهتمام الواضح مت ناحية أخرى بتجديد عصب الًتبية وراع قدراهتا وتطوير ،  الوظيلي ادللقى عليها خدمة لألاراد واجملتمع

نشطة) الدمج( يف اطار ادلواقف التعليمية اذلاداة، أساليب التعلم والتدريس،كونه األكثر كلاءة، بإستخدامه انواع سلتللة مت او
 اليت تقوم اساسا على التشارك والتلاعل، خللق بيئات تعليمية غنية، تثري متطلبات اواراد وسد حاجاهتم وزيادة انتاجياهتم

 )ادلهدي،ة. لراهنر، وربقق متطلبات ادلرحلة اتواكب مستجدات العص ذل سلرجات تعليمية عالية اجلودة،إوصوو  التحصيلية،
2008)  . 

وي الذي هتدف لصناعة ادلعلمُت ًتبوحيث أن مقرر الوسائل التعليمية مت ادلقررات اليت تتضمت برامج اإلعداد ال
ويهدف إذل تعريف ادلتعلمُت على ملهوم تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية وكيلية وتكسبهم اخلربات التعلمية وادلهنية، 

وإنتاجها مت اخلامات واألدوات ادلتاحة، والتعرف علي األدوات واألجهزة التعليمية اليت ؽلكت استخدامها يف استخدامها 
 .   ادلوقف التعليمي والتعرف علي كيلية تش يلها واوستلادة منها يف ربسُت ادلوقف التعليمي

واليت تركز  اً التقليدية ادلستخدمة حاليودبا أن اوذباهات احلديثة يف التدريس بصورة عامة تدعو إذل م ادرة األساليب 
على دور ادلعلم كملقت للمادة التعليمية، وهتمش دور الطالب وربد مت تلاعله داخل غراة التعلم وخارجه، وتستثمربعضا مت 

 و تؤدي ال رض ادلنشود يف ربقيق األهداف الًتبوية وادلعراية وادلهارية والوجدانية وربقيق حواسه يف العملية التعليمية وبالتارل
 التعلم اللعال. 

ونتيجة التوسع ادلعريف والتقٍت وما تركه مت آثار يف العملية الًتبوية ورادم ذلا بكثَت مت التقنيات التعليمية ومنها 
الضروري اختيار أساليب حديثة للتدريس ربقق أهداف الًتبية وتراع مت  تقنيات األجهزة الذكية وتطبيقاهتا ، صار مت

التعلم تقنيات  أكدم ادلختصون يف الًتبية إذ "أن مهارات التعليم ؽلكت ربسينها باستخدام ، وسباشًيا مع ما العلميالتحصيل 
وتنمي  وربث على اإلبداع والتعلم اللعال ، وأن البيئة التعليمية ال نية هبذم التقنيات ؽلكت أن توجد الدااع للتعلمالرقمي

ربسيناً  ، وبذلك يتحست التحصيل، وأن تكامل التقنيات التعليمية مع التعليم ؽلكت أن يوجدادلقرر اوذباهات اوغلابية ضلو 
  (2010)ػلي، ت َتاً وذبديداً يف نوعية التعليم.و 

 حياهتم وأصبحت تأخذ جل وقتهم ، اهي ببيئة متطورة إن ادلتعلمُت أقبلوا بشكل كبَت على استخدام التكنولوجيا يف
وااعلة ؽلكت أن تستخدم التكنولوجيا احلديثة وتعمل على درلها يف عملية التعليم ، حبيث يتم اوعتماد على التكنولوجيا 

م ادلتعلم وتأيت مت واقع بيئته ، وتعزز التكنولوجيا أيضًا شلارسات  بصورها ادلختللة يف العملية التعليمية اتًتجم اذل شلارسات هته
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تعتمد على احلوار  وإشراك ادلتعلم يف سياقات مثَتة لإلهتمام مثل التعلم باوكتشاف  وإدخال مهارة حل ادلشكالت مهارات 
 القيادة والتنااسية ادلعراية وغَتها.

ما يسمى التعلم  أو  ، األجهزة الذكية باستخدامالضوء على منظومة التعلم الرقمي يلقي س هذا البحثوعليه.. اان 
جعلت كل  حيث،  باجليل الثالث أو الشبكي، يف ظل ما يشهدم العادل مت ت َتات وتطورات معراية وتقنية وعلمية سريعة

ريت على ،كي يكونوا مؤهلُت وقاد وعلى راسهم ادلعلم وادلتعلم التلكَت اجلدي باعلية ادلرحلة اليت ؽلر هبا التعليم القائمُت عليه
والت يَت والتطوير النوعي  ضلو احلداثةتداع بالعملية التعليمية  ، التعامل مع هذم ادلستحدثات التقنية بدرجة اتقان عالية وااعلة

 . والكيلي
 : التاليالسؤال الرئيس  تبلورت مشكلة البحث فيسبق  وفي ضوء ما

الطالب المسجلين في مقرر الوسائل في تحصيل  الذكيةتقنيات التعلم الرقمي بإستخدام األجهزة ما أثر استخدام 
 في التعلم والتعليم ؟ األجهزة الذكية نحو استخدام الطالب اتجاىاتتنمية  مدى تأثيره في وما ؟التعليمية 

  :ؤالت الفرعية وىي كالتالي ساومن سؤال البحث الرئيس يتفرع منو الت
 ؟التعلم الرقمي وتقنياته هو ما  .1

 ؟يف التعليم الذكية وتطبيقاهتا  ألجهزةماهي ا .2

 ادلستخدمة يف تلعيل التعلم الرقمي بإستخدام األجهزة الذكية يف تدريس مقرر الوسائل التعليمية ؟  إلجراءاتا ماهي  .3
 أىداف البحث وفرضياتو: 

 .وتقنياته التعلم الرقمي التعرف على  .1
 يف التعلم .تكنولوجيا األجهزة الذكية وتطبيقاهتا ادلستخدمة التعرف على  .2

األجهزة الذكية على ربصيل الطلبة دلقرر وسائل  باستخدامالتعلم الرقمي  استخدامالذي سيحدثه ثر التعرف على األ .3
 تعليمية واذباهاهتم ضلو استخدام األجهزة الذكية يف التعلم والتعليم.

 من خالل التحقق من الفرضيات اآلتية:
( بُت متوسطي الدرجات التحصيلية لطالب اجملموعة  0٠05دولة إحصائية عند مستوى دولة )  اروق ذاتتوجد و  .1

 .التقليدية التجريبية اليت تدرس باستخدام األجهزة الذكية وطالب اجملموعة الضابطة اليت تدرس بالطريقة 
الب اجملموعة التجريبية ( بُت متوسطي درجات ط 0٠05دولة إحصائية عند مستوى دولة )  توجد اروق ذاتو  .2

على مقياس اوذبام ضلو  التقليديةاليت تدرس باستخدام األجهزة الذكية وطالب اجملموعة الضابطة اليت تدرس بالطريقة 
 استخدام األجهزة الذكية  يف التعلم والتعليم .
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 : أىمية البحث
 اعال  تعمل على مساعدة ادلعلم يف ربقيق تعلمعتبارم مت التقنيات احلديثة اليت األجهزة الذكية بايهتم باستخدام  .1
 والتعليم. يف التعلمها تنمية اوذباهات ضلو استخدامل األجه زة الدذكيةيوار معلومات عت امكانية استثمار  .2
 .ادلتعلمُت يف برامج اإلعداد الًتبوي جيدا ؽلكت أن تستليد منه  تعليمياً  يوار برنارلاً  .3
 ل التعليم عت طريق التعلم الرقمي بإستخدام األجهزة الذكية .مقرر الوسائيهتم بتحسُت تدريس  .4

 : تحديد المصطلحات
 :األثر -

 هعرايعلى العوامل التابعة وإحداث الت َت ايها " و  ادلضبوطة الظروف َت العامل التجرييب يف"قدرة التأثَت تعٍت " تأث  
استخدام تقنيات التعلم الرقمي بإستخدام األجهزة الذكية يف ربصل طالب مقرر الوسائل  سيحدثه : مقدار ما الباحث

 التعليمية العلمي واذباههم ضلو استخدام تقنيات األجهزة الذكية يف التعلم والتعليم . 
 :م الرقميالتعل -

نه: " تقدمي زلتوى تعليمي )رقمي( عرب الوسائط ادلعتمدة على األجهزة الذكية وتطبيقاهتا  أالباحث إجرائياً على  يعراه  
وشبكاهتا إذل ادلتعلم بشكل يتيح له إمكانية التلاعل النشط مع هذا احملتوى ومع ادلعلم ومع أقرانه سواء كان ذلك بصورة 

 متزامنة أم غَت متزامنة 
 األجهزة الذكية : -

واقع باستخدام ادلهي اوجهزة اليت تعمل بواسطة نظام تش يل يسمح ذلا باوتصال خبدمة اونًتنت وتصلح   
 (WiFiالشبكات الالسلكية )

 التحصيل : -
 التحصيلي التعريف اوجرائي : هو رلموع الدرجات اليت ػلصل عليها البمتعلمُت مت خالل اوجابة على اقرات اوختبار      

 الباحث ذلذا ال رض .الذي اعدم 
 : االتجاه -

بأنه " هو رلموع استجابات القبول أو الراض )التأييد أو ادلعارضة( لدى ادلتعلمُت ضلو استخدام  يعراه الباحث  
األجهزة الذكية يف التعلم والتعليم وحيث يقاس دبجموع الدرجات اليت ػلصل عليها ادلتعلمُت مت اوجابة عت اقرات ادلقياس 

 الباحث ذلذا ال رض. الذي اعدم
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 الدراسات السابقة:
يف جامعة ادللك سعود  إذل التعرف اذل واقع استخدام طالبات كلية الًتبيةالدراسة هدات ( 2102الهزاني ) دراسة -

يف تطور تعلم  اوجتماعيةاستخدام الشبكات  للشبكات ااجلتماعية يف عملييت التعليم والتعلم .وركزت الدراسة على
 بإختالفيف عملية التعليم والتعلم  اوجتماعيةاستخدام الشبكات  وجهة نظرهت للاعلية اختالفالطالبات ومدى 

%مت الطالبات يستخدمت الشبكات ااجلتماعية  73وقد بينت نتائج الدراسة ان ( ، ادلت َتات )التخصص_ادلستوى
 مت وجد أن الشبكات ااجلتماعية ساعلت لديهم يف إثراء% 7.75العينة ال يستخدمنها ،وأن  %مت 27بينما 

التواصل وتكويت  يف اوجتماعيةكما أظهرت نتائج الدراسة مدى أعلية الشبكات  احلصيلة ادلعراية يف التخصص .
% مت العينة وجدن يف الشبكات 72أن  %مت العينة على ذلك، كما 87رلموعات حبثية وعلمية، حيث أمجعت 

 حبثية علمية إلكًتونية .ر اداوجتماعية  مص
لدى طلبة الدراسات العليا قال إذل الكشف عت درجة استخدام تطبيقات التعلم النهدات  (2102) دراسة العمري -

التخصص و العمر ) أثر كل مت مت َتات:  يف جامعة الَتموك ومعوقات استخدامها، كما سعت الدراسة إذل معراة
على ذلك. وقد اختَتوا عشوائياً، وقد أظهرت نتائج الدراسة اوستخدام ( ومعدل  ياوجتماعوادلستوى الدراسي والنوع 

 .يف باقي مت َتات الدراسة (  43.3) جاءت بدرجة متوسطة دبتوسط حسايب بلغ اوستخدام أن درجة

واليت هدات إذل التعرف على اعالية استخدام برنامج تدرييب مقًتح قائم على التعلم عرب  م(2104) صادق  دراسة -
ادلوبايل على إكساب معلمي الرياضيات قبل اخلدمة مهارات اوطلراط يف التعلم وتصميم كائنات تعلم رقمية. وكذلك 

دف مت اختيار رلموعة مت طالب كلية الًتبية أكثر السياقات تأثَتاً على تعلم الرياضيات عرب ادلوبايل. ولتحقيق هذا اذل
( طالباً. مت تدريب هذم اجملموعة على الربنامج ادلقًتح القائم 11شعبة التعليم اوبتدائي زبصص "رياضيات" وعددهم )

ية على ادلوبايل. وقد مت إعداد اختبار لقياس مهارات اوطلراط يف التعلم، وبطاقة مالحظة لتصميم كائنات التعلم الرقم
 Wilcoxonيف الرياضيات، واستبانة لتعرف أي السياقات أكثر ااعلية لتعلم الرياضيات .كما استخدم اختبار 

لتحليل نتائج الدراسة.وقد أشارت النتائج إذل أن الربنامج ادلقًتح قد أسهم يف ربست مستوى   Spearman،ومعادلة 
مية يف رلال الرياضيات، كما جاء سياق التلاعلية يف ادلرتبة مهارات اوطلراط يف التعلم، وتصميم كائنات التعلم الرق

 األوذل للسياقات اليت ذلا تأثَت كبَت على تعلم الرياضيات عرب ادلوبايل.

