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 ومخص البحح :

إلى قياس أثر استخدام التعمم السحابي المتنقل )تطبيق البالك  الحالي البحثيدف ي 
ه لدي بورد( لتدريس مقرر التفاضل والتكامل في تنمية حل المشكالت الرياضية واالتجاه نحو 

والتحقق من صحة  البحثلإلجابة عن أسئمة و  .طالبات الرياضيات بالكمية الجامعية بالقنفذة
( طالبة من 98من ) البحثوتكونت عينة  . المنيج التجريبي البحثاستخدم الفروض 

م ، تم تقسيميم إلى  0202(  لعام 1الطالبات المسجالت لمقرر التفاضل والتكامل)
مواد المعالجة ( ، وتمثمت 44( ومجموعة تجريبية )44طة )مجموعتين :مجموعة ضاب

)المحاضرات المسجمة ورفع المحتوى وتصميم المناقشات الخاصة بمقرر  في التجريبية
اختبار حل   :في البحثأدوات وتمثمت ، التفاضل والتكامل عمى منصة البالك بورد( 

، ومقياس االتجاه نحو ور محا ةمقالية مقسمة إلى خمس مفردة( 04المشكالت وتكون من )
مقسمة إلى  ثالثة محاور  ) االتجاه نحو  عبارة( 44تكون من)التعمم السحابي المتنقل والذي 

المتنقل،  التعمم السحابيالمتنقل ، االتجاه نحو االىتمام واالستمتاع ب التعمم السحابيطبيعة 
إلى فاعمية استخدام التعمم  ثالبحوتوصل  .المتنقل( التعمم السحابياالتجاه نحو تقدير أىمية 

حل المشكالت لدى المجموعة التجريبية ، ونمو اتجاه  ةالسحابي المتنقل في تنمية ميار 
. وقد بالتطبيق البعدي لممقياس طالبات المجموعة التجريبية نحو التعمم السحابي المتنقل

رات الرياضيات بتعميم التعمم السحابي المتنقل عبر البالك بورد عمى كل مقر  البحث ىأوص
 مقررات التي يدرسيا طالب الكمية عامة.الخاصة و 

 .: التعمم السحابي المتنقل ،  البالك بورد ، حل المشكالتالكممات المفتاحية 
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Impact of using mobile cloud learning (the blackboard application) to 

teach the calculus course in developing mathematical problem solving 

and the trend towards it among female students of mathematics at the 

University College in Al-Qunfudhah 
 

Abstract: 

The current study aims to measure the impact of using mobile cloud 

learning (the blackboard application) to teach the calculus course in developing 

mathematical problem solving and the trend towards it among female students 

of mathematics at the University College in Al-Qunfudhah. To answer the 

study's questions and verify the validity of the assumptions, the study used the 

experimental method. The study sample consisted of (87) female students 

registered for the calculus (1) for 2020, They were divided into two groups: the 

control group (44) and the experimental group (43), Experimental processing 

materials were (recorded lectures, content uploading and design of calculus 

discussions on the blackboard platform) , The study tools were: problem-

solving testing and it is from (24) essay questions divided into five axes,  and 

The trend measure for mobile cloud learning, which is consisted of (45) 

phrases ,Is divided into three axes (the trend towards the nature of mobile cloud 

Learning, the trend towards attention and enjoyment of mobile cloud Learning, 

the trend towards estimating the importance of mobile cloud Learning). The 

study found the effectiveness of using cloud mobile learning to develop the 

problem-solving skills of the experimental group. And the growth of the trend 

of students of the experimental group towards mobile cloud learning through 

the post application of the scale. The study recommended the generalization of 

mobile cloud learning via the blackboard to all mathematics courses in 

particular and the courses taught by college students in general. 

Key Words: Mobile Cloud Learning, Blackboard, Problem Solving. 
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 :لبححوكدوة ا

وتقنياة  والتكنولاوجي العمماي التقادم عان الناجماة الساريعة باالتييرات العصر ىذا يتميز
 التييارات لمواجياة ىاذه مواكباة ترباوي نظاام أي عماى الضاروري مان أصاب  لاذا المعموماات،
 المساافات، عادوب   المعمماين المتعمماين ونقاص عادد وزياادة المعموماات كثارة : مثال مشاكالت

 المسااتجد المعاصاارة مثاال انتشااار اووبئااة واومااراض مثاال فيااروس كورونااا ومواجيااة التحااديات
(Covid 19)ففاي  والاتعمم، لمتعمايم وطرائاق عديادة أنمااط ظياور إلاى التييارات ىذه أدت . وقد

يااتم  وحالياااً الماضااي ظياارت أدوات التعماايم والتاادريب المعتماادة عمااى الحاسااوب بشااكل رئيسااي 
ية عامااة والنقالااة خاصااة ليظياار مفيااوم جديااد ىااو أنظمااة اسااتثمار تقنيااات االتصاااالت الالساامك

التعمم النقالة. وكان لزياادة قادرات بنياة الشابكات التحتياة ذات النطااق التارددي العاالي، والتقادم 
في التكنولوجيا الالسمكية، وزيادة شعبية اليواتف النقالة، اوثر اوكبر عماى النماو الساريع فاي 

وات اوخيرة، مما أدى إلاى انتشاارىا انتشاارًا كبيارًا عماى مساتوى تكنولوجيا ىذه اوجيزة في السن
 .العالم

العااالي أن تتكيااف مااع عااالم مااا بعااد الصااناعة  لااذلك فماان المياام لماسسااات التعماايم 
 Wankel) حياااث يسااااعد ذلاااك عماااى : ،بطااارق تمباااي احتياجاااات وواقاااع المتعمماااين الياااوم

&Blessinger,  2012, 7) 

 .مومات في أي وقت وفي أي مكان ( وصول الطالب إلى المع1)
 متزامن.( التعاون والتواصل عبر المكان والزمان بشكل متزامن وغير 0)
 .( التعمم المرن وأنماط متعددة من البحث والتفكير متعدد التخصصات 4)
 .( ثقافة التعمم اوكثر تخصيصًا وذات ميزى لكل طالب4)
دوات التعميمياة واوسااليب التربوياة اوكثار ( تعمم الطالب مان خاالل مجموعاة واساعة مان او4)

 مالئمة لرغبات الطالب.
إن استخدام التقنيات الحديثة في العممية التعميمية يخمق جوًا من التفاعل وجذب 

االنتباه لمتعمم، السيما في مقرر الرياضيات الذي يجده بعض المتعممين بالغ الصعوبة، حيث 
الب، وتاثر عمى مستقبميم وتشكيل االتجاىات تشمل عمى موضوعات أساسية وحساسة لمط

،  0219العممية لدييم، كما أنيا من أكثر المواد أىمية وحاجة لمتفاعل معيا. )الرحيمي ، 
78) 
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وتاادعم التطبيقااات الرقميااة التعبياار بطاارق متنوعااة لممفاااىيم الرياضااية ، والتفكياار فااي 
تباطات تفاعمياة . وباالتعميم الجاامعي اتجاىات متعددة ، وخاصة اذا كانت تربط ىذه المفاىيم ار 

خاصة يمكن استخدام التطبيقات التقنية في تعمايم وتعمام المفااىيم الرياضاية والظاواىر الواقعياة 
 (  Hegedus and others, 2016, 2المعقدة . ) 

كساااب الطااالب ا( أنااو ينبيااي 2019) the European Commissionوتاكاد ، 
والرقمياة ،والشخصاية ، والاتعمم لماتعمم الرياضاية  ،  الميارات: الميارات اوساسية المتمثمة في 
الميااارات و ولتسااييل دمااج ميااارات القاارن الحااادي والعشاارين  خااالل حياااتيم المينيااة التعميميااة.

الرئيسااية فااي التعماايم ، قااد يكاااون ماان المفيااد اسااتخدام تقنياااات ومناااىج تعميميااة جدياادة فاااي 
ميااة ، والااذي يعتمااد عمااى اسااتخدام التقنيااات التعميميااة ، التاادريس والااتعمم. أحااد اوساااليب التعمي

التي يمكن أن تسيل دمج ميارات القرن الحادي والعشارين و المياارات الرئيساية فاي التادريس 
 والتعمم ، ىو التعميم باتباع التعمم المتنقل .

 الخمااااااااوي، والياااااااااتفالياااااااااتف  تسااااااااميات كثاااااااايرة منيااااااااا ولمياااااااااتف المحمااااااااول
 والياااااااتف اليااااااادوي .وكمياااااااا تعكاااااااس معناااااااى اساااااااتخدامو ، والياااااااتف المحمااااااول ل،الجااااااوا

 جيااااااز وىاااااو . أنااااو أحااااد اشااااكال االتصاااااالت الالسااااامكية ، أي باااادون الحاجااااة الااااى أسااااالك
 الكترونااااااي محمااااااول يسااااااتخدم لتيطيااااااة مسااااااافة صااااااييرة، ويساااااااتخدم التصااااااااالت الصاااااااوت

 (011، :022 والعاااني، )عباود .باراجواو خاصاة مان المحطاات أو تاداول البياناات عبار شابكة
يتوقااع أن يكااون الياااتف  0202بحسااب توقعااات االتحاااد الاادولي لالتصاااالت فدنااو فااي حاادود و 

الااذكي اوداة اوكثاار اسااتخدامًا عمااى الطااالق لمولااوج إلااى النترناات. بمعنااى  خاار ساايقل كثياارًا 
 (94،  0214كمااي، )ب اسااتخدام الحواساايب المحمولااة وسااتعوض باااليواتف الذكيااة والموحااات.

 وىذا ما كان فعال في القرن الحالي.
بواساطة اوجيازة  عممية تعميمأية  ىعم الموبايل( يطمقالتعمم بواسطة ) المتنقل فالتعمم

لنقال محتاوى إلكتروناي لمطاالب فاي المتنقمة مثل : كمبياوتر الجياب والياد والتميفوناات النقالاة   
 (4:، 0229، )الشناق و بني دومي أي مكان وفي أي وقت 

الااتعمم المتنقاال ىاااو نمااوذج تعميمااي جدياااد زادت شااعبيتو وانتشاااره ماااع زيااادة تطاااور و 
تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطبيقات اونترنت. فيو ال ياكد فقط عمى ذاتية ومباادرات الماتعمم 
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 ,Qiu, 2019 ) بال يسااعدىم فاي بناام المعااني مان خاالل أشاكال متنوعاة مان التفاعال.
1245) 
عمم المتنقاال عباار الجااوال يمطكاان الطااالب ماان ممارسااة أنشااطتيم التعميميااة فااي أي الااتو 

وخاصااة أن الجااواالت أصاابحت متداولااة ومنتشاارة بااين كاال أعمااار  لياام،مكااان وزمااان مناسااب 
دائارة . ونتيجة النتشار اوجيزة المحمولة الذكية وتطورىا وزياادة تطبيقاتياا فاي توسايع الطالب

ضااعف أحيانااا مثاال :  المعوقاااتولكاان تواجااو الطااالب بعااض جااوال. الااتعمم اللكترونااي عباار ال
قااد يحتاااج أحيانااا الااى ترقيااة الجياااز المحمااول ، وقااد  يالشاابكة ، وبااطم تنزياال المحتااوى والااذ

يحتاج الطالب إلى تدريب عمى تطبيقاات الجاوال ، وخاصاة أن بعاض الطاالب لادييم نقاص فاي 
   .(Che Kob, 2020, 203) الميارات التقنية 

جد العديد من تطبيقات الموبايل تستخدم في العممية التعميمياة منياا تطبياق الابالك وتو 
أو  Androidبااورد ونسااتطيع الاادخول عمااى النظااام ماان خااالل الموباياال سااواًم نظااام التشااييل 

iOS  مان خاالل تحميال تطبياقBlackboard instructor  ويوجاد تطبيقاين لمابالك باورد ،
 ين.تطبيق لمطالب ، وتطبيق لممدرس

الاابالك بااورد ىااو نظااام يتااي  لمطااالب وأعضااام ىيئااة التاادريس الاادخول إلااى نساااخة 
إلكترونيااة ماان المقااررات الدراسااية المسااجمة لياام عمااى النظااام اوكاااديمي، وماان خاللااو يسااتطيع 
عضااو ىيئااة التاادريس التفاعاال مااع الطااالب فااي بيئااة الكترونيااة  منااة تحتااوي عمااى حزمااة ماان 

تاحتااو لمطااالب، تصااميم االختبااارات، والواجبااات اودوات منيااا عمااى رفااع المحتاا وى وتنظيمااو واا
تاحتيا وتصحيحيا إلكترونية، إنشام المنتديات والمدونات، واليميالت، واالطالع عماى تقاارير  واا
الطالب النشطين والطالب المتعثارين والتفاعال ماع المحتاوى. ونظاام الابالك باورد مارتبط بنظاام 

 (.:07،  :021) أبو العنين ،  ئل النصية القصيرة ...الخ.الفصول االفتراضية، نظام الرسا
أن اساتخدم نظاام الابالك باورد كاحاد اونظماة   (Alhussain, 2017, 300)أثبتات دراساة 

نمااو التحصايل وزيااادة تفساير المعمومااات وساارعة التفاعمياة يساااعد عماى  اللكترونيااةالتعميمياة 
 .ونيةاللكتر السعودية لدى طالب الجامعة  استدعااىا

 4::1فاي عاام  (NCTM)وقد أشارت دراسات المجماس الاوطني لمعمماي الرياضايات 
، والتفكيااار وقااادرات لممنااااىج التاااي تنماااي مياااارة حااال المشاااكالت يحتااااجون أن جمياااع الطاااالب 

 االتصال لدييم.
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أسموب حل المشكالت ىو نقايض اوساموب التقميادي )المحاضارة( فياو مان اوسااليب و 
يا في تدريس الرياضايات وذلاك كوناو منساجم ماع حركاة إصاالح مناىجياا التي يتم التركيز عمي

وتدريسيا، ومنطماق مان فكار البنائياة لمسااعدة التالمياذ عماى إيجااد الحماول لممواقاف المشاكمة 
في حياتيم بانفسيم، وعميو يصب  اليارض اوساساي مان أساموب حال المشاكالت ىاو مسااعدة 

ساايم عاان طريااق القاارامة العمميااة، وتوجيااو اوساائمة الطااالب عمااى إيجاااد اوشاايام بانفساايم وونف
وعرض المشكالت والوصول إلى حميا. فالتربويون يرون بان نجاح الطالب فاي حال المشاكالت 
والمواقااف المشااكمة وحميااا سااوف يعااد التالميااذ لمنجاااح فااي معالجااة القضااايا والمشااكالت التااي 

 (49،  0214تصادفيم في حياتيم اليومية. )أوغيدني ،  
تااال مياااارة حااال المشاااكالت صاااميم تعمااايم الرياضااايات ، وىاااو وصاااف ياكاااد أىمياااة تحو 

اكتساب الطالب لميارات حل المشكالت في أثنام تعمميم لمرياضيات ، وتم تعرياف مفياوم لحال 
المشكالتل عمى أنو لعممية يجمع المتعمم من خالليا العناصر التي تعممياا ساابًقا مان المعرفاة 

أو ىاااي لموقاااف يواجاااو  رات والمفااااىيم لتاااوفير حااال لموقاااف جديااادلوالقواعاااد واوسااااليب والمياااا
 Posamentier and) النساان ، ويتطماب حااًل ، وال يكاون طريقاو الحال معروفاة فورًياا ل

Krulik, 1998, 1) 
قياس أثر استخدام التعمم السحابي المتنقل )تطبيق البالك بورد( الحالية  البحثحاول يولذا 

تكامل في تنمية حل المشكالت الرياضية واالتجاه نحوه لدي طالبات لتدريس مقرر التفاضل وال
 الرياضيات بالكمية الجامعية بالقنفذة 

 :اإلحساس مبشهمة البحح

 الساابقة التايالباحثاة والدراساات  )خبارة من خالل ثالثة محااور البحثتبمورت مشكمة 
يات و نتاائج الدراساة أكدت ضاعف توظياف التكنولوجياا وتطبيقاتياا فاي تادريس مقاررات الرياضا

 وىي موضحة فيما ياتي : االستطالعية التي أجرتيا الباحثة( 
 ياتي:من خالل خبرة الباحثة في تدريس مقررات الرياضيات لمطالبات قد الحظت ما 

 كثرة مفردات المقررات التي تدرس والتي يصعب تيطيتيا بوقت المحاضرات. -1
 ضعف مستوى التحصيل لدى الطالبات. -0
 المعمومات بالمحاضرة والتي ال تناسب كل مستويات الطالبات بالمحاضرات. سرعة عرض -4
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إقاااارار الخطااااط النجميزيااااة عمااااى طالبااااات الرياضاااايات والتااااي أدت إلااااى التاااادريس بالميااااة  -4
 النجميزية مما أدى إلى خمق عقبات لمطالبة لفيم المقررات.

كتابااة وتسااجيل زماان المحاضاارة وساارعة المحاضاار بعاارض المعمومااات ال تساام  لمطالبااة ب -4
 المالحظات أثنام المحاضرة.

في العممية التعميمية  تطبيقات الجوالتوظيف  أىميةومن الدراسات السابقة التي أكدت 
يدف ت التي (Che Kob, 2020)بوجو عام وتدريس الرياضيات بوجو خاص دراسة 
مطان ( في جامعة بنديديكان سTVEلدراسة الفرق بين طالب التعميم التقني والميني )

( عمى إجادة الكمبيوتر ، UTHM( وجامعة تون حسين أون ماليزيا )UPSIإدريس )
(. MLالتطبيق المفضل، واتجاىيم نحو التعمم النقال) و ( ، MLمتعمم النقال )لومعرفتيم 

وأظيرت النتائج لم يكن ىناك فرق بين ىاالم الطالب. وىذا يدل عمى أن التعمم النقال 
ML)دى الحياة والوصول إلى اوجيزة المحمولة متاحة لمجميع ىذه ( أمر حيوي لمتعمم م

( لتكون أداة لمتعمم بيض النظر عن الزمان والمكان بين الطالب MLاويام. وقد جعمت )
المعتمد عمى  المتنقللتعمم ادراسة وتحميل إلى التي ىدفت  (Qiu, 2019 ) دراسةو اليوم.

مع تزايد  وأنتشرأكدت أن التعمم المتنقل ظير و محمية الكمية الطالب لدى  الجواالت الذكية
التعمم فيو ال ياكد فقط عمى شعبية تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطبيقات النترنت. 

