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 :الجحثهقذهة 
عحلثههل   منهه تغثهه   يف أسهه  ن عحلثههل  فرضههن سهاهه ل طبههي  ةثملثهه  وتقنثهه   تكنةاةجثهه يشهه ا عاملههلدل عاثههةم  ههةر  

عدلثبهي  عاطرعئه  طه  ةعن يةحثأبأمر عامل بث  عاتملبث ث   عدل ت نيطبي  وذلذع صلر ازعملً  عجمللالت سلتبف  يف عدلؤسايوعامل ل 
 .اثت لشي مع من  عاتقام عحللدث وذبةياهل وعاتاريةث  االرتقلء بلامل بث  عاتملبث ث 

 عاتملبث ثهههه عامل بثهههه   يفمثههههل لف عاتقنثههههلت عحلايثهههه  وتةتثه ههههل عاتةتثههههف عأعاثههههةم ال تشهههه يتاههههلرع عاملههههلدلذلههههذع و 
 ال يةجها اهل تقنثهلت عاهي  -(2102)فهت  ع،،  وفقهلً دلهل يؤ ها   –فلجللمملهلت  ، عجلهلممليخلص  يف عاتملبهث   وعاتاريةث  

 .أقاعم.تصة  جااعً بال  تاتخام لودل  هذ  عاتقنثلتوجات  وإذع روح،تصة  جااعً بال  تكنةاةجث  حايث 

 يف عاشهلمليهافع بلذبهل  عاتغثه   عاثهةمسشه ا   عاهذي وعالتصهلالت عدلملبةمهلتتكنةاةجثل  يفعاتقام عاكة   ويافع
 عستشههلرهل،يصههملا عاتنةهؤ دبملههاالت  هةر  مملرفثهه  أحههاث  عاتطههةر عحلهلرلهههذع  من هل وخبلصهه  عاتملبث ثهه   عحلثهل ، منههلحي مجثهع

 (2102طةاعاملزيز ،دقث . )وتغث هل بشكل 

بههاًءع دبرحبهه  تةتثههف دبرعحههل طايهها    تطههةير عدلؤساههلت عاتملبث ثهه   يف عاتقنثهه  اههتحا لتعدل مههر عسههتخاعموقهها 
 ووصهةالً  عالسوسهن،طت ها بتةتثهف أدوعت أ عاهذي عإلاكهوويت ةر مه ةم عاهتملب   مث وعاتملبث ،عاتاريا  يف عآلرلعحللسا 

 عاالسهههبكث . )ياهههملي االسهههتهلد  مههه  تقنثههه  عالتصهههلالت  عاهههذي بهههلجلةعلدله هههةم جايههها ههههة عاهههتملب  طهههم عسهههتخاعم عاهههتملب  
 (.2102م اى، 

ويملا عاتملب  عجلةعل وعحاع م  عدلاتحا لت عاتقنث  عدل    يف عامل بثلت عاتملبث ث  وعاتاريةث  عدلختبه    وذاك سظرع 
التالع عستشلر  وعاا ةا  يف عستخاعمه وإمكلسث  ربطه بشةكلت عالسوسن، بلإلضلف  إذل أسه يا   بلستقةلل تطةثقلت 

ل يف ط بثلت عالتصلل وعااط  عدلات ر،   ل ميك  م  خالل تبك متنةط  عاةتلئف حبثث ميك  تةتثه ل بشكل فملل
إرسلل وعستقةلل عارسلئل عذلةعتف متلبمل  وتنهثذ عأسشط  عاطالبث  طم رسلئل عاةسلئ  عدلتملاد  عاي تةث م  خالاه  و

عانصث  وعاصةتث  ورسلئل عاهثاية، عااخةل إذل عالسوسن، تشغثل عدلبهلت عدلختبه ، تصه  مةعقع عالسوسن، تةلدل 
 )2102زياعن وعخرون ،،  2112عدلبهلت بلختالف أسةعط ل ) أمني وعحلبهلوى،

ز ، و ثر  عاتطةثقلت عاي تمل ل م  خالذلل ج عأأطاعد تبك   ثر  وشلل يزيا م  عستخاعم عاتملب  طم عجلةعل  
، و ذاك عستشلر أمنلط عاتملب  ط  بملا وحلج  عجملت ع اه، بلطتةلر هذع وعاتاريةث   وعاي ميك  تةتثه ل يف عامل بث  عاتملبث ث 

 (.2112)عااهشلن ويةسس ،  حل مشكب  زلاودي  عاتملبث . يفعانةع م  عاتملبث  يا   

طةثقلت عجلةعل ميك  أن تا   بشكل مب ةس يف تةف  ذاك عان   م  عاتملب  يضلف دلل سة  أن عستخاعم ت
عاقلئ  طبي عالستكشلف وحا عالستطالع وبنلء  ق  عدلتملب  بنهاه وقارعته، وزيلد  دعفملثته ضلة عاتملب  سظرعً دلل يت تع به 

سبكن   م  تقامي عدلقررعت  م  حاع   وتطةر،   ل يتث  عاتملب  بلستخاعم تطةثقلت عجلةعل فرصًل هلئب  اب ملب ني
 (.2101عاارعسث  بأسبةب شث  وجذعب )شحلته ،



وعسطالقًل م  هذع، فقا عهت ن  ث  م  عااول بلستخاعم تطةثقلت عجلةعل يف عدلثاعن عاوبةي، فهي تهملثل 
حبثث يقةم  SMSعستخاعم تطةثقلت عاتملب  بلجلةعل قلمن إدعر  عاتملب  عانثةزاناي  بتهملثل خام  عاتملب  ط   ري  خام  

عاطلاا بإرسلل رسلا  سصث  م  خالل جةعاه ماتهارع ط  بملض عدلملبةملت عدلرتةط   دبةضةطلت عاتملب  ، فتصبه رسلا  
 (.2102طبي جةعاه ردعً ط  عستهالرعته )عاغلماي، 

أن عاملايا م  عدلملب ني وعاطالب ياتخامةن تطةثقلت  (Jonas,2012)وقا أ ات ستثج  درعس  جةسلس 
ل يف عامل بث  عاتملبث ث ، بلطتةلرهل أحا أه  عاتقنثلت عاي عستشرت بني عدلاتخامني بشكل سريع وهلئل، حثث هنلك عجلةع

مبثلر هلتف جةعل ماتخام يف عامللدل ، وهذع يال طبي عستشلرهل دبملاالت مذهب    سةعء يف عجمللل  2.2ع ثر م  
 Teng&Helps 2010 Wasilewska) رعس   ل م عالجت لطي وعالقتصلدي أو عاثقليف. وجلء م  أه  ستلئج د

&Wong,2009 Chayko,2008 (Smith,2005   أن عاتملب  عجلةعل أصة  تلهر  وعضح  يف عجمللل عاتملبث ي باةا
 ثر  عدلشو ني يف عستخاعم تطةثقلت تبك عأج ز  وعستخاعم ل يف عجلةعسا عاتملبث ث  وعاتاريةث  طبي عارغ  أن تبك 

 عأج ز  ص  ن يف عدلقلم عأول ابتةعصل عدلةلشر بني عاةشر تبةث  الحتثلجلهت  عالجت لطث .

أن عدلتملب ني قا وجاوع يف عستخاعم    (Motivalla,2007)وقا أوضحن ستلئج درعس  مةتثهلال هذع، 
اتطةثقلت عذللتف عجلةعل وسثب  رللسث  ابتهلطل عاصهي وعاالصهي   وذاك أن عاتملب  عجلةعل يتث  تهلطال بنلًء بني 

  عااروس عاتملبث ث  بني عأسلتذ  بملض   عدلملب ني وعاطالب،   ل يا   بلإلدعر  عاهلطب  ابتهلطالت عخللص  دبنلقش
فلطبث  عستخاعم عاتملب  عجلةعل يف تن ث  م لرعت عستخاعم مةعقع  (Jeng,2010)عاةملض. وقا أ ات درعس  جنج 

 عاتملب  عدلرئي يف بلاتاريس. 

فلطبث  عستخاعم تطةثقلت عجلةعل يف عاتاريا  ( (Sampson & Panagiotis,2013دراسة وقا أ ا 
وذاك يف طا  جةعسا من ل: عدلشلر   عاهمللا  جل ثع عدلتاربني دون عاتقثا بلدلكلن أو عازملن ، وتقامي عااط  ط  بملا ، 

أو أج زهت  عدلاتخام  ، و ذًع سبكني  –بغض عانظر ط  مةقع عدلتاربني  –عاهين عاهةري  سةعء بلدلصلدر عاتملبث ث  
قلطلت عاتاريةث  عو خلرج ل ، وذاك م  خالل تهلطب   عدلتاربني م  مةعصب  أسشطت   عاتاريةث  سةعء دعخل عا

 وتةعصب   عدلات ر مع ماربث  .

( بأمهث  عستخاعم تطةثقلت عجلةعل يف عاتاريس وعاتاريا اطالب عدلرحب  2100وقا أوصن درعس  )شحلت  ،
ن ث  عالذبل  ضلة ماتحا لت عجللمملث  ط  بملا ، وذاك دلل ع ةته عاارعس  م  أمهث  عاتملب  بلستخاعم تطةثقلت عجلةعل يف ت

 تكنةاةجثل عاتملبث  .

اقهارهتل طبهي سقهل عدلملبةمهلت وعدل هلرعت بأقهل وقهن  عاطرعئ  عحلايثه  يف عاتهاريسوتملتم مةعقع عاةث عدلةلشر م  
يف أي وقههن ويف أي  وعدلملب ههني عدلتملب ههني بههني عاتةعصههل عدلتههزعم  وغهه  عدلتههزعم   وأقههل تكبههه  ، وذاههك مهه  خههالل إمكلسثهه 

 .عاةيا عحلايث   أدوعتلن بلستخاعم مك



شهي مملقها اكثهر  فةعئهاهل يف حهلل   يف عاتهاريس عاةهث عدلةلشهر  مةعقهععدلؤ ا أن حصر فةعئا و إجيلبثلت  وم 
ةهههث عاهههاروس و ع لضهههرعت ا عسهههتخاعم لعجللمملهههلت يف عدلهههاعرس و عسهههتخاعم ل بلاشهههكل عاصهههحث  ، حثهههث بهههاأت بملهههض 

دبتلبملت هههل دون عحللجههه  ابحضهههةر و قطهههع عدلاهههلفلت  عدلتملب هههنيمتلحههه  ابج ثهههع اثهههت ك  أ هههم قهههار مههه   اتكهههةنابطبةههه  ، 
 .عاطةيب 

وم  عدلملبةم أن ع تالب م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلرئي يف عاتاريس يتطبا عستخاعم تقنث  متقام  
تثلر أفضل عأسلاثا وعاطرق وعاتقنثلت وس ب  عالستخاعم حىت ميك  ع تالب هذ  عدل لرعت وعتقلهنل  وهذع يتطبا عخ

عذل  Menacer،2112  )2100    ثزى 2112ابتملب  وعاتاريا، وذلذع أشلرت درعس   ل م  :) طةاعاملل ي ، 
أمهث  عستخاعم تطةثقلت عجلةعل يف عاتاريا ط  بملا وتةتثه ل عاتةتثف عأمثل يف تملب  م لرعت تقنث  حايث  ميك  

تطةثقلت عجلةعل  تةتثفعاةحث عحللرل ابتملرف طبي فلطبث   سمليعاتملبث ي وعاتارييب، وذلذع عستخاعم ل أيضل يف عجمللل 
 .يف عاتاريا ط  بملا اتن ث  م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريس ااى أطضلء هثئ  عاتاريس

 :الجحثهشكلة 
عجلةعل يف عامل بث  عاتملبث ث  وعاتاريةث  فقا سظرًع اباور عدل   وعدلتةقع م  فلطبث  تطةث  تكنةاةجثل عاتملب  طم 

تملادت عدلؤسبرعت عامللدلث  وعإلقبث ث  عاي أهت ن اذع عجللسا ، وأوصن مملظ  ل بأمهث  عأخذ بلدلاتحا لت 
عاتكنةاةجث  وخبلص  عاتملب  طم عجلةعل يف رللل عاتملبث  وعاتاريا ط  بملا   وعاذي يةفر سةطث  تملب  وتاريا جثا  ، 

تملبث ث  تنلسا متغ عت وربايلت عاملصر وتطةرعته ،   ل أسه يمل ل طبي تزويا عدلتملب ني وعدلتاربني بلدلمللرف  وسلرجلت
  عاة    2112  عازهرعي ، 2112وعدل لرعت عاضروري  ،وخبلص  م لرعت عستخاعم عاةث عدلةلشر )عاغلماي ،