عت أثر اختالف ظلط اإلحبار عرب الويب على تنمية مهارات إنتاج عناصر  (2104)رمزي  دراسة بحثية أجراىا    -
التعلم الرقمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية الًتبية النوعية واليت خلصت إذل أعلية اوستلادة مت احملتوى 

ال التدريب على إنتاج اولكًتوين الذي مت تصميمه وإنتاجه وتقدؽله مت خالل الويب يف الدراسة احلالية وذلك يف رل
 عناصر التعلم الرقمية وذلك للطالب تكنولوجيا التعليم والراغبُت يف تعلم تصميم وإنتاج هذم ادلهارات.
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ة هدات هذم الد ا رسة قياس درجة استخدام اذلواتف الذكية يف العملية التعليمية: د ا رسة (2102دراسة عزام )   -
التعليم يف اجلامعات األردنية اخلاصة، ولتحقيق هدف الد ا رسة مت تطوير أداة ميدانية مت وجهة نظر طلبة تكنولوجيا 

اقرة. مت استخدام ادلنهج الوصلي  (42)استبانة تتعلق بدرجه استخدام اذلواتف الذكية يف العملية التعليمية تتكون مت 
ادلسحي يف الد ا رسة، مت خالل توزيع اوستبانات على مجيع اف ا رد رلتمع الد ا رسة مت طلبة تكنولوجيا التعليم يف 
اجلامعات اوردنية وقد أظهرت نتائج الد ا رسة ما يلي: أن درجة استخدام طلبة تكنولوجيا التعليم باجلامعات اوردنية 

للهواتف الذكية يف التعليم كانت متوسطة، وأظهرت ايضا عدم وجود اروق ذات دولة احصائية عند مستوى  اخلاصة
يف درجة استخدام اذلواتف الذكية يف العمليةالتعليمية: مت وجهة نظر طلبة تكنولوجيا التعليم يف (  α≤ 0.05 )الدولة 

 اجلامعات اوردنية اخلاصة .
 ، وقد اتلق مت زوايا سلتللة احلارل البحثعدد الدراسات السابقة اليت تناولت مت َتات ملخص الدراسات السابقة ت  

مدى و الذكية يف التعليم  األجهزةاستخدام  كيليةعت   يقدم البحث تصورمع معظم الدراسات مت حيث  البحث احلارل
 ويف اجململ اقد استلاد . واذباهاعلم ضلوها يف عمليه التعليماستخدام تقنيات التعلم الرقمي وحاجتهم إذل  الطلبة استلادة

، وبيان أعليتها، واختيار  ، وربديد اهدااها مشكلة الدراسة مت الدراسات السابقة يف بعض اجلوانب منها بلور ةالبحث احلارل 
ػلقق الًتابط يف رلال ، وربط بُت نتائج الدراسات السابقة بالدراسة احلالية دبا وحصائية، وربديد خطه ادلعاجلةا منهج الدراسة

 . العلمي البحث
 سيغطي الباحث الجانب النظري للبحث في ثالثة محاور : انب النظري للبحث : جال

 المحور األول : التعلم الرقمي وتقنياتو
طور ت َتا يف مجيع رلاوت نعيش اليوم عصر تلجر ادلعراة والتطور اذلائل للوسائل التكنولوجية ، انتج عت هذا الت  

، اأوجدت التكنولوجيا احلديثة ت َتات يف رلال التعلم ، حيث ت َتت أهدااه ورلاوته وطرقه وأساليبه وظهرت احلياة
مصطلحات ومسميات جديدة لطرق التعلم احلديث منها: التعلم اولكًتوين والتعلم ادلباشر و التعلم عت بعد والتعلم مت 

 (2007دهشان،ال)  ف التكنولوجيا الرقمية يف عملية التعليم والتعلمخالل ادلوبايل وغَتها، ومجيعها تبحث يف توظي
التعلم الرقمي يشكل معضلة كبَتة عندما يتعلق األمر بضمان جودة التعليم، كما أن مزايام متعددة . واحدة مت مزايا   

للمتعلمُت مت احلصول على ادلعلومة مت التعلم الرقمي هو أنه ػلرر الطالب مت ضرورة الذهاب اذل ادلدرسة، لذلك اهو يسمح 
أنه أن يعراه الباحث على " على التعلم الرقمي أكثر ؽلكت  ؽلكت التعرفولكي ،  أي مكان تقريباً و يف طرق جديدة ومتعددة.

 ، كما أن التعلم الرقمي يكون اّعال اذا توار شرطان أساسيان علا :" التعلم ادلًتاكم وادلقنت مت خالل اإلنًتنت
 التعرف على تكنولوجيات التعلم و ادلهارات التقنية والتكنولوجية.  • 
 تواَت بيئة تعليمية جديدة مت التعلم عت طريق التعلم الذايت.  • 
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كما أن للتعلم الرقمي العديد مت ادلزايا، اهو يوار امكانية تقدمي اخلربات ألبعد اوماكت )ػلقق الالمركزية يف التعليم(  
ّعالة مت حيث أهنا تقلل مت التكللة، حيث ستسمح للمدارس باستخدام ادلوظلُت يف أكثر هدف تعليمي شلا كما أهنا وسيلة ا

 يسهل إيصال ادلعلومة جبودة عالية.
" " ؽلثل التوجه اجلديد للتعلم Schoolwires Greenleaf programوربدث بعض ادلختصُت عت برنامج يسمى

لك باستخدام طريقة جديدة مت نوعها تتمثل يف تعاون طالب مت الوويات ادلتحدة يف زمت الرقمية )التعلم الال زلدود( وذ
والصُت ايما بينهم عرب اإلنًتنت مت أجل حل ادلشاكل ادلختللة بينهم واستخدام مهارة العمل التعاوين والكثَت مت ادلزايا 

كة بُت الدول و اهم القضايا اليت هتم اجملتمع األخرى مثل دمج تكنولوجيا العصر الرقمي وادلشاركة يف حل قضايا عادلية مشًت 
العادلي وربقيق ادلواطنة العادلية و ربقيق التنوع وتبادل الثقااات بُت الدول ويكسب الطالب ايضا القدرة على التلكَت الناقد 

  .(204رمزي . )دىادلشًتك وكذلك ػلقق التعليم الذايت ادلشًتك باإلضااة اذل أنه سيحقق لنا نتائج اغلابية وبعيدة ادل
وعند التحدث عت التعلم يف زمت الرقمية و بد مت أن نتطرق إذل ادلنهج الدراسي أو الكتب الدراسية يف زمت الرقمية 
أو ما يعرف بادلنهج الرقمي، اادلنهج الرقمي يأيت يف أشكال متعددة ومتنوعة مثل الكتب اولكًتونية والكتب ادلدرسية اليت 

مبيوتر لقراءهتا والنصوص ادلقدمة مت ادلواقع اولكًتونية مثل موقع ويكيبيديا، كما أن مت مزايام ادلتعددة تعتمد على جهاز الك
 )احمليست، أن ادلنهج سيصبح خليف الوزن وص َت احلجم، وكذلك سيكون ادلنهج الرقمي متوار يف أي مكان ويف أي وقت

2002) . 
ملتوحاً وسيتمكت ادلعلمُت مت استبدال القاعات الدراسية بأجهزة الكمبيوتر كما أن ادلنهج الرقمي سيحقق لنا تعليماً 

 وسيحرر الطالب مت ادلصادر التقليدية للحصول على ادلعلومات )الكتاب وادلعلم(.
 وػلتاج التعليم الرقمي دلعاجلات اورية للتحديات البيئية احمليطة وبادلناخ التنظيمي للمؤسسة التعليمية مثال ذلك ضرورة
التنسيق بُت الربامج وادلؤسسات التعليمية ومعاجلة اوختناقات بُت العمليات الرقمية واألخرى اليدوية ومواجهة الطلبات ادلتزايدة 

ويضم التعليم الرقمي ادلكونات اإللكًتونية التالية : الكتاب اإللكًتوين ،النشر اإللكًتوين اومتحانات ، على التعليم الرقمي 
) ادلوسى ،  التعليم اإللكًتوين ادلكتبة اإللكًتونية وعرض النتائج والدرجات إلكًتونيا والتسجيل يف ادلقرارت إلكًتونيا اإللكًتونية ،

 . (125-120، ص2010
 عناصر التعلم الرقمي :

دبثابة امتداد دلصطلحي الوسائط ادلتعددة واللائقة، حيث ؽلكت تعريف  "عناصر التعلم الرقمية"ويهعد مصطلح   
بأهنا: أجزاء تعليمية ص َتة )مكونة مت مقاطع الصوت  Digital learning Objectsمصطلح عناصر التعلم الرقمية 

اسًتجاعها واوستلادة والليديو والصور الثابتة وادلتحركة والنصوص( سلزنة داخل مكان زلدد يسمى مستودعا رقميا، وؽلكت 
 . (2009)صادق  منها وإعادة استخدامها مرة أخرى
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وحىت اآلن، ويرجع التطور يف ادللهوم إذل:  1992وقد تطور ملهوم عناصر التعلم تطورًا كبَتا منذ ظهورم يف عام 
يث بنية ادلستودعات الرقمية تطور البيئات التعليمية مع زيادة استخدام شبكة اإلنًتنت واوعتماد على التعلم الرقمي، وربد

 والشكل التارل يوضح التطور التارؼلي دللهوم عناصر التعلم:ا يتناسب مع متطلبات هذا العصر.وتطويرها دب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فوائد التعلم الرقمي : 
شارت الدراسات والبحوث يف رلال تكنولوجيا التعليم إذل أن استخدام التعليم الرقمي يزيد مت كلأة ادلوقف أ

التعليمي ألهنا توار ظرواا بيئية أكثر مالئمة للمتعلمُت على اختالف مستوياهتم العقلية والعمرية ومراحل تعلمهم، وأن 
عليمية ألعلية كبَتة يف زيادة مستوى ربصيل ادلتعلمُت، وتعزيز جوانب التلاعل استخدام هذم تقنيات التعلم الرقمي يف العملية الت