لممتعمم ، بل يساعد المتعممين أيضا عمى بنام المعاني من خالل أشكال  ةالذاتي والمبادرات
أكدت أن التعمم المتنقل  التي (Talib And Other ,2019)و  . مختمفة من التفاعل

وفر الفعالية في التدريس ي وداخل الماسسة أو خارجيا ،  سوام، يخدم اوغراض التعميمية 
والتوسع في ثقافة التفكير لدى لطالب ، ا تعممفي الفصول الدراسية استنادا إلى أسموب 

نمية استخدمت مقرر أون الين عبر التعمم المتنقل لت (Karmila,2020)و ،  المتعمم
 .ميارة التحدث والتواصل بالمية النجميزية في محل العمل

( إلاى أىمياة Elumalai, Veilumuthu, 2011وتاكد دراسة كال مان الماالي وفيمموتاو )
دمااج تطبيقااات الحوساابة السااحابية: الكمبيوتريااة، والجااوال أو كالىمااا معااا داخاال بيئااات التعماايم 

 .والتدريب اللكتروني
تااثر عماى تادريس الرياضايات وتعازز  افي تعميم وتعمم الرياضيات. إنيا لالتكنولوجيا أساسية

 (NCTM,2002)تعمم الطالب ل.
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والتااي ( طالبااة ماان طالبااات الرياضاايات 14وماان خااالل نتااائج الدراسااة االسااتطالعية عمااى )
%( مااانيم لااادييا الرغباااة فاااي توظياااف أعضاااام ىيئاااة التااادريس لتطبيقاااات  2:توصااامت إلاااى أن )
( ماانيم عناادىا القاادرة والكفااامة لتوظيااف %2:م لمقااررات الرياضاايات ، و )الجااوال فااي تدريسااي

تطبيقااات الجااوال فااي تعمميااا واسااتذكارىا وتاديااة الواجبااات والمشاااريع المكمفااة بيااا فااي مقااررات 
 الرياضيات.

أثر استخدام التعمم الساحابي محاولة التعرف عمى ومما سبق تبمورت مشكمة البحث في 
باااورد( لتااادريس مقااارر التفاضااال والتكامااال فاااي تنمياااة حااال المشاااكالت  المتنقااال )تطبياااق الااابالك

 .الرياضية واالتجاه نحوه لدي طالبات الرياضيات بالكمية الجامعية بالقنفذة
 البحح: تساؤالت وشهمة

 حاول البحث الحالي الجابة عن الساال الرئيس اآلتي:     
باورد( لتادريس مقارر التفاضال  أثر استخدام التعمم السحابي المتنقل )تطبيق البالكما   

والتكاماال فااي تنميااة حاال المشااكالت الرياضااية واالتجاااه نحااوه لاادي طالبااات الرياضاايات بالكميااة 
 ؟الجامعية بالقنفذة 

 ويتفرع منو اوسئمة الفرعية اآلتية:
الااتعمم السااحابي المتنقاال )تطبيااق الاابالك بااورد( لتاادريس مقاارر التفاضاال اسااتخدام مااا أثاار  (1

حااال المشاااكالت الرياضاااية لااادي طالباااات الرياضااايات بالكمياااة مياااارة مياااة والتكامااال فاااي تن
 الجامعية بالقنفذة ؟

الااتعمم السااحابي المتنقاال )تطبيااق الاابالك بااورد( لتاادريس مقاارر التفاضاال مااا أثاار اسااتخدام  (0
في تنمية االتجاه نحاو الاتعمم المتنقال لادي طالباات الرياضايات بالكمياة الجامعياة والتكامل 
 بالقنفذة ؟

 :البححف أهدا

أثر استخدام الاتعمم الساحابي تحقيق اليدف الرئيسي وىو ل التعرف عمى  البحثحاول  
المتنقاال )تطبيااق الااابالك بااورد( لتاادريس مقااارر التفاضاال والتكاماال فاااي تنميااة حاال المشاااكالت 

: وقاد تفارع عناو الرياضية واالتجااه نحاوه لادي طالباات الرياضايات بالكمياة الجامعياة بالقنفاذة ؟
 من اوىداف فيما يمي: مجموعة 
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أثار اساتخدام الاتعمم الساحابي المتنقال )تطبياق الابالك باورد( لتادريس مقارر عماى  التعرف .1
التفاضاال والتكاماال فااي تنميااة ميااارة حاال المشااكالت الرياضااية لاادي طالبااات الرياضاايات 

 بالكمية الجامعية بالقنفذة ؟
لابالك باورد( لتادريس مقارر أثار اساتخدام الاتعمم الساحابي المتنقال )تطبياق ا عماى التعرف .0

التفاضل والتكامل فاي تنمياة االتجااه نحاو الاتعمم المتنقال لادي طالباات الرياضايات بالكمياة 
 الجامعية بالقنفذة ؟

 :البححأهىية 

 مما يمي: البحثأىمية  نبعت     
باسااتخدام المسااتحدثات  تناااديبمثابااة اسااتجابة لالتجاىااات الحديثااة التااي  البحااثعتباار ي .1

 وتوظيفيا في خدمة تعميم الرياضيات. التكنولوجية
اوولااى ماان نوعيااا التااي تحاااول توظيااف الااتعمم  -عمااى حااد عماام الباحثااة –يعتباار البحااث .0

 السحابي النقال ) عبر البالك بورد( في تدريس مقررات الرياضيات.
فااي التعاارف عمااى جاادوى توظيااف الااتعمم السااحابي النقااال ) عباار  البحااث اتساايم نتااائج ىااذ .4

 في تدريس مقرر التفاضل والتكامل. البالك بورد (
ذات أىميااة وعضااام ىيئااة التاادريس بالجامعااات عامااة لبيااان أىميااة  البحااثتعتباار نتااائج  .4

 توظيف أدوات التعمم السحابي المتنقل.
 :البحححدود 

  م.0202الحدود الزمنية: تم تطبيق البحث الحالي بالفصل الدراسي اوول لعام 
 حااث عمااى طالبااات قساام الرياضاايات المسااجالت بمقاارر الحاادود المكانيااة: تاام تطبيااق الب

 جامعة أم القرى. –بالكمية الجامعية بالقنفذة  0202لعام  1التفاضل والتكامل 
 ( طالباة تام تقسايميم إلاى مجماوعتين ، 98الحدود البشرية: تام تطبياق البحاث عماى )

 (.44( ومجموعة ضابطة )44مجموعة تجريبية )
 مراجعااة مقاارر التفاضاال والتكاماال وتناااول فيااو ) ث الحاادود الموضااوعية: تناااول البحاا

 (التكامل.-تطبيقات عمى التفاضل.-التفاضل.-الدوال والنيايات. -عامة.
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 :البححوصطمحات 

يمطكاان  وىااوىااو ماازيج ماان الااتعمم المتنقاال والحوساابة السااحابية  الااتعمم السااحابي المتنقاال : .1
 يتاي  لياامو ،  مناساب لياامالطاالب ماان ممارساة أنشااطتيم التعميمياة فااي أي مكاان وزمااان 

الممفاات والعاروض التقديمياة والكتاب اللكترونياة جميعاًا فاي الفيديوىات و خدمات مشاركة 
نفااس الوقاات ، بحيااث تعماال ىااذه الخدمااة عمااى ربااط العديااد ماان المسااتخدمين )المتعممااين 
والمعممين( بعضيم الابعض فاي نفاس الوقات وتقاديم الماواد التعميمياة مماا يجعال التواصال 

 .وأسيل أسرع
مطكاان عضااو ىيئااة تىااو تكنولوجيااا ميمقااة المصاادر تعتمااد عمااى النترناات ، و  الاابالك بااورد: .0

التااادريس مااان تقاااديم المحتاااوى ومشااااركة الطاااالب ، وتقاااويم أدائيااام مااان خاااالل الواجباااات 
التفاعال  وتتاي واالختبارات واستطالعات الرأي والمتابعة من خالل مركز تقاديرات الطاالب، 

الفصاول االفتراضاية وياوفر التفاعال غيار المتازامن مان  خاالل تساجيل المتزامن من خالل 
العضااااو لمحاضااااراتو واتاحتيااااا عمااااى التطبيااااق ويااااوفر المناقشااااة ماااان خااااالل المنتااااديات 

 .وتحقق مفيوم التعمم المستمروالمناقشات المتوفرة عمى التطبيق. 
ًقا مان المعرفاة عممية يجمع المتعمم من خالليا العناصر التاي تعممياا سااب حل المشكالت: .4

 والقواعد والتقنيات والميارات والمفاىيم لتوفير حل لموقف جديدل.
 :  البححفروض 

 لمتحقق من أىداف البحث تم صياغة الفرضيات التالية:     
( بااين متوسااط درجااات طالبااات 2024يوجااد فاارق ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة ) (1

الااتعمم السااحابي المتنقاال )تطبيااق الاابالك  باسااتخدام المجموعااة التجريبيااة الالتااي يدرساان
 باساتخدام الابالك باورد ومتوسط درجات طالبات المجموعاة الضاابطة الالتاي يدرسان بورد( 
 لصال  المجموعة التجريبية. مقرر التفاضل والتكامللحل المشكالت  اختبارفي 

بياق التط( باين متوساط درجاات 2024يوجد فارق ذو داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة ) (0
طالباات المجموعاة التجريبياة القبمي والبعدي عمى مقياس االتجاه نحو التعمم المتنقل لادى 

لصااال  التطبيااق الااتعمم السااحابي المتنقاال )تطبيااق الاابالك بااورد( الالتااي يدرساان باسااتخدام 
 البعدي.
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 :والدراسات السابكة االطار الٍظري

المتنقااال ، والااابالك باااورد ، حااال حابي الساااالاااتعمم  : تنااااول ىاااذا الفصااال المحااااور التالياااة      
 .المشكالت بالتفصيل 

 :السحابي ) املتٍكن(أوال : التعمي 

وخاصااة فاي الجامعااات ، تييارات ميماة فااي عاالم الاتعمم  4.0قادمت الثاورة الصااناعية 
عمت ظاىرة انتشار اليواتف المحمولة والمتنقمة والجوالاة، التاي أخاذت باالنتشاار الواساع  حيث

. فمام يعاد النماوذج ومنيا التعميم والاتعمموىميتيا في مختمف جوانب الحياة  نظراً  وبسرعة فائقة
التقميدي في التعميم القائم الحفظ والتمقين دور في العممية التعميمياة، بال إن الولاوج إلاي عصار 

 باالىتماام بددخاال تقنياات االتصاال الالسامكية واليواتاف أالتكنولوجيا والمعموماتية واالنترنت، بد
الجوالة والمحمولة، ليظيار تعمام جدياد ىاو الاتعمم المتنقال أو المحماول فاي اونظماة التعميمياة، 
لتقااديم نااوع جديااد مااان التعماايم ، يالئاام الظااروف المتييااارة والمسااتجدات الراىنااة التااي أفرزتياااا 
العولماة، ويتناساب ماع خصااائص المتعمماين واحتياجااتيم ومقاارراتيم الدراساية، باقال التكاااليف، 

ورة تمكن من نقل العممية التعميمياة وضابطيا خاارج الفصاول الدراساية والقاعاات الصافية، وبص
 Prasetyo و (1:4-1:4، 0210)سميم ،  في إطار من الحرية الزمانية والمكانية.

& Sutopo,2018)) 
مع تطور تكنولوجيا شبكة الياتف المحمول ، يتقبل الناس بشكل متزايد وضع الاتعمم و 

لقاد ذي أصب  وسيمة فعالة لمجمع بين الدراسة الصفية الرسامية وغيار الرسامية. و المتنقل ، وال
لمالئمااة اسااتخدام اليواتااف مااع أشاااد الكثياارون بوضااع الااتعمم عمااى شاابكة الياااتف المحمااول 

والاذي يمثال  المتعممين وخاصاة بالمرحماة الجامعياة وماع االنتشاار الواساع لشابكات المحماول .
 (Wang Lin, 2017,170)التعمم التقميدية.  عمى أساليب تحدي كبير جداً 

يعد التعمم السحابي المحمول ، وىو مزيج مان الاتعمم المتنقال والحوسابة الساحابية ، و 
مفيوًمااااا جديااااًدا نساااابًيا يحماااال وعااااًدا كبياااارًا لمتطااااوير والتقااااديم فااااي المسااااتقبل فااااي قطاعااااات 

 (Wang and Others , 2014,254-255)التعميم.
الحوسبة السحابية تسم  لك بالوصاول إلاى جمياع ( أن 40،  0214ويرى ) أحمد ، 

تخفاايض التكاااليف عمااى وتتااي   تطبيقاتااك وخاادماتك ماان أي مكااان وأي زمااان عباار االنترناات.
الشركات، حيث لم يعد من الضروري شارام أسارع أجيازة كمبياوتر أو أفضاميا مان حياث الاذاكرة 
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االسااتفادة ماان ب . وتساام  ئاامضاامان عماال الخدمااة بشااكل دا . وتتااي مساااحة القاارص الصاامبو 
 البنى التحتية الضخمة التي تقدميا الخدمات السحابية لمقيام باالختبارات والتجارب العممية. 

التعمم المتنقل أضحى أيسر وأسرع مع دخول تطبيقات الحوسبة السحابية إلى أنظماة و 
خااادمات التشاااييل الخاصاااة بااااليواتف الذكياااة واوجيااازة الموحياااة مااان خاااالل مجموعاااة مااان ال

(Mobile phones service التي تقوم عمى تطبيقات الحوسبة السحابية مما أتااح العدياد )
من الخدمات التي تسم  لمستخدمي بعض أنواع اليواتف من عمل حساابات خاصاة ليام عماى 

( ماع الحسااب الشخصاي لاو syncخوادم تمك الشاركات، ويساتطيع اليااتف المحماول التازامن )
ذ نسخ احتياطية مان دليال اليااتف أو العنااوين الموجاودة فاي اليااتف بال عمى تمك الخوادم وأخ

غالقااو أو تعقبااو ماان خااالل اسااتخدام تمااك الخدمااة، وخاادمات  وأيضااًا إمكانيااة الااتحكم بالياااتف واا
 – Fileمشااركة الممفاات والعاروض التقديمياة والكتاب اللكترونياة جميعاًا فاي نفاس الوقات )

sharing and collaboration in real-time بحياث تعمال ىاذه الخدماة عماى رباط ،)
العديد من المستخدمين )المتعممين والمعممين( بعضايم الابعض فاي نفاس الوقات وتقاديم الماواد 

 (147، 0214، و مصطفىالتعميمية مما يجعل التواصل أسرع وأسيل.) موسى 
 ويمكن استخدام عدة برامج قائمة عمى تقنيات الحوسبة السحابية مثل:

– Dropbox – Google drive – Google Docs – Capture to cloud – I 
Cloud – Memopal – SugarSync – Cloud printer – Zip cloud – Amazon 
Cloud Drive- Onedrive. 

 ,Quin)( و 0210و ) عبااد الباااقي ، ( Mohammed, 2013, 4تعريااف)
ييا  لمماتعمم لكتروناي ىاو امتاداد لمتعمايم ال لماتعمم المتنقال باناو: ( 0227و)سالم  ،  (2008
مااان خاااالل االتصااااالت الالسااامكية واوجيااازة الخبااارات التعميمياااة و المياااارات و المعاااارف  اكتسااااب

الجوالااااة مثاااال اليواتااااف المحمولااااة، والذكيااااة، والمساااااعدات الشخصااااية الرقميااااة، والحاساااابات 
 ي. في أي مكان وفي أي وقت، والتي ينتج عنيا تعديل في السموك النسانالشخصية الصييرة 

وقد تتطور التعمم المتنقل، من التعاريف المبكرة لالتعمم بجياز المحمولل  إلى 
 المصطمحات الحالية التي تاكد عمى محمول المتعمم، الناتجة عن استخدام اوجيزة المحمولة.

( 0214) اليامادي ،  ومن الدراسات التي دمجت بين التعمم المتنقل والساحابي دراساة
اس أثر استخدام التعمم المتنقل من خالل خدمة الرسائل النصاية القصايرة ىدفت الدارسة إلى قي
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وارسال المواد التعميمية، في تنمية الميارات العممية والتحصيل لدى طالب كمية التربية بجامعاة 
الباحااة فااي مقاارر تصااميم البرمجيااات التعميميااة وانتاجيااا ، وقااد تحااددت مشااكمة الدراسااة فااي 

الااتعمم المتنقاال ماان خااالل خدمااة الرسااائل النصااية القصاايرة وارسااال  التعاارف عمااى أثاار اسااتخدام
المواد التعميمية في تنمية التحصيل الدراسي عند الطالب في المستويات المعرفية الثالثاة لبماوم 
التااذكر و الفياام و التطبيااق وكااذلك الميااارات العمميااة. ولتحقيااق أىااداف الدراسااة تاام اسااتخدام 

( طالااب تاام 42تجريبااي عمااى عينااة الدراسااة والتااي بمياات  ) الماانيج التجريبااي بتصااميم شاابو
( طالبًا وقد تم تدريسيا باستخدام الاتعمم 14تقسيميم إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية بعدد )

( تااام تدريسااايا بالطريقاااة التقميدياااة. وتمثمااات أدوات 14المتنقااال، ومجموعاااة ضاااابطة بعااادد  )
نتج نيائي لتقييم الميارات العممياة وقاد اساتخدم الدراسة في االختبار التحصيمي وبطاقة تقييم م

كشافت أىام  الباحث المعالجة الحصائية والمتمثمة في اختبار )ت( ، ومعامال ل كرونبااخ ألفاا ل.
( باين متوساط درجاات 2.24نتائج الدراسة عن: وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مساتوى) 

ى االختبااار التحصاايمي، وذلااك لصااال  المجموعااة التجريبيااة والضااابطة فااي الدرجااة الكميااة عماا
المجموعااة التجريبيااة عنااد مسااتويات )التااذكر، والفياام، والتطبيااق(، وعاان عاادم وجااود فاارق ذو 

( بااين متوسااط درجااات المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة 2.24داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى )
وصااي الدراسااة فااي الدرجااة الكميااة عمااى مقياااس الميااارات العمميااة. وفااي ضااوم نتااائج الدراسااة ت

بتبني تطبيقات التعمم المتنقل في التعميم وتوظيفياا بشاكل يخادم العممياة التعميماة وبناام أنظماة 
تعماام قائماااة عماااى بيئاااة الجاااوال، واقاماااة الاادورات التدريبياااة وعضاااام ىيئاااة التااادريس لتصاااميم 

اتنا وتطااوير ىااذه اونظمااة. وكااذلك إقامااة ماااتمر محمااي لنشاار ثقافااة الااتعمم المتنقاال فااي ماسساا
 التربوية، واجرام المزيد من البحوث والدارسات حول التعمم المتنقل.

