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  واقع استخدام تقنية التعلم النقال �� العملية التعليمية لدى طالبات قسم الکيمياء

&س والطالبات بجامعة ام القر ىمن وج.ة نظر عضوات )يئة التد   ر

  ىذكر دمحم دمحم خ45 عرفھ

&س، =لية ال>4بية، جامعة أم القر رقسم املنا?< وطر التد   ى، اململكة العرDية السعوديةق

  zekra3330@gmail.com: ال4Iيد Hلك>4وGي

  :املستخلص

اســة إ�ــ� التعــرف ع�ــ�  واقــع اســتخدام تقنيــة الــتعلم النقــال (ــ) العمليــة التعليميــة لــدى ر"ــدفت الد
>س والطالبـات بجامعـة ام القـر ىطالبـات قـسم الكيميـاء مـن وجBـة نظـر عـضوات "يئـة التـد ، وقــد ر

اســــة (ــــ) تــــم اعتمــــاد ا اســــة، وتمثلــــت أدوات الد رملــــنVW الوصــــفي املــــسQ) لإلجابــــة ع�ــــ� Oــــساؤالت الد ر
>س (ـــ) قــــسم الكيميـــاء حـــو واقـــع اســـتخدام تقنيـــة الــــتعلم  لاســـYبانة موجBـــة لعـــضوات "يئـــة التـــد ر
ىالنقال () العملية التعليمية لدى طالبات قسم الكيمياء من وجBة نظـر"ن واسـYبانة أخـر موجBـة 

ليـــاء حـــو واقـــع اســـتخدامBن تقنيـــة الـــتعلم النقـــال (ـــ) العمليـــة التعليميـــة مـــن لطالبـــات قـــسم الكيم
جـــة اســـتخدام تقنيـــة الـــتعلم النقـــال (ـــ) العمليـــة  اســـة أن د روجBـــة نظـــر"ن، وقـــد أظBـــرت نتـــائج الد ر
>س وكــذلك مــن وجBــة  رالتعليميــة لــدى طالبــات قــسم الكيميــاء مــن وجBــة نظــر عــضوات "يئــة التــد

مرتفعــة جــدا(نظــر الطالبــات 
ً

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو ،) ى ولــم تظBــر النتــائج وجــود فــر و ُ

جة استخدام تقنية التعلم النقال () العملية التعليمية لـدى طالبـات قـسم ) 0,05 ≥ �(داللة  ر() د
 lـmعـز ملتغO س والطالبـات بجامعـة ام القـر< ىالكيمياء من وجBة نظر عضوات "يئـة التـد ى

ُ
عـضوة (ر

>س، طالبة وصت بYبvw أساليب واسltاتيجيات ترsوrة وOعليمية لتفعيل استخدام ، وقد أ)ر"يئة تد
ة التوسـع (ـ) اسـتخدام تقنيـة الـتعلم  ورتقنية التعلم النقال () العملية التعليمية }شyل أوسع، ضر
النقال () العملية التعليمية مع وضع أنظمة وضوابط Oسمح باستخدامBا بالطرrقة ال~v تحقق من 

  .ل للطلبةخاللBا التعليم �مث

تقنيــات التعلــيم، الــتعلم النقــال، التعلــيم �لكltو�ــي، العمليــة التعليميــة، : الOلمــات املفتاحيــة
(�>س، التعليم ا��ام   .رأعضاء "يئة التد
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The state of the art of using mobile learning technologies in the 
educational process by the Department of Chemistry female 

students from the point of view of female faculty members and 
students at Umm Al-Qura University 

Zekra Mohamad Mohamad Kir Arafah 

Curriculum and Instruction Department, Faculty of Education, Umm 
Al- Qura University, KSA 

Email: zekra3330@gmail.com 

Abstrac: 

The study aimed to identify the state of the art of the use of 

mobile learning technology in the educational process by female 
students at the Department of Chemistry from the point of view of the 

faculty members and students at Umm Al-Qura University. The 
descriptive analytical approach was adopted to answer the questions of 

the study. The tools of the study consisted of a questionnaire that was 

administered to the faculty members of Chemistry regarding how 

female students use mobile learning technology from their point of 

view. Another questionnaire was administered to the students about 

their use of mobile learning technology from their own point of view. 

Results of the study showed that the degree of using the mobile 

learning technology by the students from the point of view of the 

faculty members and by the students from their own point of view  

was (very high). The results did not show any statistically significant 

differences at the level of significance (α ≤ 0.05) in the degree of using 

mobile learning technology  by female students. The study 

recommended adopt teaching methods and strategies that activate the 

use of mobile learning in the education more broadly. 
Recommendations include expanding the use of mobile technology 

Mobile learning in the education, developing systems and guidelines 
that help achieve the optimal education goals for students. 

Keywords: Instructional technologies, mobile learning, e-learning, the 

educational process, faculty members, university education  
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 :مقدمة

ريتم�m العصر ا��ا�) بظBو تقدم "ائل () مجـال التقنيـات �لكltونيـة ا��ديثـة وOغmـlات 
ر توظيـــف التقنيــات ا��ديثـــة (ـــ)  يواســعة Oـــشمل مختلــف مجـــاالت ا��يـــاة، وقــد أصـــبح مــن الـــضر و
ـــق  ات الـــــسر>عة (ــــ) أســـــاليب وطـــــر اكYـــــساب املعرفـــــة، ولتحقيــ قالعمليــــة التعليميـــــة ملواكبـــــة التطـــــو ر

rادة فعالية التعليم والتعلم للطلبة�ستفادة  .ز م��ا () 

ـــــع مؤســــــسا��ا  ــــ) جميـ ـــا ا��ديثــــــة (ــ ـــــات بإدخــــــال التكنولوجيـــ وعليــــــھ فقــــــد ا"تمــــــت ا��تمعـ
ــا املؤســــسات التعليميــــة ملــــا لــــذلك مــــن أ"ميــــة كبmــــlة (ــــ) عمليــــة الــــتعلم والتعلــــيم،  ا��تلفــــة، بمــــا ف��ــ

ة (ــــ) مرافقBــــا  ومنا��Bــــا ح~ــــ� يــــتمكن طلب��ــــا مــــن رفأخــــذت ا��امعــــات تــــدخل التكنولوجيــــا املتطــــو
ة إيجابية ع�� OعلمBم ، . (راستخدام التقنيات ا��ديثة مما ينعكس بصو   ).2019يالغوrر

OشBد اململكة حاليا حرا¤ا مجتمعيا واسع، لتم£¢v بخطى واثقة نحو بناء اقتـصاد أك�ـl و
ً ً ً

د الط رتنوعا بحيث ينطو ع�� محتو معر() أع��، }عيدا عن اقتصاد املوا
ً ً

ى زبيعية، ومن ابـر أوجـھ ي
"ا (ـ) مختلـف القطاعـات، بحيـث  ر�شاط "ذا النوع من �قتـصاد �ـشر املعرفـة (ـ) ا��تمـع واسـYثما
"ا مؤسسات التعليم العا�)، ومن ثم  زتتو�� �شر املعرفة () ا��تمع مؤسسات التعليم وال~v من أبر

"ا مــن خــالل �ــشاط البحــث والتطــوrر و�بتyــار وتحفmــ� مؤســسا ت ©نتــاج وا��ــدمات ع�ــ� راســYثما
ىفع املستو املعر() لـد�ªا وع�ـ� اسـYثمار مخرجـات التطـوrر و�بتyـار، ومـن ثـم إ�ـ� ©سـBام الفعـال  ر

فـــع معـــدالت النمـــو وsنـــاء مجتمـــع معرفـــة مـــستدام  ة �قتـــصاد (ر(ـــ) اســـتدامة عمليـــة التنميـــة و ا رو ز
  ).2014والتخطيط،

ت التعليمية () اململكة العرsية السعودية أن استخدام التقنية () املؤسساىوتر الباحثة 
ر() وقتنا ا��اضر قد أسBم }شyل كبlm () تحر التعليم من النظرrات القديمة () التعليم، والقائمة 
ع�ــ� أســلوب التلقــmن وحفــظ املعلومــات، وال ¬عwــv ذلــك التخ�ــ) عــن ذلــك �ســلوب، ولكــن البــد مــن 

ــO vــــساعد ع�ـــ� بنــــاء  املعرفـــة لــــدى الطالــــب وOـــسBل اتــــصالھ بالتقنيــــة اســـتخدام نظرrــــات الـــتعلم ال~ــ
  . والتكنولوجيا وال~v أصبحت مساعدة للمعلم () تقديم املعلومات، وإيصالBا إ�� الطالب

ة التقنيـــة إ�ــ� إحـــداث Oغيmـــlات م®�وظـــة (ــ) العمليـــة التعليميـــة، فأصـــبح  رولقــد أدت الثـــو
ة ولــ°س ترفــا، لدخـو التقنيــات (ـ) مجــال التعلــيم بyـل مــستحدثا��ا مــن أجBـزة ومــو اد Oعليميــة ضـر

ً
ور

rـادة فعالي��ـا، وتقـديم طـر متنوعـة  تقاء بالعملية التعليمية، والرفع من كفاء��ا و قوذلك ±�دف � ز ر
ق الفردية للمتعلمmن وتدعم دو املعلم وترفع من كفاءتھ، وsالرغم مـن  ر() التعليم تناسب مع الفر و

لــــك التقنيــــة ا��ديثــــة (ــــ) مختلــــف ا��ــــاالت يذلــــك فامليــــدان الltبــــو بحاجــــة إ�ــــ� توظيــــف حقيقــــي لت
  ).2010باخذلق، . (الltبوrة والتعليمية

 v¢³°ئ rب املعتمدة ع�� ا��اسوب }شyل  رو() العقد املا´¢v ظBرت أدوات التعليم والتد ر
وأســاليب التفاعــل ا��تلفــة مــع ا��اســوب مــستفيدة مــن �قــراص املــضغوطة والــشبyات ا��ليــة، 

مفBـوم التعلـيم �لكltو�ــي وتمmـ�ت أدواتـھ باسـتعمال ©نltنـت، أمـا "ــذه نخـالل القـر ا��ـا�) تو·ـ¶ 
(ــــ) �فـــق القرrــــب إمyانيــــات اســـYثمار تقنيــــات �تــــصاالت الالســـلكية عامــــة واملتنقلــــة  �يـــام فيلــــوح 

 Mobile Learningخاصــة ليظBـــر مفBـــوم جديـــد "ــو أنظمـــة التعلـــيم أو أنظمـــة التعلـــيم املتنقــل 
Systemsالتعلم ا��وال - التعلم املتحرك - التعلم النقال -التعلم املتنقل ( ضا بـ  و"و ما ¬عرف أي  - 

ة، العطار، )) (املتحركة(  التعلم عن طرrق �جBزة ا��والة -التعلم باملوsايل    ).2018ركÄسا
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شـyل مـن أشـyال الـتعلم عـن }عـد : "التعلم النقال بأنھ) 2010(و>عرف الد"شان وrو�س 
 �MobileجBزة الالسلكية الصغlmة وا��مولة يدوrا مثل الBواتف النقالة يتم من خالل استخدام 

Phones ـصية�Ëواملساعدات الرقمية ال ،PDAs واتـف الذكيـةBوال ، Smartphones وا��اسـبات ،
>س والتعلم () أي وقت TabletPCsال�Ëصية الصغlmة  نة والتفاعل () عملي~v التد ر، لتحقيق املر و

  ".و() أي مyان

نــة (ــ) التعلـيم والــتعلم، لــذلك فــاملتعلم (ــ) فمتعل ومـو اليــوم يحتــاجو }ــشyل كبmـl إ�ــ� املر ن
حاجـــة ألجBـــزة Oـــساعده ع�ـــ� ا��ركـــة وحرrـــة �تـــصال، وقـــد وجـــد (ـــ) �جBـــزة املتنقلـــة ا��ـــل �مثـــل 
، كمـا عملـت  نة املÄـشودة مـن جBـة وتحقيـق �تـصال التعليÒـv الفعـال مـن جBـة أخـر ىلتحقيق املر و

اد (ــ) �عــوام �خmــlة تلــك �جBــزة ز ع�ــ� تكييــف الــتعلم ملالئمــة احتياجــات املتعلمــmن املتعــددة؛ لــذا 
ه نظامــا جديــدا مــن أنظمــة الــتعلم  �"تمــام باســتخدام الــتعلم املتنقــل (ــ) النظــام التعليÒــv باعتبــا

ً ً
ر

  ).2018الشا¬ع والعييد، . (©لكltو�ي

ام التقنيات ا��ديثة () Oعليم وOعلم إن من أ"م �سباب ال~v تدعو الltبوmrن إ�� استخد
فـــع  اســة العلـــوم، و رالعلــوم "ـــو مــا تحدثـــھ مــن تحـــسن كبmــl (ـــ) اتجا"ــات املعلمـــmن والطــالب نحـــو د ر
 Vـة املنــا�Bن عمليـة التعلـيم والـتعلم، إضـافة إ�ـ� حتميـة مواجmىاملـستو التحـصي�) للطـالب، وتحـس

  ).2017آل مسعد والعفيصان، (لالنفجار املعر() والتقvw الBائل 

و(ـــ) Oعلـــيم العلـــوم ¤ـــان لتلـــك التقنيـــة نــــص°ب وافـــر مـــن �"تمـــام لـــدى املBتمـــmن بالltبيــــة 
>س العلــوم (ــ) عـصر التقنيــة ا"تمامـا كبmــlا وتطــوrرا مـستمرا ملواكبــة خــصائص  العمليـة، وشــBد تـد

ً ً ً ً
ر

، حيث شBدنا () سنوات  >س العلوم }شyل غlm مسبو ت تكنولوجيا تد قالعصر ومتطلباتھ، وتطو ر ر
قليلــة تقنيــات عديــدة (ــ) "ــذا ا��ــال OــسYند ع�ــ� تكنولوجيــا الب°ئــات �فltاضــية وال~ــv مــن اشــBر"ا 
 lتقـع جميعـا تحـت مظلـة أك×ـ vا، وال~ـ"lmوا��ا¤اة والوسائط املتعددة وغ v¢´اltتقنيات الواقع �ف

ً

  ).2013البلطان، . (وأشمل Ø) ما ¬عرف بالتعليم �لكltو�ي

جــود العديــد مــن املفــا"يم ا��ــردة الــصعبة ال~ــv ¬عــد OعلمBــا مــن وrمتــاز علــم الكيميــاء بو
ة و©لكltونات وغlm"ا الكثlm، وال~v يصعب ع�� املـتعلم  rات Oعلم علم الكيمياء كمفBوم الذ رضر ور
تباطات كثlmة بـmن  اكBا () الكثlm من �حيان، وذلك }سÙب Oعقد املفا"يم ا��اصة ±�ا وجود"ا ا رإد ر

  ).2019العباv¢Ü والغامدي، (الوة ع�� عدم وجود"ا }شyل ملموس أمام املتعلم أجزا�Úا ا��تلفة ع

>س املعــادالت الكيميائيــة لــ°س بــاألمر ال°ــسlm، فBنــاك كثmــl مــن الطلبــة يواجBــو  نإن تــد ر
ـــا، وا��ــــسابات  �Ýـ مــــة لو زصــــعوsات متعــــددة (ــــ) أثنــــاء OعلمBــــم لBــــا، مثــــل كتابــــة الرمــــو والــــصيغ الال زز

>سBم ملواجBة تلك املتعلقة ±�ا وعليھ يجب  سائل أخر () تد رع�� معلvÒ الكيمياء إتباع أساليب و ى و
ومـــن الوســـائل التعليميـــة ال~ـــO vـــساعد الطـــالب ع�ـــ� كتابـــة املعـــادالت ). 2017الزعßـــv، (الـــصعوsات 

ا��م والكــشف عــن  رالكيميائيـة اســتخدام ا��ت×ـlات �فltاضــية وال~ـv تمكــن الطــالب مـن تنميــة مBـا
ّ ُ

ا��م الyامنـــة  ة للمــتعلم باســـتخدام أدوات اتـــصال رقــد روذلــك ملـــا تــوفره مـــن عناصـــر الYــشوrق و©ثـــا
ب  رمتعددة مثل الصو والرسومات و�صوات ا��تلفـة، وإمyانـات متعـددة لتوضـيح مواضـيع وتجـا ر
علميـــة يـــصعب تطبيقBـــا (ـــ) املعمـــل التقليـــدي، وsالتـــا�) يـــتمكن الطالـــب مـــن التعـــرف ع�ـــ� العناصـــر 

الناتجة عنھ، وع�ـ� فBـم كيفيـة سـlm التفاعـل الكيميـاáي ممـا يمكنـھ مـن كتابـة الداخلة () التفاعل و
ونة بطرrقة �âيحة     .(Sheorey,2014)زاملعادلة الكيميائية املو
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ـــــ) اســــــة ع�ـ ـــتخدام التقنيــــــات ا��ديثــــــة (ــــــ) تنميــــــة ) ٢٠١٨(روقــــــد أكــــــدت د ـــة اســـ إ�ــــــ� فاعليـــ
ن اســـة الكعيßـــv وآخــر اÜـــ¢v بمقــر الكيميـــاء، وأكــدت د والتحــصيل الد رر ع�ـــ� أنــھ مـــن خـــالل ) ٢٠١٧(ر

استخدام التقنيات ا��ديثة ¤املعمل �فltا´¢v يزداد ترك�m الطالب ع�� فBم املبادئ النظرrة حيث 
يتم�m املعمل �فltا´¢v بأنـھ يو·ـ¶ شـyل املعمـل باأل}عـاد الثالثيـة واملواقـع الفعليـة ��ميـع �جBـزة 

  . و�دوات املستخدمة

اسة وTساؤالPQا   :رمشOلة الد

Oــش
ُ

اســات الــسابقة إ�ــ� أ"ميــة دمــج وتفعيــل التقنيــات  رlm العديــد مــن نتــائج البحــوث والد
 lmا��ديثــة (ــ) العمليـــة التعليميــة و�ســتفادة مـــن تطبيقا��ــا (ـــ) العمليــة التعليميــة لفائـــد��ا ع�ــ� ســـ
ات العامليـــة ا��اصـــلة (ـــ) العمليـــة  رالعمليـــة التعليميـــة وsقـــاء املعلومـــات ملـــدة أطـــو وملواكبـــة التطـــو ل