 . مستمرة للتطبيق، وجعل التعليم عمليةقبوو عية و قوا ثر، وجعل اخلربة التعليمية أك الصلي
والرررتعلم الرقمرررري الررررذي يعتمررررد علررررة تقنيرررات األجهررررزة الذكيررررة مررررا هررررو إو نظرررام تعليمرررري إلكررررًتوين يقرررروم أساسررررا علررررى 
اوتصاوت السلكية والالسلكية، حبيث ؽلكت للمتعلم الوصول اذل ادلواد التعليميرة واحملاضررات والنردوات يف اي زمران  ومكران، 

 & Vavoulaجهرررزة الذكيرررة ،وقرررد اقرررًتح كرررل مرررت ارررااوو وشررراربلس أحرررد أشررركال األ باسرررتخدامخرررارج اللصرررول الدراسرررية 

Sharples  مررت الوقررت قرردر اومكرران وهرري: اوسررتلادةاألجهررزة الذكيررة   باسررتخدامثالثررة طرررق تزيررد مررت اعاليررة الررتعلم الرقمرري 
 (.2010دهشان،ال) . وطرق رلاوت اخرى يف احلياة ، ،والتحرر مت ادلكان

  

عهصر تعلم 1999
 معريف

 

عهصر تعلم 2002
 إلكرتوني

 

أوعية رقمية 2014
 حتتوى على املعلومات 

 

عهصر تعلم  1996
 وسائطي

 

عهصر تعلم 2004
 معلوماتي 

 

البهية األساسية 2007
 ملستودع التعلم الرقمي

 

بداية مفهوم 1992
 عهاصر التعلم

عهصر تعلم 2006
 تفاعلي

 

مستودع التعلم 2007
 الرقمي
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  وتطبيقاتها  الذكيةالمحور الثاني : األجهزة 
استخدم بعض الباحثُت مصطلح التعلم باألجهزة الذكية أو التعلم ادلتنقل لوصف استخدام األجهزة ادلتنقلة ألغراض 

 التعلم يف الدارسات اليت أجروها مثل، اقد عرف بعض الباحثُت التعلم باوجهزة الذكية مت خالل التقنيات ادلستخدمة. 
قمي للتعلم أنواع التعلم اليت ايها يستخدم ادلتعلمون األجهزة ادلتنقلة واليت تتضمت زلتوى ر  أن التعلم الذكي يعد أحد

 Personal Digitalاألجهزة ادلتنقلة ادلساعدات الرقمية الشخصية  هذملى عومت األمثلة . يف أي مكان وأي زمان

Assistants  واجهزة الكمبيوتر احملمولة ،Laptop Computers  واذلواتف اخللوية ،cellular phones  ذات امكانية
اوتصال الالسلكي . ويعرف "هوسلر"  التعلم الذكي أنه " التعلم الذي يتيح إمكانية التنقل لدى ادلتعلم باستخدام األجهزة 

ادلتعلم على التنقل دبرونة عرب احملمولة باليد ، اذلواتف الذكية وأجهزة اآليلون و اآليباد  واوتصال الالسلكي باونًتنت ، وقدرة 
 إذل زلتوى التعلم وادلعلومات وادلناقشات الالزمة للتعلم يف أي زمان وأي مكان" .  الزمان وادلكان وصوًو 

على لبنائية للتعلم ادلتنقل والًتكيز هذا التعريف أنة يركز على اخلصائص اوستكشااية وادلوقلية والطبيعة ا وادلالحظ مت
 ن التعلم باألجهزةأومع ذلك ؽلكت القول  للعملية التعليمية ادلتعلم كمحور

يعتمد  Locationمكان وادلكان  كون األجهزة حاضرة يف كل  ubiquityالذكية يتضمت ثالثة ابعاد وهي : التنقل 
 بشكل نشط يف عملية التعلم . اوندماجعلى  دااعية ادلتعلم personalizationعلى مكان اجلهاز والشخصنة 

 في عملية التعليم األجهزة الذكيةاستخدام  اتمبرر 
عمليه التعليم ومت  يفاجلهاز الذكي إذل استخدام وتوظيف عدة مربرات أدت إذل أن هناك ( 11-10، ص2017، العزام) شَت ت

 :  أعلها
أدى النمو ادلتزايد يف استخدام األجهزم النقاله واذلاتف الذكي على وجه اخلصوص يف العادل أي أن اصبحت األجهزم  -

التكنولوجيه احملموله يف العصر احلارل اي الوقت احلاضر مت األدوات التكنولوجيه اليت و تلارق مستخدميها ، وقد 
األكثر اوجهزم التكنولوجيه استخداما اقد تضاعف  أن اذلاتف احملمول هيالدراسات ظهرت العديد مت  

ادلستخدمُت ومع تنامي ثورم اوتصاوت أصبح متاحا لالشخاص إذا مت استثمار هذم ادلميزات ادلوجودم يف األجهزة 
مت  الذكية مت خالل تطوير مللات وبررليات ربول برامج تعليميه ؽلكت قرأهتا وتثبيتها حبيث تصل اذل عدد كبَت

 .ةالطلب

إنه يوار نظام ادارم العمليه التعليميه واحملتوى التعليمي مت خالل نظام يعمل على شكل ويب أو تطبيق أو منصة  -
تعليمية، يسمى نظام تسليم وتتيح ادلادم التعليمه عرب األجهزة الذكية يسمح هذا النظام للمشراُت على العميله 

م التدريبيه ومعراه نتائح التماريت ونقاط القوة والضعف لكل طالب  والتدريبيه معراه اوشخاص الذيت يطلعون على ادلاد
 . كما ؽلكت اضااه كلمه مرور لكل طالب وادارم الطالب اجلدد والقدامى
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شيوع إنشاء أظلاط تعلم عت بعد انه نظام التعلم عت بعد قد انتشر يف مجيع اضلاء العادل ويستخدم ادلاليُت االتعلم  -
 .امام الطالب يةعدم اللرص التعليمترمجه حقيقيه للسلله التعلم عت بعد اليت تقوم على توسيع قاباألجهزة الذكية يعد 

تعدد اخلدمات اليت تقدمها األجهزة الذكية  يف رلال التعليم والتعلم ، أن اوجهزم النقاذلة مت بينها اذلواتف احملموله  -
ون وادلشاركه بُت أاراد العمليه التعليميه دون احلاجة لديها قدرم عاليه يف الوصول اذل اوشخاص وتوار ارص التعا

 لاللتقاء وجها لوجه شلا يسهم يف تقدمي تعلم أاضل .

ؽلكت مت خالل التعلم باوجهزة الذكية زبزيت كميه كبَتم مت ادلعلومات اي زبزيت الكتب وغلعل التعلم متعه مت خالل  -
 ليم ونه تكون صوت وصورم وايديو ومللات صوتيه .عمليت التعلم واللعب ذلك غلعل حيويه يف عمليه التع

 :  الخدمات التي تقدمها األجهزة الذكية في التعليم
يف الواقع أن األجهزة الذكية ؽلكنها إصلاز العديد مت ادلهام التعليمية مت خالل ما يتوار مت تقنيات، ومت ابرز تلك   

 (كاآليت :  2016التقنيات اوجزها )عبدالعظيم ، 
: هي رسالة تكتب عت طريق لوحة أزراراذلاتف Short Messages Service (SMS)الرسائل القصَتة خدمة  -1

 النقال و ترسل عرب شبكاته، وتسمح دلستخدميه بتبادل هذم الرسائل ايما بينهم.
 MSNو MSN Hotmailادلتنقل: ؽلكت مت خالل هذم اخلدمة أن تصلك رسائل (  MSN) خدمة  -2

Messenger مباشرة إذل هاتلك النقال واستالم رسائل تنبيه علي هيئة رسائلSMS  ألشعارهم بوصول الرسائل
 اخلاص هبم .Hotmailاولكًتونية على عنوان 

: وهو خدمة ارسال و استقبال الرسائل ادلصورة أو MMS ServiceMulti Mediaخدمة الوسائط ادلتعددة  -3
 ،SMSائل النصية و دبحتوى أكرب شلا هو عليه يف الرسائل القصَتة ادلللات الصوتية أو الليديو و كذالك الرس

:  وهو عبارة عت استخدام رلموعة قواعد Wireless Application Protocol (WAP)خدمة الواب  -4
اتصال(اومواصلة قياسية لربوتوكول)خاصة بأجهزة اوتصال الالسلكية، مت تصميمها دبواصلات معيارية مت أجل 

ل هذم اوجهزة، وتسهيل عملية نقل البيانات واوستلادة مت بقية خدماهتا، مثل الربيد اولكًتوين توحيد أسلوب عم
 واوخبار، وغَتذلك.

( وتعنرري  General Packet Radio Services(:وهي اختصررار لرر )GPRSخدمة الًتاسل باحلزم العامة للراديو) -5
 ( GSMادلبتكرة لنقل البيانات عرب شبكات )الًتاسل باحلزم العامة للراديو، وهى مت التقنيات 

هى  Bluetooth Wireless Technology: تقنية اوتصال الالسلكي بلوتوث Bluetoothخدمة البلوتوث" -6
عبارة تقنية للتواصل عرب موجات راديو وبروتوكول اتصاوت، صممت للربط بُت اوجهزم ادلختللة بواسطة اوسالك 

 على اوتصال الالسلكي.باسلوب وطريقة جديدة تعتمد 
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 تطبيقات األجهزة الذكية واستخدامها في مجال التعلم :      
تعد تطبيقات األجهزة الذكية مصطلحا واسعا للتطبيقات الربرلية اليت تعمل على سلتلف األجهزة الذكية مثل: آي       
جلمع البيانات، وتتبع األداء، وتنظيم . وتستعمل تربويًا Galaxy Tab، وجاوكسي تاب iPad، آي باد iPhoneاون 

وعمل القوائم، واستعراض النشرات، وأرشلة واستعراض مجيع التعليقات. اهي توار األدوات اليت تساعد على العمل 
بكلاءة أكرب، وتتيح التعلم األكادؽلي، والعاطلي، والسلوكي ، وؽلكت استخدامها يف أي زمان ومكان، وتعمل على إغلاد 

 ية تتسم باحليوية والنشاط، ومع تعدد رلاوت هذم التطبيقات ؽلكت ربديد أعلها يف:بيئة تعليم
: كتطبيقات احلضور وال ياب، وبررلة األنشطة، Class Management Appsتطبيقات إلدارة اللصل الدراسي  -

 Class Act by Acorn Studios، وتطبيق Teacher Kitوتدويت ادلالحظات والتقومي الدراسي ومت أشهرها تطبيق 
 بالل ة العربية. Pocket Teacherوتطبيق 

 Blackboard Mobileمثل  Mobile Learning Management Systemsتطبيقات أنظمة التعلم ادلتنقل  -

Learn. 
تطبيقات تطوير احملتوى التعليمي: واليت تسمح بإنشاء ونشر احملتوى التعليمي والعروض التقدؽلية، ومت أعلها تطبيق   -

Educreations  والذي يعمل على أجهزة األيلون واأليباد اقط، ويسمح للمعلم بإعداد عرض تقدؽلي مباشرة مت
مع إضااة الصوت، وتطبيقات لتأليف احملتوى التعليمي مثل  Screen Castingجهازم اللوحي بأسلوب تسجيل الشاشة 

