
 

 

 النقال يف تنميت مفاهيم اإلحصاء واإلحتماالث يف فاعليت التعلم 

 جدةمبدينت مادة الرياضياث لطالباث الصف الثالث ثانىي 

 عزيـزة أمحد الزهراني  الباحثت /

 ان مهدي حممدــإميالدكتىرة / 
 جامعة امللك عبدالعزيز -برنامج الدراسات العليا الرتبوية-التقنيات التعليم املشاعدأستاذ 

 اململكة العربية الشعودية

البحثمستخمص   
ىدؼ البحث الحالي إلى قياس فاعمية استخداـ بعض تطبيقات التعمـ النقاؿ في تنمية بعض مفاىيـ    

اإلحصاء كاإلحتماالت في مادة الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة، كاتبعت الباحثة المنيج شبو 
التجريبية كالضابطة ، بمغت  التجريبي، كقد اعتمد البحث الحالي عمى التصميـ التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف

مدارس التعميـ ( طالبة مف طالبات الصؼ الثالث الثانكم في الثانكية الثامنة كالثمانكف إحدل 04عينة البحث )
كلتحقيؽ أىداؼ البحث قامت الباحثة ببناء أداة البحث المتمثمة في اختبار تحصيمي خاص ، العاـ بمدينة بجدة

 حتماالت.ببعض مفاىيـ كحدة اإلحصاء كاإل
كقد خمص البحث إلى عدة نتائج أىميا فاعمية التعمـ النقاؿ في تنمية بعض مفاىيـ اإلحصاء كاإلحتماالت     

في مادة الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة، كفي ضكء ما أسفر البحث عنو مف نتائج تـ تقديـ 
 عدد مف التكصيات كالمقترحات.

Abstract 
    The objective of the current research is to measure the effectiveness of using some 

mobile learning applications in developing some concepts of statistics and probability in 

mathematics for third graders in Jeddah. The researcher followed the semi-empirical 

approach. The current research was based on experimental design based on experimental 

and control groups, ), A student of the third grade secondary school in the Eighty-eighth 

High School of public education in Jeddah, and to achieve the objectives of the research, 

the researcher built a research tool of the achievement test for some of the concepts of the 

Unit of Statistics and Probability. 
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     The study concluded several results, the most important of which is the effectiveness of 

mobile learning in the development of some concepts of statistics and probability in 

mathematics for third graders in Jeddah, and in the light of the results of the search results 

were made a number of recommendations and proposals. 
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 مقدمة البحث:
تشيد األكساط التربكية محميان كعالميان اىتمامان متزايدان بتكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات كاالتصاالت نتيجة لمتقدـ    

المستيدفة، كالتطكر السريع بيا، بيدؼ تطكير الكاقع التربكم كتجكيد عممية التعميـ كالتعمـ لتحقيؽ نكاتج التعمـ 
حيث ظيرت في السنكات األخيرة طفرة في المستحدثات التكنكلكجية المرتبطة بالتعميـ، كمنيا التعمـ اإللكتركني 
، كالذم ييدؼ إلى نقؿ العممية التعميمية مف صكرتيا التقميدية بداخؿ المؤسسات إلى مناىج تعميمية مف خالؿ 

يف عف بعضيما بكاسطة المسافة الطبيعية أك المكاف البعيد شبكة الكيب، عندما يككف المعمـ كالطمبة منفصم
 (.52، 5442)اليادم، 

كيتيح التعمـ اإللكتركني تقديـ المعمكمات إلى المتعمـ عبر جميع الكسائط اإللكتركنية متضمنان شبكة     
كف، كاألقراص ، كاألقمار الصناعية كأشرطة التسجيؿ كأشرطة الفيديك ككذلؾ عبر التمفزيInternetاإلنترنت 

المصنكعة بالميزر كاستخداـ الحاسكب التعميمي، كذلؾ بيدؼ إكساب المعرفة كالقدرة عمى استخداميا )زيتكف، 
5442 ،81 .) 

كيعتبر التعمـ النقاؿ شكالن جديدان مف أشكاؿ نظـ التعمـ اإللكتركني كالذم يقـك عمى انفصاؿ المعمـ عف    
ـ عمى تكفر فرص تعميـ ميمة لألفراد الذيف ال تتكفر في مناطقيـ البنية التحتية المتعمميف مكانيان ك زمانيان، كيقك 

الالزمة لتحقيؽ فرص التعميـ اإللكتركني في المناطؽ الريفية أك لألفراد المتنقميف دائمان بسبب نمط عمميـ 
 (.95، 5488كالراغبيف في التعمـ )أبك مكتو، 

بة تطكر ىائؿ كغير مسبكؽ نحك إتاحة التعمـ اإللكتركني المتعمميف في بناء عمى ذلؾ فالتعمـ النقاؿ بمثاك       
كافة األزمنة كاألمكنة، كمف خالؿ أكثر كسائؿ االتصاؿ شيكعان كاستخدامان كامتالكان بيف المتعمميف كىك الياتؼ 

اإلعدادية كحتى النقاؿ، نظران إلمكانية اقتناء الغالبية العظمى مف المتعمميف في كافة المراحؿ الدراسية مف 
مكاناتيا المتعددة )الؿ،  (. 898، 5488الجامعة ألجيزة الياتؼ المحمكلة بأشكاليا كمكديالتيا كا 

كييدؼ التعمـ النقاؿ إلى تكفير بيئة تعمـ مناسبة بحيث يستطيع المتعمـ التعمـ بدكف حدكد زمانية أك مكانية      
، ككذلؾ (Joo & Kim, 2009)متمركزة حكؿ المتعمـ  كبالتالي تحقيؽ عممية تعميمية أكثر إبداعان تككف

، كأيضان تكفير بيئة (Wang& et al, 2007)مساعدة المتعمميف عمى التعمـ في أم كقت كفي أم مكاف 
 .(Laurillard & Pachler,2007)تفاعمية تساعد المعمـ عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ 

نشاء      كالتعميـ مف خالؿ بيئة التعمـ النقاؿ يتسـ باإلثارة حيث يساعد المتعمميف عمى التكاصؿ مع اآلخريف، كا 
 .(Hussin, et al., 2012, 277)مستندات، كقراءة الممفات، كالدخكؿ عبر شبكة الكيب 

ف أف يتـ في كؿ كقت بناء عمى ما سبؽ يمكف استخالص عديد مف مميزات التعمـ النقاؿ، منيا  أنو يمكك      
ككؿ مكاف كيتيح لممتعمـ التكاصؿ السريع مع شبكة الكيب، ككذلؾ يتصؼ بسيكلة تبادؿ الرسائؿ بيف المتعمميف 

يتصؼ بقدرة تخزينية عالية بعضيـ البعض، كالتكمفة ليذه التقنية منخفضة نسبيا كىي رخيصة كمتداكلة، ك 
اعمية التعمـ النقاؿ داخؿ العممية التعميمية كدراسة الجيني كىناؾ عديد مف الدراسات التي أثبتت ف،  لمغاية

( التي أثبتت فاعميتو عبر الرسائؿ القصيرة في تدريس بعض مفاىيـ التعميـ اإللكتركني كمكضكعاتو 5482)
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( أف التعمـ النقاؿ يساعد عمى تنمية الكعي 5485كتكصمت دراسة بدر )، لطالبات دراسات الطفكلة
 تكنكلكجيا التعميـ، ككذلؾ ينمي إتجاىات الطالب نحك استخدامو في العممية التعميمةبمصطمحات 

كعمى الجانب اآلخر تعتبر مادة الرياضيات مف أكثر المكاد الدراسية التي تساعد عمى تنمية التفكير      
ممية المتنكعة بأنماطو المختمفة حيث إنيا إحدل الكسائؿ التي يمكف أف تساعد عمى مالحقة التغيرات الع

كالمتسارعة التي يمكج بيا العالـ اآلف، حيث إنيا تعد بمثابة العمـ الذم ييدؼ إلى كضع نمكذج لمككف كفيمو ، 
كما تسيـ في تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار مف خالؿ تنمية القدرة عمى تحميؿ المشكمة كالتخطيط لحميا، 

 (.212، 5482كفرض الفركض، كاختيار أفضؿ الحمكؿ )ىالؿ، 
( أف المفاىيـ الرياضية مثميا مثؿ أم مفيـك عممي مجرد يخمك أسمكب عرضو 809، 5488مفمح ) كيرل     

مف أم عنصر تشكيؽ، لذا فيي تحتاج إلى استخداـ كسائط تكنكلكجية تحكؿ ىذه المفيكمات المجردة إلى 
 مفيكمات محسكسة قابمة لمفيـ كالتطبيؽ. 

( أف إلكتساب المفاىيـ الرياضية أىمية كبيرة ككنيا أحدل مككنات 8، 5445) كيرل السامرائي كقدكرل    
كساب المعمـ كالمتعمـ خبرات عممية يمكف  المعرفة الرياضية التي تساعد عمى فيـ طبيعة الرياضيات كتطكرىا كا 

 ليا إف تثرم البنية المعرفية لدل الطمبة مف خالؿ تحفيز عممية النمك الذىني. 
( عمى كجكد صعكبة لدل المتعمميف 5484( كدراسة البياتى )5484ت دراسة محمد كعبيدات )كقد أكد     

( إلى أف ىناؾ صعكبة في تعمـ 522، 5445في تعمـ المفاىيـ الرياضية، ككذلؾ أشارت دراسة المعيكؼ )
تعمميف عمى المفاىيـ الرياضية كأشارت إلى ضركرة البحث عف أفضؿ السبؿ كالطرؽ كاألساليب التي تساعد الم

 إكتسابيا كصكالن إلى تعمـ القكاعد كالتعميمات الرياضية التي تبنى عمييا. تككينيا ك
سبؽ عرضو كعمى الرغـ مف أىمية الرياضيات إال أنو الزاؿ ىناؾ صعكبة كبيرة في تدريس  كمف خالؿ  ما    

ستفادة مف مميزات تطبيقات التعمـ المفاىيـ الرياضية نظران لتجردىا، األمر الذم دعا الباحثة إلى محاكلة اال
 لدل طالبات الصؼ الثالث الثانكم.  االحتماالت النقاؿ في تنمية مفاىيـ اإلحصاء ك

 شكمة البحث:اإلحساس بم
 نبعت مشكمة البحث الحالي من عدة نقاط ىي:

( 5484( كدراسة البياتى )5484ت )محمد كعبيدامف مف تكصيات الدراسات السابقة مثؿ دراسة كؿ  -
تكصمت إلى كجكد صعؼ لدل المتعمميف في تحصيؿ المفاىيـ ( كالتي 522، 5445دراسة المعيكؼ )ك 

لممفاىيـ   المتعمميفأكصت بضركرة استخداـ المستحدثات التكنكلكجية في تنمية تحصيؿ الرياضية 
 .الرياضية

مف خالؿ اإلختبارات انخفاض  الثانكية حيث الحظتمف خالؿ عمؿ الباحثة كمعممة رياضيات بالمرحمة  -
درجات الطالبات في كحدة اإلحصاء كاإلحتماالت كعند سؤاؿ الطالبات ارجعف السبب إلى ضعؼ قدرتيف 

  كاالحتماالت.فاىيـ اإلحصاء في فيـ  م
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ت عف ( معممة لمادة الرياضيا54نتائج المقابالت: حيث قامت الباحثة بإجراء عدة مقابالت مع عدد ) -
( بالمرحمة الثانكية ككانت كاالحتماالتأسباب ضعؼ في استيعاب مفاىيـ الرياضيات في )اإلحصاء 

 :النتائج كاآلتي
أرجعف عمى كجكد ضعؼ لدل الطالبات في كحدة اإلحصاء كاإلحتماالت ك  مف المعممات( % 52اتفقت ) .1

 عمى تكصيؿ المعمكمات بشكؿ جيد. السبب إلى عدـ تكفر اإلمكانات التي تسمح بإدخاؿ التقنية لتساعدىف
% مف المعممات أكدف أف استخداـ التعميـ النقاؿ يمكنو أف يزيد مف التحصيؿ الطالبات حيث يمكنيـ 844 .5

 التفاعؿ معو، كيمكنو أف يثير اىتماميف. 
 مشكمة وتساؤالت البحث:

كم لمفاىيـ اإلحصاء مشكمة البحث في ضعؼ تحصيؿ طالبات الصؼ الثالث الثان مخصمما سبؽ تت        
مافاعمية  كاإلحتماالت، كيمكف التكصؿ إلى حؿ لمشكمة البحث مف خالؿ االجابة عمى السؤاؿ الرئيس اآلتي:

 في مادة الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة؟ كاالحتماالتالنقاؿ في تنمية مفاىيـ اإلحصاء  التعمـ
 الفرعية اآلتية:ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئمة 

في مادة الرياضيات لطالبات  كاالحتماالتما التصكر المقترح لمتعمـ النقاؿ في تنمية مفاىيـ اإلحصاء  .8
 بجدة؟ ةثانكيالصؼ الثالث 

عند مستكل التذكر في مادة  كاالحتماالتما فاعمية التعمـ النقاؿ في تنمية تحصيؿ مفاىيـ اإلحصاء  .5
 الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة؟

عند مستكل الفيـ في مادة الرياضيات  كاالحتماالتما فاعمية التعمـ النقاؿ في تنمية مفاىيـ اإلحصاء  .2
 لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة؟

د مستكل التطبيؽ في مادة الرياضيات عن كاالحتماالتما فاعمية التعمـ النقاؿ في تنمية مفاىيـ اإلحصاء  .0
 لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة؟

في مادة الرياضيات لطالبات  كاالحتماالتما فاعمية التعمـ النقاؿ في تنمية تحصيؿ مفاىيـ اإلحصاء  .2
 الصؼ الثالث ثانكم بجدة؟

 أىداف البحث:
 ىدؼ البحث الحالي إلى:

في مادة الرياضيات لطالبات  كاالحتماالتكضع التصكر المقترح لمتعمـ النقاؿ في تنمية مفاىيـ اإلحصاء  .8
 الصؼ الثالث ثانكم بجدة

عند مستكل التذكر في مادة  كاالحتماالتتحديد فاعمية التعمـ النقاؿ في تنمية تحصيؿ مفاىيـ اإلحصاء  .5
 الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة.