اسة ا ت د رلتعليمية التعلمية؛ وعليھ فقد أشا إ�� فعالية توظيف التعلم النقال ) 2018الفخرا�ي، (ر
اســـة  ، (رداخـــل ب°ئـــة الـــصف، ود ال~ـــv أظBـــرت أثـــر وأ"ميـــة اســـتخدام }عـــض تقنيـــات ) 2016يالـــراو

اســة  ت إ�ــ� �ثـــر ©يجـــاëي) 2017البـــدو، (رالــتعلم النقـــال (ــ) تحـــصيل مــادة الكيميـــاء، ود  رال~ــv أشـــا
اv¢Ü لدى الطلبة >س باستخدام التعلم النقال ع�� تنمية التحصيل الد رللتد   .ر

ـــي  ـــv (ــــ) الــــوطن العرëـ ـــدو�) الثــــا�ي ملــــستقبل التعلــــيم الرقÒـ ) 2021(وقــــد أوìــــ¢� املــــؤتمر الـ
ة التعليم لتفعيل التعليم املدمج وفق أسـس  ا ربإعداد ا��طط وال×lامج و�سltاتيجيات من قبل و ز

للـــدمج بـــmن نمطــــي التعلـــيم �لكltو�ـــي والتقليــــدي لالســـتفادة مـــن مم�mا��مــــا علميـــة ومعـــايlm عامليــــة 
س íن بحيـث تواكـب  اسـية ال~ـv تـد رالتعليمية معا، وكذلك قد أوì¢� بإعادة النظر () املنا�V الد ر

ً

 vـــــÒـــيم الرق ـــي(التعلــ ـــ� التقنيـــــات وإعـــــداد منـــــا�V إلكltونيـــــة )�لكltو�ــ ، وتـــــصميم منـــــا�O Vعتمـــــد ع�ــ
  .) مختلف التخصصات ا��تلفة () ¤افة املراحل التعليميةمتعددة الوسائط (

ُو>عـد علــم الكيميــاء مــن أ"ــم العلــوم ال~ــv يمكـن تفعيــل تقنيــات الــتعلم النقــال (ــ) Oعليمــھ 

ًوOعلمھ ألنھ من العلوم ال~v ¬ساعد استخدام التقنية () توصيلھ للطلبة بأسـBل طرrقـة، وsنـاء ع�ـ� 

اســـة ا��اليـــة للوقـــو ف ع�ـــ� واقـــع اســـتخدام تقنيـــة الـــتعلم النقـــال (ـــ) العمليـــة رمـــا ســـبق جـــاءت الد
>س والطالبـات بجامعـة أم  رالتعليمية لدى طالبات قسم الكيمياء من وجBة نظر أعضاء "يئة التد

  .ىالقر

ه ©يجاëي  اسة تتحدد () أ"مية التعلم النقال ودو روsناء ع�� ما سبق تتحدد مشyلة الد ر
كيميــــاء بـــصفة خاصــــة، ومــــن "نــــا تبـــدو ا��اجــــة لبيــــان واقــــع (ـــ) التعلــــيم بــــصفة عامـــة و(ــــ) Oعلــــيم ال

>سBن، و"و ما تحاولھ  راستخدامھ خاصة من وجBة نظر طالبات قسم الكيمياء وعضوات "يئة تد
اسة ا��الية من خالل إجاب��ا عن �سئلة التالية   .رالد

اسة   :رأسئلة الد

اســـة لإلجابـــة عـــن الـــسؤال الـــرئWس TVـــي  تقنيـــة الـــتعلم  مـــا واقـــع اســـتخدام:رســـعت الد
>س  رالنقــال (ــ) العمليــة التعليميــة لــدى طالبــات قــسم الكيميــاء مــن وجBــة نظــر عــضوات "يئــة التــد

؟    :وتفرع من السؤال الرئWس ال\ساؤالت الفرعية التاليةىوالطالبات بجامعة ام القر

ما واقع استخدام تقنية التعلم النقال () العملية التعليمية لدى طالبات قسم الكيمياء  .1
؟م >س بجامعة أم القر ىن وجBة نظر عضوات "يئة التد   ر
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ما واقع استخدام تقنية التعلم النقال () العملية التعليمية لدى طالبات قسم الكيمياء  .2
 ىبجامعة أم القر من وجBة نظر"ن؟

3.  lـــــmمتغ lmس(يمـــــا مـــــدى تـــــأث< اســـــة لواقـــــع ) طالبـــــة/ رعـــــضوة "يئـــــة تـــــد rـــــة عينـــــة الد ر(ـــــ) ر ؤ
 ؟ال () العملية التعليمية لدى طالبات قسم الكيمياءاستخدام تقنية التعلم النق

اسة اسة إab التعرف ع`a ما ي`�: رأ)داف الد   :ر)دفت الد

التعـــرف ع�ـــ� واقـــع اســـتخدام تقنيـــة الـــتعلم النقـــال (ـــ) العمليـــة التعليميـــة لـــدى طالبـــات  .1
>س بجامعة أم القر ىقسم الكيمياء من وجBة نظر عضوات "يئة التد  .ر

تخدام تقنيـــة الـــتعلم النقـــال (ـــ) العمليـــة التعليميـــة لـــدى طالبـــات  التعـــرف ع�ـــ� واقـــع اســـ .2
 .ىقسم الكيمياء بجامعة أم القر من وجBة نظر"ن

3.  lـــmمتغ lmس(يبيـــان مـــدى تــــأث< اســـة لواقــــع ) طالبـــة/ رعــــضوة "يئـــة تــــد rـــة عينــــة الد ر(ــــ) ر ؤ
 .استخدام تقنية التعلم النقال () العملية التعليمية لدى طالبات قسم الكيمياء

اسةأ)مية  اسة من جانبmن :رالد   :رتتð¶ أ"مية الد

اسة أ"مي��ا النظرrة مما ي�) :e)مية النظرdة   :رOستمد الد

اســة ا��اليــة أســلوب OعليÒـv ا"ــتم بــھ الltبوrــو و"ــو الـتعلم النقــال ملــا لــھ مــن  .1 نتنـاو الد رل
اسات عديدة  .رأ"مية وفاعليھ أثÙت��ا نتائج د

اسة ا��الية تقنية حديثة من  .2 ر تناو الد  .تقنيات التعليم �لكltو�ي و"و التعلم النقالل

اســـة وØـــ) املرحلـــة ا��امعيـــة وOـــشمل  .3 اســـية والعينـــة ال~ـــv تYناولBـــا الد رأ"ميـــة املرحلـــة الد ر
>س والطالبات  .رعضوات "يئة التد

اســات لتمكــmن اســتخدام تقنيــة الــتعلم  .4 ر فـتح ا��ــال أمــام البــاحثmن إلجــراء املزrــد مــن الد
 .النقال () التعليم

e مية التطبيقية(: 

ــاء  .5  تقـــديم Oــــ�Ëيص لواقــــع اســـتخدام الطالبــــات لتقنيــــة الــــتعلم النقـــال (ــــ) قــــسم الكيميــ
 .ىبجامعة أم القر

تـوفlm أداة قيـاس بأ}عــاد جديـدة لقيـاس واقــع اسـتخدام تقنيـة الــتعلم النقـال (ـ) العمليــة  .6
  .ىالتعليمية لدى طالبات قسم الكيمياء بجامعة أم القر

اسة اسة () Oíيتتحد :رحدود الد   :رد حدود الد

اســة (ــ) حـــدود"ا املوضــوعية ع�ــ� تقنيــة الــتعلم النقـــال : حــدود موضــوعية .1 راقتــصرت الد
جــة اســتخدام تقنيــة الــتعلم النقــال (ــ) العمليــة التعليميــة لــدى طالبــات  روالوقــوف ع�ــ� د

>س والطالبات بجامعة أم القر ىقسم الكيمياء من وجBة نظر عضوات "يئة التد   .ر

>س : حـدود }ـشرrة .2 اسـة (ـ) حـدود"ا الÙــشرrة ع�ـ� عـضوات "يئـة التــد رسـوف تقتــصر الد ر
rوس () قسم الكيمياء بجامعة أم القر  ىوطالبات البyالو   ).مقر الزا"ر(ر

اسـة (ــ) حـدود"ا املyانيــة ع�ـ� جامعــة أم القـر : حـدود مyانيــة .3 ىسـوف تقتــصر الد  مقــر –ر
  .الزا"ر
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منية .4 اسـة (ـ) حـدود"ا الزمان: زحدود  اÜـ¢v الثـا�ي مـن رسوف تقتصر الد ريـة (ـ) الفـصل الد
  ).م2022("ـ 1443-1442العام 

اسة   :رمصطfgات الد

  :التعلم النقال

ـــــ°س  ـــھ) 149. ، ص2011(ُ¬عرفــــــھ خمـ ـــــي، ودعــــــم : "بأنـــ ـــة توصــــــيل ا��تــــــو ©لكltو�ـ ىعمليـــ
قمية  ة التعلم والتفاعالت التعليمية عن }عد، () أي وقت ومyان، باستخدام أجBزة  رالتلميذ، وإدا ر

  ".، وتكنولوجيا �تصال الالسلyيمحمولة

وOعرفــھ الباحثــة إجرائيــا بأنــھ
ً

"ــو طرrقــة Oعلــم Oــستخدم �جBــزة �لكltونيــة الالســلكية : 
ء واملــــسموع وrمكـــن التفاعــــل بــــmن  ُالنقالـــة (ــــ) نقـــل ا��تــــو التعليÒــــv بجميـــع أشــــyالھ املرáـــي واملقــــر و ى

rن حدود الزمان واملyان   .زاملتعلمmن واملعلمmن متجاو

  : الكيمياءعلم 

اسـة العلميـة املـادة والطاقـة مـن : "علم الكيمياء بأنھ) 67، ص 1985(ُ¬عرف لب°ب  رعلم يYناو بالد ل
حيـــث ما"ي��ـــا والتغmـــlات ال~ـــv تحـــدث لBـــا وأســـبا±�ا، و±�ـــذه الطرrقـــة ¬عـــا�V جوانـــب ثالثـــة مltابطـــة، 

  ".تركيب املواد ا��تلفة وخصائصBا، والتغlmات ال~v تحدث لBا، وأسبا±�ا

  :يiطار النظر

  :مف.وم التعلم النقال

 lmيتر املط "و أحد أشyال التعلم عن }عـد يـتم : "بأن التعلم النقال) 118. ، ص2019(ى
 lــmــ�امن والغtا لتحقيــق التعلــيم املrة وا��مولــة يــدوlmــزة الالســلكية الــصغBمــن خــالل اســتخدام �ج

ً

لBــاتف النقـــال الـــذ¤ي بمــا يـــوفره مـــن مtــ�امن (ـــ) أي وقـــت و(ــ) أي مyـــان و"ـــو النــوع الـــذي ¬ـــستخدم ا
  ".تطبيقات مجانية

استخدام �جBزة املتنقلة مثل : "بأنھ) 255. ، ص2014(() حmن Oعرفانھ العبيد والشا¬ع 
مـان وأي مyـان وتقـديم  زالBواتف الذكية، وا��واس°ب اللوحية لتمكmن املتعلمmن مـن الـتعلم (ـ) أي 

  ".تجرsة Oعليمية تتم�m بالواقعية و�صالة

 vwيsعرفـــــــھ الـــــــشرO ـــھ) 30. ، ص2012(ب°نمـــــــا ــــة الالســـــــلكية : "بأنــــ ـــــف �جBـــــــزة الرقميـــ توظيــ
سـال واسـتقبال : الصغlmة، للقيام بوظـائف Oعليميـة عديـدة، مثـل ر�تـصاالت الـصوتية، وخـدمات إ

ات تــــصميم  روعـــرض الرســــائل النــــصية القــــصlmة، وال×lيــــد ©لكltو�ــــي، وتــــصفح الوrــــب، لتنميــــة مBــــا
  ".ltو�ي و�شرهىا��تو ©لك

¤افة أنواع �جBزة و�دوات والوسـائل : "بأ�Ýا) 517. ، ص2011(كذلك ¬عرفBا الشرنوëي 
تبــاط املباشـــر والوثيــق بمواصـــفات  ة ذات � روالتطبيقــات وال×ــlامج التكنولوجيـــة ا��ديثــة واملتطـــو ر

لل والتجـو ±�ـا وخـصائص التكنولوجيـات �لكltونيـة النقالـة، وال~ـv تتـصف بإمyانيـة حملBـا والتنقـ
}سBولة () ¤افة �ماكن، كما يمكـن توظيفBـا واسـتخدامBا (ـ) الـتعلم �لكltو�ـي النقـال، مـن خـالل 
نـــــة  والوســـــائط الـــــسمعية والبـــــصرrة واملثmـــــlات ا��تلفـــــة؛ لعـــــرض املعلومـــــات والبيانـــــات بكفـــــاءة ومر

ــــــس ـــا ســـــــBلة ا��مـــــــل، تتـــــــصف بالــ ـــافة إ�ــــــــ� ¤و�Ýــــ ـــات إضــــ ــــــذه التكنولوجيــــ رعة، وفاعليـــــــة؛ وتتـــــــصف "ـ
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، وا��داثـــــة، (ـــــ) التعامـــــل معBـــــا مـــــن خـــــالل �جBـــــزة  رو�لكltونيــــة، والتفاعليـــــة، والرقميـــــة، والتطـــــو
  ". والتطبيقات، وشبyات �تصال �لكltونية النقالة

  :خصائص التعلم النقال

عدد ) 2009الد"شان وrو�س، (ليتصف التعلم النقال }عدد من ا��صائص، فقد تناو 
  :�)من ا��صائص، وØ) كما ي

  .التعلم النقال يتم () ¤ل وقت و¤ل مyان •

  .يYيح للمتعلم التواصل السر>ع مع شبكة املعلومات الدولية •

  .سBولة تبادل الرسائل بmن املتعلمmن }عضBم البعض •

خيصة ومتداولة •  (Øيا وÙذه التقنية منخفضة �سBلفة لyرأن الت
ً

.  

  .ا��ôم الصغlm لتلك التقنية مما ¬سBل عملية التنقل ±�ا •

ات وصو عالية وسر>عةق • لد   .ر

املسا"مة () توفlm أنموذجا جديدا للعملية التعليمية •
ً ً

.  
 �mضيف اطمrيو   :لتلك ا��صائص) 2013(ُ

  .ىإمyانية تحديث ا��تو التعليvÒ }سBولة �

سم ا��ططات وا��رائط مباشرة ع�� شاشات ا��واس°ب املتنقلة الـصغlmة � �جBـزة . رسBولة 
�Ýـا، املتنقلة أك�l مالئمة للمت زعلمmن ذو �حتياجات ا��اصـة، نظـرا لـسBولة حملBـا، وخفـة و

ً
ي

  . وصغر �õمBا
�  lــــ) أك�ــــØ ــــزة النقالــــةBو�ــــي املرافــــق للعديــــد مــــن �جltــــة باســــتخدام القلــــم �لكrالكتابــــة اليدو

ــــذا �مـــــــر  ـــــة "ــ سـ ــــث يمكــــــن مما ـ ة، حيـ ـــأ ـــة املفـــــــاتيح والفـــ ــــة مــــــن اســــــتخدام لوحـــ ـــــBولة ومالئمــ رسـ ر
واملستخدم ماشيا أو مساف

ً
را أو واقفا

ً
 .  

ات الكتابة اليدوrة لدى الطالب خصوصا �جانب م��م عن طرrق برامج التعرف  �  تحسmن مBا
ً

ر
   ).172. ص. (ع�� الكتابة اليدوrة

 lmدت املط يوكذلك أو   :عدد من ا��صائص) 2019(ر

مــن خــالل اســتخدام �جBــزة النقالــة يمكــن البحــث ســر>عا : �سـتجابة ��اجــات الــتعلم امل®�ــة �
ً

  .l ©نltنت، أو التأكد من �âة املعلومات، أو إثراء التعلم () موضوع ماع×

ة الكYــــساب املعرفـــة � ف ¤ونــــھ (ـــ) يــــد املــــتعلم : راملبـــاد ريحفــــز و>ــــسرع عمليـــة ا��ــــصو ع�ـــ� املعــــا ل
 ..بصفة شبھ مستمرة

�جBــزة النقالـــة ¬ــسBل حملBــا (ـــ) أي مyــان، فöـــv تكــسر قيــود الزمـــان واملyــان وrمكـــن :  التنقــل �
 .لم أن يتعلم () أي وقت ومyانللمتع

تYـــيح �جBـــزة النقالـــة للمــتعلم اســـتخدام عـــدد مـــن تقنيــات �تـــصال للتواصـــل مـــع : �تــصالية �
أقرانــھ كمــا تYـــيح تطبيقــات متنوعــة Oـــساعد ع�ــ� إ�ـــشاء مجموعــات Oعلــم يتواصـــل املــتعلم مـــن 

خاللBا مع أقرانھ واقعيا وافltاضيا وYrبادل معBـم املعلومـات والنقـاش و
ً ً

�سـئلة والبيانـات ممـا 
 .¬سBم () خلق ب°ئة تفاعلية تحت إشراف املعلم
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� vــÒامــل ا��تـــو التعليyامـــل مـــصادر الــتعلم فيمـــا بي��ـــا، : ىتyـــساعد ع�ــ� تO ب°ئـــة الـــتعلم النقــال
وOعــmن املــتعلم ع�ــ� الــتعلم بطرrقــة غmــl خطيــة بــل Oــشعبية بانتقالــھ الــسلس بــmن املوضــوعات 

ُ

 ).119.ص. (طةوالتطبيقات وال×lامج و��ش
  :أنماط استخدام التعلم النقال �� العملية التعليمية

اسـة كــال مـن  أكـدت د
ً

أنـھ توجــد ثالثـة أنمــاط ) 2009؛ الد"ــشان وrـو�س، 2006سـالم، (ر
  :للتعلم النقال وØ) ¤التا�)

وفيـــھ يـــتم اســـتخدام الـــتعلم النقـــال مـــع الـــتعلم التقليـــدي : �ســـتخدام ا��زáـــي للـــتعلم النقـــال �
() }عض العمليات التعليميـة }ـشyل جزáـي، ¤ـأن يـتم اسـتخدامھ (ـ) شـرح موضـوع كمساعد لھ 