ئي اتقامي برعرل ل عاتملبث ث  وعاتاريةث  )طبثلن (، فقا باأت  ث  م  عجللممللت يف عستخاعم مةعقع عاةث عدلر 2112،
 ( .2102وعاابس، 

وقا أ ات طايا م  ستلئج عاارعسلت وعاةحةث عاالبق  أمهث  عستخاعم تطةثقلت عاتملب  عجلةعل وتةتثهه 
ث عاتةتثف عأمثل يف ط بث  عاتملبث  وعاتاريا ط  بملا وخبلص  يف تملبث  وتاريا عدلملب ني طبي م لرعت عستخاعم عاة

عدلةلشر يف عاتاريس ، وذاك سملثل اتحقث  عاوشثا يف خهض تكلاثف تطةير عأدعء عاتارياي، وربقثقل دلةاًع مشةاث  
عاتاريا وعاتملبث  اثش ل ويمل  عجل ثع دعخل وخلرج عدلؤسالت عاتملبث ث   وم  هذ  عاارعسلت درعس   ل م  )بار ، 

 (. Yan،2112  2100  شحلت  ،  21000  عاقحطلي   2102

وقا الحظ عاةلحث م  خالل ط به   ارب الستخاعم عاتقنث  يف عاتاريس بلجللممل  عإلسالمث  بلدل بك  
عاملربث  عااملةدي  طام عستخاعم أطضلء هثئ  عاتاريس دلةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريس وذاك الفتقلره  دل لرعت عستخاعم 

 اريس عدلتزعم  وغ  عدلتزعم .هذ  عدلةعقع طبي عارغ  م  أمهثت ل يف تطةث  آاثلت عات

وقا قلم عاةلحث بارعس  عستطالطث  طبي طثن  م  أطضلء هثئ  عاتاريس بلجللممل  عإلسالمث  بلدلاين  عدلنةر  
( طضةًع ، وذاك ابتملرف طبي ماى عتقلهن  دل لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريس بشكل 02قةعم ل  )



بشكل طلم. وقا أوضحن ستثج  عاارعس  طام مملرف  أفرعد عاملثن  بتبك عدلةعقع وقب   خلص  وعستخاعم تطةثقلت عجلةعل
عانتلئج عخللص  دباتةى عتقلن أفرعد  (0)عستخاعم   ابتملب  بلستخاعم عجلةعل يف عامل بث  عاتملبث ث . ويةض  عجلاول 

 عاملثن  دل لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر:

 ماتةى عالتقلن عدل لر 

 %2 ابةث عدلةلشر Nearpodستخاعم مةقع م لرعت ع

 %0 ابةث عدلةلشر Bambuesrم لرعت عستخاعم مةقع 

 %22 عستخاعم تطةثقلت عجلةعل يف عاتاريس

تطةثقلت عجلةعل يف عاتاريا ط  بملا اتن ث  تةتثف تأسثاًل طبي مل سة ، فقا جلء هذع عاةحث ابتملرف طبي فلطبث  
 عدلةلشر يف عاتاريس ااى أطضلء هثئ  عاتاريس .بملض م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث 

 :الجحثسئلة أ

 تي:اآل الرئيسياالجابة عن السؤال  البحث الحالي حاول

تطةثقلت عجلةعل يف عاتاريا ط  بملا اتن ثه  م هلرعت عسهتخاعم مةعقهع عاةهث عدلةلشهر يف عاتهاريس اهاى  تةتثفمل فلطبث  
 ؟أطضلء هثئ  عاتاريس

 الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: ويتفرع من هذا السؤال،  

 ؟عاتاريسأطضلء هثئ   عدلةلشر عاةعجا تةعفرهل ااى عاةثمل م لرعت مةعقع  -0
م هههلرعت عسهههتخاعم مةعقهههع عاةهههث  اتن ثههه  عجلهههةعل يف عاتهههاريا طههه  بملهههاتطةثقهههلت اتةتثهههف عدلقهههوح  عاتصههه ث مهههل  -2

 ؟عاتاريسأطضلء هثئ   عاتملب  ااى عاتاريس يفعدلةلشر 
اههةملض م ههلرعت مةعقههع عاةههث  عدلملههريفتطةثقههلت عجلههةعل يف عاتههاريا طهه  بملهها اتن ثهه  عجللسهها  تةتثههف فلطبثهه مههل  -2

 عاتاريس؟عدلةلشر يف عاتاريس ااى أطضلء هثئ  
مةعقع عاةهث عدلةلشهر تطةثقلت عجلةعل يف عاتاريا ط  بملا اتن ث  عجللسا عأدعئي الستخاعم  تةتثفمل فلطبث   -4

 ريس؟عاتايف عاتاريس ااى أطضلء هثئ  

:الجحثأهذاف   

 البحث الحالي إلى ما يلي: هدف

  عطاعد قلئ   دب لرعت عستخاعم م لرعت عاةث عدلةلشر ااى أطضلء هثئ  عاتاريس بلجللممل  عالسالمث 



  عاتاريس اهاى  يفتن ث  م لرعت عستخاعم مةعقع  عاةث عدلةلشر  يفتطةثقلت عجلةعل  اتةتثفمقوح  تص ث وضع
 عطضلء هثئ  عاتاريس بلجللممل  عالسالمث ؟

  تطةثقههلت عجلههةعل يف زيههلد  عجللسهها عاتحصههثبي دل ههلرعت عسههتخاعم  اتةتثههفعاكشههف طهه  فلطبثهه  عاتصهه ث  عدلقههوح
 عاتاريس ااى عطضلء هثئ  عاتاريس ؟ يفمةعقع عاةث عدلةلشر 

  يفتن ث  م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر  يفتطةثقلت عجلةعل  اتةتثفعاكشف ط  فلطبث  عاتص ث  عدلقوح 
 عاتاريس ااى عطضلء هثئ  عاتاريس ؟

 :الجحثأهوية 

  يلي: مماالبحث الحالي أهميته  أكتسب

ط  بملا، وزللوا  عالستهلد  م  تقنث  عجلةعل  عاتملبث  وعاتارياتةتثف أحا تقنثلت وماتجاعت عاملصر يف  ●
 عدلتةفر  ااى مملظ  عاطالب يف عدلرحب  عجللمملث .

زللوا  تطةير عأسلاثا عاتارياث  أطضلء هثئ  عاتاريس م  خالل عستخاعم   أسلاثا حايث   أسبةب  ●
 عاتملبث  وعاتاريا بلستخاعم عجلةعل، وعاذي يملت ا بصةر  أسلسث  طبي عاتطةر عاتقين.

تطةثقلت عجلةعل يف تن ث  عدل لرعت عاةتثهث  ااى أطضلء هثئ   تص ث  مقوح اتةتثفزللوا  عالس لم يف وضع  ●
 عاتاريس وخبلص  تبك عدل لرعت عدلرتةط  بلستخاعم عاتقنثلت عحلايث .

عاتملبث   عمكلسث  أن تهثا ستلئج عاةحث عحللرل عدلائةاني يف عزبلذ عاقرعرعت عخللص  بتطةث  عاتملب  عجلةعل يف ●
 وعاتاريا وعاتملبث  ط  بملا.

 :الجحثفروض 
. بني متةس  درجلت عاتطةث  عاقةبي ومتةس  درجلت 10 ≥يةجا فرق دعل عحصلئثًل طنا ماتةى دالا   -0

 عاتطةث  عاةملاي يف عالختةلر عدلملريف دل لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريس اصلحل عاتطةث  عاةملاي.
.. بني متةس  درجلت عاتطةث  عاقةبي ومتةس  درجلت 10 ≥يةجا فرق دعل عحصلئثل طنا ماتةى دالا   -2

عاتطةث  عاةملاي يف عالختةلر عأدعئي دل لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريس اصلحل عاتطةث  
 عاةملاي.

:الجحثحذود   
وتطةث   Mobile Learning)  يف عاتطةثقلت عاتلاث : وسبثبن تطةثقلت عجلةعل عدلقوح  اتنهثذ عامسلمج ط  بملا ●

Collaborate Mobile   وتطةثNearpod Mobile   وتطةث ،Watts App.) 
  .عإلسالمث  زلل ط ل عاةلحثعقتصرت طثن  عاةحث طبي رل ةط  م  أطضلء هثئ  عاتاريس بلجللممل   ●
  ، Nearpodعقتصر عاةحث عحللرل طبي تن ث  بملض م لرعت أطضلء هثئ  عاتاريس الستخاعم مةقع  ●

bambuser و ذع ،  إلمكلسث  هلتني عدلةقملني يف عاتاريا وعاتاريس ط  بملا عدلةلشر يف عاتاريس ط  بملا ابةث
 خامت   عجمللسث  يف عاةث عدلةلشر.



  



 هنهج الجحث

  هههل ،  م هههلرعت عسهههتخاعم مةعقهههع عاةهههث عدلةلشهههرعسهههتخام عاةلحهههث عدلهههن ج عاةصههههي عاتحبثبهههي اتحايههها 
يف تطةثههه  ذبربههه  عاةحهههث عاةملهههاي جمل ةطههه  وعحههها  -تصههه ث  عاقثهههلس عاقةبهههييف عسهههتخام أيضهههل عدلهههن ج عاتجهههرييب 

مةعقهع عاةهث  م هلرعت عسهتخاعمبملهض تن ثه  ا عاتهاريا طه  بملها يف تطةثقهلت عجلهةعل تةتثهفابكشف ط  فلطبث  
 .ىف عاتاريس ااى أطضلء هثئ  عاتاريس عدلةلشر

 :أدوات الجحث

 ث ، والتحقق من صحة فروضه ، قام الباحث بإعداد األدوات التالية:هداف البحلتحقيق أ

 عختةلر ربصثبي مملريف اةملض م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر  -0
 عاةث عدلةلشر.عختةلر عجللسا عأدعئي اةملض م لرعت عستخاعم مةعقع  -2

 عينة الجحث

( طضة هثئ  تاريس بلجللممل  عإلسالمث    عختثلره  بنلء طبي رغةت   يف تاجثل 21تكةسن طثن  عاةحث م  )
 .  بلستخاعم تطةثقلت عجلةعلط  بملا عدلقوح أمسلئ   اتبقي عامسلمج 

 :الجحثهصطلحبت 

 تطبيقات الجوال

طهه   ريهه   عانقلاهه ،"سههةع مهه  عامرلثههلت عدلصهه    ابمل ههل مهه  خههالل عأج ههز   ( بلهنههل2102) عامل ههرى تملرف ههل
 ط بث  عاتملب . يفربط ل خبام  عالسوسن دلالطا  عدلملب ني وعاطالب 

ويملهرف عاةلحهث تطةثقهلت عجلهةعل عجرعئثههل بلهنهل " بهرعمج مصه    ابمل هل مهه  خهالل عذلةعتهف عانقلاه  حبثهث يههت  
حبثهث يهت  دخهةل عطضهلء عاتهاريس طبث هل وعاتةعصهل عدلةلشهر مه   بلإلسوسهنعتصهلذلل رب ثب ل م  خهالل متجهر عجلهةعل بملها 

 مكلن. وبليوقن  أي يفخالذلل بطالا  

 التدريب عن بعد

ياهههتطثع مههه  خالاهههه عدلتهههارب عين هههل يكهههةن مةقملهههه عالاتحهههلق  تهههارييب( بلسهههه " أسهههبةب 2112 ) يفعدلطهههر طرفهههه 
دلكههلن عاتههاريا ، وذاههك مهه  خههالل وسههلئ  عتصههلل حايثهه   عاشخصههيبلاتههاريا بشههكل متههزعم  دون عحللجهه  ابحضههةر 

 ووسلئ  متملاد  عخرى.