(  والتاااي ىااادفت إلاااى تعااارف أثااار دماااج التعمااايم 0214)موساااى و مصاااطفى،  ودراساااة
اللكترونااي السااحابي وتطبيقااات الااتعمم الجااوال فااي تنميااة ميااارات اسااتخدام تطبيقااات اليواتااف 

، وذلااك ماان خااالل تحديااد بعااض ميااارات اسااتخدام الذكيااة فااي التعماايم لمعممااي التعماايم اوساسااي
تطبيقات اليواتف الذكية الالزمة لمعممي التعميم اوساساي، واالحتياجاات التدريبياة الالزماة ليام 
ماان ىااذه الميااارات، وتحديااد عناصاار البرنااامج التاادريبي القااائم عمااى دمااج التعماايم اللكترونااي 

خدام البرنااامج التادريبي فاي تنمياة ميااارات الساحابي وتطبيقاات الاتعمم الجااوال، وتعارف أثار اسات
استخدام تطبيقات اليواتف الذكياة فاي العممياة التعميمياة، وتام تطبياق أدوات البحاث عماى عيناة 
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( ماادارس بمدينااة عرعاار 4معممااًا ومعممااة ماان معممااي التعماايم اوساسااي بعاادد ) 44مكونااة ماان 
الباحثين إلى أن ىناك فروقاًا ذات  بمنطقة الحدود الشمالية بالمممكة العربية السعودية، وتوصل

دالااة إحصااائية بااين متوسااطات درجااات المعممااين فااي التطبيقااين القبمااي والبعاادي فااي االختبااار 
التحصيمي لصال  االختبار البعدي، وبطاقة مالحظة ميارات استخدام تطبيقاات اليواتاف الذكياة 

داللاة إحصاائية باين درجاات في اتجاه التطبيق البعدي، وأن ىناك عالقاة ارتباطياة موجباة ذات 
المعممين في االختبار التحصيمي، وبطاقة مالحظة مياارات اساتخدام تطبيقاات اليواتاف الذكياة، 
وأن ىناك أثرًا إيجابيًا ذا داللة إحصائية الستخدام دماج التعمايم اللكتروناي الساحابي وتطبيقاات 

ياااة لااادى معمماااي التعمااايم الاااتعمم الجاااوال فاااي تنمياااة مياااارات اساااتخدام تطبيقاااات اليواتاااف الذك
 اوساسي.

( ىاادفت الدراسااة إلااى الكشااف عاان درجااة اسااتخدام تطبيقااات 0214دراسااة ) العمااري ،       
التعمم النطقاال لادى طمباة الدراساات العمياا فاي جامعاة اليرماوك ومعوقاات اساتخداميا، كماا ساعت 

ساااي والناااوع الدراساااة إلاااى معرفاااة أثااار كااال مااان متييااارات: )التخصاااص والعمااار والمساااتوى الدرا
االجتماعي ومعدل االستخدام( عمى ذلك. وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي لجارام 

( طالاب وطالباة مان طمباة كمياة التربياة فاي جامعاة 440الدراسة ، وتكونت عينة الدراسة مان )
اليرمااوك مااوزعين عمااى أقسااام الكميااة الثالثااة ، وقااد اختيااروا عشااوائيًا، صاامم الباحااث اسااتبانة 

موزعة عمى ثالثة أقساام، فاي الفصال الدراساي اوول  مفردة( 44لجمع المعمومات تكونت من )
، وقااد أظياارت نتااائج الدراسااة أن درجااة االسااتخدام جااامت بدرجااة 0214 – 0214ماان العااام 

(، وأن معاادل االسااتخدام جااام بدرجااة متوسااطة أيضااا 4.04متوسااطة بمتوسااط حسااابي بمااغ )
أن ىنااك معيقاات بشارية أىمياا أن قاوانين وأنظماة الجامعاة (، و 4.14وبمتوسط حساابي بماغ )

تمنع استخدام اوجيزة النقَّالة أثنام المحاضرات، ومعيقات مادياة أىمياا ارتفااع رساوم االشاتراك 
( فاااي معااادل 0.05فاااي شااابكة النترنااات ، وأناااو توجاااد فاااروق دالاااة إحصاااائيا عنااااد المساااتوى )

النقطااال، وعاادم وجااود فااروق دالااة إحصااائيا عنااد  االسااتخدام ولصااال  االسااتخدام اليااومي لمااتعمم
 ( في باقي متييرات الدراسة.0.05المستوى )

( ىدفت إلى قياس أثر التفاعال باين الفصال المقماوب عبار 0219ودراسة ) الرحيمي ، 
المعتماد( عماى المجاال الدراكاي فاي تنمياة  -واوسموب المعرفاي )المساتقل Telegramتطبيق 

ي )القااارامة، الكتاباااة، التمثيااال( لااادى طالباااات المرحماااة المتوساااطة، مياااارات التواصااال الرياضااا
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ولتحقيق ىدف الدراسة اتبعات الباحثاة المانيج الوصافي والمانيج شابو التجريباي المعتماد عماى 
التصااميم التجريبااي القااائم عمااى المجمااوعتين التجااريبيتين، وصااممت أداة البحااث وىااي اختبااار 

من صدق اوداة وثباتيا تم تطبيقياا عماى عيناة الدراساة ميارات التواصل الرياضي، وبعد التاكد 
( طالبااة ماان طالبااات الصااف الثاااني المتوسااط، وقااد تاام تقساايمين إلااى 72التااي تكوناات ماان )

المعتمد( عمى المجال الدراكاي، وتام تدريساين  -مجموعتين حسب اوسموب المعرفي )المستقل
ائج الدراساة إلاى وجاود فاروق ، وتوصامت نتاTelegramبطريقة الفصل المقماوب عبار تطبياق 

( باين متوساطي درجاات طالباات المجماوعتين 2024ذات داللة إحصائية عند مساتوى الداللاة )
التجااريبيتين فااي التطبيقااين القبمااي والبعاادي الختبااار ميااارات التواصاال الرياضااي، حيااث حصاامت 

( فاي 11.78( في القبمي فيما بمغ المتوساط )4.99مجموعة اوسموب المستقل عمى متوسط )
( فاي القبماي فيماا بماغ 4.04البعدي، وكذلك  حصمت مجموعة اوسموب المعتمد عمى متوسط )

( في البعادي، مماا يادل عماى أن التفاعال باين الفصال المقماوب عبار تطبياق 12.84المتوسط )
Telegram المساااتقل( قااد أدى إلاااى تنميااة مياااارات التواصااال  -واوسااموب المعرفاااي )المعتمااد

ة الدراسة وبحجم تاثير كبير. وفي ضوم ماا توصامت إلياو الدراساة مان نتاائج الرياضي لدى عين
تاام تقااديم مجموعااة ماان التوصاايات منيااا: تشااجيع المعممااين والمعممااات حااول اسااتخدام طريقااة 
الفصاال المقمااوب ماان خااالل التاادريب وورش العماال بشااكل ينمااي دافعيااة المااتعمم واتجاىااو نحااو 

 راسة في البحث العممي.الرياضيات، االستفادة من مخرجات الد
(  ىدف البحاث إلاى الكشاف عان أثار اساتخدام بيئاة تعمام :021ودراسة ) الزىراني ، 

فاااي التحصااايل اوكااااديمي  NEARPODإلكترونياااة قائماااة عماااى الاااتعمم المتنقااال عبااار تطبياااق 
 لطالبات كمية التربية بجامعة اوميرة نورة بنت عبد الرحمن في مقرر تقنيات التعميم ، ولتحقياق
ذلك اتبع البحث المنيج التجريباي ، حياث اختاارت الباحثاة عيناة قصادية مان الطالباات الماواتي 

( طالباااة تااام تقسااايمين إلاااى مجماااوعتين إحاااداىا 72يدرسااان مقااارر تقنياااات التعمااايم وعاااددىن )
تجريبية واوخرى ضابطة ، وقد تم تدريس وحدة تطبيقات جوجل التعميمية لممجموعاة الضاابطة 

التقميدية وباستخدام العروض التقديمية ، بينما قدم المحتوى التعميماي نفساو  بطريقة المحاضرة
لممجموعااة التجريبيااة ماان خااالل بيئااة تعماام إلكترونيااة قائمااة عمااى الااتعمم المتنقاال يااتم إدارتيااا 

حياث تمكاان الطالباات مان خااالل التطبياق وباساتخدام ىااواتفين NEARPODباساتخدام تطبياق 
التقديميااة لموحاادة ، ومشاااىدة مقاااطع الفيااديو التعميميااة، ، المحمولااة ماان مشاااىدة العااروض 
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وأيضًا تفاعمن بالمشاركة اللكترونية عبر التطبيق في االجابة عن أسئمة تقييميو أثناام الادرس 
وبعده ، وقد تنوعت اوسئمة ما بين أسئمة الص  والخطاا وأسائمة االختياار مان متعادد بالضاافة 

لكتروني ، ثام تام اجارام اختباار تحصايمي بعادي لممجماوعتين إلى استخدام خاصية التصويت ال 
التجريبياااة  والضاااابطة ، وقاااد اسااافرت النتاااائج عااان تفاااوق طالباااات المجموعاااة التجريبياااة فاااي 
االختبااار التحصاايمي عمااى طالبااات المجموعااة الضااابطة ، ممااا يشااير إلااى فاعميااة بيئااة الااتعمم 

فاي التحصايل الدراساي   NEARPODتطبياق  اللكترونية القائمة عمى التعمم المتنقل باستخدام
 لطالبات كمية التربية بجامعة اوميرة نورة بنت عبد الرحمن.

( ييادف ىاذا البحاث لدراساة الفارق باين Che Kob and Other, 2020دراساة ) 
( وجامعاة UPSI( فاي جامعاة بندياديكان سامطان إدرياس )TVEطالب التعميم التقني والميني )

( ، ML( عمااى إجااادة الكمبيااوتر ، ومعاارفتيم لااتعمم النقااال )UTHM) تااون حسااين أون ماليزيااا
(. اسااتخدمت طريقااة البحااث الكمااي عاان MLالتطبيااق المفضاال، واتجاااىيم نحااو الااتعمم النقااال) 

لمحصاول عماى (  (T(مشااركا. تام اساتخدام تحميال اختباار  719طريق توزيع االستبيان عمى )
عان طرياق حزماة إحصاائية لمعماوم االجتماعياة االختالفات باين الطاالب فاي كال مان الجامعاات 

(SPSS وأظيرت النتائج لام يكان ىنااك فارق باين ىااالم الطاالب. وىاذا يادل عماى أن الاتعمم .)
أماار حيااوي لمااتعمم ماادى الحياااة والوصااول إلااى اوجياازة المحمولااة متاحااة لمجميااع  ((MLالنقااال 

الزماان والمكاان باين الطاالب  لتكون أداة لمتعمم بياض النظار عان (ML)ىذه اويام. وقد جعمت 
 اليوم.
( التااي اسااتيدفت قياااس أثاار تطبيقااات الااتعمم المتنقاال عمااى 0202دراسااة ) الجااراح ،        

تنمية التحصيل لدى طاالب الصاف الساابع اوساساي فاي المممكاة اوردنياة الياشامية. اساتخدم 
الدراسااة ماان اختبااار الباحااث الماانيج الوصاافي التحميمااي والماانيج شاابو التجريبااي وتكوناات أداة 

( طالباااا مقسااامة إلاااى 80تحصااايمي فاااي ماااادة المياااة النجميزياااة وتكونااات عيناااة الدراساااة مااان )
( طالااب وتمثاال فاارض البحااث فااي 47( طالااب ومجموعااة ضااابطة )47مجمااوعتين تجريبيااة )

( بين متوساطي درجاات طاالب المجموعاة 2.24)يوجد فرق دال احصائيا  عند مستوى داللة )
بطة فاااي التطبياااق البعااادي الختباااار التحصااايل المعرفاااي لصاااال  المجموعاااة التجريبياااة والضاااا

التجريبياااة(. أشاااارت النتاااائج إلاااى وجاااود فااارق دال احصاااائيا باااين متوساااطي درجاااات طاااالب 
المجموعاااة التجريبياااة والضاااابطة فاااي التطبياااق البعااادي الختباااار التحصااايل المعرفاااي لصاااال  
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لاتعمم النقاال ، مقارناة بالمجموعاة الضاابطة المجموعة التجريبية التي تعممت باساتخدام بارامج ا
التي تعممت بالطريقة االعتيادية، وىاذا يادل عماى أن اساتخدام بارامج تطبيقاات الاتعمم النقاال لاو 
أثر في زيادة التحصيل الدراسي في مادة المية النجميزية لدى طاالب الصاف الساابع اوساساي 

 بالمممكة اوردنية الياشمية.
( ىدفت إلى تصميم تطبيق إلكتروني وتقييماو وفاق معاايير محاددة،  0202دراسة ) قرقاجي ، 

ولتحقيق ىدف البحث تم استخدام المنيج الوصفي المسحي، وطباق البحاث عماى عيناة تكونات 
عضاااو مااان أعضاااام ىيئاااة التااادريس، وصاااممت الباحثاااة التطبياااق ( ۲۵طالباااة و )( ۸۹مااان )

تعمم المتنقاال وأعاادت اسااتبانة لتقييمااو، وتاام اللكترونااي المقاارر تقنيااات التعماايم والقااائم عمااى الاا
التاكاااد مااان صااادق االساااتبانة وثباتياااا، واساااتخدم معامااال االرتبااااط لبيرساااون لحسااااب االتسااااق 

( لحساااب معاماال الثبااات، فيمااا تاام Cronbach alphالااداخمي لالسااتبانة وبرونباااخ ألفااال )
أفاراد عيناة البحاث، وأختباار استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لجاباات 

( لتحديد قيمة لتل ومستوى داللتيا الحصائية لعينتين غيار مارتبطتين. وقاد أكادت t-testت )
نتاائج البحااث عماى أن نسااب الموافقاة عمااى معااايير بناود اسااتبانة التقيايم ىااي نساب عاليااة ماان 

لنتاائج عان عادم حيث التقييم من قبل أعضام ىيئة التدريس ومن قبال الطالباات، كماا أسافرت ا
وجود فروق دالة إحصائيا باين متوساط درجاات تقيايم أعضاام ىيئاة التادريس ومتوساط درجاات 

 تقييم الطالبات لمتطبيق اللكتروني القائم عمى التعمم المتنقل.
 تطبيل البالك بورد املتٍكن:ثاٌيًا: 

الاابالك  تطبيااقالتااي تبنتيااا جامعااة أم القاارى فااي التعماايم المتنقاال ىااو  التطبيقاااتوماان 
عمى الجواالت ، ويتي  التطبيق التواصل المتزامن وغيار المتازامن وعضاام ىيئاة بورد التفاعمي 

التادريس مااع طالبااو ، ويتااي  التادريس ماان خااالل الفصااول االفتراضاية المتزامنااة ويمكاان عضااو 
ىيئااة التاادريس ماان تسااجيل المحاضاارة ورفااع محاضااراتو ماان خااالل التخاازين السااحابي لمتطبيااق 

. وتفعيااال أدوات المناقشاااة والمنتاااديات ماااع جااارام االختباااارات اللكترونياااة بكااال أدواتيااااإويتاااي  
الطالب ، وتصاميم الواجباات ورفعياا والمشااريع الطالبياة ، ويتاي  التواصال مان خاالل البريادي 

 اللكتروني مع عضو ىيئة التدريس ومع الطالب فيما بينيم.
مد عمى النترنت ، ويمطكن عضو ىيئة تعت ميمقة المصدر والبالك بورد ىو تكنولوجيا

التدريس من تقديم المحتوى ومشاركة الطالب ، وتقويم أدائيم من خالل الواجبات واالختبارات 
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واستطالعات الرأي والمتابعة من خالل مركز تقديرات الطالب، ويمكن من التفاعل المتزامن من 
خالل تسجيل العضو لمحاضراتو   ويوفر التفاعل غير المتزامن من االفتراضيةخالل الفصول 

واتاحتيا عمى التطبيق ويوفر المناقشة من خالل المنتديات والمناقشات المتوفرة عمى 
-470، 0202)الزىراني ،  لالستمرار في  عممية التعمم.التطبيق. ويتي  الفرصة لممتعمم 

474) 
 Johnsonل  )مقا: عمى البالك بورد والتعمم النقالوالمقاالت  ومن الدراسات      

&Green , 2007 التي استيدفت  تعزيز التواصل الرياضي واالجتماعي عبر نظام البالك )
بورد ، واعتبرت أن الكتابة كمدخل لمتدريس ودور المجتمع في التعمم من المداخل اوساسية 
لتعميم الرياضيات. أكدت أنو يمكن توسيع مجتمع الفصل الدراسي بشكل طبيعي عن طريق 

م لوحات المناقشة عبر النترنت. وقد تم تقديم العديد من نماذج استخدام الطالب استخدا
لموحات المناقشة عبر النترنت والتي عززت وطورت تعمم الرياضيات لدييم. وقد وضحت 
العديد من اومثمة المنيجية واليير منيجية والقابمة لمتكيف بسيولة والتييير في اعداداه 

الرياضيات. تسيل ىذه اونشطة مشاركة الطالب وتفاعميم خارج لتناسب طرق عرض دروس 
الفصل الدراسي. ويتم تقديم التقييم والفائدة والقابمية لمتحويل في دروس الرياضيات ليذه 

 اونشطة.
( والتي استيدفت استخدام البالك باورد فاي التادريس والتقيايم Riley,2013ودراسة   )       

الرياضاايات. دراسااة حالااة لطااالب الساانة الثانيااة ببكااالوريوس التربيااة لمفئااات الكبياارة فااي تعماايم 
بدحااادى الجامعاااات بجناااوب أفريقياااا. اساااتخدام الباحاااث أساااموب دراساااة الحالاااة ) نماااط الحااااالت 
المتعااددة( )طااالب ، محاضاارين( ، قااام الباحااث بجمااع البيانااات ماان خااالل المقااابالت الشخصااية 

ينما تم جمع بيانات الطالب عن طريق مس  ناوعي التي أجريت مع المحاضرين المشاركين ، ب
تم إجرااه من خالل نظام إدارة البالك بورد . تم تحميل البيانات وكشفت نتائج ىاذه الدراساة أناو 
تم استخدام الابالك باورد بشاكل فعاال مان أجال تساييل التواصال والوصاول إلاى ماوارد المقاررات 

 ة.الدراسية  وتعزيز عمميات التقييم اوكثر كفام
( والتااااي ىاااادفت التعاااارف عمااااى أثاااار تطبيااااق 0218دراسااااة ) عماااار و المصااااعبي ،         