  .ن}عينھ دو بقية املوضوعات
وفيـــھ يـــتم ا��لـــط بـــmن الـــتعلم النقـــال والـــتعلم التقليـــدي : �ســـتخدام ا��ـــتلط للـــتعلم النقـــال �

سة و>ستخدم التالميذ الـتعلم ال ك ¤أن ¬ستخدم املعلم التعلم التقليدي () املد ربالYشا نقـال ر
لBم   .ز() منا

وفيھ يتم �عتماد ع�� التعلم النقال }شyل ¤امل () العمليـة : �ستخدام الك�) للتعلم النقال �
  .التعليمية وا��د من سطوة التعلم التقليدي السائد

  :م4Iرات استخدام التعلم النقال �� العملية التعليمية

(ــــ) إنجـــاز عديـــد  مـــن املBـــام ��دمـــة العمليــــة �جBـــزة النقالـــة الذكيـــة يمكـــن أن Oـــستخدم 
رالتعليميـــة وOـــسBيل مBـــام املعلـــم وجعـــل الطالـــب "ـــو محـــو عمليـــة الـــتعلم، وقـــد أثÙـــت العديـــد مــــن 
ـــق  ـــاحثmن أنـــــھ باإلمyـــــان أن توظـــــف (ـــــ) العمليـــــة التعليميـــــة }ـــــسÙب ©مyانـــــات ال~ـــــv تYيحBـــــا، وrتفــ البـ

ــــــشان ) 69-71.، ص2016ســـــــــلمان، ( ــــن ) 4-7.، ص2010(والد"ـــ ــــــأن "نـــــــــاك العديـــــــــد مـــــ ــ امل×ـــــــــlرات بـ
  :الستخدام التعلم النقال () العملية التعليمية، ومن أ"مBا

"ا الواســــع بــــmن أيــــدي الطــــالب، فــــال تyــــاد  � رالنمـــو امل�tايــــد الســــتخدام الBواتــــف النقالــــة وانYــــشا
قBم   .رتفا

  .Oعدد وتنوع ا��دمات ال~v يمكن أن تقدمBا الBواتف النقالة () مجال التعليم والتعلم �
لم عن }عد حو العالم، وإثبات جدوا"ا وحاجة ا��تمعات لBاانYشار أنماط التعلي � ُ.  
  .املسا"مة () التغلب ع�� ما ¬عانيھ التعليم التقليدي من تحديات ومشكالت مادية وëشرrة �
ات املــــتعلم  � ـــذاOي وتفرrــــد التعلــــيم، حيــــث يــــتم الــــتعلم حــــسب اختيــــا رتحقيــــق مبــــادئ الــــتعلم الـ

اتھ   .روحاجاتھ وقد
ك بي��م ومع معلمBمالتفاعل بmن الطالب وال �  .رYشا
ن¤و معظم �جBزة النقالة ال~v تحمل الكتب ©لكltونية ومحتوrات متنوعة واملذكرات تyو  � ن

نا من ا��قائب العادية ال~v تحمل بامللفات والكتب أو من ا��اسبات  صغlmة ا��ôم وأخف و
ُ ً

ز
ا��مولة أيضا
ً

. 

  :ممl5ات استخدام التعلم النقال

لفوائـــد و©يجابيـــات الســـتخدام تقنيـــة الـــتعلم النقـــال (ـــ) العمليـــة "نـــاك عـــدد كبmـــl مـــن ا
ـــر كـــــال مــــن  التعليميــــة وقـــــد ذكـ

ً
؛ ســـــليم، 2009؛ ســــالم،2009؛ الـــــشا¬ع، 2009الد"ـــــشان وrــــو�س، (

  :العديد من املم�mات وØ) ¤اآلOي) 2011
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شــyل مــن أشــyال الــتعلم �لكltو�ـــي، يقــوم ع�ــ� مبــدأ انYـــشار الــتعلم وتجوالــھ بحرrــة مخltقـــا �
ً

 
  .حدود الزمان واملyان

rة للمتعلم وتنظيم تدفق املعلومات �   .رالتحكم () �ستجابة الشعو
نسBولة تداو املعلومات وامللفات والتعاو () التعلم أك�l من ال×lيد �لكltو�ي، باإلضافة إ��  � ل

  .إمyانية اتصال �جBزة مع }عضBا البعض باستخدام البلوتوث والوايف اي
  .الشبyي و�جتماù) والYشار¤ي والتفاع�) ا��قيقي عن }عدتوفlm فرص التعلم  �
نة عالية () تنظيم وتقديم ا��تو ليناسب املتعلم � ىإتاحة مر   .و
يYسم التعلم النقال بتحقيق عنـصر التجديـد والYـشوrق (ـ) عمليـة الـتعلم مـن خـالل التجديـد  �

ـــ� ـــزة الرقميـــــة (ـــــ) الـــــتعلم بمـــــا يـــــضفي علــ ـــن الـــــذي يحققـــــھ اســـــتخدام الطـــــالب لألجBــ �م املزrـــــد مــ
  .��شطة ا��فزة

¬عمــل الــتعلم النقــال ع�ــ� التغلــب ع�ــ� الكثmــl مــن ©شــyاليات املرتبطــة بــصعوsات الــتعلم مــن  �
ق الفرديــة للمتعلمــmن، وعــدم حاجتــھ لالنــدماج املباشــر الــذي  تــھ ع�ــ� مراعــاة الفــر وخــالل قد ر

  .يفرضھ التعليم التقليدي
ل¬عز التعلم املتمحو حو املتعلم � ر  .ز
اك �  . مع�w التعلم غlm امل�tامنرإد
ة ع�� الوصو إ�� املعلومات () الوقت املناسب � لالقد  .ر
 .نالتعاو والتفاعل بmن املتعلمmن ع�� الرغم من املسافة ا��غرافية الفاصلة بي��م �
ســـــائل  � ــــديو، والرســـــائل، و ة، والفيـ ــــل الـــــصوت، والـــــصو راســـــتخدام وســـــائل Oعلـــــم مختلفـــــة مثـ ر

 .الوسائط، وال×lيد �لكltو�ي
ءة واملسموعة واملرئية () الوقت ا��قيقي عن }عد �  .وإمyانية توصيل املعلومات املقر
 .إعطاء املزrد من ا��رrة لعملية التعلم ¤ي تتم داخل وخارج أسوار املؤسسات التعليمية �
ك � نأي تحقيــــق مبــــدأ املــــشاركة والتعــــاو بــــmن الطلبــــة أنفــــسBم، وsيــــ��م وsــــmن : رالتفاعــــل والYــــشا

 . عن التباعد ا��غرا()معلم��م }غض النظر
مان ومyان: ©تاحة �  .زبمع�w حدوث عملية التعلم () أي 
اv¢Ü من وجود أجBزة ا��اسوب املكتÙية  � ر¬سBل وضع الكثlm من �جBزة املتنقلة () الفصل الد

 .وال~v تتطلب مساحة كبlmة
v تحمـل  ال~ـPC Tablet أو ا��اسبات íلية املـصغرة PDAsمعظم �جBزة الرقمية ال�Ëصية  �

نــــا وأصــــغر �õمــــا وأســـBل حمــــال مــــن ا��قائــــب  املـــذكرات والكتــــب �لكltونيــــة تyــــو أخـــف و
ً ً ً

ز ن
املليئة بامللفات والكتب أو من ا��اسبات ا��مولة أيضا
ً

. 
 و�جBــــزة OPDAsـــساعد بــــرامج التعــــرف ع�ــــ� الكتابــــة اليدوrــــة (ــــ) �جBــــزة الرقميــــة ال�Ëــــصية  �

ات الكتTabletsاملصغرة   . لدى الطالبHandwriting Skillsابة اليدوrة ر () تحسmن مBا
 Device مباشــرة ع�ـ� ا��Bــاز Voice أو بالـصوت Handwrittenيمكـن تـدوrن املالحظــات باليـد  �

جية أو الرحالت س ا��ا رأثناء الدر   .و
 Inputting وإدخـال البيانــات Electronic Registrationإمyانيـة إجـراء الYــ��يل �لكltو�ـي  �

Dataلية و أثناء الدرí و ا��اسباتyجية عندما ال ت نس العملية أو ا��ا  مناسبة Desktopsر
ة املزارع rا س الطبخ، و ب العلمية، ودر رأو ثقيلة جدا مثل التجا زر و

ً
.  

  .ليمكن استخدام �جBزة () أي وقت وأي مyان () امل�� أو () القطار أو () الفنادق �
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¤ان الطالـب سـوف يأخـذ ا��Bـاز إ�ـ� الب°ـت تزrد من الدافعية و�ل�tام ال�Ë	v¢ للتعلم فإذا  �
لية   .و() أي وقت ¬شاء فإن ذلك ¬ساعده ع�� �ل�tام وتحمل املسؤ

  .Learning DifficultiesنOستخدم كتقنية مساعدة للمتعلمmن الذين يواجBو صعوsات Oعلم  �

  :صعوDات استخدام التعلم النقال

ــــ�ات للــــــتعلم املتنقــــــل  ــــن ©يجابيــــــات واملمmــ ــــ� الــــــرغم مــ ـــات ع�ــ إال أن "نــــــاك }عــــــض املعوقـــ
؛ 2006ســــالم، : (والتحــــديات ال~ــــv تواجBBــــا "ــــذه التقنيــــة، ومــــن "ــــذه املعوقــــات والتحــــديات مــــا ي�ــــ)

  ) 2018؛ العييد والشا¬ع، kukulska Hulme,2012؛ 2012سليم، 

  .�ستخدام الس�� لألجBزة املتنقلة �
قوم بھ "ذه �جBزة () خدمة رقلة وù) }عض أطراف العملية التعليمية بالدو الذي يمكن أن ت �

 .عملي~v التعليم والتعلم
 .Oشت°ت ترك�m املتعلمmن �
� vÒشر والطبع للمحتو التعليÄىحقو ال  .ق
rة وصغر �õم الشاشة و�õم املفاتيح �   .رقصر عمر البطا
رالتطـو الــسر>ع واملتالحـق (ــ) إنتـاج أجBــزة الـتعلم النقــال وOغيmـl نماذجBــا، يجعـل مــن مواكب��ــا  �

Bأمرا ل°س س
ً

ال
ً

.  
ك�ـــlة املــــوديالت واختالفBــــا يــــؤدي إ�ــــ� عــــدم �لفــــة الــــسر>عة مــــع �جBــــزة وخاصــــة مــــع اخــــتالف  �

 .إ�õام الشاشات وأشyالBا
 .الغش () العملية التعليمية �
 .الفجوة الرقمية بmن الطلبة املستخدمmن ألجBزة التعلم النقال �
 .كيفية دعم عملية التعلم من خالل مسافات ومحتوrات Oعليمية متنوعة �
� vÒوا��تو التعلي Vىتصميم وإعداد املنا�. 
 .ريخلق نوع من الشعو بالعزلة لدى }عض الطلبة �
rب الyا() �  .ريحتاج املعلمmن واملتعلمmن إ�� التد
 .الyلفة العالية لبعض أجBزة التعلم النقال �
 .يحتاج إ�� اسltاتيجية وا·�ة املعالم �
قد تتطلب }عض الرسائل واملواد التعليمية إخراجا ( �

ً
 .) صيغ متعددة

جية عن إطار العملية التعليمية �  .رقد يقوم الطلبة بإجراء اتصاالت خا
 .يمكن فقدانھ أو سرقتھ }سBولة أك�l من أجBزة ا��اسبات املكتÙية �
 .يحتاج إ�� بÄية تحتية وشبyات السلكية وأجBزة حديثة �
 .Network"ناك صعوsة () الطباعة إذا لم يتم توصيل ا��Bاز }شبكة ما  �
خltاقات �منية للشبyات السلكية والالسلكية أحيانا� �

ً
. 

ات ممـا يـؤدي إ�ـ� انقطـاع الـتعلم � ة �نltنـت ¤ا��ـافالت والقطـا روجود أماكن ال يتوفر ±�ا إشا . ر
)kukulska Hulme,2012, p.7.( 
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اسات السابقة   :رالد

منيـا مـن � اسة مرتبة  اسات ذات الصلة بموضوع الد فيما ي�) عرض لبعض الد
ً

ز ر حـدث ر
  :لألقدم ع�� النحو التا�)

اســة املزمــومي  .1 اســة إ�ــ� التعــرف ع�ــ� واقــع اســتخدام تطبيقــات الــتعلم ):2021(رد ر ��ــدف الد
 VWاسة املن ونا من وجBة نظر املعلمات بمدينة جدة، وقد اتبعت الد رالنقال () ظل جائحة ¤و ر

ـــــة مــــــن  اسـ ــــت عينــــــة الد ــــفي التحلي�ــــــ)، وتyونــ ـــــة جــــــدة،) 50(رالوصــ  وتمثلــــــت أداة معلمــــــة بمدينـ
اســـة، وقــد توصـــلت الباحثـــة إ�ــ� عـــدة نتـــائج أ"مBـــا اســة (ـــ) اســـYبانة لتحقيــق أ"ـــداف الد رالد : ر

جة كبlmة ع�� ا��و �و من �سYبانة واملتمثل () واقع استخدام  اسة بد لموافقة عينة الد ر ر ر
نة واملتمثـل راملعلمات لتطبيقات التعلم النقال، ومحايدة العينة ع�ـ� ا��ـو الثـا�ي مـن �سـYبا

اسة  ر() الصعوsات ال~v تواجھ املعلمات () استخدام تطبيقات التعلم النقال، وقد قدمت الد
Ùrيـــــة تثقيفيــــة للمعلمــــات (ــــ) مجــــال تطبيقـــــات : عــــدة توصــــيات أ"مBــــا ات تد ة عقــــد دو رضــــر رر و

>ــسية امللقــاة ع�ــ� عــاتق املعلمــات لتمكيــ��ن  رالــتعلم النقــال ومتطلبا��ــا، وتخفيــف �عبــاء التد
  .من استخدام تطبيقات التعلم النقال

اســة العــدواGي واtu`ــ�  .2 ات أعــضاء "يئــة ):2020(رد اســة إ�ــ� الكــشف عــن تــصو ر "ــدفت الد ر
>س () ا��امعات السعودية حو استخدام التعلم النقال () التعليم العا�)، وقد اتبعت  لالتد ر

اسـة مــن أعـضاء  اسـة املـنVW الوصــفي لتحقيـق ذلــك، وتyونـت عينــة الد رالد >س (ــ) ر ر"يئــة التـد
ة، وجامعـــة شـــقراء(ثــالث جامعـــات ســـعودية وØـــ)  ، )رجامعــة امللـــك ســـعود، وجامعـــة �مmــlة نـــو

اسـة، وقـد توصـلت الباحثتـان ا�ـ� عــدة  اسـة (ـ) اسـYبانة لتحقيـق أ"ــداف الد روتمثلـت أداة الد ر
جــــة متوســــطة ومmــــ�ات : نتـــائج وØــــ) ران عينــــة البحــــث تـــر أ"ميــــة اســــتخدام الــــتعلم النقـــال بد ى

دام الــتعلم النقــال كبmــlة (ــ) حــmن واقــع اســتخدام الــتعلم النقــال ضــعيف (ــ) ظــل وجــود اســتخ
rب  اســة بالتوســع (ــ) تـــد جــة كبmــlة، وقــد أوصـــت الد رالعديــد مــن الــصعوsات ال~ــv تـــوافرت بد ر ر
ـــات الــــــتعلم النقــــــال،  ــــات الــــــسعودية ع�ــــــ� اســــــتخدام تطبيقـــ >س با��امعــ رأعــــــضاء "يئــــــة التــــــد

rـة ع�ــ� أعـض >س بمـا ¬ـسمح لBـم مــن تطـوrر مـواد Oعليميــة روتخفيـف �عبـاء ©دا راء "يئـة التــد
 .تناسب التعلم النقال، و��يئة الب°ئة الداعمة الستخدام تطبيقات التعلم النقال

3.  �bــوxyــدي واd اســة املبا رد ات اســتخدام وتوظيــف ):2020(ر اســة إ�ــ� تحديــد مBــا ر "ــدفت الد ر
ـــال  ـــتعلم النقـــ مـــــة لطــــــالب ¤ليــــــة اM-Learningتطبيقـــــات الـــ ـــا��م ز الال ـــوء احتياجـــ لltبيـــــة (ــــــ) ضـــ

اســــة طــــالب الفرقــــة  Ùrيــــة، وتــــم اســــتخدام املــــنVW الوصــــفي التحلي�ــــ)، وشــــملت عينــــة الد رالتد ر
اســة (ــ) اســYبانة )الــشعب العلميــة(الثالثــة بyليــة الltبيــة بجامعــة الــسو>س  ر، وتمثلــت أداة الد

اسة، وقد توصل الباحثان إ�ـ� عـدة نتـائج أ"مBـا ات توظيـف قائمـة بم: رلتحقيق أ"داف الد رBـا
ئ°سية و) 9(تطبيقات التعلم النقال تضمنت  ات  رمBا ة فرعيـة مطلـوب تنمي��ـا لـدى ) 64(ر رمBـا

rب  Ùrية لتد اسة }عدد من التوصيات أ"مBا؛ إعداد برامج تد رطالب ¤لية الltبية، وأوصت الد ر ر
ـــا، ـــال ال~ــــv تــــم التوصــــل إل��ــ ات توظيــــف تطبيقــــات الــــتعلم النقــ  رطــــالب ¤ليــــة الltبيــــة ع�ــــ� مBـــــا

  .و�"تمام بتطوrر كفاءة الطالب املعلمmن أثناء ©عداد بyليات الltبية
اسة خصاونھ  .4 اسة إ�� الكشف عن واقع استخدام التعلم النقال ):2018(رد ر ��دف "ذه الد

 VWاسـة املــن >ــسية (ـ) جامعـة جـرش، واتبعـت الد >ـسية ألعـضاء الBيئـة التد سـات التد ر(ـ) املما ر ر ر
ــــد تyونـــــت ع ـــة مـــــن شـــــبھ التجرßrـــــv، وقـ اســ >س للعـــــام ) 135(رينـــــة الد / 2017رعـــــضو "يئـــــة تـــــد