عند مستكل الفيـ في مادة  كاالحتماالتديد فاعمية التعمـ النقاؿ في تنمية تحصيؿ مفاىيـ اإلحصاء تح .2
 الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة.
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عند مستكل التطبيؽ في مادة  االحتماالت تحديد فاعمية التعمـ النقاؿ في تنمية تحصيؿ مفاىيـ اإلحصاء ك .0
 لث ثانكم بجدة.الرياضيات لطالبات الصؼ الثا

في مادة الرياضيات لطالبات  االحتماالت تحديد فاعمية التعمـ النقاؿ في تنمية تحصيؿ مفاىيـ اإلحصاء ك .2
 الصؼ الثالث ثانكم بجدة.

 أىمية البحث:
  قد يفيد البحث الحالي الفئات التالية:

 :الطالبات .1
  تريد كفؽ إمكاناتيا كقدراتيا.تحقيؽ مبدأ التعمـ الذاتي حيث تتعمـ كؿ طالبة بذاتيا كقت ما  -
 تنمية دافعية الطالبة نحك عممية التعمـ. -
 تحسيف عممية التكاصؿ كالتعاكف بيف الطالبات بعضيف البعض كبيف الطالبات كالمعممات. -
 تعزيز كصكؿ الطالبة إلى مصدر تعمـ متجديد بسيكلة كيسر. -
الميارات العقمية مثؿ التنظيـ كالربط كالتمييز يساعد تنمية المفاىيـ الرياضية الطالبات عمى تنمية بعض  -

 كتحديد الخصائص المشتركة كالتجريد.
 لممعممات:  .2
 مساعدة المعممة عمى تنكيع طرؽ تعمـ المفاىيـ الرياضية كزيادة األنشطة التعميمية غير النمطية. -
ت الحديث التي مساعدة المعممة في اكساب المفاىيـ الرياضية لمطالبات مف خالؿ تكنكلكجيا االتصاال -

 أضفت عمى العممية التعميمية صفة الترفية مما يجعؿ الطالبات يقبمكف عمى التعمـ مف خالليا. 
 القائميف عمى العممية التعميمية: -
تقديـ نمكذج جديد في التدريس عبر كسائؿ تقنية مستحدثة تقـك عمى تكصيؿ المفاىيـ المجردة إلى  -

 يقة شيقة تعتمد عمى مخاطبة حكاس الطالبات.الطالبات في أم كقت كفي أم مكاف بطر 
تكجيو أنظارىـ نحك استخداـ تطبيقات التعمـ النقاؿ لمتغمب عمى بعض المشكالت المكجكدة  :لباحثينا .3

داخؿ العممية التعميمية باإلضافو إلى تكجيو انتباىيـ نحك استخداـ استراتيجيات كتقنيات أخرل لمتغمب عمى 
 المشكالت المكجكدة في مادة الرياضيات. 

 فروض البحث:
( بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ )التعمـ 0.05مستكل )يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند  .8

المجمكعة الضابطة التي تستخدـ )التعمـ التقميدم( في القياس البعدم لإلختبار  النقاؿ(، كمتكسط درجات
 عند مستكل التذكر لصالح المجمكعة التجريبية. كاالحتماالتالتحصيمي المرتبط بمفاىيـ اإلحصاء 

( بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ )التعمـ 0.05فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل )يكجد  .5
 لالختبارالنقاؿ(، كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة التي تستخدـ )التعمـ التقميدم( في القياس البعدم 

 كعة التجريبية.عند مستكل الفيـ لصالح المجم كاالحتماالتالتحصيمي المرتبط بمفاىيـ اإلحصاء 
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( بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ )التعمـ 0.05يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل ) .2
 لالختبارالنقاؿ(، كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة التي تستخدـ )التعمـ التقميدم( في القياس البعدم 

 كل التطبيؽ لصالح المجمكعة التجريبية.عند مست كاالحتماالتالتحصيمي المرتبط بمفاىيـ اإلحصاء 
( بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ )التعمـ 0.05يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل ) .0

 لالختبار البعدمالنقاؿ(، كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة التي تستخدـ )التعمـ التقميدم( في القياس 
 لصالح المجمكعة التجريبية. كاالحتماالتاء التحصيمي المرتبط بمفاىيـ اإلحص

 حدود البحث:
 بالحدكد اآلتية: البحث ألتـز

 بمدينة جدة. المكانية: المدرسة الثانكية الثامنة كالثمانكف الحدكد
 .KO-SU  ،WhatsAppاستخداـ تطبيؽ النقاؿ   :المكضكعية الحدكد

 ىجرية.8029-8022الدراسي نية: الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ ازمػػػػػػػػالحدكد ال
عتمد البحث الحالي عمى المنيج شبو التجريبي لمعرفة فاعمية المتغير المستقؿ التعمـ النقاؿ ا: منيج البحث

  االحتماالت.عمى المتغير التابع مفاىيـ اإلحصاء ك 
 أدوات ومواد البحث ومادة المعالجة التجريبية: -

المرتبطة  كاإلحتماالتاختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لمفاىيـ اإلحصاء  البحث الحالي عمي: اعتمد
 .بمادة الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث الثانكم
 مادة المعالجة التجريبية تطبيقات التعمـ النقاؿ.

 متغيرات البحث:
 أكال: المتغير المستقؿ: التعمـ النقاؿ.

 .االحتماالتك ثانيا: المتغير التابع :مفاىيـ اإلحصاء 
 مصطمحات البحث:

 التعمم النقال:  -
سالـ        عمى أنو " أل نكع مف التعمـ يحدث  (CHANCHAR& ISLAM , 2014,1)يعرفو شنشر كا 

عندما ال يككف المتعمـ مرتبط بمكاف ثابت،  أك ىك التعمـ الذم يحدث عندما يستفيد المتعمـ مف المميزات التي 
 الجكاؿ أك أجيزة الكمبيكتر المحمكلة لدعـ عممية التعمـ". تتيحيا األجيزة النقالة مثؿ

تقديـ المحتكل التعميمي في كحدات تعميمية مصغرة بكسائط متعددة كتعرفو الباحثة إجرائيا عمى أنو"     
)نص،صكت،صكرة،فيديك(مف خالؿ األجيزة الذكية بما يحقؽ التعمـ كاالستجابة لألنشطة كتقديـ التغذية الراجعة 

أىداؼ التعمـ المتمثمة في تنمية مفاىيـ اإلحصاء  يؽ التكاصؿ كالتفاعؿ بأنكاعو بما يسيـ في تحقيؽكتحق
 ".في مادة الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة كاالحتماالت
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 المفاىيم الرياضية: -
مجمكعة مف األمثمة ( عمى أنيا "مجمكعة الصفات المشتركة بيف 8850، 5480يعرفو الطائي كالجميمي )     

 كالتي تتككف بصكرة عقمية عف مفيـك رياضي معيف يعبر عنيا بكممة أك رمز تككنو لممتعمميف".
كتعرفو الباحثة إجرائيان عمى أنو " مجمكعة مف الخصائص المشتركة لممضاميف الرياضية التي تعبر عف    

بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في  فكرة محسكسة أك مجرده يمكف أف يدؿ عمى رمز أك اسـ معيف كيقاس
 .اختبار المفاىيـ الرياضية "

 المحور األول  التعمم النقال:
 مفيوم التعمم النقال: .1

( عمى أنو " شكؿ مف 9، 5445تعددت التعريفات المرتبطة بالتعميـ النقاؿ، حيث يعرفو الدىشاف كيكنس )    
األجيزة الالسمكية الصغيرة كالمحمكلة يدكيا مثؿ اليكاتؼ أشكاؿ التعمـ عف بعد يتـ مف خالؿ استخداـ 

، Smartphones، كاليكاتؼ الذكية Pads، كالمساعدات الرقمية الشخصية Mobile Phonesالنقالة
، لتحقيؽ المركنة كالتفاعؿ في عمميتي التدريس كالتعمـ في أم Tablet Pcsكالحاسبات الشخصية الصغيرة  

 كقت كفي أم مكاف".
( بأنو " استخداـ أدكات رقمية السمكية Cochrane & Flitta, 2009,3457كيعرفو ككشرأف كفمتا )     

 متنقمة ضمف بيئات كسياقات لمتعمـ مصممة بشكؿ تربكل".
( بأنو " استخداـ األجيزة الالسمكية الصغيرة كالمحمكلة يدكيا مثؿ 582-585، 5449كعرفو سالـ )    

 Smart، كاليكاتؼ الذكية Pdas، كالمساعدات الرقمية الشخصية Mobile Phonesالتميفكنات النقالة 
Phones،  كأجيزة الكمبيكتر الشخصية الصغيرةTablet Pcs لتحقيؽ المركنة كالتفاعؿ في عمميتي التعميـ ،

 كالتعمـ في أم كقت كفي أم مكاف".
مصغرة بكسائط متعددة "تقديـ المحتكل التعميمي في كحدات تعميمية  إجرائيا بأنو كيعرؼ   

)نص،صكت،صكرة،فيديك(مف خالؿ األجيزة الذكية بما يحقؽ التعمـ كاالستجابة لألنشطة كتقديـ التغذية الراجعة 
كتحقيؽ التكاصؿ كالتفاعؿ بأنكاعو بما يسيـ في تحقيؽ أىداؼ التعمـ المتمثمة في تنمية مفاىيـ اإلحصاء 

 صؼ الثالث ثانكم بجدة".كاالحتماالت في مادة الرياضيات لطالبات ال
 أنماط التعمم النقال: .2

( أف التعمـ النقاؿ يتبع نمطاف أك 899-890، 5488تعددت أنماط التعمـ النقاؿ، حيث يرل آلؿ )ك     
 طريقتاف في التعمـ اإللكتركني، كىما كما يمي:

برامج الكمبيكتر التفاعمية متعددة الكسائط كالكتب اإللكتركنية(:  :غير المتصؿ بالكيب مثؿ التعمـ النقاؿ .8
حيث يقـك المتعمـ في ىذا النمط مف التعمـ باستعراض كمشاىدة البرامج كالكسائط كالمثيرات السمعية 
كالبصرية كالتطبيقات التعميمية اإللكتركنية كالتفاعؿ معيا مف خالؿ تخزينيا مسبقا عمى الياتؼ النقاؿ، أك 

أك الكمبيكتر E-Book Reader مى األجيزة التكنكلكجية النقالة األخرل مثؿ قارئ الكتب اإللكتركنية ع
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كغيرىا مف التكنكلكجيات  (PDAS)أك غيرىا مف األنظمة التكنكلكجية المساعدة األخرل Laptop النقاؿ 
 المرتبطة بالتعمـ النقاؿ القائـ عمى المكاد التعميمية اإللكتركنية.

النقاؿ القائـ عمى الكيب )التعمـ اإللكتركني مف خالؿ مكاقع التعميـ اإللكتركني عمى اإلنترنت( كفيو التعمـ  .5
كأل باد  tabletيقـك المتعمـ باستخداـ الياتؼ النقاؿ كغيره مف التكنكلكجيات النقالة األخرل مثؿ التابمت 

iPad  يبحر كيتفاعؿ بالصكت كالصكرة في اإلتصاؿ بشبكة اإلنترنت بحيث يستطيع المتعمـ أف يتعمـ ك
 كالنصكص مع كافة المتعمميف أك المعمميف المتصميف بشبكة اإلنترنت في الكقت نفسو.

كيقتصر البحث الحالي التعمـ النقاؿ القائـ عمى الكيب بحيث يمكف لمطالبات التعمـ مف خالؿ أجيزة     
tablet IPad  أكsmart phone  ككذلؾ التفاعؿ مع بعضيف البعض كالتشارؾ في المعارؼ كباستخداـ

 تطبيقات األجيزة المتصمة باإلنترنت في العممية التعميمية. 
 مميزات التعمم بالنقال: .3

( أف مميزات 5-8، 5484كرضا ) (Ally, 2013,4-5)لمتعمـ النقاؿ مميزات عدة، حيث يشير عمي     
 :عميمية، ما يميالتعمـ بالنقاؿ في العممية الت

بالدراسة في أم كقت كتغيير المستكل  تكفير خيارات الدراسة الذاتية حيث تسمح مركنة التعمـ النقاؿ .8
 التعميمي لكؿ حالة عمى حدة.

التقييـ كالتغذية الراجعة يمكف ألجيزة التعمـ النقاؿ أف تتضمف بعض األدكات  التقيمية مف أجؿ التحكـ في  .5
 .نشاء تقارير مفصمة تقديـ الطالب، حتى في أ

الحصكؿ عمى مكاد تعميمية متنكعة عبر اإلنترنت يسمح نظاـ التعمـ النقاؿ بالتكاصؿ المستمر بيف  .2
المعمميف كالطمبة، كما يمكف لمطمبة الحصكؿ عمى مكاد المقرر كالمكتبات الرقمية عبر اإلنترنت كالتي 

 جانبان ميما في عممية التعمـ.تعتبر مفيدة في أنجاز كاجباتيـ كاختباراتيـ كىذا يعد 
استخداـ أجيزة التعمـ النقاؿ يساعد في بث المحاضرات كالمناقشات بطريقة مباشرة إلى الطالب في أم  .0

مكاف كذلؾ مف خالؿ اتصاؿ ىذه األجيزة بشبكة اإلنترنت، مما يسيـ في تزكيد المتعمميف بالمعرفة 
 كالميارات كالتعديؿ في اتجاىاتيـ كسمككياتيـ.

