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 اإللكترونى مصدر تقديم الدعم  أختالف
 وفاعميتو عمى تنمية ميارات التنور التقنى ببيئة التعمم النقال

 لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية 
  *د/ إيمان حممى عمى عمر

 :المقدمة
لقد أسيهت تكنولوجيا الهعموهات واألتصاالت في تطوير الهؤسسات التعميهية 

بدءا بهرحمة توظيف ، يدة هن نظم التعميم الهتعاقبةخاصة هع ظيور أشكال جد
الذى أشتير بتوظيف اإللكترونٍ هرورا بهفيوم التعمم ، الحاسب في التعميم والتدريب

الذي يسعٍ  (النقال) ووصوالً  لهفيوم جديد ىو التعمم الجوال اإلنترنتأدوات 
  .دة هن تقنية األتصاالت الالسمكيةلألستفا
عن بعد ونهط هن انهاطو لها يحققو اإللكترونٍ نهوذج لمتعميم  يعد التعمم النقال 

هن هرونة في التعمم وتفاعل الهتعمم بأستخدام تقنيات التعمم التفاعمية عن طريق 
، اليواتف الذكية، األجيزة الالسمكية الصغيرة والهحهولة يدويا هثل اليواتف النقالة

، SMSخدهات الرسائل القصيرة  الحاسبات الشخصية الصغيرة هن خالل ها توفره هن
وغيرىا ، وخدهة البموتوث، MAPوخدهة الويب ، MMSوخدهة الوسائط الهتعددة 

 4107، )حسن هيدىلتحقيق الهرونة والتفاعل والتشارك في أي وقت وهن أي هكان 
 .0(472ص 

التعمم النقال ىو أحد أشكال أدوات أن  ( ,Bestwick 2010)وقد أشار بستويك  
هن أبراج البث  شبكةعن طريق  االتصال الالسمكيوالذي يعتهد عمٍ  االتصال

وهع تطور أجيزة الياتف الجوال أصبحت األجيزة أكثر ، الهوزعة ضهن هساحة هعينة
 بالتاليو يدوية  حاسبهن هجرد وسيمة اتصال صوتي بحيث أصبحت تستخدم كأجيزة 

أي زهان  في لتعمما ألنيا تدعم في العهمية التعميهيةينبغي أن تستخدم ىذه األجيزة 
 .وهكان

                                                           

 جاهعة عين شهس. -كمية التربية النوعية -هدرس بقسم تكنولوجيا التعميم :د/ إيمان حممى عمى عمر* 
 Americanأستخدهت الباحثة نظام التوثيق الخاص بالجهعية األهريكية لعمم النفس  0

Psychological Association (APA Ver.6.5) األصدار السادس 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Bestwick+Angel%22
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D9%83%D9%81%D9%8A
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شير يهصطمح لغوي انو عبارة عن ( التعمم النقال 4101وتعرف هنٍ رضا ) 
بشكل كبير  ا األسموب يرتبطىذو  في عهمية التعميم إلٍ استخدام األجيزة الهحهولة
التقنيات الهتوفرة بأجيزة  عمٍ استخداميركز  د وبع بالتعميم اإللكتروني والتعميم عن

حيث يعد  خارج قاعات التدريسلمهتعمهين  االتصاالت الالسمكية لتوصيل الهعموهة
  .ىذا األسموب هالئم لمظروف الهتغيرة بعهمية التعميم

أنو عهمية توصيل الهحتوى  (072ص، 4100) كها يعرفو هحهد عطية خهيس 
في أي ، وأدارة عهمية التعمم والتفاعالت التعميهية عن بعد، ودعم الهتعمم، االلكترونٍ
 . وتكنولوجيات األتصال الالسمكٍ، بأستخدام أجيزة رقهية هحهولة، وقت وهكان

( أن ىناك أتجاه قوى 4101؛ هحهد يحيٍ )(4107ويؤكد أحهد الرفاعٍ ) 
في عهميتٍ التعميم والتعمم لها لو هن أثار  Mobil Learningيف التعمم النقال لتوظ

تتهثل في زيادة دافع الهتعمهين نحو التعمم وتحسين التواصل هعيم عبر ها يستخدهونو 
، قد تنعكس عمٍ تحسين أستيعابيم لمهعارف التي يدرسونيا، هن تطبيقات تكنولوجية

  .يئة التعميهية والهقررات الدراسيةوتعديل اتجاىاتيم إيجابا نحو الب
؛ دراسة الن Ally,2009)) وىو ها اشارت إليو دراسة عمٍ 

(Lan&Tsai,2011)(؛ 4104)؛ دراسة خالد الخزيم (4101دراسة أحهد سالم ) ؛
إلٍ أىهية التعمم النقال  (4107؛ ودراسة نورة السعودى )(4102دراسة أشرف زيدان)

كالت التي تواجو العهمية التعميهية بهكوناتيا الهختمفة في تقديم حمول لكثير هن الهش
سواء العهمية التعميهية النظاهية أو التعميم عن بعد لها يستخدهو ىذا النهوذج هن 

، هحدد إلتهام عهمية التعمم تقنيات السمكية ال تتطمب التواجد في وقت هعين أو هكان
هح بهناقشة الهوضوعات العمهية تس الجوال لياتفالهناقشة والحوار هن خالل اكها أن 

والحوار بصورة هتزاهنة  ييتبادلون االتصال التميفون الهتعمهين حيثو بين الهعمم 
أن الهحتوى التعميهي الذي يتم عرضو هن خالل  أو تعطيل لمحوار إعاقةهنتظهة دون 

يتضهن اختبارات ، وحركي تفاعميهحتوى ، سيولة االستخدامب يتهيزالتعمم بالجوال 
هتعدد المغات ، الطالب والهستخدهين ال سمكيا أداءالقدرة عمٍ تتبع ، وعيةهوض

وجود هبرهجين أو فنيين  إلٍعدم الحاجة ، هجدي اقتصاديا، وهدعم بالمغة العربية
  تقنيين

؛ دراسة بالكيهر (4101) سالمأحهد دراسة وفٍ ىذا السياق أوصت 
(Blackmur,et al,2013) مهين والطالب إلٍ طبيعة إلٍ ضرورة تعديل نظرة الهع

والهساعدات الرقهية ، استخدام التقنيات الالسمكية الهتنقمة هثل اليواتف الهتنقمة
وحاسبات الموحة هن هجرد استخداهيا في االتصاالت الياتفية إلٍ ، الشخصية
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االستفادة هنيا في عهميتي التعميم والتعمم هها يحول األهر هن االستيالك إلٍ 
وأن البراهج  د عمٍ الطالب والهعمهين وأولياء األهور بالنفع والفائدةويعو ، االستثهار

، التعميهية عبر النقال تعتهد أستخدام تكنولوجيات وتطبيقات الجيل الثانٍ لمويب
وخاصا التي تعهل عمٍ تطبيقات نقالة عبر األجيزة الهحهولة والتي يطمق عمييا 

والبد هن األعتهاد عمييا  (Mobile Social Applications)التطبيقات األجتهاعية 
 .هج التعمم هن خالل التعمم النقالبشكل هوسع في برا

وبذلك يعد الياتف أحد أىم األجيزة التي يتم هن خالليا تقديم التعميم النقال  
 .(4112، جهال عمٍ) والذى يعتهد عمٍ األتصال الالسمكٍ

ه األجيزة وها تحهمو هن وىو ها دعا الباحثة أن تسعٍ لهحاولة األستفادة هن ىذ 
تطبيقات أجتهاعية نقالة تسهح لمهتعمهين الوصول إلٍ الهحتوى التعميهٍ عبر 

وأيضا يهكنو هن هشاركة وأرسال وأعادة أستخدام ، الشبكات هن خالل الجياز النقال
  .الهحتوى في أطار هن التفاعالت بين أقرانو هن الهتعمهين

لنقال النظرية البنائية والتي تؤكد أن التعمم ويؤيد التوجو نحو أستخدام التعمم ا
عهمية نشطة يستخدهو الهتعمم فٍ بناء أفكار وهفاىيم جديدة في ضوء هعرفتو الحالية 

النظرية األجتهاعية حيث يحدث التعمم هن خالل عالقات شخصية و ، أو السابقة
حيث يحدث ونظرية التعمم هدى الحياة ، وتفاعل الهتعمهين فيها بينيم وبين الهعمم

والنظرية السموكية هن خالل أن التعمم يحدث ، التعمم في أي وقت وهن أي هكان
 . اسب أي أرتباط بين هثير وأستجابةعندها يجد الهتعمم التعزيز الهن

وفٍ ىذا السياق يصبح الدعم أهر همحا في التعمم النقال حيث أن عهمية التعمم 
عمم هن خالل التعمم النقال إلٍ دعم ال تحدث هباشرا وجيا لوجو ولذا يحتاج الهت

وتوجيو تكنولوجٍ وتعميهٍ داخل الهوقف التعميهٍ ولذلك فأن الدعم يعتبر أساسٍ في 
أن الدعم  (022ص، 4114)الهوقف التعميهٍ وىو ها يؤكد عميو هحهد عطية خهيس 

ر التعميهٍ ىو تقديم العون والهساعدة التي يحتاجيا الهتعمم بالهوقف التعميهٍ ويشي
م البنائٍ التي تعهل كهساعدات يحتاج موجود ثالثة أنواع أساسية هن دعاهات التع إلٍ
الهساعدات  وىٍئية اٍ الدعاهات اإلجر ىم اإللكترونية و مم في بيئات التعما الهتعيإلي

أها دعاهات ، ووكيفية استخداه وم لتشغيل الكيان اإللكتروني والتحكم فيمهتعمالهقدهة ل
ية أو عرض موهات تفصيمي هعمحصول عمم لمياعدات الخاصة بالتعٍ الهسييم فمالتع
التي تقدم بهصاحبة التدريبات والتطبيقات  يٍالتدريب ف دعاهات، يةمة تفصيمأهث

هيحات مذه التدريبات ويتحقق ذلك بإستخدام التىهين في حل مالبنائية لهساعدة الهتع
 .أو الرسوهات واألشكال، واإلشارت
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أن الدعم هدخل هثهر  (714ص، 4112) عطية خهيس، وترى زينب السالهٍ 
وفعال فالتعمم الهوجو الذى يصاحبو توجيو ودعم يحفز الهتعمم ويزيد هن فعاليتو 
وقابميتو لمتعمم كها يثهر لديو القدرة عمٍ التفكير واكهال هيهات التعمم فأن الدعم يقمل 

أتهام الهيام الهطموبة  هن الحهل الهعرفٍ الذى يقع عمٍ عاتق الهتعمم وتساعده عمٍ
  .يصل إلٍ هستوى الكفاءة الهطموبة هعتهدا عمٍ نفسو حتٍ

؛ ودراسة طارق عبد السالم (Prensky,2009) وقد أثبتت دراسة برنسكٍ 
ودراسة ؛ (Kichen,W.,& Stoyanov,2010)؛ ودراسة كيجن (4101)

عمية إلٍ فا (4102خالف ) ؛ ودراسة هحهد(Kalloo,V.& Mohan ,2012)كالوو
أستخدام الدعم لتحقيق هتطمبات التعمم وأداء هختمف الهيام الهطموبة وتوجيو 

  .الهتعمهين إلٍ الهصادر الهعرفية لدييم
ويهكن تقسيم الدعم التعميهٍ إلٍ نوعين أساسين هن العناصر البشرية يهكن  

، ألقراندعم ا ئة التعمم النقال وىها دعم هعمم أستخداهيم كهصادر لتقديم الدعم في بي
وىذين الهصدرين يساعدان الهتعمهين بشكل كبير عمٍ فيم الفكرة العاهة لعهمية أداء 

األستراتيجيات التي يهكن  تعرف الهيهة أو تنفيذىا هن خالل هساعدة الهتعمهين في 
ن ، أستخداهيا ويختمف أثر هصدر تقديم الدعم سواء كان بواسطة الهعمم أم األقران وا 

ويكون ىذا األختالف بأختالف ، يها في العهمية التعميهيةكان لكالىها دورا ه
  .الهتغيرات التي ترتبط بيا تمك الهصادر

 شيهاء صوفيدراسة ؛ (4111طارق عبد السالم ) دارسة وقد أوضحت 
يهي في تحسين مهية الدعم التعأىٍ مع؛ (4117دراسة زينب السالهٍ )؛ (4117)

هين وزيادة كفاءة ملفروق الفردية بين الهتعة ايوهواج بالهعموهات م واالحتفاظمالتع
ٍ النفس مم الذاتي واالعتهاد عمٍ التعموتنهية القدرة ع، يهيةمهات التعيتحقيق اله

يهية بحيث أصبح الدعم مفة في الهواقع التعمهية تقديم أنهاط الدعم الهختىأو 
ز بدور فعال يتهي ويهية وذلك ألنماإللكتروني هن أساسيات تصهيم وتطوير الهواقع التع

كها جاءت ، ت الهعرفيةاار يهية وفٍ تنهية الهمف الهجاالت النظرية والعمفٍ هخت
تستيدف تأثير الدعم األكاديهٍ  (Bertucci,et al,2012)خرون دراسة بيرتوشٍ وآ

واألجتهاعٍ عمٍ التحصيل في هجهوعات التعمم التعاونٍ لتالهيذ الهرحمة األبتدائية 
وأكدت الدراسة عدم وجود ، دعم شخصٍ –دعم الهعمم  –ن وأعتهدت عمٍ دعم األقرا

 بينها دراسة أيهن فوزى، فروق بين هجهوعات الدراسة ترجع ألختالف هصدر الدعم
( أكدت عمٍ وجود فرق لصالح الدعم هن خالل الهتعمم في الجوانب الهيارية 4107)

عميم في حين ال يوجد لتصهيم قواعد البيانات والكفاءة الذاتية لدى طالب تكنولوجيا الت
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 ودراسة أحهد فييم، / الهتعمم في التحصيل الهعرفٍفرق بين نهطٍ الدعم الهعمم
/ الكترونٍ إلكترونٍ/ بشرى) ( التي توصمت ألثر التفاعل بين أنهاط الدعم4107)

وبين أساليب الهعرفية عمٍ التحصيل الهعرفٍ وهيارات التفكير العمهٍ  (وبشرى هعا
ر لتالهيذ الهرحمة األبتدائية وتوصمت الدراسة لتفوق الدعم في هجال الكهبيوت

في حين جاءت ، وأن ىناك تفاعل بين أنهاط الدعم واألساليب الهعرفيةاإللكترونٍ 
/ هعمم) ( لتأكد عمٍ عدم وجود فروق بين نهطٍ الهساعدة4107) دراسة أحهد سعيد

ب تكنولوجيا التعميم بينها عمٍ التحصيل الدراسٍ وبطاقة تقييم الهنتج لدى طال (أقران
ودراسة ، وجد تأثير لصالح نهط الهساعدة القائم عمٍ الهعمم في التفكير األبتكارى

/ لفردىتأثير نهط الدعم ا تعرف ( التي أستيدفت 4107أشرف زيدان وأخرون )
األجتهاعٍ عمٍ التحصيل الهعرفٍ وبقاء أثر التعمم والتفاعل بينيها وبين األسموب 

 . ت النتائج لصالح الدعم األجتهاعٍءالهعرفٍ جا
ويتضح هها سبق أن بيئة التعمم النقاال وهاا تقدهاو هان دعام الكتروناٍ لمهتعمهاين  

هصدرا حافال بالعديد هن األستراتيجيات واألنشطة التي يهكان أن تنهاٍ هياارات الاتعمم 
ية كبارى لدى الهتعمهين وهن ىذه الهيارات هيارة التنور التقنٍ والتي أصبح يشكل أىه

بها يتضهنو هن هعارف وهياارات وأنهااط تفكيار وقايم واتجاىاات تتعماق لدى الهتعمهين 
الرتباطااو الوثيااق بواقااع  تقنيااات التعماايمالهختمفااة وعمااٍ رأساايا هجااال  التقنيااةبالهجاااالت 

هتهشااياً هااع هااا دعاات إليااو ، والهسااتويات ةصااعدحياااة األفااراد وهسااتقبميم عمااٍ كافااة األ
 International Technology Education Associaتربية التقنية الرابطة الدولية لم

(ITEA)  والهعااروف بهشااروع هعااايير التنااور التقنااٍ لتاادريس هحتااوى التقنيااة لضاارورة
الحاجاااة إلاااٍ فيااام وهعرفاااة كااال هاااا يتعماااق بالتقنياااة الحديثاااة هااان هفااااىيم وطااارق العهااال 

 .(070ص، 4104، عبير عباس) وأساليب في التعاهل هعيا
؛ دراسااااة هجاااادى أحهااااد (4117شااااير إليااااو دراسااااة هاااااىر صاااابرى )هااااا ت وأيضااااا 

؛ دراسااااة (4102(؛ دراسااااة فااااؤاد أسااااهاعيل )4102(؛ دراساااة شاااايهاء هحهااااود )4112)
( إلٍ أن التنور التقنٍ يكسب الفرد قدر هناسب هان الخبارات 4102أبتياج أسهاعيل )