اسة، وقد توصل الباحث 2018 اسة () بناء اسYبانة لتحقيق أ"داف الد رم، وتمثلت أداة الد ر
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ـــائج أ"مBـــــا >س (ـــــ) جامعـــــة جـــــرش ¤انـــــت : إ�ــــ� عـــــدة نتــ ـــة التــــد جــــة اســـــتخدام أعـــــضاء "يئــ رأن د ر
ــــتجابات الع ق دالـــــة إحـــــصائيا (ـــــ) اسـ متوســـــطة، وكـــــذلك وجـــــود فـــــر

ً
ىينـــــة Oعـــــز ملتغmـــــl الرتبـــــة و

ق دالــــة إحــــصائيا (ــــ) اســــتجابات العينــــة Oعــــز ملتغmــــl ا��ــــÄس،  ى�¤اديميــــة، وعــــدم وجــــود فــــر
ً

و
ق دالــــة إحـــصائيا Oعــــز ألثـــر التفاعــــل بـــmن متغmــــl الرتبـــة �¤اديميــــة  يوأيـــضا عـــدم وجــــود فـــر ى

ً ً
و

اسة }عدد من التوصيات؛ م��ا. وا��Äس ة التوسع () ا��اال: روقد أوصت الد ت البحثية ورضر
جــــة اســـــتخدام الــــتعلم النقـــــال (ــــ) ¤افـــــة  ـــاث املتعلقـــــة بد اســـــات و�بحـ ـــن الد روإجــــراء املزrـــــد مـ ر
Ùrيــة وال×ــlامج التوعوrــة للمعلمــmن و�ســاتذة (ــ) مجــال  ات التد را��ــاالت، والقيــام }عقــد الــدو ر

ة التكنولوجيــــة ا��اليــــة، وأ رالـــتعلم النقــــال، واســــltاتيجيات الــــتعلم �خــــر ملواكبــــة الثــــو يــــضا ى
ً

اســات بحيــث تتــضمن متغmــlات ديمغرافيــة مثــل التخــصص (ــ) ا��امعـــة  رإجــراء املزrــد مــن الد
 .والتحصيل، ملعرفة أثر"ا ع�� �ستفادة من استخدام التعلم النقال () العلمية التعليمية

ة  .5 اسة شـقو رد جـة اسـتخدام الBـاتف ا��لـو (ـ) ):2018(ر اسـة إ�ـ� التعـرف ع�ـ� د ي ��ـدف الد ر ر
ات اسة راكYساب مBا دنية، وقد اتبعت الد ر اللغة ©نجل�mية من وجBة نظر طلبة ا��امعات � ر

اســة ع�ـــ�  "م ) 400(راملــنVW الوصـــفي املـــسQ)، وقـــد شـــملت عينـــة الد رطالـــب وطالبـــة تـــم اختيـــا
اسـة مyونـة مـن  رعشوائيا، وتم بناء اسYبانة ¤أداة لتحقيـق أ"ـداف الد

ً
عـة ع�ـ� ) 43( زفقـرة مو

ëعــة مجــاالت وØــ)  ة(رأ ة الكتابــةرمBــا ة القــراءة، ومBــا ة ا��ادثــة، ومBــا ر �ســتماع، ومBــا ر ، وقــد )ر
جة الyلية : توصلت الباحثة إ�� عدة نتائج أ"مBا جة استخدام ) ا��االت مجتمعة(رأن الد رلد

ات اللغة ©نجل�mية من وجBة نظر"م  دنية للBاتف ا��لو () اكYساب مBا رطلبة ا��امعات � ير
ة ) 3.89 – 3.63(تراوحــت بــmن  ة الكتابــة (ــ) املرتبـــة �و�ــ�، ب°نمـــا جــاءت مBـــا رحيـــث جــاءت مBـــا ر

ة  ة �ســـتماع (ـــ) املرتبـــة الثالثـــة، وجـــاءت مBـــا را��ادثـــة (ـــ) املرتبـــة الثانيـــة، ومـــن ثـــم جـــاءت مBـــا ر
ق ذات داللــــة إحــــصائية  والقــــراءة (ــــ) املرتبــــة الرا}عــــة و�خmــــlة، كمــــا أظBــــرت النتــــائج وجــــود فــــر

ات اللغة ©نجل�mية إلجابات أفراد العينة عن جة استخدام الBاتف ا��لو الكYساب مBا رد د ير
اســة  ، وقــد أوصــت الد اÜــ¢v ومــدة اســتخدام الBــاتف ا��لــو رOعــز إ�ــ� ا��ــÄس واملــستو الد ير ى ى

ُ

ي}عدة توصيات أ"مBا دمج الBاتف ا��لو () التعليم واستخدام تطبيقاتھ ا��تلفة ال~O vعمل 
ات لد املتعلمmن،   .وتوفر فرص التحف�m والتفكlm و©بداعرع�� تÄشيط املBا

اسـة الزع~ـ{  .6 	¢v): 2017(رد اسـة إ�ـ� تقـ >س أثـر ر"ـدفت الد  باسـتخدام الكيميـاء مـادة رتـد
ك زاوج، اكتـب، فكـر،(اسـltاتيجية   �ساÜـ¢v العاشـر الـصف فBـم طـالب تحـسmن (ـ)) رشـا

اسـة املـنVW الـصفية، واتبعـت ال الواجبـات إلنجـاز وتنميـة دافعيـ��م الكيميائيـة للمعـادالت رد
اسة ع��  سة () طالب) 70(رالشبھ التجرvßr، حيث طبقت الد  () ال��لو�ي فراس الشBيد رمد

دنيـة العاصـمة عـوا عمـان، ر� عـشوائيا زو
ً

طالـب ) 43(أفراد"ـا  تجرÙrيـة وعـدد مجمـوعتmن ع�ـ� 
اسة أ"داف طالب، ولتحقيق) 43(وضابطة وعدد أفراد"ا   من نمyو ىجر إعداد اختبار رالد

 ا��ــسابات وحــدة (ــ) العينــة أفــراد لــدى الكيميائيـة املعـادالت فBـم لقيـاس فقـرة) 20(
الكيميائية، وجر أيضا
ً

 الواجبات إنجاز دافعية لقياس فقرة) 20(من  مyونة اسYبانة إعداد ى
اسة العينة، وتوصلت أفراد لدى الصفية  زاوج، اكتـب، فكـر، (السltاتيجية أثر إ�� وجود رالد

ك  وتنمية دافعي��م الكيميائية، للمعادالت العاشر �ساv¢Ü الصف طلبة مفB تحسmن ()) رشا
  . الصفية الواجبات إلنجاز

اسة سليم  .7 اسة إ�� التعرف ع�� واقع استخدام طلبة املرحلة الثانوrة ):2017(رد ر "دفت الد
س ا��yومية () لواء بvw عبيد ومعيق ات رلتطبيقات الBاتف النقال () العملية التعليمية باملدا

اســـة  اســـة املـــنVW الوصـــفي، وتمثلـــت أداة الد راســـتخدامBا مـــن وجBـــة نظـــر"م، وقـــد اتبعـــت الد ر
ـــة ) 24(باالســـــYبانة وضـــــمت ســـــؤال مفتـــــوح و  اســ ـــد شـــــملت عينـــــة الد طالـــــب ) 317(رفقـــــرة، وقــ
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"م عـشوائيا، وقــد توصـل الباحــث إ�ـ� عــدد مـن النتــائج أ"مBـا وطالبـة تـم اختيــا
ً

أن اســتخدام : ر
ق الطلبـة لتطبيقــات الBــا جــود فــر جــة متوسـطة، و وتف النقـال (ــ) العمليــة التعليميـة جــاء بد و ر

دالة إحصائيا بmن املتوسطات ا��سابية () �ستخدام لصا�¶ الطلبة 
ً

، وكذلك لطلبة )©ناث(
ق إحـــــصائية Oعـــــز للتفاعـــــل بـــــmن متغmـــــl ا��ـــــÄس  يالتخـــــصص العلÒـــــv، ب°نمـــــا لـــــم تظBـــــر فـــــر ى

ُ
و

بيقـــات الBــاتف النقـــال فقـــد تمثلــت (ـــ) عـــدم والتخــصص، أمـــا معيقـــات اســتخدام الطلبـــة لتط
ـــتخدامBا (ــــــ) صــــــلب العمليــــــة  ــــة واســـ ُوجــــــود أنظمــــــة وOعليمــــــات Oــــــسمح بإدخــــــال �جBــــــزة ا��لوrــ

التعليمية، وعدم توفر ب°ئة مجتمعية واعـدة ومنظومـة تقنيـة تحتـضن "ـذا النـوع مـن الـتعلم، 
اسـة }عـدد مــن وأ�Ýـا Oـستخدم لغايــات الltفيـھ والYـسلية واللBــو بالتكنولوجيـا، وقـد أ روصــت الد

اسية واسـltاتيجيات تنفيـذ"ا مـن أجـل : التوصيات أ"مBا رإعادة النظر () ال×lامج واملنا�V الد
اسـية، والتأكيـد  ة �لكltونية والتكنولوجية، ودمجBا (ـ) الفـصو الد راسYيعاب مفا"يم الثو ل ر

ن خالل التعلم النقـال ع�� أ"مية التعلم �لكltو�ي وقابليتھ للتطبيق () العملية التعليمية م
 .أو املدمج ¤ونھ يجمع بmن أك�l من أسلوب () التعليم

اسة العزام  .8 جـة اسـتخدام الBواتـف الذكيـة (ـ) العمليـة ):2017(رد ر "دفت إ�ـ� التعـرف ع�ـ� د
دنيـة ا��اصـة، وقـد اتبعـت  رالتعليمية من وجBة نظر طلبة تكنولوجيا التعليم () ا��امعات �

اســـة املـــنVW الوصـــفي اســـة مـــن رالد اســـة جميـــع أفـــراد مجتمـــع الد ر املـــسQ)، وشـــملت عينـــة الد ر
 v¢ــÜا دنيــة ا��اصــة خــالل العــام الد رطلبــة تكنولوجيــا التعلــيم (ــ) ا��امعــات � ، 2016/2017ر

اســة، وقــد توصــلت الباحثــة إ�ــ� عــدة  روقــد تــم اســتخدام �ســYبانة ¤ــأداة لتحقيــق أ"ــداف الد
جـــة اســـتخدام طلبـــة تكن: نتـــائج مـــن أ"مBـــا دنيـــة ا��اصـــة رأن د رولوجيـــا التعلـــيم با��امعـــات �

ق ذات داللــــة  وللBواتــــف الذكيــــة (ــــ) التعلــــيم ¤انــــت متوســــطة، وأظBــــرت أيــــضا عــــدم وجــــود فــــر
ً

جــة اسـتخدام الBواتـف الذكيــة (ـ) العمليــة ) � ≥ 050.(ىإحـصائية عنـد مــستو الداللـة  ر(ـ) د
ات خاصـــة لyـــل مـــن الطلبـــة وا اســـة }عقـــد دو رالتعليميـــة، وقـــد أوصـــت الد ســـmن لتوظيـــف ر رملد

 .واستخدام ¤افة �دوات املتاحة فيھ للعملية التعليمية
اسة  .9 "دفت إ�� التعرف ع�� آثار التعلم التعاو�ي ع�� التحـصيل �¤ـاديYusuf) 2014( : vÒرد

س الثانوrــة ومــستو قلقBــم (ــ) صــيغ املعــادالت الكيميائيــة، واتبعــت  ىلطـالب الكيميــاء (ــ) املــدا ر
اسة املنVW الشبھ  اسة ع�� رالد طالب الكيمياء ()  طالب من) 80(رالتجرvßr، حيث طبقت الد

س الثانوrة () مدينة ¤اOس°نا () نيجlmيا، عوا راملدا عشوائيا زو
ً

 تجرÙrيـة وعـدد مجموعتmن ع�� 
ــــدد أفراد"ـــــا ) 40(أفراد"ـــــا  ــــة تــــــم ) 40(طالـــــب وضـــــابطة وعـ اسـ رطالـــــب، ولتحقيـــــق أ"ـــــداف الد

اسـ اسـة (ـ) ا��موعـة التجرÙrيـة، رتصميم اختبار القب�) والبعـدي للد >س مـواد الد رة، وتـم تـد ر
والسماح لBا بالتعلم باستخدام مفBوم التعلم التعاو�ي لـصياغة املركبـات كيميائيـة، ب°نمـا تـم 
Oعليم ا��موعة الضابطة نفس املفBوم باستخدام الطرrقة التقليدية ملدة ستة أسـابيع، وتـم 

ــــار التحــــــصيل (ــــــ) الكيميــــــاء واســـــ تÙيان مقيــــــاس قلــــــق الطــــــالب ¤ــــــأدوات ��مــــــع اســـــتخدام اختبــ
ــــوا باســـــتخدام نظـــــام الـــــتعلم  سـ ــــ� أن الطـــــالب الـــــذين د اســـــة إ�ـ رالبيانـــــات، وأظBـــــرت نتـــــائج الد ر
التعـــاو�ي حققـــوا نجـــاح }ـــشyل م®�ـــوظ، ب°نمـــا وجـــد أن قلقBـــم مـــن صـــيغ املركبـــات الكيميائيـــة 

>سBم باستخدام طرrقة التقليد نة مع الطالب الذين تم تد رمنخفض باملقا   . يةر
اســة )بــة يــوGس  .10 جــة أ"ميــة تــوافر متطلبــات اســـتخدام ):2013(رد ر ��ــدف إ�ــ� التعــرف ع�ــ� د

>س اللغـــة ©نجل�mيـــة لطلبـــة ا��لـــة �ساســـية العليـــا مـــن وجBـــة نظـــر  ر�جBـــزة ا��مولـــة (ـــ) تـــد
اســة املــنVW الوصــفي، وقــد تyونــت عينــة  س عمــان ا��اصــة، وقــد اتبعــت الد راملعلمــmن (ــ) مــدا ر

اســـة مــــن  معلــــم ومعلمـــة ملــــادة اللغــــة ©نجل�mيـــة، وتــــم بنــــاء اســـYبانة ¤ــــأداة لتحقيــــق ) 205(رالد
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اســــة مyونــــة مــــن  ـــ) ) 35(رأ"ــــداف الد ـــة ع�ــــ� ثــــالث مجــــاالت وØـ عــ مجــــال املتطلبـــــات (زفقــــرة مو
وقــد توصـلت الباحثــة إ�ـ� عــدة ) املاديـة، ومجـال املتطلبــات املعنوrـة، ومجــال املتطلبـات املBنيـة

جة : نتائج من أ"مBا >س اللغـة رأن د رأ"مية توافر متطلبـات اسـتخدام �جBـزة ا��مولـة (ـ) تـد
ق ذات  جـــة مرتفعــــة، وعـــدم وجــــود فــــر و©نجل�mيـــة لطلبــــة املرحلـــة �ساســــية العليـــا جــــاءت بد ر
>س اللغـة  جة أ"مية توافر متطلبات استخدام �جBزة ا��مولة () تـد رداللة إحصائية تفي د ر

ى©نجل�mية Oعز لسنوات خ×lة املعل
ُ

ق دالة إحصائيا بmن املعلمmن واملعلمات  م، ب°نما وجود فر
ً

و
>س اللغــة  ر(ـ) مجــا�) املتطلبـات املعنوrــة واملتطلبـات املBنيــة السـتخدام �جBــزة ا��مولـة (ــ) تـد
ق دالــــة إحــــصائيا بــــmن املعلمــــmن واملعلمــــات (ــــ) مجــــال املتطلبــــات  ©نجل�mيــــة، وعــــدم وجــــود فــــر

ً
و

>س اللغة ©نجل�mية لطلبة املرحلة �ساسية العليا، املادية الستخدام �جBزة ا��م رولة () تد
ق دالـــة إحــصائيا بــmن املعلمــmن واملعلمـــات (ــ) مجــا�) املتطلبــات املاديـــة  , كــذلك عــدم وجــود فــر

ً
و

ـــن  اســـــة }عـــــدد مــ ــــد أوصـــــت الد ـــv، وقـ ـــة Oعـــــز للمـــــستو التعليÒــ جـــــة الyليــ ـــ) الد رواملعنوrـــــة و(ــ ىر ى
ُ

ــــا ت ا: التوصـــــيات م��ـ ة قيـــــام أدا رضـــــر ــــO vعtــــــlض ور س ا��اصـــــة ع�ـــــ� تـــــذليل العقبـــــات ال~ـ رملـــــدا
Ùrيــــة  ش تد ة عمــــل ��يئـــة و >س اللغـــة ©نجل�mيــــة، ضـــر راســـتخدام �جBـــزة ا��مولــــة (ـــ) تــــد ر ر ور و
للمعلمـــmن واملعلمـــات تو·ـــ¶ كيفيـــة اســـتخدام �جBـــزة ا��مولـــة (ـــ) التعلـــيم مـــن أجـــل تحقيـــق 

س بحــــث  املتطلبــــات املBنيــــة الســــتخدامBا، وأن تقــــوم املــــدا
ّ
ِ ياملعلمــــmن (ــــ) امليــــدان الltبــــو ع�ــــ� ر

مواكبة املستجدات () عالم التقنيات ا��ديثة () مجال �جBزة ا��مولة وتفعيل استخدامBا 
عمليا () الغرف الصفية

ً
. 