 جيع المتعمميف عمى التفاعؿ مع بعضيـ البعض كالمعمـ، كيساعد كذلؾ في التعمـ التعاكني.تش .2
لنقؿ المعمكمات بشكؿ  Mmsك Sms تكفير سرعة نقؿ المعمكمات كتداكليا حيث يمكف استخداـ رسائؿ  .9

 أسرع كأسيؿ مف البريد اإللكتركني.
ة الرقمية الشخصية كاألجيزة المصغرة في المساعدة في التعرؼ عمى برامج الكتابة اليدكية في األجيز  .2

 Stylus Pen ، كما أف استخداـ قمـHandwriting Skillsتحسيف ميارات المستخدـ في الكتابة اليدكية 
 في الكتابة أكثر سيكلة مف استخداـ لكحة المفاتيح كالفأرة في أجيزة الكمبيكتر العادية.

خصي كالمسئكلية لممتعمـ حيث يقع عبء عممية التعمـ األكبر يزيد التعمـ النقاؿ مف الدافعية كااللتزاـ الش .1
 عميو.
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إمكانية تقديـ مساعدات إضافية لممتعمميف ذكل الحاجات الخاصة أك الذيف يعانكف مف صعكبات التعمـ  .5
كما أنو يساعد في حؿ بعض المشكالت التي يتعرض ليا الطالب غير القادريف عمى االندماج في التعميـ 

 يكسر الحاجز النفسي تجاه عممية التعمـ. التقميدم حيث
تكفير بيئة تعمـ جديدة تقضى عمى ثقافة الفصكؿ كالجدراف األربعة، كىذه البيئة قابمة لمتحديث كالتطكير  .84

 بصكرة مستمر.
يسيؿ عممية البحث العممي أثناء جمع البيانات كتحريرىا كتداكليا، كما يسيؿ التعامؿ مع المراجع  .88

 كالقكاميس. 
 تطكير برامجو كتطبيقاتو.يسيؿ  .85
 :تقنيات التعمم النقال .4

 ( أف تقنيات التعمـ النقاؿ كاآلتي:850-855، 5484(، فرجكف )890-825، 5488يشير الحمفاكم )
- IPod Touch كىك العب كسائط محمكلة، يسمح لممستخدميف بتحميؿ المكسيقى كالكتب المقركءة :

العناكيف كالتقكيـ كجياز تخزيف، كقراءة الكتب اإللكتركنية، كتبادؿ كالمسمكعة كالصكر كالفيديك، كلديو دفتر 
 الممفات كالمعمكمات، كالتعاكف عمى المشاريع، كتدكيف المحاضرات.

: لتنزيؿ المكسيقى كالممفات الصكتية، كاالستماع إلى اإلذاعة كالمحاضرات الصكتية، Playermp3مشغؿ  -
األقراص الصمبة، كجكدة صكتو، إال أنو يستخدـ باتجاه كاحد كليس كيمتاز بأف لديو أجزاء متحركة عكس 

 .التفاعؿ
: كىك جياز يحمؿ باليد أك الجيب، يجمع بيف Personal Digital Assistantمساعد رقمي شخصي  -

الحكسبة كالكصكؿ إلى اإلنترنت، كيجمع في نظاـ كاحد الشبكات كالمفكرة كدفتر العناكيف كاألدكات 
ية البمكتكث كاآليفكف، كىك مجيز بالقمـ، كيستخدـ كالعب صكت كفيديك كأفالـ فالش، اإلنتاجية كتقن

كيعرض مستندات، كيتيح لممستفيديف الكصكؿ إلى البريد االلكتركني، كمحتكل الكيب كالرسائؿ النصية، 
ف كيمكف استخدامو لمتخزيف الشامؿ، كيمتاز بأف شاشتو كاضحة مف السيؿ قراءتيا، كما أنو يجمع بي

 الحكسبة كأدكات االتصاؿ في جياز كاحد، كيمكف إدخاؿ البيانات مف خالؿ لكحة المفاتيح.
: كىك جياز شامؿ لمتخزيف، كىك محرؾ صغير كمحمكؿ كيتكافؽ مع جميع  Usb Driveالناقؿ أك الحامؿ -

المشاريع أجيزة الحاسكب الحديثة، كيتميز بأف قدرتو التخزينية كبيرة لمندكات كالمحاضرات كالدكرات ك 
كممفات الفيديك كالصكت، كيعمؿ عمى نقؿ الممفات مف البيت إلى المدرسة كبالعكس، كمف سمبياتو أنو 

 .يستخدـ فقط لمتخزيف
: يستخدـ لقراءة النصكص،كيمكف أف يقرأ مئات الكتب E-Book Readerقارئ الكتاب االلكتركني -

ؿ مف السيؿ العثكر عمييا، كيمكف اإللكتركنية كالصحؼ كالمجالت، كيبحث عف نصكص كاممة، يجع
جراء البحكث، كيتميز بأف  لمطمبة تنزيؿ المكاد التعميمية النصية، كالمكاد اإللكتركنية الكتب المدرسية كا 
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شاراتو الرقمية فسفكرية، تسمح لممستخدميف  شاشتو كبيرة تسيؿ عممية القراءة، حتى في األماكف المظممة، كا 
 بقراءة نصكصيا.

: كىك جياز يجمع بيف قدرات ىاتفية ككاميرا كالمساعد الرقمي  Smart Phoneلذكيجياز الياتؼ ا -
كالكصكؿ إلى اإلنترنت، كيستخدمو الطمبة لتحميؿ الصكت كالفيديك كالمحاضرات Mp3 الشخصي كمشغؿ 

الصكتية،كيمكف تشغيؿ الصكت كالفيديك كاألفالـ كالفالش كعرض كتحرير المستندات النصية كالكصكؿ 
رساؿ الرسائؿ الفكرية كالنصية، كيستخدـ أيضا لمتخزيف الشامؿ كالتعمـ التفاعمي إلى ال بريد اإللكتركني، كا 

 كالتعاكف العالمي.
 خدمات التعمم النقال: .5

( كفرجكف 825-892، 5488( كالؿ )2-8، 5482( كالغامدم )852-850، 5482إتفؽ كال مف الجيني )
( عمى  أف أبرز خدمات التعمـ النقاؿ 582-580، 5449( كسالـ )5- 8، 5441 (( كخميس850، 5484)

 ما يمي:
( ىي Smsالرسالة النصية القصيرة ): Short Messages Service (Sms)خدمة الرسائل القصيرة  .1

دؿ رسائؿ نصية رسالة مكتكبة تكتب عف طريؽ لكحة أزرار الجكاؿ كترسؿ عبر شبكاتو، تسمح لمستخدميو بتبا
 .قصيرة 

خدمة رسائؿ الكسائط :Multimedia Messages Service (Mms)خدمة رسائل الوسائط المتعددة  .2
ىي خدمة إرساؿ كاستقباؿ الرسائؿ المصكرة أك الممفات الصكتية أك ممفات الفيديك ككذلؾ   (Mms)المتعددة

مة لممستخدـ إرساؿ ، كتتيح ىذه الخدSmsالرسائؿ النصية كبمحتكل أكبر مما ىك عميو في الرسائؿ القصيرة 
حيث يمكف تبادؿ الرسائؿ النصية، كلقطات الفيديك، كالرسـك  Mmsكاستقباؿ الرسائؿ متعددة الكسائط 

 المتحركة، كالصكر الممكنة، كمع ىذا فأنو بعكس الرسائؿ النصية القصيرة.
ىك عبارة عف بيئة  (Wap)الكاب Wireless Application Protocol: (Wap)خدمة الواب  -3

خاصة بأجيزة االتصاؿ الالسمكية، تـ )أك مكاصفة قياسية لبركتكككؿ(استخداـ كمجمكعة قكاعد اتصاؿ 
تصميميا بمكاصفات معيارية مف أجؿ تكحيد أسمكب عمؿ كطريقة كصكؿ األجيزة الالسمكية إلى اإلنترنت، مف 

كاب "برنامج يحكؿ صفحات خالؿ ربط اثنيف مف أىـ الشبكات في العالـ شبكة الجكاؿ كشبكة اإلنترنت، فال
اإلنترنت المصممة لمكمبيكتر ليجعميا صغيرة بشكؿ يناسب شاشات اليكاتؼ" المحمكلة أك األجيزة اإللكتركنية 

 المحمكلة األخرل".
 Bluetooth Wireless Technologyتقنية االتصاؿ الالسمكي بمكتكث :Bluetoothخدمة البموتوث  -0 

كبركتكككؿ اتصاالت، صممت إلحالؿ الربط بيف األجيزة المختمفة  مكجات راديكىي عبارة تقنية لمتكاصؿ عبر 
 ألسالؾ بأسمكب كطريقة جديدة تعتمد عمى االتصاؿ الالسمكي، كالستيالؾ كميات قميمة مف الطاقة .بكاسطة ا

يعتبر االتصاؿ المرئي كسيمة فعالة يمكف استخداميا في عمميات االتصاؿ عف :خدمة االتصال المرئي -2 
بيف عدة مكاقع، تستخدـ  بعد، حيث صممت ىذه الكسيمة إلتاحة إمكانية االتصاؿ الصكتي كالمرئي في اتجاىيف

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1


 

02 

 

معظـ أنظمة االتصاؿ المرئي صكران رقمية مضغكطة كذلؾ لبث الصكر المتحركة عمى شبكة المعمكمات مثؿ 
Isdn إف عممية ضغط صكر الفيديك تقمؿ مف حجـ المعمكمات المرسمة عبر خطكط االتصاؿ كذلؾ عف ،

ردد الالزمة لبث الصكر، فأف عممية ضغط صكر طريؽ إرساؿ األجزاء المتغيرة مف الصكرة، كبتقميؿ حزمة الت
 الفيديك تقمؿ أيضان مف تكاليؼ اإلرساؿ.

 General Packetىى اختصار لػػ ) GPRSكممة :(GPRS)خدمة التراسل بالحزم العامة لمراديو-9
Radio Services عبر ( كتعنى التراسؿ بالحـز العامة لمراديك، كىى مف التقنيات المبتكرة لنقؿ البيانات

 .(GSM)شبكات
:حيث يمكف عند اعتبار تطكر جياز الياتؼ الناقؿ المستخدـ خدمات المكتبات الرقمية، وممفات النصوص -2

أف يتـ تخزيف عدد مف الكتب كالممفات النصية عمى الياتؼ كيقـك المتعمـ بمطالعتيا كقراءتيا مف خالؿ شاشة 
تماع إلى محتكل ىذه الكتب دكف قراءتيا، كيمـز لذلؾ الياتؼ، كيمكف في بعض األحياف لدل المكفكفيف االس

نتاجيا سمعيا مع دمج الصكت مع النص المكتكب في برنامج كاحد كتخزينو  بالضركرة تصميـ ىذه الكتب كا 
 عمى ذاكرة الياتؼ النقاؿ المستخدـ.

مثالن" حيث يمكف لشخص ما "المعمـ :Mobile Conference Serviceخدمة عقد المؤتمرات النقالة  -1
أف يعقد مؤتمران عمى الياتؼ النقاؿ كيتحدث مع مجمكعة مف األشخاص في الكقت نفسو، حيث يتـ بث صكتو 
لعدة ىكاتؼ نقالة في الكقت نفسو، كيمكف أف ينيي الحديث مع أحد ىؤالء األفراد أك يصغ لو خاصية انتظار، 

ب لتفعيؿ كتعميـ ىذه الخدمة عمى مستكل أك ينيي حديثو كمؤتمره مع جميع األفراد، كتجرل اآلف عدة تجار 
 شبكات الياتؼ النقاؿ في العالـ.

 Multimediaكقد اعتمد البحث عمى عدد مف ىذه الخدمات مثؿ خدمة رسائؿ الكسائط المتعددة     
Messages Service (Mms)  كخدمة الرسائؿ القصيرةShort Messages Service (Sms)  في

لإلتصاؿ بشبكة الكيب لإلستفادة مف إمكاناتيا  (Wap)لبات ككذلؾ خدمة  الكاب التكاصؿ كالتعاكف بيف الطا
 في عممية التعمـ.