البعااااد  فااااي كثياااار هاااان الهجاااااالت والهوضااااوعات التكنولوجيااااة لاااايس فقااااط عمااااٍ هسااااتوى
، والبعااااااد الوجاااااادانٍ، باااااال أيضااااااا عمااااااٍ هسااااااتوى البعااااااد الهيااااااارى والعهمااااااٍ، الهعرفااااااٍ

 واألخالقٍ. ، واألجتهاعٍ
ولتحقيق التنور في هجال تكنولوجيا الهعموهات لدى طالبات الدراسات العميا  

يتضهن هقرر تقنيات التعميم واألتصال والهقرر  جاهعة األهير سطام –بكمية التربية 
ين هجهوعة هتنوعة هن الهوضوعات والقضايا الهتعمقة بتكنولوجيا تدريسو لدي
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الهعموهات وهجاالتيا قنية حيث تم التطرق إلٍ هفيوم ت، الهعموهات واالتصاالت
كها ركز الهقرر ، وأهن الهعموهات والبيانات، والهين الهرتبطة بيا، الهختمفة وتطورىا

االتصاالت والشبكات ، لهعموهاتدارة البيانات وابأعمٍ الجانب الهياري الهتعمق 
ويتضهن ، وسبل تبادل الهعموهات بأشكاليا الهختمفة، وأنواعيا السمكية والالسمكية

والثانية ، الهجاالت التطبيقية لتقنية الهعموهاتاألولٍ بعنوان ، الهقرر وحدتين دراسيتين
، البياناتوقواعد ، وتناولت هواضيع حل الهشكالت، هستحدثات تقنيات التعميمبعنوان 

 .وأهن الهعموهات، اإلنترنتوهفاىيم في ، والهقررات األلكترونية
هن خالل ها سبق ونتيجة ألختالف وعدم أتفااق نتاائج الدراساات والبحاوث حاول  

أضااافًا لعاادم وجااود دراسااات تيااتم بهعرفااة أثاار ، أي هاان هصااادر الاادعم األكثاار فاعميااة
لتعمم بالنقال تحديدا عمٍ تنهياة هياارات في بيئة ا (/ األقرانالهعمم) هصدر تقديم الدعم

التنااور التقنااٍ نبعاات هشااكمة البحااث الحااالي ألختيااار األنسااب هاان هصااادر تقااديم الاادعم 
فااي بيئااة الاااتعمم النقااال ودراسااة هاادى فاعميتااو فااٍ تنهياااة  (/ األقاارانالهعماام)اإللكترونااٍ 

البحاث الحاالي التنور التقنٍ بجانبيو األدائٍ والهعرفٍ هان ىناا ظيارت الحاجاة ألجاراء 
بياادف الوقااوف عمااٍ هصاادر تقااديم الاادعم األنسااب عباار بيئااة الااتعمم النقااال فااي تنهيااة 

 .التقنٍ بجانبيو األدائٍ والهعرفٍالتنور 
 : حثمشكمة الب
  :تم تحديد هشكمة البحث هن خالل العناصر التالية 

 لفعال هن العرض السابق تبين أنو رغم أتفاق نتائج البحوث واالراء حول التأثير ا
هثل في تقديم حمول لكثير هن الهشكالت التي تواجو العهمية التعميهية لمتعمم النقال 

 Lan) دراسة الن وتيسٍ؛ (4101دراسة أحهد سالم )(؛ (Ally,2009 عمٍدراسة 

& Tsai,2011؛ (4102دراسة أشرف زيدان )؛ (4104) دراسة خالد الخزيم (؛
تحسم أي هن هصادر تقديم الدعم  اال أنيا لم( 4107) ودراسة نورة السعودى

األكثر هالئهة لمعهل في بيئة التعمم النقال وذلك فيها يتعمق بتأثيرىا في اإللكترونٍ 
 تحسين عهمية التعمم.

  هوضع البحث  –اإللكترونٍ وكذلك توجد هؤشرات لوجود عالقة بين هصدر الدعم
وىو ها يحتاج إلٍ  في تنهية التنور التقنٍ بجانبيو األدائٍ والهعرفٍ –الحالي 

هن خالل الهعالجات األكثر هالئهة لتحسين نواتج ، بحث لتحديد أبعاد ىذه العالقة
  .التعمم

 لطالبات  (تقنيات التعميم واألتصال) الحظت الباحثة هن خالل تدريسيا لهقرر
جاهعة األهير سطام وجود بعض الصعوبات التي  –الدراسات العميا بكمية التربية 
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وضعف في أدائين الهيارى في التعاهل هع ، تدريس الهقررتواجيين في 
التكنولوجيا وأستخداهيا رغم أن ىذه الهيارات أصبحت أهرا أساسيا في عصر 
تكنولوجيا الهعموهات كها سبق األشارة إلييا اال أن الطالبات لديين قصور واضح 
 وهمهوس في التهكن هن تمك الهيارات ولمتحقق هن ذلك طمبت الباحثة هن
الطالبات عهل بحث هن هصادر الهعموهات الهتاحة عبر الويب حول بيئات التعمم 
االلكترونية سواء الشخصية أو األفتراضية أستعدادا ألستخداهيا فيها بينيهن داخل 

وأثناء تقييم الباحثة لتمك البحوث وجدت أن البحوث ال تحتوى عمٍ ، الهقرر
وبسيطة وتم نسخيا هن الهواقع  هعموهات ليا عهق أنها كانت هعموهات سطحية

غير الهعتهدة وعدم أبداء أي أراء أو وجيات نظر لديين بالبحث هها جعل الباحثة 
كطالبات وكان عددىن  تتوجو بالسؤال لمطالبات عن أسباب ذلك هن وجية نظرىن

 :وقد توصمت الباحثة إلٍ، ( طالبات01)
 21 ألرشاد والهساعدة عمٍ كيفية % هن الطالبات أكدوا أنيم بحاجة إلٍ التوجيو وا

% هن الطالبات  41كها أشار حوالٍ ، البحث والوصول لمهعموهات بسيولة ويسر
قد ، لعدم وجود تعاون فيها بينين لمهساعدة عمٍ كيفية أداء ها ىو هطموب هنين

يستغرقون وقتا طويال في عهمية البحث في هحتوى ال يفٍ بهتطمباتين هها يعنٍ 
وائٍ لمحاسب ولذا فيم يحتاجون لهن يوجييم لهصادر أستعهالين بشكل عش

هحددة ألداء الهيام الهطموبة في حين أنين أبدوا جهيعين رغبتين هن التعمم عبر 
 اإلنترنت.

 وفٍ ىذا السياق أشار فيورا وبوك (3102Fiora,& Pauk, أن تدريب الطالب )
تو وذلك كونيا عمٍ هيارات التعاهل هع تكنولوجيا الهعموهات غير كاف في حد ذا

هيارات هتجددة بأستهرار وااألىم أجادة الطالب لهيارات تهكنيم هن تطوير أدائين 
هستقبال دون الحاجة لبراهج دراسية هن أىهيا هيارات األستخدام التقنٍ لموصول 

 .لمهعرفة وتوفيرا لموقت
 هها سبق تتهثل هشكمة البحث الحالي في الحاجة إلٍ دراسة فاعمية هصدر تقديم 

عبر التعمم بالياتف النقال عمٍ تنهية هيارات  (/ األقرانالهعمم)اإللكترونٍ الدعم 
 التنور التقنٍ لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية.

  :أسئمة البحث
ولمتوصل لحل هشكمة البحث يسعٍ البحث الحالٍ إلٍ اإلجابة عن السؤال 

 :الرئيسٍ التالٍ
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بيئة التعمم ب (األقران/ المعمم)اإللكترونى الدعم  يمتقد فاعمية أختالف مصدرما  
 التنور التقنى لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية؟ميارات النقال عمى تنمية 

 :وىٍ الرئيسٍ عدة أسئمة فرعيةويتفرع هن ىذا السؤال 

ربية لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التها هيارات التنور التقنٍ الواجب توافرىا  .0
 ؟ في هقرر تقنيات التعميم واألتصال

تنهية هيارات التنور  فييهكن األعتهاد عمييا  التيها تطبيقات بيئة التعمم النقال  .4
 ؟تقنٍ لدى طالبات الدراسات العمياال

ها التصهيم التعميهٍ الهقترح القائم عمٍ التطبيقات السابقة وفق هتغير هصدر  .2
تنهية هيارات التنور التقنٍ  فين األعتهاد عميو والذى يهكاإللكترونٍ تقديم الدعم 

 لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية؟

بيئة / هقابل األقران( بالهعمم)اإللكترونٍ فاعمية أختالف هصدر تقديم الدعم ها  .7
التنور التقنٍ عمٍ التحصيل الهعرفٍ لمهعموهات الهرتبطة بهيارات التعمم النقال 

 ت العميا بكمية التربية؟لدى طالبات الدراسا

بيئة ب (/ هقابل األقرانالهعمم)اإللكترونٍ فاعمية أختالف هصدر تقديم الدعم ها  .7
التنور التقنٍ لدى عمٍ األداء الهيارى لمهعموهات الهرتبطة بهيارات التعمم النقال 

 طالبات الدراسات العميا بكمية التربية؟

 :تعرف  الحاليييدف البحث  :أىداف البحث
 .يد قائهة بهيارات التنور التقنٍ لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربيةتحد .0
تحديد التطبيقات الهقترحة التي يهكن االعتهاد عمييا ببيئة التعمم عبر الياتف  .4

 النقال عمٍ تنهية التنور التقنٍ لدى طالبات الدراسات العميا.
طالبات لدى  التنور التقنٍهيارات لتنهية نقال الالياتف عبر  بيئة التعممتصهيم  .2

 .الدراسات العميا بكمية التربية
التنور عمٍ تنهية هيارات اإللكترونٍ هصدر تقديم الدعم اختالف  فاعمية تعرف  .7

 .طالبات الدراسات العميا بكمية التربيةلدى التقنٍ 
 البحث الحالي نحو التحقق هن صحة الفروض التالية: ٍيسع :فروض البحث

درجاااااااات  ٍباااااااين هتوساااااااط (1.17) إحصاااااااائًيا عناااااااد هساااااااتوى يوجاااااااد فااااااارق دالال  .0
الهاااارتبط  الهعرفاااٍالجاناااب تحصااايل أختبااااار مبحاااث فاااي التجاااريبيتين ل الهجهاااوعتين

لهصادر لتأثير األساساي ايرجع  هيارات التنور التقنٍ لدى طالبات الدراسات العمياب
ة الاتعمم هان خاالل الاتعمم عبار بيئا هقابال األقاران( –هعمام )اإللكتروناٍ تقديم الادعم 

 .النقال
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 الهجهاوعتين درجاات هتوساطٍ باين (1.17) يوجاد فارق دال إحصاائًيا عناد هساتوى .4
لااادى طالباااات هالحظاااة أداء هياااارات التنااور التقناااٍ  بطاقااة فاااٍ لمبحاااث التجااريبيتين

 –هعماام )اإللكترونااٍ لهصاادر تقااديم الاادعم  األساسااي التااأثير يرجااع الدراسااات العميااا
 .عبر بيئة التعمم النقال ممالتع هن خالل (األقران هقابل

 قد يسيم البحث الحالي في: أىمية البحث:

تقديم حمول عمهية هتطورة لهشكالت التعميم الجاهعي بها يجعل الجاهعات تواكب  .0
 .التطورات التكنولوجية في هجال التعميم

الهختمفة وكيفية اإللكترونٍ تعزيز طرق األستفادة هن هصادر تقديم الدعم  .4
  .توظيفيا

ير الهعالجة الهالئهة ألستعدادات الهتعمهين بيدف تحقيق األىداف التعميهية توف .2
 .إلٍ أقصٍ حد ههكن

تقديم نهوذجا تعميهيا يهكن أن يحتذى بو القائهين عمٍ التعميم وألقاء الضوء عمٍ  .7
تبنٍ ىذا األسموب في تدريس بعض الهقررات الدراسية ويكون ليا التأثير الفعال 

 ب في نواتج التعمم الهختمفة.في تحسين أداء الطال

 البحث الحالي عمٍ: اقتصر حدود البحث:

  جاهعة األهير سطام –كمية التربية  –طالبات الدراسات العميا. 
 وحااادتين فقاااط هااان هقااارر تقنياااات التعمااايم واألتصاااال وىهاااا الوحااادة الثالثاااة بعناااوان: 

طبيقياااة لتقنياااة الهجااااالت الت :والوحااادة الرابعاااة بعناااوان، هساااتحدثات تقنياااات التعمااايم
 .الهعموهات

  4107الجاااااهعٍ  العااااامفااااٍ بالفصاااال الدراسااااٍ الثااااانٍ تطبيااااق تجربااااة البحااااث -
4102.  

 الرساااائل  –تاااويتير  –الاااواتس أب ) بعاااض التطبيقاااات هااان خاااالل اليااااتف النقاااال
 . (النصية القصيرة

 منيج البحث ومتغيراتو: 
الدراساااات ينتهاااٍ ىاااذا البحاااث إلاااٍ فئاااة البحاااوث التاااٍ تساااتخدم بعاااض هنااااىج  

الوصااافية )الهااانيج الوصااافٍ( وتطاااوير الااانظم فاااٍ هرحماااة الدراساااة والتحميااال والتصاااهيم 
والهنيج التجريبٍ عند قياس فاعمية الهتغير الهساتقل لمبحاث عماٍ هتغيراتاو التابعاة فاٍ 

 .هرحمة التقويم
 :متغيرات البحث

 أشتهل البحث عمٍ هتغير هستقل وىو :متغير مستقل: 
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  ببيئة التعمم النقال ويضم هصدرين وىها:لكترونٍ اإلهصدر تقديم الدعم 
 .األقران .4       .الهعمم .0

 المتغير التابع: 
بيئااة التنااور التقنااٍ لاادى طالبااات الدراسااات العميااا بالجانااب الهعرفااٍ لهيااارات  .0

 .التعمم النقال
بيئااة بالتنااور التقنااٍ لاادى طالبااات الدراسااات العميااا الجانااب األدائااٍ لهيااارات  .4

 .التعمم النقال
 :أدوات البحث الحالٍ ىٍ :أدوات البحث

 هن أعداد الباحثة(.) أختبار تحصيمٍ .0
 هن أعداد الباحثة(.) بطاقة هالحظة أداء .4
  البحث: أجراءات

تحميمياااة لألدبياااات العمهياااة والدراساااات الهرتبطاااة بهوضاااوع  هساااحية أجاااراء دراساااة .0
وجياااو تفاااي ساااتدالل بياااا البحاااث وذلاااك بيااادف إعاااداد األطاااار النظااارى لمبحاااث واأل

 .فروضو وهناقشة نتائجو
عاارض قائهااة بيااا تطبيقااات الااتعمم بالياااتف النقااال عمااٍ بعااض طالبااات الدراسااات  .4

  .العميا لمتعرف عمٍ واقع أستخداهين ليا
تحدياااد التطبيقاااات الهناسااابة بنااااءا عماااٍ أساااتخداهات الطالباااات وهاااا أشاااارت إلياااو  .2

 .األدبيات السابقة
لاااادى طالبااااات  زهااااة لتنهيااااة التنااااور التقناااايإعااااداد قائهااااة بالهفاااااىيم والهيااااارات الال .7

بعد األطالع عمٍ  / أبعاد التنور التقنٍ وذلكاسات العميا والهنبثقة هن هعاييرالدر 
ثاااام تحميمياااااا وتحكيهياااااا هاااان قبااااال الهحكهاااااين هااااان ، الدراسااااات والبحاااااوث الساااااابقة

الهتخصصين والخبراء في هجال تكنولوجياا التعمايم لبياان هادى أىهيتياا وأرتباطياا 
 ىداف. باأل

أعداد الهحتوى التقنٍ والتي يتضهن هفاىيم وهيارات التنور التقنٍ بهقرر تقنيات  .7
التعميم وفقا لهعايير تصهيم الهحتوى الرقهٍ لدى طالبات الدراسات العميا بكمية 

  .وهدى كفايتيا لألىداف الهحددة وهدى أرتباط الهحتوى باليدف، التربية
 .ٍ وتحكيهو ووضعو في صورتو النيائيةأعداد األختبار التحصيمٍ الهعرف  .7
 .أعداد بطاقة هالحظة أداء وتحكيهيا ووضعيا في صورتيا النيائية .4
 .تصهيم بيئة التعمم النقال تبعا لهتغيرات البحث الحالي .7
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أنتاج الهواقف التعميهية وعرضيا عمٍ خبراء في الهجال تكنولوجيا التعميم  .2
بعد أجراء التعديالت الهقترحة وفق  ثم أعدادىا في صورتيا النيائية، ألجازتيا

 أراء السادة الخبراء الهحكهين. 
أىم  تعرف أجراء التجربة األستطالعية وأداة القياس بيدف قياس ثباتيا و   .01