اسة ج4I والطيطي  .11 اسة إ�� الكشف عن مدى استخدام التعلم النقال ):2017(رد ر "دفت الد
>ــــسية ف��ــــا، وشــــملت عينــــة (ـــ) ا��امعــــات الفلــــسطيÄية مــــن وجBــــة نظــــر اعـــض راء الBيئــــات التد

اســـة  >س (ـــ) ا��امعــــات ) 194(رالد ، )ب°ــــت ��ــــم، وا��ليــــل، وlmsزrــــت(رمــــن اعــــضاء "يئــــة التــــد
اســـــة،  ـــ)، وتــــم اســـــتخدام �ســــYبانة ¤ــــأداة للد ـــفي التحلي�ـ ـــنVW الوصــ اســــة املـ رواســــتخدمت الد ر

ــــر اعـــــ جـــــة الyليـــــة ملتوســـــطات وجBـــــات نظـ اســـــة إ�ـــــ� أن الد روتوصـــــلت نتـــــائج الد ـــات ر ضاء الBيئـــ
>ـــسية (ـــ) ا��امعـــات الفلـــسطيÄية نحـــو واقـــع اســـتخدام الـــتعلم النقـــال ¤انـــت متوســـطة،  رالتد
ق دالة احصائيا  ق دالة احصائيا () متغlm ا��Äس لصا�¶ �ناث، كما وجدت فر جود فر و
ً ً

و و و
 lـــmق دالـــة احـــصائيا (ـــ) متغ جـــود فـــر اه، و (ـــ) متغmـــl املؤ"ـــل التعليÒـــv بـــصا�¶ حملـــة الـــدكتو

ً
و و ر

>ــسية لــصا�¶ مــن لــد�ªم خ×ــlة أقــل مــن ا��×ــ ق دالــة احــصائيا ) 6(رlة التد جــود فــر ســنوات، و
ً

و و
اسـة }عـدد  اسة لصا�¶ متطلبات استخدام التعلم النقـال، وقفـد اوصـت الد ربmن مجاالت الد ر

اســات ال~ــv ��ــتم بــالتعلم النقــال واتجا"ــات اعــضاء : مــن التوصــيات م��ــا راجــراء املزrــد مــن الد
>س والطل اســات ��ــتم بتطــوrر وتــصميم بــرامج Oعليميــة خاصــة ر"يئــة التــد ربــة نحــوه، واجــراء د

 .ألجBزة التعلم

اسات السابقة   :رالتعليق ع`a الد

اســات الــسابقة و�طــالع عل��ــا، فقــد أظBــرت أ"ميــة اســتخدام  رمــن خــالل اســتعراض الد
ا اسة لتعزrز ما أظBرتـھ الد رالتعلم املتنقل () العملية التعليمية، وتأOي "ذه الد سـات الـسابقة مـن ر

اســات الــسابقة  رأ"ميــة وا"تمــام باســتخدام الــتعلم النقــال (ــ) العمليــة التعليميــة، ولقــد تبايÄــت الد
اســـــة ا��اليـــــة فاتفقـــــت (ـــــ) }عـــــض النقـــــاط واختلفـــــت (ـــــ) }عـــــضBا �خـــــر، وفيمـــــا ي�ـــــ)  ربي��ـــــا وsـــــmن الد

  :استعراض لذلك
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ـــتعلم النقــــال، فــــبع • اســــات (ــــ) تناولBــــا ملوضــــوع الـ اســــات مــــا تنــــاو رتنوعــــت أ"ــــداف الد لض الد ر
اســة املزمــومي  >س كد ات اســتخدام وتوظيــف تطبيقـات الــتعلم النقــال (ـ) التــد رمBـا ر ؛ )2021(ر

rـــدي وا��ـــو�)  اســـة املبا رود جـــة )2020(ر اســـات مـــا "ـــدف إ�ـــ� التعـــرف ع�ـــ� د ر، وكـــذلك مـــن الد ر
اسـة شـقو) الـتعلم باسـتخدام الBواتـف الذكيـة(استخدام نوع من أنواع الـتعلم النقـال  ركد ة ر

اســــة ســــليم )2018( اســــة العــــزام )2017(ر؛ ود جــــة )2017(ر؛ ود اســــات مــــا تنــــاو د ر، ومــــن الد لر
اسة  >س كد رأ"مية توافر متطلبات استخدام �جBزة ا��مولة () التد ، وم��ا )2013يو�س، (ر

اسة العدوا�ي  رما "دفت إ�� التعرف ع�� واقع استخدام التعلم النقال () التعليم ا��ام�) كد
اسـة خـصاونة )2022(وا���ـ)  اسـة ج×ــl والطيطـي )2018(ر؛ ود و"ـو مـا يتفـق مــع ) 2017(ر؛ ود

اسة اسة ا��الية مع اختالف ب°ئة مجتمع الد ر"دف الد   .ر

ـــــة خــــــصاونة  • اســ ــــة ا��اليــــــة عـــــــن د اســـ راختلفــــــت الد ال~ـــــــv اســــــتخدمت املـــــــنVW الـــــــشبھ ) 2018(ر
اســـة ا��اليــة املـــنVW الوصـــفي املــسQ) وsـــذ لك تتفــق مـــع بقيـــة رالتجرßrــv، ب°نمـــا اســتخدمت الد

اسات �خر () املنVW املستخدم ىالد  . ر

اسات السابقة �سYبانة ¤أداة ��مع البيانات وØ) ما تتفق مع أداة  • روقد استخدمت جميع الد
اسة ا��الية  .رالد

اســة ســـليم  • اس كد اســات قـــد Oعاملــت مــع طلبــة مــد رأمــا مــن حيــث العينــة فBنــاك د ر ، )2018(ر
اسة املزمومي وم��ا ما Oعاملت مع املعلمات ، وëعضBا قد Oعامل مع عينة من طلبة )2021(ر كد

rـــــدي وا��ــــــو�)  اســـــة املبا را��امعـــــات كد ة )2020(ر ــــة شـــــقو اسـ ر؛ ود اســـــة العــــــزام )2018(ر ر؛ ود
اســــة يــــو�س )2017( >س با��امعـــــات )2013(ر؛ ود ـــة التــــد ـــا Oعاملــــت مــــع أعـــــضاء "يئـ ر، وم��ــــا مــ

اســــــــة العــــــــدوا�ي وا���ــــــــ)  ــــصاونة )2020(ركد اســــــــة خــــ ــــــي  ؛)2018(ر؛ ود ـــl والطيطــ ـــة ج×ـــــ اســـــ رود
اســات الــسابقة حيــث شــملت عين��ــا )2017( اســة ا��اليــة عــن جميــع الد ر، ب°نمــا اختلفــت الد ر

>س بقسم الكيمياء rوس وأعضاء "يئة التد رطالبات البyالو  .ر

اســـات الــــسابقة  • اســـة بأ�Ýــــا أجرrـــت ع�ــــ� مجتمـــع يختلــــف عـــن مجتمعــــات الد روتمتـــاز "ــــذه الد ر
ُ

اســـة ع�ـــ� جميـــ كـــزت الد رو >س بقـــسم الكيميـــاء (ـــ) جامعــــة ام ر رع طالبـــات وأعـــضاء "يئـــة التـــد
 .ىالقر بمكة املكرمة

اسات السابقة اسة اfyالية من الد رأوجھ إفادة الد   :ر

اسات السابقة ال~v تم تناولBا () ما ي�) اسة �ستفادة من الد ر}شyل عام تحقق الد   :ر

اسة • رتدعيم ©طار النظر للد   .ي

• yن خلفية جيدة حو مشrوyلة البحثل ت. 

اســة ا��اليــة وتفــسlm"ا (ــ) ضــوء مــا ان��ــت  • اســات الــسابقة (ــ) مناقــشة نتــائج الد رتوظيــف الد ر
اسات من نتائج وتحديد أوجھ �تفاق و�ختالف بي��ا  .رإليھ تلك الد

اســة اســة : رفــرض الد اســات الــسابقة أمكــن صــياغة فــرض الد ر}عــد عــرض ©طــار النظــر والد ر ي

  :ع�� النحو التا�)

اســة حــو واقــع اســتخدام تقنيــة ال توجــد  • ق دالــة إحــصائيا (ــ) اســتجابات عينــة الد لفــر ر
ً

و
ىالـــتعلم النقـــال لـــدى طالبـــات قـــسم الكيميـــاء بجامعـــة أم القـــر Oعـــز ملتغmـــl نـــوع العينـــة  ى

>س  .رلصا�¶ عضوات "يئة التد
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اسة وإجراءاPQا   :رمن�tية الد

اسة  تم استخدام املنVW الوصفي املسQ)، نظرا ملالءم:رمن�< الد
ً

س  اسة، حيث يد رتھ ألغراض الد ر
ن  وواقـع الظـا"رة وrـصف خصائـصBا بدقـة و>ع×ـl ع��ـا كميـا وكيفيـا، و>عرفـھ عبيـدات وآخـر ُ ً ً

)2016 (
اســـة الظـــا"رة كمـــا توجـــد (ـــ) الواقـــع، و�ªـــتم بوصـــفBا وصـــفا دقيقـــا، و>ع×ـــl ع��ـــا : "بأنــھ ¬عتمـــد ع�ـــ� د

ً ً
ر

ا Oعبmــlا كيفيــا أو كميــا، فــالتعبlm الكيفــي يــصف لنــا الظــ
ً ً ً

 vــÒالك lــmا، ب°نمــا التعبBن خصائــصmبــrر، و"
تباطBـــــــا مـــــــع الظـــــــوا"ر ا��تلفـــــــة ـــــات ا جــ ـــدار الظـــــــا"رة، أو �õمBـــــــا، ود قميـــــــا ملقــــ ر¬عطينـــــــا وصـــــــفا  ر ر

ً ً
 "

  ).180.ص(

اســـة وعين�Pـــا >س وجميـــع  :رمجتمــع الد اســـة مــن جميـــع عـــضوات "يئـــة التـــد رتyـــو مجتمـــع الد ر ن

rوس (ــــ) قــــسم الكيميــــاء بجامعــــة أم القــــر ىطالبـــات البyــــالو ) 46(، والبــــالغ عــــدد"ن )مقــــر الزا"ــــر (ر
>س، و rوس، وفقـا إلحـصائية قــسم الكيميـاء بجامعـة أم القــر ) 822(رعـضو "يئـة تـد ىطالبــة بyـالو

ً
ر

 v¢Üا اv¢Ü الثا�ي للعام الد رللفصل الد   ).م2022("ـ، 1443-1442ر

>س و�خـــــر  ـــدا"ما موجBـــــة لعــــضوات "يئـــــة التـــــد ىوقــــد صـــــممت الباحثـــــة اســــYبانتmن إحــ ر
، وذلك ل®�صو ع�� أك×l قدر من املعلومات حو واقـع لطالبات قسم  لالكيمياء بجامعة أم القر ل ى

rن (ـــ) العمليـــة التعليميـــة  الطالـــب (راســـتخدام الـــتعلم النقـــال (ـــ) العمليـــة التعليميـــة مـــن أ"ـــم محـــو
>س   ).روعضو "يئة التد

اسـة ع�ـ� العينـة الكltونيـا مـن خـالل نمـ ونظرا لك×�õ lم العينة تم تطبيـق أداة الد
ً ً

اذج ر
اÜــ¢v الثــا�ي للعــام  رقوقــل وقــد اســتغرقت عمليــة تطبيــق �ســتÙيان ثــالث أســابيع خــالل الفــصل الد

 v¢Üا   ."ـ1443-1442رالد

اســــة و"ــــن جميــــع عــــضوات "يئــــة  اســــة بنــــاء ع�ــــ� مجتمــــع الد روقــــد تــــم اعتمــــاد عينــــة الد ًر

>س بقسم الكيمياء والبالغ عدد"ن  >س، وقد تم اسltجاع ) 46(رالتد اسـYبانة ) 20(رعضو "يئة تد
>س () قسم الكيمياء بجامعة أم القر ىمكتملة من عضوات "يئة التد   .ر

rوس الكيميـــاء بالطرrقـــة العـــشوائية  اســـة مـــن طالبـــات بyـــالو رب°نمــا تـــم اختيـــار عينـــة الد ر
rوس الكيمياء بجامعة أم القر) 229(الطبقية، وقد تم اسltجاع  ىاسYبانة من طالبات بyالو   .ر
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اسة   :روصف عينة الد

اسة وفقا للمتغlmات الديموغرافية ا��تلفة فيما ي�) وصف لعينة الد
ً

  :ر

&س: أوال اسة من عضوات )يئة التد روصف عينة الد   ر

  ) 1(لجدو 

>س اسة من عضوات "يئة التد ريو·¶ وصف عينة الد   ر

 ال�سبة التكرار فئات املتغ45 املتغ45

 %10.0 2 محاضر

 %70.0 14 أستاذ مساعد

ك  %10.0 2 رأستاذ مشا

 %10.0 2 أستاذ

جة العلمية  رالد

 %100.0 20 ا��موع

 %30.0 6  سنوات5أقل من 

 %25.0 5  سنوات10 سنوات إ�� أقل من 5من 

 %45.0 9  سنوات فأك�10lمن 
عدد سنوات 

 ا4Ixyة

 %100.0 20 ا��موع

 %40.0 8 كيمياء عضوrة

 %20.0 4 كيمياء غlm عضوrة

 %20.0 4 ائيةكيمياء ف�mي

 %15.0 3 كيمياء تحليلية

 %5.0 1 كيمياء حيوrة

 التخصص

 %100.0 20 ا��موع

¶ð1(ل من ا��دو يت:( 

جـــة العلميـــة (%10.0)أن  • >س "ـــن مـــن الد اســـة مـــن عـــضوات "يئـــة التـــد ر مـــن عينـــة الد ر ر
جـة (%70.0)، وأن )محاضر( >س "ن مـن الد اسة من عضوات "يئة التد ر من عينة الد ر ر

>س (%10.0)، وأن )ذ مـساعدأســتا(العلميـة  اســة مـن عــضوات "يئـة التــد ر مــن عينـة الد ر
جة العلمية  ك(ر"ن من الد اسـة مـن عـضوات (%10.0)، وأن )رأستاذ مشا ر مـن عينـة الد

جة العلمية  >س "ن من الد ر"يئة التد   ).أستاذ(ر
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>س لــد�ªن عــدد ســنوات خ×ــlة (%30.0)وأن  • اســة مــن عــضوات "يئــة التــد ر مــن عينــة الد ر
>س لد�ªن (%25.0)، وأن ) سنوات5أقل من ( اسة من عضوات "يئة التد ر من عينة الد ر

ـــن (عــــدد ســــنوات خ×ــــlة   مــــن عينــــة (%45.0)، وأن ) ســــنوات10 ســــنوات إ�ــــ� أقــــل مــــن 5مـ
>س لد�ªن عدد سنوات خ×lة  اسة من عضوات "يئة التد رالد   ). سنوات فأك�10lمن (ر

>س (%40.0)وأن  • اسة من عضوات "يئة التد ر من عينة الد كيميـاء ("ن من التخصص ر
ـــن (%20.0)، وأن )عـــــــضوrة >س "ـــــــن مــــ ـــــضوات "يئـــــــة التـــــــد ــــة مـــــــن عــ اســـ ر مـــــــن عينـــــــة الد ر

اســة مـــن عــضوات "يئـــة (%20.0)، وأن )كيميــاء غmـــl عــضوrة(التخــصص  ر مـــن عينــة الد
>س "ــــن مــــن التخـــصص  اســــة مــــن (%15.0)، وأن )كيميــــاء ف�mيائيــــة(رالتـــد ر مـــن عينــــة الد

>س "ــــن مـــن التخـــصص  مـــن عينــــة (%5.0)، وأن )كيميــــاء تحليليـــة (رعـــضوات "يئـــة التـــد
>س "ن من التخصص  اسة من عضوات "يئة التد رالد  ).كيمياء حيوrة(ر

ثانيا
ً

اسة من الطالبات:    :روصف عينة الد

  )2(لجدو 

اسة من الطالبات   ر يو·¶ وصف عينة الد

 ال�سبة التكرار فئات املتغ45 املتغ45

 %15.3 35 السنة �و��

 %29.3 67 السنة الثانية

 %27.9 64 السنة الثالثة

 %27.5 63 السنة الرا}عة

املرحلة 
اسية  رالد

 %100.0 229 ا��موع

¶ð2(ل من ا��دو يت:(  

اسـية (%15.3)أن  • اسـة مـن الطالبـات "ـن مـن املرحلـة الد ر من عينـة الد ، )الـسنة �و�ـ�(ر
اسية(%29.3)وأن  اسة من الطالبات "ن من املرحلة الد ر من عينة الد ، )السنة الثانية (ر
اسية (%27.9)وأن  اسة من الطالبات "ن من املرحلة الد ر من عينة الد ، )السنة الثالثة(ر
اسية (%27.5)وأن  اسة من الطالبات "ن من املرحلة الد ر من عينة الد   ).السنة الرا}عة(ر

اسة، وكيفية التحقق من صدق.ا وثباPQا   :رأداة الد

نظـرا الن البحـث �ªـدف إ�ـ� التعـرف 
ً

ع�ـ� واقـع اسـتخدام تقنيـة الـتعلم النقـال (ـ) العمليــة 
>س والطالبـات بجامعـة  رالتعليميـة لـدى طالبـات قـسم الكيميـاء مـن وجBـة نظـر عـضوات "يئـة التـد
اســــة  ، لــــذا ســــوف يــــتم اســــتخدام �ســــYبانة ¤ـــأداة ��مــــع البيانــــات ولتحقيــــق أ"ــــداف الد رام القـــر ى

ن . و©جابة ع�� Oساؤال��ا لأداة مالئمـة ل®�ـصو ع�ـ� : "�ستÙيان بأنـھ) 2016(وو>عرف ذوقان وآخر
معلومـــات وsيانـــات وحقـــائق مرتبطــــة بواقـــع معـــmن، وrقــــدم �ســـتÙيان ع�ـــ� شــــyل عـــدد مـــن �ســــئلة 

  ).106" (يطلب ©جابة ع��ا من قبل عدد من �فراد املعنيmن بموضوع �ستÙيان
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اسـة، حيـث قامـت بـاالطالع وحددت الباحثة املصادر ال~v سوف ت®�أ إل��ا لبناء أداة ال رد
اسـات الـسابقة وثيقـة الـصلة بمـشyلة البحـث، وsنـاء ع�ـ� "ـذه  ًع�� �بحاث وا��الت الltبوrة والد ر
>س (ـ) قـسم الكيميـاء بجامعـة أم  راملصادر تم بناء اسYبانتmن إحدا"ما موجBة لعضوات "يئـة التـد

، وتـــم  ىالقـــر و�خـــر لطالبـــات قـــسم الكيميـــاء بجامعـــة أم القـــر ى ة ى "ـــا (ـــ) صـــو >عBـــا ع�ـــ� محو رتو ر ز
 v¢ـÜـا وإبـداء الـرأي حـسب مقيـاس ليكـرت ا��ما�Úل ع�� املستجيبات سرعة أداBموافـق }ـشدة(¬س- 

  ). غlm موافق }شدة- غlm موافق- محايد-موافق

اســـة ع�ـــ� مجتمعBـــا، تـــم التأكـــد مـــن الـــصدق والثبـــات ع�ـــ� النحـــو  روقبـــل تطبيـــق أداة الد
  :التا�)

اء ا��كمـــmن، حيــــث قامـــت الباحثـــة }عــــرض  و"ـــو الــــصد:يالـــصدق الظـــا)ر -1 رق املعتمـــد ع�ـــ� آ
>س، واسYبانة الطالبات(�سYبانتmن  ��ا �ولية ع�ـ� عـدد ) راسYبانة عضوات "يئة التد ربصو

ا�Úم ف��ما من حيث اس��ما وإبداء آ رمن ا��×lاء وا��تصmن، وتم الطلب م��م د مدى مناسبة : ر
اسـة، وشــ ات وتحقيقBـا أل"ــداف الد رالعبـا ىمولي��ا، وتنـوع محتوا"ـا، وتقيــيم مـستو الــصياغة ر

ـــديل، أو التغيmــــــl، أو  �Ýــــــا مناســــــبة فيمـــــا يتعلــــــق بالتعـــ ــــات ير ـــة مالحظـ واللغوrـــــة، و©خــــــراج، وأيـــ
اســــة، وأثــــرت �ســــYبانتmن، وســــاعدت ع�ــــ� . ا��ــــذف ـــات قيمــــة أفــــادت الد روقــــد قــــدموا مالحظـ

ة جيـدة يا ¬ـس�Ò بالـصدق الظــا"ر أو نوsـذلك تyـو �ســYبانتmن قـد حققتـا مـ. رإخراجBمـا بـصو
  .املنطقي

حساب معامل : تم حساب صدق �Oساق الداخ�) من خالل: صدق THساق الداخ`� لألداة -2
تباط بlmسو  ن� تباطية(ر جة الyليـة السـYبانة عـضوات ) رالعالقة � ة، والد جة ¤ل عبا ربmن د ر ر

>س، كمــا تــم  تبــاط بlmســو ر"يئــة التــد نحــساب معامــل � جــة ¤ــل ) رتباطيــةالعالقــة �(ر ربــmن د
جة الyلية السYبانة الطالبات ة، والد رعبا  .يو·�ان ذلك) 4(و) 3(وا��دولmن . ر

  ): 3(لجدو 

تبـــــاط بlmســـــو  ـــل � نمعامــ تباطيـــــة(ر جـــــة الyليـــــة الســـــYبانة ) رالعالقـــــة � ة، والد جـــــة ¤ـــــل عبـــــا ربـــــmن د ر ر
>س   رعضوات "يئة التد

معامل 
تباط  ر�

ة  الرقم رالعبا

لطالبـــات لتقنيـــة الـــتعلم النقـــال ¬ـــسBم (ـــ) الوصـــو إ�ـــ� املراجــــع اســـتخدام ال **906. ُ

 .ومصادر املعلومات }سBولة
1 

ُاستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقال يYيح تخزrن واسltجاع املعلومات  **865.