سهه " برسهلمج يةهن مه  رل ةطه  مه  عدل هلرعت عدلخطه  وعدلهنظ  ذلهل ، وتملهرض أب عاةحهث هذع يفجرعئثل إيقصا به 
م مةعقع عاةث عدلةلشر عستخاع يف  هلءهت م  خالل تطةثقلت عجلةعل حبثث يت  تاريا عطضلء هثئ  عاتاريس طبث ل ارفع  

 عاتاريس. يف

 مواقع البث المباشر

مه  عجهل  HTMLهنل " مةعقهع طهم شهةك  عالسوسهن   تصه ث  ل ببغه  أب عاةحث عجرعئثل اذإيملرف ل عاةلحث 
مكههلن ، حبثههث يههت   أي يفوقههن و  أي يفعاةههث عدلةلشههر وغهه  عدلةلشههر ابتةعصههل عدلتههزعم  وغهه  عدلتههزعم  بههني عدلملبهه  و البههه 

 .طرض عدلملبةملت عو عدل لرعت عامل بث  طبي عاطالب 

 مهارات مواقع البث المباشر

 ،  nearpod ) مهههةقمليعدلتملبقههه  بلسهههتخاعم  تعدل هههلرعرل ةطههه  مههه   هنهههل "أب عاةحهههث عجرعئثهههل اهههذإيملرف هههل عاةلحهههث 
bambuser  مكهههلن بلقهههل تكبهههه  بلسهههتخاعم  أي( ابتةعصهههل عدلتهههزعم  بهههلدلتملب ني انقهههل عدلملرفههه  وعدل هههلر  يف أي وقهههن وىف

 أدوعت عاةيا عدلتقام  .

 للذراسة النظري اإلطبر

 اتن ث  يف عاتاريا ط  بملا  تطةثقلت عجلةعل تةتثفدلل  لسن عاارعس  عحللاث  تات اف عاتملرف طبي فلطبث  
خالل طرض عاو ثز  عاضروري  فلسه م   ااى أطضلء هثئ  عاتاريسم لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريس 

بثئلت عاتملب  عإلاكووي عاقلئ   طبي أدبثلت هذ  عاارعس  طبي عاملنلصر عاتلاث : مه ةم عاتملب  بلجلةعل، ممللي  تص ث  
، عاتجلرب عارعئا   ل يف بثئلت عاتملب  عإلاكووي يف عاتاريا وعاتملبث أسةلب تةتثف تطةثقلت عجلةع، عستخاعم عجلةعل 

يف رللل تةتثف عاتملب  بلجلةعل يف رللل عاتملبث  وعاتاريا ، سظريلت عاتملب  عدلرتةط  بلستخاعم تطةثقلت عاتملب  بلجلةعل، 
 مزعيل عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريس، مرعحل بنلء برعمج عاتاريا ط  بملا.

 مفهوم التعلم بالجوال .1

عاقههار  طبههي  ( طبههي عسههه2112عاتملريهههلت عاههي قههام ل عاةههلحثةن دله ههةم عاههتملب  بههلجلةعل ، فقهها بههن دومههي )تملههادت 
، بثن هههل يهههرى وقهههن وعحههها يفمكهههلن وعحههها و  يفمكهههلن دون عحللجههه  اتةعجههها عدلهههتملب   أي يفوقهههن و  أي يفعستقهههلل عاهههتملب  

 يفع تاههلب عدلملههلرف وعدل ههلرعت يف أي وقههن و  يفعسههتخاعم عجلههةعل يف أن عاههتملب  بههلجلةعل يقصهها بههه ( 2101)عاقحطههلي 
عاههتملب  عدلملت هها طبههي عسههتخاعم تقنثههلت  أن عدلقصههةد بههلاتملب  بههلجلةعل هههة( 2100)عاملشهه ى ، يف حههني أوضهه  أي زمههلن
، أمهههههههههل سهههههههههلستةش  عم مكهههههههههلن بشهههههههههكل متهههههههههزعم  عو غههههههههه  متهههههههههز  أي يفوقهههههههههن و  أي يفعدلملبةمهههههههههلت تةصهههههههههثل  يفعجلهههههههههةعل 

(Santosh,2013)  حريه  عاههتملب  دون عاتقثهها  يتههث مهه  عاتملبههث  عاهذى فقها بههني بهأن عدلقصههةد بههلاتملب  بهلجلةعل ذاههك عانهةع
 اب تملب ني. عاملب يعيصلل ع تةى  يفحبلجز عازملن وعدلكلن 

 بلجلةعل ر زت طبي عآليت:يتض  شلل سة  ، أن مجب  عاتملريهلت عاي قام ل عاةلحثةن أطال  حةل مه ةم عاتملب  



 ط بث  عاتملب . يفطام عاتقثا حبلجز عازملن وعدلكلن  -
 .عاالسبكيعطت لد عج ز  عجلةعل طبي عالتصلل  -
 ط بث  عاتملب . يفعدلروس   -

 يفطبهههي تطةثقههلت عجلهههةعل  يملت ههاذاههك عانهههةع مهه  عاهههتملب  عاههذى  "بأسههه  جرعئثهههلً إوميكهه  تملريههف عاهههتملب  بههلجلةعل 
تةصههثل عدلهههلهث  وع تاههلب عدل ههلرعت اب تملب ههني دون عاتقثهها حبههلجز عازمههلن عو عدلكههلن مهه  خههالل عاتةعصههل عدلتههزعم  وغهه  

 ."عدلتزعم 

 توظيف تطبيقات الجوال في بيئات التعلم اإللكتروني.معايير  .2

حهادهل  هل مه  طقهل  لتوظيف تطبيقاات الجاوال فاي بيئاات الاتعلم اإللكترونايعامللم  هنلك رل ةط  م  عدلمللي  
صهههثلغ  وربايههها عأههههاعف عاتملبث ثههه  بةضهههةح ، وعالختثهههلر عجلثههها يف  عدلملهههلي ( وسبثهههل ههههذ  2102،ومخهههثس ، و أوشهههق  )

املنلصر عاتملب  ، مع تةف  تغذي  رعجمل  وتقةمي منلسها املنلصهر عاهتملب  ، مهع عحتهةعء طنلصهر عاهتملب  طبهي وسهث  تملبث ثهي 
 مع تةف  إرشلدعت وتملبث لت عالستخاعم عاصحث  .منلسا ، وعاةال   يف عالستخاعم ، 

 :يف عآلتي(  2102)عااهشلن حادهل  فقا،  توظيف تطبيقات الجوال في بيئات التعلم اإللكترونيأمل ط  ممللي  

 عاتملبث ي.ربايا سةع عاتملب  عدلنلسا اب ةقف  -0
 .تطةير تطةثقلت منلسة  اب حتةى عدلقام م  خالذلل -2
 بلجلةعل.ذب ثز عدلةعد عاتملبث ث  بشكل متنلسا مع تطةثقلت عاتملب   -2
 تةف  عااط  عاالزم اتهملثل عاتملب  بلجلةعل. -4

ربتلج عذل تص ث  ع تةى  توظيف تطبيقات الجوال في بيئات التعلم اإللكترونييف ضةء عدلمللي  عاالبق  صلا أن 
جيهها ذب ثزهههل بشههكل مههاط   وطنلصههر عاههتملب بشههكل ينلسهها مههع تطةثقههلت عاههتملب  بههلجلةعل ، و ههذع عدلههةعد عاتملبث ثهه  

 . مع تةف  عالرشلدعت وعاتغذي  عاابث   املنلصر عاتملب ، عجلةعل  أسظ  

 :لتعليمتوظيف تطبيقات الجوال في بيئات التعلم اإللكتروني في التدريب واأسباب  .3

أسااباب (  2101 )طةههاع، و   ( 2101 )ااهشههلن عو   ( 2112 )عاشههليع و    ( 2112)عدل ههايذ ههر  ههل مهه   
 يت:عآل عانحةطبي  توظيف تطبيقات الجوال في بيئات التعلم اإللكتروني في التدريب والتعليم

   عامللدل. يفبني عانلس عجلةعل عاتةعصل بلستخاعم عستخاعم  يفعازيلد  عذللئب 
  وعاتاريارللل عاتملبث   يفج ز  عجلةعل عاي تقام ل أ ثر  عخلاملت. 
 وعاتملبث  ط  بملا. عإلاكوويسلاثا عاتملب  عستشلر أ 
  م  قصةر ومشكالت. عاتقبثايعاتملب   يةعجهزللوا  عاتغبا طبي مل 
  ًابنظري  عاةنلئث . يالطا عاتملب  بلجلةعل زيلد  فرص عاتملب  بلال تشلف ط   ري  عاقرعء  وعاتاريةلت وفقل 



 .  يالطا عستخاعم عاتملب  بلجلةعل فرص عاتغبا طبي عارهة  م  عاتمللمل مع عاتقنثلت عحلايث 
  م  خالل تطةثقلت خلص  ا  عخللص  عالحتثلجلتمالطا  عدلتملب ني ذوى. 
   وعاتاريةث  . عاتملبث ث  ثر جلذبث  وتشةيقثل ابمل بث  طبث  اباروس شلل خيب  بثئ  أسشط  عاتهلعأتنةع وزيلد 
  عاتارييب وعاتملبث يعجمللل  يفتملاد عاتطةثقلت عدلملت ا  طبي عجلةعل. 
  بلدلتاربنيمكلن  أي يفوقن و  أيعاتةعصل عااريع يف. 

ذل عجهرعء عاارعسه  إبلسهتخاعم عجلهةعل ، وههذع مهل دفهع عاةلحهث   عخللصهومجب  هذ  عأسهةلب متهةفر  يف بثئه  عاهتملب  
أحهههاى عاضهههرورعت عدل  ههه  يف ط بثهههي عاتملبهههث  عاتههاريا طههه  بملههها  ،و هههذع  عاتملبهههث  طههه  بملههها صهههةأعحللاثهه  ، حثهههث 

 وعاتملب  ، وعاتاريا عدلرتة  بتحقث  عاتن ث  عدل نث  اب ملب ني ع نلء عخلام .
 :والدريب مجال التعليم فيمجال توظيف التعلم بالجوال  فيالتجارب الرائدة  .4

(  بملهههض عاتجهههلرب 2102 ) ةهههايةيعاو   (2102 )عخلهههزمي و   (2102 )عاقههري و   ( 2112)ذ ههر  هههل مههه  عاههههليز 
 :عآليت يفوسبثبن تبك عاتجلرب  وعاتارية  عامل بث  عاتملبث   يفبلجلةعل  رللل تطةث  عاتملب  يفعارعئا  

 تجربة جامعة والية وسيكل ستايت االمريكية -1
اب  لم عاتملبث ث  ، وحهل  عدلتملب ني دعء عصللز أماتةى  يفحق  تطةث  عاتملب  بلستخاعم عجلةعل تقاملً  مبحةتل 

  لسن تةعجه عاتملبث  عجللمملي .  عاي ث ع م  عدلشل ل 
 التجربة الفلبينية -2

، وقهها عاههةالد  بأضلههلءمههل   عاةملثهها  عأ يفعيصههلل عامل بثهه  عاتملبث ثهه  اب تملب ههني  يفعجلههةعل  يف  عسههتخاعم عاههتملب  
عاتملبهههث   يفتطهههةير عامل بثههه  عاتملبث ثههه  سهههةعء  يفع ةتهههن ههههذ  عاتجربههه  فلطبثههه  عاهههتملب  بلسهههتخاعم تطةثقهههلت عجلهههةعل 

، وذاههك سظههرع دلرطههل  عاهههروق بههني عدلتملب ههني و ههل مههتملب  يههتملب  وفقههل اقارعتههه  عجلههلممليعجلههلمملي عو عاتملبههث  قةههل 
 وعمكلسثلته و ذع حاا عاةقن عدلتلح اه.