 التصميم التعميمي لمتعمم النقال: .6
أف ىدؼ التصميـ التعميمي ىك خمؽ خبرات ناجحة، حيث تكفر خريطة طريؽ كدليؿ يقكد المصمميف     

 . (Zimnas, et al, 2009,376)كالمعمميف خالؿ عممية نقؿ التعميـ
( التصميـ التعميمي عمى أنو" مجمكع الفعاليات كاإلجراءات الكفيمة بتخطيط 58، 5442يعرؼ خضر)    

المكقؼ التعميمي ضمف مرامي محدده مرتبطة بسقؼ زمني كخطكات محسكبة كقابمة لمقياس ترسـ كتنفذ فرديا 
كأبعاد مكضكعية كاسعة، كفي كؿ  أك جماعيا بمكقؼ تعميمي مصغر، أك شامؿ طكيؿ المدل يحقؽ نتائج

 األحكاؿ فإف التصميـ التعميمي كسيمة الختزاؿ الجيد كالزمف كالكمفة لمكصكؿ إلى أفضؿ أنكاع المنتج".
أما نماذج التصميـ التعميمي فيي عبارة عف " تصكر عقمي مجرد لكصؼ اإلجراءات كالعمميات الخاصة     

بتصميـ التعميـ كتطكيره، كالعالقات التفاعمية المتبادلة بينيا، إما كما ىي أك كما ينبغي أف يككف، كذلؾ بصكرة 
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ليذه العمميات كالعالقات، مبسطة في شكؿ رسـ خطى مصحكب بكصؼ لفظي، يزكدنا بإطار عمؿ تكجييي 
كفيميا كتنظيميا، كتفسيرىا، كتعديميا، كاكتشاؼ عالقات كمعمكمات جديدة فييا، كالتنبؤ بنتائجيا" 

 (.21، 5442)خميس،
 (.59-58، 2003ويمكن تحديد الخصائص التالية لنموذج التصميم التعميمي الجيد كما ذكرىا خميس)  
س ىك الكاقع، كلكنو تمثيؿ لو، إما كما ىك أك كما ينبغي أف يككف، : فالنمكذج ليالتمثيل الصادق لمواقع -

 ككمما كاف التمثيؿ صادقنا، كاف النمكذج جيدنا.
برازىا في شكؿ بسيط يسيؿ البساطة في تمثيل الواقع - : كعرض العمميات المطمكبة كالعالقات بينيا، كا 

 فيمو.
التفكير،قائمة عمى حؿ المشكالت لتحقيؽ  فالتصميـ التعميمي ىك طريقة عممية نظامية في النظامية: -

أىداؼ محددة، كىذه الطريقة العممية ىي دائرة بيف المدخالت كالمخرجات، كنماذج التصميـ التعميمي 
تصؼ ىذه الطريقة )أك العمميات( كتقع المدخالت كالمخرجات، كمف ثـ فالنمكذج الجيد ىك الذم يعرض 

عمى فيـ العمميات كالعالقات كتفسيرىا، كاكتشاؼ معمكمات المككنات كالعمميات بطرية منظمة تساعد 
 جديدة.

 : فالنمكذج الجيد ىك الذم يشرح العمميات كالعالقات، بشكؿ يسيؿ فيمو كتفسيره.الشرح -
االتساؽ الداخمي: بمعنى أف تككف جميع مككناتو متسقة كمنسجمة مع بعضيا البعض، دكف تناقض أك  -

 تعارض بينيا.
 يشتمؿ عمى جميع العمميات كالعالقات، كالعكامؿ المؤثرة.: بمعنى أف الشمول -

( ىك أساس كؿ نماذج التصميـ التعميمي، كىك أسمكب ADDIEكيعتبر النمكذج العاـ لتصميـ التعميـ )    
نظامي لعممية تصميـ التعميـ يزكد المصمـ بإطار إجرائي يضمف أف تككف المنتجات التعميمية ذات فاعمية 

(، كقد تعددت نماذج التصميـ التعميمي المنبثقة مف ىذا النمكذج 5482األىداؼ )عزمي،  ككفاءة في تحقيؽ
 .)8559(، كنمكذج ديؾ ككارم )5449( كنمكذج خميس )5441نمكذج عزمي )ا العاـ مني

 لألسباب اآلتية: (1996)وقد اعتمد البحث الحالي عمى نمموذج ديك وكاري 
نظـ تعميمية عديدة كنظـ التعمـ عف بعد كالتعمـ عمى الخط مركنتو الشديدة حيث يمكف تطبيقو عمى  -

 المباشر كالتعمـ المبنى عمى الكمبيكتر.
طبؽ في تطكير النظـ التعميمية كتطكير البرامج التعميمية ككذلؾ بنفس الكفاءة مما جعؿ البعض يصنفو  -

 كنمكذج لتطكير المنتجات.
صر البيئة التعميمية التي تركز عمى المتعمـ كالمعمـ يعتمد عمي مدخؿ النظـ الذم ييتـ بالعالقة بيف عنا -

 كاألدكات التعميمية.
 إمكانية استخدامو مف قبؿ المستخدميف نظران لسيكلتو. -
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 ثانيا: المفاىيم الرياضية 
تترؾ المفاىيـ أثران ميمان في السمكؾ اإلنساني، حيث حظيت دراسة المفاىيـ باىتماـ كبير بيدؼ القاء      

جكانبيا المختمفة مف حيث أنكاعيا كخصائصيا ككيفية تككينيا كتعميميا كيرجع ىذا االىتماـ الف الضكء عمى 
لممفاىيـ أىمية حيكية ألنيا تمكف الطالب مف استيعاب كـ مف المثيرات )المعمكمات( غير المحدكدة مف 

 عناصر البيئة التي يعيش فييا.
يامة، كلذا يجب أف تناؿ االىتماـ األكبر باعتبارىا ىي المبنات كتعد المفاىيـ الرياضية أحد جكانب التعمـ ال    

كالميارات األساسية  كاإلتجاىاتاألساسية لبناء مادة الرياضيات التي تيدؼ إلى تزكيد الطالب بالمعمكمات 
 التي تمكنو مف النمك الشامؿ كتنمى قدرتو عمى التفكير المنطقي الذم يعده لمتعامؿ مع المكاقؼ المختمفة.

 تعريف المفاىيم الرياضية:.1
( المفيـك الرياضي بأنو 1، 5488تعددت التعريفات التي تناكلت المفاىيـ الرياضية، حيث عرؼ سالـ )

"مجمكعة مف الخصائص المشتركة لممضاميف الرياضية التي ترتبط مع بعضيا البعض في إطار رياضي 
 مكحد لبناء األساس المنطقي لمصطمح المفيـك أك قاعدتو".

 تدرؾ التي األشياء مجمكعة مف بيف ذىني تجريد أك عقمي ( عمى أنو "بناء1، 5445كما عرفو ضيير )   
 كالمميزة، المشتركة الخكاص مف عمى أساس البعض بعضيا مع تصنيفيا يمكف التي األحداث أك بالحكاس،
 خاص". رمز أك باسـ تسمى أف كيمكف
المفيـك الرياضي بأنو "فئة مف المثيرات تميزىا خصائص ( Montague, 2006, 56كعرؼ مكنيج )    

 مشتركة ىذه المثيرات قد تككف أشياء أك أحداثا أك أشخاصا يميز المفيـك بكاسطة اسمو".
كتعرفيا الباحثة إجرائيان عمى أنيا " مجمكعة مف الخصائص المشتركة لممضاميف الرياضية التي تعبر عف فكرة 

دؿ عمى رمز أك اسـ معيف كيقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في محسكسة أك مجرده يمكف أف ي
 اختبار المفاىيـ الرياضية "

 أىداف تعمم المفاىيم الرياضية:  .3
 ( إلى أن أىداف تعمم المفاىيم الرياضية تتمثل فيما يمي:17-16، 2007أشار جودة )

 تناسب التالميذ في مراحؿ نمكىـ المختمفة.ضركرة االىتماـ بمتى ككيؼ ندرس الرياضيات بالصكرة التي  -
 كمتساكم متساكم األضالع يككف المنتظـ المضمع ذلؾ مثاؿ المفيـك خكاص كؿ أك بعض عمى التعرؼ -

 . الكاحد مف أكبر صحيح عدد األكلي العدد الزكايا،
 زاكيتاف تكاممت رباعيان دائريان إذا الشكؿ يككف ذلؾ كافية مثاؿ الزمة أك كافية أك الزمة شركط إيجاد -

 متبادلتاف زاكيتاف بينيا كجد إذا تكازم مستقيميف كيتحقؽ ج، ب = ج أ فإف ب = أ كاف إذا بو، متقابمتاف
 . متساكيتاف

 قائمة، زكاياه إحدل متكازم أضالع المربع ذلؾ المفيـك مثاؿ إلييا ينتمي شاممة مجمكعة عمى التعرؼ -
 . النقط مف مجمكعة كالمستقيـ مغمؽ، الرباعي مضمع كالشكؿ رباعي، شكؿ األضالع كمتكازم
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 رباعي، شكؿ منيما بأف كؿ المنحرؼ كشبو المعيف يشترؾ ذلؾ كاالختالؼ: مثاؿ الشبو أكجو عمى التعرؼ -
 أضالع متكازم المعيف أف في المنحرؼ المعيف كشبو يختمؼ متكازياف، متقابالف ضمعاف منيما كؿ كفي
 . متساكية أضالعو كؿ كأف

 نجد مستقيـ يمثميا خط أف يمكف التي ىي الخطية الدالة أف عرفنا إذا ذلؾ مثاؿ مضادة أمثمة تتيح إعطاء -
 ىي الخطية الدالة أف نقكؿ التعميـ بأف يصحح كلذا خطية، ليست كلكنيا مستقيـ بخط تمثؿ 5 = ص أف
  صفران. ≠ حيث أ ب + س أ = ص بالصكرة بتيا كتا يمكف التي

 :الرياضية المفاىيم نمو في المؤثرة العوامل.4
 :(04ىػ، 8052)غندكره،  يمكف تحديدىا في النقاط اآلتية الرياضية المفاىيـ نمك في تؤثر عكامؿ عدة ىناؾ
 تفسيرىا حسب يمكف المتعمميف، يمر بيا التي كالخبرات المفاىيـ نمك بيف العالقة ِإف السابقة: الخبرات -

عادة الخبرات تتابع عمى يستند المفاىيـ بناء ِإف ِإذ المفاىيـ، بناء طبيعة إدراؾ  حسب الخبرات تشكيميا كا 
 أساسي في دكر كليا قيمة ذات السابقة الخبرات تصبح ىنا كمف المتعمميف، ليا يتعرض التي الجديدة
 .الجديد المكقؼ تعمـ كتسييؿ الفيـ تعميؽ

خبراتيـ  الختالؼ المتعمميف لدل الرياضية المفاىيـ تختمؼ أف المتكقع المتعمميف: مف بيف الفردية الفركؽ -
متنكعة  خبرات لتقديـ كمداىا؛ المتعمميف بيف الفردية الفركؽ طبيعة معرفة يتطمب التكقع التعميمية، كىذا

 .السابقة كخبراتيـ تتناسب
بيا  يمر التي المباشرة الخبرات بطبيعة كبيرة عالقة ذات المتعمميف عند المفاىيـ تككف أف: الخبرات نكع -

  المتعمميف
 ككمما زادت الرياضيات، لغة معرفة المتعمميف لدل الرياضية المفاىيـ كتطكر نمك يتطمب العممية: القراءة -

 . كتعمميا المفاىيـ تككيف عمييـ سيؿ المغة، ليذه المتعمميف إتقاف درجة
: طبيعة - فمثال  تعمميا، صعكبة درجة في المفاىيـ تتفاكت إذ طبيعتو، عمى المفيـك تعمـ يعتمد المفيـك

 . المجردة المفاىيـ مف تعمميا في أسيؿ الحسية المفاىيـ
لذلؾ  ؛ لدماغ إلى طريقيا في الخبرات خالليا مف تمر التي القنكات ىي الحس أعضاء إف: الحس أعضاء -

 المفاىيـ. نمك في تؤثراف ككفاءتيا سالمتيا فِإف
 بشكؿ أفضؿ المكقؼ جكانب يدرككف األذكياء فالمتعمميف المفاىيـ، نمك في ميمنا دكرنا الذكاء الذكاء: يمعب -

 . ذكاءن  األقؿ المتعمميف إدراؾ مف
 مراحل تكوين المفاىيم الرياضية:.5
( في النقاط 29، 5441)كزيتكف(، 25، 5445تتككف المفاىيـ كفؽ مراحؿ محددة، يحددىا صكفيا السيد ) 

 اآلتية:
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فييا مفاىيمو مف خالؿ التفاعؿ المباشر مع األشياء كتجاربو في البيئة فمف المرحمة الحسية: يككف الطالب  -
خالؿ التعرؼ عمى األشياء فيربطيا باألفعاؿ أك أعماؿ يقـك بيا بنفسو أم مف خالؿ المكاقؼ بصكرة 

 حسية.
يا المرحمة الصكرية: يككف الطالب مفاىيمو عف طريؽ الخياؿ فيستطيع أف يمثؿ المفاىيـ التي تعرؼ عمي -

 بصكرة حسية بالرسـ.
المرحمة الرمزية: فييا يصؿ الطالب إلى تحديد الخكاص المشتركة بيف المفاىيـ كالتعبير عنيا لفظيا حيث  -

 يعطى ىذا المفيـك اسما أك رمزا معينا يدؿ عميو.
 تصنيفات المفاىيم الرياضية:.6

 ( المفاىيم الرياضية:35، 2009(، دعنا )108، 2004تصنف شبل )
دراكيا بكاسطة أشياء مادية دالة عمييا كيمكف إالمفاىيـ الرياضية الحسية: يقصد بيا المفاىيـ التى يمكف  -

 مالحظتيا كثباتيا مثؿ مفيـك المربع. 
لييا عمى أنيا إالمفاىيـ الرياضية المجردة: يتـ التعرؼ عمييا مف خالؿ تحديدىا كتعريفيا كدائما ينظر  -

ا تحتكم عمى مفيكميف أك أكثر مف صكرة مبسطة كمعظـ المفاىيـ الرياضية عالقات بيف المفاىيـ أم أني
 ىي مفاىيـ مجردة. 