Blackboard Mobile Learn  عمااى تنميااة اتجاىااات طمبااة جامعااة نجااران نحااو الااتعمم
اللكتروناي النقااال ، والتعارف عمااى ماا إذا كاناات ىنااك فااروق فاي اتجاىاااتين تعازى لمتيياارات ) 
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دام التطبيقااات اللكترونيااة(، كمااا ىاادفت إلااى التعاارف عمااى ميااارة اسااتخ –المسااتوى اوكاااديمي 
أىم المعوقات التي تواجيين أثناام اساتخدام التطبياق. وطبقات الدراساة عماى عيناة فصامية بماغ 

( طالبة بالمساتوى الخاامس فاي مقارر الحاساوب فاي التعمايم. وتام توظياف المانيج 07عددىا )
لبياناااات، وأشاااارت نتاااائج الدراساااة إلاااى أن التجريباااي، كماااا اساااتخدمت االساااتبانة كااااداة لجماااع ا

اتجاىات الطالبات كانت محايدة في القياس القبمي، وأصبحت ايجابية في القيااس البعادي. كماا 
أن اسااتخدام التطبيااق كااان فعاااال فااي تنميااة االتجاىااات نحااو الااتعمم اللكترونااي النقااال. وكاناات 

البعدي لصال  القيااس البعادي، كماا ىنالك فروق دالة إحصائيا بين متوسطات القياس القبمي و 
أظياارت النتااائج باناااو ال توجااد فاااروق فااي اتجاىااات الطالباااات نحااو الاااتعمم اللكترونااي النقاااال 
باساااتخدام التطبياااق تعااازي لمتييااارات المساااتوى اوكااااديمي والمياااارة فاااي اساااتخدام التطبيقاااات 

ن المعوقاات التاي كانات اللكترونية. كما أظيرت النتائج أن الطالبات يعانين بدرجة متوساطة ما
أبرزىا: صعوبة نقال وتحميال الممفاات كبيارة الحجام عماى اوجيازة الذكياة، صاعوبة رفاع الممفاات 
عمى مواقع المقررات اللكترونية باساتخدام اوجيازة الذكياة، وصاعوبة نقال وتباادل الممفاات باين 

 المتعممين باستخدام اوجيزة الذكية.
التاي اساتيدفت اساتخدام المادخل   (Malmstrom & Eriksson, 2018 )دراساة         

االتصالي لتدريس مقرر التفاضل والتكامل عديد المتييرات باساتخدام العاروض الشافوية لطاالب  
فااي الاابالك بااورد كوساايمة لتعزيااز تعماام الرياضاايات، وقااد تمثماات العااروض الشاافوية ماان توليفااة 

جموعات ، وقد توصامت الدراساة إلاى لممحاضرات اوسبوعية لممقرر سوام  بشكل فردي أو في م
فاعميااة تمااك العااروض فااي فياام وتعماام الطااالب لمحتااوى المقاارر ، كمااا ساااعد المعممااين عمااى 

 التوظيف الفعال الستراتيجيات التدريس وتطويرىا في تدريس المقرر.  
التاي اساتيدفت  قيااس  رام  (Chen; Dobinson & Kent, 2020 )دراساة 

بورد عمى التعميم عبر النترنت في الجامعة المفتوحاة باساتراليا. فقاد الطالب حول تاثير البالك 
تاام دمااج الاابالك بااورد متعاادد الوسااائط  بالنظااام المتاازامن  فااي خباارة الااتعمم عباار اونترناات. وتاام 

( طالب من تخصصاات متنوعاة بالجامعاة المفتوحاة 144تطبيق استبيان عمى اونترنت عمى ) 
الدراسااة . كشاافت النتااائج عاان  رام الطااالب اليجابيااة حااول ، وتبعااو مقااابالت شخصااية لعينااة 

البالك بورد كوسيمة جذابة،وفي تقديم التيذية الراجعة الفورية ومشااركة المعرفاة وبناام مجتماع 
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افتراضااي. وساامطت ىااذه الدراسااة الضااوم عمااى التعماايم المتاازامن وأثاااره التربويااة اليجابيااة عمااى 
 العممية التعميمية.

 شهالت  حن املثالجًا: 

يكماان حاال المشااكالت فااي صااميم تعماايم الرياضاايات ، وىااو وصااف ياكااد عمااى أىميااة 
تام تعرياف مفياوم لحال المشاكالتل عماى أناو لعممياة  اكتساب الطالب لمياارات حال المشاكالت.

يجمع المتعمم من خالليا العناصر التي تعمميا سابًقا من المعرفة والقواعد والتقنياات والمياارات 
يعرطف باحثون  خارون المشاكمة  (.Orton, 1992, 35ير حل لموقف جديدل. )والمفاىيم لتوف

عمااى أنيااا لموقااف يواجاااو شخًصااا مااا ، ويتطماااب حاااًل ، وال ي عاارف مساااار الحاال عمااى الفاااورل 
(Posamentier and Krulik, 1998,  1.)  في السنوات اوخيرة ، تم إياالم اىتماام كبيار

ومساااالة كيفياااة مسااااعدة الطاااالب عماااى حااال  لمكاااان حااال المشاااكالت فاااي تعمااايم الرياضااايات
المشااكالت. بالضااافة إلااى تاكيااد المجمااس الااوطني لمدرسااي الرياضاايات عمااى أن ميااارات حاال 
المشااكالت فااي الرياضاايات ماان الميااارات اوساسااية التااي ينبيااي اكسااابيا لمطااالب وينبيااي عمااى 

يعوا اكساااابيا معمماااي الرياضااايات التااادريب عماااى اكتسااااب ىاااذه المياااارات المينياااة حتاااى يساااتط
 ( NCTM, 2000لطالبيم وتطوير استراتيجيات وتقنيات حل المشكالت الخاصة بيم. )

اللمام باوساليب المختمفة في مواجية المشكالت ومحاولة  إيجاد حمول ليا ، يعد 
من الميارات التي ينبيي ان يمتمكيا الطالب ونيا تحفز طرق التفكير فيي تشمل عمميات 

ف طرق واستراتيجيات الحل الالزمة لممارسة أسموب التفكير العممي السميم عقمية مثل توظي
 (97،  0229( و )كمال ، 04،  0229في جميع المواقف )غباين ، 

ويمكن تعريف طريقة حل المشكالت أنيا موقف تعميماي يتعارض لاو الماتعمم وال يكاون 
المشااكمة الرياضااية  لديااو حاال جاااىز فااي ذىنااو ،وينبيااي أن يحقااق  الموقااف التعميمااي شااروط

تمثال  -(0أن تكاون المشاكمة قابماة لمحال ،وجياد الماتعمم لحمياا واضا .) -(1المتمثمة فاي : )
أن تكاون واضاحة وذات  -( 4المشكمة عاائق بالنسابة لمماتعمم يساعى لزالتاو لموصاول لمحال. )

 (048: 0212أىمية بالنسبة لممتعمم.)أبو زينة وعبابنة ،
-:89، 0210ستبصارية لممشكالت: )محمد ، ول الوتوجد أربعة أنواع من الحم

8:2) 
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الحل الفجائي: وىو حل يبدأ ببعض النشاط ثم يتوقف النشاط ويمر الفرد بفترة ارتباك 
 وحيرة، لكنو ال يمبث ان يصل فجاة إلي الحل المطموب.

الحل التدريجي: وفيو يقوم الفرد بعدة محاوالت بعضيا غير موجو وال يعمب الفيم 
 أساسيًا في التوصل إلي الحل.دورًا 

الحل الثابت: وفيو يتوصل الفرد إلي اليدف بعد عدد من الخطوات مع فيم كل 
 خطوة، ويقوم بفرض الفروض ثم يستبعد بعضيا ويتكرر إذا لم يصل لمحل الصحي .

الحل المباشر: وفيو ال يحتاج الفرد إلي خطوات بين إدراك المشكمة والتوصل إلي 
  الحل

الت تعتبر من الميارات اوساسية الالزمة لتوظيف الذكام والقدرات حل المشك
الدماغية في الحياة الواقعية ، حيث ترتبط معظم القرارات التي يتخذىا الفرد كل يوم بمشكالت 

قد يتجسد حل المشكالت كعممية في و معينة يجب حميا بيض النظر كونيا صعبة أو سيمة.
 الحل نفسو أسموبا نموذجيا لحل المشكالت.عدة أشكال ، حيث يكون البحث عن 

يعد مدخل بوليا لتعمم حل المشكمة اوساس الذي اعتمدت عميو الكثير من المداخل ، 
عمى أربعة  النموذجوالنماذج التي تناولت عمميات واستراتيجيات حل المشكمة. ويتضمن ىذا 

( 4ابتكار خطة حل . )( وضع و 0( فيم المشكمة .) 1مراحل  رئيسية لحل المشكمة وىي : )
 (0210، 0224(المراجعة )التحقق من صحة الحل(. )بدوي ، 4تنفيذ الحل . )

ماان خطااوات حاال المشااكمة لبوليااا عاادد ماان ) فياام المشااكمة( وتتضاامن الخطااوة اوولااى 
 -4ماا ىاي المعطياات ؟ . -0ما ىو المطموب ؟ . -1التسااالت من قبل المعمم لطالبو مثل : 

ىل يمكان إيجااد عالقاة باين المطماوب  -4ادة أو ناقصة في المعطيات؟. ىل توجد معمومات زي
والمعطيااات؟. أمااا الخطااوة الثانيااة : وضااع وابتكااار خطااة حاال تتضاامن تسااااالت يطرحيااا المعماام 

ىال واجيات  -0ىل واجيت مشاكمة مشاابيو لياذه المشاكمة مان قبال؟  -1عمى طالبو مثل  : 
ىال يمكان أن  -4نك تبسيط المشكمة الحالية؟ ىل يمك -4المشكمة نفسيا في صيية مختمفة؟ 

ىل يمكنك تنظيم بياناات المشاكمة بشاكل أسايل؟  -4تفكر في مشكمة مالوفة وليا نفس الحل؟ 
ىاال اسااتعممت كاال المعطيااات؟ أمااا الخطااوة الثالثااة : تنفيااذ خطااة حاال تتضاامن تسااااالت  -7. 

ىال تساتطيع أن  -0بيي؟ ىل جرى تنفيذ الخطوات كما ين -1يطرحيا المعمم عمى طالبو مثل: 
ىاال اسااتخدمت فااي الحاال كاال  -4ىاال راعياات كاال الشااروط ؟  -4تباارىن عمااى أنيااا صااحيحة؟ 
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المعطياات؟ أماا الخطاوة الرابعاة : مراجعاة الحاال وتتضامن تساااالت يطرحياا المعمام عماى طالبااو 
ىال يحقاق الحال كال شاروط المشاكمة ؟  -0ىل تستطيع أن تتاكد من صحة الحال ؟  -1مثل: 

ىل تستطيع استعمال الطريقة فاي مشاكالت أخارى؟ ) الصاادق  -4ناك حمول أخرى؟ ىل ى -4
 ،0221  ،04:) 

( أن من العوامل الماثرة في حل المشكالت 04، 0227ويرى )المعايطة والزغول، 
طريقة  -4الدافعية لمحل.  -4القدرة الرياضية.  -0المعرفة السابقة  -1لدى الطالب ىي :

الصياغة الميوية والعممية السميمة  -7استيعاب المسالة وفيميا.  -4تقديم وعرض المشكمة 
الفروق الفردية ومستوى النمو العقمي.  -9ارتباط المسالة بموضوعات حياتية.  -8لممسالة.

 ضعف الخطط واالستراتيجيات المقترحة لحل المسالة. -:
 -1مي : (. استراتيجيات حل المشكمة فيما ي42: 49،  0214وحدد )السميتي ،   

طريقة التدريب في مواقع  -4الطريقة المصطنعة.  -0المنحى المبرمج في حل المشكالت. 
 استراتيجية التفريق والتجميع.  -4أسموب استمطار اوفكار. -4العمل. 

( مزايااااا اسااااتخدام أسااااموب حاااال 2:و  04، 0222لقااااد بااااين )الطشاااااني و خاااارون ، 
عيااة المتعممااين نحااو الااتعمم وتجعمااو يقباال عمااى . تثياار داف1 المشااكالت فااي التاادريس فيمااا يمااي:

. تبناااى العقمياااة التاااي تساااتخدم حااال المشاااكالت 0الاااتعمم وناااو يشاااعر أناااو فاااي تحااادي عقماااي . 
. تنماي مياارات التفكيار لادى الماتعمم 4. تجعل المتعمم مرتبط بواقع الحياة .4بالطريقة العممية 

الل ممارسة حال المشاكالت مياارات يكتسب المتعممين من خ -4وخاصة ميارات التفكير العميا.
تنماي روح الجماعاة  -8تنماي لادى المتعمماين الثقاة باالنفس. -7معرفية ووجدانياة وميارياة. 

تزيااد قاادرة المتعممااين عمااى تااذكر المعمومااات )بقااام أثاار  -9والعماال الجماااعي بااين المتعممااين.
مواظبة عماى العمال لحال تنمية االتجاىات العممية وحب االستطالع وال -:التعمم لفترة طويمة(. 

 زيادة قدرة المتعممين عمى تحمل المساولية وتحمل الفشل.  -12المشكمة دون كمل أو ممل. 
 -1( : 70:74،  0214أمااا عيااوب أسااموب حاال المشااكالت فقااط حاادده )أوغياادني ، 

يحتااج عماى وقات  -0يحتاج إلي معمم كفامة ولديو ميارة في استخدام أسموب حل المشكالت. 
 صعوبة استخدام طريقة حل المشكالت مع كل الموضوعات الرياضية. -4تطبيق .كبير لم

 من الدراسات التي تناولت حل المشكالت دراسة:و 
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(ىاادف القااائمون بيااذه لدراسااة إلااي التعاارف عمااى أكثاار  Wang& Chiew, 2010دراسااة )
أعماارىم مان العمميات المعرفية ارتباطا باسموب حل المشكالت لدى عينة من الراشدين تراوحات 

حيث تم التوصل إلي ان صناعة القرار واالستنتاج والاتعمم والتاذكر والقادرة عماى ادراك  42-44
العالقة بين اوشيام من أكثر العمميات المعرفية ارتباطا باسموب حال المشاكالت وىاو ماا دفعيام 

دم فيياا الفارد إلي القول بان أسموب حل المشكالت يعد احد العمميات المعرفية العميا التي يستخ
دراك العالقااة  العدياد مان القاادرات والعممياات المعرفيااة مان حياث اسااتخدام الفارد لمااتعمم الساابق واا
بين مكونات المشكمة بيية الوصول إلي الحل المناسب وكذلك القدرة عمى االختياار باين البادائل 

 المتاحة واتخاذ القرار المناسب. 
( التااي ىاادفت إلااى قياااس فاعميااة اسااتخدام الااتعمم  0214ودراسااة )فطاااني والااراج  ،          
( فااي تنميااة ميااارات حاال المشااكالت الرياضااية لاادى طالبااات MOBIL LEARNINGالنقااال )

ىدفت الدراسة الحالية لمتعارف عماى االساتراتيجيات الخاصاة  الصف الثاني متوسط بمدينة جدة.
مااة لتمميااذات الصااف الثاااني لحاال المشااكالت المتضاامنة فااي وحاادة المعااادالت والمتباينااات الالز 

متوسااط، وذلااك ماان خااالل بنااام تصااور مقتاارح لتطااوير ميااارات حاال المشااكالت فااي المسااائل 
الرياضية في وحدة المعادالت والمتباينات بمنيج الرياضيات لمصاف الثااني متوساط، و التعارف 

الرياضاية  عمى أثر تقنية التعمم النقال المقترحة عمى تنمية ميارات حل المشكالت فاي المساائل
فااي وحاادة المعااادالت والمتباينااات. ولااذلك تاام اختيااار مدرسااة )الااذكر اوىميااة( التااي تضاام ثالااث 
فصااول لمصااف الثاااني متوسااط، تاام اختيااار فصاامين بطريقااة عشااوائية ليكونااا عينااة البحااث وتاام 

طالباااة( بشاااكل  02طالباااة( ومجموعاااة ضاااابطة )  02تقسااايم الفصااامين كمجموعاااة تجريبياااة )
%(وىااذا يعنااي أن  1.49نتيجااة الدراسااة أنااو تاام الكشااف أن نساابة الكسااب ) عشااوائي، وكاناات 

تقنيااة الااتعمم النقااال واسااتخداميا مااع المجموعااة التجريبيااة كااان لااو الفعاليااة فااي زيااادة قاادرة 
الطالبااات فااي حاال المشااكالت وبنااام عمااى ىااذه النتيجااة تاام قبااول الفرضااية الثانيااة. وخمصاات 

أىميااا: الحااث عمااى ضاارورة اسااتخدام تقنيااة الااتعمم  الدراسااة إلااى مجموعااة ماان التوصاايات ماان
النقال كوسيمة لتدريس الرياضيات، و االساتفادة مان كال التقنياات التاي تتيحياا اوجيازة النقالاة 
والتي تصم  لالستخدامات التعميمية بما فاي ذلاك، قارامة الكتاب اللكترونياة وتطبيقاات النشاام 

 جتماعية.والتكوين بالضافة إلى أدوات الشبكات اال
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( ىادفت ىاذه الدراساة إلاى الكشاف عان أثار اساتخدام أساموب 0217ودراسة ) نجام ،  
حاال المشااكالت فااي تاادريس الرياضاايات فااي تنميااة الحااس العااددي لاادى طمبااة الصااف الخااامس 

( طالبااًا وطالبااة ماان طمبااة 184االبتاادائي . ولتحقيااق ىااذا الياارض تكوناات عينااة الدراسااة ماان )
وزعين عماااى أرباااع شاااعب : شاااعبتان لماااذكور إحاااداىما تمثااال الصاااف الخاااامس اوساساااي والمااا

المجموعة التجريبية واوخرى المجموعة الضابطة، وشاعبتان لإلنااث إحاداىما تجريبياة واوخارى 
ضااابطة ، حيااث درساات المجموعااة التجريبيااة باسااتخدام أسااموب حاال المشااكالت . بينمااا درساات 

يقاااة التقميدياااة. تكونااات أداة القيااااس مااان اختباااار الحاااس العاااددي المجموعاااة الضاااابطة بالطر 
ولإلجابااة عاان أساائمة الدراسااة واختبااار فرضااياتيا ، تاام اسااتخدام تحمياال التباااين الثنااائي ، حيااث 
أشارت النتائج إلى اوثر اليجابي الستخدام أسموب حل المشاكالت فاي تادريس الرياضايات فاي 

الطمبة الذكور والناث، وتفوقو في ذلك عمى الطريقاة تنمية الحس العددي ، وذلك لدى كل من 
 التقميدية في التدريس. 