الصعوبات التٍ قد تواجو الباحثة أو أفراد العينة عند أجراء التجربة األساسية 
 .لمبحث

 .أختيار عينة البحث .00
قبميا بيدف التاكد هن تكافؤ وبطاقة هالحظة األداء  األختبار التحصيمٍتطبيق  .04

 .لكال الجانبينلمبحث وحساب درجات الكسب  تينالتجريبي تينالهجهوع
 . التجريبٍ لمبحثوفق التصهيم دهج طالبات كل هجهوعة في عهمية التعمم  .02
 .تطبيق أدوات البحث بعديا .07
 .بعديا لقياس نواتج التعممحساب درجات الكسب  .07
هدى التغير حصائية لمنتائج وهن ثم تحميل البيانات وحساب لجة األأجراء الهعا .07

تيا وتفسيرىا عمٍ ضوء شوهقارنة تنائج التطبيق وهناق في تحصيل التالهيذ
 .األطار النظرى والدراسات والنظريات الهرتبطة

تقديم التوصيات عمٍ ضوء النتائج التٍ تم التوصل إلييا والهقترحات والبحوث  .04
 .الهستقبمية

 صطمحات البحث:م
بأناو الهساااعدات  – فاي ىاذا البحااث -وتعرفاو الباحثاة إجرائًيااا :الـدعم اللكترونــى .0

 والتوجييااات التااي تقاادم لمهااتعمم أثناااء عهميااة الااتعمم داخاال بيئااة الااتعمم االلكترونيااة
هكانيااااات التااااي توفرىااااا نقااااال( هاااان خااااالل أدوات التواصاااال واإلالااااتعمم بالياااااتف ال)

ي عهمياة الاتعمم لتحقياق اليادف وىاو تنهياة التناور التقناٍ التطبيقاات االجتهاعياة فا
 .لمطالبات

الجياااة التاااي تقااادم  – فاااي ىاااذا البحاااث -وتعرفاااو الباحثاااة إجرائًياااا :مصـــدر الـــدعم
الهساعدات االلكترونية لمطالبات وتساعدىم وتقوم بدور التوجيو داخل بيئة الاتعمم 

 ات فااي البحااث الحااالٍبالياااتف النقااال وتتنااوع هصااادر ىااذه الهساااعدات والتوجيياا
 / األقران.إلٍ الهعمم

 -فااي ىااذا البحااث -وتعرفااو الباحثااة إجرائًيااا :Mobile Learning الــتعمم النقــال .9
أناااو عباااارة عااان شاااكل هااان أشاااكال الاااتعمم عااان بعاااد يشاااير إلاااٍ أساااتخدام األجيااازة 

ودون أي قيااود زهنيااة ، الالساامكية الصااغيرة والهحهولااة لغاارض التعماايم أثناااء التنقاال
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 .يةهكان أو
 : التنور التقنى .3

الفااارد  أهاااتالكهااان  دناااٍالحاااد األأناااو  :فاااي ىاااذا البحاااث -وتعرفاااو الباحثاااة إجرائًياااا
التي تساعده عمٍ فيم طبيعاة التكنولوجياا وعالقتياا باالهجتهع  لمهعارف والهيارات
  .وكيفية التعاهل هعيا
 :اإلطار النظري لمبحث

عمم النقااال وأىاام ساااهاتو ييااتم األطااار النظاارى لمبحااث الحااالي بتوضاايح هفيااوم الاات
التناور التقناٍ وأىام  تعارف أيضاا ، هصادر تقديم الادعم االلكتروناٍ تعرف ثم ، وأدواتو
 .أبعاده
 Mobile Learning :التعمم النقال وخصائصو -أولً 

يشير إلٍ و  يعتبر التعميم النقال شكاًل جديدًا هن أشكال نظم التعميم عن بعد 
فيذا الهصطمح يركز عمٍ ، والتعمم التعميمفي عهمية  األجيزة الهحهولةاستخدام 

استخدام التقنيات الهتوفرة بأجيزة االتصاالت الالسمكية لتوصيل الهعموهة خارج 
أنو إيجاد سياقات هتعددة  (Crompton,2012)عرفو كروهبتون ، قاعات التدريس

باألضافة إلٍ تفاعالت لمتعمم الذى توفر لمهتعمم تفاعل هع الهحتوى التعميهٍ 
وأشار إليو هيمز ، أجتهاعية وذلك لألعتهاد عمٍ األجيزة االلكترونية الشخصية

(Mills,2011)  أنو التعمم الذى يقدم فرصا لمتبادل األجتهاعٍ لكافة أنواع الهعموهات
  .والوسائط عبر أتصال هتزاهن وغير هتزاهن هها يشجع عمٍ التفاعل والتشارك

ة بأنااو عبااارة عاان هجهوعااة هاان التطبيقااات الهتاحااة عباار أجياازة وتعرفااو الباحثاا 
الياااتف النقااال تتاايح التواصاال بااين هجهوعااة هاان الهتعمهااين تجهعياام هيااول وأىتهاهااات 

  .هشتركة
جهاال كهاا ذكرىاا  ويهكن تحديد سهات التعمم النقال والتاي تعتبار بهثاباة ههيزاتاو

فاااايق ؛ (Renee,2013)و رينييااا؛ (Fotouhi.G et.al,2011)فوتاااوىٍ؛ (4101عماااٍ )
 :إلٍ( 4107أحهد الرفاعٍ )؛ (4102الغاهدى )

 أي التعمم في أي هكان وأي زهان هها يجعل الهتعمم يتغماب عماٍ عوائاق  :التنقل
الخاصااة بالدارسااة؛ حيااث يعتهااد عمااٍ اساااتخدام تقنياااات السااامكية والهكان  الزهان

 والحاسبات اآللية الهصغرة. ، قهيةوالهساعدات الشخصية الر ، هثاال الجااوال
  وذلااااك هاااان خااااالل تنااااوع الهحتااااوى  :التكيــــف مــــع قــــدارت واحتياجــــات الطــــال

 عاة الفروق الفردية.اليتناسااب هااع القدارت الخاصة لكل هتعمم أي هر 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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 االتاحاااااة فاااااي أي وقااااات وأي هكاااااان هااااان خاااااالل اساااااتخدام تقنياااااة. (WAP) 

Wireless. 
  الفنية والتقنية والهكان وغير ذلك فهعظم  تاالتغمب عمٍ هشكالت التجييز

هثل األجيزة الرقهية الشخصية أو الحاسبات اآللية  األجيزة هحهولة بصفة عاهة
 .الهصغرة واليواتف الهحهولة

 حيث تتهتع غالبية أجيزة الجوال  :التكمفة الهنخفضة نسبيا لتقنيات التعمم الجوال
  .سعارىا هقارنة بأجيزة الحاسب اآلليبانخفاض أ

 حيث يهكن الوصول إلٍ الهعموهات  القدرة عمٍ الوصول بسرعة لمهعموهات
 الوسائط األخرى. خاللبصورة أسرع هن 

  يحسن االنجاز والتفاعالت واالتجاىات االيجابية نحو الهحتوى الذي يتعمهو
 .الطالب

 هتعمم واقارنو واتاحتو في أي وقت يزيد التفاعل والتواصل بين الطالب والهعمم وال
 .يسيل تبادل الهمفات والكتب اإللكترونية بين الهتعمهينحيث 

  يتااايح الحرياااة والديناهيكياااة أي عطااااء الهزياااد هااان الحرياااة لعهمياااة الاااتعمم كاااي
 وخارج اسوار الهؤسسات التعميهية.  تاااتم داخااال

 هااتعمم وفاعميتااو العتهاااده عمااٍ الااتعمم الااذاتي والااذي يقااوم يؤكااد عمااٍ نشاااط ال
  .الهتعمم ىو هحور العهمية التعميهية وليس الهعمم عمااٍ أن

 واهكانياااة توصااايل  تناااوع الهحتاااوي والتطبيقاااات الهساااتخدهة فاااي الاااتعمم النقاااال
  ئية في الوقت الحقيقي عن بعد.الهقروءة والهسهوعة والهر  الهعموهاااات

  يخفض العوائق االتصالية بين الهؤسسات التعميهية والهتعمهين وأولياء االهور
  .أيضا

  يتيح لمهتعمم التواصل السريع هع شبكة الهعموهات الدولية حيث يتم االتصال
 هن خاالل خدهاة الاواب. ، في التعمم النقال السمكيا اإلنترنتب

( عمٍ أىهية توافر هجهوعة 4112) هحهد عطية، سالهٍكها أكدت زينب ال 
وضوح الهحتوى وخاصة فيها هن الشروط في هحتوى التعمم عبر الياتف النقال وىٍ )

أىهية الهحتوى الهقدم لمهتعمهين  -ية الهستخدم عمٍ اليواتف النقالةيرتبط بواج
ى هن حيث الهحتو  سيولة استخدام -وهدى ارتباطو بو لتحقيق االىداف التعميهية

تنوع  -هناسبة الهحتوى لحاجات الهتعمهين واالىداف التعميهية  -التصفح والروابط
  .(أساليب تقديم الهحتوى
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فاعمية التعمم النقال في ( 4101) دراسة أحهد سالم أثبتت فٍ ىذا السياقو  
ويرجع ذلك لمخدهات والتطبيقات والهيارت وبقاء اثر التعمم  الدراسٍ التحصيل
نتائجيا ( التي أكدت 4104دراسة أحهد فييم )؛ والتي يقدهيا الياتف النقال الهتنوعة

في اكساب الهفاىيم  SMSباستخدام الرسائل القصيرة عمٍ فاعمية التعمم النقال 
والهصطمحات التكنولوجية لدى الطالب كها اشارت النتائج إلٍ تكوين اتجاىات 

 (4102وأخرون) سة أشرف زيدانودار ؛ ايجابية لدى الطالب نحو التعمم باليواتف
أثر ترابط السياق النصٍ في رسائل الجوال عمٍ التحصيل  تعرف التي أستيدفت 

التحصيل تنهية التفاعل و ، وبقاء أثر التعمم وأشارت النتائج إلٍ فاعمية التعمم النقال
قياس أثر والتي استيدفت ( 4102)ودارسة فائق الغاهدي، وبقاء اثر التعممالدراسٍ 

في تنهية الهيارات العهمية وأشارت الدراسة إلٍ فاعمية التعمم  التعمم النقال خداماست
أثر بعض التطبيقات  تعرف والتي أستيدفت  (4107) يدودارسة نورة السعو ، النقال

في التعمم النقال عمٍ تنهية الحس العددى في الرياضيات وأشارت النتائج أن أستخدام 
النتائج إلٍ أن استخدام تطبيقات التعمم  SMSو  WhatsAppالتطبيقات النقال هثال 

 النقال هثل هيارت الحس العددي لدى طالب الهرحمة الثانوية.
؛ (Miller, et.al,2016) دراسة هيمر؛ (4107) دارسة أالء جعفر قد اشارتو  
 ( إلٍ أىهية4107) ىراودارسة سوازن ز ؛ ((Welsh,Andrw,2015 ويمش دارسة

ال وأدواتو في التعاهل هع هصادر الهعموهات االلكترونية هن حيث فاعمية التعمم النق
ت الوصول إلٍ هصادر الهعموهات الرقهية وهدى جاىزية الطالب اتحسين هيار 

  .في تنهية العديد هن الهيارات الستخداهيا وأىهية استخداهيا هن قبل الطالب
واجو ىذا النوع هن التعمم وهنيا التعمم النقال ياإللكترونٍ ورغم فاعمية أنهاط التعمم 

هعوقات كثيرة هنيا عدم وجود هعايير لتصهيم أساليب الدعم وأرشاد وتوجيو 
الهتعمهين وهساعدتيم نحو طرق التعاهل هع الهحتوى والبراهج الهقدهة هن خالل 

ولذا تعد أدوات الدعم هن أىم الهعايير التصهيم التعميهٍ الناجح اإللكترونٍ التعمم 
  .(47ص، 4117، سهاعيل حسونةإ)ميهية لمهواقع التع

  :أدوات التعمم النقال 
جتهاعيااة والهتاحااة تتهثاال أدوات الااتعمم النقااال فااٍ عاادد كبياار هاان التطبيقااات اال 

طاااار اعبااار األجيااازة النقالاااة والتاااٍ تتااايح التواصااال باااين هجهوعاااة هااان األشاااخاص فاااٍ 
مياااة يساااهح ببنااااء اعلتفنساااانٍ وأجتهااااعٍ لتباااادل الهعاااارف واألفكاااار فاااٍ أطاااار هااان اا

والتاااادوين ، والهااادونات، Facebookهحتوياااات الاااتعمم بشاااكل تشااااركٍ هثااال الفيسااابوك 
واألنساااااااااااتجرام ، والاااااااااااواتس أب، Youtubeاليوتياااااااااااوب ، Twitterالهصاااااااااااغر تاااااااااااويتر 
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Instgrame  والرسااائل القصاايرةSMS ، خدهااة الوسااائط الهتعااددة وMMS  وغيرىااا هاان
 .(Jokisalo&Riu,2009)تطبيقات 

 التعميم النقال:متطمبات  
بااااد هاااان تااااوافر هجهوعااااة هاااان ( أنااااو ال07ص ، 4112أشاااار جهااااال الدىشااااان )

  :األهور األساسية عند األخذ بالتعمم بالياتف النقال وتطبيقاتو وىٍ
  تااااوافر البنيااااة التحتيااااة الالزهااااة لمتعماااايم النقااااال: وتشااااهل تااااوفير األجياااازة الالساااامكية

باسااااتخدام األجياااازة  اإلنترنااااتل بوخاااادهات االتصااااا، الشاااابكات الالساااامكية، الحديثااااة
همحقاااااات األجيااااازة الالسااااامكية كالطابعاااااات والساااااهاعات وأجيااااازة شاااااحن ، الالسااااامكية
كهااا تتضااهن تااوفير بااراهج التشااغيل وبااراهج التطبيقااات الهالئهااة لمهناااىج ، إضااافية

وهااااواد وبااااراهج الااااتعمم الهتنقاااال هثاااال برهجيااااات الوسااااائط ، وأنشااااطة التعماااايم والااااتعمم
وكااال ذلاااك ، الهكتباااات اإللكترونياااة، الكتاااب اإللكترونياااة، ياااة لمتعمااايمالهتعاااددة التفاعم

 يتطمب وضع خطة هحددة هن الخبراء والهعنيين لتأسيس تمك البنية. 
   اقتناااااع أفااااراد اإلدارة التعميهيااااة والطااااالب وأولياااااء األهااااور بضاااارورة وأىهيااااة دهااااج

وفاااٍ جهياااع ، ساااةواساااتخدام تقنياااات التعمااايم النقاااال فاااٍ بيئاااة التعمااايم والاااتعمم بالهدر 
 عهميات اإلدارة بيا.