 االمريكيةالتجربة  -3
، عحلكةمثههه  وعخللصههه   وعدلمللهههها وذاهههك بلدلهههارعسعاتملبهههث   يف  تطةثههه  ههههذ  عاتجربههه  السهههتخاعم عاهههتملب  عجلهههةعل 

عامل بث  عاتملبث ث   يف ن سبلرس م  قةل طاد  ة  م  عدلملب ني وعاطالب ، و لسن ذبرب  ع ةتن فلطبثت لأصةحو 
 مكلن بلاةاليلت عدلتحا  عالمريكث . أي يفوقن و  يفثث سرط  عستشلرهل ووصةل عاتملب  عذل عاطالب م  ح

 
 تجربة دولة االمارات العربية المتحدة -4

 عاتملبث ثه ،عامل بثه   يفاشهؤون عاتملبهث  بلسهتخاعم عاهتملب  بهلجلةعل  أبهةتيبرلبهس  يف مت ثبه باء دواهن عالمهلرعت 
وع بي ،  وعامللدلي عإلقبث يث  أ م  تملبث  عاطالب ، وتملزيز عساملج   بل ال يتجز  عً عاتملب  بلجلةعل جزء أصة و 

ُماههتجاعت تكنةاةجثه  وطب ثهه  و قلفثه  ، وذلههذع   ذب ثههز اثكةسهةع دومههل طبهي وطههي بكههل مهل ملههاث بلاملهلدل مهه  
 يفعسهتخاعم عجلهةعل م  عج هز  وشهةكلت عسوسهن سهريمل  اتاهلطا طبهي تهملثهل  عدلتطةر مجثع عدلارعس بلاتقنثلت 

 عامل بث  عاتملبث ث . يفتبك عاتجرب  صللحل  ة   ع ةنعاتملبث  ، وقا 



 
 العربية السعودية لكةمالمتجربة  -5

عاتملبث  وذاهك بتةجثهه مه  خهلدم عحلهرمني عاشهريهني عدلبهك طةهاع، طهلم  يفبتطةث  عاتملب  بلجلةعل  عدل بك  باأت
وعسشلء مر ز و هين عاتملبث  عامللرل ،  يفوعاتملبث  ط  بملا  عإلاكوويعاتملب   بتةينه بةضع عخلط  عاة نث  0422

اتطةثقهههلت عجلهههةعل ، وذلهههذع اتههةف  عاهههاط  عاهههالزم مههه  عالدوعت وعاةسهههلئل عاالزمههه  اتطههةير عدلقهههررعت عارق ثههه  وفقهههلً 
تةنهن  ،وعايعاتملبث  وم  هذ  عجللممللت جلممل  عجمل مل   يفتنىب فكر  عاتملب  عدلتنقل  يف ث ع م  عجللممل    باأت

تةن فكر  عاتملب  عدلتنقل ض   برعرل ل  يف، مث حذت  ث ع م  عجللممللت طم عجلةعل  جملت مليعمةضةع عاتاريا 
برسلمج عاتملبث  طه  بملها  يفعاتملبث ث  ، وم  هذ  عجللممللت عيضل جلممل  عدلبك طةاعاملزيز حثث وتهن عجلةعل 

 .وعاتارييب عاتملبث يعجمللل  يفاالستهلد  م  تطةثقلته عاتملبث ث  
  بالجوال التعلم باستخدام تطبيقات المرتبطةلم نظريات التع .2

تملادت عانظريلت عاي عستنا عاث ل عاةلحثةن يف تةتثف تطةثقلت عستخاعم عاتملب  بلجلةعل ، وميك  رصا هذ  
عانظريههههههههههههلت ومةلدئ ههههههههههههل وعيضههههههههههههلح مههههههههههههاى عرتةل  ههههههههههههل بتطةثقههههههههههههلت عاههههههههههههتملب  بههههههههههههلجلةعل   ههههههههههههل ذ رهههههههههههههل  ههههههههههههل مهههههههههههه  

(:keskin&Metcalf,2012  Sharples,2000  Smith &Ragan,2005) 

 وم  ،وعستجلب وتملن حاوث عاتملب  طنامل جيا عدلتملب  عاتملزيز عدلنلسا طنامل ملاث عرتةلط بني مث   النظرية السلوكية
عاههههتملب  بههههلجلةعل طبههههي شههههكل عالختةههههلر ،  يفعاههههتملب  بههههلجلةعل  تقههههامي ع تهههةى وعدلملبةمههههلت  يفمؤشهههرعت عسههههتخاعم عانظريهههه  

 (SMS,MMS:)عالست لع وعاتغذي  عارعجمل . وم  عمثب  طبي عالستخاعم تطةثقلت خام   وعاتاريةلت ، وتاريةلت

سبكهه  عدلتملب ههني مه  عسههتقةلل عدلملبةمههلت وزبزين ههل ،  عاهيوتملههن ع تاههلب وعطهلد  تنظههث  عخلههرعئ  عدلملرفثهه   النظرياة المعرفيااة
عاههتملب  طبههي شههكل  يفعااعاهه  طبههي عسههتخاعم عجلههةعل وفقههل اتكههل عانظريهه  هههة تقههامي عدلملبةمههلت وعدل ههلرعت  عدلؤشههرعتومهه  

عاتطةثقهلت عاهىت ميكه   متحر ه . ومه وسلئ  تملبث ثه  متملهاد  تتضه   : صهةر ، وصهةت ، وفثهاية ، وسصهةص ، ورسهةم 
 .SMS,MMSEmail, Mobile TVعستخاعم ل اتهملثل هذ  عانظري  خام  :  

ضهةء مملرفتهه عحللاثه  وعااهلبق  ،  يفوتملن ط بثلت سشط  ربث عدلتملب  طبي بنهلء عفكهلر ومههلهث  جايها   النظرية البنائية
عاهتملب  طهم عالتصهلالت  يفوم  مؤشرعت عستخاعم عاتملب  بلجلةعل وفقل اتبك عانظري  هة عاتشلرك وعاتهلطل بني عدلتملب هني 

 بلذلةعتف ع ةا . 

وتملن حاوث عاتملب  م  خالل عاملالقلت عاشخصث  ) عاتهلطل مع عاةثئه  عالجت لطثه  ( مه  دعخهل عاههرد  النظرية االجتماعية
جت لطثههه  بهههني وعدلشههلر   عال عالجت هههلطيطبههي ذاهههك هههة عطت هههلد عاهههتملب  بههلجلةعل طبهههي عااههثلق  عااعاههه سهاههه ، ومههه  عدلؤشههرعت 

 تاط  تبك عانظري  : عالسظ   عالفوعضث  طم عجلةعل ، وعدوعت عاةيا. عايمثب  عدلتملب ني . وم  عأ

مكههلن ، ومهه  عالمثبهه  اتههاطث  تبههك عانظريهه  هههة   أي ههل وقههن ومهه    يفوتملههن عن عاههتملب  ملههاث نظريااة الااتعلم ماادا الحياااة 
 .عستخاعم عاشةكلت عالجت لطث  ) عدلاوسلت ، وعاةيكي ، وتةت  ، وعاثةتثةب ( ومنتايلت عجلةعل



طنها تصه ث  عاةثئه  عاتملبث ه  عاقلئ ه  طبهي تطةثقهلت حرص عاةلحهث يف ههذ  عاارعسه  طبهي تطةثه  مةهلدا ههذ  عانظريهلت وقا 
عستخاعم عجلةعل م  حثث تةف  عاتملزيز عدلنلسا اب تاربني طنا ع تالا  اب  لرعت عدلرتةط  بلستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر ، 

عشت بن طبي عاصةت وعاصةر  .... عخل ،   ل عهت  عاتصه ث  يف تقهامي عدل هلرعت طبهي و ذع تقامي عدل لرعت بةسلئ  متملاد  
  تكلمل عاةنلء عدلملريف ااى عدلتاربني م  حثث عاتشلرك وعاتهلطل بني عدلتملب ني.

 التدريس فيمزايا استخدام مواقع البث المباشر  .6

 ، من ل:عاتاريا ط  بملا  يف( بملض م  مزعيل مةعقع عاةث عدلةلشر 2114)  وعاربثملي ( 2112)عدلةلرك  ذ ر  ل م  

 عأمل   عاةملثا . يفعاهرص عاتاريةث  وعاتملبث ث  ، وخبلص  اب تاربني  يفربقث  مةاأ عاملاعا  وعدلالوع   -0
 عستشلر عاثقلف  عاملب ث  وعسهتلح أبنلء عجملت مللت عانلمث  طبي أحاث عامعمج عاتملبث ث  وعاتاريةث . -2
 عاةالد . مجثع أضللء يفتةحثا ع تةيلت عاتملبث ث  وعاتاريةث   -2
 مالطا  عجل لت عاتملبث ث  طبي عستثمللب عالطاعد عاكة   م  عدلتاربني. -4
 عاتاريا.تقبثل تكبه   -2

    kanji,2004) يف عاتهاريس ، درعسه   عدلةلشهروم  عاارعسلت عاالبق  عاي ع ات ستلئج ل أيضل طبهي فةعئها مةعقهع عاةهث 
 تأ  ستلئج ل طبي فلطبث  مةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريس دلل ذلذ  عدلةعقع   عاي ع ات(Ragnan & Nagy ,2002ودرعس  

 مكلن. أي يفوقن و  أيفمللل يف رباني قارعت عاارعسني يف ع تالا  اب مللرف وعدل لرعت بشكل متزعم  عو غ  متزعم  يف 

فلطبث  تص ث  بثئ  تملب  إاكووسث  قلئ   طبي س  عحللاث  عاتملرف طبي وعسطالقل م  هذ  عدلزعيل ربلول عاارع
تطةثقلت عجلةعل يف عاتاريا ط  بملا اتن ث  م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريس ااى أطضلء هثئ  

 .عاتاريس

 بعد  عن التدريبمراحل بناء برامج  .7

 :عاتلرلابشكل  ( وفقلً 2102)طةاعارعزق  ذ رهلتت ثل بنلء مرعحل تص ث  برعمج عاتاريا ط  بملا   ل 

 
 مراحل بناء برامج التدريب عن بعد ( يوضح1)شكل 

مراحل بناء 
برامج 

التدريب عن 
 بعد

مرحلة  -1
 التخطيط

مرحلة  -2
 التصميم

مرحلة  -3
 التنظيم

مرحلة  -4
 التنفيذ

مرحلة 
 التقويم



 :يبيوميك  تةضث  عخلطةعت عاالبق    ل 

 التخطيط األولى:المرحلة 

وربايا عأهاعف عامللم  وعخللص  ابمسلمج  عشةلط ل،وتتطبا تبك عدلرحب  ربايا عحتثلجلت عدلتاربني ابمل ل طبي 
 عاالزم  اتن ث  م لرعت عدلتاربني. وعالسوعتثجثلتووضع عإلجرعءعت  عاتارييب،

 التصميم الثانية:المرحلة 

 عالسوعتثجثلتحبثث يت  ترمج   عجلةعل،عدلرعد تقاميه طم تطةثقلت  عاتارييبعدلرحب  عاي يت  فث ل تص ث  عامسلمج  وهي 
 تحقث  عأهاعف عاتاريةث  عدلرعد ربقثق ل.وعإلجرعءعت عاي سبن صثلغت ل دبرحب  عاتخطث  ا

 المرحلة الثالثة: التنظيم

و ذع أسلاثا عدلتلبمل  وعالشرعف  به،هذ  عدلرحب  يت  فث ل ربايا عدلا  عازمنث  ابتاريا وعأسشط  عاتاريةث  عخللص   يفو 
 وعدلالسا .وتقامي خاملت عااط   عاتارييب،طبي عامسلمج 

 التنفيذ الرابعة:المرحلة 

 عاتص ث .هذ  عدلرحب  يت  فث ل تنهثذ سثنلرية عاتاريا   ل   وضمل  يف مرحب   يفو 

 التقويم الخامسة:المرحلة 

هذ  عدلرحب  يت  تقةمي عامسلمج عاتاريا وفقل املاد م  عأسس وعدلمللي  عاي ميك  م  خالذلل عجرعء عاتملايالت  يفو 
 قةبث .عدلات عسوعتثجثلتهورس   عاتارييباتطةير عانظلم 

،وهذع مل سثتض  طنا تنلول عجللسا عامل بي إلطاعد أدوعت وقا عتةع عاةلحث يف عاارعس  عحللاث  هذ  عخلطةعت عاالبق  
  ومةعد عاارعس .