 .() أي وقت
2 

اســتخدام الطالبــات لتقنيــة الــتعلم النقــال يزrــد مــن ا��مــاس والدافعيــة (ــ)  **844.
 .لتعليميةالعملية ا

3 

ُاستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقال ¬سBم () جعل العملية التعليمية  **887.

 .مشوقة وتفاعلية
4 
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ُاستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقال ¬ساعد () توفlm الوقت وا��Bد ()  **657.

 .عملية التعلم
5 

ـــــن  **897. ــــتخدام الطالبــــــــات لتقنيــــــــة الــــــــتعلم النقــــــــال ¬عــــــــز مـــ زاســـ ـــادل ا��×ــــــــlات ُ تبـــــ
ب مع الزميالت خالل العملية التعليمية  .روالتجا

6 

ـــــال ¬ـــــــ�Ëع ع�ــــــ� تـــــــصفح الكتـــــــب  **647. ـــــتعلم النقــ ـــــة الـ ـــتخدام الطالبـــــــات لتقنيــ ُاســـ

ي�لكltونية و�بحاث العلمية ال~v ت�l العملية التعليمية ُ
. 

7 

ـــ) ال **789. ـــة (ــ نــ ـــد مـــــن املر عمليـــــة واســـــتخدام الطالبـــــات لتقنيـــــة الـــــتعلم النقـــــال يزrــ
 .التعليمية

8 

استخدام الطالبات لتقنية التعلم النقال يدعم استمرار العملية التعليمية  **650.
مان ومyان  .ز() أي 

9 

ُاستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقال يراù) �حتياجات الفردية لBن ()  **873.

 .عملية التعلم
10 

زل ¬عز عملية التعلم الذاOياستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقا **892. ُ. 11 

لاســتخدام الطالبــات لتقنيــة الــتعلم النقــال ¬ــساعد (ــ) ا��ــصو ع�ــ� بــرامج  **903. ُ

وتطبيقات Oعليمية OسBل العملية التعليمية
ُ

. 
12 

rــــــة  **918. اجعــــــة فو ــال يقــــــدم Oغذيــــــة  ـــتعلم النقــــ ـــة الـــ ـــتخدام الطالبــــــات لتقنيـــ راســـ ر ُ

 .ومتنوعة
13 

ا��ن لـــتعلم اســتخدام الطالبــات **791. ر لتقنيــة الـــتعلم النقــال ¬ــسBم (ـــ) صــقل قــد ُ

 .مادة الكيمياء باحltافية
14 

جــــة ) 3(ليتـــð¶ مـــن ا��ـــدو  ة، والد جـــة ¤ـــل عبـــا تبـــاط بـــmن د رأن جميـــع قـــيم معامــــل � ر ر ر
ات  ــا يــــدل ع�ــــ� تماســــك "ــــذه العبــــا >س دالــــة إحــــصائيا، ممــ رالyليــــة الســــYبانة عــــضوات "يئــــة التــــد ر

ً

اسةوصالحي��ا للتطبيق ع�� عي   .رنة الد

  ): 4(لجدو 

تبـــــاط بlmســـــو  ـــل � نمعامــ تباطيـــــة(ر جـــــة الyليـــــة الســـــYبانة ) رالعالقـــــة � ة، والد جـــــة ¤ـــــل عبـــــا ربـــــmن د ر ر
  الطالبات

معامل 
تباط  ر�

ة  الرقم رالعبا

 1 .لاستخدم تقنية التعلم النقال للوصو إ�� املراجع ومصادر املعلومات }سBولة **652.

 2 .النقال لسرعة تخزrن واسltجاع املعلومات () أي وقتاستخدم تقنية التعلم  **587.

 3 .استخدم تقنية التعلم النقال لزrادة ا��ماس والدافعية () العملية التعليمية **779.

 4 .استخدم تقنية التعلم النقال ��عل العملية التعليمية مشوقة وتفاعلية **861.
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معامل 
تباط  ر�

ة  الرقم رالعبا

 5 .ت وا��Bد () عملية التعلماستخدم تقنية التعلم النقال لتوفlm الوق **674.

ب مـــع الـــزميالت  **720. راســـتخدم تقنيـــة الـــتعلم النقـــال لتعزrـــز تبـــادل ا��×ـــlات والتجـــا
 .خالل العملية التعليمية

6 

اســـتخدم تقنيـــة الـــتعلم النقـــال لتـــصفح الكتـــب �لكltونيـــة و�بحـــاث العلميـــة  **767.
يال~v ت�l العملية التعليمية ُ

. 
7 

نة () العملية التعليميةاستخدم تق **741.  8 .ونية التعلم النقال لزrادة املر

مـــان  **664. زاســـتخدم تقنيـــة الـــتعلم النقـــال لـــدعم اســـتمرار العمليـــة التعليميـــة (ـــ) أي 
 .ومyان

9 

 10 .استخدم تقنية التعلم النقال ملراعا��ا لالحتياجات الفردية () عملية التعلم **857.

 11 .لنقال لتعزrز عملية التعلم الذاOياستخدم تقنية التعلم ا **750.

اســتخدم تقنيــة الــتعلم النقــال ل®�ــصو ع�ــ� بــرامج وتطبيقــات Oعليميــة OــسBل  **723.
ُ

ل
 .العملية التعليمية

12 

rة ومتنوعة **858. اجعة فو راستخدم تقنية التعلم النقال ل®�صو ع�� Oغذية  ر  13 .ل

ا **576.  O. 14ي لتعلم مادة الكيمياء باحltافيةراستخدم تقنية التعلم النقال () صقل قد

ى دال إحصائيا عند مستو داللة أقل من **
ً

)0.01( 

جــــة ) 4(ليتـــð¶ مـــن ا��ـــدو  ة، والد جـــة ¤ـــل عبـــا تبـــاط بـــmن د رأن جميـــع قـــيم معامــــل � ر ر ر
ات وصـالحي��ا للتطبيـق  رالyلية السYبانة الطالبات دالة إحصائيا، ممـا يـدل ع�ـ� تماسـك "ـذه العبـا

ً

اسةع�� عينة    .رالد

اسة ل تم التحقق من ثبات �سYبانتmن بمعادلة كر نباخ ألفا، وا��دو :رثبات أداة الد يو·ـ¶ ) 5(و
  .النتائج ا��اصة بذلك

  ): 5(لجدو 

sناخ الفا�سYبانتmن معامل ثبات   وبمعادلة كر

ات Hس\بانة الرقم نباخ آلفا رعدد العبا  وكر

>س 1  960. 14 راسYبانة عضوات "يئة التد

 930. 14 اسYبانة الطالبات 2

نبــاخ ألفــا لكــال ) 5(ليتـð¶ مــن ا��ــدو  ، مقبولــة �ســYبانتmنوأن قــيم الثبــات بمعادلـة كر
 lmإحــصائيا، حيــث ¬ــش

ً
أن معامــل الثبــات ¬عت×ــl مقبــو إحــصائيا إذا ) 304. ، ص2003أبــو "اشــم،(

ً
ل

  . ع�� عينة البحثللتطبيق�سYبانتmن ، مما ¬شlm إ�� صالحية )0.70(¤انت قيمتھ أع�� من 
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  :eساليب iحصائية ال�{ تم استخدام.ا �� التحليل

��يحBما اســتخدمت •  الباحثـــة (ـــ) كــال �ســـYبانتmن مقيـــاس ليكـــرت ا��ماÜــ¢v، وقـــد تـــم تـــ
 :كما "و مو·¶ أدناه

سلم 
 iجابة

غ45  محايد موافق موافق �شدة
 موافق

غ45 
موافق 
 �شدة

جة  1 2 3 4 5 رالد

جـة  تخدام تقنيـة الـتعلم النقـال (ـ) العمليـة التعليميـة لـدى طالبـات قـسم اسـروقد تم تقـدير د
 وفق املعامالت ا��سابية التاليةالكيمياء 

جة = املدى  جة -رأع�� د   4= ر اقل د

  0.80= عدد الفئات ÷ املدى = لطو الفئة 
جة  املتوسط ا��ساëي رالد

جدامنخفضة 
ً

 1.80 إ�� أقل من 1.00املتوسطات ال~v تltاوح من  

 2.60 إ�� أقل من 1.80املتوسطات ال~v تltاوح من  منخفضة

 3.40 إ�� أقل من 2.60املتوسطات ال~v تltاوح من  متوسطة

 4.20 إ�� أقل من 3.40املتوسطات ال~v تltاوح من  مرتفعة

مرتفعة جدا
ً

 5.00 إ�� 4.20املتوسطات ال~v تltاوح من  

نباخ ألفا ��ساب ثبات  •  .�سYبانتmنومعادلة كر

ـــا  • >س وفقـ اســــة مــــن عــــضوات "يئــــة التــــد ات والÄــــسب املئوrــــة لوصــــف عينــــة الد التكــــرا
ً

ر ر ر
جة العلمية، التخصص، عدد سنوات ا��×lة(ملتغlmات  اسة من ). رالد رولوصف عينة الد

 lmاسية(الطالبات وفقا ملتغ  ).راملرحلة الد

جـــة : �ـــ�ي©حــصاء الوصـــفي املتمثـــل باملتوســـط ا��ـــساëي و�نحـــراف املعيـــار للتعـــرف ع • رد
اســـتخدام تقنيـــة الـــتعلم النقـــال (ـــ) العمليـــة التعليميـــة لـــدى طالبـــات قـــسم الكيميـــاء مـــن 
جـــة اســتخدام تقنيــة الـــتعلم  ، ود >س بجامعــة أم القــر روجBــة نظــر عــضوات "يئـــة التــد ىر
النقــــال (ــــ) العمليــــة التعليميـــــة لــــدى طالبــــات قــــسم الكيميـــــاء مــــن وجBــــة نظــــر الطالبـــــات 

 .ىبجامعة ام القر

ات وفقا للمتوسط ا��ساëي �ع�� و�نحراف املعيار �قلتم ترت°ب  • يالعبا
ً

 .ر

ق) Independent Samples Test(للمجموعات املـستقلة ) ت(اختبار  •  وللتعـرف ع�ـ� الفـر
جة استخدام تقنية التعلم النقال () العملية التعليمية لدى طالبات قسم الكيمياء  ر() د

 lmوفقا ملتغ
ً

>س، طالبة(  ).رعضوة "يئة تد
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اسة ومناقش�Pا وتفس45)ا   :رنتائج الد

aو والـــذي يــــنص ع`ــــe اســــة ــن ســــؤال الد للإلجابـــة عــ مــــا واقـــع اســــتخدام تقنيــــة الــــتعلم : ر
>س  رالنقــال (ــ) العمليــة التعليميــة لــدى طالبــات قــسم الكيميــاء مــن وجBــة نظــر عــضوات "يئــة التــد

؟ تـــم اســـتخدام املتوســـط ا��ـــساëي و�نحـــراف املعيـــار جـــة ىبجامعـــة ام القـــر ر والltت°ـــب وتقـــدير د ي
 . يو·¶ نتائج ذلك) 6(ل�ستخدام، وا��دو 

  ): 6(لجدو 

جــة اســتخدام تقنيــة الــتعلم النقــال (ــ)  راملتوســط ا��ــساëي و�نحــراف املعيــار والltت°ــب وتقــدير د ي
>س بجامعـة أم  رالعملية التعليمية لـدى طالبـات قـسم الكيميـاء مـن وجBـة نظـر عـضوات "يئـة التـد

  ىالقر

ــــــة الــــــــتعلم النقـــــــــال اســــــــتخدا ـــــــات لتقنيـــ م الطالبـ
مـــان  زيـــدعم اســـتمرار العمليـــة التعليميـــة (ـــ) أي 

 .ومyان

مرتفعة جدا 1 0.366 4.85
ً

 

ــــــة الــــــــتعلم النقـــــــــال  ـــــــات لتقنيـــ اســــــــتخدام الطالبـ
ـــــ) عمليـــــــة  ــــــوفlm الوقـــــــت وا��Bـــــــد (ــ ــــ) تـ ـــــــساعد (ـــ ¬ُ

 .التعلم

مرتفعة جدا 2 0.444 4.75
ً

 

زrـد اسـتخدام الطالبـات لتقنيـة الـتعلم النقـال ي
نة () العملية التعليمية  .ومن املر

مرتفعة جدا 3 0.470 4.70
ً

 

ُاستخدام الطالبات لتقنيـة الـتعلم النقـال يYـيح 

 .تخزrن واسltجاع املعلومات () أي وقت
مرتفعة جدا 4 0.605 4.55

ً
 

ــــــة الــــــــتعلم النقـــــــــال  ـــــــات لتقنيـــ اســــــــتخدام الطالبـ
ُ¬�Ëع ع�� تصفح الكتب �لكltونية و�بحاث 

ي ال~v ت�l العملية التعليميةالعلمية ُ
. 

مرتفعة جدا 4 0.605 4.55
ً

 

ــــــة الــــــــتعلم النقـــــــــال  ـــــــات لتقنيـــ اســــــــتخدام الطالبـ
ــــــات  ــــــ� بـــــــرامج وتطبيقــ ـــــ) ا��ــــــــصو ع�ـ ل¬ـــــــساعد (ــ ُ

Oعليمية OسBل العملية التعليمية
ُ

. 