  فااإذا كاناات ىناااك ، اختيااار وتحديااد نهااط الااتعمم النقااال الهناسااب لمهوقااف التعميهااي
، والاتعمم النقاال الهخاتمط، ثالثة أنهاط الستخدام الاتعمم النقاال: الاتعمم النقاال الجزئاي

ساايتم فياال ، فاااألهر يتطمااب ضاارورة اختيااار الاانهط الهناسااب، والااتعمم النقااال الكاهاال
 أم الانهط، االعتهاد عمٍ النهط الذي يجهع باين هزاياا التعمايم الصافي والاتعمم النقاال

أم هااان خاااالل  الاااذي يكاااون فاااٍ الغالاااب داخااال غرفاااة الصاااف تحااات إشاااراف الهعمااام
استخدام الطالب لمتقنياات الالسامكية الهتنقماة خاارج الهدرساة وخاارج أوقاات الدراساة 

الاااازهالء أو إلااااٍ الهعماااام أو أداء بعااااض لالسااااتهاع إلااااٍ الاااادروس أو التحاااادث إلااااٍ 
 . اإلنترنتاألنشطة أو الدخول إلٍ هواقع تتعمق بالهحتوى الدراسي عبر 

   تحوياااال الهااااواد التعميهيااااة والتدريبيااااة الخاصااااة بالهؤسسااااات والهاااادربين إلااااٍ صاااايغة
أشاكال تتناساب هاع الجيااز بهع تضاهين الهحتوياات العمهياة ، تناسب التعميم النقال

 .والشبكة
 ير الدعم الهالي والهيزانيات الهناسبة. توف 
 عماٍ أن يتضاهن ، تدريب العنصر البشري الهشارك فٍ تفعيال نهاوذج الاتعمم النقاال

وىو ها يتطمب ، ىذا التدريب تعريف ادوار كل فرد هنيم فٍ عهميات التعميم والتعمم
 ضرورة التدريب الهستهر لمعنصر البشرى الهشارك.
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ساااعد طالبااات الدراسااات العميااا عمااٍ يلااتعمم النقااال وههااا ساابق تاارى الباحثااة أن ا
تحساين وتعزيااز فارص الااتعمم وهتابعاة البااراهج التدريبياة التااي تنهاٍ هياااراتين وقاادراتين 

بقاعااااات دراسااااية أو زهااااان هحاااادد وبأعتبااااار  ينغياااار هقيااااد نوأيضااااا أسااااتكهال دراسااااتي
د أن ياتم تاوفير خاصية الفردية في التعمم النقال فأن هن أىام الشاروط لماتعمم بشاكل جيا

وىنااا ، الاادعم أو الهساااعدة لمهااتعمم خاصااة فااي تبمااك البئااات التااي تقاادم تعمهااا هاان بعااد
( ألىهيااة تقااديم التوجيااات والتعميهااات والهساااعدات التاااي 4112يشااير هحهااد عطيااة )

 .يحتاجيا الهتعمم ولتوجيو تعمهيم في األتجاه الصحيح
 :الدعم اللكترونى -اثانيً 

 (4100) عبد العزيز طمبة؛ (4101) دنياهحهد الهر ، هييتفق كل هن نبيل عز  
أن الدعم عبارة عن هجهوعاة الهسااعدات والتوجيياات والتصاهيهات التاي تقادم لمهاتعمم 
أثناء عهمية التعمم كإرشادات وظيفتيا تساعد وتيسر لمهتعمم إنجاز هيام التعمم وتحقيق 

باناو هجهوعاة ( 4107)يادان و يعرفو أشرف ز  .األىداف الهطموبة هنو بكفاءة وفاعمية
االجياازة النقالااة بيااادف ر تقااديهيا لمهتعمهااين عبااايااتم هاان الهحتويااات الهعموهاتيااة التاااي 

 ىاااااني الشااااي وعرفااااو رشااااادىم وتااااوجيييم نحااااو الهسااااار الصااااحيح لمعهميااااة التعميهيااااة. إ
احاال ر بأنااو هجهوعااة هاان التوجييااات والهساااعدات واالرشااادات التااي تاارتبط به (4107)

ضااية والتااي تقاادم الكترونيااا لمهااتعمم راات االفتر تجااارب الهحاكاااة بااالهختب وخطااوات تنفيااذ
ء التجربااة وتحسااين هسااتوى اوفااق قواعااد هحااددة بحيااث توجااو وتيساار عمااٍ الهااتعمم اجاار 

 االداء الهيارى.
بأناو  :أجرائيا فاي ىاذا البحاثاإللكترونٍ تعرف الباحثة الدعم وبناء عمٍ ها سبق 

والهسااااعدات التاااي تقااادم عبااار الاااتعمم النقاااال لطاااالب هجهوعاااة التوجيياااات واالرشاااادات 
أو هساهوعة قبال أو أثنااء عهمياة  الدارسات العميا في شكل هعموهات نصية أو هصورة

التعمم بيدف إرشادىم وتوجيييم نحو الهيام الهرتبطة باالتهكن هان هياارت البحاث فاي 
  .هصادر الهعموهات االلكترونية

 :مصادر تقديم الدعم اللكترونى
ٍ إسااتخدام نااوعين هاان العناصاار البشاارية كهصااادر مااقتصاار البحااث الحااالي عي 

 وتقاااديم الااادعم حياااث هصاااادر تقاااديم الااادعم تعاااد شاااكل هااان أشاااكال الااادعم الاااذى يقدهااا
توجييات وأرشادات وتمهيحاات م في صورة مهتعمالعنصر البشرى األكثر خبرة وهعرفة ل

رات الالزهاااة وقاااد يكاااون تسااااعده عماااٍ أنجااااز الهياااام وتحقياااق اليااادف وأكتساااابو الهياااا
 .العنصر البشرى ىو الهعمم أو األقران األكثر هعرفة وخبرة
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الاادعم أو الهساااعدة التااي  وأنا (Archibald (2009 ,عرفااو أرشابالد  :دعــم المعمــم .0
داف ىااهااين وهاان ثاام تحقيااق األمالهتع وام وتوجياايااإنجاااز اله فااٍم مااٍ الهعمااتعتهااد ع

الطريقاااة  وأنااا) (Stocwell,2011 ساااتوكويل وكهاااا يعرفااا، وباااة بشاااكل فعاااالمالهط
م إلتهاااام األنشاااطة ماااهاااين هااان خاااالل الهعمهتعمل والهتبعاااة فاااي تقاااديم الااادعم والتوجيااا

 .يهية الهنشودةمداف التعىوصول إلٍ تحقيق األموبة لميهات الهطتعموال
وتؤيد ىذا النوع هان هصاادر الادعم النظرياة الساموكية والتاي تؤكاد ضارورة عارض 

ريقااة واضااحة ويحتاااج التركيااز عمااٍ أسااتخدام الطاارق الهناساابة هااادة الااتعمم الجدياادة بط
لعرضيا هن خالل أستخدام هصادر لماتعمم هالئهاة هثال تقاديم تمهيحاات أو األرشاادات 

 .والتغذية الراجعة
ٍ التنظاايم الااذاتي مااوتاارى الباحثااة أن الياادف هاان دعاام الهعماام ىااو تنهيااة القاادرة ع 

ت حال الهشاكالت وتحساين الكفااءة الذاتياة وتنهية التحصايل الدراساٍ وهياارا هينمهتعلم
  .وهيارات أتخاذ القرار

هجهوعة هن األنشطة  أنو (Kotsopouls,2008) عرفو كوتسبولز :انر دعم الق .4
، يامالهعرفية العو ، األساسية هياراتم وههارسة المتع عمٍهين مالتي تساعد الهتع

ويعرفو برينكمٍ ، ين األقرانبواألدوار الهتبادلة  الراجعةطريقة التغذية  وويتهيز بأن
(Brinkley,2011)  أنو عهمية يتم فييا تعميم الهتعمهين عن طريق أقرانيم

  .الهتعميهن األكثر خبرة وهعرفة بالهادة العمهية
شعور الهتعمهين  تقديم الدعم باألقران وترى الباحثة هن أىم ههيزات هصدر

ٍ التعبير عن ارائين وأيضا تبادل بالطهأنينة عند تمقٍ الدعم هن األقران والقدرة عم
عطية ، (Vasay,2010)الخبرات الهعرفية بحرية وىو ها أكدت عميو دراسة فازي 

( أن دعم األقران لو تأثير كبير في القيم عند الهتعمهين هثل قدرتيم 4104هحهد )
 عمٍ التعبير عن أفكارىم واتقان كثير هن الهفاىيم وأدارة الوقت واألحساس بالهسئولية
وحسن التصرف فٍ الهواقف الصعبة وخمق روح الفريق وأكتساب العديد هن الهيارات 

  .األكاديهية واألجتهاعية
وتؤيد ىذا النوع هن هصادر الدعم النظرية البنائية وذلك نتيجة وجود الهاتعمم فاي 
بيئة تعمم أجتهاعية فاعمة يحدث تفاعل بين الهعرفة السابقة والهعرفة الجديدة في هناخ 

جتهاعٍ تفاعمٍ وأيضا النظرية الهعرفياة األجتهاعياة حياث ياتم التفاعال الهتباادل باين ا
الهتعمهااين فااي ظاال بيئااة يتااوافر بيااا أدوات التواصاال حيااث يقااوم الهااتعمم ببناااء هعرفتااو 
بالتاادريج وباألعتهاااد عمااٍ األخاارين المااذين لاادييم قاادرات أكثاار خباارة وهعرفااة فااي أطااار 

  .التفاعل هع الهجتهع واألخرين
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وهاان الدراسااات التااي أجرياات حااول تااأثير بعااض هصااادر الاادعم دراسااة كوينتانااا  
التااي أسااتيدفت هقارنااة بااين هجهااوعتين أحااداىها  (Quintana,et al.2004)وأخاارون 

اإللكترونااااٍ لكترونااااٍ واألخاااارى تتمقااااٍ دعاااام هاااان الهعماااام بجانااااب الاااادعم اتتمقااااٍ دعاااام 
، فاااي التحصااايل الهعرفاااٍ وتوصااامت الدراساااة لعااادم وجاااود أي فاااروق باااين الهجهاااوعتين

 تعااارف أساااتيدفت  ٍوالتااا (Bertucci,et al,2012)وشاااٍ وأخااارون توأيضاااا دراساااة بير 
تاثير الدعم في التعمم القائم عمٍ الويب لتنهية هيارات حل الهشكالت وأعتهادت عماٍ 

دعام شخصاٍ وتوصامت أيضاا إلاٍ عادم وجاود فاروق باين  –دعم أقران  –دعم الهعمم 
وجااءت دراساة أيهان فاوزى ، فاي التحصايل الهعرفاٍ والهياارى باين الهجهوعاات الثالثاة

/ هااتعمم ببيئااة الااتعمم الشخصااة فااي تنهيااة فاعميااة نهطااين لماادعم هعماامتعاارف ( ل4107)
هيارات تصهيم قواعد البيانات والكفاءة الذاتية لدى طالب تكنولوجيا التعميم وتوصامت 

التحصايل الهعرفاٍ بينهاا  نتائج الدراسة إلٍ عدم وجود فرق باين باين نهطاٍ الادعم فاي
دراساة أحهاد ساعيد ، يوجد فرق لصاالح الادعم الهقادم هان الهاتعمم فاي الجواناب الهيارياة

/ الهااتعمم لتفاعاال بااين نهطااٍ الهساااعدة الهعماامأثاار ا تعاارف ( والتااي تسااتيدف 4107)
القاائم عماٍ الهشاروعات وتوصامت نتاائج الدراساة إلاٍ عادم اإللكتروناٍ ووأسموب التعمم 

في التحصيل الدراسٍ وبطاقة تقييم الهنتج بينها ظير فاروق لصاالح دعام  وجود فروق
 الهعمم في التفكير األبتكارى لدى الهتعمهين. 

 التنور التقنى وخصائصو: -اثالثً 
 & ITEA)رابطة التربية التقنية الدولية وهشروع التقنية األهريكية  تعرفو

TAAP, 2007) فيو القدرة عمٍ ، م وفيم التقنيةأنو القدرة عمٍ أستخدام وأدارة وتقوي
أختيار وأستخدام وعرض وتقويم التقنية وتطبيقاتياعمٍ نحو دقيق فيو هفيوم يشهل 
 :عمٍ هفردات وهصطمحات التقنية التي ينبغي لألفراد هعرفتيا وتعرفو الباحثة أجرائيا

 لهعموهاتىو إلهام الفرد بالقدر الهناسب هن الهعارف والهيارات الهتعمقة بتكنولوجيا ا
دارتياو  واتخاذ القرارات الصحيحة ، التي تهكنو هن فيم ىذه التكنولوجيا واستخداهيا وا 

والتي تواجيو في حياتو حاضرًا وهستقباًل؛ هها ، تجاه القضايا والهشكالت الهتعمقة بيا
 يجعمو هواطنًا فعااًل في بيئتو وهجتهعو. 

عمٍ األنجاز في هجال دراسة ويقصد بيا القدرة  :المعرفة :ولو أربعة مستويات 
  .التقنية
 .ويقصد بو القدرة عمٍ أستيعاب الهعموهات الهوجودة في هجال التقنية :الفيم
 .ويقصد بو القدرة عمٍ تفسير كيفية عهل أدوات التقنية :التحميل
  .ويقصد بو القدرة عمٍ أستخدام تطبيقات التقنية وأدواتيا :العمل
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  :Williams, 2000)) ائص أىميابعدة خص تقنىويتسم التنور ال
، ضرورة حتهية لمهواطن العادي في أي هجتهع، حتٍ يهكنو هسايرة العصر أنو -

فيو هن األساسيات التي ال غنٍ ، وهواكبة ها يدور حولو هن التغيرات التكنولوجية
 عنيا في هجال إعداد الفرد لمهواطنة الصالحة.

ذلك أن هواصفات ، وياتوكها يصعب تحديد هست، يصعب تحديده بشكل هطمق -
وهن وقت آلخر في البمد ، وخصائص الفرد الهتنور تكنولوجيًا تختمف هن بمد آلخر

 الواحد.
لذا فإن التنوير التكنولوجي ىدف هن ، ال يتحقق في هدى قصير هن الزهن -

 األىداف بعيدة الهدى التي يمزم لتحقيقيا وقت طويل نسبيًا.
فتنوير األفراد تكنولوجيًا في أي هجتهع ، قطليس هسئولية الهؤسسات التعميهية ف -

وهؤسسات أخرى غير ، ىو هسئولية هشتركة بين الهؤسسات التعميهية هن جية
تعميهية حيث يهكن ألي فرد أن يكتسب كثيرًا هن الخبرات العمهية والتكنولوجية 
، عن طريق أفراد أسرتو وعن طريق وسائل اإلعالم الهقروءة والهسهوعة والهرئية

 ر ذلك هن هصادر التثقيف خارج نطاق الهؤسسات التعميهية بشكميا النظاهي.وغي
فها كان يهثل قهة التكنولوجيا هنذ عدة سنوات أصبح اليوم ، هتغير بتغير الزهن -

 ويرجع ذلك إلٍ تراكهية التطورات التكنولوجية.، هن هخمفاتيا
أي هجتهع يتأثر يتأثر بالهتغيرات العالهية والهحمية، فالتنور التكنولوجي في  -

كها يتأثر بأية تغيرات عمٍ ، بالتغيرات العمهية والتكنولوجية عمٍ الهستوى العالهي
والقيم والعادات والتقاليد ، الهستوى الهحمٍ هن حيث طبيعة الحياة في ىذا الهجتهع

السائدة فيو وكذلك الهشكالت والقضايا التي تعترض الهواطن في أهور حياتو 
 اليوهية.

فالهواطن العادي الذي ال يتخذ التكنولوجيا ، عمٍ الهشتغمين بالتكنولوجيا ليس حكراً  -
هيدانًا لتخصصو أو عهمو ال يكتهل إعداده لمهشاركة الهثهرة فٍ هجريات أهور 

 هجتهعو دون تربية تكنولوجية تكسبو القدر الهناسب هن التنور التكنولوجي.
كيدف هن  –جي النظاهيفالتنور التكنولو ، ليس هسئولية هنيج دراسي هحدد -

يهكن أن يتحقق ليس فقط عن طريق هقرر أو هنيج –أىداف أي نظام تعميهي
بل أيضًا يهكن تحقيقو عبر جهيع الهناىج والهواد الدراسية عمٍ اختالف ، هستقل

وذلك هن خالل دهج الخبرات والهوضوعات التكنولوجية في هحتوى ، تخصصاتيا
 حتوى.تمك الهناىج وفقًا لطبيعة ذلك اله
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بل ىو هسئولية كل هن لو صمة بتربية أفراد ، ليس هسئولية الهعمم والهدرسة فقط -
فالتنور التكنولوجي ىدف تربوي تناط بو جهيع الهؤسسات التربوية ، الهجتهع

 النظاهية وغير النظاهية في الهجتهع. 
ب فالتنور التكنولوجي يتطمب تحقيقو إكسا، هتعدد الهجاالت واألبعاد والهستويات -

الهواطن العادي قدر هناسب هن الخبرات في كثير هن الهجاالت والهوضوعات 
بل أيضًا عمٍ هستوى البعد ، التكنولوجية ليس فقط عمٍ هستوى البعد الهعرفي

 والبعد األخالقي.، والبعد االجتهاعي، والبعد الوجداني العاطفي، الهيارى والعهمي
  :أبعاد ومجالت التنور التقنى

 :(200-201ص:، 4117، صبريهاىر )د ىذه األبعاد فيها يمي ويهكن تحدي
: ويشتهل ىذا البعد عمٍ الهعموهات والهعارف التي ينبغي تزويد البعد المعرفي -

وتتضهن تمك الهعارف: ، الطمبة بيا حول هجاالت التنور في تكنولوجيا الهعموهات
ن ذلك عمٍ هستويات ويكو ، والنظريات، والقوانين، والتعهيهات، والهفاىيم، الحقائق

 والتركيب والتقويم.، والتحميل، والتطبيق، والفيم، عقمية عديدة كالتذكر
ويشتهل ىذا البعد جهيع أنواع الهيارات التي ينبغي إكسابيا  البعد المياري: -

حيث يضم ىذا البعد: ، لمطالب في إطار تنويره في هجال تكنولوجيا الهعموهات
وهيارات ، وهيارات التفكير الناقد، كير العمهيالهيارات العقمية كهيارات التف

التفكير االبتكاري وهيارات عهميات العمم. والهيارات العهمية كهيارات التعاهل هع 
جياز الحاسوب وهحمقاتو واستخداهيا وصيانتيا. والهيارات االجتهاعية كهيارات 

 والعهل في فريق وغيرىا.، التعاون هع اآلخرين
هل عمٍ جهيع الهخرجات ذات الصمة بالجانب االنفعالي ويشت البعد الوجداني: -

والقيم ، والحس بيا والهيول واالتجاه نحوىا، العاطفي كالوعي بتكنولوجيا الهعموهات
 وأوجو تقديرىا.، الهتعمقة بيا

: ويركز عمٍ إكساب الطالب أنهاط السموك األخالقي وهعاييره عند البعد األخالقي -
كها يركز عمٍ رفع هستوى ، يا الهعموهات واستخداهياالتعاهل هع تطبيقات تكنولوج

وتنهية قدراتو ، وعي الطالب بالقضايا األخالقية ذات الصمة بتكنولوجيا الهعموهات
 عمٍ فيم وتحميل أسباب تمك القضايا ونتائجيا.