 إجراءات الجحث

 سارت الدراسة الحالية في الخطوات التالية:

 أعضاء هيئة التدريس. استخدام مواقع البث المباشر في التدريس لداإعداد قائمة بمهارات أوال : 

 :من خاللوقد تمت إعداد القائمة 

 عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر م لرعتمرعجمل  عاةحةث وعاارعسلت عاالبق  عاي عهت ن بتحايا  -
  .عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشرعال الع طبي عاكتا وعأدبثلت عاوبةي  ذعت عاصب  دب لرعت  -
 رللل عاتملب  عإلاكووي. يفخم  عاةلحث  -



 م  عدل لرعت عدلتملبق  دب لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشرم  خالل مل تقام   عاتةصل إرل رل ةط  
، وم لرعت  Nearpod م لرعت عستخاعم مةقع) ومهل رئثاتني م لرتنيتض نن  ،بقلئ  وضملن بشكل مةائي 

األولية  ها بصورتها المبدئيةعرضتم  ، فرطث ( م لر  022)  تقاث  ل إرل (   bambuserعستخاعم مةقع 
كما  تعديالتهم ، وقد كانت  تعديالت مناسبةما يرونه من  إضافةي فيها ، و أالر  ألبداءمجموعة من المحكمين 

 يلي:

  عدل لرعتتملايل صثلغ  بملض. 
  بملض عدل لرعت عاهرطث . إضلف 

ن عاقلئ   يف صةرهتل عان لئث  تتكةن أصةح واذع وقا سبن عجرعء عاتملايالت وفقل دلل عقوحه ع ك ةن
واكل م لر  فرطث  رل ةط  م  عدل لرسلت ، فرطث ( م لر  22. وينارج ربن  ل م لر  )م لرتني رئثانيم  

 وبذاك أخذت عاقلئ   عاشكل عان لئي عآليت: اتحقث  عدل لر  ،

 (2جدول )

 استخدام مواقع البث المباشر يوضح مهارات 

 :وتضمن المهارات الفرعية اآلتية  Nearpodاستخدام موقع المهارة الرئيسة األولى: 

 Nearpodعااخةل طبي مةقع  .0
 Nearpodمةقع  يفعاتاجثل  .2
 my Libraryعااخةل طبي عأمر مكتةي  .2
 Explore عااخةل طبي عالمر ع تشلف .4
 Join عااخةل طبي عالمر رب  .2
 Create عااخةل طبي عالمر عسشلء .2
 Reports عااخةل طبي عالمر تقلرير .2
 .Add Contentزلتةى  إضلف عااخةل طبي عالمر  .2
 Slide رق يزلتةى  إضلف  .2

 Nearpod 3Dعالبمللد   ال يزلتةى  إضلف  .01
 Phet Simulationزلتةى  إضلف  .00
 BBC Videoزلتةى  إضلف  .02
 Swayزلتةى  إضلف  .02
 Slideshowطروض تقاميث   إضلف  .04
 Videoمبهلت فثاية  إضلف  .02



 Audioمبهلت صةتث   إضلف  .02
 Pdfزلتةى  إضلف  .02
 Field Tripجةا  زلثطث   إضلف  .02
 حالب تةت  إضلف  .02
 URLم  عالسوسن  تملبث يزلتةى  إضلف  .21
 Add Activityعااخةل طبي عالدوعت عاتهلطبث   .20
 Open Ended Questionتهلطبث   مقلاثهعسئب   إضلف  .22
 poll رأىعستطالع  إضلف  .22
 Quiz مةضةطيعختةلر  إضلف  .24
 Draw itعدع  رس  طبي عاشلش   إضلف  .22
 Collaborateزللد   سصث  تهلطبث   إضلف  .22
 Fill in the Blanksعسئب  ملء عاهرعغلت  إضلف  .22
 Memory Testعدع  تنشث  عاذع ر   إضلف  .22
 طبي عالج ز  عاذ ث  Nearpodرب ثل تطةث   .22
 سشر ع تةى ابطالب. .21

 وتضمن المهارات الفرعية اآلتية: Bambuserاستخدام موقع المهارة الرئيسة الثانية : 

 Bambuserعاتاجثل يف مةقع  -0
 Bambuserعاةث عدلةلشر طم مةقع  -2
 Bambuserمشلر   عاةث عدلةلشر طم مةقع  -2
لتنمية مهارات استخدام مواقع  في التدريب عن بعدلتوظيف تطبيقات الجوال المقترح  التصميمما ثانيا: 

 :البث المباشر في التدريس

تنلواهن منهلذج عاتصه ث  عاتملبث هي ،   عتةهلع خطهةعت عان ههةذج  عاهيبملها مرعجمله  عالدبثهلت وعاارعسهلت عاوبةيه  
 ,cloobrate mobile ultra , Nearpodطهم تطةثقهلت عجلهةعل وههي :  طه  بملها عاتهارييبعاملهلم اتصه ث  عامسهلمج 

watts appوعاشكل عاتلرل يةض  منةذج عاتص ث  عامللم. 



 
 في التدريب ع بعد الجوالتطبيقات  استخدام لتوظيفوذج العام ( يوضح النم2شكل )

 مرحلة التحليل -1
تههاريا أطضههلء هثئهه  عاتههاريس طهه  بملهها  يفعجلههةعل  تطةثقههلتهههذ  عدلرحبهه    رببثههل عذلههاف مهه  عسههتخاعم  يف

وتضههه   رببثههل وربايههها ع تهههةى حبثههث تضههه   ع تهههةى  عاتهههاريس، يفعسههتخاعم مةعقهههع عاةهههث عدلةلشههر  يفم هههلرهت   اتن ثهه 
اتكهل عدلةعقههع  ،  عاتهلرخييجهلسةني مههل :عدلههلهث  وعدلملبةمهلت طه  مةعقهع عاةهث عدلةلشهر مه  حثهث عدله هةم وعالمهثه  وعاتطهةر 

 وعجللسا عالخر تض   تن ث  م لرعت عطضلء هثئه  عاتهاريس السهتخاعم مةعقهع عاةهث عدلةلشهر وههي : مةقهع عاةهث عدلةلشهر
Bambuser  ،Nearpod. 

 مرحلة التصميم -2
 ،وعاهيعاهتملب   عسوعتثجثلتهاعف عاتملبث ث  بصةر  سبة ث  اكل م لر  ، وربايا  صثلغ  عأهذ  عدلرحب    يف

 يفوعاالتههزعمن ، وعاههتملب  طهه  بملهها ، وربايهها عاةسههلئ  عدلتملههاد  وعدلت ثبهه   عاتههزعمينعاههتملب   عسههوعتثجث عسههتخاعم  يفثبههن سب
عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر ط   ري  عاةث عدلةلشر ومشلر   عاتطةثقلت ،  اكثههعانصةص عدلكتةب  ، ومقل ع عاهثاية 

، و تلب  سثنلرية عخلطةعت عاتنهثذي  اتص ث  تطةثقلت  وعاةملاي عاقةبيعاتقةمي  يفسبثبن  وعايو  ربايا عسلاثا عاتقةمي 
 سثتض ن ل. عايعجلةعل بشكل ورقي ملتةى طبي عاملنلصر 

 مرحلة التطوير -3
هههذ  عدلرحبهه    ترمجهه  عااههثنلرية عدلةضههةع عذل مههةعد تاريةثهه  حقثقثهه  ، حثههث   ذب ثههز عاهصههةل عالفوعضههث   يفو 

املههرض عالسشههط  عاتهلطبثهه  مهه    Nearpod، و ههذع رب ثههل تطةثهه  cloobrate mobile Ultraبلسههتخاعم تطةثهه  
، ودلشهلها  عاتاهجثالت  عآلرعء، و ذع   ط ل رل ةط  طم تطةث  عاهةعتس عب اب نلقشه  وتةهلدل  خالاه طبي عاطالب 

اثاتطثع عاطالب مشلهاهتل   mobile leeringومقل ع عاهثاية إلطلد  طرض شرح عدل لرعت   رب ثب ل طبي تطةث  
 أي وقن وبأي مكلن م  خالل هةعته   ع  ةا . يف
 مرحلة التنفيذ -4

 بلستخاعم تطةثقلت عجلةعل عدلقوح تنهثذ عامسلمج  يفهذ  عدلرحب  سبن ط بث  عستخاعم تطةثقلت عجلةعل  يف
 مرحلة التقويم -5
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عالسهههتخاعم وعاتنقهههل وعسهههتخاعم مجثهههع ههههذ  عدلرحبههه    ذبريههها عاتطةثقهههلت ابةقهههةف طبهههي سههه ةا  عاهههاخةل و  يف
تةعجهههه عطضهههلء هثئههه  عاتهههاريس مههه  عسهههتخاعم ل ، وقههها عتضههه  بملههها  أن عدل كههه مههه   عاهههيطنلصهههرهل ، وربايههها عاملقةهههلت 

 عاتجريا طام وجةد صملةبلت طنا عااخةل وعاتنقل وعالستخاعم.

 :يليوفقا لما  اإللكتروني المعرفي التحصيلياعداد االختبار  :ثالثا

 الهدف من االختبارتحديد  .1

 هاف عالختةلر عذل قثلس عجلةعسا عدلملرفث  اةملض م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر ااي طثن  عاةحث.
 االختبارتصميم جدول مواصفات  .2

( 21عاتملبث ثه  عدلطبهةب قثلسه ل ، وقها تضه   عالختةهلر ) األههاعف  وضع جاول مةعصهلت عالختةلر وفقهل 
، وقهههها سبههههن صههههثلغ  مهههههردعت عالختةههههلر يف صههههةر  مةضههههةطث  هههههي : عالختثههههلر مهههه  متملههههاد ، ومتملههههاد  سههههؤالً 

طنا صثلغ  بنةد عالختةهلر عأسهس  روطي، وعدلزعوج  ، ومل عاهرعغلت ، وقا  وعخلطأعالستجلبلت ، وعاصةعب 
 . مرعطلهتل ينةغيعاي 

 :المعرفيتحديد تعليمات االختبار  .3

وأسهةعع عأسهئب  ،  عالختةلر،وقا عشت بن تملبث لت عالختةلر عذلاف م   باق ،ر سبن صثلغ  تملبث لت عالختةل
 وبثلسلت خلص  بلدلتاربني.

 قياس صدق االختبار: .4

  عاتحقههه  مههه  صهههاق عالختةهههلر بملرضههه  بصهههةر  مةائثههه  طبهههي رل ةطههه  مههه  ع ك هههني عدلتخصصهههني يف عدلنهههلهج 
، وقها أوصهي بملهض  اقثلسهههنهل تقهثس مهل وضهملن مه  صهاق مههردعت عالختةهلر وأ ابتأ هاوتكنةاةجثل عاتملبهث  

بملههض عأسههئب  ، وحهههذف بملههض طههاد مهه  عأسهههئب   إضههلف ع كههني بتملههايل صههثلغ  بملههض أسهههئب  عالختةههلر ، و 
عالختةهههلر صهههلدقلً  أصهههة اتكررعههههل يف قثهههلس سههههس عأههههاعف عدلهههرعد قثلسههه ل ، وبملههها عجهههرعء عاتملهههايالت عدلطبةبههه  

ثهه  طبههي عاملثنهه  عالسههتطالطث    اثههت  حاههلب ممللمههل عاثةههلت وعااهه ةا  ابتطة صههلحللً  ( سههؤعالً 42ويتكههةن مهه  )
 عالختةلر ، وربايا عازم  عدلنلسا االختةلر. أسئب وعاصملةب  وعات ثزي  

 حساب معامل السهولة والتميزية ألسئلة االختبار .5

( 02وعات ثزيهه  دلهههردعت عالختةههلر بملهها تطةثقههه طبههي طثنهه  عسههتطالطث  ببغههن ) عااهه ةا ،اههلب ممللمههل سبههن ح
( ، وممللمههل عات ثزيهه  عدلقةههةل اكههل 1.22 – 1.22طضههة هثئهه  تههاريس ، وعطتههم ممللمههل عااهه ةا  يقههع بههني )

عااهه ةا  مقةةاهه  فث ههل  مملههلمالتمجثههع  أن تةههني( ،وقهها 1.41 – 1.21مهههرد  مهه  أسههئب  عالختةههلر يقههع بههني )
عات ثهز يف عحلهاود  مملهلمالً ( ، وقا سبن عستةمللده  ، بثن ل جلءت 1.2( فقرعت ببغ ممللمل س ةات ل )4طاع )

( 41عالختةهلر يتكهةن مه  ) أصهة ، وقا سبن عسهتةمللدهل ، واهذع  (1.01عدلقةةل مل طاع فقر  وعحا  ببغن )
 مهرد .