مرتفعة جدا 5 0.761 4.50
ً

 

ــــــة الــــــــتعلم النقـــــــــال  ـــــــات لتقنيـــ اســــــــتخدام الطالبـ
ـــــــــع  ــــــــ� املراجـــ ـــــ) الوصــــــــــــو إ�ـــ ـــــسBم (ـــــــ ل¬ــــــ ومــــــــــــصادر ُ

 .املعلومات }سBولة

مرتفعة جدا 6 0.759 4.45
ً

 

زاستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقـال ¬عـز  ُ

 .عملية التعلم الذاOي
مرتفعة جدا 6 0.759 4.45

ً
 

ــــــة الــــــــتعلم النقـــــــــال  ـــــــات لتقنيـــ اســــــــتخدام الطالبـ
ــــة التعليميـــــــة مــــــــشوقة  ــــ) جعــــــــل العمليـــ ُ¬ـــــــسBم (ـــ

مرتفعة جدا 7 0.988 4.35
ً
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 .وتفاعلية

زخدام الطالبات لتقنية التعلم النقـال ¬عـز است ُ

ب مـــــــع الـــــــزميالت  ــــlات والتجـــــــا ــــن تبـــــــادل ا��×ـــ رمـــ
 .خالل العملية التعليمية

مرتفعة جدا 8 0.933 4.35
ً

 

ُاستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقال يقدم 

rة ومتنوعة اجعة فو رOغذية   .ر
مرتفعة جدا 9 0.745 4.35

ً
 

ُ النقال يراù) استخدام الطالبات لتقنية التعلم

 .�حتياجات الفردية لBن () عملية التعلم
مرتفعة جدا 10 0.801 4.30

ً
 

ــــــة الــــــــتعلم النقـــــــــال  ـــــــات لتقنيـــ اســــــــتخدام الطالبـ
ا��ن لـــتعلم مـــادة الكيميـــاء  ر¬ـــسBم (ـــ) صـــقل قـــد ُ

 .باحltافية

مرتفعة جدا 11 1.056 4.20
ً

 

اسـتخدام الطالبـات لتقنيـة الـتعلم النقـال يزrـد 
 .افعية () العملية التعليميةمن ا��ماس والد

مرتفعة جدا 12 0.951 4.20
ً

 

جة �ستخدام كyل مرتفعة جدا  0.583 4.47 رد
ً

 

وا��ـــاص اســـتخدام تقنيــة الـــتعلم النقـــال (ـــ) العمليـــة التعليميـــة ) 6(ليتــð¶ مـــن ا��ـــدو 
ا ي�ــ) >س بجامعــة ام القــر مــ ىلــدى طالبــات قــسم الكيميــاء مــن وجBــة نظــر عــضوات "يئــة التــد أن : ر

جــة اســتخدام ) جميــع( ات جــاءت (ــ) د رالعبــا مرتفعــة جــدا(ر
ً

حيــث جــاء املتوســط ا��ــساëي (ــ) فئــة ) 
  ).5.00 إ�� 4.20(التقدير 

اســة وال~ــv أظBــرت نتائجBــا أن ) 2021املزمــومي، : (روتتفــق نتــائج "ــذا الــسؤال مــع نتــائج د
ونا من وجBة نظر املع لمات بمدينة جدة رواقع استخدام تطبيقات التعلم النقال () ظل جائحة ¤و

جة موافقة   .رجاء بد

اسـات ¤ـل مـن اسـة ا��ـصاونة : ر() حmن ال تتفق نتائج "ـذا الـسؤال مـع د وال~ـv ) 2018(رد
دن للـتعلم النقـال  >س (ـ) جامعـة جـرش (ـ) � جة استخدام أعضاء "يئة التـد رأظBرت نتاجBا أن د ر ر

>ــسية ¤انــت متوســطة ســات التد ر(ــ) املما اســة . ر وال~ــv أظBــرت نتائجBــا أن ) 2017ج×ــl والطيطــي، (رد
>س ف��ا  جة استخدام التعلم النقال () ا��امعات الفلسطيÄية من وجBة نظر أعضاء "يئة التد رد ر

اســة العــدوا�ي . متوســطة روأخmــlا د
ً

وال~ــv أظBــرت نتائجBــا أن واقــع اســتخدام أعــضاء "يئـــة ) 2022(
>س () ا��امعات السعودية للتعلم النقال () التعليم العا�)  ضعيف }سÙب وجود العديد من رالتد

 .الصعوsات ال~O vعيق ذلك

ات مرتبة كما ي�) وجاءت العبا
ً

  :ر

مـــان  • زاســتخدام الطالبـــات لتقنيــة الـــتعلم النقـــال يــدعم اســـتمرار العمليـــة التعليميــة (ـــ) أي 
 .ومyان

  .ُاستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقال ¬ساعد () توفlm الوقت وا��Bد () عملية التعلم •

نة () العملية التعليميةاستخ •   .ودام الطالبات لتقنية التعلم النقال يزrد من املر
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). ُاسـتخدام الطالبـات لتقنيـة الـتعلم النقـال يYــيح تخـزrن واسـltجاع املعلومـات (ـ) أي وقــت( •
ُاستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقال ¬�Ëع ع�� تصفح الكتـب �لكltونيـة و�بحـاث (

يالعلمية ال~v ت�l ال ُ
  ).عملية التعليمية

ـــات  • ــــصو ع�ـــــ� بـــــرامج وتطبيقــ لاســـــتخدام الطالبـــــات لتقنيـــــة الـــــتعلم النقـــــال ¬ـــــساعد (ـــــ) ا��ـ ُ

Oعليمية OسBل العملية التعليمية
ُ

.  

لاستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقال ¬سBم () الوصو إ�� املراجع ومصادر املعلومات ( • ُ

ز ¬عز عملية التعلم الذاOياستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقال). (}سBولة ُ.(  

ـــل العمليـــــة التعليميـــــة مـــــشوقة  • ــ) جعــ ُاســـــتخدام الطالبـــــات لتقنيـــــة الـــــتعلم النقـــــال ¬ـــــسBم (ـــ

  .وتفاعلية
ب مـع الـزميالت  • راستخدام الطالبات لتقنيـة الـتعلم النقـال ¬عـز مـن تبـادل ا��×ـlات والتجـا ز ُ

  .خالل العملية التعليمية

rة ومتنوعةاستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقا • اجعة فو رل يقدم Oغذية  ر ُ.  

  .ُاستخدام الطالبات لتقنية التعلم النقال يراù) �حتياجات الفردية لBن () عملية التعلم •

ا��ن لـــتعلم مـــادة الكيميـــاء  • راســـتخدام الطالبـــات لتقنيـــة الـــتعلم النقـــال ¬ـــسBم (ـــ) صـــقل قـــد ُ

  .باحltافية

ــــن  • ـــــد مــ ـــــتخدام الطالبــــــات لتقنيــــــة الــــــتعلم النقــــــال يزrــ ــــاس والدافعيــــــة (ــــــ) العمليـــــــة اسـ ا��مــ
  .التعليمية

àـــ اســـة الثـــاGي والـــذي يـــنص ع مـــا واقـــع اســـتخدام تقنيـــة الـــتعلم : رلإلجابـــة عـــن ســـؤال الد
ىالنقال () العمليـة التعليميـة لـدى طالبـات قـسم الكيميـاء بجامعـة أم القـر مـن وجBـة نظـر"ن؟ تـم 

جـة �سـتخدامياستخدام املتوسط ا��ساëي و�نحراف املعيار والltت°ب وتقـد ) 7(لوا��ـدو . رير د
  .يو·¶ نتائج ذلك

  ): 7(لجدو 
جــة اســتخدام تقنيــة الــتعلم النقــال (ــ)  راملتوســط ا��ــساëي و�نحــراف املعيــار والltت°ــب وتقــدير د ي

  ىالعملية التعليمية لدى طالبات قسم الكيمياء من وجBة نظر الطالبات بجامعة أم القر
ة م جة  Wبال>4ت Hنحراف املتوسط رالعبا رد

 Hستخدام

اســتخدم تقنيــة الــتعلم النقــال لــسرعة  2
ــــltجاع املعلومــــــــات (ـــــــــ) أي  تخــــــــزrن واســــ

 .وقت

مرتفعة  1 0.641 4.62
جدا
ً

 

ــــــــال  1 ــــــتعلم النقــــــــ ـــــــــ ـــة الـ ــ ــــــــ ـــتخدم تقنيـــ ــــــــ اســـــ
ــــــــصادر  ـــــــــ ــــــــع ومـ ــــــــ ــــــــــ� املراجــ ــــــو إ�ــــــــ ــــــــ لللوصــــ

 .املعلومات }سBولة

مرتفعة  2 0.637 4.61
جدا
ً

 

اســــتخدم تقنيــــة الــــتعلم النقــــال لــــدعم  9
مان استمرار ز العملية التعليمية () أي 

 .ومyان

مرتفعة  3 0.747 4.52
جدا
ً
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ة م جة  Wبال>4ت Hنحراف املتوسط رالعبا رد
 Hستخدام

5  lmاســتخدم تقنيـــة الـــتعلم النقـــال لتـــوف
 .الوقت وا��Bد () عملية التعلم

مرتفعة  4 0.776 4.50
جدا
ً

 

اســـتخدم تقنيـــة الــــتعلم النقـــال لزrــــادة  8
نة () العملية التعليمية  .واملر

مرتفعة  5 0.734 4.45
جدا
ً

 

تقنيـة الـتعلم النقـال لتـصفح اسـتخدم  7
الكتـــب �لكltونيـــة و�بحـــاث العلميـــة 

يال~v ت�l العملية التعليمية ُ
. 

مرتفعة  6 0.740 4.45
جدا
ً

 

ــــــــال  12 ــــــتعلم النقــــــــ ـــــــــ ـــة الـ ــ ــــــــ ـــتخدم تقنيـــ ــــــــ اســـــ
ــــات  ــــــــ ـــــــرامج وتطبيقــ ــــصو ع�ــــــــــــــ� بـــــــ ــــــــ لل®�ــ

Oعليمية OسBل العملية التعليمية
ُ

. 

مرتفعة  7 0.783 4.42
جدا
ً

 

لنقال ملراعا��ـا استخدم تقنية التعلم ا 10
 .لالحتياجات الفردية () عملية التعلم

مرتفعة  8 0.818 4.39
جدا
ً

 

ــــــــال  13 ــــــتعلم النقــــــــ ـــــــــ ـــة الـ ــ ــــــــ ـــتخدم تقنيـــ ــــــــ اســـــ
rـــــــة  ـــة فو اجعـــ ـــة  ـــــصو ع�ــــــ� Oغذيـــ رل®�ـ ر ل

 .ومتنوعة

مرتفعة  9 0.782 4.37
جدا
ً

 

استخدم تقنية التعلم النقال () صقل  14
اOي لتعلم مادة الكيمياء باحltافية  .رقد

مرتفعة  10 0.800 4.35
جدا
ً

 

اســتخدم تقنيـــة الــتعلم النقـــال لتعزrـــز  11
 .عملية التعلم الذاOي

مرتفعة  11 0.862 4.31
جدا
ً

 

اســتخدم تقنيـــة الــتعلم النقـــال لتعزrـــز  6
ب مـع الـزميالت  رتبادل ا��×lات والتجـا

 .خالل العملية التعليمية

مرتفعة  12 0.837 4.30
جدا
ً

 

عــــل اســـتخدم تقنيـــة الــــتعلم النقـــال �� 4
 .العملية التعليمية مشوقة وتفاعلية

مرتفعة  13 0.951 4.20
جدا
ً

 

اســـتخدم تقنيـــة الــــتعلم النقـــال لزrــــادة  3
ـــــــــة  ــــــــــ) العمليــــــ ــــــــة (ـــــ ـــــــاس والدافعيـــــــ ا��مــــــــ

 .التعليمية

 مرتفعة 13 0.964 4.13

جة Hستخدام كOل  مرتفعة   0.586 4.40 رد
جدا
ً

 

قـال (ـ) العمليـة التعليميـة لـدى وا��اص استخدام تقنية الـتعلم الن) 7(ليتð¶ من ا��دو 
ـــا ي�ــــ) جـــــة :ىطالبــــات قـــــسم الكيميــــاء مـــــن وجBــــة نظـــــر الطالبــــات بجامعـــــة أم القــــر مــ ـــد جــــاءت د ر لقــ
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اســتخدام تقنيــة الــتعلم النقــال (ــ) العمليــة التعليميــة لــدى طالبــات قــسم الكيميــاء مــن وجBــة نظــر 
جة  رالطالبات بجامعة أم القر () د مرتفعة جدا(ى

ً
  ).4.40(وsمتوسط حساëي ) 
اسة اسة : روتتفق نتائج "ذا السؤال مع نتائج د ة، (رود وال~v أظBرت نتائجBـا ) 2019رشقو

ات اللغــــة ©نجل�mيــــة مــــن وجBــــة نظــــر طلبــــة  جـــة اســــتخدام الBــــاتف ا��لــــو (ــــ) اكYــــساب مBـــا رأن د ير
دنية Ø) مرتفعة  .را��امعات �

اســـات ¤ـــل مـــن وال~ـــv أظBـــرت ) 2017العـــزام، : (ر(ــ) حـــmن ال تتفـــق نتـــائج "ـــذا الـــسؤال مـــع د
دنيـة ا��اصـة للBواتـف الذكيـة  جة استخدام طلبة تكنولوجيا التعليم با��امعـات � رنتائجBا أن د ر

اسة . () التعليم متوسطة وال~v أظBرت نتائجBا أن واقع استخدام طلبة املرحلة ) 2017سليم، (رود
س ا� دنيـة رالثانوrة لتطبيقات الBاتف النقال () العملية التعليمية باملـدا sـد � ر�yوميـة (ـ) مدينـة ا ر

  .Ø) متوسطة

ات مرتبة ع�� النحو التا�)  :روجاءت العبا

جــة اســتخدام ) 13(إن  - ة جــاءت (ــ) د رعبــا مرتفعــة جــدا(ر
ً

حيــث جــاء املتوســط ) 
، وØ) مرتبة كما ي�))5.00 إ�� 4.20(ا��ساëي () فئة التقدير 

ً
:  

 .علومات () أي وقتاستخدم تقنية التعلم النقال لسرعة تخزrن واسltجاع امل •

  .لاستخدم تقنية التعلم النقال للوصو إ�� املراجع ومصادر املعلومات }سBولة •

مان ومyان •   .زاستخدم تقنية التعلم النقال لدعم استمرار العملية التعليمية () أي 

  .استخدم تقنية التعلم النقال لتوفlm الوقت وا��Bد () عملية التعلم •

نة () العملية التعليميةاستخدم تقنية التعلم النقال  •   .ولزrادة املر

•  lـــ ياســــتخدم تقنيــــة الــــتعلم النقــــال لتــــصفح الكتــــب �لكltونيــــة و�بحــــاث العلميــــة ال~ــــv ت�ـ ُ

  .العملية التعليمية

ـــات Oعليميــــة OــــسBل العمليــــة  • اســــتخدم تقنيــــة الــــتعلم النقــــال ل®�ــــصو ع�ــــ� بــــرامج وتطبيقـ
ُ

ل
  .التعليمية

  .ا لالحتياجات الفردية () عملية التعلماستخدم تقنية التعلم النقال ملراعا�� •

rة ومتنوعة • اجعة فو راستخدم تقنية التعلم النقال ل®�صو ع�� Oغذية  ر   .ل

اOي لتعلم مادة الكيمياء باحltافية •   .راستخدم تقنية التعلم النقال () صقل قد

  .استخدم تقنية التعلم النقال لتعزrز عملية التعلم الذاOي •

ب مـع الـزميالت خـالل العمليـة استخدم تقنية التعلم النقال • ر لتعزrز تبادل ا��×lات والتجـا
  .التعليمية

  .استخدم تقنية التعلم النقال ��عل العملية التعليمية مشوقة وتفاعلية •

جة استخدام ) 1(إن  - ة جاءت () د رعبا حيث جاء املتوسط ا��ساëي ) مرتفعة(ر
 :، وØ))4.20 إ�� أقل من 3.40(() فئة التقدير 

 . التعلم النقال لزrادة ا��ماس والدافعية () العملية التعليميةاستخدم تقنية •
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aاســة الثالــث والــذي يــنص ع`ــ عــضوة "يئــة (يمــدى تــأثlm متغmــl  :رلإلجابــة عــن ســؤال الد
>س اسـة لواقـع اسـتخدام تقنيـة الـتعلم النقـال (ـ) العمليـة التعليميـة ) طالبة/ رتد rة عينـة الد ر() ر ؤ

 لدى طالبات قسم الكيمياء؟

اســــة الــــذي نــــص ع�ــــ� مــــا ي�ــــ)تــــم صــــيا ق دالــــة إحــــصائيا (ــــ) : رغة فــــرض الد ال توجــــد فــــر
ً

و
اســة حــو واقــع اســتخدام تقنيــة الــتعلم النقــال لــدى طالبــات قــسم الكيميــاء  لاســتجابات عينــة الد ر

>س ربجامعة أم القر Oعز ملتغlm نوع العينة لصا�¶ عضوات "يئة التد ى   .ى

ـــــار  ــــــتخدام اختبـــــــ ــــــم اســــــ ــــ ــــــذا الفــــــــــــرض تــ ــــــن "ــــــ ــــــــق مــــــ ـــــــــستقلة ) ت(وللتحقــــ ـــــات املـــ للمجموعـــــــ
Independent Samples Test يو·¶ نتائج ذلك) 8(ل وا��دو. 

  ):8(لجدو 

جـــة اســـتخدام تقنيـــة الـــتعلم ) ت( نتـــائج اختبـــار  ق (ـــ) د رللمجموعـــات املـــستقلة للتعـــرف ع�ـــ� الفـــر و
 lmعز ملتغO س، طالبة(ىالنقال () العملية التعليمية لدى طالبات قسم الكيمياء<   )رعضوة "يئة تد

املتوسط  العدد  رfuوا
 اfyسا�ي

Hنحراف 
 ياملعيار

قيمة 
 )ت(

ىمستو 
 الداللة

عضو "يئة 
س  رتد

جة استخدام تقنية  630. 482. 0.583 4.47 20 رد
التعلم النقال �� 

العملية التعليمية لدى 
 طالبات قسم الكيمياء

   0.586 4.40 229 طالبة

قم  ريتð¶ من ا��دو  ق ذا) 8(ل ىت داللـة إحـصائية عنـد مـستو داللـة وبأنھ ال توجد فر

(ـــ) العمليـــة التعليميـــة لـــدى طالبـــات قـــسم )0,05≥ �( جـــة اســـتخدام تقنيـــة الـــتعلم النقـــال  ر (ـــ) د
 lmعز ملتغO س، طالبة(ىالكيمياء<   ).0.05(ىحيث إن مستو الداللة أك×l من ) رعضوة "يئة تد

اسة رو±�ذه النYيجة يتم قبو الفرض �و للد ل  .ل

اســات ¤ــل مــنوتتفــق نتــائج "ــذا وال~ــv أظBــرت نتاجBــا ) 2018(ا��ــصاونة : ر الــسؤال مــع د
دن للــــتعلم  >س (ـــ) جامعـــة جـــرش (ـــ) � جـــة اســـتخدام أعــــضاء "يئـــة التـــد ق (ـــ) د رعـــدم وجـــود فـــر ر ر و

>ــسية وفقــا ملتغmـــl ا��ــÄس ســات التد النقــال (ــ) املما
ً

ر وال~ــv أظBــرت نتائجBــا عـــدم ) 2017العــزام، . (ر
جـــة اســـتخدام طل ق (ـــ) د روجـــود فـــر دنيـــة ا��اصـــة للBواتـــف و ربـــة تكنولوجيـــا التعلـــيم با��امعـــات �

الذكيــة (ــ) التعلــيم وفقــا ملتغmــlات 
ً

اســية، وا��امعــة( اســة ). را��ــÄس، الــسنة الد ) 2017ســليم، (رود
ق () واقع استخدام طلبة املرحلة الثانوrة لتطبيقـات الBـاتف  ووال~v أظBرت نتائجBا عدم وجود فر

دنيـة وفقـا للتفاعـل بـmن متغmــl النقـال (ـ) العمليـة التعليم sـد � س ا��yوميـة (ــ) مدينـة ا ييـة باملـدا
ً

ر ر ر
  .التخصص وا��Äس

اسات ¤ـل مـن وال~ـv أظBـرت ) 2018(ا��ـصاونة : ر() حmن ال تتفق نتائج "ذا السؤال مع د
دن للـــتعلم  >س (ـــ) جامعــة جــرش (ــ) � جـــة اســتخدام أعــضاء "يئــة التــد ق (ــ) د رنتاجBــا وجــود فــر ر ر و

تبــة �ســتاذ املــساعدالنقــال (ــ) امل >ــسية وفقــا ملتغmــl الرتبــة �¤اديميــة لــصا�¶  ســات التد رما ر ر
ً