فاي تطاوير اساتراتيجيات حال المشاكالت التاي  (Barham, 2019, 129 )دراساة و  
 .حال المشاكالت فاي الرياضايات حصاص فاي معمام لممرحماة االبتدائياة قبال الخدماة 40أظيرىا 

صاافي فااي تحمياال البيانااات المجمعااة. ويحسااب واسااتخدمت الدراسااة منيجااي البحااث الكمااي والو 
،  الجزم الكمي مان التكارارات والنساب المئوياة مان اساتجابات المشااركين لممشاكالت المطروحاة

مختمفاة مان التادخل أثناام التجرباة: قبال وأثناام وبعاد تمقاي دروس وذلك من خالل ثالث مراحل 
الساتراتيجيات حال المشاكالت  تم اساتخدام المانيج الوصافي لجارام تحميال متعماقو الرياضيات.

أشاارت نتاائج  الرياضية المختمفة التي أظيرىا المشاركون عبر مراحل البحاث الاثالث المختمفاة.
الدراسة إلى عدد محدود من استراتيجيات حل المشكالت المساتخدم  خاالل المرحماة اوولاى مان 

أثناام تنفياذ  ة إنشام رسامل.البحث مثل ل إستراتيجية استخدام العمميات الحسابيةل و ل إستراتيجي
دروس حااال المشاااكالت ومناقشاااة الفصااال الدراساااي ، بااادأ المشااااركون فاااي تطاااوير المزياااد مااان 
االستراتيجيات مثل لاساتخدام التفكيار المنطقايل و لحال مشاكمة أبساطل و لالتخماين والتحقاقل و 

، و لحاال  لتنظاايم البيانااات فااي جاادول أو قائمااة ، و لابحااث عاان نمااطل ، و لاعماال إلااى الااورامل
ومع ذلك ، كشافت نتاائج البحاث ضاعف المشااركين فاي تطبياق مجموعاة متنوعاة مان  معادلةل.

الميااارات المطموبااة لمنجاااح فااي حاال المشااكالت ، مثاال تفسااير المعمومااات والتفكياار الرياضااي 
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أظياارت النتااائج أيًضااا اسااتخداًما محاادوًدا وغياار صااحي  لممصااطمحات الرياضااية ،  والمنطقااي.
 فيم المشكمة. فضاًل عن عدم 

 إجراءات البحح:

 : استخدمت الباحثة المنيج التجريبي نظرًا لمالممتو لمبحث الحالي.وٍهج البحح
طريقة بحثية تتضمن تيييرًا متعمدًا ومضبوطًا لمشروط المحددة لواقعاة "التجريبي ىو  واملٍهج  

م، 2000شاايدي، معينااة مااع مالحظااة التيياارات الناتجااة عاان ذلااك، وتفسااير تمااك التييااراتل )الر 
أثر استخدام الاتعمم الساحابي المتنقال )تطبياق الابالك  قد استخدمو البحث الحالي لقياسو  )4:

بورد( لتدريس مقرر التفاضل والتكامل في تنمياة حال المشاكالت الرياضاية واالتجااه نحاوه لادي 
 .طالبات الرياضيات بالكمية الجامعية بالقنفذة

المتيير  -: استخدام التعمم السحابي المتنقل   : المتيير المستقلوتغريات البحح 
 المتنقل . السحابي نحو التعمم  االتجاه( : 0المتيير التابع ) –( : حل المشكالت . 1التابع )
: طالبات المستوى اوول بقسم الرياضيات بالكمية الجامعية بالقنفذة ،  جمتىع البحح 

م وعددىن  0201/  0202سي اوول لعام والمسجالت لمقرر التفاضل والتكامل لمفصل الدرا
 ( طالبة. 98)

طالباة( ، وتام تقسايميا  98: تضامنت عيناة البحاث كال مجتماع البحاث ) عيٍة البحثح  
عشوائيا وذلك من خاالل التساجيل العشاوائي اآللاي )نظاام اووراكال( لمطالباات  إلاى مجماوعتين  

 ، كما يوضحيا الجدول التالي:
 (2جدٚي )

 رٛز٠غ ػ١ٕخ اٌجحش

 أضٍٛة اٌزدر٠ص ػدد اٌطالة اٌّجّٛػخ َ

اٌزؼٍُ اٌطححبثٟ اٌّزٕمحً ثبضحزمداَ  55 اٌضبثطخ 2

 رطج١ك اٌجالن ثٛرد

اٌحححزؼٍُ ثبضححححزمداَ رطج١حححك اٌححححجالن  54 اٌزجر٠ج١خ 3

 ثٛرد

 11 اٌؼدد اٌىٍٟ
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 تكافا مجموعتي البحث:
عتي البحاث ) قبل البدم في تنفيذ التجربة قامت الباحثة  من التحقق مان تكاافا مجماو   

التجريبياااة والضاااابطة( فاااي المتييااارات التابعاااة ، وذلاااك بتطبياااق أدوات البحاااث قبمياااا عماااييم ، 
 ويوض  ذلك الجدول التالي:

 (3جدٚي )

 اٌجحش فٟ اٌزطج١ك اٌمجٍٟ ٌّزغ١راد اٌجحش ٌٍّجّٛػخ اٌزجر٠ج١خ ٚاٌضبثطخ ِجّٛػز٠ٟٛضح رىبفؤ 

 اٌّؼبٌجبد      

 

 األداح    

 اٌّجّٛػخ ٌزجر٠ج١خ طخاٌّجّٛػخ اٌضبث
ل١ّخ "د" 

 اٌّحطٛثخ

دالٌخ 

 اٌّزٛضظ اٌفرٚق
االٔحراف 

 اٌّؼ١برٞ
 اٌّزٛضظ

االٔحراف 

 اٌّؼ١برٞ

اخزجحححححححححبر  حححححححححً 

 اٌّشىالد
 غ١ر داي 1051 2044 2034 2041 2011

ِم١ححححبش االرجححححبٖ 

 ٔححححححححححٛ اٌحححححححححزؼٍُ

 اٌّزٕمً اٌطحبثٟ

 غ١ر داي 10417 101125 20171 101131 20177

سابق يتض  تكاافا عيناة البحاث فاي  متييارات البحاث ) حال المشاكالت من الجدول ال  
 والتجاه نحو التعمم المتنقل(. –

 أدوات البحح:وواد و

المعالجاة التجريبياة، وتطماب ذلاك اتبااع البحاث: وىاي ماواد : إعداد ماواد املرحمة األوىل  
 الجرامات التالية:

الاتعمم الساحابي المتنقال ، وذلاك  االطالع عمى الدراساات والبحاوث الساابقة التاي اساتخدمت -1
 لالستفادة منيا في تصميم أدوات البحث.

المحاضرات المسجمة ورفاع المحتاوى وتصاميم المناقشاات الخاصاة بمقارر التفاضال تصميم  -0
والتكامل عمى منصة البالك بورد لمجموعة البحث التجريبية تضمنت المحاضارات المساجمة 

 الموضوعات التالية:
 رر.أىداف عامة لممق -
 استراتيجيات التدريس. -
 الوسائل المستخدمة. -
 طريقة االستفادة من سحابة تسجيالت المقرر التي تم رفعيا عمى البالك بورد. -
 مراجعة عامة. -
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 الدوال والنيايات. -
 التفاضل. -
 تطبيقات عمى التفاضل. -
 التكامل. -

، وقااااد اسااااتيرقت تجربااااة البحااااث  التوزيااااع الزمنااااي لتاااادريس مقاااارر التفاضاااال والتكاماااال -4
 :أسبوعًا( موزعة كما بالجدول التالي 17)

 (4جدٚي )

 غ اٌسِٕٟ ٌّمرر اٌزفبضً ٚاٌزىبًِاٌزٛز٠

 اٌّٛضٛع األضجٛع 

 اٌزطج١ك اٌمجٍٟ ألدٚاد اٌجحش  2

 أٚال :ِراجؼخ ػبِخ

 اٌّزجب٠ٕبد0 –ِراجؼخ األػداد اٌحم١م١خ   3

 –ائرح ِؼبدٌححخ اٌححد –ِؼبدٌححخ اٌمححظ اٌّطححزم١ُ  –ٔظححبَ اد ححداص١بد اٌىبرر١س٠ححخ   4

 ِمططبد اٌّؼبدالد0

 صب١ٔبً: اٌدٚاي ٚإٌٙب٠بد

 اٌدٚاي اٌّضٍض١خ0 –ػ١ٍّبد ػٍٝ اٌدٚاي  –اٌدٚاي ِٕٚح١ٕبرٙب0   5

اٌضرة فحٟ  –ٔٙب٠خ داٌخ اٌزطبثك  –إٌٙب٠بد ٚٔظر٠برٙب ) ٔٙب٠خ اٌداٌخ اٌضبثزخ   6

اٌمححٜٛ ٚاٌجحح(ٚر ( ار ححبي  –اٌمطححّخ  –اٌضححرة  –اٌطححر   –اٌجّححغ  –صبثححذ 

 ججر اٌدٚاي اٌّز ٍخ0 –اٌدٚاي 
7  

 صبٌضب : اٌزفبضً

 –اٌزفبضححً ٚٔظر٠برححٗ ) اٌجّححغ  –اٌطححرػخ اٌمط١ححخ  –١ِححً اٌّّححبش ٌّٕحٕححٝ   1

لبػدح اٌطٍطٍخ( رطج١مبد ػٍٝ اٌدٚاي اٌشح١ٙرح  –اٌمطّخ  –اٌضرة  –اٌطر  

 اٌدٚاي اٌّضٍض١خ0 –
1  

اٌّؼححبدالد  –اٌزفبضححً اٌضححّٕٟ ٚرطج١مبرححٗ  –اٌزفبضححالد اٚاد اٌررححت اٌؼب١ٌححخ   1

 اٌّررجطخ0

 راثؼبً : رطج١مبد ػٍٝ اٌزفبضً

 ادطراد ٚاٌزحدة –اٌم١ُ اٌؼظّٝ ٚاٌ غرٜ   21

إٌٙب٠حخ ػٕحد اٌالٔٙب٠حخ  –اٌم١ُ اٌؼظّٝ ) اٌ حغرٜ( اٌّح١ٍحخ ٚرطج١محبد ػ١ٍٙحب   22

ٔظر٠حححخ اٌم١ّحححخ اٌّزٛضحححطخ  –رضحححُ إٌّح١ٕحححبد  –ٚإٌٙب٠حححبد اٌغ١حححر ِٕز١ٙحححخ 

 ٌٍزفبض0ً
23  

 خبِطبً : اٌزىبًِ

اٌّطححب بد ٚػاللزٙححب  –اٌّجححب١ِغ إٌّز١ٙححخ ٚخٛا ححٙب  –اٌزىبِححً اٌالِحححدٚد   24

  25 ثبٌزىبًِ

 ثؼض طرق اٌزىبًِ –إٌظر٠خ األضبض١خ  –اٌزىبًِ اٌّحدٚد ٚخٛا ٗ   26

 التطبيق البعدي ودوات البحث.  17
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 ( البحث ، وقد اقتصرت عمى:مقاييس)أدوات : إعداد  املرحمة الجاٌية
تجميااع البياناات الالزمااة لإلجابااة  فااي البحاثولتحقيااق أىااداف  اختباار حاال المشاكالت: (1

صااممت الباحثااة اختبااار حاال المشااكالت والااذي  البحااثعاان الساااال اوول ماان أساائمة 
وتاام بناام االختبااار وفقااا  ،  مقسامة إلااى خمااس محااور مقاليااة مفاردة( 04)تكاون ماان

 لمخطوات التالية:
المشااكالت ىااو قياااس قاادرة تحديااد الياادف ماان االختبااار: الياادف ماان اختبااار حاال  -

 عمى حل مشكالت مقرر التفاضل والتكامل. البحثعينة 
االطااالع عمااى المحتااوى العممااي لمقاارر التفاضاال والتكاماال المقاارر عمااى طالبااات  -

 المستوى اوول بخطة قسم الرياضيات.
عمل تحميل لممحتوى العممي لممقرر واساتخالص المفااىيم والتعميماات والنظرياات  -

والجادول التاالي يوضا  جادول مواصافات اختباار حال  ي يتضامنيا.والمشكالت التا
 المشكالت لمقرر التفاضل والتكامل:
 (5)  جدٚي

 اخزجبر  ً اٌّشىالد رٛ ١ف

ػدد األضبث١غ  اٌّٛضٛع

 ٌٍزدر٠ص

 ػدد األضئٍخ األ١ّ٘خ إٌطج١خ

 5 %27 3 اٌّراجؼخ اٌؼبِخ

 6 %32 4 اٌدٚاي ٚإٌٙب٠بد

 6 %32 4 اٌزفبضً

 6 %32 4 بد اٌزفبضًرطج١م

 6 %32 4 اٌزىبًِ

 35 %211 25 ادجّبٌٟ

 وضع أسئمة االختبار بنام عمى جدول المواصفات. -
( 02حساب ثباات االختباار: بعاد تطبياق الختباار عماى عيناة اساتطالعية عاددىا ) -

لكال طالبة من طالبات مقرر التفاضل والتكامل ، تم حسااب معامال ألفاا كرونبااخ  
 ر االختبار ولكل محور عمى حدة وكانت كالتالي:محور من محاو 
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 (6جدٚي ) 

 ِؼبًِ أٌفب ورٚٔجبخ ٌؼجبراد اخزجبر  ً اٌّشىالد  

 صجبد اٌّحٛر ػدد األضئٍخ اٌّحبٚر

 10166 5 اٌّراجؼخ اٌؼبِخ 

 10124 6 اٌدٚاي ٚإٌٙب٠بد 

 10116 6 اٌزفبضً

 10113 6 رطج١مبد اٌزفبضً 

 10171 6 اٌزىبًِ 

ٌؼبَ اٌضجبد ا

 ٌالخزجبر

35 10114 

معامل الثبات العام الختبار حل المشاكالت مرتفاع حياث  ن( أ 4يتض  من الجدول رقم )
( 2.914( ، فيماا تاراوح ثباات المحااور ماا باين )04)( لجمالي فقارات االختباار 2.984بمغ )

ة مان ( كحد أعماى ، وىاذا يادل عماى أن االختباار يتمتاع بدرجاة عاليا20:.2كحد أدنى وبين ) 
 الثبات.

تم حساب صدق االتساق الداخمي لفقارات الختباار وذلاك بحسااب اب صدق االختبار : سح -
مان فقارات المحااور الخمساة والدرجاة الكمياة معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل سااال 

، وفيمااا يمااي جاادول لكاال محااور وصاادق التساااق مااع لممحااور الااذي ينتمااي إليااو الساااال 
 أسئمتو:

يوض  معامالت االرتباط بين كل ساال من أسئمة محور ) المراجعة العاماة  الجدول التالي -1
 ( والدرجة الكمية لممحور:

 (7جدٚي )

 ِحٛر ) اٌّراجؼخ اٌؼبِخ(  ثبخزجبر  ً اٌّشىالد ألضئٍخ دق االرطبق اٌداخٍٟ 

 ل١ّخ اٌدالٌخ ِؼبًِ االررجبط اٌّحٛر أضئٍخ

2 10134** 10111 

3 10153** 10111 

4 10136** 10111 

5 10131** 10111 

 (1012رؼٕٟ أْ اٌدالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼجبرح ػٕد ِطزٜٛ )** 

 (1016* رؼٕٟ أْ اٌدالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼجبرح ػٕد ِطزٜٛ )

ارتباط بيرسون بين أسئمة محور  من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت 
( حيث 2.21يا عند مستوى معنوية )المراجعة العامة ( والدرجة الكمية لممحور دالة إحصائ)

  (.:0:.2( ، فيما كان الحد اوعمى )2.804كان الحد اودنى لمعامالت االرتباط )



 م5150( 71) -3ج-يوليوعدد                                  ...                            أثر استخدام التعلم السحابي المتنقل

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                          - 2312 - 

وعميو فدن جميع أسئمة المحور اوول ) المراجعة العامة( متسقة داخميًا مع المحور الذي 
 اجعة العامة(.تنتمي إليو ، مما يثبت صدق االتساق الداخمي وسئمة لممحور اوول ) المر 

الجااادول التاااالي يوضااا  معاااامالت االرتبااااط باااين كااال سااااال مااان أسااائمة محاااور ) الااادوال  -0
 والنيايات ( والدرجة الكمية لممحور:

 (1جدٚي )

 ِحٛر ) اٌدٚاي ٚإٌٙب٠بد(  ثبخزجبر  ً اٌّشىالد ألضئٍخ دق االرطبق اٌداخٍٟ 

 ل١ّخ اٌدالٌخ ِؼبًِ االررجبط اٌّحٛر أضئٍخ 

2 10147** 10111 

3 10661* 10123 

4 10742** 10114 

5 10722** 10115 

6 10114** 10111 

 (1012** رؼٕٟ أْ اٌدالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼجبرح ػٕد ِطزٜٛ )

 (1016* رؼٕٟ أْ اٌدالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼجبرح ػٕد ِطزٜٛ )

من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين أسئمة   
ال والنيايات ( والدرجة الكمية لممحور دالة إحصائيا عند مستوى معنوية محور ) الدو 

( ، فيما 2.711( حيث كان الحد اودنى لمعامالت االرتباط )2.24( ومستوى )2.21)
 (. 47:.2كان الحد اوعمى )

وعميو فدن جميع أسئمة المحور الثاني ) الدوال والنيايات( متسقة داخميًا مع   
إليو ، مما يثبت صدق االتساق الداخمي وسئمة لممحور الثاني )  المحور الذي تنتمي
 الدوال والنيايات(.

(  التفاضاالالجاادول التااالي يوضاا  معااامالت االرتباااط بااين كاال ساااال ماان أساائمة محااور )  -4
 والدرجة الكمية لممحور:

 (1جدٚي )

 (  ثبخزجبر  ً اٌّشىالداٌزفبضً دق االرطبق اٌداخٍٟ ألضئٍخ ِحٛر ) 

 ل١ّخ اٌدالٌخ ِؼبًِ االررجبط اٌّحٛر أضئٍخ 

2 10161** 10111 

3 10116** 10111 

4 10567* 10154 

5 10171** 10111 

6 10161** 10111 

 (1012** رؼٕٟ أْ اٌدالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼجبرح ػٕد ِطزٜٛ )

 (1016* رؼٕٟ أْ اٌدالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼجبرح ػٕد ِطزٜٛ )
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جميع معامالت ارتباط بيرسون بين أسئمة محور ) من نتائج الجدول السابق نجد أن 
( ومستوى 2.21( والدرجة الكمية لممحور دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )التفاضل

( ، فيما كان الحد اوعمى 2.447( حيث كان الحد اودنى لمعامالت االرتباط )2.24)
(2.984 .) 