Inkling ،Bump ،Drop Vox Hot Lava Mobile ،KeneXa, Course Smart. 
تطبيقات إدارة العروض التعليمية: وتقوم على مشاركة الشاشات بُت جهاز ادلعلم وأجهزة الطالب وربكم ادلعلم يف أجهزة  -

، ومت أشهر تلك التطبيقات تطبيق ة ادلتعلمُت وأجهز ادلعلم  الطالب أثناء العرض التعليمي وتبادل ادلللات بُت جهاز
NearPod د.والذي يعمل على أجهزة أبل وأندروي 

 .Facebook, Twitter, Instagram, Skype, whatsapp , imoتطبيقات الشبكات اوجتماعية والتواصل  -
تطبيقات خدماتية: وهي ائة مت التطبيقات موجهة للطالب وادلعلمُت واإلداريُت دلساعدهتم يف مجيع ادلهام: كتطبيقات  -

 ,Pocket Pen ultimateات تدويت ادلالحظات مثل اآلوت احلاسبة ادلتقدمة، وتطبيقات تسجيل احملاضرات، وتطبيق

LA nnontate, Evernote.والعديد مت التطبيقات األخرى ، 
التطبيقات التعليمية: وهي تطبيقات يتم إنتاجها مت قبل أاراد أو شركات متخصصة يف إنتاج ادلواد التعليمية ومت أمثلتها  -

 Human Anatomy Atlas, Muscleتطبيقات حلظ القرآن الكرمي، وتطبيقات تشريح جسم اإلنسان مثل: 

Premium, Skeleton Premiumوتطبيقات الًتمجة وتعليم الل ات ، Transcoder, Andalos Dictionary, 

Grammar Lessons. 
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 سمات التعلم بالهواتف واألجهزة الذكية :
نه ؼلتلف عت التعلم يف اللصول التقليديه اليت أي أ والسمات يتسم التعلم باألجهزة الذكية رلموعه مت اخلصائص

تعليمي، السياق الال نية يف األدوات اليت تدعم  توارم البيئة تعتمد اونشطة التعليمية على اورتباط بالزمان وادلكان مت خالل ما
 : وهي كالتارلتلك اخلصائص  ( يف رلمل2017ويتلق البحث مع )العزام،

سبكُت الطلبة مت التلاعل حبرية مع بعضهم البعض ومع ادلعلم ، إضااة اذل أنه يسهل التعامل مع األجهزة ادلتنقلة والذكية  -1
 واليت تتطلب مساحة كبَتة. Desktopsيف اللصل الدراسي مقارنة بأجهزة احلاسوب ادلكتبية 

رات والكتب اإللكًتونية تكون أخف وزنا وأص ر اليت ربمل ادلذك واألجهزة الذكية أن معظم اجهزة اذلواتف النقالة -2
حجما وأسهل محال مت احلقائب ادلليئة بادلللات والكتب أو مت احلاسبات احملمولة أيضا، اإن ذلك غلعلها أكثر ااعلية 

 ومرونة.

يدوية على ربسُت مهارات الكتابة الTablets لذكيةتساعد برامج الكتابة اليدوية يف اذلواتف النقالة واألجهزة ا -3
Handwriting Skills لدى الطالب، االكتابة اليدوية باستخدام القلمStylus Pen هي أكثر سهولة مت استخدام

 لوحة ادللاتيح واللأرة.

سبكت اذلواتف النقالة الطالب مت رسم ادلخططات واخلرائط مباشرة على شاشات احلاسبات ادلص رة باستخدام  -4
أو بالصوت Handwritten، وؽلكنهم تدويت ادلالحظات باليد Standard Softwareالربرليات النموذجية 

Voiceمباشرة على اجلهازDevice  أثناء الدروس اخلارجية أو الرحالت. إضااة اذل سبكنهم مت إجراء التسجيل
 أثناء الدروس العملية أو اخلارجية.Inputting Dataوإدخال البيانات Electronic Registrationاإللكًتوين 

الطالب يف ادلشاركة لتنليذ العمليات وادلهام يف العمل اجلماعي )التشاركي( حبيث ؽلكت للعديد  األجهزة الذكية تساعد -5
يف األجهزة Infrared Functionمت الطالب وادلعلم سبرير اجلهاز بينهم أو استخدام خيار األشعة ربت احلمراء 

 .Bluetoothوتوث الرقمية الشخصية أو استخدام الشبكة الالسلكية مثل البل

ؽلكت للمعلمُت استخدام هذم األجهزة يف توزيع العمل على الطالب بسهولة وبشكل طبيعي باستخدام القلم الرايع،    -6
 كما ؽلكت استخدام تلك األجهزة يف أي وقت وأي مكان.

يف الذكية  جهزةاألتسهم يف جذب اهتمام ادلتعلمُت، االشباب الذيت تسربوا مت التعليم ؽلكنهم اوستمتاع باستخدام 
 التعلم، كما أن استخدام تلك اوجهزة يزيد مت الدااعية واولتزام الشخصي للتعلم.

 . إذل سد اللجوة الرقمية ألهنا تكون أقل تكللة مت احلاسبات ادلكتبيةاألجهزة الذكية واذلواتف  تؤدى -7

أسهل وأسرع مت  ادلعلومات بشكلللحصول على SMSؽلكت للطالب وادلعلمُت استخدام خدمات الرسائل القصَتة  -8
احملادثات اذلاتلية مثل جداول مواعيد احملاضرات أو جداول اوختبارات وخاصة مع إجراء تعديالت طارئة على هذم 

 اجلداول.
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 ؽلكت استخدام اذلواتف االنقالة كتقنية مساعدة للمتعلمُت الذيت يواجهون صعوبات تعلم. -9

ث احملاضرات وادلناقشات بشكل متطور ؽلكت الطالب مت التلاعل مع بعضهم استخدام األجهزة الذكية واذلواتف لب -10
 البعض ومع ادلعلم.

بإستخدام التطبيقات ادلختللة يف األجهزة الذكية ؽلكت استعراض واجبات وإصلازات الطالب وتقييمها، وعرض نتائج  -11
 التقييم وتقدمي الت ذية الراجعة للطالب.

 ُت مجيع أطراف العملية التعليمية، الطالب وادلعلم وادلؤسسة التعليمية وأولياء األمور.ربقيق نوع مت التواصل ادلباشر ب -12
 ضمان التلاعل ادلستمر للطالب يف التعلم، حيث يستمد ادلتعلم خرباته العلمية والعملية مت خالل ادلمارسة اليومية. -13
 التشاركية واجلماعية يف تنليذ ادلهام، وتلعيل التعلم بادلشروعات. -14

 يات التعلم الرقمي بإستخدام األجهزة الذكية : تقن
تعدد األجهزة الذكية وتنوعت الشركات ادلصنعة ذلا  ، ومت بُت هذم األجهزة الذكية اليت ؽلكت استخدامها يف عملية التعلم كما 

 ( وهي :  2014،  بدرذكرها )
ادلوسيقى والكتب ادلقروءة وادلسموعة ، يسمح للمستخدمُت بتحميل وهوجهاز لوحي زلمول   IPod touchابود  -

والصور والليديو، ولديه داًت العناويت والتقومي وجهاز زبزيت، وقراءة الكتب اولكًتونية، وتبادل ادلللات وادلعلومات، 
 وتدويت احملاضرات.. والتعاون على ادلشاريع،

د اواجليب، غلمع بُت احلوسبة وهو جهاز ػلمل بالي Personal Digital Assistantشخصي الرقمي الساعد ادل -
والوصول اذل اونًتنيت، وغلمع يف نظام واحد الشبكات وادللكرة وداًت العناويت واودوات اونتاجية وتقنية البلوتوث 

صوت وايديو وااالم االش، ويعرض مستندات، ويتيح للمستلديت كعارض والواي اون، وهورلهز بالقلم، ويستخدم  
كًتوين، وزلتوى الويب والرسائل النصية، وؽلكت استخدامه للتخزيت الشامل.وؽلتاز بان شاشته الوصول اذل الربيد اول

واضحة مت السهل قراءهتا،كما انه غلمع بُت احلوسبة وادوات اوتصال يف جهاز واحد، وؽلكت ادخال البيانات مت 
  خالل لوحة ادللاتيح، اواجهزة الطراية.

جهاز شامل للتخزيت،وهو زلرك ص َت وزلمول ويتوااق مع مجيع اجهزة : وهو USB Driveالناقل او احلامل  -
احلاسوب احلديثة، ويتميز بان قدرته التخزينية كبَتة للندوات واحملاضرات والدورات وادلشاريع ومللات الليديو 

 يت.والصوت، ويعمل على نقل ادلللات مت البيت اذل ادلدرسة وبالعكس، ومت سلبياته انه يستخدم اقط للتخز 

: يستخدم لقراءة النصوص،وؽلكت ان يقراء مئات الكتب اولكًتونية  E-Book Readerقارىء الكتاب اولكًتوين -
والصحف واجملالت،ويبحث عت نصوص كاملة، غلعل مت السهل العثور عليها، وؽلكت للطلبة تنزيل ادلواد التعليمية 

حوث، ويتميز بان شاشته كبَتة تسهل عملية القراءة، حىت يف النصية، وادلواد اولكًتونية الكتب ادلدرسية واجراء الب
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اوماكت ادلظلمة،واشاراته الرقمية اسلورية، تسمح للمستخدمُت بقراءة نصوصها.اما سلبياته هي انه عبارة عت جهاز 
 واحد لقراءة الكتب اولكًتونية، وقدرته احلاسوبية زلدودة.

غلمع بُت قدرات هاتلية وكامَتا وادلساعد الرقمي الشخصي : وهو جهاز Smart phoneجهاز اذلاتف الذكي  -
والوصول اذل اونًتنيت.ويستخدمه الطلبة لتحميل الصوت والليديو واحملاضرات الصوتية،وؽلكت تش يل الصوت 

ية والليديو واواالم واللالش وعرض وربرير ادلستندات النصية والوصول اذل الربيد اولكًتوين، وارسال الرسائل اللور 
والنصية ، ويستخدم ايضا للتخزيت الشامل والتعلم التلاعلي والتعاون العادلي،وغلمع بُت عدد مت ميزات اوتصال 
واحلوسبة يف نظام واحد مدمج.اما سلبيات هذا اجلهاز تكمت يف ان شاشته ص َتة ذبعل مت تصلح اونًتنيت وقراءة 

ا،وعملية ادخال النصوص غَت اعالة،وكللته تلوق النصوص صعبة،ولوحة ملاتيحه ص َتة يصعب التعامل معه
 (.2006اوجهزة احلاسوبية اوخرى) سادل،

:ويستخدمه الطلبة لتحميل الصوت والليديو Ultra- Mobileالكمبيوتر الشخصي احملمول )اائق احلمولة(  -
نصية، وتسجيل الدخول اذل واحملاضرات الصوتية، وتصلح اونًتنيت وارسال الربيد اولكًتوين، والرسائل اللورية وال

 مواقع الويب ، وغَتها مت اوتصاوت وتطبيقات الشبكات.