) . lج×ــ
جة استخدام التعلم النقال () ا��امعات ) 2107والطيطي،  ق () د روال~v أظBرت نتائجBا وجود فر و

>س وفقـــا ملتغmـــl ا��ـــÄس لـــصا�¶  الفلـــسطيÄية مـــن وجBـــة نظـــر أعـــضاء "يئـــة التـــد
ً

فقـــا )©نـــاث(ر ، و
ً

و
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اه(lm املؤ"ل العلvÒ لصا�¶ حملة ملتغ فقا ملتغlm ا��×lة لصا�¶ ذو ا��×lة )رالدكتو ي، و
ً

 6أقل مـن (و
ة، ). (سنوات جة استخدام الBاتف ا��لو () ) 2019رشقو ق () د يوال~v أظBرت نتائجBا وجود فر ر و

دنيـة وفقـا ملتغmـlات  ات اللغـة ©نجل�mيـة مـن وجBـة نظـر طلبـة ا��امعـات � اكYساب مBا
ً

ر ا��ـÄس، (ر
اv¢Ü، ومدة استخدام الBاتف ا��لو يواملستو الد اسة ). رى وال~v أظBرت نتائجBا ) 2017سليم، (رود

ـــاتف النقـــــال (ـــــ) العمليـــــة  ــــة لتطبيقـــــات الBــ ــــة الثانوrـ ق (ـــــ) واقـــــع اســـــتخدام طلبـــــة املرحلـ ووجـــــود فـــــر
دنيــة وفقــا ملتغmــl ا��ــÄس لــصا�¶  sــد � س ا��yوميــة (ــ) مدينــة ا التعليميــة باملــدا

ً
ر ر فقــا )نــاث©(ر ، و

ً
و

 ).التخصص العلvÒ(ملتغlm التخصص لصا�¶ 

  :مxgص النتائج

ـــة التعليميــــة لــــدى طالبــــات قــــسم  • جــــة اســــتخدام تقنيــــة الــــتعلم النقــــال (ــــ) العمليـ رجــــاءت د
جـة  >س بجامعـة أم القـر (ـ) د رالكيمياء من وجBة نظر عضوات "يئـة التـد مرتفعـة جـدا(ىر

ً
 (

  ).4.47(وsمتوسط حساëي 

جــــة اســــتخدام  • ـــة التعليميــــة لــــدى طالبــــات قــــسم رجــــاءت د تقنيــــة الــــتعلم النقــــال (ــــ) العمليـ
جـــة  رالكيميـــاء مـــن وجBـــة نظـــر الطالبـــات بجامعـــة أم القـــر (ـــ) د مرتفعـــة جـــدا(ى

ً
وsمتوســـط ) 

  ).4.40(حساëي 

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللــة  • ىال توجــد فــر جــة اســتخدام ) 0,05 ≥ �(و ر(ــ) د
عـضوة (ىOعـز ملتغmـl يمية لدى طالبات قسم الكيمياء تقنية التعلم النقال () العملية التعل

>س، طالبة  ).ر"يئة تد
 

  :() ضوء ما توصلت إليھ نتائج البحث ا��ا�)، توv¢ì الباحثة بما ي�): توصيات البحث

>س والطلبـــــة ع�ــــ� اســـــتخدام تطبيقـــــات تقنيــــة الـــــتعلم النقـــــال  • ـــة التـــــد رOــــ�Ëيع أعـــــضاء "يئـ
جBالYسBيل التعليم والتعلم داخل القاعات ال اسية وخا رد   .ر

تبwـــv أســـاليب واســـltاتيجيات ترsوrـــة وOعليميـــة لتفعيـــل اســـتخدام تقنيـــة الـــتعلم النقـــال (ـــ)  •
 .العملية التعليمية }شyل أوسع

>س و�ســـتفادة م��ـــا (ـــ) تطـــوrر  • راســـYثمار تقنيـــة الـــتعلم النقـــال مـــن قبـــل أعـــضاء "يئـــة التـــد
 .العملية التعليمية

ة التوســـع (ـــ) اســـتخدام تقنيــة الـــتع • لم النقـــال (ـــ) العمليــة التعليميـــة مـــع وضـــع أنظمـــة ورضــر
 .وضوابط Oسمح باستخدامBا بالطرrقة ال~v تحقق من خاللBا التعليم �مثل للطلبة

ش التعليمية حو فوائد توظيف تقنية التعلم النقال  • ات والو ل�شر الوù) من خالل الدو ر ر
 .ليم() العملية التعليمية لyو�Ýا تدمج بmن أك�l من طرrقة () التع

 
  :مق>4حات البحث

معوقات استخدام تقنية الـتعلم النقـال (ـ) الكيميـاء مـن وجBـة نظـر الطالبـات وعـضوات  •
>س بجامعة أم القر ى"يئة التد   .ر
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>س العلـوم بجامعــة أم  • رتـصو مقtـlح لتطـوrر واقــع اسـتخدام تقنيـة الـتعلم النقــال (ـ) تـد ر
لالقر () ضوء خ×lات }عض الدو  .ى

>س العلـــوم وعالقتــھ بدافعيـــة ©نجــاز لـــدى واقــع اســـتخدام تقنيــة الـــتع • رلم النقــال (ـــ) تــد
 .ىطالب جامعة أم القر

ىأثر استخدام تقنية التعلم النقال () تنمية مستو التحـصيل (ـ) الكيميـاء لـدى طالبـات  •
  .ىجامعة أم القر
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rخية لتكنولوجيا التعل). 2011. (خم°س، دمحم ر�صو النظرrة والتا   .دار ال��اب. يم �لكltو�يل
ـــاتف ا��مـــــو ). 14-12، ابرrــــل، 2010. (الد"ــــشان، جمــــال  (ـــــ) Mobile Phoneلاســــتخدام الBـ

rب ملاذا ؟ و(� ماذا ؟ وكيف تطبيقات تقنية املعلومات و�تصال () التعلـيم . رالتعليم والتد
rب  امعـة امللــك ســعود، النــدوة �و�ـ� لقــسم تقنيــات التعلـيم بyليــة الltبيــة، ج]. نــدوة[روالتـد

  .MvkkJ/us.cutt://httpsاسltجعت من . الرrاض، اململكة العرsية السعودية
 Mobile Learning""لالتعلــيم بــا��مو ). 29، ابرrــل 2009. (الد"ــشان، جمــال، يــو�س، مجــدي

الندوة العلمية �و�� ]. ندوة[´¢v نظم التعليم العا�) �فltا. صيغة جديدة للتعليم عن }عد
ة التعليمية بyلية الltبية، جامعة كفر الشيخ، مصر نة و©دا رلقسم الltبية املقا  .ر

، ضــمياء أثــر اســتخدام }عـض تقنيــات الBــاتف النقــال (ــ) تحــصيل ). 24-22 إبرrــل 2016. (يالـراو
بقا�Úم للمعلومـــات مــادة الكيميـــاء لــدى طلبـــة ¤ليــة الltبيـــة للعلــوم الـــصرفة ابــن الBيـــثم وإســ

قــة[ الــتعلم (ــ) عــصر التكنولوجيــا الرقميــة، مركــز : املــؤتمر الــدو�) ا��ــادي عــشر]. رعــرض و
ة، طرابلس، لبنان   .زجيل البحث العلvÒ وجامعة ت°با

>س الكيميــاء باســتخدام اســltاتيجية ). 2017. (الزعßــv، عبــد هللا ك(رأثــر تــد اوج، شــا رفكــر،  (ــ) ) ز
�ساv¢Ü للمعادالت الكيميائية وتنمية دافعي��م إلنجاز تحسmن فBم طالب الصف العاشر 

 .194-170، )4(25، مجلة العلوم الltبوrة والنفسية ا��امعة ©سالمية. الواجبات الصفية
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توصــيات املــؤتمر الــدو�) الثــا�ي ملــستقبل التعلــيم ). 7-4، نــوفم×l 2021. (الز"را�ــي، عبــد الــرحمن
املؤتمر الدو�) الثا�ي ملستقبل التعليم الرقvÒ () . ]عرض توصيات [الرقvÒ () الوطن العرëي

  .الوطن العرëي، اململكة العرsية السعودية

rـــة جديـــدة للـــتعلم Mobile Learning الـــتعلم املتنقـــل ).26-25، يوليـــو 2006. (ســالم، أحمـــد ؤ ر
ـــات الالســـــلكية  قــــــة[باســـــتخدام التقنيــ املـــــؤتمر العلÒـــــv الثـــــامن عـــــشر ل®�معيــــــة ]. رعـــــرض و

>س، القا"رة، مصراملصرrة لل رمنا�V وطر التد  .ق
lmــة، : تكنولوجيــا التعلــيم املتنقــل). 2011. (ســليم، ت°ــسrاســة نظر -1، )36(، مجلــة املعلوماتيــةرد

17. 
lmـــة، : تكنولوجيــــا التعلـــيم املتنقــــل). 2012. (ســـليم، ت°ـــسrاســـة نظر البوابــــة العرsيـــة للمكتبــــات رد

 .216-199، )28 (واملعلومات،
lmا (ـ) ). 2017. (سليم، ت°سBـاتف النقـال (ـ) العمليـة التعليميـة ومعيقـات اسـتخدامBتطبيقـات ال

دن س ا��yوميـــة: ر� اســة ميدانيـــة باملـــدا رد مجلــة البوابـــة العرsيـــة للمكتبـــات واملعلومـــات، . ر
ـــــــة . 1-28، )47( ــــسعودية الرقميـــــــــ ــــــــ ـــة الــــ ـــــــــ ـــــــــ) املكتبــــ ـــــــة (ــــــ ـــ ـــدة املنظومــــــ ـــــــــ ـــــــــن قاعــــ ـــــــــltجعت مـــــــ اســــــ

851850/Record/com.mandumah.search://http 
lmا (ـ) ). 2017. (سليم، ت°سBـاتف النقـال (ـ) العمليـة التعليميـة ومعيقـات اسـتخدامBتطبيقـات ال

دن س ا��yومية، : ر� اسة ميدانية باملدا رد - 1، )47(،البوابة العرsية للمكتبات واملعلوماتر
28.  

rر ب°ئـة Oعليميـة إلكltونيــة متنقلـة ��امعـة البنـات (ـ) ضـوء معــايlm تطـو). 2009. (الـشا¬ع، حـصة
ة [،)Mobile Learning(الـتعلم املتنقــل  ة، جامعـة �مmــlة نــو اه غmـl مÄــشو رســالة دكتــو ر ر ]. ر

 .الرrاض
س، 2018. (الــشا¬ع، حـــصة، العييـــد، أفنـــان توظيـــف �جBـــزة املتنقلـــة : الــتعلم املتنقـــل). 31ر، مـــا

  com.educ-new.www://httpsاسltجعت من ]. مدونة Oعلم جديد[. بالعملية التعليمية
Ärــب  ،vwيsو�ــي ا��مــو وأثــره ). 2012. (زالـشرltلاســتخدام التلفــو ا��مــو (ـ) ب°ئــة للــتعلم �لك ل ن

ـــــي و�ـــــــشره، ــــو �لكltو�ــ ات تـــــــصميم ا��تـــ ـــة مBـــــــا ـــ� تنميــــ ىع�ــــ ـــــة الltبيـــــــة بجامعـــــــر ــــة ¤ليــ ة  مجلـــ
ة،   .665 -631، )79(راملنصو

ىفاعليــــة تنـــوع وســــائط تقـــديم ا��تـــو الرقÒــــv لوحـــدة تكنولوجيــــات ). 2011. (الـــشرنوëي، "اشـــم
ـــــستمر لـــــــدى  ــــصيل والقابليـــــــة للـــــــتعلم املــ ـــــة (ـــــــ) التحـــ ــــوع املBنــ ــــتعلم �لكltو�ـــــــي النقـــــــال ونـــ الـــ

ـــا��م نحــــو الـــــتعلم النقــــال،  ¤ليـــــة مجلــــة املتخصــــصmن (ــــ) مجــــال تكنولوجيـــــا التعلــــيم واتجا"ـ
"ر،  .624 -502، )641 (زالltبية بجامعة �

ة، OـسÄيم ات اللغـة ©نجل�mيــة ). 2019. (رشـقو جـة اسـتخدام الBـاتف ا��لــو (ـ) اكYـساب مBـا رد ير
دنيـــة ة، جامعـــة آل الب°ـــت. [رمـــن وجBـــة نظـــر طلبـــة ا��امعـــات � رســـالة ماجـــستlm مÄـــشو ]. ر

ــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــسعودية الرقميـــــ ـ ـــــــ ــــــــ ــــة الـــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ) املكتبــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــة (ــــ ــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــدة املنظومــ ــــــــ ــــــــ ــــن قاعـ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــltجعت مـــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ة اسـ
949275/Record/com.mandumah.search://https 

زأثر تقنية الواقع املعز () تÙسيط املفا"يم ا��ردة () ). 2019.(العباv¢Ü، دانية، الغامدي، حنان
لمـادة الكيميـاء والوصــو ملـستو الفBــم العميـق عنــد طالبـات الــصف �و ى ا��لــة . ي الثـانول

  .74-62، )14(8الفلسطيÄية للتعليم املفتوح والتعليم ©لكltو�ي، 
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vßr مقtـlح قـائم ع�ـ� الـتعلم ع×ـl املوsيـل إلكـساب ). 2014. (عبد ا��يد، أحمد رفعالية برنامج تد
قميـة،  ات �نخـراط (ـ) التعلـيم وتـصميم ¤ائنـات Oعلـم  رمعلvÒ الرrاضيات قبل ا��دمة مBا ر

  .39 -1، )1 (3دولية الltبوrة املتخصصة، ا��لة ال
ة >س () ا��امعات السعودية ). 2020(. رالعدوا�ي، أما�ي، ا���)، نو ات أعضاء "يئة التد رتصو ر

 20 مجلة ¤لية الltبية بجامعة كفر الشيخ،. لحو استخدام التعلم النقال () التعليم العا�)
ـــــــــ) املك. 715-742، )1( ـــــــــة (ــــ ــــــــدة املنظومــــ ـــــــــن قاعـــــ ـــltجعت مــــ ـــــــة اســــــــــ ـــــــسعودية الرقميــــــ ــــــة الــــــ ـــ تبــــ

1066805/Record/com.mandumah.search://https  
س 2012. (العرrفـي، يوسـف :  القفـزة التعليميـة القادمــةM- Learningالـتعلم املتنقـل ). 20ر، مـا

rة Oعليمية قة [ؤر   . �حساء، اململكة العرsية السعوديةمؤتمر ا��yومة املتنقلة،]. رعرض و
جة استخدام الBواتف الذكيـة (ـ) العمليـة التعليميـة). 2017. (العزام، فرrال اسـة ميدانيـة : رد رد

دنيــة ا��اصــة رســالة ماجــستlm  [.رمــن وجBــة نظــر طلبــة تكنولوجيــا التعلــيم (ــ) ا��امعــات �
ة، جامعــــة الــــشر �وســــط قمÄــــشو  املكتبــــة الــــسعودية اســــltجعت مــــن قاعــــدة معرفــــة (ــــ)]. ر

 BIM/detail/ar/net.emarefa.search://https-763218الرقمية 
v¢Üومعوقات التطبيق ). 2018.(ع�)، سنو lmن حتمية التغيmيعصرنة مرفق التعليم ا��زائر ب– 

النظــــام :  مداخلــــة لــــصا�¶ امللتقــــى الــــدو�). -نموذجــــاالتعلــــيم ©لكltو�ــــي والتعلــــيم عــــن }عــــد 
  .ا��زائر. جامعة املسيلة. ق¤لية ا��قو. 2018 نوفم×l 27-26/ القانو�ي للمرفق العام

مكتبـــة . 2ط. تكنولوجيـــا التعلـــيم �ســـس والتطبيقـــات). 2018. (الـــشا¬ع، حـــصة. العييـــد، افنـــان
  .الرشد

، خالــــــد ــــا). 2019. (يالغــــــوrر ــــصيل طلبــــــة ا��امعــــــة الBاشــــــمية (ــــــ) فاعليــــــة الBــــــاتف النقــ ل (ــــــ) تحــ
ـــا��م نحــــــــوه،  ـــــــسية، الرrاضــــــــيات واتجا"ــــــ ـــــة والنفــ . 374-355، )1 (20مجلـــــــــة العلــــــــوم الltبوrــــ

 KD62L/us.cutt://httpsاسltجعت من 
لــوب (ـــ) أثــر توظيــف الـــتعلم النقــال داخــل ب°ئــة الــصف املق). 2018. (الفخرا�ــي، فاطمــة  ــ�اتة

ات حـــل املـــشكالت الرrاضـــية لـــدى تالميـــذ املرحلـــة ©عداديـــة رســـالة ماجـــستlm  [.رتنميـــة مBـــا
ة، جامعـــــة ب��ـــــا اســـــltجعت مـــــن قاعـــــدة املنظومـــــة (ـــــ) املكتبـــــة الـــــسعودية الرقميـــــة ]. رمÄـــــشو

794697/Record/com.mandumah.search://http  
مـــضان  املعامـــل توظيـــف). 2017. (رالكعيßـــv، خالـــد، ا��بـــو، ســـامي، ســـعد، عـــادل، حـــسmن، 

-1، )9(ا��لة الدولية للعلـوم التقنيـة، . التعليمية املؤسسات () Oعليمية كب°ئة �فltاضية
23.  

ة، إحــــسان ـــا). 2018. (عطــــار، عبــــد هللا. ركÄــــسا ـــة ا��ديثــــة وتطبيقا��ـ مكتبـــــة . التقنيـــــات التعليميـ
  . فBد الوطنيةامللك

شدي   .مكتبة �نجلو املصرrة. 3ط. معلم العلوم). 1985. (رلب°ب، 

rدي، أحمد ات توظيف تطبيقات التعلم النقال ). 2020. (ا��و�)، عبادة. راملبا  M-LearningرمBا
Ùrية مة لطالب ¤لية الltبية () ضوء احتياجا��م التد رالال ا��لة الدولية للبحوث () العلوم . ز

  اســــltجعت مــــن قاعــــدة املنظومــــة (ــــ) املكتبــــة الــــسعودية الرقميــــة. 246، )1 (3، الltبوrــــة
993350/Record/com.mandumah.search://http  
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