داخميًا مع المحور الذي  ( متسقةالتفاضل)  الثالثوعميو فدن جميع أسئمة المحور  
 (.التفاضل)  الثالثتنتمي إليو ، مما يثبت صدق االتساق الداخمي وسئمة لممحور 

الجاادول التااالي يوضاا  معااامالت االرتباااط بااين كاال ساااال ماان أساائمة محااور ) تطبيقااات  -4
 التفاضل ( والدرجة الكمية لممحور:

 (1جدٚي )

 اٌزفبضً(  ثبخزجبر  ً اٌّشىالد دق االرطبق اٌداخٍٟ ألضئٍخ ِحٛر ) رطج١مبد 

 ل١ّخ اٌدالٌخ ِؼبًِ االررجبط أضئٍخ  اٌّحٛر

2 10111** 10111 

3 10165** 10111 

4 10513* 10142 

5 10151** 10111 

6 10143** 10111 

 (1012** رؼٕٟ أْ اٌدالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼجبرح ػٕد ِطزٜٛ )

 (1016* رؼٕٟ أْ اٌدالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼجبرح ػٕد ِطزٜٛ )

من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين أسئمة محور 
( 2.21)تطبيقات التفاضل( والدرجة الكمية لممحور دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )

( ، فيما كان الحد 2.490( حيث كان الحد اودنى لمعامالت االرتباط )2.24ومستوى )
 (. :2.99اوعمى )

) تطبيقات التفاضل( متسقة داخميًا مع المحور  الرابعن جميع أسئمة المحور وعميو فد
) تطبيقات  الرابعالذي تنتمي إليو ، مما يثبت صدق االتساق الداخمي وسئمة لممحور 

 التفاضل(.
الجاادول التااالي يوضاا  معااامالت االرتباااط بااين كاال ساااال ماان أساائمة محااور ) التكاماال (  -4

 والدرجة الكمية لممحور:
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 (21دٚي )ج

  دق االرطبق اٌداخٍٟ ألضئٍخ ِحٛر ) رطج١مبد اٌزفبضً(  ثبخزجبر  ً اٌّشىالد

 ل١ّخ اٌدالٌخ ِؼبًِ االررجبط أضئٍخ  اٌّحٛر

2 10154** 10111 

3 10151** 10111 

4 10141** 10111 

5 10616** 10117 

6 10171** 10111 

 (1012** رؼٕٟ أْ اٌدالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼجبرح ػٕد ِطزٜٛ )

من نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين أسئمة محور 
( حيث كان الحد 2.21)التكامل( والدرجة الكمية لممحور دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )

 (. 2.972( ، فيما كان الحد اوعمى )2.4:4اودنى لمعامالت االرتباط )
خامس ) التكامل( متسقة داخميًا مع المحور الذي وعميو فدن جميع أسئمة المحور ال

 التكامل(.)تنتمي إليو ، مما يثبت صدق االتساق الداخمي وسئمة لممحور الخامس 
وعميو ومن خالل نتائج الثبات واالتساق الداخمي في الجداول السابقة يتض  ثبات أداة 

 اخمي .) اختبار حل المشكالت(  بدرجة مرتفعة وصدق اتساقيا الد البحث
فاي تجمياع البياناات  البحثالمتنقل: ولتحقيق أىداف  التعمم السحابيمقياس االتجاه نحو  (0

مقيااس االتجااه نحاو صممت الباحثة  البحثمن أسئمة  الثانيالالزمة لإلجابة عن الساال 
) محااور  ثالثة محاور   مقسمة إلى عبارة( 45والذي تكون من) المتنقل التعمم السحابي
التعمم المتنقال ، االتجاااه نحاو االىتمااام واالساتمتاع باا الاتعمم السااحابيطبيعااة  االتجااه نحاو

 المقيااسوتام بناام   المتنقال( التعمم السحابيالمتنقل، االتجاه نحو تقدير أىمية  السحابي
 وفقا لمخطوات التالية:

المتنقل لدى عينة  التعمم السحابياالتجاه نحو ىو قياس و : المقياستحديد اليدف من  (4
 .بحثال

 .اودبيات والدراسات التي تناولت الموضوع أو موضوعات مشابيواالطالع عمى  (4
 ( عبارة .42تصميم المقياس في صورتو اوولية وتكون من ) (4
عرضيا عمى مجموعة مان المحكماين فاي مجاال المنااىج وتقنياات والتعمايم وقاد تام حاذف  (7

( 44النيائياة إلااى )صاورتو  يعباارات ، وتعاديل بعاض العباارات ليصال المقيااس فا خماس
تاام تاادريج المقياااس تاادريجيا ، وقااد  ويتضاامن المقياااس عبااارات إيجابيااة وساامبيةعبااارة ، 
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خماساايًا ) موافااق بشاادة ، موافااق ، محايااد ، ال أوافااق ، ال أوافااق بشاادة( ، وكاناات درجااات 
( ال أوافاق 1( لموافاق بشادة ، و)4( حياث )1 - 4المقياس لمعبارات اليجابياة ىاي مان )

( لموافااق بشاادة ، 1( حيااث )4-1والعبااارات الساامبية العكااس كاناات درجاتيااا ماان ) بشاادة ،
   ( ال أوافق بشدة.4و)

( طالباة ، 02حساب ثبات المقياس: بعد تطبيق المقياس عمى عينة اساتطالعية عاددىا ) -
لكال محاور مان محااور المقيااس ولكال محاور عماى حادة تم حسااب معامال ألفاا كرونبااخ 

 وكانت كالتالي:
 ( 22) جدٚي 

 اٌّزٕمً  اٌزؼٍُ اٌطحبثِٟؼبًِ أٌفب ورٚٔجبخ ٌؼجبراد ِم١بش االرجبٖ ٔحٛ اضزمداَ 

 صجبد اٌّحٛر ػدد األضئٍخ اٌّحبٚر

االرجبٖ ٔحٛ طج١ؼخ 

 اٌزؼٍُ اٌطحبثٟ

 اٌّزٕمً

27 0.970 

االرجبٖ ٔحٛ 

اال٘زّبَ 

بٌزؼٍُ ٚاالضزّزبع ث

 اٌّزٕمً اٌطحبثٟ

25 0.985 

االرجبٖ ٔحٛ رمد٠ر 

اٌزؼٍُ خ أ١ّ٘

 اٌّزٕمً اٌطحبثٟ

26 0.984 

اٌضجبد اٌؼبَ 

 ٌٍّم١بش
56 0.970 

مرتفاع حياث  لممقيااس( أن معامال الثباات العاام الختباار  11يتض  من الجادول رقام )
( 0.970( ، فيماا تاراوح ثباات المحااور ماا باين )44) المقيااس( لجمالي فقرات 0.970بمغ )

يتمتاع بدرجاة عالياة مان  المقيااسيادل عماى أن  ( كحاد أعماى ، وىاذا0.985كحد أدنى وباين )
 الثبات.

وذلك بعرضو عمى مجموعة من المحكماين الصدق الظاىري : -1حساب صدق المقياس:  (8
جرام التعاديالت وحاذف بعاض العباارات ذات الداللاة المكاررة . من أىل التخصص ،   -0واا

مان  عباارةكال  صدق االتساق الداخمي: وذلك بحساب معامال ارتبااط بيرساون باين درجاات
وفيماا يماي يوضا  معامال االرتبااط باين المقيااس ومتوساط درجاة المقيااس ككال ،  عبارات
 المقياس ومتوسط المحور التي تنتمي إليو ومتوسط المقياس ككل: عباراتمن  عبارةكل 
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 ( 23جدٚي ) 

ّزٕمً اٌ اٌزؼٍُ اٌطحبثِٟم١بش االرجبٖ ٔحٛ  ػجبرادِٓ  ػجبرحِؼبًِ اررجبط ث١رضْٛ درجخ وً 

 ِٚزٛضظ اٌّحٛر ، ِٚزٛضظ اٌّم١بش وىً

اررجبطٙححححححب  اٌّحٛر/ اٌؼجبرح

 ثبٌّحٛر

اررجبطٙححححححححب 

ثبٌّم١ححححححبش 

 وىً

اٌّححححححححححٛر/ 

 اٌؼجبرح

اررجبطٙححححححححب 

 ثبٌّحٛر

اررجبطٙححححححححب 

ثبٌّم١ححححححبش 

 وىً

0.801 اٌّزٕمً اٌزؼٍُ اٌطحبثٟاٌّحٛر األٚي: االرجبٖ ٔحٛ طج١ؼخ 
** 

1 0.972
** 

0.866
** 

9 0.877
** 

0.761
** 

2 0.972
**

 0.781
** 

10 0.972
** 

0.866
** 

3 0.839
** 

0.810
** 

11 0.505
* 

0.488
* 

4 0.709
** 

0.604
** 

12 0.653
** 

0.656
** 

5 0.912
** 

0.784
** 

13 0.646
** 

0.454
* 

6 0.944
** 

0.871
** 

14 0.697
** 

0.679
** 

7 0.703
** 

0.709
** 

15 0.698
** 

0.519
* 

8 0926
** 

0.840
** 

16 0.967
** 

0.683
** 

0.542 اٌّزٕمً بٌزؼٍُ اٌطحبثٟاالرجبٖ ٔحٛ اال٘زّبَ ٚاالضزّزبع ث
* 

1 0.981
** 

0.522
* 

8 0.981
** 

0.522
* 

2 0.973
** 

0.539
* 

9 0.786
** 

0.625
** 

3 0.885
** 

0.569
** 

10 0.981
** 

0.522
* 

4 0.973
** 

0.539
* 

11 0.786
** 

0.625
** 

5 0.981
** 

0.522
* 

12 0.745
** 

0.539
* 

6 0.857
** 

0.516
* 

13 0.786
** 

0.625
** 

7 0.981
** 

0.522
* 

14 0.973
** 

0.539
* 

0.621 اٌّزٕمً اٌزؼٍُ اٌطحبثٟاالرجبٖ ٔحٛ رمد٠ر أ١ّ٘خ 
** 

1 0.922
** 

0.625
** 

9 0.918
** 

0.621
** 

2 0.697
** 

0.641
** 

10 0.905
** 

0.649
** 

3 0.697
** 

0.641
** 

11 0.920
** 

0.568
** 

4 0.831
** 

0.518
* 

12 0.829
** 

0.446
* 

5 0.924
** 

0.522
* 

13 0.915
** 

0.566
** 

6 
**

10111
 

0.621
** 

14 0.962
** 

0.634
** 

7 0.963
** 

0.612
** 

15 0.924
** 

0.522
* 

8 0.831
** 

0.545
* 

 

 (1012** رؼٕٟ أْ اٌدالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼجبرح ػٕد ِطزٜٛ )

 (1016* رؼٕٟ أْ اٌدالٌخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼجبرح ػٕد ِطزٜٛ )

(  1كانت بين) ئج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسونمن نتا
ومتوسط درجة  العبارة( درجة 0) ومتوسط درجة المحور التي تنتمي إليو ،  العبارةدرجة 

 ( متوسط درجة المحور ومتوسط درجة المقياس ككل .4)المقياس ككل .
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 درجة المحور التي تنتمي إليو ومتوسط العبارةوقد كانت معامالت االرتباط بين  درجة  
( .حيث كان الحد اودنى 2.24( ومستوى )2.21دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )

أما (. 0.972( ، فيما كان الحد اوعمى )2.724)مقياس ملممحور اوول للمعامالت االرتباط 
حد اوعمى ( ، فيما كان ال2.844كان الحد اودنى لمعامالت االرتباط لو )المحور الثاني 

فيما كان ( 2.7:8)كان الحد اودنى لمعامالت االرتباط لو أما المحور الثالث  (.91:.2)
 (.:9:.2الحد اوعمى )

( ، فيما كان الحد 2.844أما المحور الثالث كان الحد اودنى لمعامالت االرتباط لو )
( فيما 2.7:8اط لو )(. أما المحور الثالث كان الحد اودنى لمعامالت االرتب91:.2اوعمى )

 (.:9:.2كان الحد اوعمى )
 وعميو فدن مقياس االتجاه يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخمي . 

 وتفسرياته: البححٌتائج 

واالجابة عمى تسااالتو والتحقاق مان فروضاو ومناقشاة  البحثسوف يتناول ىذا الفصل نتائج 
وذلك باساتخدام اوسااليب الحصاائية فاي  بحثالالنتائج التي تم التوصل إلييا من خالل تجربة 

 .SPSSبرنامج 
 : والفرض األوه السؤاه األوه

مااا أثاار اسااتخدام لإلجابااة عاان الساااال اوول ماان أساائمة البحااث والااذي ياانص عمااى ل 
التعمم السحابي المتنقل )تطبيق البالك بورد( لتدريس مقرر التفاضل والتكامل فاي تنمياة مياارة 

ية لاادي طالبااات الرياضايات بالكميااة الجامعيااة بالقنفااذة ؟ ل ولمتحقااق ماان حال المشااكالت الرياضاا
يوجااد فاارق ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة  صااحة الفاارض اوول والااذي ياانص عمااى ل

الااتعمم ( بااين متوسااط درجااات طالبااات المجموعااة التجريبيااة الالتااي يدرساان باسااتخدام 2024)
وسااط درجااات طالبااات المجموعااة الضااابطة الالتااي ومتالسااحابي المتنقاال )تطبيااق الاابالك بااورد( 

لصااال   لمقاارر التفاضاال والتكاماالحاال المشااكالت  اختباااريدرساان باسااتخدام الاابالك بااورد  فااي 
 .ل  المجموعة التجريبية

طالباة(  44)وقد تم تطبيق اختبار حل المشكالت الرياضية عماى المجموعاة الضاابطة 
 لتيا كما يمي:، وكانت الفروق ودال  طالبة( 44) والتجريبية
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 (:24جدٚي )

دالٌخ اٌفرق فٟ ِزٛضطبد اٌدرجبد ثبخزجبر  ً اٌّشىالد ٌّمرر اٌزفبضً ٚاٌزىبًِ  ٌؼ١ٕخ اٌجحش )  

 اٌضبثطخ ٚاٌزجر٠ج١خ(

ِطزٜٛ  اٌزطج١ك اٌجؼدٞ اٌّجّٛػخ

 االٔحراف اٌّزٛضظ اٌدالٌخ

 اٌّؼ١برٞ

درجبد 

 اٌحر٠خ

 ل١ُ )د(

 411 63047 اٌضبثطخ
16 1064 1016 

 412 17041 خٌزجر٠ج١ا

ونالحظ من الجدول السابق أن نتائج التطبيق البعدي أظيرت فرق ذات داللة 
 اختبار حل المشكالتإحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في 

المتنقل في  التعمم السحابيلصال  المجموعة التجريبية ، وىذا يدل عمى فاعمية استخدام 
يارات حل المشكالت لدى المجموعة التجريبية ، وكذلك تدل النتائج التي تم  التوصل تنمية م

، أي يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  البحثإلييا إلى تحقق الفرض اوول من فروض 
( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن 2024مستوى داللة )

قل )تطبيق البالك بورد( ومتوسط درجات طالبات المجموعة باستخدام التعمم السحابي المتن
الضابطة الالتي يدرسن باستخدام البالك بورد  في اختبار حل المشكالت لمقرر التفاضل 

 والتكامل.ل
و )سممان ،  (18-17،  0227والباحثين الذيم أكدوا ىذه النتيجة )سالم ، ومن 

و  (Salinas &  Sánchez,2008)و ( Al-Khateeb , 2018و ) ( 0217
(Skillen,2015) 

 :وتعزو الباحثة ىذه النتيجة لألسباب التالية
التعمم السحابي المتنقل يدعم تعمم الطالبة ويعزز بقام أثر التعمم مما يعزز بدوره  في حل  (1

 المشكالت في مقرر التفاضل والتكامل.
ات واالختبارات جبات والمناقشااتاحة الفرصة لمتدريب عمى حل المشكالت من خالل الو  (0

 اللكترونية عمى منصة البالك بورد.
يعزز التعمم السحابي المتنقل المعرفة السابقة التي ىي اوساس لحل المشكالت  (4

 الرياضية.
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ميارات حل المشكمة بحرية وبدون  سةار مالتعمم السحابي المتنقل يتي  فرص لمطالب لمم (4
القمق الذي يصيب الطالب  –ن عوائق مثل : الخوف من الخفاق والفشل أمام اآلخري

 نتيجة لنظرة زمالاه لو عند حل المشكمة 
 السؤاه الجاٌي و)الفرض الجاٌي(:

مااا أثاار اسااتخدام لإلجابااة عاان الساااال الثاااني ماان أساائمة البحااث والااذي ياانص عمااى ل 
الااتعمم السااحابي المتنقاال )تطبيااق الاابالك بااورد( لتاادريس مقاارر التفاضاال والتكاماال فااي تنميااة 

نحو التعمم المتنقل لدي طالباات الرياضايات بالكمياة الجامعياة بالقنفاذة ؟ل ولمتحقاق مان االتجاه 
يوجااد فاارق ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة  صااحة الفاارض الثاااني والااذي ياانص عمااى ل

( بين متوسط درجات التطبيق القبمي والبعدي عمى مقياس االتجااه نحاو الاتعمم المتنقال 2024)
ة التجريبيااة الالتااي يدرساان باسااتخدام الااتعمم السااحابي المتنقاال )تطبيااق لاادى طالبااات المجموعاا

 لالبالك بورد( لصال  التطبيق البعدي.
قبميااًا وقااد تاام تطبيااق مقياااس االتجاااه نحااو الااتعمم المتنقاال عمااى المجموعااة التجريبيااة 

 ، وكانت المتوسطات والفروق وداللتيا كما يمي:وبعدياً 
ة واالحنرافات املعيارية الجتاهات اجملىوعة التجريبيثة حنثو الثتعمي    حساب املتوسطات احلسابي :أواًل

 البححالسحابي املتٍكن يف الكياس الكبمي والبعدي لتجربة 
 (:25جدٚي )

اٌزجر٠ج١خ ٔحٛ اٌزؼٍُ اٌطحبثٟ  اٌّجّٛػخ الرجب٘بداٌّزٛضطبد اٌحطبث١خ ٚاالٔحرافبد اٌّؼ١بر٠خ  