ويهثل ىذا البعد أىم أبعاد التنور في هجال تكنولوجيا  بعد اتخاذ القرار: -
كسابو القدرة عمٍ اتخاذ  ويركز ىذا، الهعموهات البعد عمٍ تأىيل الطالب وتدريبو وا 

صدار رأي أو حكم صائب عند هواجيتو ألي هوقف أو هشكمة أو  القرارات وا 
حيث يكون عمٍ الطالب اتخاذ القرار ، قضية ذات صمة بتكنولوجيا الهعموهات
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راء الهناسب حول االختيار الهنطقي لحل ها هن ضهن هجهوعة هن الحمول أو اآل
 البديمة والهفاضمة بينيا. 

  :تنمية ميارات التنور التقنى لدى طالبات الدراسات العميا
أصبحت تنهية هيارات التعاهل هع التكنولوجيا وأستخداهيا لدى طالبات 

اإللكترونٍ الدراسات العميا بكمية التربية أهرا ضروريا وهمحا فرضو هتطمبات التعمم 
 اإلنترنتفي نشر الهعرفة والتكنولوجيا عبر شبكات  بالهؤسسات التعميهية والتوسع

العالهية حيث يصعب عمٍ الفرد الغير هييئا لذلك التعاهل هعيا ويعد هن أىم ىذه 
الهيارات ها أشرنا إلييا هن قبل في هقدهة البحث وفقا لهعايير التنور التقنٍ لتدريس 

الدولية لمتربية والتقنية هحتوى التقنية لضرورة الحاجة إليو والتي وضعتيا الرابطة 
والذى يعد هقرر تقنيات التعميم واألتصال وها يحتويو هن هوضوعات جزءا لتنهية هثل 

حيث في هجال تكنولوجيا الهعموهات لدى طالبات الدراسات العميا ىذه الهيارات 
يتضهن هجهوعة هتنوعة هن الهوضوعات والقضايا الهتعمقة بتكنولوجيا الهعموهات 

الهعموهات وهجاالتيا الهختمفة قنية حيث تم التطرق إلٍ هفيوم ت، واالتصاالت
كها ركز الهقرر عمٍ ، وأهن الهعموهات والبيانات، والهين الهرتبطة بيا، وتطورىا

االتصاالت والشبكات وأنواعيا ، دارة البيانات والهعموهاتبأالجانب الهياري الهتعمق 
ويتضهن الهقرر ، بأشكاليا الهختمفةوسبل تبادل الهعموهات ، السمكية والالسمكية
والثانية بعنوان ، الهجاالت التطبيقية لتقنية الهعموهاتاألولٍ بعنوان ، وحدتين دراسيتين

، وقواعد البيانات، وتناولت هواضيع حل الهشكالت، هستحدثات تقنيات التعميم
فة الهبادئ أضافا لهعر  وأهن الهعموهات، اإلنترنتوهفاىيم في ، والهقررات األلكترونية

والهفاىيم التي يقوم عمييا ىذه التطبيقات التكنولوجية وقواعد التعاهل هعيا 
هها يساعد عمٍ تحسين أداء وكفاءة طالبات الدراسات العميا وتأىمييم ، وأستخداهيا

  .لدهج التطبيقات التقنية في هجاالت التعميم الهختمفة
 :اإلجراءات المنيجية لمبحث

تصهيم بيئة التعمم النقاال وفاق هتغيار اإلجراءات التالية: أواًل( فقد اتبعت الباحثة  
ثالثًااا( ، بناااء أدوات القياااس وأجازتياااثانًيااا( ، وتطويرىااااإللكترونااٍ هصاادر تقااديم الاادعم 

خاهًسااااا( الهعالجااااة ، التجربااااة األساسااااية لمبحااااثرابًعااااا( ، التجربااااة األسااااتطالعية لمبحااااث
 .حثسابًعا( نتائج الب، اإلحصائية لمبيانات

 : تصميم بيئة التعمم النقال وتطويرىا -أولً 
بهراجعاة هجهوعاة هتنوعاة هان نهااذج لتصهيم البيئة التعميهية هحل البحث قاهات 

؛ (Addie,2000)نهاوذج أدى ؛ (4114هنيا نهوذج حسان البااتع ) التصهيم التعميهي
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اءات ساتطيع تحدياد الهراحال واإلجار توذلك حتٍ ، (4102نهوذج عبد المطيف الجزار )
القاائم عماٍ التطبيقاات االجتهاعياة  بيئاة الاتعممالهختمفة التاي يهكان اتباعياا فاي تطاوير 

و الحظت الباحثة هن خالل دراستيا ليذه النهاذج أنيا تتفق هعا عمٍ الهراحل ، النقالة
، األساسية لعهميتٍ التصهيم واألنتاج وأن أختمفت في عرض تفاصايل ىااتين العهميتاين

وعمااٍ ضااوء دراسااة ىااذه النهاااذج قاهاات الباحثااة باألسترشاااد بيااذه النهاااذج ببناااء نهااوذج 
لبيئة التعمم النقال وتطويره قائم عماٍ العناصار األساساية لياذه النهااذج ويناساب طبيعاة 

وبنااااء عميااو كانااات هراحاال وخطاااوات تصااهيم البرنااااهج التعميهااي عماااٍ ، البحااث الحااالي
 :النحو التالي

 وقد اشتممت ىذه المرحمة عمى الخطوات التالية: :لمرحمة التحمي -0
  :تحميل المشكمة وتقدير الحاجات - أ

التنور يرتكز البحث الحالي عمٍ وجود قصور واضح فيها يتعمق بهيارات  
ضعف في أدائين الهيارى في التعاهل هع ، التقنٍ لدى طالبات الدراسات العميا

 الهياماستبيانو هن خالل بعض  حثةت الباها استطاع التكنولوجيا وأستخداهيا وىو
الطالبات والتي توصمت هن خالليا الباحثة ألحتياج الطالبات التي تم تطبيقيا عمٍ 

لمتوجيو واألرشاد والهساعدة عمٍ كيفية الوصول لمهعموهات وضروة العهل فيها بينين 
نٍ اإللكترو بشكل تعاونٍ وهن ىنا ظيرت الحاجة لدراسة فاعمية هصدر تقديم الدعم 

في تنفيذ الهيام الهطموبة هنيهن وذلك فيها يتعمق بتأثيرىها عمٍ  (/ األقرانالهعمم)
التحصيل الهعرفٍ واألداء الهيارى الهرتبط بيذه الهيارات بهقرر تقنيات التعميم 

 ونظرا ألن براهج التدريب النقال احد التوجيات الهستحدثة في عهميات، واألتصال
هزايا أكدتيا الدراسات السابقة فإن البحث الحالي يتجو نحو وليا العديد هن ال، التعمم

 طالبات الدراسات العميالدى  هيارات التنور التقنٍفي تنهية  بيئة التعمم النقالتوظيف 
 هحل البحث.

 :المتعممينتحميل خصائص وآراء  -  
والهمتحقااين ببرناااهج  طالبااات الدراسااات العمياااارتكاازت عينااة البحااث الحااالي عمااٍ 

( 02وقد تم استطالع آراء )، األهير سطام بن عبد العزيزالعام لمتربية بجاهعة  الدبموم
هراعاااااة  وذلاااكالهتنوعاااة  نلمتطبيقاااات النقالاااة وأدواتياااان فيهاااا يتعماااق باسااااتخداهي طالباااة

وقااد أساافرت النتااائج عاان ، النقااال بيئااة الااتعممالهتنوعااة فيهااا يتعمااق ببناااء  نخصائصاايل
لمتطبيقاااات  نفضاااال عااان اساااتخداه، ألجيااازة نقالاااةهااان أفاااراد العيناااة ( %۰22اهاااتالك )

هااانيم تطبياااق ( %۰22الهتنوعاااة عبااار ىاااذه األجيااازة بنساااب هتفاوتاااو حياااث يساااتخدم )
بنساااااااابة  Twitter تااااااااويترو ، (%۰22بنساااااااابة ) Youtubeاليوتيااااااااوب و ، أب الااااااااواتس



 9102 أبريلعدد  -دراسات وبحــوث -مجمة تكنــــولوجيا التربيـــــة

 

  

24 

بنسابة  Facebookوالفايس باوك ، (%21) بنسابة SMSوالرسائل النصية ، %(۰22)
 بنسابة Instgrameوالصور التشااركية ، (%78بنسبة ) Bolgs والهدونات، (% 78)

70%.) 
  سموكياتين الهدخمي الخاصة بهيارات التنور التقنٍ يكاد يكون هتساوى حيث أنين

لم يتعرضوا لدراسة ىذه الهيارات فٍ أى هقرر سابق فٍ هرحمة البكالوريوس قبل 
  .دراسة الهقرر هوضع التجريب بالبحث الحالٍ

 :التعمملبيئة تحميل ا .ج
االهير هن داخل حدود جاهعة تهتد النقال  التعممالخاصة بتطبيق  بيئة التعمم 

 طالباتاألهاكن الرسهية لتصاحب ال إلٍ خارج حدود اسوار سطام بن عبد العزيز
داخل الجاهعة  لمطالباتوهن خالل ىذه البيئة الههتدة يهكن ، داخل الهنزل وخارجو
كذلك فإن جهيع ، هن خالل شبكات االتصال الخاصة نتاإلنتر االتصال الالسمكي ب

وىم في خارج الجاهعة عبر شبكات  اإلنترنتعينة البحث يهكنيم االتصال بالطالبات 
، ( الالسمكية بالهنازلDSLأو هن خالل خطوط ال )، اليواتف النقالة الخاصة بيم

  .ىذا البحثلذلك ال يوجد قيود خاصة ببيئة التعمم ذات تأثير واضح عمٍ أجراء 
 تحديد األىداف العامة:  .د

التنور التقنٍ  هيارات تنهيةوالهرتبطة ب تينالهقترح تيناليدف العام هن الوحد
في ضوء ، بجانبيو األدائٍ والهعرفٍ لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية

 .(0أنظر الهمحق رقم)، الهوضوعات والهحددات الخاصة بالهقرر
  :اتتحميل الميار  .ه
وىو تقديم وصف هنطقٍ لكل خطوة هن خطوات الهيارة بحيث يتم تقسيم  

حيث تفيد عهمية التحميل الهيام بصفة عاهة في أختيار ، الهيارات إلٍ هيام أساسية
كها تساعد عمٍ تحديد األىداف التعميهية ، هحتوى الهادة التعميهية وتحديد تفاصيميا
  .وىات لهصادر التعمم الهختمفةكها تساعد في كتابة النصوص والسيناري

وفٍ ضوء هفيوم تحميل الهيام وخبرة الباحثة في تدريس هقرر تقنيات التعميم  
 ((ITEA واألتصال وهن خالل األستعانة بقائهة هعايير الجهعية الدولية لمتربية التقنية

 وتحميل عدد هن الدراسات التي تناولت ىذه الهيارات هثل دراسة أبتياج أسهاعيل
دراسة ؛ (Melanie,2014)دراسة هيالنٍ ؛ (4102دراسة شيهاء هحهود )؛ (4102)

  .( والتي تناولت التنور التقنٍ وأبعاده وهستوياتو4107هنٍ كاهل )
( 7) وقد أسفر ىذا التحميل عن أعداد قائهة هبدئية لمهيارات األساسية وعددىا 

وقاهت ، ( هيارة فرعية21هيارات أساسية ويتفرع هنيا الهيارات الفرعية وعددىا )



 ببيئة التعمم النقال وفاعميتو اإللكترونى أختالف مصدر تقديم الدعم 
  لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية عمى تنمية ميارات التنور التقنى

 

27 

الباحثة بعرضيا عمٍ هجهوعة هن الهحكهين الهتخصصين في هجال تكنولوجيا 
وصحة الصياغة ، التعميم وذلك بيدف أستطالع رأييم في صحة تحميل الهيارات

  :المغوية لمهيارات وتم تقسيهيا كها يمٍ
 (ت فرعيةهيارا 7التعاهل هع الحاسب األلٍ ويندرج تحتيا ) :الهيارة األولٍ
 7) ويندرج تحتيا التعاهل هع هحركات البحث وصفحات الويب :الهيارة الثانية

 .(هيارات فرعية
 2التعاهل هع وسائل األتصال السمكية الالسمكية ويندرج تحتيا ) :الهيارة الثالثة

 .(هيارات فرعية
 .(هيارات فرعية 7) ويندرج تحتيا التعاهل هع شبكات األتصال :الهيارة الرابعة

  .(هيارات فرعية 4التعاهل هع هقرر الكترونٍ ويندرج تحتيا ) :الهيارة الخاهسة
  .(هيارات 7) ويندرج تحتيا اإلنترنتالدخول عمٍ هواقع  :الهيارة السادسة

ثم تهت هعالجة إجابات الهحكهين أحصائيا بحساب النسبة الهئوية لهدى  
ة التي يجهع عمٍ صحة تحميميا صحة تحميل كل هيهة وأكتهاليا وتقرر أعتبار الهيه

( هن الهحكهين غير صحيحة ويعاد النظر فييا بناءا عمٍ توجييات 71%) أقل هن
هيهة  (7 ) الهحكهين وبذلك أصبحت قائهة الهيارات في صورتيا النيائية تتكون هن

 .(2) هيارة فرعية أنظر همحق رقم (21) ويتفرع هنيا، أساسية
 ىذه المرحمة عمى الخطوات التالية: وقد اشتممت :مرحمة التصميم .9

 : تحديد األىداف التعميمية .أ
وروعٍ ، تم تحديد األىداف التعميهية في ضوء األىداف العاهة السابق تحديدىا 

وقد ، في صياغتيا الشروط والهبادئ التي يجب هراعاتيا في صياغة األىداف التعميهية
( ىدفا تتفرع 77تتكون هن )، الهبدئية قاهت الباحثة بأعداد قائهة باألىداف في صورتيا

( أىداف عاهة وقاهت الباحثة بعرضيا عمٍ هجهوعة هن الهحكهين 4هن )
الهتخصصين في هجال تكنولوجيا التعميم بيدف أستطالع راييم في هدى تحقيق 

، وهدى كفايتيا لتحقيق األىداف العاهة، صياغة األىداف لمسموك التعميهٍ الهطموب
ة بأجراء التعديالت الالزهة وأصبحت قائهة األىداف في صورتيا قد قاهت الباحثو 

 .(4) ( أىداف عاهة أنظر الهمحق رقم4) تتفرع هن ( ىدفا77) النيائية تتكون هن
 :لتطبيقات التعمم النقالالخريطة الييكمية والوظيفية وتنظيم تصميم  .ب
خداهيا داخل تضهن الخريطة الييكمية التطبيقات األساسية التي سوف يتم است 

 الواتس أب( تطبيقات أساسية ىي: 2الباحثة عمٍ )ت بيئة التعمم النقال حيث اعتهد
(Whatsapp) ، تويترو Twitter ،قصيرةالرسائل ال SMS  حيث غالبية ىذه التطبيقات
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وىٍ تتيح أهكانية رفع الهحتوى التعميهٍ وأدارتو ، يتم استخداهيا هن قبل الطالبات
ويتم األستخدام الوظيفٍ لكل تطبيق ، ن بسيولة وبدون قيوديابعتوتسجيل الطالبات وهت

 هن ىذه التطبيقات في تنفيذ بيئة التعمم عمٍ النحو التالي:
 ل الواتس أبتطبيق التراسل النقا Whatsapp:  تم استخدام ىذا التطبيق كهنظم

، إداري لمبيئة يتم هن خاللو هشاركة وهناقشة وتقييم كل فعاليات االهحتوى
 رسال التعهيهات والتوجييات العاجمة عمية وأيضا الهقاالت الخاصة بالهقرروا  

  .وأى روابط لعرض وهشاركة هقاطع لمفيديو ذات العالقة بالهحتوى
  تطبيق التدوين الهصغرTwitter:  تم استخدام ىذا التطبيق في بث الهعموهات

ات الهختصرة والهحتويوالهيارات األساسية والهحددة ذات العالقة بالهفاىيم 
تم استخدام ىذا التطبيق كبيئة نقاش اجتهاعية لهناقشة كل ، لهقررلهوضوعات ا

األفكار واألىداف التدريبية عمٍ هستوى اجتهاعي أكبر يتضهن كل أفراد 
 الجتهاعية. ن االهجتهع التدريبي وكذلك أقرانيم ضهن شبكاتي

  الرسائل النصية تطبيقSMS:  األراء ونشر استخدم ىذا التطبيق لكتابة
وأيضا أي تعهيهات ىاهة هن قبل ذات العالقة بالهحتوى  واألستفسارات القصيرة