 ( المفاىيم الرياضية كالتالي:54، 2007بينما صنفت كل من محمد )
مفاىيـ رياضية أكلية )مادية(: تشتؽ مباشرة مف الخبرة الحسية عند تعامؿ الطالب مع البيئة الخارجية مثؿ  -

 .2ف مف تجمع أشياء عددىا ( يتكك 2العدد )
مفاىيـ ثانكية )مجردة(: تتككف عف طريؽ تجريد خاصية تشترؾ فييا المفاىيـ األكلية كتتعمـ دكف مكاقؼ  -

 (.    0= 2+8حقيقية أك خبرات محسكسة كتسمى باستيعاب المفيـك مثؿ مفيـك الجمع )
ثيؿ المفاىيـ بكاسطة أشياء مادية دالة كقد اعتمدت الباحثة  عمى المفاىيـ الحسية بحيث ىناؾ إمكانية لتم -

 عمييا.
 أىمية تعميم وتعمم المفاىيم الرياضية:.7

(؛ عبدالحيمد 52: 50، 5445(؛ ك دعنا )00، 5442(؛ محمد )890-891، 5442يشير كال مف النكاشى )
 ( أف أىمية تعميـ كتعمـ المفاىيـ الرياضية تتحدد في النقاط اآلتية: 19-12، 5441)
المفاىيـ يساعد الطالب عمى تحقيؽ التكاصؿ االجتماعي مف خالؿ فيـ رمكز كمعاني المغة بيف أفراد تعمـ  -

 تصاؿ.إلمجتمعو فيى بمثابة معابر لمتكاصؿ ك ا
 بناء ثقة الطالب بنفسو عف طريؽ المناقشة كالحكار كالتحدث في النشاطات المختمفة. -
و دراية ببعض األشياء يمكف التمييز بينيا كالربط كتككيف تعتبر المفاىيـ بمثابة بناء عقمي، فالطالب الذم ل -

 أبنية عقمية في ذاكرتو.
 تنمية خياؿ الطالب كقدراتو اإلبتكارية كتدريبو عمى حؿ المشكالت. -
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 ثارة قدرة الطالب عمى المالحظة كالتجريب مف خالؿ الحكاس.إ -
 كأشكاؿ األعداد كتككيناتيا المختمفة.تنمية تذكؽ الطالب لمجماؿ في الطبيعة مف خالؿ األشكاؿ اليندسية  -
تنمية قيـ تربكية كاجتماعية مثؿ التعاكف كحب العمؿ كتقديره كاالنتماء ذلؾ بإبراز الطابع المصرم القديـ  -

 كالحديث.
تنمية بعض المفاىيـ األكلية لمرياضيات في األعداد كاليندسة كالرمكز الجبرية كالعمميات كالعالقات  -

 كالتصنيؼ.
ة الطالب عمى التعبير عف أفكاره باألسمكب الكمي مف خالؿ مقارنة األحجاـ كالسعة كالعالقة بيف تنمية قدر  -

 الكؿ كالجزء.
تنمية قدرة الطالب عمى الحكـ المنطقي لألشياء كالكائنات مف خالؿ التشابو كاالختالؼ بيف األشياء  -

 كالكائنات )المطابقة كعمؿ مجمكعات مف األشياء المتشابية(.
 الفيـ الرياضي مف خالؿ القصص كاألغاني كاأللعاب.تطكير  -

 المحور الثاني:الدراسات السابقة
 أوال:  دراسات متعمقة بالتعمم النقال والتعميق عمييا

  (:2013دراسة الجيني )
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية التعمـ النقاؿ عبر الرسائؿ القصيرة في تدريس بعض مفاىيـ التعميـ      

اإللكتركني كمكضكعاتو لطالبات دراسات الطفكلة بكمية عمـك األسرة لمبنات بجامعة طيبة، استخدمت الدراسة 
( مف طالبات المستكل 95المنيج شبو التجريبي القائـ عمى مجمكعة كاحدة تجريبية، كتمثمت عينة الدراسة في )

ـ مفاىيـ التعميـ اإللكتركني، كتكصمت الخامس تخصصي تقنيات تعميـ، كاستخدمت الدراسة أداة اختبار تعم
( بيف القياسييف القبمي كالبعدم الختبار مفاىيـ التعميـ 4.42نتائجيا إلى كجكد فركؽ دالة عند مستكل )

اإللكتركني عند مستكل الفيـ كالتطبيؽ كفي اإلختبار ككؿ لصالح القياس البعدم عبر الرسائؿ القصيرة في 
 كسائط.تزكد المتعمـ بمحتكل متعدد ال

 (:2012دراسة الخزيم )
لمتعميـ المتنقؿ في تنمية  (Blackboard Mobile)ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ برنامج  

 ،التفاعؿ كالتحصيؿ الدراسي لدل طالب مقرر طرؽ تدريس الرياضيات في كمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد
( طالبنا مف طالب قسـ الرياضيات في 52استخدمت الدراسة المنيج شبة التجريبي، كتمثمت عينة الدراسة في )

كمية المعمميف، كاستخدمت الدراسة مقياس التفاعؿ الطالبي، كاختبار تحصيمي، ككانت نتائجيا كجكد فركؽ 
ياسيف )القبمي/ كالبعدم( في تفاعؿ ( مما يدؿ عمى فركؽ إحصائيو بيف الق4.42دالة إحصائينا عند مستكل )

 طالب مقرر طرؽ تدريس الرياضيات في كمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد مع أعضاء ىيئة التدريس لصالح 
 القياس البعدم.
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 :(2012دراسة الشربيني )
ميارات  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ النقاؿ في بيئة التعمـ اإللكتركني المحمكؿ عمى تنمية 

( 24تصميـ المحتكل اإللكتركني كنشره. كاستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، كتمثمت عينة الدراسة مف  )
جامعة المنصكرة كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف، -عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بكمية التربية 

ثمت في  االختبار التحصيمي كبطاقة مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة، كاستخدمت الدراسة أدكات تم
( بيف متكسطي رتب درجات 4.42مالحظة، ككانت نتائجيا كجكد فركؽ دالة إحصائينا عند مستكل داللة )

المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي كبطاقة المالحظة لصالح 
 المجمكعة التجريبية.

 (:2011)الغامدي  دراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ النّقاؿ عمى تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالبات كمية التربية  

( طالبة مف طالبات 94بجامعة الباحة، كاستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، كتمثمت عينة الدراسة في  )
يـ العينة إلى مجمكعتيف، مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة، الفرقة الرابعة قسـ المغة اإلنجميزية كقد تـ تقس

الختبار ميارات  (Watson And Glaser)كاستخدمت الدراسة أدكات تمثمت في مقياس كاطسف كجميسر 
( بيف متكسط درجات طالبات 4.42التفكير الناقد، ككانت نتائجيا كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل دالة )

 Watson)ة كمتكسط المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس كاطسف كجميسر المجمكعة التجريبي
And Glaser)  الختبار ميارات التفكير الناقد ككؿ كفي كؿ مككف مف مككناتو الفرعية لصالح المجمكعة

 .التجريبية
  (:Basoglu & Akdemir,2010) دراسة باسوغمو واكدمير

التعمـ النقاؿ في تعمـ مفردات المغة اإلنجميزية مقارنة بالبطاقات التعميمية ىدفت الدراسة إلى تحديد فاعمية 
( طالبنا يدرسكف في برنامج 94الكرقية، كاستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، كتمثمت عينة الدراسة في )

ة، كاستخدمت السنة التحضيرية في جامعة البحر األسكد بتركيا، تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف، ضابطة كتجريبي
الدراسة أداة االختبار التحصيمي، ككانت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تعمـ مفردات المغة 

 اإلنجميزية بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية لصالح المجمكعة التجريبية.
  (:Zhang, Et Al,2011دراسة زانغ وآخرين )

فردات المغة عبر اليكاتؼ المتنقمة باستخداـ خدمة الرسائؿ القصيرة ىدفت الدراسة إلى اختبار فاعمية تعميـ م
(Sms( استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، كتمثمت عينة الدراسة في ،)طالبنا في تخصصات 21 )

مختمفة في جامعة الصيف، تـ تقسيميـ عشكائيان إلى مجمكعتيف، ضابطة كتجريبية، كاستخدمت الدراسة أدكات 
كفؿ لممفردات كاختباران بعديان كمؤجالن لممفردات معتمدان عمى اختبار تكفؿ لممفردات، ككانت نتائجيا اختبار ت

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تعمـ المفردات بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية لصالح المجمكعة 
 التجريبية في التطبيؽ البعدم.
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 الرياضية والتعميق عميياثانيا: دراسات متعمقة بالمفاىيم 

  (:2009دراسة البمعاوى )
 البديمة الرياضية تعديؿ المفاىيـ في المفيكمي التغير استراتيجيات بعض استخداـ أثر معرفة إلى ىدفت الدراسة

بغزة، استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، كتمثمت عينة الدراسة في  األساسي العاشر الصؼ طمبة لدل
 البديمة، كخمصت الدراسة إلى فعالية المفاىيـ لتحديد تشخيصيا طالبان، كاستخدمت الدراسة اختبارا( 259)

 العاشر. الصؼ لطمبة البديمة الرياضية المفاىيـ تعديؿ في الباحث اتبعيا التي التغير المفيكمي استراتيجيات
 (:2009دراسة ضيير )

 المفاىيـ لبعض البديمة عالج التصكرات في التكليدم التعمـ استراتيجية استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة  ىدفت 
استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، كتمثمت عينة األساسي بغزة،  الثامف الصؼ طالب لدل الرياضية

 اختبار ضابطة، استخدمت الدراسة  كاألخرل تجريبية إحداىما إلى مجمكعتيف طالبان قسمكا (72)الدراسة في 
 داللة ذات فركؽ كجكد المجمكعتيف، ككانت مف نتائجيا كقد عمى الرياضية لممفاىيـ التصكرات البديمة تشخيص
 في كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف في الطالب درجات متكسط ( بيفα ≤ 0.05مستكل ) عند إحصائية
 . البديمة التصكرات تشخيص اختبار

 (:2010دراسة البياتى )
ىدؼ الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ إنمكذج كمكزماير في اكتساب المفاىيـ الرياضية كاستبقائيا لدل تالمذة  

استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، تمثمت الصؼ الخامس االبتدائي بمديرة التربية كالتعميـ ببغداد العراؽ، 
مجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة، ( طالبا كطالبة، تـ تقسيميـ إلى 92) عينة الدراسة في 

المجمكعة التجريبية  طالب تفكؽاستخدمت الدراسة أداة كاحدة تمثمت في  اختبار تحصيمي، ككانت مف نتائجيا 
 عمى طالب المجمكعة الضابطة في إختبار إكتساب المفاىيـ الرياضية.

 (:2010دراسة محمد وعبيدات )
 الرياضية المفاىيـ تحصيؿ بعض في المحكسبة التربكية األلعاب استخداـ أثر استقصاء إلى الدراسة ىدفت 

استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، كتمثمت عينة  األساسي بمدينة إربد باألردف، الثالث الصؼ لتالميذ
 كالقسمة الضرب كحدات درست مجمكعات، تجريبية كضابطة أربع إلى قسمكا كتمميذة، ( تمميذان 91)الدارسة في 
 باستخداـ الثالث األساسي لمصؼ كالكسكر( كالقسمة )الضرب كحدات التجريبية المجمكعة درست كالكسكر، كقد

التقميدية، استخدمت  بالطريقة نفسيا الضابطة الكحدات المجمكعة درست حيف في المحكسبة، التربكية األلعاب
 المباشر التحصيؿ في دالة إحصائيان  فركؽ يا كجكدالدراسة أداة كاحدة تمثمت في اختبار تحصيمي، ككانت نتائج

 التحصيؿ في إحصائيان  داؿ فرؽ كجكد كعدـ التجريبية، كلصالح المجمكعة التدريس، طريقة إلى تعزل كالمؤجؿ،
 كالجنس.  الطريقة بيف كالتفاعؿ لمجنس كالمؤجؿ، تعزل المباشر
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة :
 أواًل: أوجو الشبو واالختالف 

: ركزت جميع ىذه دراسات ىذا المحكر عمى قياس فاعمية التعمـ النقاؿ كبالتالي من حيث أىداف الدراسة.8
، تنمية المفاىيـ الرياضية لدل الطالب ،يتفؽ البحث الحالي معيا في محاكلة  الكشؼ عف فاعمية التعمـ النقاؿ 

 الحالي يركز عمى تنمية مفاىيـ اإلحصاء كاإلحتماالت .بينما يختمؼ عنيا في أف البحث 
المنيج شبو التجريبي لتحقيؽ  : اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى استخداـمن حيث المنيج المستخدم.5

 أىداؼ الدراسة كىك ما يتفؽ مع المنيج المستخدـ في البحث الحالية.
دراسات ىذا المحكر حيث استخدمت دراسة الجيني : اختمفت األدكات المستخدمة في من حيث األدوات. 2
( مقياس التفاعؿ الطالبي، 5485( أداة اختبار تعمـ مفاىيـ التعميـ اإللكتركني، كدراسة الخزيـ )5482)

( 5485، كدراسة الشربيني ) ه( االختبار التحصيمي كمقياس اإلتجا5485كاختبار تحصيمي، كدراسة بدر )
 Watson And)( مقياس كاطسف كجميسر 5488الغامدم ) الحظة، كدراسةاالختبار التحصيمي كبطاقة م

Glaser) ( لقياس ميارات التفكير الناقد، كاختبار ميارات التفكير الناقد، ك دراسة باسكغمك كاكدميرBasoglu 
& Akdemir,2010( االختبار التحصيمي ، كدراسة زانغ كآخريف )Zhang, Et Al,2011 أدكات اختبار )

مفردات كاختباران بعديان كمؤجالن لممفردات معتمدان عمى اختبار تكفؿ لممفردات، كيتفؽ البحث الحالي مع تكفؿ لم
 بعض دراسات ىذا المحكر في استخداميا لالختبار التحصيمى كأداة لمدراسة.