 حساب معامل ثبات االختبار .6

( طضة هثئ  تهاريس بلسهتخاعم 02طبي طثن  عستطالطث  تكةسن م  ) تطةثقه  حالب ممللمل عاثةلت بملا 
طبي عن عالختةلر  ( ، ويملتم ذاك مؤشرعً 1.22ممللدا  "  ثةدرو ريتشلردسةن" ، وببغن قث   ممللمل عاثةلت )



طهه  ، و  تقههاير زمهه  عإلجلبهه    (41عالختةههلر يشههت ل طبههي ) أصههة طبههي درجهه  طلاثهه  مهه  عاثةههلت ، وبههذاك 
 .صلحل اتص ث ه بشكل إاثكوويعالختةلر  أصة ( دقثق  ، واذع 41عالختةلر )

 لالختبار اإللكترونيالتصميم  .7

اثكهةن متةعفه  مهع أج هز  عجلهةعل ،  (QuizCreator)  تص ث  عالختةهلر وفقهل امسهلمج عاتصه ث  عإلاكهووي 
 ابةحث. عأسلسث عالختةلر صلحل ابتطةث  طبي عاملثن   أصة واذع 

اختجبر أداء ههبرات استخذام هىاقع الجث املجبشر: اعذاد راثعب  

ورقههه  أسهههئب  عالختةهههلر طبهههي عدل هههلم  وأحتهههةتتكةسهههن ورقههه  أسهههئب  عالختةهههلر مههه  تملبث ثهههلت اتنهثهههذ عدل هههلم عدلطبةبههه  ، 
عدلطبةب م  عدلتاربني عاقثلم ال ، وقا سبن عطاعد قلئ   تقةمي أدعء عدلتاربني وعاهي تشهت ل طبهي عدلملهلي  عدلطبهةب تةعفرعههل 

وقها   صهثلغ  عأدعءعت ،  ( مؤشهرعً 042( مملثهلرع ، )22عاقلئ ه  يف صهةرهتل عدلةائثه  ) تضه ننيف أدعء  ل م    ، وقا 
 بشكل وعض  ودقث  وزلاد

 وضع نظام تقدير الدرجات : .1

( ماتةيلت 4اتنهثذ عدل لم ، ووزطن  عاارجلت طبي ) عأدعئيتقةمي عجللسا  يف  عستخام أسبةب عاتقاير عاك ي 
  الث درجهلت   متهةفر ويأخذدلاى تةعفر مؤشر عدلملثلر يف  ل م    رئثا  وهذ  عدلاتةيلت هي:)متةفر بارج   ة   ، 

 صهر. ويأخذدرج  وعحا    وغ  متةفر ،  ويأخذدرجتني   متةفر بارج  قبثب  ،  ويأخذج  متةسط  بار 

 ق من صدق االختبارالتحق .2

،   طهرض ورقه  تقهةمي عأدعء طبهي رل ةطه  مه  ع  هني عدلتخصصهني يف عدلنهلهج  عأدعئهيبملا عالست لء م  عطاعد عالختةهلر 
يف ماى  هلي  قثلس عدل لرعت عاي تض ن ل عامسلمج عاتارييب ، ومهاى منلسهة   آرعئ  ، ابتملرف طبي وتكنةاةجثل عاتملبث  

طبههي دقهه  صههثلغ  عدل ههلم مههع عجههرعء بملههض عاتملههايالت ، وقهها    ع ك ههةنتبههك عدلملههلي  اتقههاير أدعء عدلتههاربني ، وقهها عتههه  
( 022( مملثهلرع ، )21صةرهتل عان لئث  )ن قلئ   عدل لم صلدق  ، وتض   عاقلئ   يف أصةحعجرعء تبك عاتملايالت واذع 

 (2مؤشرع وعاي يةضح ل جاول )

 ( معايير تقويم أداء مهارات استخدام مواقع البث المباشر ومؤشراتها3جدول )

 المؤشرات معايير تقويم أداء مهارات استخدام مواقع البث المباشر  م
 Nearpod 2عااخةل طبي مةقع  1
 Nearpod 11عاتاجثل يف مةقع  2
 my Library 2عااخةل طبي عأمر مكتةي  3
 Explore 2عااخةل طبي عالمر ع تشلف  4
 Reports 3 عااخةل طبي عالمر تقلرير 5
 Slide 6 إضلف  زلتةى رق ي 6



7 
 Nearpod 3D 4إضلف  زلتةى  ال ي عالبمللد 

8 
 Phet Simulation 5إضلف  زلتةى 

9 
 BBC Video 5إضلف  زلتةى 

10 
 Sway 5إضلف  زلتةى 

11 
 Slideshow 4إضلف  طروض تقاميث  

 Video 4إضلف  مبهلت فثاية  12
 Audio 3إضلف  مبهلت صةتث   13
 Pdf 4إضلف  زلتةى  14
 Field Trip 4إضلف  جةا  زلثطث   15
 4 إضلف  حالب تةت  16
 URL 5إضلف  زلتةى تملبث ي م  عالسوسن  17
 Add Activity 3عااخةل طبي عالدوعت عاتهلطبث   18
 Open Ended Question 4إضلف  عسئب  مقلاثه تهلطبث   19
 poll 4إضلف  عستطالع رأى  20
 Quiz 4إضلف  عختةلر مةضةطي  21
 Draw it 3إضلف  عدع  رس  طبي عاشلش   22
 Collaborate 4إضلف  زللد   سصث  تهلطبث   23
 Fill in the Blanks 6إضلف  عسئب  ملء عاهرعغلت  24
 Memory Test 11إضلف  عدع  تنشث  عاذع ر   25
 4 طبي عالج ز  عاذ ث  Nearpodرب ثل تطةث   26
 6 سشر ع تةى ابطالب. 27
 Bambuser 6عاتاجثل يف مةقع  28
 Bambuser 4عاةث عدلةلشر طم مةقع  29
 Bambuser 2مشلر   عاةث عدلةلشر طم مةقع  30

 132 المجموع
 حساب معامل ثبات قائمة التقويم .3

( 7ات قائمااة التقااويم باسااتخدام معادلااة نساابة االتفاااق ، حيااث تاام تطبيااق القائمااة علااى أداء )تاام حساااب ثباا
على نفس العينة ، وقد  ( أيام تم التطبيق مرة أخرا11أعضاء هيئة تدريس من العينة االستطالعية ، وبعد مرور )

( ، وهاى نسابة عالياة مماا 1.91حسبت نسبة االتفاق بين نتائج التطبيقين ، وقاد بلتات متوساط نسابة االتفااق )
 للتطبيق على عينة البحث األساسية. صالحةبالثبات ، وتعد  تتصفن القائمة يعنى أ



 رابعا: تنفيذ تجربة البحث

 ، وذلك وفقا للخطوات التالية: 2118 أبريلحث في شهر قام الباحث بتنفيذ التجربة األساسية للب

  وأهاعفههه ، وتةزيههع داثههل عسههتخاعم تطةثهه    عاتههارييب  طقها اقههلء أوذل مههع طثنهه  عاةحههث ، اتملههريه   بلامسههلمج
collaborate ultra mobile   وتطةث ،Nearpod   اباخةل طبث  ، وتطةثmobile leering   

  عاةحث. أدوعت عاقةبيابتطةث    ليطقا اقلء 
   تنهثذ اقلءعت عاتاريا طبي م لرعت عسهتخاعم مةعقهع عاةهث عدلةلشهر بلسهتخاعم تطةثهcollaborate ultra 

mobile  وعسهههتخاعم تطةثههه  ، بشهههكل متهههزعم  زلتهههةى عامسهههلمج يف شهههرح mobile leering  طهههرض  يف
 يف  Nearpod  وعسهتخاعم تطةثه اتكهرعر مشهلهاهت  اشهروحلت عدل هلرعت ، عاتاهجثالت ومقهل ع عاهثهاية 

 بشكل متزعم . طرض عالسشط  عاتهلطبث  طبي عاطالب وتبقي عستجلبت   اتقامي عاتغذي  عارعجمل  عاهةري  ذل 
   فث هل ع تاهةة  مه  م هلرعت وتبقهي عسههئبت    أطضهلء هثئه  عاتههاريسعسهتخاعم تطةثه  عاهةعتس عب دلنلقشه

 بشكل غ  متزعم . يضل بشكل فردىمجلطي وأوعاردود طبث ل بشكل 
  عاةحههث  أدوعت عاةملههايطههم تطةثقههلت عجلههةعل ،   عاتطةثهه   عاتههارييببملهها عالست ههلء مهه  تنهثههذ عامسههلمج

 وعاتملبث  ط  بملا بلجللممل  عإلسالمث  . عإلاكوويدبمل ل عاتاريا عدلتقام بمل لد  عاتملب  

 وتفسيراتها:نتائج البحث 

 على : نصعلى السؤال األول والذي  اإلجابة-أ 
  أطضلء هثئ  عاتاريسعدلةلشر عاةعجا تةعفرهل ااى  عاةثمل م لرعت مةعقع 

أسلسث   م لر ( 2) طاد  عالجرعءعت حثث تةصل عاةلحث إرلو  اقا سبن عالجلب  ط  هذع عااؤعل يف عاطريق 
 (.0( م لر  فرطث  عسظر عدلبح )041ينارج ربت ل )

 على : نصاإلجابة على السؤال الثاني والذي  -ب   
تن ث  بملض م لرعت عستخاعم مةعقع تطةثقلت عجلةعل يف عاتاريا ط  بملا ا عستخاعم اتةتثفعاتصةر عدلقوح مل 

 عاةث عدلةلشر يف عاتاريس ااى عطضل هثئ  عاتاريس؟

دبرعجمل  منلذج تص ث  عستخاعم عجلةعل يف عاتاريا ط  بملا ، و  قلم عاةلحث ، واإلجلب  طبي هذع عااؤعل 

وقا   تةضث  إجرعءعت  ل ، عاتقةمي ،  عاتنهثذربايا مخس مرعجل وهي : عاتحبثل ، وعاتص ث ، وعاتطةير، 
وقا   إجلز  عامسلمج عدلقوح بملض طرضه طبي  عدلقوح،عاتص ث   بإجرعءعتمرحب  بلاتهصثل يف عجلزء عدلتملب  

 هثئ رل ةط  م  عدلتخصصني يف عدلنلهج وتكنةاةجثل عاتملبث  ، وبملا ذبربته طبي طثن  عستطالطث  م  أطضلء 
 صلحل ابتطةث  طبي عاملثن  عأسلسث . أصة عاتاريس 



 :والتحقق من صحة الفرضين األول والثانيعلى السؤال الثالث  اإلجابة-ج 

عسهتخاعم تطةثقهلت عجلهةعل يف عاتهاريا طه  بملها  اتةتثهفعاتصهةر  فلطبثه مهل سص عااؤعل عاثلاث طبي:  -0
 عاتاريس ؟اتن ث  عجللسا عدلملريف اةملض م لرعت مةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريس ااى أطضلء هثئ  

يةجها يهنص طبهي أسهه:  وعاهذيم  فروض عاةحهث،  عالولعاهرض واإلجلب  ط  هذع عااؤعل   عختةلر صح  
. بهههني متةسههه  درجهههلت عاتطةثههه  عاقةبهههي ومتةسههه  درجهههلت 0.0. ≥ فهههرق دعل عحصهههلئثلً طنههها ماهههتةى دالاههه 

صهلحل عاتطةثه  ا اةملض م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريسعاتطةث  عاةملاي يف عالختةلر عدلملريف 
 عاةملاي.

( ابملثنلت عدلرتةط  دلملرف  عاهرق بني عدلتةسطلت توابتحق  م  صح  عاهرض عأول   عستخاعم عختةلر)
( يةني 4ث  وعالضلرعفلت عدلملثلري  يف عالختةلر عاقةبي وعاةملاي اب ج ةط  ودالا  عاهروق بثن ل. وعجلاول )عحلالب

 عانتلئج عاي   عاةصةل إاث ل.

بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي في االختبار التحصيلي لحساب الفرق ( 4جدول )
 البث المباشر في التدريسلبعض مهارات استخدام مواقع للجوانب المعرفية 

 عاتطةث 

ملثن 
د عا

 عفرع
طاد

 

عالضلرعف  عتعدلتةس 
 عدلملثلري

 درج 
 عحلري 

( Tقث   )
 ع اةب 

 ماتةى
 عااالا 

 2.22 02.22 21 عاقةبي
22 24.12 1.10 

 0.22 22.22 21 عاةملاي

 أنيف حهني  (37.97) ببغهنقها عدلتةس  عحلاليب ابتطةث  عاةملهاي ( أن 4يتض  م  ستلئج  عجلاول رق   )
 "ت "دلتةس  عاهروق بني عاتطةث  عاقةبي حالب قث    ل أن ( ،16.53قا ببغن ) عدلتةس  عحلاليب ابتطةث  عاقةبي

 ( وههذع يمُلها0.01)ببغ ماتةى عااالا  ( ،يف حني 34.09( ببغن )22) وعاةملاي االختةلر عدلملريف طنا درج  حري 
 وذاههههك، عاةحثههههي عاهههههرض وقةههههةل،  عاهههههرض عاصهههههري فقهههها   رفههههض ( وذلههههذع0.01) أقههههل مهههه  حههههاود عااالاهههه  طنهههها

 .يف عالختةهههههههلر عاتحصهههههههثبي اصهههههههلحل عاتطةثههههههه  عاةملهههههههاي عاتطةثههههههه  درجهههههههلت يبهههههههني متةسهههههههط فهههههههرق دعل عحصهههههههلئثلً  اةجهههههههةد
عأ ر عاكةه  السهتخاعم تطةثقهلت عجلهةعل يف تن ثه  عاتحصهثل اهةملض م هلرعت عسهتخاعم إذل وميك  إرجلع عانتلئج عاالبق  

 .عاةث عدلةلشر يف عاتاريس ااي أطضلء هثئ  عاتاريسمةعقع 

  ( 2102 )عبةخطهة  و  (  2102) عااهملةيو   ( 2102 )خهرون آو  عجلرياهي وتته  هذ  عانتهلئج مهع درعسه   هل مه  :
 (.2112 )خلاا و  ( 2102)هيمصطو 



 وتملزى هذ  عانتلئج إذل رل ةط  م  عاملةعمل ميك  رصاهل فث ل يبي:

 زملن. أي يفمكلن و  أيحري  عاتةعصل مع عدلتاربني يف  -0
و هذع عدلتهاربني  وعدلهارب،عجلهةعل مه  حثهث عدلشهلر   بهني عدلتهاربني  بلسهتخاعمعاةثئ  عاتهلطبث  عاي يتح هل عاهتملب   -2

 .عسها  
 عدلتاربني.عاتطةثقلت عدلختلر  عطتات طبي عانقلش وعدلنلقش  عدلةلشر  وغ  عدلةلشر  بني  -2
 لبع عدلتمل  طبي ع تاهلب عدل هلرعت عدلطبةبه  باه ةا   هيطم تطةثقلت عجلةعل عض عاتارييبمي ع تةى  ريق  تقا -4

 ويار.
سههلطا عدلتههاربني طبههي مشههلهاهتل شلههل سهه ل يف عاةصههةل اهه  اب اههتةى  عاتههارييبعتلحهه  عاتاههجثالت اب حتههةى  -2

 .عالجت لطيعدلطبةب م  عالتقلن يف عستخاعم مةعقع عاتةعصل 

 :الثاني الفرضاإلجابة عن السؤال الرابع والتحقق من صحة -د

عسههتخاعم تطةثقههلت عجلههةعل يف عاتههاريا طهه  بملهها اتن ثهه  بملههض  تةتثههف فلطبثهه مههل سههص عااههؤعل عارعبههع طبههي:  -0
 ؟ م لرعت مةعقع عاةث عدلةلشر يف عاتاريس ااى أطضلء هثئ  عاتاريس 

 اتلاثني:واإلجلب  ط  هذع عااؤعل   عختةلر صح  عاهرضثني ع

أطضههههلء هثئهههه  عاتههههاريس يف درجههههلت  متةسههههطي. بههههني 0.0. ≥ يةجهههها فههههرق دعل عحصههههلئثل طنهههها ماههههتةى دالاهههه  -
الختةههلر عأدعء اههةملض م ههلرعت عسهههتخاعم مةعقههع عاةههث عدلةلشههر اههاى أطضههلء هثئههه   وعاةملههاي عاقةبههيعاتطةثقههني 

 .عاةملايعاتاريس، وداك اصلحل عاتطةث  
( ابملثنلت عدلرتةط  دلملرف  عاهرق بني عدلتةسطلت عحلالبث  ت  عستخاعم عختةلر) عاثليصح  عاهرض  ودلملرف 

( يةني عانتلئج عاي   2وعالضلرعفلت عدلملثلري  يف عالختةلر عاقةبي وعاةملاي اب ج ةط  ودالا  عاهروق بثن ل. وعجلاول )
 عاةصةل ذلل.

اختبار األداء بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي في  لحساب الفرق( اختبار )ت( 5جدول )
 التطبيقي

 استخدام مواقع البث المباشرلمهارات 

 عاتطةث 

ملثن 
د عا

 عفرع
طاد

 

 عدلتةسطلت
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 درج 
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 (Tقث   )

 ماتةى

 عااالا 
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يف حني  (022.41) عاةملاي ببغن انتثج  عاتطةث عدلتةس  عحلاليب ( أن 2يتض  م   ستلئج عجلاول رق   )
"ت "دلتةس  عاهروق بني عاتطةث   حالب ستثج    ل أن ( ،20.22قا ببغن ) قث   عدلتةس  عحلاليب ابتطةث  عاقةبي

( وهذع 0.01)ببغ ماتةى عااالا  ( ،يف حني 42.22(ببغن )22) وعاةملاي االختةلر عدلملريف طنا درج  حري  عاقةبي
فرق وذاك اةجةد ، يهرض عاةحثعا وقةةل،  عاهرض عاصهري   رفض ( وذلذع0.01) أقل م  حاود عااالا  طنا يمُلا

 .اصلحل عاتطةث  عاةملاي عاتطةثقيعأدعء  عختةلريف  عاتطةث  درجلت يبني متةسطدعل عحصلئثلً 
عأ ر عاكة  الستخاعم تطةثقلت عجلةعل يف عاتاريا ط  بملا يف تن ث  م لرعت عستخام وميك  إرجلع عانتلئج عاالبق  

 مةعقع عاةث عدلةلشر ااى أطضلء هثئ  عاتاريس ، وميك  تها  داك عذل:

طرض عاذى يتث  مشلر    cloobrate ultra mobile ةثملث  طرض عدل لر  بشكل متزعم  ط   ري  تطةث   .0
شلههل يتههث  ذلهه   ط بههيتلحهه  تنهثههذ عدل ههلر  مهه  قةههل عدلتهاربني بشههكل و هذع إ عدلتههاربني ،بشههكل مةلشههر عمههلم  عدل هلر 

 عتقلهن  اب  لرعت عدلطبةب تنهثذهل.
عتقلن عدل لرعت بشكل جثا م  قةهل عدلتهاربني  دلملرف دوعت عاتهلطبث  عأيف طرض  Nearpodتطةث   عستخاعم .2

 ، وتقامي عاتغذي  عاهةري  عااريمل  ذل  .
يف عاملرض عاغ  متزعم  اتاجثالت شروحلت عدل لرعت حبثث يشلهاهل Mobile Learing عستخاعم تطةث   .2

 مكلن. أيوقن وىف  أيعدلتارب ىف 
تض   عاتص ث  عمثب  متملاد  ومتنةط  اكل م لر  ، مهع تبقهي تغذيه  فةريه  طه  أدعء  هل متهاب طه  أدعئهه شلهل  .4

 أدى عذل فرص ع تالب عدل لرعت بشكل عفضل.

 2102)عبةخطهة  و   ( 2102 وعااهملةي)  ( 2102 )خهرونآوتته  هذ  عانتهلئج مهع درعسه   هل مه  : عجلرياهي و 
مهه  حثههث عاملههرض عدلتههزعم  وغهه  عدلتههزعم  اةثئهه  عاههتملب  ، و ههذع عأدوعت  (2112 )خلاهها و  ( 2102)هيمصههطو   (

 .عاتهلطبث  عاي سبن عستخاعم ل ، و ذع عدلشلر   عإلجيلبث  عاي سبن يف ط بثلت عاتملب  

م هلرعت عسهتخاعم مةعقهع عاةهث عدلةلشهر يف يف تن ث   عستخاعم تطةثقلت عجلةعل تةتثف يتض  شلل سة  فلطبث  
عذل عدلث عت عاتملبث ث  عاي عشت ل طبث هل ، وقا ترجع هذ  عانتثج  أطضلء هثئ  عاتاريس بلجللممل  عإلسالمث  ااي عاتاريس 

 مكهلن حبثهث  هل متهارب يهتملب  وفقهلً  أيوقهن وىف  أيعاتص ث  عدلقوح و ذع عاتةعصل عدلتهزعم  وغه  عدلتهزعم  بلدلتهاربني يف 
 مل بث  عاتملب .وعمكلسلته و اع وقته عدلتلح وعدلنلسا ا اارطته

 توصيات البحث:

 فإن الباحث يوصي بما يلي: نتائج البحث التي تم التوصل اليها في ضوء 

 عستخاعم تطةثقلت عجلةعل يف تاريس عدلةعد عاتملبث ث  عدلختبه  االستهلد  م  عإلمكلسثلت عاي تقام ل. .0
عاةسلئ  عاي ذب ع بني عاتةعصل عدلتزعم  وغ  عدلتزعم  يف عاتاريا ، وذاك دلرعطل  خصلئص  تنةيع ضرور  .2

 عدلتاربني وتروف ط ب  .



  عاتاريس بنظلم عاتاريا ط  هثئ أطضلءتتةن عجللممللت خط  وعضح  عدلمللدل   اتن ث  عاقار  عدل لري   ضرور  .2
 بملا 

 س يف عجللممللت طبي عستخاعم تطةثقلت عجلةعل يف عاتاريس.طقا دورعت متنةط  اتاريا أطضلء هثئ  عاتاري .4
عاتشلر ث  م  خالل تطةثقلت  عأسظ  عامل ل طبي رفع ماتةى عاتهلطل بني عدلملب  و البه بتهملثل ضرور   .2

 عجلةعل.
 وعدلملت ا طبي تقنثلت عجلةعل. عجللممليتةتثف عاتملبث  ط  بملا يف عاتملبث  عالهت لم بتةتثف  .2

 مقترحات البحث:

 درعس  صملةبلت عستخاعم عجلةعل يف عاتملبث  عجللمملي. .0
 .طبي تن ث  عاتهك  عإلباعطي  عجلةعل يف عاتملبث  قةل عجللمملي تطةثقلت عاتملب  بلستخاعم أ ردرعس   .2
ةحثث  ااى  الب عجرعء درعس  ذبريةث  تتنلول عالذبل  ضلة عستخاعم تطةثقلت عجلةعل يف تن ث  عدل لرعت عا .2

 .عاارعسلت عاملبثل

  



 المراجع العربية

(. فلطبثه  برسهلمج مقهوح قهلئ  طبهي عاتهاريا عإلاكهووي طه  بملها يف تن ثه  بملهض 2102عبةخطة  ، عااثا طةهاعاةرل ) .0
م لرعت عاتملبهث  عإلاكهووي اهاى أطضهلء هثئه  عاتهاريس ، عدلهؤسبر عاهاورل عارعبهع ابهتملب  عإلاكهووي وعاتملبهث  طه  

 بملا ، عاريلض.
(. تقنثهلت عاتملبهث  عإلاكهووي وعدوعتههه ىف خامه  عاقهرعن عاكهرمي بهني عانظريه  وعاتطةثهه  ، 2100ع  ثهزى ، مجثهل ع ها ) .2

 (.2)4، رلب  عاملبةم وعاوبث 
(. ع ههر تطةثقههلت عذلهههلتف عانقههلل يف مةعقههع عاتةعصهههل 2102عجلرياههي ، عالء ، وعارحثبههي ، تغريهها، وعامل هههري ،طلئشهه  ) .2

 (.00) 0، عجملب  عأردسث ملبث  عاقرعن عاكرمي اطلاةلت جلممل   ثة  وعذبله   ضلةهل، عالجت لطي طبي تملب  وت
ابتملبث  عدلتنقل يف تن ثه  عاتهلطهل  Black board Mobile فلطبث  عستخاعم برسلمج(. 2102عخلزمي ، خلاا سلصر ) .4

، رسههلا   سههملةد وعاتحصههثل عاارعسههي اههاي  ههالب مقههرر تههاريس عاريلضههثلت يف  بثهه  عدلملب ههني  لمملهه  عدلبههك
 د تةرع  ، جلممل  عالملم زل ا ، عدل بك  عاملربث  عااملةدي .

(. عسههتخاعم عذلههلتف ع  ههةل يف عاتملبههث  بههني عاتأيثهها وعاههرفض، ورقهه  ط ههل مقامهه  عذل 2102عااهشههلن، مجههلل طبههي ) .2
 عاشثخ. عاناو  عاملب ث  عاثلسث  ": سظ  عاتملبث  عامللرل يف طصر عاتنلفاث  ، بث  عاوبث  ، جلممل   هر

، عانههاو  عسههتخاعم عذلههلتف ع  ههةل يف عاتههاريا وعاههتملب  دلههلذع ؟ ويف مههلذع؟ و ثههف ؟(. 2101عااهشههلن، مجههلل طبههي ) .2
عالوذل يف تطةثقههههلت عدلملبةمههههلت وعالتصههههلالت يف عاتملبههههث  وعاتههههاريا،  بثهههه  عاوبثهههه  ، جلمملهههه  عدلبههههك سههههملةد ، 

 عاريلض.
بهل  ةل / صهثغ  جايها  ابتملبهث  طه  بملها ، حبهث مقهام عذل (. عاتملبهث  2112عااهشلن ، مجهلل ، يهةسس ، رلهاى ) .2

عاناو  عاملب ث  عالوذل اقا  عاوبث  عدلقلرس  وعالدعر  عاتملبث ث  بكبث  عاوبث  ، جلممل   هر عاشثخ ، ربن طنةعن " 
 .2112أبريل  22سظ  عاتملبث  عامللرل عإلفوعضي " بتلريخ 

 ، عاريلض : مطلبع عحل ثضي. ملبث  ط  بملا وتقنثلته يف عأاهث  عاثلاث عات(. 2114عاربثملي ، عااثا زل ةد ، وعخرون ) .2
ع هر تطةثقهلت عاهتملب  عانقهلل طبهي تن ثه  م هلرعت عحلهس عاملهادي يف مهلد  عاريلضهثلت (. 2102عااملةي، سهةر  زل ها ) .2

تملبث  ط  بملا . : عدلؤسبر عااورل عارعبع ابتملب  عإلاكووي وعا ااي  لاةلت عاصف عاثلي عاثلسةي يف ماين  بريا 
 .2102عاريلض ،

، رسهلا  تطةير بثئ  تملبث ث  عاكووسث  متنقب   لممل  عاةنلت يف ضةء ممللي  عاهتملب  عدلتنقهل(. 2112عاشليع، حص  ) .01
 د تةرع ، جلممل  عالم   سةر ، عاريلض.