 اٌجحشفٟ اٌم١بش اٌمجٍٟ ٚاٌجؼدٞ ٌزجرثخ  اٌّزٕمً

 اٌم١بش اٌمجٍٟ َ

 اٌؼجبراد

 اٌم١بش اٌجؼد

اٌّزٛضححححححظ 

 اٌحطبثٟ

االٔححححححراف 

 اٌّؼ١برٞ

اٌّزٛضحححححححظ 

 اٌحطبثٟ

االٔححححححراف 

 اٌّؼ١برٞ

 اٌّزٕمً اٌزؼٍُ اٌطحبثٟاٌّحٛر األٚي: االرجبٖ ٔحٛ طج١ؼخ 

أػزمد أْ اٌزؼٍُ اٌطحبثٟ اٌّزٕمً ٠ؼسز رجرثزحٟ  0.99 2.34  1

 ٌٍزؼٍُ ػجر ادٔزرٔذ0

3.44 1.25 

اٌّزٕمححححً ِححححٓ فّٙححححٟ  اٌححححزؼٍُ اٌطحححححبث٠ٟؼححححسز  0.98 2.30  2

 ٌّفرداد اٌّمرر0

2.99 1.43 

أػزمححد أْ اٌّؼٍِٛححبد اٌزححٟ اوزطححجٙب ِححٓ خححالي  0.99 2.34  3

اٌّزٕمحححً ألحححً ػرضحححخ  اٌحححزؼٍُ اٌطححححبثٟأدٚاد  

 ٌٍٕط١ب0ْ

4.70 1.52 

اٌّزٕمحححً ِحححٓ  اٌحححزؼٍُ اٌطححححبث٠ٟس٠حححد اضحححزمداَ  0.97 2.36  4

 رح ١ٍٟ اٌدراض0ٟ

5.00 1.41 

اٌّزٕمححً ٘ححٛ ِضحح١ؼخ  اٌححزؼٍُ اٌطحححبثٟاػزمحد أْ  0.91 2.20  5

 ٌٍٛلذ ٚال فبئدح 0ِٕٗ

3.20 1.38 
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 اٌم١بش اٌمجٍٟ َ

 اٌؼجبراد

 اٌم١بش اٌجؼد

اٌّزٛضححححححظ 

 اٌحطبثٟ

االٔححححححراف 

 اٌّؼ١برٞ

اٌّزٛضحححححححظ 

 اٌحطبثٟ

االٔححححححراف 

 اٌّؼ١برٞ

اٌحححزؼٍُ أشحححؼر ثبٌفشحححً ػٕحححد اضحححزمداَ ٚأدٚاد  0.95 2.39  6

 اٌّزٕم0ً اٌطحبثٟ

4.33 1.40 

أػزمحححححد أْ اٌّمحححححرراد اٌزحححححٟ ٠طحححححزمدَ ف١ٙحححححب  1.08 2.35  7

اٌّزٕمححً ٘ححٟ  اٌححزؼٍُ اٌطحححبثٟاٌّحبضححر أدٚاد 

 ٓ أ ؼت اٌّمرراد ثبٌٕطجخ 0ٌِٟ

4.48 1.47 

 اٌححححزؼٍُ اٌطحححححبثٟأػزمححححد أْ اضححححزمداَ أدٚاد  0.89 2.34  8

اٌّزٕمً ال ٠ ٍح ِغ ِمرراد اٌر٠بض١بد ثشىً 

 ػب0َ

4.63 1.32 

اٌحححححزؼٍُ أ حححححت اْ ٠طحححححزمدَ اٌّحبضحححححر أدٚاد  0.91 2.19  9

 اٌّزٕمً ِغ اٌّمرراد اٌ ؼجخ خب خ0 اٌطحبثٟ

4.78 1.49 

اٌّزٕمححححً ٠طححححجت  اٌححححزؼٍُ اٌطحححححبثٟزمححححد أْ أػ 0.99 2.34  11

أِراضححبً ِححٓ ادشححؼبػبد إٌبرجححخ ػححٓ اضححزمداَ 

 اٌجٛاي ٌ(ا ٠ّىٓ االضزغٕبء ػ0ٕٗ

4.94 1.48 

اٌححزؼٍُ أ ححت اٌزحححدس ِححغ ز١ِالرححٟ ػححٓ أ١ّ٘ححخ  0.93 2.30  11

 اٌّزٕمً ٚفٛائد0ٖ اٌطحبثٟ

3.33 1.41 

اٌّزٕمححً ٠ضححؼف  اٌححزؼٍُ اٌطحححبثٟأرٜ أْ ّٔححظ  0.92 2.23  12

 لخ ِغ ز١ِالرٟ ،ِٚغ أضزبا اٌّمرر0اٌؼال

4.32 1.46 

اٌّزٕمححححً وٛضحححح١ظ  اٌححححزؼٍُ اٌطحححححبثٟاضححححزمداَ  1.02 2.25  13

رؼ١ٍّحححٟ أفحححبدٟٔ فحححٟ ر١ّٕحححخ ِٙحححبرارٟ ٚز٠حححبدٖ 

 ِؼٍِٛبرٝ اٌزىٌٕٛٛج0ٗ١

2.89 1.41 

اٌّزٕمحححً  اٌحححزؼٍُ اٌطححححبثٟأػزمحححد أْ اضحححزمداَ  0.99 2.34  14

ضححححبػد ػٍححححٝ ر ححححح١ح ِؼححححبٟٔ اٌّ ححححطٍحبد 

 جمبً ٌد0ٞاٌمبطئخ ِط

3.99 1.50 

اٌّزٕمحً وحبْ ٌحٗ دٚر  اٌحزؼٍُ اٌطححبثٟأػزمد أْ  0.96 2.21  15

وج١ححححر فححححٟ  ححححً ِشححححبوً االر ححححبي اٌزسإِححححٟ 

)ِشحححىالد اٌشحححجىخ اٚ اٌّشحححىالد اٌف١ٕحححخ فحححٟ 

رطج١ححك اٌححجالن ثححٛرد(0 ٚاٌزغٍححت ػٍححٝ ِشححىالد 

 اٌزطرة ِٓ اٌزؼ١ٍُ

5.00 1.42 

ػجحر رطج١ححك  اٌّزٕمحً اٌحزؼٍُ اٌطححبثٟاػزمحد أْ  0.96 2.21  16

 اٌجالن ثٛرد ضًٙ االضزمدا0َ

4.80 1.41 

 اٌّزٕمً بٌزؼٍُ اٌطحبثٟاٌّحٛر اٌضبٟٔ : االرجبٖ ٔحٛ اال٘زّبَ ٚاالضزّزبع ث

أشححؼر ثبالرر١ححب  ٚاٌطححؼبدح أصٕححبء رؼٍّححٟ ػجححر  0.84 2.12  17

 اٌّزٕمً ٌّمررارٟ اٌدراض١خ0 اٌزؼٍُ اٌطحبثٟ

4.51 1.57 

رو١س ػٕحد اضحزمداَ أدٚاد رسداد لدررٟ ػٍٝ اٌز 0.91 1.81  18

 اٌّزٕم0ً اٌزؼٍُ اٌطحبثٟ

4.55 1.49 

أشؼر ثّس٠د ِٓ اٌّشبروخ ػٕد اضزمداَ  اٌزؼٍُ  0.79 2.06  19

 اٌطحبثٟ اٌّزٕمً فٟ دراضز0ٟ

4.58 1.42 

أشححؼر ثبالٔزّححبء ٌف ححٍٟ ػٕححد اضححزمداَ اٌححزؼٍُ  0.91 2.19  21

 اٌطحبثٟ اٌّزٕمً فٟ دراضزٟ ٌّمررار0ٟ

4.62 1.36 

أفضحححً ِٕبلشحححخ ز١ِالرحححٟ ثبٌّٛضحححٛػبد اٌزحححٟ  0.90 1.96  21

 اٌّزٕم0ً اٌزؼٍُ اٌطحبثٟرؼٍّزٙب خالي 

4.65 1.46 
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 اٌم١بش اٌمجٍٟ َ

 اٌؼجبراد

 اٌم١بش اٌجؼد

اٌّزٛضححححححظ 

 اٌحطبثٟ

االٔححححححراف 

 اٌّؼ١برٞ

اٌّزٛضحححححححظ 

 اٌحطبثٟ

االٔححححححراف 

 اٌّؼ١برٞ

أرّٕححٝ أْ رزححب  فححر  ٌجؼححً ج١ّححغ اٌّمححرراد  0.91 2.19  22

 اٌّزٕم0ً اٌزؼٍُ اٌطحبثِٟزٛفرح ػجر أدٚاد 

4.69 1.54 

اٌحزؼٍُ أػزمد أْ ج١ّغ زِالئٟ إاا ِحب أرح١ح ٌٙحُ  0.68 2.09  23

 ً، ض١ىٛٔٛا ضؼداء ث(ٌه0اٌّزٕم اٌطحبثٟ

4.73 1.52 

أشححؼر أْ  جححٟ ٌٍزؼٍحح١ُ اٌطحححبثٟ اٌّزٕمححً ٠ححسادا  0.92 2.09  24

 ٠ِٛبً ثؼد 0َٛ٠

4.76 1.33 

 اٌزؼٍُ اٌطححبثٟأشؼر ثبالضز١بء ِٓ اٌزؼبًِ ِغ  0.71 2.35  25

 اٌّزٕمً ػجر رطج١ك اٌجالن ثٛرد

4.80 1.35 

اشحححؼر ثبٌٍّحححً ػٕحححد اٌحححزؼٍُ ِحححٓ اٌّحبضحححراد  0.89 2.14  26

 اٌّطجٍخ ػٍٝ ضحبثخ اٌجالن ثٛرد0

4.83 1.31 

أشححؼر ثؼححدَ األِححبْ ػٕححد اٌزمٍححٟ ػححٓ أضححب١ٌت  0.83 2.27  27

 اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍد٠خ0

4.87 1.21 

أشؼر ثبٌدافؼ١خ اٌىج١رح ٌٍزؼ١ٍُ اٌطحبثٟ اٌّزٕمً  0.92 2.09  28

 ػجر ِٕ خ اٌجالن ثٛرد0

4.90 1.50 

 حبثٟاٌححزؼٍُ اٌطححأفضححً دراضححخ ِمررارححٟ ػجححر  0.71 2.35  29

اٌّزٕمً ػٓ دراضزٗ ثبٌشىً اٌزم١ٍدٞ ألٔٗ ٠ىْٛ 

 أض0ًٙ

4.94 1.49 

ٌححححٛ ار١حححححذ ٌححححٟ اٌفر ححححخ أْ أوححححْٛ ِحبضححححر  0.89 2.14  31

اٌّزٕمحً ِحغ  اٌحزؼٍُ اٌطححبثٟالضزمدِذ أدٚاد 

 طالث0ٟ

4.97 1.47 

 اٌّزٕمً اٌزؼٍُ اٌطحبثٟاٌّحٛر اٌضبٌش: االرجبٖ ٔحٛ رمد٠ر أ١ّ٘خ 

 اٌحححزؼٍُ اٌطححححبثٟاِٟ ألدٚاد أشحححؼر اْ اضحححزمد 0.83 2.27  31

اٌّزٕمححً ػجححر ِٕ ححخ اٌححجالن ثححٛرد ٘ححٛ ِضحح١ؼٗ 

 ٌٍٛلذ ٚاٌجٙد0

3.44 1.39 

 1.54 5.00 اٌّزٕمً أوضر ِٓ فٛائد0ٖ اٌزؼٍُ اٌطحبثٟأضرار  0.99 2.34  32

اٌّزٕمححححً  اٌححححزؼٍُ اٌطحححححبثٟاضححححزمداِٟ ألدٚاد  0.96 2.21  33

 ٠ّٕٟ لدررٟ ػٍٝ اٌزفى١ر اٌر٠بض0ٟ

4.40 1.32 

اٌّزٕمً ٠مًٍ  اٌزؼٍُ اٌطحبثٟاضزمداِٟ ألدٚاد  0.96 2.21  34

 ِٓ لٍك االخزجبراد ٌد0ٞ

3.20 1.35 

اٌّزٕمً  اٌزؼٍُ اٌطحبثٟأرٜ اْ اضزمداَ أدٚاد  0.84 2.12  35

ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ ُِٙ جدا ٌىً اٌّمرراد ٌٚىحً 

 اٌّرا ً اٌزؼ١ّ١ٍخ0

2.90 1.33 

 اٌحححححزؼٍُ اٌطححححححبث٠ّٟٕحححححٟ اضحححححزمداِٟ ألدٚاد  0.91 1.81  36

 اٌّزٕمً  ت االضزطالع ٌد0ٞ

3.60 1.55 

اٌّزٕمً ػٍٝ  اٌزؼٍُ اٌطحبث٠ٟطبػدٟٔ اضزمداَ  0.79 2.06  37

 ِزبثؼخ رؼ١ٍّٟ ، ٚاٌّضبثرح ػ0ٗ١ٍ

4.80 1.41 

أرجب٘حححً اٌّحبضحححراد اٌّرفٛػحححخ ػٍحححٝ ِٕ حححخ  0.91 2.19  38

 اٌجالن ثٛرد فٟٙ ال رف١د0ٟٔ

4.80 1.55 

د٘ب اٌجبِؼححخ أرّٕححٝ  ضححٛر اٌححدٚراد اٌزححٟ رؼمحح 0.81 1.90  39

 اٌّزٕم0ً اٌزؼٍُ اٌطحبثٟ ٛي اضزمداَ أدٚاد 

3.44 1.33 

 1.33 2.77اٌّزٕمححً ٘ححٛ  اٌححزؼٍُ اٌطحححبثٟاػزمححد أْ أدٚاد  0.81 2.10  41
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 اٌم١بش اٌمجٍٟ َ

 اٌؼجبراد

 اٌم١بش اٌجؼد

اٌّزٛضححححححظ 

 اٌحطبثٟ

االٔححححححراف 

 اٌّؼ١برٞ

اٌّزٛضحححححححظ 

 اٌحطبثٟ

االٔححححححراف 

 اٌّؼ١برٞ

 ُِٙ ٌٍطٍجخ أ١ّ٘خ ِحزٜٛ اٌّمرر 0ٌُٙ

اٌّزٕمً  اٌزؼٍُ اٌطحبثٟاػزمد أْ اٌؼًّ ثأدٚاد  0.68 2.09  41

 ٠جؼش فٟ إٌفص االرر١ب 0

3.52 1.38 

ال أفٙححُ أٞ ِؼٍِٛححخ ٌححُ ٠ححزُ رطححج١ٍٙب ٚ فظٙححب  0.92 2.09  42

 اٌّزٕم0ً اٌزؼٍُ اٌطحبثٟػجر 

3.46 1.52 

اٌّزٕمحً  اٌحزؼٍُ اٌطححبثٟأورٖ أطٍغ ػٍٝ أدٚاد  0.71 2.35  43

 اٌمب خ ثّمررار0ٟ

3.41 1.46 

٠طحزحك اٌّؼٍحُ اٌّٛا حت ػٍحٝ اضححزمداَ أدٚاد  0.89 2.15  44

ن ثٛرد اٌّزٕمً ػٍٝ ِٕ خ اٌجال اٌزؼٍُ اٌطحبثٟ

 اال زراَ و0ٍٗ

3.35 1.37 

أرّٕححححٝ أْ رؼّححححُ خجححححرح اٌححححزؼٍُ اٌّزٕمححححً ٌىححححً  0.84 2.12  45

 اٌجبِؼبد ٚفٟ وً اٌّمرراد0

3.29 1.46 

 2053 5021 ادجّبٌٟ 0.89 2.19

يتضااا  مااان الجااادول أن المتوساااط الحساااابي التجاىاااات المجموعاااة التجريبياااة نحاااو 
( وىااوه :2.9بااانحراف معياااري )( :0.1كااان ) اسااتخدام الااتعمم السااحابي النقااال قباال التطبيااق

( :4.1وبعاااد التطبياااق أصااابحت ) اتجااااه ضاااعيف ) حساااب تفساااير نتاااائج ليكااارت الخماساااي (
، ويتضاا  أن اتجاىااات الطالبااات كاناات   وىااو اتجاااه مرتفااع ) جيااد( (1.40معياااري ) بااانحراف

الحاظ زياادة قيماة . ويالبحثمرتفعة بعد اجرام تجربة  وأصبحت البحثضعيفة قبل إجرام تجربة 
( ممااا ياادل عمااى أن اسااتخدام أدوات الااتعمم السااحابي المتنقاال 0.22المتوسااط البعاادي بمقاادار )

من قبل أعضام ىيئة التدريس في تدريس مقررات الرياضايات يحسان اتجاىاات الطالباات تجااه 
 التعمم السحابي المتنقل.

 الفروم دالة إحصائيًا أً ال. لمتعرف عمى وا إذا ناٌتTEST)-(Tمت استخداً اختبار  ثاٌيًا:

 ( :26جدٚي )

اٌّزٛضطبد اٌحطبث١خ ٚاالٔحرافبد اٌّؼ١بر٠خ ٚل١ّخ )د( ٌٍم١بش اٌمجٍٟ ٚاٌجؼدٞ ٌّم١بش االرجبٖ ٔحٛ 

 اضزمداَ اٌزؼٍُ اٌطحبثٟ اٌّزٕمً ٌدٜ اٌّجّٛػخ اٌزجر٠ج١خ

اٌّزٛضظ  اٌؼدد اٌم١بش

 اٌحطبثٟ

االٔحراف 

 اٌّؼ١برٞ

درجبد 

 اٌحر٠خ

ِطزٜٛ  ل١ّخ )د(

 اٌدالٌخ

 1037 2.19 54 لجٍٟ
53 21011 1016 

 1011 401 54 ثؼدٞ

( ومستوى داللة 40( بدرجة حرية ):12.9يتض  من الجدول أن قيمة )ت( كانت )
( مما يدل أن الفروق بين التطبيق القبمي والبعدي لمقياس االتجاه دالة إحصائيا 2.24)
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المتنقل لو أثر فعال  د أن استخدام التعمم السحابيلصال  التطبيق البعدي لممقياس. وىذا ياك
 في تنمية االتجاه نحو استخدامو لدى المجموعة التجريبية.