 : مدى استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقةثانياً 
 السابقة:وقد استفاد البحث الحالي من الدراسات 

 إعداد المحتكل المناسب لتطبيقات التعمـ النقاؿ. -
 بناء كتنظيـ اإلطار النظرم. -
 بناء أدكات الدراسة. -
 اختيار منيجية البحث كعينتو. -
 اختيار األساليب اإلحصائية. -
 التعرؼ عمى العديد مف الكتب كالمجالت كالمؤتمرات العممية التي تخدـ كتثرم البحث. -
 كصؿ إلييا البحث مع نتائج الدراسات السابقة.مقارنة النتائج التي ت -

جراءاتو  أدوات البحث وا 
 منيجية البحث : -أوالً 

 :اعتمد البحث الحالي عمى المنيج شبو التجريبي لمعرفة فاعمية المتغير المستقؿ التعمـ منيج البحث
 النقاؿ عمى المتغير التابع مفاىيـ اإلحصاء ك االحتماالت. 

 :اشتمؿ البحث الحالي عمى المتغيرات التالية: متغيرات البحث 
 كتمثؿ في التعمـ النقاؿ. المتغير المستقل: .0
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 كتمثؿ في تنمية بعض مفاىيـ اإلحصاء كاالحتماالت في مادة الرياضيات. المتغير التابع: .2
 مجتمع البحث وعينتو. -ثانياً 

 مجتمع البحث: .1
 ث الثانكم بمدينة جدة. يتككف مجتمع البحث الحالي مف جميع طالبات الصؼ الثال

 عينة البحث: .2
اقتصرت عينة البحث عمى طالبات الصؼ الثالث الثانكم بالثانكية الثامنة كالثمانكف كالتي تـ اختيارىا     

بصكرة قصديو نظرا  لتكفر اإلمكانات الالزمة لمتطبيؽ بيا كأيضا لتعاكف إدارتيا في تسييؿ إجراءات البحث، 
طالبة كتـ أخذىف بنظاـ الحصر الشامؿ حيث ال تمتمؾ المدرسة غير فصميف فقط .كبعد ( 40بمغ قكاـ العينة )

إجراء استبياف استطالعي عمى الفصميف تـ تحديد أحد الفصكؿ كالذم تمتمؾ طالباتو أجيزة نقالو مع تكفر شبكة 
آلخر ممثال ( طالبة بينما أعتبر الفصؿ ا20إنترنت أكثر مف الفصؿ اآلخر كمجمكعة تجريبية كعددىف )

 ( طالبة.20لممجمكعة الضابطة كعددىف )
 التصميم التجريبي لمبحث: -ثالثاً 

تضمف التصميـ التجريبي مجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة، مع تطبيؽ أداة البحث كالمتمثمة في 
( التصميـ 8الجدكؿ)اء القياس البعدم . يكضح اختبار تحصيمي قبميا ثـ إجراء المعالجة التجريبية كمف ثـ إجر 

 التجريبي لمبحث.
 (1جدول التصميم التجريبي )                            

 قياس بعدى  المعالجة التجريبية  قياس قبمى المجموعة 
 التعمـ  النقاؿ اختبار تحصيمى  التجريبية 

WhatsApp)،KO-SU)  اختبار تحصيمى 

 الطريقة التقميدية اختبار تحصيمى  الضابطة
(face to face)  اختبار تحصيمى 

 التصميم التعميمي لمتعمم النقال: -رابعاً 
( 8-2لمتصميـ التعميمي لبناء التعمـ النقاؿ، كيكضح شكؿ ) (1996)اعتمدت الباحثة نمكذج ديؾ ككارم 

 عمى ضكء منيج النظـ: (1996)خطكات نمكذج ديؾ ككارم 
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 ( نموذج ديك وكاري عمى ضوء منيج النظم1شكل )

 المرحمة األولي: مرحمة التحميل:
 كىى المرحمة األكلي كفقان لنمكذج ديؾ ككارم كيندرج تحتيا:

يبػػدأ البحػػث بمشػػكمة، فكجػػكد مشػػكمة شػػرط أساسػػي إلجػػراء البحػػث، : ر الحاجدداتتحديددد األىددداف وتقدددي .1
نصػػؼ الحػػؿ كعمػػى الباحػػث تحديػػدىا، كتحميميػػا، كصػػياغتيا بشػػكؿ دقيػػؽ، ألف الصػػياغة الجيػػدة لممشػػكمة تسػػاكم 

 .(250، 5482)خميس،
كييدؼ البحث الحالي إلى " تنمية بعض مفاىيـ اإلحصاء كاالحتماالت في مادة الرياضيات لطالبات الصؼ 
الثالث الثانكم بجدة"، كذلؾ نظران لما تكصمت إليو الباحثة مف أف ىناؾ ضعؼ لدل طالبات الصؼ الثالث 

مشكمة مف خالؿ عدة عكامؿ تـ الثانكم بجدة في تحصيؿ ىذه المفاىيـ، كقد تكصمت الباحثة إلى كجكد ىذه ال
تناكليا في الفصؿ األكؿ مف فصكؿ البحث الحالي حيث ظيرت الحاجة إلى تنمية مفاىيـ اإلحصاء 

 كاإلحتماالت لدل طالبات الصؼ الثالث الثانكم. 
 تحميل خصائص المتعممين: .2

 تمثمت خصائص المتعممات في عدة نقاط أىميا:
 .( سنة كيندرج ىذا العمر تحت مرحمة المراىقة85-89تتراكح أعمارىف بيف ) المرحمة العمرية: -
 كفيما يختص بطالبات عينة البحث:أنثى.النوع:  -
 .يتكفر لدل الطالبات ميارات استخداـ األجيزة الذكية كاستخداـ شبكة الكيب 
 .جميع الطالبات لدييف دافعية لمتعمـ مف خالؿ أجيزة التعمـ النقاؿ 
  الطالبات قصكر في المعارؼ لممفاىيـ الخاصة بكحدة اإلحصاء كاإلحتماالت.لدل جميع 
 : (45-41، 2008)الجدي، الخصائص الشخصية: وتنقسم إلى  -
 :تتميز الطالبة في ىذه المرحمة بالكسؿ كالخمكؿ كالنفكر مف المياـ الدراسية نظرا  الخصائص الجسمية

الؿ كالبحث عف الحرية األمر الذم دعا الباحثة إلى إرساؿ النشغاؿ الطالبة بالمظير الجسدم كالميؿ لالستق
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المحتكل التعميمي في كحدات تعميمية مصغرة كتحديد مدة زمنية كافية لتتعمـ الطالبة كتجيب عمى التدريبات 
 المرفقة لتتمتع الطالبة بالحرية في التعمـ كالرد كفقا لمزمف الذم تريد مف خالؿ جيازىا النقاؿ.

  فالطالبة تزداد قدرتيا عمى االستفادة مف الناحية التعميمية مع زيادة المقدرة عمى  العقمية:الخصائص
بعض العمميات العقمية التي يتمتعف بيا مثؿ قدرتيف عمى الفيـ كالتذكر كالدافعية لمتعمـ كقد راعت الباحثة ذلؾ 

 المطمكبة . بإضافة كسائط تفاعمية تثير الدافعية كركح العمؿ كالبحث لفيـ المعارؼ
 :مف أىـ ما يميز ىذه المرحمة رغبة الطالبة في تككيف عالقات اجتماعية تقـك  الخصائص االجتماعية

عمى االحتراـ كتبادؿ اآلراء دكف خجؿ كتردد كلذلؾ راعت الباحثة تكفير بيئة التعمـ النقاؿ لمطالبة القدرة عمى 
لتحقيؽ التفاعؿ   WhatsAppات باستخداـ تطبيؽالتفاعؿ االجتماعي مع المعممة أك مع غيرىا مف الطالب
 .اإليجابي كالتغمب عمى بعض معكقات التكاصؿ اإلجتماعي

كبإعتمػػاد الباحثػػػة عمػػى تحميػػػؿ المحتػػكل الصػػػادر مػػف كزارة التربيػػػة كالتعمػػيـ الخػػػاص  تحميددل المحتدددوى: .3
لسػػػػػابع )اإلحصػػػػػاء بكحػػػػػدة )اإلحصػػػػػاء كاالحتمػػػػػاالت( لمصػػػػػؼ الثالػػػػػث الثػػػػػانكم كقػػػػػد اختػػػػػارت الباحثػػػػػة الفصػػػػػؿ ا

مفيػػـك كاقتصػػرت الباحثػػة 21كاإلحتمػػاالت( مػػف مقػػرر الرياضػػيات لمصػػؼ الثالػػث الثػػانكم كاشػػتممت الكحػػدة عمػػى 
عمػػػػى الػػػػثالث دركس األكلػػػػى فػػػػػي الكحػػػػدة )الدراسػػػػات المسػػػػحية كالتجريبيػػػػػة كبالمالحظػػػػة ،التحميػػػػؿ اإلحصػػػػػائي 

( 5مفيكمػػا كيكضػػح الجػػدكؿ)52خػػرل كشػػممت عمػػى ،االحتمػػاؿ المشػػركط( لككنيػػا البنيػػة األساسػػية لػػتعمـ مفػػاىيـ أ
( كتػػػـ عػػػرض ذلػػػؾ عمػػػى 5عػػػدد المفػػػاىيـ التػػػي تشػػػتمؿ عمييػػػا الػػػثالث دركس فػػػي مػػػادة الرياضػػػيات ممحػػػؽ)رقـ

 (.   8المحكميف ممحؽ ) رقـ
 ( تحميل محتوى وحدة اإلحصاء واالحتماالت2جدول )

 عدد المفاىيم  الدرس م
 85 كبالمالحظةالدراسات التجريبية كالمسحية  1
 5 التحميؿ اإلحصائي 2
 5 االحتماؿ المشركط 3
 23 المجموع الكمى  4

قامػت الباحثػة باإلعتمػػاد عمػى تطبيقػػات النقػاؿ كال يعتبػػر اسػتخداـ التقنيػػة بػديؿ عػػف  تحميدل بيئددة الددتعمم: .4
نما يتـ التدريس بمساعدة ىذه التقنيات، كتقـك بيئة التعمـ النقاؿ تقـك عمى  جانبيف أساسييف: المعممة كا 

فإف طبيعة  WhatsAppك  ko-suبيئة تعمـ افتراضية : متمثمة في إعتماد البحث الحالي عمى تطبيقي .8
عمميما تعتمد عمى استخداـ أجيزة ذكية بمكاصفات معينة، حيث ينبغي أف يتكفر جياز ذكي يعمؿ عمى نظاـ 
تشغيؿ سكاء أندركيد أك كيندكز، تكاجد تطبيقات تتكافؽ معو يمكف تحميميا مف المتجر، يشتمؿ عمى شاشات 

 إلتصاؿ باإلنترنت، لديو سعة تخزيف عالية.تعمؿ بالممس، كيمكنو التقاط شبكة الكال فال كالعمؿ عمييا ل
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بيئة تعمـ كاقعية: كالتي تمتقي الباحثة فييا بالطالبات داخؿ الفصؿ الدراسي في المدرسة كقد قامت الباحثة . 5
بتقسيـ الطالبات إلى أربع مجمكعات كؿ مجمكعة مككنو مف خمس طالبات يتـ تكميفيف لمقياـ بأنشطة جماعية 

 مؿ .متمثمة في أكراؽ ع
كىػػك برنػػامج مجػػاني عمػػى  ko-suتػػـ اإلعتمػػاد عمػػى تطبيػػؽ برنػػامج خيددارات التسددميم والبنيددة التحتيددو: .5

اإلنترنػػت يمكػػف المسػػتخدـ مػػف إنشػػاء فصػػكؿ افتراضػػية ك أنشػػطة كدركس تفاعميػػة فػػي كافػػة المػػكاد الدراسػػية عمػػى 
ضافة مقػاطع صػكت لمػدركس ،تزكيػد الطالبػة بأنشػطة كأسػئمة متنكعػة)اختيار  ىيئة نصكص كصكر كفيديكىات كا 

التغذية الراجعة، كىذا التطبيؽ ال يحتاج بنية تحتيػو أك متطمبػات مف متعدد اك مقالية( مع إمكانية تزكيد الطالبة ب
متصؿ باإلنترنت فقط، كال يتطمب ميػارات تقنيػة  I phoneأك   I padأك  Tabletمكمفة فقط جياز ذكي سكاء 

  عالية. 
 لمتكاصؿ بيف المعممة كبيف الطالبات مف جية كالتكاصؿ  WhatsAppكأيضان تـ استخداـ تطبيؽ كاتس أب 

بيف الطالبات بعضيف البعض مف جية أخرل، كيمتاز التطبيؽ بإمكانية تبادؿ الرسائؿ النصية أك الصكتية أك 
مقاطع الفيديك  بيف العديد مف أنكاع األجيزة الياتفية كأنظمة التشغيؿ مف دكف دفع رسـك ، كيمكف تحميمو 

 بسيكلة كيعمؿ عمى كافة األجيزة الذكية.
 كىى المرحمة الثانية كفقان لنمكذج ديؾ ككارم كيندرج تحتيا: التصميم: المرحمة الثانية: مرحمة

ىدفا بناء عمى صياغة اليدؼ العاـ  24كتـ تحديد األىداؼ اإلجرائية كعددىا  تحديد األىداف اإلجرائية: .1
التعّمـ، لمبحث، كراعت الباحثة عند صياغتيا لألىداؼ اإلجرائية أف تككف قابمة لمقياس، كأف تعكس ناتج 

 كف مرتبطة باليدؼ العاـ )ممحؽ كليس عممّية التعّمـ ذاتيا، كأف تك
 تصميم اإلستراتيجية التعميمية: .2

كقد تنكعت استراتجيات التعمـ المستخدمة في البحث الحالي حيث اعتمدت الباحثة عمى اإلستراتيجيات المنبثقة 
 مف النظرية البنائية كىي:

استراتيجية التعمـ الذاتي كتـ استخداميا مف خالؿ إطالع الطالبو عمى المحتكل المكجكد عمى جيازىا  -
 .ko-suالنقاؿ مف خالؿ تطبيؽ 

رساؿ   - استراتيجية حؿ المشكالت كالتي تمثمت في تمكف الطالبة مف حؿ التدريبات المرفقو بعد كؿ مفيـك كا 
 الحؿ .