، عاملهني : دعر  شهري تكنةاةجثل عاةسلئ  عدلتملاد  عاتملبث ه  يف عاقهرن عحلهلدي وعامل(. 2100عاملش ى ، هشلم ع ا ) .00
 عاكتلب عجللمملي.

(. ع ههر تطةثقههلت عذلههلتف عانقههلل ىف مةعقههع عاتةعصههل عالجت ههلطي طبههي تملبهه  وتملبههث  عاقههرعن 2102عامل ههرى ، طلئشهه  ) .02
 ( .0) 00،  عجملب  عالردسث  ىف عاملبةم وعاوبث عاكرمي اطلاةلت جلممل   ثة  وعذبله   ضلةهل ، 



تخاعم عاهتملب  عانقههلل يف تن ثه  عدل هلرعت عامل بثهه  وعاتحصهثل اهاى  ههالب (. عسه2102عاغلمهاي ، فهلي  به  سههملثا ) .02
 cybrarians Journal  ،2 (20.)، جلممل  عاةلح  

" يف تن ثه  م هلرعت عاقهرعن عاكهرمي M-Learningفلطبث  منةذج ابتملب  عدلتنقهل "(. 2112عاهليز ، ط ةد سبث لن ) .04
، رسههههلا  ملجاههههت   بثههه  عاوبثهههه  ، جلمملهههه  عالمههه   سههههةر  ، عدل بكهههه  عاملربثهههه   اهههاي تب ثههههذعت عدلرحبهههه  عالبتاعئثههه 

 عااملةدي .
(.ع ههههر عسههههتخاعم عاههههتملب  بههههلج ز  عجلههههةعل طبههههي م ههههلرعت عاتهكهههه  عانلقهههها ، رسههههلا  2101عاقحطههههلي، سههههنلء سههههملثا ) .02

 ملجات  ،  بث  عاوبث  ، جلممل  عدلبك بملاعاملزيز  ا .
، ر عاتملب  عانقلل طبي تن ث  م لرعت عاتهكه  عانلقها اهاي  لاةهلت  بثه  عاوبثه ع (. 2100عاقحطلي، سنلء سملثا ) .02

عدلؤسبر عااورل عاثلي ابتملبهث  عالاكهووي وعاتملبهث  طه  بملها :عدلر هز عاهة ين ابهتملب  عإلاكهووي وعاتملبهث  طه  بملها ، 
 عاريلض.

ة عسهتخاعم تقنثهه  عذلةعتههف عانقلاهه  ىف عذبلههلت مملب ههي ومملب ههلت عدلرحبه  عاثلسةيهه  ضلهه(. 2102عاقهري ، مسهه   تههلهر) .02
، قاهه  تقنثهههلت  عامل بثهه  عاتملبث ثهه  دباينهه  عاريهههلض ، رسههلا  ملجاههت  ،  بثههه  عاشههرق عاملههريب ابارعسهههلت عاملبثههل

 عاتملبث  ، عدل بك  عاملربث  عااملةدي .
دلثه  عالسوسهن طبهي ع ر عاتاريس بلستخاعم عاهصةل االفوعضث  طم عاشةك  عاملل(. 2112عدلةلرك ، أ ا طةاعاملزيز ) .02

. رسلا  ملجات  ،  بث  عاوبث  ،  ربصثل  الب  بث  عاوبث  ىف تقنثلت عاتملبث  وعالتصلل  لممل  عدلبك سملةد
 جلممل  عدلبك سملةد بلاريلض، عدل بك  عاملربث  عااملةدي .

بههافلع عدلههها  ىف منههةذج مقههوح إلسشههلء مر هههز تههاريا طهه  بملهها بلدلايريهه  عامللمهه  ا(. 2112عدلطههرىف ، سههلدل مههرزوق ) .02
، رسلا  ملجات  ، جلممل  سليف عاملربث  ابملبةم عأمنث  ، عاريلض ،  عدل بك  عاملربث  عااملةدي  ، درعس  مثاعسث 

 عدل بك  عاملربث  عااملةدي .
، عالسكناري  : دعر عجللممل  عاتملبث  عإلفوعضي ، فباهته ، مقةملته ، فرص تطةثقه (. 2112عدل اي ، رلاى  ه ) .21

 عجلايا .
(. مملههلي  بثئههلت عاههتملب  عجلههةعل، عدلههؤسبر عااههنةي عاتلسههع : تطههةير  بثههلت 2112أمههني ، زينهها ،وعحلبهههلوي ،واثهها ) .20

، جلممله   21/4/2112-22عاوبث  عانةطث  ىف ضةء ممللي  عجلةد  وعالطت لد ،  بث  عاوبث  عانةطث  ىف عاهو  
 دمثلط ، مج ةري  مصر عاملربث .

ىف تن ثههه  عاهههةطي  SMS(. فلطبثههه  عاهههتملب  عدلتنقهههل بلسهههتخاعم خامههه  عارسهههلئل عاقصههه   2102بهههار ، ع ههها ف هههث  ) .22
رلب   بث  بةملض مصطبحلت تكنةاةجثل عاتملبث  ااي أخصلئي تكنةاةجثل عاتملبث  وعالذبل  ضلة عاتملبث  عدلتنقل. 

 ، جلممل  بنل  .مصر. عاوبث 
 عاتملب  عإلاكووي. ط لن: دعر وعئل. (. أسلسثلت2112بن دومي، حا  ع ا ) .22



(. أ ههر عاتهلطههل بههني منهه  عاههاط  عإلاكههووي عدلتنقههل وعالسههبةب عدلملههريف يف تن ثهه  2102زيههاعن ، عشههرف طةههاعاملزيز ) .24
عاتحصثل وبقلء ع ر عاتملب  ااى  الب عاارعسلت عاملبثهل، عدلهؤسبر عاهاورل عارعبهع ابهتملب  عإلاكهووي وعاتملبهث  طه  

 .2102بملا ، عاريلض ،
(. بنههههلء مةقههههع عاكههههوو  مههههاط  بتملبههههث  متنقههههل اتن ثهههه  عاتحصههههثل وعالذبههههل  ضلههههة 2100شههههحلت  ، سشههههةى رفملههههن ) .22

 ( .02)2ماتحا لت تكنةاةجثل عاتملبث  ،رلب  تكنةاةجثل عاوبث  ،
 ، عاقلهر  :مكتة  عااعر عاملربث . مهلهث  جايا  اتطةير عاتملبث (. 2101شحلته ، حا  ) .22
(. مرعحل وخطةعت تص ث  وتنهثذ عاتاريا عإلاكووي طبي شةك  عالسوسن، 2102ااملثا )طةاعارعزق ، عااملثا ع .22

 (.2) 2جلممل  عدلنصةر  ،  رلب  عاتملبث  عإلاكووي،
(.ضةعب  تةتثف تقنث  عدلملبةملت يف عاارعسلت عاقرآسث  ، ورق  مقام  عذل 2112طةاعاملل ي ، زل ا طةاعابطثف ) .22

 عاشرطث  وعاملربث  ، عاريلض .ساو  تقنث  عدلملبةملت وعاملبةم 
(. تص ث  بثئ  تملب  عاكووسث  قلئ   طبي ع ل ل  عحللسةبث  وأ رهل ىف تن ث  بملض 2102طةاعاملزيز ،  اي أ ا ) .22

عجملب  عالردسث  م لرعت عالط لل عدلكتةث  ورباني م لرعت ط   عاتملب  ااى  الب عدلاعرس عاثلسةي  عاتجلري  ، 
 ( .2) 2،  يف عاملبةم وعاوبث 

عاقث   عاي يضثه ل عاتملب  عدلتنقل طبي ط بثي عاتملب  وعاتملبهث ، ورقه  ط هل منشهةر  طبهي (. 2101طةاع، ، غلد  ) .21
 .https://www.abegs.org. مةقع مكتة  عاوبث  عاملريب

( تصه ث  بثئه  تملبث ثه  إاكووسثه  اتن ثه  م هلرعت 2102طقل ، رلهاى ، مخهثس ، زل ها ، وأبةشهق  ، زل ها ) .20
عاتهههههههههههههههههههههههلرل :  عإلاكهههههههههههههههههههههههوويتصههههههههههههههههههههههه ث  طنلصهههههههههههههههههههههههر عاهههههههههههههههههههههههتملب  . حبهههههههههههههههههههههههث منشهههههههههههههههههههههههةر طبهههههههههههههههههههههههي عدلةقهههههههههههههههههههههههع 

http://site.iugaza.edu.ps/msaqel/wp-content/uploads/web%20Environment.pdf 
، ط هههلن: دعر  وسهههلئل عالتصهههلل وتكنةاةجثهههل عاتملبهههث (. 2114، زل ههها طثههها )طبثهههلء ، رحبهههي مصهههطهي و عاهههابس  .22

 عاصهلء ، عأردن.
 (.220) 2، رلب  عدلملرف (. تكنةاةجثل عاتملبث  عخلبةي ، 2102فت  ع، ، مناور طةاعااالم ) .22
ي ىف ع اههلب  بةهه   بثهه  عاوبثهه   لمملهه  عالقصهه SMS(. فلطبثهه  عاههتملب  عانقههلل خبامهه  2102م ههاى ، حاهه  .) .24

 ( .2) 21ابملبةم عالسالسث ،  رلب  جلممل  عانجلح األحبلثدلهلهث  تكنةاةجثل عاتملبث  وعالحتهلظ ال ، 

 

 المراجع االجنبية
35. Jonas, D,(2012).Evaluating Apps for Learning and Teaching ,7(4). 

36. Chayko ,M (2008).A mobile Learning System for Scaffolding Bird Watching 

Learning . Albany: state University of New York Press 

37. Smith, L.(2005). Social Mobile Applications.  Paper presented at Third 

International Conference Of e- Learning and Distance ,Riyadh ,KSA ,38(4) 

https://www.abegs.org/


38. Wasilewska ,A,(2009). Mobile Phone Applications in Academic Library service 

aStudent Feedback, Paper Presented at the International Multiconference on 

Computer Science and Information Technology ,Mragowo ,Poland. 

39. Motivalla,L.(2007). Mobile Learning: A Framework and Evaluation, paper 

presented at Symposium on The Glorious Quran and Contemporary 

Technologies: Information Technology, Al Madinah Almunawwarah ,KSA. 

40. Menacer ,M(2009). How Do Mobile Devices and Apps Inspire and Facilitate 

your Teaching? 5 (5). 

41. Santosh, B,K (2013). E and M Learning Comparative study, sidho- kanho- 

Birsha, International Journal on New Trends in Education and Their 

Implications, July 2013 Volume :4 issue : 3 Article : 08 Issn 1309-6249. 

42. Yang, D,C(2010). Promoting Sixth Grader's Number Sense and Learning 

Attitudes Via Technology- based Environment. Educational Technology and 

Society, v 13(4). 

43. Keskin, O &Metcalf, D (2012). the current perspectives, theories and practices 

of mobile Learning (2). 

44. Sharples,M.(2005) Towards a theory of mobile learing, cape Town South 

Africa. http://www.oecd.org/edu/ceri/38360564.pdf 
45. Kanji, A., Horiguschi ,H., Suzuki, K ., & Nambu, M.(2004) Development and 

evaluation of web – based in – service training system for improving the ict 

leadership of schoolteachers . Journal of Universal Computer Science, 7 (3). 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/edu/ceri/38360564.pdf