: وهو جهاز وظيلي، يتوار ايه بلوتوث، واي ااي،وانًتنيت، ومت مزايام Laptop Tabletكمبيوتر زلمول لوحي  -
الربيد اولكًتوين التعرف على اخلط وربويل الصوت، والليديو واحملاضرات الصوتية، وتصلح اونًتنيت، وارسال 

والرسائل اللورية والنصية،وتسجيل الدخول اذل موقع الويب يف ادلنزل ويف الطريق وادلدرسة. ويساعد يف التعليم 
التلاعلي واجراء البحوث والتعاون العادلي والتجارب العادلية.اما سلبياته انه مكلف وحجمه كبَت ومرهق اثناء التنقل، 

 شي خالاا لبعض اوجهزة.ووؽلكت استخدامه اثناء ادل

اليت تساعد ادلتعلمُت بالتدويت اللوري خبط اليد ، وعمل هناك بعض اوجهزة اوخرى مثل اقالم ادلسح الضوئي  -
مش الت سلتططات واسكتشات ، ورسم الرسوم البيانية ، وؽلكت استخدامها يف التصميم والرسم الرقمي . وأيضا 

 بتقنيات اللائقة اجلودة والثالثي األبعاد . ، والنظارات الرقمية اليت تعرض  الليديو الرقمية

 المحور الثالث: اتجاة المتعلمين نحو استخدام األجهزة الذكية في عملية التعلم 
تعريلات  يف الل ة اإلنكليزية وتعٍت التهيؤ واوستعداد.وقد وضعت عدة Attitudeكلمة اذبام هي الًتمجة العربية دلصطلح       

"حالة مت اوستعداد أو التهيؤ، تنتظم مت خالل يف ضوء اخلربة بأنه اوذبام ايعرف لالذبام حبسب ادلداخل والنظريات النلسية. 
" )الباوي ، خربة الشخص، وسبارس تأثَت توجيهيًا وديناميًا على استجابته لكل ادلوضوعات وادلواقف ادلرتبطة هبذم اوستجابة 

2006) 
ضاً يف ضوء ادلدخل اإلدراكي بأنه: "تنظيم ثابت نسبياً مت ادلعتقدات عت موضوع معُت ايزيقي أو اجتماعي عياين أو ويعرف أي

 رلرد، يؤدي بصاحبه إذل أن يستجيب بأسلوب تلضيلي" 
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اجملال يعدون وعلى الرغم مت عدم اوتلاق الكامل بُت باحثي علم النلس عت ملهوم اوذبام،او ان معظم ادلهتمُت هبذا       
و  اونلعارل، يتكون مت ثالثة مكونات متكاملة ومتداخلة، وهذم ادلكونات هي:ادلكون ادلعريف،و ادلكونمركبًا  اوذبام ملهوم

معاً ربط بُت العواطف وادلعارف والسلوكيات  ادلكون السلوكي. وإن معظم ادلهتمُت بقياس اوذبام متلقون على أن اوذبام عملية
تام ايما بينها، ويزداد التأكيد على أعلية العنصر  ، على الرغم مت أن هذم ادلكونات الثالثية ليست يف اتساق منظميف تركيب 

 بالشحنة اونلعالية الالزمة لتحريك السلوك وداعه للعمل. اونلعارل، ونه األقوى بُت مكونات اوذبام النلسي؛ ألنه ؽلد اوذبام
وهي سبثل نتاجاً مركباً مت ادللاهيم وادلعتقدات وادلشاعر اليت تولِّد لدى اللرد نزعة واستعداداً معًينا ودلا كانت اوذباهات متعلمة، 

لالستجابة دلوضوع اوذبام بطريقة معينة. لذا صلد ادلربُت يعطون اعلية ذلا باعتبارها مت اهم اهداف الًتبية احلديثة.اذ ان التعليم 
ات اغلابية يكون اكثر نلعا مت التعليم الذي يؤدي اذل رلرد اكتساب ادلعلومات وهنا الذي يؤدي اذل اكساب الطالب اذباه

معرضة باستمرار لعوامل النسيان يف حُت يظل اثر اوذباهات مستمرا. واوذباهات ذبعل ادلتعلم يسلك سلوكا معينا يتصف 
ها تبعا وختالف اوشياء او ادلواقف ادلرتبطة هبا. بالثبات واوستمرار ضلو اشياء او مواقف معينة زبتلف يف شدهتا او عموميت

ويعتقد علماء النلس ان اخلربات اليت ربقق اشباعا لللرد وتشعرم بالرضا واورتياح والبهجة ذبعله ينمي اذباهات ضلو زلتوى 
ُت تؤدي ادلعززات واستبقائها، يف حتزيد مت احتمال ظهور اوستجابات  اخلربة والعكس صحيح. كما ان ادلعززات اوغلابية
  السلبية اذل اضعاف اوذباهات غَت مرغوب ايها .

 اجراءات البحث 
يف دراسة ااعلية ادلت َت ادلستقل  خدام ادلنهج الشبه التجرييب وادلتمثلتلرض طبيعة البحث وأهدااه واروضه استمنهج البحث : 

ول ) ربصيل الطالب يف مقرر الوسائل التعليمية( وادلت َت التابع )التعلم الرقمي باستخدام األجهزة الذكية ( على ادلت َت التابع األ
            . الثاين ) اذبام الطالب ضلو التعلم بإستخدام األجهزة الذكية (

 (0جدول )
 التصميم التجريبي للبحث

 القياس البعدي القياس القبلي نمط التنعلم المجموعة

 التجريبية
الرررررتعلم الرقمرررررري بإسررررررتخدام األجهررررررزة الذكيررررررة بتصررررررميم 

 زلتوى تعليمي رقمي 
+ تطبيق مقياس اختبار ربصيلي

 اوذبام
اختبار ربصيلي + تطبيق مقياس 

 اوذبام 

 )احملاضرة( التقليديةتدريس احملتوى التعليمي بالطريقة  الضابطة
+ تطبيق مقياس اختبار ربصيلي

 اوذبام
مقياس + تطبيق اختبار ربصيلي 

 اوذبام

 : تحديد مجتمع البحث واختيار العينة
الطالب ادلسجلون دلقرر الوسائل الباحث  واختارطالب كلية الًتبية وبرنامج اإلعداد الًتبوي ربدد رلتمع البحث احلارل       

، التجريبية  اجملموعةشعبة )أ( عشوائيًا لتكون ث طالب اختارالباح، هر1440ر1439التعليمية اللصل الدراسي األول للعام 
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عت أداء اوختبارات وقد صار عدد الطالب الذيت رسبوا يف ادلقرر  مت استبعاد، وقد  وشعبة )ب( لتكون اجملموعة الضابطة
 . الضابطة للمجموعة طالب( 27و ) للمجموعة التجريبية طالب(  29العينة ) 

 : تكافؤ مجموعتي البحث
التوزيع إو أن الباحث عمل قبل البدء بالتجربة على احلد مت تأثَت بعض ادلت َتات على الرغم مت أن العشوائية يف 

 اليت يعتقد بأهنا قد تؤثر يف ادلت َتيت التابعُت وذلك عت طريق تكااؤ رلموعيت البحث إحصائياً يف :
ل السجل التحصيل األكادؽلي للمقررات الًتبوية السابقة  ، وقد حصل الباحث على درجات الطالب مت خال

األكادؽلي مت عمادة القبول والتسجيل ومت مث اختبار ادلعلومات السابقة حيث أخضع اجملموعتان التجريبية والضابطة وختبار 
(  25)  وعناصرها عامة وتكونل رض الوقوف على ما ؽللكه الطالب مت ادلعلومات عت ادلناهج  الباحث أعدمالذي ربصيلي 

 يف السنوات السابقة، وذات العالقة بادلوضوع احلارل، وقد طالبدللاهيم األساسية اليت درستها غطت ا اقرة اختبارية موضوعية
 موضح يف اجلدول التارل :   عرض اوختبار على طلبة مت اخلرباء ، وقد مت اوتلاق باإلمجاع على صالحية اقراته

 (2جدول )
 تكافؤ مجموعتي البحث

 المتغير المجموعة
عدد 
 الطالب

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة )ت( عند درجة حرية 
 القرار  1.12ومستوى داللة  24

 الجدولية المحسوبة
ربصيل سابق  التجريبية 

 دلقررات تربوية
29 68.2759 12٠8115 

 غَت دال 2 0.926
 12٠9238 69.1111 27 الضابطة
معلومات عامة عت  التجريبية 

 عناصر ادلناهج 
29 64.2069 10٠2343 

 غَت دال 2 0.243
 10٠6564 65.5926 27 الضابطة
 التجريبية 

 اوذبام
29 65.667 9٠9831 

 غَت دال 2 0.599
 13٠576 64.6552 27 الضابطة

 
يوضح اجلدول السابق استخدام اختبار )ت( حيث مت مقارنة ادلتوسطات للمجموعتُت لكل مت ادلت َتات اعالم 

( ودرجة  0٠05( عند مستوى دولة ) 2،وقد اظهرت النتائج ان القيمة )ت( احملسوبة و أقل مت القيمة اجلدولية البال ة ) 
 الضابطة متكاائتان إحصائًيا يف كل ادلت َتات . ( شلا يدل على أن اجملموعتُت التجريبية و  54حرية ) 

  



 د. إياد ألطف                                أثر التعلم الرقمي باستخدام األجهزة الذكية 

 

 211               م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 ضبط السالمة الداخلية :

التابعة، حاول  وبناءا على ما تقدم مت إجراءات التكااؤ اإلحصائي بُت رلموعيت البحث يف ادلت َتات اليت قد تؤثر يف ادلت َتات
أن ذلا تأثَتًا يف ربصيل  عتقديبضبط بعضها اليت  قام قدضبط بعض ادلت َتات غَت التجريبية اليت تؤثر يف سَت التجربة ا الباحث

 يف التعلم والتعليم ومنها:األجهزة الذكية ضلو استخدام ا هم واذباه الطالب ادلسجلُت دلقرر الوسائل التعليمية
 ( أسبوعا . 14نلذت التجربة للمجموعتُت بادلدة الزمنية نلسها، واست رقت )  -1

مع اختالف احملتوى الذي مت  نلسها،تكليلات وأعطيت األمثلة واألسئلة وال مي نلسهاحملتوى التعليدرست اجملموعتان  -2
اقد أعطيت للمجموعة تصميمه رقميًا ليتمكت الطالب احلصول عليه مت خالل تطبيقات األجهزة الذكية واذلواتف 

 التجريبية اقط.

كبَت يف  التدريسية نلسها دلا ذلذا العامل مت تأثَتمجموعتُت التجريبية والضابطة باخلطط للالباحث بتدريس ادلقرر قام  -3
 وبالتارل يف صلاح التجربة الطالب ربصيل 

 نلسها. طبقت يف ادلدة الزمنيةاستخدم الباحث اوختبارات نلسها ومقياس اوذبام للمجموعتُت التجريبية والضابطة وه  -4
 (2شكل )

 التصميم التجريبي
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 لبحث  :اإلجرائية ل الخطوات
( وهو مقرر ضمت ادلقررات ادلقدمة مت قسم ادلناهج وطرق 2-207371ربديد مقرر الوسائل التعليمية رقمه) -

التدريس لطالب وطالبات برنامج البكالوريوس يف كلية الًتبية ، الساعات ادلعتمدة للمقرر ساعتان معتمدة أسبوعية 
 ،ضمت متطلبات ادلستوى الثالث. 