ؿ تعاكف الطالبو مع مجمكعتيا كمشاركتيف في حؿ أكراؽ العمؿ التي استراتيجية التعمـ التعاكني مف خال -
 يتـ تكزيعيا مف قبؿ الباحثة في أثناء الحصة الدراسية.

األتشطة التعميمية ىي "مجمكعة مف الممارسات التعميمية التى يؤدييا المتعممكف تصميم األنشطة التعميمية:.3
يبذلو المتعمـ مف جيد عقمى كبدنى كفقا لميكلو كاىتماماتو كقدراتو داخؿ البيئة التعميمية أك خارجيا مف خالؿ ما 

يجابيتو، كما يساعده عمى اكتساب الميارات المتنكعة فى  بما يساعده عمى التعمـ الفعاؿ القائـ عمى مشاركتو كا 
 (.كتضمف البحث الحالي نكعاف مف األنشطة ىما:128-124، 5488مختمؼ المجاالت" )محمد، عبد العزيز،
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رساؿ الحؿ. ا -  ألنشطة الذاتية حيث تقـك الطالبة باإلطالع عمى المحتكل كحؿ التدريبات المرفقة كا 
أنشطة جماعية مف خالؿ تقسيـ مجتمع التعمـ إلى مجمكعات تعمـ صغيرة تشارؾ الطالبة مجمكعتيا في  -

 تبادؿ الخبرات كاألفكار في حؿ األنشطة المرفقة في أكراؽ العمؿ.
اىتمت الباحثة بتحقيؽ مجمكعة مف التفاعالت في بيئة التعمـ النقاؿ كضعت  : تصميم التفاعل.0

الباحثة تصكر ألنكاع التفاعالت كمستكياتيا كحجـ كؿ منيا مع مراعاة أف يرتبط كؿ تفاعؿ بالمياـ 
 التعميمية التي تقـك بيا الطالبة كىذه التفاعالت ىي:        

مف خالؿ التسجيؿ في مكقع التطبيؽ كقبكؿ الدعكة في اإلنضماـ  تفاعل الطالبة مع واجية التطبيق: -
، كيبدأ التفاعؿ بكصكؿ رسالة مف مف خالؿ جيازىالمفصؿ الدراسي كقبكؿ المتعمـ لمدرس كحؿ األنشطة 

-koمكقع التطبيؽ عمى الجياز النقاؿ لمطالبة تنص عمى قبكؿ الطالبة لمفصؿ اإلفتراضي التابع لتطبيؽ 
su  كما ىك مكضح( ( كبالضغط عمى أيقكنة )5-2في الشكؿAccept invitation يتـ انضماـ الطالبة )

 لمفصؿ اإلفتراضي.
 
 
 
 

 ( رسالة تفيد بضرورة قبول الطالبة لفصل التعمم النقال 2شكل )
( كيتـ التفعيؿ مف 2سالة أخرل تفيد بضركرة قبكؿ الطالبة لمدرس ليتـ التفعيؿ كما ىك مكضح في الشكؿ )كر 

 (Go to activityالضغط عمى أيقكنة )خالؿ 
 
 
 
 
 

 ( رسالة تفيد أنو تم نشر الدرس األول وعمى الطالبة دخوليا3شكل )
، كيتـ ذلؾ مف خالؿ اتصاؿ الطالبة (Learner-Instructor Interactive)تفاعؿ الطالبة مع الباحثة 

بالباحثة مف أجؿ طمب استفسار أك سؤاؿ أك مف أجؿ استشارتيا كخبير في مكضكع التعمـ  مف خالؿ تطبيؽ 
كذلؾ بتحديد ساعة في اليـك لمتكاجد مف جميع الطالبات مع الباحثة لتكجيو األسئمة  WhatsAppالكاتس أب  

الفكرية ألم سؤاؿ يتـ طرحو مف قبؿ الباحثو كسيتـ شرح ذلؾ عند  كاإلستفسارات حكؿ الدرس كاإلستجابة
 الحديث عف اإلختبار المرحمي في أدكات التقكيـ.
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، كيتـ تفاعؿ الطالبة مع جميع مككنات (Learner-Content Interactive)تفاعؿ الطالبة مع المحتكل  -
في الجياز النقاؿ  ko-soيؽ ستصؿ رسالة عمى تطبحيث  المحتكل مف كسائط متعددة كأنشطة تعميمية

كتضغط عمى  My Activityعمى ثـ الضغط  classكبضغط الطالبة عمى أيقكنةبعد نشر الدرس لمطالبة 
الدرس الذم تـ نشره كتستعرض المحتكل المقدـ لطالبة في صكرة كسائط متعددة كأنشطة تقـك الطالبة 

رساؿ اإلجابة يكضح الشكؿ )  البة لمدرس مف خالؿ جيازىا النقاؿ.( خطكات دخكؿ الط 0-2بحميا كا 
  

 
 
 
 
 

 ( خطوات دخول الطالبة لمدرس من جيازىا النقال 4-3شكل )                   
كيظير الدرس في شاشة التطبيؽ كتتنقؿ الطالبة بيف الشاشات عف طريؽ شريط اإلبحار المكجكد أسفؿ شاشة 

 (2)التطبيؽ كما ىك مكضح في الشكؿ 
 

 ( شريط اإلبحار5-3شكل )
     
كاعتمدت الباحثة في عرض المحتكل عمى تنكع الكسائط التعميمية المالئمة مف خالؿ التطبيؽ بمايحقؽ     

التكامؿ كالدمج بينيا بمايحقؽ التشكيؽ كالجذب لمطالبة أثناء اإلبحار بمايتالئـ مع األىداؼ المنشكدة مع مراعاة 
لعرض المحتكل،عندما تعتمد الطالبة اإلجابة كيتـ إرساليا تبدأ الباحثة باإلطالع  خصائص كؿ كسيط كمالئمتو

عمى اإلجابات كتقديـ التغذية الراجعة فإذا كانت إجابة الطالبة صحيحة تعزز إيجابيا بعبارات محفزة كفي حاؿ 
 إخفاؽ الطالبة لإلجابة يكضح ليا بعبارات يحدد فييا الخطأ كالتصكيب لو.

 السيناريو التعميمي:تصميم  .2
قامت الباحثة بإعداد سيناريك لكصؼ تفصيمي لمشاشات عمى الكرؽ مف خالؿ تصميـ نكعية الشاشات 

 –صكر  -باستخداـ تطبيؽ التعمـ النقاؿ ، بما تتضمنو مف عناصر كمفردات الكسائط المتعددة مف ) نصكص
-الجانب المرئي-باستخداـ األجزاء التالية:رقـ الشاشة( 5فيديك(، كقد تـ تصميـ السيناريك ممحؽ )رقـ –رسـك 

( 9-2كصؼ عمميات التفاعؿ كيكضح مف خالؿ الشكؿ) -كصؼ الفيديك -كصؼ الصكرة -النص المكتكب
 التالي:

0 

2 
3 
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 ( نموذج لشاشتين من سيناريو الدرس6شكل )

تقكيـ أثناء التعمـ بالنقاؿ ك يعتمد البحث الحالي عمى أداتي التقكيـ المتمثمة في ال.تصميم أدوات التقويم:6
 اإلختبار التحصيمي كقامت الباحثة بإعدادىا كاآلتي:

عف طريؽ األجيزة النقالة يتبعيا تغذية  KO-SUعبارة عف أنشطة ذاتية تقدـ داخؿ التطبيؽ التقويم المرحمي: -8
( نشاط مرفؽ بتغذية راجعة بشكؿ فردم مف 2راجعو تيدؼ إلى تقكيـ فيـ الطالبة لممحتكل التعميمي، كيكضح الشكؿ)

 التطبيؽ:
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( التغذية الراجعة لطالبة بشكل فردي7-3شكل )
  

في حاؿ نقاش المجمكعات في األنشطةكاإلجابة عمييا أك الرد عمى  WhatsAppكقد تككف التغذية الراجعة  مف خالؿ 
 ( التغذية الراجعة عمى تطبيؽ الكاتس آب1-2استفسارات الطالبات كيكضح الشكؿ ) 
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 WhatsApp عبر ( التغذية الراجعة8شكل )
 ( البرامج المستخدمة في إنتاج العناصر اإللكترونية 4جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 النيائي:التقويم  -2

تمثؿ في اختبار تحصيمي تـ بناؤه في ضكء األىداؼ المعرفية كتـ تطبيقو قبميا كبعديا عمى عينة البحث لمتأكد 
 مف تحقيؽ األىداؼ كسيعرض تفصيميا في الجزء الخاص بأدكات البحث.

 مرحمة اإلنتاج: -المرحمة الثالثة
 تحتيا:كىى المرحمة الثالثة كفقان لنمكذج ديؾ ككارم كيندرج 

 إنتاج العناصر اإللكترونية: .1
قامت الباحثة بتحديد المصادر المطمكبة في إنتاج العناصر اإللكتركنية، كقامت بالبحث عف المتكفر مف ىذه  

المصادر عمى شبكة الكيب كالتأكد مف مناسبتيا لميدؼ المنشكد منيا كفي بعض األحياف تقـك الباحثة بتعديميا 
نتاج المصادر غير المتكفرة كيكضح الجدكؿ )مف خالؿ البرامج المناسب ( البرامج التي اعتمدت عمييا 0-2ة كا 

 الحصكؿ عمى العناصر اإللكتركنية الباحثة في
 قامت الباحثة بإنتاج العناصر اإللكتركنية كفيمايمي عرض تفصيمي لماسبؽ:

النصكص المكتكبة:قامت الباحثة بإنشاء النصكص في شاشة الدرس باستخداـ المكقع الخاص بالتطبيؽ حيث -8
 ( نافذة التطبيؽ إلنشاء النص.5-2حرفا كيكضح الشكؿ ) 94حرفا كالمتف  59اليتجاكز العنكاف 

 
 
 
 

                
 (نافذة التطبيق إلنشاء النص9شكل )                          

 التعديل اإلنتاج البرنامج
Adope Photoshop .7  √ 

Sound Forge. 7.0 √  
Power point √  

Iskysoft video converter ultimate   √ 

Realplayer cloud  √ 
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حيث استخدمت التعداد النقطي كخمفيات التصميـ  Power pointكاستخدمت الباحثة أيضا في كتابة النصكص برنامج  
 Power point المرفقو في برنامج

الصكر الثابتة:حصمت الباحثة عمى الصكر الخاصة باألمثمة كالممخص لكؿ مفيـك مف خالؿ شبكة اإلنترنت كمف ثـ -5
 .gif, gpn, gpj كتحميميا لمكقع التطبيؽ بالصيغ المعركفة Adope Photoshop .7 التعديؿ عمييا باستخداـ برنامج 

ؿ شبكة االنترنت كتمت معالجتيا بالقص لتتناسب مع اليدؼ مقاطع الفيديك:استخدمت الباحثة مقاطع جاىزة مف خال-2
المالئمة لمكقع التطبيؽ باستخداـ  mp4كبعد ذلؾ تـ تحكيميا إلى صيغة  Realplayer cloud منيا باستخداـ برنامج

 ميجابايت.82كالتتجاكز مساحتو Iskysoft video converter ultimate برنامج
 .Sound Forge. 7.0 لصكت ككمعالجتو باستخداـ برنامج األصكات:قامت الباحثة بتسجيؿ ا-0
إعداد التطبيقات )األنشطة(: قامت الباحثة بإنتاج التقكيـ البنائي بعد كؿ مفيـك بمايتناسب مع تسمسؿ الشاشات -2

 ( شاشة تصميـ تقكيـ بنائي مف خالؿ مكقع التطبيؽ.84كترابط العناصر كحجـ كسعة المحتكل كيكضح الشكؿ )
 
 
 
 
 

 قويم بنائي من خالل موقع التطبيق( شاشة تصميم ت10شكل )
 (88ىناؾ قكالب مياـ تستخدـ في صياغة المحتكل التعميمي كاألنشطة يكضحيا الشكؿ)

 
 
 
 
 
 
 
    
  

 ( قوالب الميام11شكل )
لمسؤاؿ أك النص  حرؼ أك صكرة أك محتكل نصي إضافي 94كأيضا أزرار اختيارية تمكف مف إضافة تمميح اليتجاكز 

 (85يكضحيا الشكؿ )
 

 ( األزرار اإلختيارية12شكل )                                

  إجابة كاحدة)زر اإلختيار(                     نص ثابت       
  إجابات متعددة)مربع اإلختيار(           نص كصكرة      
  سؤاؿ مقالي مفتكح          نص كصكت     
  نص كفيديك           صكت كصكرة      

1 

2 

3 

4 
7 

8 

6 

5 
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( المعاينة الفكرية عند الضغط عمى 82المعاينة الفكرية لممحتكل عمى شاشة الجياز النقاؿ كيكضح الشكؿ )   
 صكرة تـ إضافتو مع نص.