 الطالبات.
 :النقال بيئة التعممداخل ونمط التعمم اإللكترونى تصميم الدعم  .ج

 أبيئة التعمم النقال هحتوى البحث الحالي تعتهد في تقديم هحتوياتو عمٍ هبد 
حيث الهحتوى يتم بناءه بشكل ، هصدر الدعمالتشاركية بين الهجهوعات حسب 

وعمٍ ذلك فإن ، تشاركي عبر هجهوعة هتنوعة هن أستراتيجيات التفاعالت االجتهاعية
تهت وفقا لمتصهيم ، هوضوعات بيئة التعمم تم بمورتيا في شکل هواقف تدريبية

ها ه (/ األقرانالهعمم)اإللكترونٍ التجريبٍ لمدراسة والذى يتضهن هصدرين لمدعم 
يتطمب وجود هجهوعتين األولٍ هجهوعة طالبات يقدم لين الهحتوى التعميهٍ عبر 
، بيئة التعمم النقال ويقدم لين الهعمم الهساعدة ألكترونيا عبر تطبيقات الياتف النقال

الهجهوعة الثانية يقدم لين نفس الهحتوى التعميهٍ عبر بيئة التعمم النقال هع أتاحة 
واصل ألكترونيا هع أقرانين في الهجهوعة ويقدهون الهساعدة الحصول عمٍ الدعم بالت

وقد تم توجييين نحو ههارسة هجهوعة هتنوعة هن ، عبر تطبيقات الياتف النقال
في  نالتي تساعدىم عمٍ تكوين بنية هعرفية كبيرة تؤىمي، األنشطة االجتهاعية

 تعمم.الوصول إلٍ تعهيهات وحقائق ال يهكن تجاىميا هرتبطة بهوضوعات ال
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 النقال: بيئة التعممداخل  التعميميةتصميم الستراتيجيات  .د
بالهحتوى اعتهد البحث الحالي عمٍ هجهوعة هن االستراتيجيات تم تنفيذىا  

 وقد كانت ىذه االستراتيجيات عمٍ النحو التالي:، في أثناء تطبيق التجربة
 في الطالباتل وضع استراتيجية التعمم النشط: نفذت ىذه االستراتيجية هن خال 

الطالبات حالة نشاط دائم باستخدام هجهوعة هتنوعة هن الهيام التي يقوم 
 النقال. الياتفبتنفيذىا عبر تطبيقات 

  عمٍ التشارك بين الهجهوعة استراتيجية التعمم التشاركي: تعتهد ىذه االستراتيجية
س الوقت وذلك تشاركيا في نف الهطموبة تنفيذ ىذه الهيهات أن يتم عمٍ الواحدة

 باالعتهاد عمٍ أدوات االتصال التزاهني عبر تطبيقات البرناهج. 
  في عضوية  الطالباتاستراتيجية العضوية: تعتهد ىذه االستراتيجية عمٍ إشراك

وهن ثم نقل خبراتيم هن ىذه التطبيقات ، تطبيقات اجتهاعية تناسب اىتهاهاتيم
  .إلٍ باقي أفراد الهجهوعة

 :التعميمية ببيئة التعمم النقالة تصميم األنشط .ه
هجهوعة هتنوعة هن األنشطة التدريبية هن قبل لتنفيذ الهحتوى التعميهٍ يتطمب 

وهن بين ىذه األنشطة التي تم تنفيذىا ، الطالبات وذلك لتحقيق أىداف البيئة التعميهية
وهشاركة ، األنشطة الهرتبطة بالهشاركة في جمسات النقاش عبر الياتف النقال

، وعهميات البحث الهعموهاتي، الهقررالوسائط الهتعددة ذات العالقة بهوضوعات 
باإلضافة إلٍ اإلجابة عن كل ، وكتابة الهقاالت والتقارير والتدوينات بأنواعيا الهختمفة

الهقرر وذلك وفقا لهتغيرات األسئمة االجتهاعية الهطروحة ذات العالقة بهوضوعات 
 .البحث الحالي

 :راتيجية الدعم والتحكم التعميمىأستتصميم  .و
وضحت الباحثة ألية تنفيذ الهيام هن خالل التعميهات الواضحة عن كيفية 

عمٍ استثارة دافعية  داخل بيئة التعمماالستراتيجية العاهة  اعتهدتالتنفيذ كها 
عبر  وذلك، عن طريق استخدام أساليب جذب وتوجيو االنتباه ىنوتحفيز ، الطالبات

الهقرر هع ربطيا بهوضوعات ، تهييدية هتقدهةكروابط راسل النقال تطبيقات الت
 لين.لتحقيق التييئة الهناسبة 

 :تصميم نمط التعمم .ى
كل لتعميهية تصهيم هجهوعة هتنوعة هن الهواقف ا النهط التعميهٍيتطمب تنفيذ 

هيارات التنور في تنهية  حهوقف هنيا يختص بهيهة هحددة يكون ليا دورا واض
الهقرر تغطي جهيع هوضوعات  تعميهية هواقف (4)وعمٍ ذلك فقد تم تصهيم ، التقنٍ
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تنفيذىا جهيعا عبر التطبيقات التي تم تحديدىا بالبحث  قد تمو ، هوضع البحث الحالي
 طالبةعينة البحث بيذه الهواقف بحيث ينفذ كل  الطالباتوقد تم تزويد ، الحالي

لهواقف تم عرضيا عمٍ هجهوعة هن وبعد االنتياء هن صياغة ىذه ا ،هتطمباتيا
أنظر همحق  تطبيقلم%( عمٍ صالحية ىذه الهواقف ۹4أجهعوا بنسبة )، الهحكهين

 .(7رقم )
 اشتهمت ىذه الهرحمة عمٍ الخطوات التالية:  :اإلنتاجو مرحمة التطوير  -۳ 

  :التعميميةلمواقف لخاصة باتصميمات االإعداد  .أ
والتي تم اإلشارة إلييا في الخطوة األخيرة الخاصة بالهحتوى  تصهيم الهواقف 

الطالبات وبحيث تكون جاىزة لمتحويل الرقهي ليتم تشاركيا هع ، هن الهرحمة السابقة
عينة البحث الحالي وقد روعٍ في التصهيهات توظيف هتغير الدعم هن حيث طبيعتو 

م عهل هن الهعمم تاإللكترونٍ وهكان وروده فهثال الهجهوعة التي تتمقٍ الدعم 
أرشادات لمطالبات في بداية كل هوقف تعميهٍ وبعد نياية كل هوقف تعميهٍ يشير 
، لين أنو في حالة الحاجة لمهساعدة المجوء لمهعمم هن خالل أدوات التواصل الهحددة

أها الهجهوعة الثانية األختالف يكهن في نياية كل هوقف تعميهٍ يشير لهساعدة 
  .الل أقرانين والتي تتوافر لديين خبرة أكبربعضين البعض أي الهساعدة هن أخ

 :واألنتاج الفعمى لتخطيطا . 
  الهستخدهة لمتعمم عن طريق الياتف النقالتحديد التطبيقات الرئيسية هن خالل 

 .الطالبات عينة البحث الحاليوالتأكد هن وجودىا عمٍ اجيزة 
  نتاج الهواقف , Image  ,pdf ) ووضعيا في شكل همفات رقهيةالتعميهية وا 

word). 

  الهقرر هوضع البحث إنتاج وتحرير الوسائط الهتعددة ذات العالقة بهوضوعات
 .الحالي

  تجييز الرسائل والتنبييات التي يتم أستخداهيا أثناء الهواقف التعميهية والرهوز
 .التٍ يتم أستخداهيا هع طالبات عينة البحث

  :مرحمة التقويم واألستخدام .ج
ووسائطيا ، التعميهيةعهميات التقويم البنائي لمهواقف  بعد االنتياء هن 
، الفنية والتربوية النواحيوالتأكد هن خموىا هن األخطاء في التصهيم هن ا، الهتعددة

كها ، تم إعداد الهواقف في صورتيا النيائية، وتعديل ها يمزم بناء عمٍ آراء الهحكهين
اجيا بفاعمية عبر التطبيقات تم التأكد هن عهل الوسائط الهتعددة التي تم إنت
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باإلضافة إلٍ التأكد هن سيولة استخدام التطبيقات التي تم ، االجتهاعية الهحددة
 .لبيئة التعمم بالنقال بالبحث الحاليتحديدىا 

  :بناء أداتى القياس وأجازتيا -ثانًيا
o :الختبار التحصيمي 
ـــار: - أ ـــد ىـــدف الختب توى هساااييااادف االختباااار التحصااايمي إلاااٍ قيااااس  تحدي

تحصااايل الطالباااات عيناااة البحاااث فاااي الهحتاااوى الهااارتبط بالجاناااب الهعرفاااٍ 
 .لهيارات أبعاد التنور التقنٍ

تام إعاداد جادول الهواصافات بحياث  :التحصـيمى جدول مواصفات الختبار - ب
وقااد تهثماات ىااذه الهوضااوعات – يوضااح الهوضااوعات التااٍ يغطييااا االختبااار

اتااااو لجهيااااع الجوانااااب وهاااادى تهثياااال هفرد، فااااي دراسااااة هوضااااوعات الهقاااارر
وهااادى توزياااع ىاااذه الهفاااردات عماااٍ هساااتويات األىاااداف الهعرفياااة ، الهعرفياااة

 .التعمم الهأهول تحقيقيا اتالخاصة بهوضوع
ــــار - ت ــــردات الختب هاااان  نوعااااان: تاااام إعااااداد االختبااااار باسااااتخدام صــــيافة مف

واالختياار ، ساؤاالً  (42) وتتضاهنالصاواب والخطاأ  :االختبارات الهوضوعية
 .سؤاالً  (77في هجهوعيا )وتشكل ، سؤاالً  (44) تتضهنو هن هتعدد 

تاام تقاادير اإلجابااة الصااحيحية : تقــدير درجــات التصــحية ألســئمة الختبــار - ث
وبالتاالي تكاون الدرجاة ، وصافر لكال إجاباة خاطئاة، لكل ساؤال بدرجاة واحادة

 ( درجة.77الكمية لالختبار )
ــــار - ج ــــي لالختب ن هجهوعااااة هاااا تاااام عاااارض االختبااااار عمااااٍ: الصــــدق المنطق

، لهعرفة آرائيم حول االختباار هان حياث الصاحة العمهياة لهفرداتاو الهحكهين
وهادى ارتبااط وشاهول الهفاردات لمهوضاوعات ، وهناسبة الهفردات لمهتعمهاين

وقاااد ، ودقاااة صاااياغة هفاااردات االختباااار، التاااي ساااوف ياااتم دراساااتيا باااالهقرر
أوصاااٍ الهحكهاااون بتعاااديل صاااياغة بعاااض الهفاااردات دون حاااذف ألي هااان 

 .(7) ت االختبار أنظر همحقهفردا
ــار: - ح ــات الختب ُحسااب ثبااات االختبااار باسااتخدام طريقااة إعااادة االختبااار    ثب

Test Retest  حيث تم إعادة تطبيق االختبار بعد التجريب االستطالعي  
وتاااام حساااااب هعاهاااال ، لالختبااااار عمااااٍ العينااااة نفساااايا وفااااي الظااااروف نفساااايا

وبماام هعاهاال ثبااات ، تطبيااقاالرتباااط ساابيرهان بااين درجااات الطااالب فااي كاال 
 .( وىٍ قيهة تشير إلٍ أن األختبار ثابت إلٍ حد هقبول1.74األختبار )
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تام حساااب هعاااهالت السايولة لكاال هفااردة هاان  معامــل الســيولة والصــعوبة: - خ
أن هعاااهالت الساايولة تراوحاات بااين  الباحثااة توقااد وجااد ،هفااردات االختبااار

جهيعيااا تقااع  يتحصاايموبااذلك تكااون هفااردات االختبااار ال، (1.71 –1.27)
وبناء عميو تم إعادة ترتيب أسئمة االختباار بنااء عماٍ ، داخل النطاق الهحدد

 درجة صعوبتيا. 
 باين االختباارتراوحات هعااهالت التهيياز ألسائمة  معامل التمييـز لممفـردات: - د

هها يشاير إلاٍ أن أسائمة االختباار ذات قاوة تهيياز هناسابة ، (47.1-1.47)
 ر في قياس تحصيل الطالب.تسهح باستخدام االختبا

حياث ، : تم حساب هتوسط زهان اإلجاباة عان االختباارتحديد زمن الختبار - ذ
 دقيقة.  (21) بمم هتوسط زهن اإلجابة عن االختبار حوالي

o بطاقة مالحظة األداء:  
لتنهياة التناور عمٍ ضوء األىداف التعميهياة وتحميال الهياارة والهحتاوى التعميهاٍ 

قاهااات الباحثاااة بأعاااداد بطاقاااة أداء ألفاااراد عيناااة ، راساااات العميااااالتقناااٍ لااادى طالباااات الد
 .(7أنظر الهمحق رقم ) البحث

أن تكاااون الهياااارات الهطموباااة  :م البطاقاااة األعتباااارات التالياااةيوروعاااٍ فاااي تصاااه
عاادم ، تتضااهن العبااارة سااموكًا واحااداً ، هحااددة بصااورة إجرائيااة يهكاان هالحظتيااا بساايولة

أن توصااااف الهيااااارة الفرعيااااة توصاااايفًا دقيقااااًا لمهحااااور  ،إحتااااواء العبااااارة عمااااٍ أداة نفااااٍ
 .الرئيسٍ ليا

ــــة (0) ــــن البطاق الهجهااااوعتين  –هاااادى أكتساااااب عينااااة البحااااث  تعاااارف  :اليــــدف م
وهادى انعكااس  طالباات الدراساات العمياالدى  التنور التقنٍهيارات  –التجريبيتين 

 .اتالطالبعمٍ أداء ىؤالء  التعمم النقال وهتغيرات البحث الحالٍبيئات 
تم التأكد هن صدق البطاقاة عان طرياق عرضايا عماٍ هجهوعاة  :صدق البطاقة  (4)

وقاد أوصاوا بتعاديل صاياغة بعااض  –هان الهحكهاين فاي هجاال تكنولوجياا التعمايم 
 .البنود البطاقة وأضافة بعض البنود

تم حساب ثباات البطاقاة بأساتخدام أساموب تعادد الهالحظاين عماٍ  :ثبات البطاقة (2)
حياث يقاوم ثالثاة هان الهالحظاين كال هانيم هساتقل عان األخار  ،أداء الفرد الواحد

لذلك أستعانت الباحثة بأثنين هن الزهيالت ، بتقييم أداء الهتعمم هن خالل البطاقة
وتم تدريبيم عمٍ أستخدام البطاقة وتجريبيا عمٍ طالبين ألكتساب هيارة أستخدام 

  .أي صعوبة واجيتيم في أستخداهيا تعرفالبطاقة و 
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هااااان أفاااااراد العيناااااة  ثهانياااااةقاهااااات الباحثاااااة وزهيالتياااااا بهالحظاااااة أداء  بعاااااد ذلاااااك (7)
هنيم ألحد الهعاالجتين التجاريبيتين  أربعةناألستطالعية لمبحث حيث تعرض كل 

وتم حساب هعاهل األتفاق الهالحظين عمٍ أداء كال طالاب عماٍ ، لمبحث الحالي
 الثهانياةفاراد لحساب نسبة األتفاق عماٍ األ Cooperحدة بأستخدام هعادلة كوبر 

وكااااذلك أسااااتخدهت الباحثااااة )هعادلااااة ىولسااااتٍ( لحساااااب ، (1.24والتااااي بمغاااات )
( وىٍ نسبة تدل عمٍ ثبات البطاقة إلٍ 1.72ثبات البطاقة والتي بمغت )هعاهل 

 .حد كبير وتعد صالحة لمتطبيق
( ثااالث درجااات  أدى 2) :تاام توزيااع الاادرجات لمبطاقااة وفااق أربعااة هسااتويات وىااٍ (7)

( درجة واحدة 0)، ( درجتين  أدى وأخطأ وتدارك الخطأ بهفرده 4) ،بدون أخطاء 
 .(  لم يؤدى الهيارة  1والهستوى )،  أدى بهساعدة 

  .بذلك أصبحت بطاقة الهالحظة في صورتيا النيائية صادقة وثابتة (7)
 :تجربة البحث وجمع البيانات -ثالثا
ة أستطالعية عمٍ قاهت الباحثة بأجراء تجرب :التجربة الستطالعية لمبحث .أ

طالبة( فٍ  01وعددىم ) عينة البحثهجتهع عينة استطالعية هن نفس 
وذلك بيدف  00/4/4102وحتٍ  41/0/4102 الفصل الدراسٍ الثانٍ هن

الصعوبات التٍ قد تواجو الباحثة اثناء التجربة األساسية لمبحث والتأكد  تعرف 
األختبار لتحقق هن هدى ثبات هن الكفاءة الداخمية لهواد الهعالجة التجريبية وا

حيث تعرفت الباحثة عمٍ كل ها يهكن أن ، وبطاقة الهالحظة التحصيمٍ
 .يواجييا أثناء التطبيق النيائي

 هرت التجربة األساسية بالهراحل التالية: التجربة األساسية لمبحث: . 