عدد احملاضرات ووزعت ملردات ادلنهج على سوف يدرس يف مقرر الوسائل التعليمية ،  الذيربديد احملتوى التعليمي  -
 وتتشمل ادلوضوعات التالية : ادلقررة 

 (2جدول )
 قائمة الموضوعات

 ساعات التدريس األسابيع قائمة الموضوعات
  1 اوختبار القبلي 

 2 1 اوتصال : تطورم ، تعراه ، عملية اوتصال ، عناصرم ، كيف يتم اوتصال اجليد 
وسررررائل اوتصررررال التعليميررررة يف القرررررآن الكرررررمي  ويف السررررنة النبويررررة الشررررريلة ، ادللهرررروم احلررررديث للوسررررائل 

 التعليمية،تعريلات وتقسيمات ومصادر احلصول على الوسائل التعليمية
2 4 

 2 1 واألسس العلمية وختيار واستخدام وسائل اوتصال التعليمية القواعد والشروط 
 2 1 وسائل اوتصال التعليمية السمعية) أنواعها، شليزاهتا استخداماهتا يف التعليم (

ة ، ية ، والنماذج وادلعارض العلميات اخلطينالرسوم والتكو ) الضوئية َتة غيالبصر  اوتصالوسائل 
 (ومصادر ادلعراةوادلطبوعات  وادلراجع

1 2 

 2 1 وسائل اوتصال البصرية الضوئية ) الصور التعليمية الثابتة ، أنواع الصور الثابتة وأجهزة عرضها (
 2 1 وسائل اوتصال التعليمية السمعية البصرية ، األاالم التعليمية

 4 2 ، التعليم اولكًتوين استخدام الوسائط ادلتعددة التعليمية يف التدريس ،اونًتنت ، التعليم عت بعد
 4 2 تطٌبقات للوسائط ادلتعددة التعليمية يف التدريس

  1 اوختبار التحصيلي البعدي  + تطبيق مقياس اوذبام

ربديد ادلخرجات ادلستهداة مت التعلم الرقمي بإستخدام األجهزة الذكية ادلراد قياسها وقد مت عرضها على اخلرباء  -
 وقد جاءت كالتارل : وحذف وتعديل  األخذ بالتوصيات والتعديالت اليت أشار إليها اخلرباء مت إضااة وادلختصُت و
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 (4جدول )
 المخرجات المستهدفة من التعلم

 ثانياً: ربديد ادلخرجات ادلستهداة مت التعلم 
 إدراك ملهوم اوتصال العام واوتصال الًتبوي  .1

 التعرف على ملهوم الوسائل التعليمية ، وأقسامها ومصادرها  .2

 وختيار الوسيلة التعليمية التعرف على قواعد وأسس العلمية  .3

 التعرف على استخدام الوسائط التعليمية يف التدريس ، والتعليم عت بعد ، التعليم اإللكًتوين  .4

 تدريب ادلتعلمُت على إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية . .5
ادلهارات  ادلعراة

 اإلدراكية
 مهارات تقنية مهارات العالقات

 ملهوم اوتصال  -

 أنواع وسائل اوتصال التعليمية  -

البقواعررررررررررد وأسررررررررررس اختيررررررررررار الوسرررررررررريلة  -
 التعليمية 

وسائل اوتصال البصرية الضوئية وال َت  -
 ضوئية 

وسرررررائل اوتصرررررال السرررررمعية والسرررررمعية  -
 البصرية 

اسرررررررررررررررتخدام الوسرررررررررررررررائط ادلتعرررررررررررررررددة يف  -
 التدريس 

إنترررررررررررررررررررررررررررررررررررررراج  -
الوسررررررررررررررررررررررررائل 

 التعليمية 

اسررررررررررررررررررتخدام  -
األجهررررررررررررررررررررررررزة 

 التعليمية

ربسررررررررررررُت مهررررررررررررارات  -
العالقررررات مررررع اآلخررررريت مررررت 
خررررالل الررررتعلم التعرررراوين عررررت 
طريررررررررررررررق مواقررررررررررررررع التواصررررررررررررررل 

 اإلجتماعي

القرررردرة علررررى الررررتعلم  -
الررررذايت وادلسررررؤلية الشخصررررية 

 واوجتماعية

القررردرة علرررى إعطررراء  -
 الرأي واحلوار  

استخدام تقنيات التعلم الرقمري  -
ادلختللرررررررة بإسرررررررتخدام األجهرررررررزة 
الذكيرة  مررت خرالل تطبيقاهتررا يف 
البحررررررث عرررررررت الدراسرررررررات ذات 
العالقررررررررة والررررررررتعلم الررررررررذايت عررررررررت 
ملررراهيم ادلقرررررر ، لتحليررررل ونقررررد 
األحبررررررراث لإلسررررررررتلادة منهررررررررا يف 

 ادلشروع النهائي 

قام الباحث بإعداد لذا ، ة: تتطلب ذبربة البحث برنارًلا تعليميًا يستخدم كوسيلة تعليميرقمياً التعليمي  التطبيقبناء  -
 تطبيقات والربامج اليت تتيحها األجهزة الذكية والذي مت بررلتها مت خالل الكمبوتر .الربنامج التعليمي مستخدمةال

 ت اومور منها: انسجام الل ة ادلستخدمة يف العرض التوضيحيوقد اهتم الباحث عند إعداد الربنامج التعليمي مجلة م -
الل وي،و التدرج يف العرض مطابقًا للمنهج ادلقرر، توضيح ادللاهيم وادلهارات واهمها بشكل  ادلتعلمُت دبستوى 
 وعرض ادلادة بأسلوب شيق وجذاب،و سهولة استخدام العرض والتنقل بُت أجزائه.  مناسب،

 :  اخلطوات اآلتية ثالباح التعليمي اتبع التطبيقولبناء 
 :  أواًل: مرحلة التخطيط

حيث وضع الباحث خطة التطبيق التعليمي اخلاص دبقرر الوسائل التعليمية موضح التصور العام للتطبيق والتطبيقات 
 األخرى الذي سوف يعتمد عليه يف تدريسه للمقرر .
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 ثانياً: مرحلة التصميم :
تصوراً لتصميم شاشات التطبيق دبا يتناسب مع موضوع وحجم  الباحثة للتطبيق: حيث وضع تصميم اذلوية البصري

 احملتوى التعليمي بتقسيمها على اصول و أجزاء، واهتم عند التصميم باآليت:
ربديد موقع الشكل أو الرسم أو النص ادلقًتح،واختيار األاالم التعليمية ادلالئمة للوحدات الدراسية،وانتقاء األلوان 
اليت ستظهر هبا األشكال أو النصوص ومدى مالءمتها،ووربديد األصوات إذا كان ذلك ضرورياً، بتحديد وقت تقدؽلها وزمنها 

يك الشكل أو النص مت مكان إذل آخر،و سهولة اونتقال مت مكان إذل آخر يف وإمكانية التحكم هبا،و القدرة على ربر 
الشاشة، أو مت شاشة إذل أخرى أو إهناء العرض التوضيحي أو أجزاء منه ،و ادلعلومات الالزم إظهارها للمتعلمُت مت  حيث 

ج التعليمي،و ترتيب زلتوى العرض حجمها وطريقة تقدؽلها واحلصول عليها، و وضع اإلرشادات الالزمة وستخدام الربنام
بأسلوب منطقي وذبنب عرض كمية كبَتة مت ادلعلومات ،و اختيار األلوان ادلستخدمة يف الربنامج ألجل راحة العُت 

وبأشكال للطالب إعطاء الت ذية الراجعة  خبط واضح وشليز لتتم مالحظته ومتابعته مت الطالب،واخَتاالعناويت والتشويق،و إبراز 
 ة .سلتلل

 لثاً: البرمجة :ثا
مت خالل تطوير اكرة التطبيق الربرلة ويف مرحلة وتأيت هذم ادلرحلة بعد اونتهاء مت التحليل للمحتوى وتصميمه،

ربديد مكوناته الداخلية بشكل يتم  ربديد الواجهات الرئيسية  وربديد ادلسارات اخلاصة كتداق البيانات واوحتياجات اللنية 
   hotgloo – uxpinتساعد يف بناء مثل هذم النماذج وقد استعان الباحث هبا وهي :  اليتلكثَت مت ادلواقع والتقنية. هناك ا

 proto ومت مث  اختبار النموذج اوساسي  للتطبيق ، حبيث يتم عرضة على ادلختصُت وادلهتمُت،  و اذلدف مت هذم .
 يتم البداء بعملية  التنليذ.ادلرحلة، هو ذبسيد ملهوم التطبيق بشكل اورل وذلك قبل ان 

 و اإلختبار: : مرحلة التطبيق  رابعاً 
مرحلة اوختبار على تطبيق يف نسختة اوولية ) التجريبية ( ، حيث ؽلكت يف هذم ادلرحلة تلادي اى اخطاء او 
قصور يف ادلراحل السابقة وكذلك ذبربته على اوجهزة ادلختللة وكذلك مشاركته مع ادلختصُت وقد استعان الباحث هبذم ادلواقع 

solidify – framer. على عملية ادلراجعة  ادلرحلةذم ادلرحلة عرض عام للتطبيق و الًتكيز يف هذم ومت مث قام الباحث يف ه
التطبيق وذبربته بشكل مباشر على ادلنصات ادلعرواة مثل  ابل  ية سبت على حدة ، ومت مث راعالدقيقة واستعراض كل عمل

عليه اقد استعان الباحث بادلواقع لتجربته والتعليق  لألخريتوجوجل ، هناك ارصة لراع التطبيق وذبربته وكذلك اتاحته 
preapps . 
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 : ستطالعيخامساً : التجريب اال
 وبعد إعداد التطبيق اتبع الباحث اآليت:

التجريب اوستطالعي للتطبيق التعليمي ل رض التأكد مت الدقة العلمية والل وية  ،و سهولة استخدامه مت قبل   -1
ادلتعلمُت وقدراهتم، وربقيق األهداف اليت وضع ألجلها .اقد قام الباحث ادلتعلمُت، ومناسبة أسلوب عرضه دلستوى 

 بتجريبه واق اآليت:
ي لإلستخدام التطبيق مت قبل الباحث حيث قام بتحميلها على عدة أنظمة تش يل : كان أول ذبري مرحلة التجريب األولى -

 ومنها : 
  نظام تش يلIOS 

  نظام أندرويدAndroid 

  نظام تش يل ويندوز موبايلWindows Mobile Operating System 

  نظامSamsung Bada  

  نظام تش يل بالك بَتيBlackBerry Operating System 

، وجاوكسي تاب iPad، آي باد iPhoneأجهزة ذكية سلتللة منها )آي اون  وقد قام الباحث بتحميلة على  
Galaxy Tabعلى ادلختصُت التطبيق  عرض الباحثوبعد ذلك له يف أجهزة سلتللة ، ، حاسوب زلمول( للتأكد مت عم

طرائق يف تقنيات التعلم الرقمي و ادلختصُت وتكنولوجيا التعليم بالربرليات التعليمية، وعدد مت األساتذة يف كلية الًتبية 
الناحية العلمية والًتبوية ، وتقوؽله  مت التطبيق التعليمي اخلاص دبقرر الوسائل التعليميةصالحية  وذلك للحكم على، تدريسها

% مت احملكمُت  80على ادلالحظات ادلتلق عليها بنسبة  إلظهار نواحي القوة والضعف ايه أو النواقص إن وجدت .وبناء
 .وبذلك مت التأكد مت التقومي اخلارجي  أجريت التعديالت ادلطلوبة بعضها تتعلق باألمور اللنية 

عينة  اقد مت عرض الربنامج على طلبة مقرر الوسائل التعليميةموجه إذل  التطبيق : دبا أن  الثانيةمرحلة التجريب   -
باستخدام الربنامج بعد أن طلب منهت الًتكيز على شعبة أخرى مت طالب ( 12حث بلغ عددها )استطالعية غَت عينة الب