( 0210، )بدرو  (0218المصعبي، )ومن الدراسات التي أكدت ىذه النتيجة دراسة: 
  ( 0214و ) الشيري و جالل،( 0211)الجراح ، ( و:022)الحمفاوي ،و 

 نتيجة إلى :وتعزو الباحثة ىذه ال
 .سيولة استخدام أدوات التعمم السحابي المتنقل في تطبيق البالك بورد 
  توفر المحاضرات بشكل دائم لمطالبات لالطالع واالستماع ليا وتدارسيا في أي وقت

 وفي أي زمان.
  تنوع المحتوى المعروض عمى سحابة البالك بورد وعمى الطالبة أن تستفيد من

 محتوى مكتوب ومسموع وتدريبات ....(.الوسيط الذي يناسبيا ) 
  توفر التعزيز الفوري عمى الواجبات واالختبارات والتدريبات الخاصة بالمقرر عمى

 منصة البالك بورد.
 وعوقات تطبيل جتربة البحح وسبن التغمب عميها:

 تمثمت بعض المشكالت التي واجيت الباحثة في تصميم وتطبيق تجربة البحث فيما يمي:
 طالبات عن متابعة تسجيالت المقرر.عزوف ال  -1
 .نضعف الشبكة لدى بعضي -0
 .عمى الجوال تحتاج بعض المحاضرات لسعة تخزينية كبيرة -4
 مشكالت ترجع لنظام البالك بورد نفسو وتطبيقو عمى الجواالت. -4

 وأمكن التيمب عمى ىذه المشكالت من خالل: 
من خالل متابعة عدد الطالبات عمى المحاضرات المسجمة وذلك  لنشاطتحديد حوافز  -1

 مرات العرض ومناقشات الطالبات في محتوى المحاضرة.
 تمكين الطالبات من تنزيل المحاضرات عمى أجيزتين لسماعيا عمى أجيزتين مباشرة. -0
لطالبة من رفع المحاضرة عمى الدريف أو وان درايف ) أو أي مساحة تخزينية ان يمكت -4

 غير البالك بورد(.
من  نية في نظام البالك بورد من خالل الصيانة الدورية لمنظامتم تقميص المشكالت الف -4

 .قبل عمادة التعميم اللكتروني والتعمم عن بعد
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 التوصيات:

 بالتوصيات التالية: البحثوصي يفي ضوم النتائج التي تم التوصل إلييا ،  
قنفذة، تعميم تجربة التعمم السحابي المتنقل لكل مقررات الطالبات بالكمية الجامعية بال .1

 وخاصة مقررات قسم الرياضيات.
االىتمام بتدريب الطالبات عمى ميارات حل المشكالت من خالل استخدام أدوات التعمم  .0

السحابي المتنقل، وذلك لما ليذه الميارة من أىمية في دراسة الطالبات وفي حياتين 
 العممية.

لكال  لمتوفرة مجانياً حث أعضام ىيئة التدريس عمى االستفادة من سحابة البالك بورد ا .4
 من الطالب واوعضام.

 املكرتحات:

 الحالية ما يمي: البحثقترح يبنام عمى ما تم التوصل إليو من نتائج  
إجرام دراسة لقياس أثر استخدام التعمم السحابي المتنقل عمى حل مشكالت الطالب ذوي  .1

 صعوبات التعمم.
عادالت والرموز الرياضية بسحابة دراسة أثر إضافة بعض التطبيقات الخاصة بكتابة الم .0

 البالك بورد عمى تحصيل الطالب وعمى أدااىم باالختبارات والتدريبات اللكترونية.
دراسة أثر االستراتيجيات التحفيزية لمطالب عمى تحصيميم وممارستيم ونماط التفكير  .4

تنتاج البرىان الرياضي ، واالس –التي ترتبط بالرياضيات مثل: ) التفكير الرياضي 
 الرياضي ، ......(.
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 املراجع

  املراجع العربية: أواًل:

الجعم ههبأن مههج رأبهه   نيألبهه    أ جلنههج أ(أ.أ4112الشههي ،أمل ههفأ ههجال أ،ألههافأمأل  ههج أ   هه أم  (1
مال لمههبأالب ن، ههبأكم ههبأالب ن ههبألج جههبأملهه اتأعمههبأااههبا االأن مههج رأالههنانأنهه،  أ،ابلج ههجبيتأم هه، أ

 .21-11أمأصأصأ4مأعأأ3ال ،ل بأال باصصبمأ رأ
(.أابلج ههج أ منههبأاللج جههبأا   م ههبأم هه،أااههبا االأن  لهههبأ4111اللهه ا،أمأعنهه أال يهه ،أعمههبأ أ (4

مأصأصأأ31الجمهههه،الأالب ن، ههههبأمأ م هههه أأ–الههههيأبجم يههههالمأ  ااههههج أأ(Blackboard)نههههانأنهههه،  أ
 .1313أ–أ1423

ال، ه أ(أ.أبص  الأم جالأبجم الأإلكب ،ميأقهجمالأعمهبأنجهطأب ن  هج أ4112ال مفج،،أمأ،ل  أاجلالأمأ  (3
،الجعم بههفأالهههيأبم  هههبأالب صههه فأال ج الهههيأ،البفك ههه أاحنبكهههج ،أ،احبلهههج أم ههه،أااهههبا ا فألههه  أ ههها أ

 .151-أ33(أصأصأ2(أمأعأ أ4بكم،ل،ل جأالبجم الأمأ لمبأبكم،ل،ل جأالبجم المأ رأ 
 Learnأ (.أالجعم بأاابا االأب ن  أنانأن،  ألمبجمالأالم جفأ4112ال  أمأ أال صجنيمأز   أعن  (2

Mobile Board Blackبم  ههبأاحبلج ههج أم هه،أالههبجمالأا لكب ،مههيأالم ههجفألهه  أ جلنههج أأالههيأ(أ
مأعأأ3 ا أا ج ألم  ااهج أ،ا ن هج مأ هرألج جبأمل اتمأال لمبأالب ن، بأال ،ل بأال باصصبأمأ

  .133أ–أ143مأصأصأ2
الهيأبم  هبأ(أ.أالجعم هبأالهبجمالأال بم هفأنجاهبا االأا  هبأال اهجمفأال صه   أ4114ن  أمأل   أاليه الأمأ  (5

اله،عيأنهنجطأ صه م ج أبكم،ل،ل هجأالبجمه الأله  ألاصهجميأبكم،ل،ل هجأالبجمه الأ،احبلهج أمله،أالهبجمالأ
 .414-154مأصأصأأ21مأعأأ4ال بم فمأ لمبأكم بأالب ن بأننميجأمأ رأ

(أ.الجعم هههبأن مهههج رأبههه   نيأقهههجمالأعمهههبأب ن  هههج أال ،اهههنبأ4113اهههم جتأمأ   ههه أالاههه  أل  ههه أمأ  (3
يج ا أالبجمالأالم جفأل جم يأال جاه أاللهيمأ اهجلبأ جلاهب  أمأكم هبأالب ن هبأمأالا جن بأاليأبم  بأ 
  ص .ل ي،  بألج جبأال مص،  مأ

 ؤ ههبأل  هه  ألههبجمالأأMobile Learning(.أالههبجمالأاللهه،افأال بم ههفأ4113اههجلالأمأل  هه أ   هه أمأ  (2
لمل ج ههههبأأنجاههههبا االأالب م ههههج أالااههههمك بأمأ، قههههبأع ههههفأ   ههههبأإلههههبأال ههههؤب  أالجم ههههيأال ههههج تأعشهههه 

 .44-1ال ص  بألم مج رأ،   أالب   سأمأال ج   أمأصأصأ
(أ.أ مههههج رأالن هههه أالب نهههه،،يأ ؤ ههههبأب ن   ههههبأ ناهههه ب.أالك، هههه .أ ا أ4111ال شهههه  ،أمأنشهههه  أأم  (1

 الكبج أال    .
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(أ.أابلج ج ألعضج أ  مبأالب   سأنلج جبألالأال   أ4141الز  اميأمأا،اتأض فأاهللأ  يأمأ  (2
جمهه الأاحلكب ،مههيأة مصههبأالههنانأنهه،  ةأالههيأالج م ههبأالبجم  ههبمأال لمههبأالج ن ههبأم هه،أب،  ههفأل ،ا أالب

أ.323أأ-أ352مأصأصأأ12لمب ن بأالم،ع بأمأال ؤاابأالج ن بألمب ن بأ،الجم،الأ،ال ا أمأعأ
 ب جش جأ عأب اع ج أال ل أالص يأنان أال  ،سأك، ،مج (11
الن،انهههبأالج ن هههبأفأيأ  ااهههبأم   هههبأمأ(أ.أبكم،ل،ل هههجأالهههبجمالأال بم ههه4114اهههم المأب اههه  ألمههه  ا،سأمأ  (11

 .413أ–أ121مأصأصأأ41مأعأأCybrarians Journalلم كبنج أ،ال جم، ج أمأ
(أ.أبصه  الأب ن ه أإلكب ،مهيأقهجمالأعمهبأالهبجمالأال بم هفأ4141ق قجليأمألش،ا أ   جتأ   ه أمأ أأ (14

 .325-425،ب    فأ،ال أ جج   أ     أمأال لمبأالب ن، بأمأالج  أال جميأ،الانج،تأمأصأصأ
(أمأل هه أااههبا االأن مههبأبجمههالأإلكب ،م ههبأقجم ههبأعمههبأالههبجمالأال بم ههفأ4112الز  امههيأمأ مههبأ   هه أمأ  (13

اليأالب ص فأا كج   يأل جلنج أكم بأالب ن بأنلج جبأا   ه  أمه،  أنمه أNEARPODعن أب ن  أ
(أمأ4الجه  أ أ(أم42عن أال   تأمأ لمهبأاللج جهبأا اها  بألم  ااهج أالب ن، هبأ،المفاه بأمأ لمه أ 

 .312-414صأصأ
(.أأااهبا االأالهبجمالأال بم هفأالهيأبم  هبأال يهج ا أ4113غج  ،مأالهج  أنهتأاهج  أعمهيأالضه  جتمأ ال (12

(أمأصأصأ5مأع أ  Cybrarians Journalالج م هبأ،الب صه فأله  أ ها ألج جهبأالنج هبأمأ
1-52. 

 جضهه ج مأ ا أالفكهه أيأ(أ.أااهب اب ل ج أالههيأبجمهه الأ،ب ه، الأبجمههالأال أ4113  ضههجتأ اههج أمأ نه ،،مأ (15
 ع جتأ أا   ت(.

  لههههههبأااههههههبا االأب ن  ههههههج أالههههههبجمالأالم  ههههههجفألهههههه  أ منههههههبأ(أ.أ4112الج  ،أمأ    أعن أال ج  أمأ  (13
ال  ااهههج أالجم هههجأالهههيألج جهههبأال   ههه،نأ، ج،قهههج أااهههبا ا يجأمأ لمهههبأال مهههج  ألمن ههه، أ،ال  ااهههج أمأ

 .311-432(أمأصأصأ1مأالج  أ أ41ال لم أ
 (.أااب اب ل ج أالب   سأال ججص  أمأعجلالأالكب أال    أيأا   ت.4115 أالام بيأمأال اسأم (12
(أ.ألاههم، أ ههفأال شههكا أالههيأبهه   سأال  جضهه ج أال   اهه بمأ4113ل،غ هه ميأمأعنهه أال، ههج أمأ  (11

 .35أ–أ22 لمبأال ك بأمأ ؤاابأكم،زأال ك بألممش أ،الب،ز عأمأصأصأ
 ؤ ههبأ ججصهه  أل هه  أالبجمهه الأ،أالههبجمالمأااههب اب ل ج أالبهه   سمأأ(.4113مأ ز بهه،تأمأ اههتأ اهه ت (12

 ال ج   مأ ص .أيعجلالأالكب 
(أ.أل ههه أااههبا االأ    ههبأ هههفأال شههكا أالهههيأبجمههالأ هههفأ4113ال جج  ههبأمأحمههجأل جهههفأ ،اههفأمأ  (41

 ال  جض بأمأ اجلبأ جلاب  أمألج جبأ ؤببمأكم بأع ج  أال  ااج أالجم جأمأا   ت.ال اجمفأ
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مأأ1 هه  أبه   سأال  جضهه ج أيأم   ههج أ،ب ن  ههج أمأ (أ.أ4111الصهج  أمأإاهه جع فأ   هه أمأ  (41
  ا أالفك أالج نيأيأال ج   .

(أ.أبهههه   سأال  جضهههه ج أالفجههههجفيأ ههههتأ  ههههجطأا  فههههجفأ بههههبأ4112نهههه ،،أمأأ  ضههههجتأ اههههج أمأ  (44
 (.ا   ت ع جتأيأالاج سأا نب اميأمأ ا أالفك 

ال  جضهه ج أأ(.ل هه أااههبا االألاههم، أ ههفأال شههكا أالههيأ أ   ههس4113ملههالأمأا هه سأ ،اههبأمأ  (43
الههيأبم  ههبأال ههسأالجهه  ،ألهه  أ منههبأالصههفأالاههج سأا اجاههيأمأ لمههبأاب ههج أاللج جههج أالج ن ههبأ

 .أ133-أ121مصأصألمب ن بأ،عمالأالمفسأمأال لم أال انعأعش أمأالج  أال انعأ
الجعم ههههبأأ(أ.4113ال ههههجميأمأ جم ههههبأعنهههه أالهههه زا أل  هههه أ،أالهههه ال أمأمهههه،افأ   هههه أعنهههه أالهههه   تأمأ  (42

(أالههيأبم  ههبأأ يههج ا أ ههفأال شههكا أال  جضهه بأMOBIL LEARNINGالم ههجفأ ااههبا االأالههبجمالأ
مأصأ2الجه  أأ31ل  أ جلنج أالصفأال جميأ ب،ا أن   مبأل  .أ لمبأالامه رأالج نهيأمأال لمه أ

 .121-124صأ
(أ.ألاهههم، أ هههفأال شهههكا أيأ في، هههفأ،ق جاهههفأمأ لمهههبأ4114   هه أمأ ،اهههفأع اقهههيأ ،اهههفأمأ  (45

 113-215مأصأصأأ31ع تأش سأمأعأأن ، أالش  أا ،ا أمألج جب
 مج رأب   سأال  جضه ج ألمصهف،فأا ،لهبأأم(2010) ال   أكج فألن،أز مبأ،عن أاهللأ ،افأعنجنمب (43

 مأ ا أال ا   ألممش أ،الب،ز عأمأع جتأمأا   ت.أ4مأ 
(.أل هه أااههبا االأااههب اب ل ج أالبفك هه أال بشههج أالههيأبم  ههبأال هه   أ4111مأ أك ههجفأمأ  الهه أ   هه  (42

ال شههكا أال  جضهه بأ،احبلههج أم هه،أال  جضهه ج ألهه  أبا  ههدأال   مههبأاحنب ام ههبأ ابمفههيأعمههبأ ههفأ
ال اب، ج أالب ص م بأمأ لمبأب ن، ج أال  جضه ج أمأالل ج هبأال صه  بألب ن، هج أال  جضه ج أمأعأ

 .132أ–أ13(أمأصأصأ11 
حاب صههههج أ(.أااههههب اب ل ج أ    ههههبأالههههيأبجمهههه الأ،بجمههههالأالبفك هههه يأا4111غنههههج تأمأع هههه أ   هههه، أمأ  (41

 ،الجصفأالد ميأمأب  زأمأع جتيأا  ا ألممش أ،الب،ز ع.
(أ.ألام، أ فأال شكا أاليأب   سأال  جض ج أال   ا بمأ لمبأ4113ل،غ  ميمأعن ال، ج أمأ  (42

 .35أ–أ22مصأصأأ41ال ك بأمأ ؤاابأكم،زأال ك بألممش أ،الب،ز عأمأعأ
ب ل بأالههبجمالأعنهه أالههنانأنهه،  أالههيأ(أ.أب ن هه أااههب ا4111لنهه،أالج مهه تأمأ اهه ،أع  ههفأ   هه أمأ  (31

بم  بأ يج ا أامبججأالن ا رأا لكب ،م بأ،ألم هج أالهبجمالأ،البفك ه أ،احبلهج أم ، هجأله  أ جلنهج أكم هبأ
 .311-452مأصأصأأ53الب ن بمأال لمبأالب ن، بأمأكم بأالب ن بأمألج جبأا، ججأمأعأ

.ألاجا ج أالبجمالأا لكب ،ميأأ(4111الشمج أمأقا الأ    أ،أنميأ ، يأمأ اتأعميأل   أمأ أ (31
 اليأالجم،الأمأع جتأ ا   ت(أيأ ا أ،امفألممش .
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(أ.أبكم،ل،ل جأالبجم الأال اب نميأمأع ج أ أا   ت(أيأ ا أ4112عن، أمأ ج  أ،أالججميأمأ ز  مأ  (34
 ،امفألممش .

ن بأمأ(أ.أب ن  ج أالي،ابفأالدك بأاليأال كبنج أ،ال جم، ج أاليأالن مبأالج أ4115نكميأمأ   يمأ  (33
 .114-13 لمبألعمالأمأاحب ج أالج نيألم كبنج أ،ال جم، ج مأصأصأ

(أ.أل  أالبفجعفأن تأالفصفأال  م، أعن أب ن  ج أالل،افأ4111ال   ميأمأم لسأاجلالأاا بمأ  (32
،ا ام، أال ج اليأالهيأبم  هبأ يهج ا أالب،اصهفأالهيأال  جضه ج أله  أ جلنهج أال   مهبأال ب،اه بأمأ

أ–أ32مأصأص11مأعأ4،المفاههه بأمأال  كهههزأال ههه، يألمن ههه، أغهههز أمأ هههرأ لمهههبأالجمههه،الأالب ن، هههبأ
22. 

(.أل هه أااههبا االأب ن  ههج أالههبجمالأال بم ههفأعمههبأبم  ههبأالب صهه فأ4141اللهه ا،أمأالهه اسأإنهه ا  الأمأ  (35
ل  أ ا أالصفأالاجنعأا اجايأاليأال  مكبأالج ن بأالاج،  بأمأ لمهبأال ه ا  أ،ال ج الهبأمأكم هبأ

 أ321-أ343 سأمأمأصأصأأالب ن بأمألج جبأع تأش
(أ.أالجعم هبأن مهج رأبه   نيأقهجمالأ4112مأ ،أ ص فبأمأ ص فبألن،أالم،  ،ابأمأ    أ ا،قيأ (33

عمبأ  رأالبجمالأا لكب ،ميأالا جنيأ،ال بم فأاليأبم  بأ يج ا أاابا االأنجطأب ن  هج أالي،ابهفأ
شهه يأبكم،ل،ل ههجأالبجمههه الأالدك ههبأالههيأالبجمهه الألهه  أ جمههالأالبجمهه الأا اجاهههيمأال ههؤب  أالجم ههيأال انههعأع

مأالل ج ههههبأال صهههه  بأ،البهههه    أا لكب ،مههههيأعههههتأنجهههه أ،  ، ههههج أالب هههه   أالههههيأالهههه، تأالج نههههيأ
 .125-135مأصأصألبكم،ل،ل جأالبجم ال

(أ.أال ،اهههنبأالاههه جن بأمأال هههجفأ،ا قبصهههج أمأنمهههنأ4112ل  ههه أمأعنههه أاهللأعنههه أالنهههجقيأ   ههه أمأ  (32
 .25أ-أ21مأصأصأأ23ال صفأا اا يأالا، اميأمأعأ
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