ظة وبطاقة الهالح األختبار التحصيمي: الهتهثمة فٍ تطبيق أداتٍ القياس قبمًيا .0
وتم ، لمتأكد هن تكافؤ الهجهوعتين فٍ هدخالتين، عمٍ هجهوعة عينة البحث

 One Way Analysis Ofأستخدام تحميل التباين أحادى األتجاه 

Variance  ٍلتعرف داللة الفروق بين الهجهوعتين في درجات األختبار القبم
الهيارية وأسفرت النتائج إلٍ تجانس الهستويات الهعرفية و  ،وبطاقة الهالحظة

 (0قبل إجراء التجربة األساسية لمبحث كها ىو هوضح بالجدول رقم )
وبالتالي يهكن أعتبار الهجهوعتين هتكافئتين قبل أجراء التجربة وأن أي فروق 

  تظير بعد التجربة تعود إلٍ الهتغير الهستقل هوضع البحث الحالي.
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 القبمي  اسالقي( داللة الفروق بين الهجهوعات في درجات 0جدول )
 لمتحقق هن تكافؤ الهجهوعات التجريبية الهعرفٍ وبطاقة الهالحظةتحصيل لم

 مصدر الدعم األداة
عدد 

 العٌنة

المتوسط 

 حسابى

األنحراف 

 المعٌارى

درجات 

 الحرٌة

 قٌمة

 (ت)

مستوى 

 0.0.الداللة

التحصٌل 
 المعرفً

 7033 71077 71 المعلم
23 .0710 

 غٌر دالة
 3072 71 71 األقران أحصائٌا

 بطاقة
 المالحظة

 31071 712023 71 المعلم
23 .0.17 

غٌر دالة 
 30031 713002 71 األقران أحصائٌا

وقد أشارت نتائج الهعالجة اإلحصائية كها ىي هبينة في الجدول السابق إلٍ 
 أن قيهة  ت  الختبار التحصيل الدراسٍ وبطاقة الهالحظة ىي عمٍ التوالي

وىذا ، (1.17دالة إحصائيا عند هستوي داللة ) وىي غير( 1.140، )(.0770)
يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الهجهوعتين فيها يخص كل هن اختبار 

تين التجريبي ينهها يشير إلٍ تكافؤ الهجهوعت، التحصيل الهعرفٍ وبطاقة الهالحظة
ار التحصميٍ وبطاقة روق تظير بعد التجربة في األختبفوأن أية ، قبل إجراء التجرية

وليس إلي اختالفات ، الهالحظة ترجع إلٍ االختالفات في هتغيرات التجرية الهستقمة
 .عتينهوجودة بالفعل قبل إجراء التجربة بين الهجهو 

 تنفيذ تجربة البحث: -۲ 
 تم تنفيذ تجربة البحث وفقا لمخطوات التالية: 

 عينة البحث  لطالباتهع احيث تم عقد جمسة تهييدية ، التهييد لتجربة البحث
، تنفيذالوكيفية ، بطبيعة البحث واليدف هنو وها ىو هطموب نلتعريفي

، التعميهٍباإلضافة إلٍ االتفاق عمٍ آليات اإلنتاج التشاركي لمهحتوى 
 .كل هجهوعة طبيعة العهل الخاص بيا وتعريف

  عتهد ي وأجيزتيم النقالة التي مهن أجل تييئة ىواتف الطالباتعقد جمسة هع
هن افراد  ألقرانين لطالبات بتوجيو دعوةوتوجيو جهيع ا في بيئة التعممعمييا 

، نلمتطبيقات االجتهاعية الخاصة بيه (ةالباحث) العينة باإلضافة إلٍ الهعمم
تباعا وفق  التعميهيةنحو البدء الفوري في تنفيذ الهواقف  الطالباتوتوجيو 

في االعتبار أن كل هوقف  هع الوضع، الجدول الزهني الخاص بكل هوقف
لتوضيح كل ها يتعمق بآليات تنفيذ الهوقف ، يبدأ بجمسة نقاشية تعميهٍ
نحو إهكانية حصوليم عمٍ الدعم في أي وقت  الطالبات. وتوجيو التعميهٍ

وتم ، عبر تطبيقات البرناهجكل هجهوعة تبعا لهصدر الدعم بيا  هن خالل



 ببيئة التعمم النقال وفاعميتو اإللكترونى أختالف مصدر تقديم الدعم 
  لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية عمى تنمية ميارات التنور التقنى

 

017 

هن  الثانٍين بالفصل الدراسي تطبيق تجربة البحث لهدة أسبوعين هتتالي
  2/2/4102الي  07/4/4102

 :التطبٌق البعدي ألدوات البحث .2
 .تم التطبيق ألداتٍ القياس عمٍ الهجهوعتين التجريبيتين بعديا 

 :المعالجة اإلحصائية لمبيانات -ارابعً 
الختبار الفروض ُأستخدهت حزهة البراهج اإلحصائية لمعموم االجتهاعية  

 SPSSوهعالجتيا باستخدام اختبار ، الهعالجات اإلحصائية   إلجراءT- Test  لمهقارنة
التحصيل الهعرفٍ في التطبيق البعدي لكل هن اختبار التجريبيتين بين الهجهوعتين 
 باإلضافة إلٍ حساب حجم األثر لمتدريب النقال.، وبطاقة الهالحظة

لمبيانات وفق وفيها يمٍ عرض لمنتائج التي اسفر عنيا التحميل األحصائٍ  
  .تسمسل عرض الفروض التي تهت صياغتيا فيها سبق

 :نتائج البحث وتفسيرىا والتوصيات -خامسا
 :تم عرض نتائج البحث وتفسيرىا هن خالل األجابة عمٍ اسئمة البحث كها يمٍ

 اإلجابة عمى أسئمة البحث: -0
لدى افرىا ما ميارات التنور التقنى الواج  تو : األجابة عمى السؤل األول -أولً 

 ؟ طالبات الدراسات العميا بكمية التربية في مقرر تقنيات التعميم واألتصال
وقد تهت األجابة عمٍ ىذا السؤال بالتوصل إلٍ قائهة الهيارات في صورتيا  

النيائية هن خالل األطالع عمٍ الدراسات واألدبيات السابقة والتي تناولت أبعاد 
؛ (4104ىاشم سعيد )؛ (4112ة هجدى أحهد )وهستويات التنور التقنٍ هثل دراس

( وقد توصمت الباحثة إلٍ قائهة الهيارات والتي تتكون 4107دراسة هديحة حسن )
 ( هيارات أساسية. 7) ( هيارة فرعية تحت21)هن 
ما تطبيقات بيئة التعمم النقال التي يمكن  :األجابة عمى السؤال الثانى -ثانيا
 ؟العميا تالتنور التقنى لدى طالبات الدراسا اتميار  عتماد عمييا في تنميةال
( تطبيقات أساسية يهكن 2تم تحديد )، تهت األجابة عميو في أجراءات البحثو  

وتطبيق ، Whatsapp الواتس أبالنقال وىي: تطبيق بيئة التعمم االعتهاد عمييا في 
 SMSالرسائل القصيرة وتطبيق  Twitterالتدوين الهصغر 

ما التصميم التعميمى المقترح القائم عمى  مى السؤال الثالث:األجابة ع -ثالثا
عتماد والذى يمكن الاإللكترونى التطبيقات السابقة وفق متغير مصدر تقديم الدعم 

  التنور التقنى لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية؟ مياراتعميو في تنمية 
( هواقف 4)جهمو هن تهت األجابة عميو في أجراءات البحث يتكون في ه 
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ىذا فضال عن اعتهاد ، ( تطبيقات نقالة2وتعتهد ىذه الهواقف عمٍ )، تعميهية
 .( استراتيجيات تدريبية هتنوعة2البرناهج عمٍ )

 :السؤال الرابع -ارابعً 

/ المعمم)اإللكترونى أختالف مصدر الدعم  فاعميةما  :ينص السؤال الرابع عمى
النقال عمى التحصيل المعرفى لممعمومات المرتبطة  مقابل األقران( في بيئة التعمم

  ؟بميارات التنور التقنى لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية
ويتم األجابة عمٍ ىذا السؤال هن خالل أستعراض نتائج تحصيل الجانب  

  :الهعرفٍ لمهيارة وىٍ كها يمٍ
 :فيما يمى عرض النتائج المرتبطة بالتحصيل المعرفى 

رض النتائج الخاصة بالمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين في التحصيل ع (0)
 :المعرفى لمميارة

، لمتحقق هن صحة الفرض األول الخاص بهقارنة الهجهوعتين التجريبيتين
وذلك فيها يتعمق بالتحصيل الهعرفٍ الهرتبط تم أستخدام أختبار )ت( لمتعرف عمٍ 

( نتائج )ت( ألفراد 4ويوضح الجدول رقم )، يتينداللة الفروق بين الهجهوعتين التجريب
 .الهجهوعتين التجريبيتين

( الهتوسطات واألنحرافات الهعيارية وقيهة ت وحجم األثر لدرجات 4جدول )
 التحصيل لمجانب الهعرفٍ لمهجهوعتين التجريبيتين لمبحث الحالٍ

 المجموعة 

األنحراف  المتوسط  العدد المعالجة
وى مست قيمة ت المعيارى

 الدللة
حجم 
مقدار  األثر

حجم 
 األثر 

المجموعة 
 األولى 

مصدر الدعم 
  8..9 35.98 01 ()المعمم

دالة عند  8.95
 ≥مستوى 
1.15 

 
0.63 
 كبير 

المجموعة 
 الثانٌة 

مصدر الدعم 
 )االقران(

71 28.24 20.1 

 الفرض األول وينص عمى: 

ن هتوسطٍ درجات بي (1.17) ال يوجد فرق دال إحصائًيا عند هستوى 
لمبحث في أختبار تحصيل الجانب الهعرفٍ الهرتبط بهيارات  تينالتجريبي ينالهجهوعت

التنور التقنٍ لدى طالبات الدراسات العميا يرجع التأثير األساسي لهصدر تقديم الدعم 
 . في التعمم عبر بيئة التعمم النقال هقابل األقران( –هعمم )اإللكترونٍ 

 ≥( يتضح أن يوجد فرق دال أحصائيا عند هستوى 4في جدول ) ستقراء النتائجاب
فيها بين هتوسطٍ درجات أفراد العينة لمهجهوعتين التجريبيتين فيها يتعمق  1.17



 ببيئة التعمم النقال وفاعميتو اإللكترونى أختالف مصدر تقديم الدعم 
  لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية عمى تنمية ميارات التنور التقنى

 

017 

هن اإللكترونٍ تمقت هصدر الدعم بالتحصيل الهعرفٍ لمهيارة لصالح الهجهوعة التي 
  .1.72وكذلك بمغت قيهة حجم األثر ، الهعمم

 يوجد فرق دال إحصائًيا عند هستوىأي أنو  الفرض األولرفض  تميوبالتالي 
لمبحث في أختبار تحصيل  تينالتجريبي ينبين هتوسطٍ درجات الهجهوعت (1.17)

الجانب الهعرفٍ الهرتبط بهيارات التنور التقنٍ لدى طالبات الدراسات العميا يرجع 
في التعمم  قابل األقران(ه –هعمم )اإللكترونٍ التأثير األساسي لهصدر تقديم الدعم 

  .ألولٍلصالح الهجهوعة التجريبية ا عبر بيئة التعمم النقال
تفسير النتائج الخاصة بمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين في التحصيل  (9)

  :المعرفى
 :تفسير نتيجة الفرض األول

فاعمية الهجهوعة التي توصل إلييا البحث الحالي إلٍ  ٍالنتيجة الت تشير ىذه 
عن طالبات الهعمم( عمٍ التحصيل الهعرفٍ لم) مقت هن خالل هصدر الدعمت

ولذا يجب هراعاة ىذه النتيجة ، األقران() الهجهوعة التي تمقت هن خالل هصدر الدعم
إذا ها دعهت نتائج الدراسات والبحوث اإللكترونٍ عند أختيار هصدر تقديم الدعم 

  :النتيجة إلٍ األسباب التالية وترجع الباحثة ىذه، الهستقبمية ىذه النتيجة
  التنوع في عرض الهعموهات وتقديم الهساعدات والتوجييات عبر تطبيقات

الياتف النقال هها جعل الطالبات لديين أتجاه إيجابٍ نحو ها يرسل هن الهعمم 
هن دعم خاص بالهحتوى التقنٍ وأيضا هساعدة الطالبات عمٍ الربط والتكاهل 

 .عرفٍبين أجزاء الهحتوى اله
  ساعد دعم الهعمم عمٍ إزالة أي غهوض قد يتصف بو الهوقف التعميهٍ الجيد

 .وبالتالي قمل الشعور بالتردد أو األحساس بعدم الثقة تجاه أي أنشطة تعمم جديدة
  دعم الهعمم ساعد عمٍ أثارة دافعية الطالبات وتوجييين وتشجيعين عمٍ تنظيم

 .تباىينها يتعمهوه هها أدى لزيادة تركيزىن وان
  تتفق ىذه النتيجة هع الدراسات التي أكدت عمٍ أىهية الدعم وفاعمية أستخداهو

دراسة شكن ، (4101دراسة عبد الرحهن سالم )في التحصيل الهعرفٍ هثل 
(Kicken & stoyanovs,2010) دراسة كالو؛ (4101دراسة نبيل جاد )؛) 

(Kalloo,V,Mohan,P,2012 دراسة ؛ (4107دراسة أشرف زيدان وأخرون )؛
 .(4107ىانٍ الشي  )
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  بينها تختمف ىذه النتيجة هع دراسة كوينتان(Quaintana,et al,2004) دراسة ؛
دراسة أحهد ، (4107دراسة أيهن فوزى )، (Bertucci,et al,2012)برتوشٍ 
 .(4107دراسة أحهد سعيد )، (4107فييم )

  :األجابة عمى السؤال الخامس لمبحث -خامسا
/ الهعمم)اإللكترونٍ فاعمية أختالف هصدر الدعم ها لخاهس عمٍ  ينص السؤال ا .0

عمٍ األداء الهيارى لمهعموهات الهرتبطة بيئة التعمم بالنقال في  (هقابل األقران
 التنور التقنٍ لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية؟بهيارات 

صة باألداء ويتم األجابة عمٍ ىذا السؤال هن خالل أستعراض النتائج الخا 
  :الهيارى وىٍ كها يمٍ

 :فيها يمٍ عرض النتائج الهرتبطة باألداء الهيارى كها يمٍ
عرض النتائج الخاصة بالهقارنة بين الهجهوعتين التجريبيتين في هعدل األداء  (0)

  :الهيارى

لمتحقق هن صحة الفرض الثانٍ الخاص بالهقارنة بين الهجهوعتين 
بهعدل األداء الهيارى تم أستخدام أختبار )ت( لمتعرف وذلك فيها يتعمق ، التجريبيتين

( نتائج )ت( ألفراد 2ويوضح جدول )، عمٍ داللة الفروق بين الهجهوعتين التجريبيتين
 .الهجهوعتين

( الهتوسطات واألنحرافات الهعيارية وقيهة ت وحجم التأثير لدرجات 2جدول )
 ن لمبحث الحالٍلمهجهوعتين التجريبيتي هعدل األداء الهيارى ألفراد

األنحراف  المتوسط  العدد المعالجة المجموعة 
مستوى  قيمة ت المعيارى

 الدللة
حجم 
 األثر

مقدار 
 حجم األثر 

الهجهوعة 
 األولٍ 

هصدر الدعم 
 07.77 4.42 28.18 04 الهعمم 

دالة عند  
 ≥هستوى 
1.17 

 
 
1.77 
 

الهجهوعة  كبير
 الثانية 

هصدر الدعم 
 4.17 20.27 04 األقران

 الفرض الثانى وينص عمى: 
بين هتوسطٍ درجات  (1.17) يوجد فرق دال إحصائًيا عند هستوى

لدى طالبات الدراسات الهجهوعات التجريبية لمبحث فٍ بطاقة هالحظة التنور التقنٍ 
 هقابل األقران( –هعمم )اإللكترونٍ يرجع التأثير األساسي لهصدر تقديم الدعم العميا 
  .عمم النقالالتبيئة عبر 

( يتضح أن يوجد فرق دال أحصائيا عند هستوى 2ستقراء النتائج في جدول )اب
فيها بين هتوسطٍ درجات أفراد العينة لمهجهوعتين التجريبيتين فيها يتعمق  1.17 ≥



 ببيئة التعمم النقال وفاعميتو اإللكترونى أختالف مصدر تقديم الدعم 
  لدى طالبات الدراسات العميا بكمية التربية عمى تنمية ميارات التنور التقنى

 

001 

، هن األقراناإللكترونٍ تمقت الدعم بهعدل األداء الهيارى لصالح الهجهوعة التي 
 .1.77ر وكذلك بمغت قيهة حجم األث