دبالحظاهتم، وبذلك تأكد الباحث مت الب وأخذ الطأسلوب العرض واأللوان والصوت واحلركة، بعد ذلك ناقش الباحث 
 .للتطبيق اخلاص دبقرر الوسائل التعليمية  التقومي الداخلي واخلارجي

 إعداد أدوات البحث : 
خدام األجهزة الذكية يف التعلم ، والثانية لقياس اوذبام ضلو استأعد الباحث أداتُت، األوذل لقياس التحصيل ادلعريف 

 : يأيت خطوات بناء األداتُتوالتعليم، وايما 
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على  إعداد االختبار التحصيلي: قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي يغطي محتوى المادة العلمية واعتمد الباحث ـ أ 
 :وبحسب الخطوات االتية (2الموضحو في جدول رقم )مفردات المحتوى العلمي 

إعداد  والسلوك، وحبسب النسب ادلئوية احملسوبة لكل بعد متيف ضوء اخلارطة اوختبارية اليت تتضمت بعدي احملتوى  -1
بالنسبة  هذا اضال عت إعداد تعليمات مرااقة لورقة األسئلة، سهلة اللهم وواضحة، اوختبار بالصورة األولية 

ة، قاعدة لتصحيح اإلجاب كذلك وضع إذل طريقة اإلجابة عت اقرات اوختبار يف ورقة األجوبة. لتجيههم للمتعلمُت 
اخلاطئة وتعامل اللقرات ادلًتوكة  ابالنسبة لللقرات ادلوضوعية تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصلر لإلجابة

الدرجة احملددة لكل  ،وقسم% 30 يف األسئلة ادلوضوعية الطلبةة وبذلك يكون رلموع درجات معاملة اإلجابة اخلاطئ
 الطلبة يفحيث صار رلموع درجات  .عية عند تصحيح اوختبارلدقة وادلوضو وذلك لزيادة ا اقرة يف ضوء احملددات

 .% مت الدرجة الكلية  70ادلشاريع وتكاليف ادلقرر اليت تقدم عت طريق التطبيق 

 وطرق التدريس،رلال تكنولوجيا التعليم اخلرباء  وللتأكد مت صالحية اللقرات مت عرض اوختبار على رلموعة مت -2
وكذلك ، وعلميًا ومدى مالءمتها  يف اقرات اوختبار مت حيث صالحية كل اقرة ل وياً  والتقومي والقياس وستشارهتم

مقًتحات يروهنا مناسبة. ويف ضوء آراء اخلرباء مت تعديل  سبثيلها اذلدف ادلراد قياسه وطلب منهم تثبيت أية تعديالت أو
اللقرات مجيعها حظيت بقبول أكثر مت بالذكر أن  بعض اللقرات ودل يطلب أي منهم حذف أي اقرة ومت اجلدير

 % مت اخلرباء. 80

طالب  توللتأكد مت وضوح تعليمات اوختبار واقراته وادلدة اليت يست رقها طبق اوختبار على عينه عشوائية متكونة م -3
 وكررذلك تعليمررات اإلجابررة، وكرران معرردل الررزمت للمتعلمررُتن اللقرررات واضررحة أ( مررت رلتمررع البحررث . وقررد تبررُت 20)
 ( دقيقة. 92دلست رق لإلجابة هو ) ا

وللتأكد مت ثبات تصحيح اللقرات ادلقالية اختَتت عينة أوراق بصورة عشوائية وقام الباحث بتصحيحها واق اإلجابة  -4
خاصرة، مث  األظلوذجية والتقسيم ادلتلق عليه للدرجات وحسبت الدرجرة لكرل اقررة، ودل توضرع علرى الورقرة واظلرا يف ورقرة

 وبرذلك 0٠92( يوما، وحسرب معامرل إرتبراط بَتسرون اوجردت أنره  14صحيح األوراق نلسها بعد ) أعاد الباحث ت
دلقرررر الوسررائل التعليميررة لشررعبة أخرررى بتصررحيح وقررد اسررتعادن الباحررث دبحاضررر حسررب ثبررات التصررحيح عرررب الررزمت، 

( وهبرذا ارإن  0٠94)     هاوجد أنرث والدرجات اليت أعطها الباح  درجاتالوحسب معامل اورتباط بُت اوختبار ، 
 التصحيح. ( وهذا يعٍت أن هناك مستوى عالياً يف ثبات 0٠93ادلعدل هو ) 

وحذف  وللتأكد مت اخلصائص السيكومًتية لالختبار وربليل اللقرات ب ية ربسينه وتاليف نواحي الضعف يف اقراته -5
عينته.  مت رلتمع البحث ومت غَت طالب(  50اللقرات غَت الصاحلة ، أعيد تطبيق اوختبار على عينة مكونة مت ) 

 وقد مت تصحيح أوراق اإلجابة ومجع الدرجات وترتيبها تنازلياً ل رض إجراء التحليل اوحصائي.
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( ، أما لللقرات  0.75-0.28ومت حساب معامل صعوبة اللقرات ادلوضوعية، ووجد أن معامل الصعوبة يًتاوح بُت ) -6
 ( . 0.73-0.31هذم اللقرات يًتاوح بُت ) ادلقالية اقد وجد أن معامل صعوبة

( ، ومعامل التمييز لللقرات 0.7-0.3كما مت حساب معامل التمييز لللقرات ادلوضوعية ووجد أهنا تًتاوح بُت ) -7
( وعلا يف احلالتُت اهما مؤشر جيد لقبول اللقرات ،  إذ ان ادلختصُت  0.74-0٠23ادلقالية وجد أهنا تًتاوح بُت ) 

 ( 130، ص  1999( اأكثر ) الظاهر ،  0،20يعدون اللقرة مقبولة إذا كانت قوهتا التمييزية   ) 

ومت التأكد مت صدق اوختبار عت طريق صدق احملتوى: وذلك مت خالل عرض اوختبار مع ملحق ادلخرجات  -8
( على عينة 4( و )3ادلستهداة مت التعلم واحملتوى ادلقًتح مت قبل الباحث لتدريسه رقمياً كما هو موضح يف جدول )

حساب القوة التمييزية  % مت اخلرباء وكذلك عت طريق صدق البناء: مت خالل80ول مت احملكمُت حيث نال قب
 أن القوة التمييزية للقرات اوختبار تعد مؤشراً  حيث يشَت ادلختصُت يف القياس والتقومي لكل اقرة مت اقرات اوختبار 

  ر صادقاً وقد وجد أهنا ضمت ادلدى ادلقبول وبذلك يعد اوختبا مت مؤشرات صدق البناء ، 

ومت حساب معامل ثبات التجانس باستخدام معامل أللا كرونباخ لصالحية استخدامه للقرات األسئلة ادلوضوعية  -9
 وادلقالية اضاًل عت أن اوختبار يطبق مرم واحدة اقط . وهبذا اإلجراء اإن اقرات اوختبار التحصيلي تتصف بالثبات

 االتجاه نحو استخدام األجهزة الذكية في التعليم والتعلم : ب ـ إعداد مقياس 
اعد مقياس اوذبام ضلو استخدام األجهزة الذكية يف التعلم والتعليم بعد مراجعة مقاييس سابقة لقياس اوذباهات ادلختللة 

 ،ومراجعة دراسات سابقة حول تنمية اوذباهات وقياسها.وذلك على واق اخلطوات اآلتية : 
 ابعاد ادلقياس وقد كانت ستة ابعاد. ربديد -1

اقرة( اغلابية وسلبية. وجعلت اوستجابة عت  35بناء اللقرات يف ضوء اوبعاد السابقة .وقد ضم يف صي ته اوولية )  -2
(على التوارل.يف  3، 2، 1اللقرات متدرجة بثالثة مستويات )موااق ،موااق اذل حدما، غَت موااق( واعطيت اووزان ) 

 قرات ذات اوذبام اوغلايب وعكست اووزان يف حالة اللقرات ذات اوذبام السليب.حالة الل

التحقق مت صدق ادلقياس ألن صدق ادلقياس مت اخلصائص ادلهمة اليت غلب أن تتواار يف ادلقياس النلسي ألنه يشَت إذل  -3
 قياس ب:قدرة ادلقياس على قياس ال رض الذي أعد ألجله، قام الباحث بالتحقق مت صدق ادل

الصدق ادلنطقي: ويف هذم احلالة عرض الباحث اقرات ادلقياس مع قائمة بالتعاريف النظرية الذي مجعهها مت   -أ
األدبيات ادلتخصصة وكذلك التعريف اإلجرائي الذي اعتمدم على رلموعة اخلرباء ادلتخصصُت يف رلال علم 

% مت اخلرباء حلذف او تعديل او  80ازبذ معيار اوتلاق النلس والًتبية والتقومي والقياس وطرائق التدريس.وقد 
اوخر . لذا صار ادلقياس ػلوي  اوبقاء على اللقرة. وبناء على ذلك مت استبعاد مخس اقرات وعدل البعض

 . ( اقط30)
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ادلعٌت صدق البناء: أن صدق البناء أو التكويت للمقياس مؤشر على تطابق اقرات ادلقياس باخلللية النظرية أو   -ب
 النلسي للمقياس وربديد الدرجة اليت يعطيها ادلقياس .

وبناء على ربديد ملهوم اوذبام ضلو استخدام األجهزة الذكية يف التعلم والتعليم ووضع اللقرات بشكل يتالءم مع هذا       
بُت درجة كل طالبة عت كل  ( 0٠001التعريف وكذلك مت خالل العالقة اورتباطية ادلوجبة والدالة عند مستوى الدولة ) 

 اقرة مت اقرات ادلقياس والدرجة الكليةاليت حصلت عليها، اقد اتضح أن ادلقياس يتمتع بصدق بناء جيد. 

 تطبيق التجربة:
 واألمثلة احملتوى العلمي إذ أعطيت  أعدهابتدريس اجملموعتُت على واق اخلطط التدريسية اليت  الباحثقام 

اليت هي عبارة عت زلاضرة ،إو أن يف اجملموعة التجريبية  التقليديةوالواجبات نلسها للمجموعتُت ودرست اجملموعتُت بالطريقة 
وقد أشرف عليه الباحث  ليتمكت الطلبه مت وقد  استخدام التطبيق مت قبل الطلبة  احملاضرةكان يتخلل عملية عرض 

 واألنشطة وارساذلا عت طريق العتطبيق .التواصل مع أثناء شلارسة التطبيقات 
وبعد اونتهاء مت تدريس احملتوى العلمي ،طبق اوختبار التحصيلي على رلموعيت البحث . ويف اليوم التارل طبق 

 ( اسبوعا اقط. 14مقياس اوذبام. وبذلك انتهت ذبربة البحث اليت است رقت ) 

 :  عرض النتائج
وعتُت لالختبار التحصيلي ومقياس اوذبام وتبويب الدرجات سبت معاجلتها إحصائياً بعد تصحيح أوراق الطالب يف اجملم

 .وتوصل الباحث للنتائج اليت سيعرضها تباعا واقاً لتسلسل ارضيات البحث ادلعتمدة :
  : الفرضية األولى 

طالب اجملموعة التجريبية ( بُت متوسطي الدرجات التحصيلية ل0٠05دولة إحصائية عند مستوى دولة ) توجد اروق ذاتو 
 .التقليديةاليت تدرس باستخدام األجهزة الذكية وطالب اجملموعة الضابطة اليت تدرس بالطريقة 

 (2جدول )
 قيمة ) ت( الختبار التحصيل للمجموعتين التجريبية والضابطة

 عدد الطالب المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري
 قيمة )ت(

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 10.87 82.41 29 التجريبية
5.032 2 

داله إحصائياً عند مستوى 
 12.4162 67.07 27 الضابطة 54ودرجة 0.05

ل السابق دولة اللرق بُت متوسطي الدرجات التحصيلية للمجموعتُت ،حيث مت استخدم اوختبار)ت( و يوضح اجلد  
( t-test( عنرد مسرتوى )2( أعلرى مرت القيمرة اجلدوليرة البال رة )  5٠023التائيرة احملسروبة ) لعينتُت مستقلتُت اوجد أن القيمرة 
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( شلررا يرردل علررى أن اسررتخدام الررتعلم الرقمرري بإسررتخدام األجهررزة الذكيررة ذلررا أثررر واضررح يف  54( ودرجررة حريررة )  0٠05دولرة ) 
 الضابطة وبذلك مت راض اللرضية الصلرية األوذل . زيادة ربصيل طالب اجملموعة التجريبية قياًسا بتحصيل طالب اجملموعة

  : الفرضية الثانية 
( بُت متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية اليت  0٠05دولة إحصائية عند مستوى دولة )  توجد اروق ذاتو 

على مقياس اوذبام ضلو استخدام  التقليديةتدرس باستخدام األجهزة الذكية وطالب اجملموعة الضابطة اليت تدرس بالطريقة 
 األجهزة الذكية  يف التعلم والتعليم .