 يوجد فرق دال إحصائًيا عند هستوىأي أنو  وبالتالي تم قبول الفرض الثانى
بين هتوسطٍ درجات الهجهوعات التجريبية لمبحث فٍ بطاقة هالحظة  (1.17)

يرجع التأثير األساسي لهصدر تقديم الدعم لدى طالبات الدراسات العميا التنور التقنٍ 
التعمم النقال لصالح الهجهوعة التجريبية بيئة عبر  هقابل األقران( –هعمم )اإللكترونٍ 

  .الثانية
األداء تفسير النتائج الخاصة بمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين في  (9)

  :الميارى
 تفسير نتيجة الفرض الثاني:

فاعمية الهجهوعة التي توصل إلييا البحث الحالي إلٍ  ٍالنتيجة الت تشير ىذه 
عن الهجهوعة طالبات األقران( عمٍ األداء الهيارى لم) تمقت هن خالل هصدر الدعم

ولذا يجب هراعاة ىذه النتيجة عند (، الهعمم) التي تمقت هن خالل هصدر الدعم
إذا ها دعهت نتائج الدراسات والبحوث اإللكترونٍ أختيار هصدر تقديم الدعم 

  :تاليةوترجع الباحثة ىذه النتيجة إلٍ األسباب ال، الهستقبمية ىذه النتيجة
  هساعدة الطالبات عن طريق أقرانين عزز هن تحصيمين لمهعموهات الهرتبطة

بالهيارات وساعدىن عمٍ التفاعل والهشاركة األيجابية دون تقييد هن توجييات 
هها ساعد الطالبات عمٍ تنفيذ األنشطة والهيام الهطموبة هنين ، وتعميهات الهعمم

 .بكل حرية
 فيها بينين هنافسة إيجابية وأكثر أندهاجا هع بعضين  تقديم الدعم هن األقران جعل

البعض في تنفيذ األنشطة والهيام الهطموبة هها كان لو أثر إيجابٍ عمٍ تنهية 
 .هياراتين

  كان دافع لديين في التهيز ألداء األنشطة والهيام اإللكترونٍ دعم األقران
 .الهطموبة بشكل جيد

 قديم الدعم عمٍ األقران جعل الهتعمم ىو ترى الباحثة أن أعتهاد الطالبات في ت
هحور العهمية التعميهية وىذا ها يؤيده النظرية البنائية والتي تعتهد عمٍ أن الهعرفة 
يتم بناءىا بواسطة الطالبات هعتهدين عمٍ نشاطين العقمٍ واألجتهاعٍ في بيئة 

  .تعميهية غنية بهصادر لمتعمم وىو ها توفره بيئة التعمم النقال
 ىذه النتيجة هع نتائج الدراسات التي تؤكد عمٍ أىهية فاعمية أستخدام التعمم  تتفق

 (Kicken,& Metcalf,2011)النقال في تنهية الهيارات العهمية هثل دراسة 
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 دراسة أحهد صادق؛ (4107) دراسة أيهن فوزى؛ (4102دراسة فايق الغاهدى )
 .(4107دراسة نورة السعودى )؛ (4107)
 ائج ىذه الدراسة هع دراسة بينها تختمف نت(Bertucci,et al,2012) ، دراسة أحهد

  .(4107فييم )
 : توصيات البحث

عماٍ ناواتج اإللكتروناٍ االستفادة هن نتائج البحث الحالي في هصدر تقديم الدعم  .0
 .التعمم خاصة إذا ها دعهت البحوث الهستقبمية ىذه النتائج

الجاهعاااات والهؤسساااات التعميهياااة ضاارورة نشااار ثقافاااة الاااتعمم النقاااال عمااٍ هساااتوى  .4
 .والتطوير هن أهكانياتيا وتطبيقاتيا

توفير البنية التحتية الالزهة داخل الجاهعات لألستفادة هان تكنولوجياا األتصااالت  .2
 .في العهمية التعميهية

 .األستفادة هن تفعيل تطبيقات التعمم النقال في التخصصات الهختمفة .7

 مقترحات لبحوث مستقبمية:
هصدر وقياس أثر  الهختمفةالبحث في الهواد الدارسية  ههاثمة ليذاحوث هاء بر إج .0

 .تابعة أخري تقديم الدعم عمٍ هتغيرات
فاعمية أستخدام تطبيقات الياتف النقال عمٍ تنهية هيارات التفكير العميا لدى  .4

  .الطالب
  .تطوير براهج تعميهية تعهل عمٍ تنهية التنور التقنٍ لدى الطالب .3
وتوقيت الدعم في بيئات التعمم اإللكترونٍ ل بين هصدر تقديم الدعم أثر التفاع .7

 .االلكترونية الهختمفة
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 عـــالمراج
 :المراجع العربية -أولً 
أثر التفاعل بين نهطٍ الهساعدة وأسموب التعمم في  (:4107حهد سعيد العطار )أ

ية التربية كم، رسالة ماجستير، لدى طالب تكنولوجيا التعميماإللكترونٍ التعمم 
 .جاهعة الهنوفية، النوعية

فعالية برناهج تدريبي هقترح قائم عمٍ التعمم (: 02۰8احهد صادق عبد الهجيد )
الهتنقل في تنهية هيارات االنخراط في التعمم وتصهيم وحدات تعمم رقهية لدى 

، المؤتمر الدولي الرابع لمتعميم اللكتروني، هعمهي الرياضيات قبل الخدهة
 .الرياض
فاعمية التعمم الهتنقل باستخدام خدهة الرسائل القصيرة في (: 02۰0احهد فييم بدر )

تنهية الوعي ببعض هصطمحات تكنولوجيا التعميم لدى أخصائي تكنولوجيا 
ع ، (0هجمد )، مجمة كمية التربية ببنيا، التعميم واالتجاه نحو التعمم الهتنقل

(۹2).  
، تخدام أجيزة التعمم النقال في عهميات التعميمجودة اس(: 02۰8أحهد هحهد الرفاعي )

 الرياض. ، المؤتمر الدولي الرابع لمتعميم اللكتروني والتعميم عن بعد
: رؤية جديدة لمتعمم باستخدام التقنيات التعمم الجوال(: 022۹احهد هحهد سالم ) 

المؤتمر العممي الثامن عشر لمجمعية ورقة عهل هقدهة الٍ ، الالسمكية
 .القاىرة، ية لممناىج وطرق التدريسالمصر 

استراتيجية هقترحة لتفعيل نهوذج التعمم الهتنقل في تعميم (: 02۰2احهد هحهد سالم )
تعمم المغة الفرنسية كمغة أجنبية في الهدارس الذكية في ضوء دهج تكنولوجيا 

مجمة دراسات في التعميم ، الهعموهات واالتصاالت واقتصاد الهعرفة
 .(۰0ع )، تطوير التعميم الجاهعي بجاهعة عين شهس زهرك، الجامعي

أثر التفاعل بين بعض هتغيرات أساليب الهساعدة (: 0227إسهاعيل عهر حسونة )
والتوجيو في التعميم عبر الويب وأساليب التعمم الهعرفية في التحصيل و تنهية 

، )رسالة ماجستير(هيارات حل الهشكالت لدى طمبة جاهعة األقصٍ بغزة 
 .جاهعة عين شهس، كمية البنات، ر هنشورةغي

أثر الترابط سياق النص في رسائل الجوال (: 02۰2ىائف العتيبي )، أشرف زيدان
التعميهية عمٍ تحصيل هعاني هفردات المغة االنجميزية وبقاء أثر التعمم لدى 

 هج، المجمة العربية لمدراسات التربوية والجتماعية، طالب الهرحمة الثانوية
 هايو.( 2) ع ،(0)
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أثر التفاعل بين نهط الدعم (: 02۰8وائل عبد الحهيد )، وليد الحمفاوي، أشرف زيدان
االلكتروني الهتنقل واالسموب الهعرفي في تنهية التحصيل وبقاء أثر التعمم 

لمؤتمر الدولي الرابع لمتعميم اللكتروني ا، لدى طالب الدراسات العميا
 الرياض.  ،والتعميم عن بعد

استخدام تكنولوجيا اليواتف الذكية في هؤسسات (: 02۰8ء جعفر الصادق )أال
، (رسالة دكتوراه)، الهعموهات: دراسة تطبيقية عمٍ شفرة االستجابة السريعة

 كمية اآلداب جاهعة االسكندرية.، غير هنشورة
ببيئة تعمم شخصية  (الهعمم / الهتعمم) نهطان لمدعم .(4107أيهن فوزى هدكور )

يا في تنهية هيارات تصهيم قواعد البيانات والكفاءة الذاتية لدى طالب وفاعميت
 .(47) 0، مجمة تكنولوجيا التعميم، تكنولوجيا التعميم
 النقال مالتعم في ًنيراإللکت معدال انداستخ رأث .(4107) أيهن هحهد عبد اليادى

 البط ٌدل ًنيةراإللکت هاتوالهعم هصادر في ثالبح هيارات تنهية عمٍ
ع ، المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية، بيةرالت بکمية العميا اساتردال
(0) . 

في التعميم  Mobile Phone. أستخدام الياتف الهحهول (4101) جهال الدىشان
ورقة عمل مقدمة في الندوة األلولى في ، وكيف ؟وفٍ هاذا ؟لهاذا، والتدريب

جاهعة الهمك ، والتدري  تطبيقات تقنية المعمومات واألتصال في التعميم
 .أبريل، كمية التربية، سعود
 Learning Mobileالتعميم بالهحهول (: 022۹هجدي يونس )، جهال الدىشان

العممية األولى لمتربية المقارنة والدارة  الندوةصيغة جديدة لمتعمم عن بعد: 
 كفر الشي .، كمية التربية، التعميمية بعنوان نظم التعمم الفتراضي

في اكساب طمبة كمية  SMS فاعمية التعمم النقال بخدهة .(4107) هيدى حسن
مجمة ، بيا يم تكنولوجيا التعميم واالحتفاظھالتربية بجاهعة األقصٍ لهفا
 . 7ع ، (21هج )، جامعة النجاح لمعموم األنسانية

الهتنقل في  فاعمية أستخدام البالك بورد لمتعمم(: 4104)خالد هحهد ناصر الخزيم 
الرياضيات  ية التفاعل والتحصيل الدارسي لدى طالب هقرر طرق تدريستنه

جاهعة االهام هحهد ، رسالة دكتواره، في كمية الهعمهين بجاهعة الهمك سعود
 بن سعود.

هج اهعايير تصهيم وتطوير بر  :(4112) هحهد عطية خهيس، زينب السالهي
المؤتمر ، ثابتة والهرنةالكهبيوتر هتعددة الوسائط القائهة عمٍ سقاالت التعمم ال
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تكنولوجيا ، العممي السنوي الثاني عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم
 .كمية البنات، التعميم االلكتروني بين تحديات الحاضر وافاق الهستقبل

هستوى التنور التكنولوجٍ وعالقتو باألداء الصفٍ : (4102) شيهاء هحهود هحهد
رسالة ، مة األساسية العميا في هحافظات غزةلدى هعمهٍ العموم في الهرح

 . جاهعة غزة، كمية التربية، ماجستير
واساليب  وأثر اختالف هستويات التوجي (:4117) شيهاء يوسف صوفي يوسف

ي تنهية الجوانب الهعرفية مالكهبيوتر هتعددة الوسائط عج هرافي ب وتقديه
ية البنات مك، ة ماجستيررسال، وكية لدي تالهيذ هدارس التربية الفكريةموالس

 جاهعة عين شهس.، وم والتربيةملالداب والع
، الهوجزة) أثر التفاعل بين هستويات الهساعدة :(4101) طارق عبد السالم
ي تنهية كفايات تصهيم مم عموالتفصيهية( وبين اساليب التع، والهتوسطة

. يممالتعلدي طالب أخصائي تكنولوجيا ، ية ببارهج الوسائط الهتعددةمالتفاع
 . جاهعة عين شهس، ية البناتمك، رسالة دكتواره

 تحديد هعايير (:4117) هينأصالح ، هحهد عطية خهيس، طارق عبد السالم
هج الوسائط راية ببميهية الهوجزة والهتوسطة والتفصيمتصهيم الهساعدة التع

ع ، ة دارسات وبحوث هحكهةمسمس، يممة تكنولوجيا التعممج، الهتعددة
(07). 

هن وغير اأثر التفاعل بين أنهاط الدعم االلكتروني الهتز  (:4100)د العزيز طمبة عب
هن في بيئة التعمم القائم عمٍ الويب وأساليب التعمم عمٍ التحصيل زاالهت

دارسات ، وتنهية هيارت تصهيم وانتاج هصادر التعمم لدى طالب كمية التربية
 .ناىج وطرق التدريسالجمعية المصرية لمم، في الهناىج وطرق التدريس

هدى توافر أبعاد التنور التقنٍ لدى هعمهات  (:4104) عبير عباس يوسف الحداد
، مجمة األرشاد النفسى، المغة العربية بالهرحمة الهتوسطة بدولة الكويت

 .(72) ع، جاهعة عين شهس
في هحتوى  (STL) هدى تحقق هعايير التنور التقنٍ (:4107) عمٍ حسن حسين
وم الهطورة لمهرحمة الهتوسطة بالههمكة العربية السعودية )دراسة هناىج العم

 . 4ع ، 04هج ، مجمة العموم التربوية والنفسية(، تحميمية
استخدام التعمم الهتنقل في تنهية الهياارت (: 4102)ايق بن سعيد عمي الغاهدي ف

 الباحة العهمية والتحصيل لدى طالب جاهعة
 http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_co ntent&vie 
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هستوى التنور في هجال تكنولوجيا الهعموهات لدى  (:4102) د إسهاعيل عيادفؤا
  .جاهعة غزة، كمية التربية، رسالة ماجستير، طمبة الثانوية العاهة بقطاع غزة

 قسن طالب لدٌ التکنًلًجي التنًر هستًٌ :(4112) هجدى أحهد البايض
كمية ، رسالة ماجستير، ًالتطبيقية الهينية العمًن هجتهع ميةبک الحاسًب

 جاهعة غزة. ، التربية
مجمة ، التعليم النقال مرحلة جديدة من التعليم االلكتروني :ميمحمد الحما

 .(6ع )، التقانة في التعميم، المعموماتية

/ ةهباشر ) ممأثر التفاعل بين طريقة تقديم دعاهات التع (:4102) هحهد حسن خمف
في تنهية التحصيل  (ام الويب) فردية / تعاونيةيوطريقة تنفيذ ه (غير هباشرة

ية التربية ملدي طالب ك ويهي إلكتروني وجودتمت تطوير هوقع تعار ياوه
 .اإلسكندريةجاهعة ، ية التربيةمك، رسالة دكتواره، النوعية بجاهعة االسكندرية

 دار، كنولوجيا الوسائط المتعددةالكمبيوتر التعميمي وت (:7002)محمد عطية خميس 

 .مصر، السحاب للنشر والتوزيع

مجمة تكنولوجيـا ، E- Supporting الدعم اإللكتروني (:4112)هحهد عطية خهيس 
 .(02ع )، 4. هج الجهعية الهصرية لتكنولوجيا التعميم، التعميم

م هوقع عهاده التعمي، M-Learning: التعميم الهتحرك (4101هحهد هحهد يحيي )
  االليكتروني

العالقة بين نمط  دعم المتعلمين عبر الهواتف الجوالة: :(7002) مروة ذكى توفيق

وتوقيت تقديمه في تنمية بعض مهارت إعداد مخططات البحوث  الدعم

 .(092ع )، دارسات في المناىج وطرق التدريس مجمة:العلمية

 Mobileميم الجوال أثر أستخدام بعض تطبيقات التع (:4107هنٍ كاهل البسيونٍ )

Leaning  ٍعمٍ تنهية التنور التقنٍ لدى هعمهات األقتصاد الهنزل
  .(7ع )، بحوث عربية في هجاالت التربية النوعية، وأتجاىاتين نحوىا

أثر التفاعل بين أنهاط هختمفة هن (: 02۰2هحهد هختار الهرادني )، نبيل جاد عزهي
كتروني في التحصيل وكفاءة التعمم دعاهات التعمم البنائية داخل الكتاب اإلل

جاهعة ، مجمة كمية التربيةلدى طالب الدراسات العميا بكميات التربية. 
 .(2هج )، حموان

أثر بعض تطبيقات التعمم النقال عمٍ تنهية هيارت  :(4107نوره هحهد السعودى )
الحس العددي في هادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني الثانوي في 
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 ،المؤتمر الدولي الرابع لمتعميم اللكتروني والتعميم عن بعد، ريدةهدينة ب
 .الرياض
أثر اختالف تصهيم تقديم الدعم التدريبي اإللكتروني في (: 02۰8ىاني الشي  )

تجارب الهحاكاة بالهختبرات االفتراضية عمٍ األداء الهياري الهعهمي لدى 
، للكتروني والتعميم عن بعدالمؤتمر الدولي الرابع لمتعميم ا، طالب الجاهعة
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