 (2جدول )
 للمجموعتين التجريبية والضابطة االتجاهقيمة ) ت( الختبار 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالب المجموعة
 قيمة )ت(

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 6.5812 78.2069 29 التجريبية
4.447 2 

داله إحصائياً عند مستوى 
 12.5760 65.6667 27 الضابطة 54ودرجة 0.05

يوضح اجلدول السابق دولة اللرق بُت متوسطي الدرجات على مقياس اوذبام للمجموعتُت وقد مت استخدم اختبار )ت( وقد 
( اوختبار التائي t-testالقيمة اجلدولية ،) ( أعلى مت 54( عند درجة حرية )  4٠447تبُت ان القيمة التائية احملسوبة ) 

( شلا يدل على أن استخدام األجهزة الذكية يف تدريس اجملموعة التجريبية ادى اذل  0٠05( عند مستوى دولة ) 2البال ة ) 
زيادة اذباهاهم اوغلابية ضلو استخدام األجهزة الذكية يف التعلم والتعليم قياساً بطالب اجملموعة الضابطة.وبذلك تراض اللرضية 

 ة الثانية. الصلري
ورغبة مت الباحث يف الكشف عت مقدار تنمية اوذبام عند اجملموعة التجريبية حسب اللرق بُت متوسط اوجابات يف اوختبار 
القبلي والبعدي وحسب ابعاد ادلقياس مث حسب النسبة ادلئوية لللرق والذي يبُت مقدار النمو يف اوذبام قبل وبعد التجربة 

 (7% وحسب اوبعاد .كما هو موضح يف اجلدول رقم ) 31٠5ذل % ا 21يًتاوح مابُت 
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 (2جدول )
 المتوسطات لكل بعد من ابعاد مقياس االتجاه في االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والنسبة المئوية لنمو االتجاه

 ابعاد المقياس
متوسطات االجابات على 

 الفقرات
الفرق بين 
 المتوسطات

 المؤيةالنسبة 
 القبلي البعدي

 كلاءة تطبيقات األجهزة الذكية يف التعليم والتعلم مقارنة
 بالوسائل اوخرى

54.8 21.6 23.2 27% 

 %21 18.5 27.35 55.75 قدرة األجهزة الذكية على زيادة دااعيةالطالب للتعلم
 %28.7 25 28.3 62.36 تواَت جو مت التلاعل بُت اجلهاز الذكي والطالب

اتاحرررة اررررص الرررتعلم الرررذايت والبحرررث واوكتشررراف مرررت خرررالل اسرررتخدام 
 األجهزة الذكية يف التعليم والتعلم 

67 40 27 25.5% 

 %31.5 22.5 25 57.5 مراعة اللروق اللردية بُت الطلبة
 %28.5 25 28.5 62.5 زيادة كلاءة التعلم والتعليم

 %31 27 26.5 62.5 اوخرىصالحية األجهزة الذكية  لتدريس ادلواد الدراسية 

 
 : تفسير النتائج

توارم مت تطبيقات تلاعلية  دبا ، التعلم الرقمي بإستخدام األجهزة الذكيةن أ يرى الباحثيف ضوء نتائج التجربة 
طريق مع الدرس عت هم زاد مت تلاعلادلختللة،  ادلتعلمُتومشوقة ومناسبة لقدرات  يف إغلاد بيئة تعليمية جذابة تعليمية تسهم

وساعد على التعلم الذايت والبحث واوكتشاف والتعلم مت أكثر مت وار ارصة لتوضيح ادللاهيم  إثارة اوهتمام واونتبام ، كما
سرعة التعلم  على التصور واللهم وبالتارل ادلتعلمُتاألمر الذي زاد مت مقدرة وسيط وموقع أو تطبيق مت خالل اونًتنت ، 

يف  األجهزة الذكيةضلو استخدام  ادلتعلمُت شلا انعكس على اذبامااعلية ، ادلعريف الذي صار أكثر الذي انعكس على التحصيل 
التحصيلية، وعلى مقياس  ادلتعلمُتوالذي اتضح أيضًا مت ادلقارنة بُت بيانات اوضلراف ادلعياري بُت درجات  التعلم والتعليم، 

 اجملموعة الضابطة وما هذا إو دليل على أن بطالباجملموعة التجريبية قياساً  طالبيدل على ذبانس واضح بُت  اوذبام الذي
ادلتعلمُت األقل مستوى ، وكذلك حث ادلتعلمُت اللروق اللردية بُت  كان مراعياً وطريقة عرضه قد  لتطبيق الرقمي الربنامج ا

سهم يف راع متوسطات اختبار التحصيل أشلا ،  ربصيلهملالستمرار يف التعلم وبذل جهد أكرب، شلا زاد مت نسبة وربليزهم  
تطبيقات األجهزة الذكية يف جبدوى استخدام  ونيشعر  ل ادلتعلمُتالتجريبية ، اومر الذي جع ومقياس اوذبام لصاحل اجملموعة

ظم وبذلك راع مت مستوى اوذبام ضلو استخدامه وجاءت نتيجة هذم الدراسة مطابقة مع نتائج معالعملية التعليمية، 
 . السابقة الدراسات
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 االستنتاجات:ملخص 
 مت خالل تطبيق البحث وربليل نتائجه ، توصل البحث دلايلي : 

اوغلابيرة ضلرو  اذبرام ادلتعلمرُتو  األكرادؽلي تحصريلالإن استخدام األجهزة الذكية  يف تدريس ادلقرررات اجلامعيرة يزيرد مرت  -1
 يف التعلم والتعليم. األجهزة الذكية وتطبيقاهتااستخدام 

تحقررررق األهررررداف لو للتخصصررررات ادلختللررررة  ادلقررررررات اجلامعيرررةاعالرررة ت طرررري ملررررردات تطبيقررررات تعليميررررة ؽلكرررت إعررررداد  -2
 .التعليمية

 : التوصيات والمقترحات
 وصي باآليت:يعلى النتائج واوستنتاجات اليت توصل إليها الباحث ًء بنا
  األجهزة الذكية يف تدريس ادلقررات اجلامعية .تقنيات التعلم الرقمي بإستخدام استخدام  -1

شلارسة تقنيات التعلم الرقمي مت على بالتعاون مع عمادة التعلم اإللكًتوين  أعضاء هيئة التدريسوضع برنامج لتدريب  -2
 يف التعليم. خالل تطبيقات األجهزة الذكية واستخدامها

 اخلاصة بكل مقرر يف زبصصات سلتللة . يميةالتعل التطبيقاتتشكيل ورشة عمل مت ادلتخصصُت يف إنتاج  -3
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 : المراجع والمصادر 
 20/1/2008(. التعلم ادلتنقل،حبث اجري يف جامعة ادللك سعود،ونشريف جريدة الرياض بتاريخ 2008احلارثي،زلمد بت عطية.) .1
 www.et-ar.net/vb/showthread.php?t=6858(.التعلم النقال ...خصائصه، متاح على 2010الدهشان، مجال علي.) .2
ورقة عمل مقدمة إذل ادلؤسبر القومي الرابع  -(.اجلرامعة اواترراضيرة أحد األظلاط اجلديدة يف التعليم اجلامعي 2007الدهشان، مجال علي.) .3

بدار الضيااة جبامعة عُت 2007نوامرب26ر 25عشر دلركز تطوير التعليم اجلامعي"أااق جديدة يف التعليم اجلامعي العريب"   يف اللًتة مت
 مشس.

(.التعليم اجلوال: صي ة جديدة للتعلم عت بعد، حبث مقدم اذل الندوة العلمية اووذل لكلية 2009الدهشان،مجال ويونس، رلدي.) .4
 الًتبية،بعنوان نظم التعليم العارل اواًتاضي،جامعة كلر الشيخ، مصر.

ريس يف التعلم عت بعد،معلومات وصلية عت اعلية دور اعضاء هيئة التدريس يف نظام التعلم عت بعد، (.القائمون بالتد2003العريٍت،سارة.) .5
عت بعد، حبث مقدم اذل ادلؤسبر العلمي اوول)الًتبية اواًتاضية والتعلم عت بعد.الواقع واااق    والعوامل ادلؤثرة يف اذباهاهتم ضلو العلم   

  4/12/2003-3ادلستقبل(، جامعة ايالدلليا 

 13/3/2017(: ثقااة استخدام اذلاتف النقال . وجهد اجلامعة يف نشر الوعي بشكل حضاري متاح على 2013الشمرى، اارس )  .6
http://www.alitthad.com/paper. 

 1999الظاهر، زكريا زلمد وآخرون، مبادئ القياس والتقومي يف الًتبية، عمان، دار الثقااة للنشر والتوزيع،  .7
 85(.التعلم اواًتاضي، السلته، مقوماته،ارص تطبيقه،  اوسكندرية:دار اجلامعة اجلديدة،2008دي صالح.)ادلهدي،رل .8
(. ااعلية الشبكات اإلجتماعية اإللكًتونية يف تطوير عملية التعليم والتعلم لدى طالبات كلية الًتبية يف جامعة 2013اذلزاين، نورة سعود، ) .9

 ادللك سعود . اجمللة الدولية لألحباث الًتبوية 
رسات العليا يف جامعة الَتموك ومعوقات درجة استخدام تطبيقات التعلم الّنقال لدى طلبة الد ا  2013العمري ، زلمد عبدالقادر  .10

  العدد األول. 42استخدامها، رللة ادلنارة للبحوث والد ا رسات، رللد 

 م درجة استخدام اذلواتف الذكية يف العملية التعليمية ، كلية العلوم الًتبوية ، جامعة الشرق األوسط 2017العزام ، اريال ناجي ، .11
(: التعليم اإللكًتوين ترف أم ضرورة ، ورقة عمل مقدمة إذل ندوة : مدرسة ادلستقبل، جامعة ادللك  2002احمليست ، إبراهيم بت عبد اهلل )  .12
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