 
 
 

               
 معاينة صورة مدرجة مع شاشة الدرس(  13شكل )                     

( تـ التعديؿ كمف ثـ التجريب عمى عينة 8تبعا آلراء السادة المحمكيف ممحؽ )رقـ   النشر والتحميل: .2
( طالبة استعدادان لتحميؿ العناصر اإللكتركنية مف أجؿ الكشؼ عف معكقات اإلستخداـ قبؿ 54استطالعية مككنو مف )

 تطبيقو بشكؿ فعمي عمى عينة البحث كذلؾ  كفؽ الخطكات التالية: 
 ( 80كما يكضح الشكؿ ) su.com-https://koالدخكؿ عمى رابط  -8

                    
             

 ko-su( موقع 14شكل )
تدريب الطالبات عمى كيفية التسجيؿ بالمكقع ككذلؾ التفعيؿ بخطكات تـ تكضيحيا في الدليؿ اإلرشادم . -5

 . Whats Appاستفسار مف خالؿ( كالرد عمى أم  1لمطالبة ممحؽ)رقـ 
إضافة الطالبات لجيات اإلتصاؿ بعد حصكؿ الباحثو عمى جميع العناكيف البريدية لجميع الطالبات إلضافتيا  -2

في جيات اإلتصاؿ كالبد أف تتـ عممية التسجيؿ لكؿ طالبة في مكقع التطبيؽ كتفعيؿ جسابيا قبؿ إضافتيا في جيات 
 إضافة الطالبات إلى جيات اإلتصاؿ.( 82اإلتصاؿ كيكضح الشكؿ )

 
 
 
 

 ( إضافة الطالبات إلى جيات اإلتصال15شكل )
عالمة + كما يكضح الشكؿ  كمف ثـ يتـ إنشاء الدركس باختيار createإنشاء المحتكل التعميمي باختيار أمر  -0

 ( الدركس التي تـ إضافتيا2-89)
 
  

          
 ( الدروس التي تم إضافتيا16الشكل )

https://ko-su.com/
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 نشر المحتكل التعميمي: -2

قامت الباحثة بتصميـ ثالثة دركس عمى نسخة البرنامج المجانيو التي تسمح بانشاء فصؿ افتراضي كاحد فقط 
مف كاجية  Puplishكنشر المحتكل لعدة مرات مف خالؿ حساب المعمـ عمى مكقع التطبيؽ مف خالؿ أيقكنة 

 رىا.( التي تـ نش82مكقع التطبيؽ يكضح الشكؿ الدركس )
 
 
 
 
 

 ( الدروس التي تم نشرىا17الشكل )                         
( تحديد 81كفي أثناء النشر يتـ تحديد مدة زمنية لبداية كنياية النشاط المكجكد في الدرس كما يكضح الشكؿ )

 مدة النشر.
 
 
 

                        
 ( تحديد مدة النشر 18الشكل )                         

تفعيؿ الدركس التعميمية في حساب الطالبات : بعد تسجيؿ الطالبات تصبح الدرس بعناصره اإللكتركنية -5
متاح لمطالبة في مكقع التطبيؽ كبالتالي تتمكف مف خالؿ جيازىا النقاؿ بالضغط عمى أيقكنة البرنامج بعد 

كتضيؼ Existing Accountثـ الضغط عمى أيقكنة    classesتحميمو مف المتجر ثـ الضغط عمى أيقكنة
مرة   classesكمف ثـ تدخؿ أليقكنة Submitثـ الضغط عمى أيقكنة  البريد اإللكتركني ككممة المركر  الطالبة

ثـ اختيار الدرس كاستعراض المحتكل ابتداء بشاشة عنكاف الدرس كالتنقؿ بيف  My Activityأخرل كتختار 
بالضغط  Submitثـ انتياء شاشة تحكم أيقكنة الشاشات باستخداـ شريط اإلبحار كاإلجابة عمى األنشطة 

 .عمييا يتـ إرساؿ حؿ األنشطة كتقـك الباحثة بمتابعة اإلجابات كتقديـ اإلستجابات كفؽ ماتراه مناسبا
 التطبيق والتقويم: مرحمة -المرحمة الرابعة

 كىى المرحمة الرابعة كفقان لنمكذج ديؾ ككارم كيندرج تحتيا:
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 التطبيق وتحميل النتائج: -1
 عرض برنامج التعمم النقال عمى المحكمين: -أ

فػػى  قامػػت الباحثػػة بعػػرض تطبيػػؽ الػػتعمـ النقػػاؿ فػػى صػػكرتو األكليػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف
جػراء التعػديالت الالزمػة 8مجاؿ تقنيات الػتعمـ ممحػؽ )رقػـ ( بيػدؼ ضػبط البرنػامج كالتأكػد مػف سػالمتو العمميػة كا 

التطبيػؽ عمػى  فى ضكء آرائيـ مف حيث الكفاءة التعميميػة كالمنيجيػة كالفنيػة كالبرمجيػة ثػـ قامػت الباحثػة بتجريػب
الطالبػات اتفقػف عمػى  ( طالبة كجدير بالذكر أف54) عينة استطالعية مف طالبات الصؼ الثالث الثانكم عددىف

 :مايمي
 كضكح المادة العممية المتضمنة بالبرنامج. -
 كضكح الخطكط كنمط الكتابة كالصكر الثابتة كالفيديكىات كاألصكات. -

 التعديل بناءًا عمى المحكمين ونتائج التطبيق: -2
آراء طالبػػػات التجربػػػة اإلسػػػتطالعية، كبالتػػػالي قامػػػت الباحثػػػة بالتعػػػديؿ كفػػػؽ آراء السػػػادة المحكمػػػيف كفػػػي ضػػػكء 

 أصبح تطبيؽ التعمـ النقاؿ جاىزان لمتطبيؽ النيائي.
قامػػػت الباحثػػػة بالتأكػػػد عمػػػى إمكانيػػػة عمػػػؿ تطبيػػػؽ الػػػتعمـ النقػػػاؿ عمػػػى كافػػػة متصػػػفحات الددددعم الفندددي: -2

التػػي كضػػعيا ديػػؾ  األجيػػزة النقالػػة، حتػػى ال تقابػػؿ الطالبػػات أم مشػػكالت فػػي عممػػو كبإنتيػػاء مراحػػؿ التصػػميـ
 ككارم يككف قد تـ اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ مف تساؤالت البحث كالذم ينص عمى:

"مددا التصددور المقتددرح لتطبيقددات الددتعمم النقددال فددي تنميددة بعددض مفدداىيم اإلحصدداء واإلحتمدداالت لدددى طالبددات 
 الصف الثالث الثانوي بمدينة جدة؟"

الحالي عمى أداة كاحدة تمثمت في اختبار تحصيمي، تـ بناءىا كفقان يعتمد البحث بناء أداة البحث: -خامساً 
 لمخطكات التالية:

تحصيؿ عينة مف طالبات الصؼ الثالث الثانكية في ىدؼ االختبار إلى قياس اليدف من االختبار:  .1
 يؽ(.التطب –الفيـ  –كحدة )اإلحصاء كاإلحتماالت( كفقان لمستكيات بمـك المعرفية الثالث كىي: )التذكر 

قامت الباحثة بإعداد جدكؿ المكاصفات لالختبار، كذلؾ لمربط بيف  : المواصفات جدول إعداد .2
األىداؼ التعميمية، كبيف المحتكل، كلتحديد عدد المفردات الالزمة لكؿ ىدؼ في مستكيات )التذكر، الفيـ، 

 (2ىك مكضح في الجدكؿ )ردة كما ( مف24التطبيؽ( حيث بمغ عدد مفردات االختبار في صكرتو النيائية )
 ( مواصفات االختبار التحصيمي5جدول ) 

 تحديد نوع االختبار وصياغة مفرداتو:  .3

 
 الموضوعات

 مة مجموع األسئ مستويات األىداف السموكية

 التطبيق الفيم التذكر
 24 0 2 58 وحدة اإلحتمال واإلحصاء

 %844 %82 %82 %24 األوزان النسبية
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 االختبار، فقد كاف االختبار مكضكعيان، ك اختارت الباحثة ىذا النكع مف االختباراتبالنسبة لنكع 
 لألسباب التالية:

 خمكه مف التأثر بذاتية المصحح ك يقمؿ نسبة التخميف. -
 تغطيتو جزء كبير مف المادة العممية المراد اختبار الطالبات فييا. -
 لو معدالت صدؽ ك ثبات عالية. -
بمفرداتو فقد  راعت الباحثة كضكح العبارات كبساطتيا عند بناء فقرات االختبار كصياغتيا أما فيما يختص     

( 2( فقرة تحتكم عمى نمط كاحد مف األسئمة كىك نمط االختيار مف متعدد ممحؽ)رقـ 24ك تمثؿ االختبار في )
 (.a,b,c,dات الرمكز)حيث يكجد لكؿ مفردة أربع بدائؿ محتممة إحداىا صائبة كالباقي خاطئة كتأخذ اإلجاب

بعد تحديد عدد فقرات االختبار ك صياغتيا قامت الباحثة بتنسيقيا في كراسة  وضع تعميمات االختبار:  .4
أسئمة، كتضمنت الصفحة األكلى ليذه الكراسة التعميمات الخاصة باالختبار، ككيفية اإلجابة عميو، كالتأكيد 

أم سؤاؿ دكف إجابة، مع إعطاء مثاؿ تكضيحي لكيفية عمى ضركرة اإلجابة عف جميع األسئمة ك عدـ ترؾ 
اإلجابة، ك قد راعت الباحثة أف تككف التعميمات سيمة ك كاضحة ك مختصرة كمباشرة حتى يسيؿ عمى الطالبة 

 (.0إتباعيا ممحؽ )رقـ 
تبار، تـ إعداد كرقة اإلجابة كالتي تتـ بيا اإلجابة عمى مفردات االخإعداد ورقة اإلجابة عمى االختبار: .5

كقد تضمنت في مقدمتيا البيانات الخاصة بكؿ طالبة " االسـ ، كالفصؿ "  حيث أنو عند اإلجابة عمى األسئمة 
يجب عمى الطالبة تحديد إجابة صحيحة كاحدة مف أربع بدائؿ ككضع دائرة حكؿ الحرؼ الداؿ عمى اإلجابة 

 (.9)رقـ الصحيحة كتـ إعداد مفتاح التصحيح لتسييؿ تصحيح االختبار ممحؽ
 عرضو عمى المحكمين:الصورة األولية لالختبار و  .9

في ضكء ما سبؽ قامت الباحثة بصياغة أسئمة االختبار في صكرتيا األكلية بحيث تغطي جميع أجزاء  
المحتكل، كبعد كتابة فقرات االختبار تـ عرضيا في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف  

ائؿ لكؿ سؤاؿ مناسبة البد، ك مناسبة األسئمة لألىداؼ المحددةمدل آرائيف حكؿ:( ك ذلؾ الستطالع 8قـممحؽ)ر 
أم مالحظات حكؿ ما يركنو إضافة ، عممية كالمغكية لفقرات االختباردقة الصياغة ال، ك مف فقرات االختبار

 ف.كجدير بالذكر أنو لـ يكف ىناؾ أم تعديؿ عمى مفردات اإلختبار مف قبؿ السادة المحكمي، مناسبان 
قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية تككنت مف التجربة االستطالعية لالختبار :  .7

 ( طالبات تـ اختيارىف مف مجتمع البحث، ك ذلؾ لحساب مايمى:54)
قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات بطريقة تبايف المفردات لقياس التناسؽ الداخمي، أحدل ثبات االختبار:  -أ

-Kuderطرؽ تقدير ثبات االختبار، تـ حساب معامؿ الثبات بإستخداـ معادلة ككدر ريشارد سكف 
Richardson   58.4عف طريؽ برنامج SPSS ( كىك معامؿ ثبات 1.20، ككاف معامؿ الثبات يساكم ،)

 إلى أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات. يشير
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 صعوبة و سيولة فقرات االختبار : معامل -ب 
(، أما معامالت السيكلة لفقرات 4.22-4.52معامالت الصعكبة لفقرات االختبار كانت تتراكح بيف  )ككجد اف 

كالصعكبة لكؿ فقرة مف (، ك ىذا يعني أف معامالت السيكلة 4.22 -4.52االختبار فكانت تتراكح بيف  )
 فقرات االختبار تقع في الحد المناسب.

 ز لكل سؤال من أسئمة االختبار: معامل التميي -ج
( ك ىذا يعني أف 4.24-4.52كأتضح لمباحثة أف معامالت التمييز لفقرات االختبار كانت تتراكح بيف )    

(  085، 5448سب حيث يرل )عبد اليادم، معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار يقع في الحد المنا
 ( كعميو تـ قبكؿ جميع فقرات االختبار.4.22-4.52أف معامؿ التمييز الجيد يجب أف يتراكح بيف ) 

 حساب زمن االختبار:  -د
( دقيقة ك ذلؾ ألف 02في ضكء التجربة اإلستطالعية كجدت الباحثة أف الزمف المناسب لتطبيؽ االختبار ىك )

 (  دقيقة ك ذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية:544الزمنية لجميع أفراد العينة اإلستطالعية تساكم ) متكسط المدة

 
ك بذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ ك ثبات االختبار المعرفي قياس تحصيؿ عينة مف طالبات الصؼ الثالث 

( فقرة قابالن 24مككنان مف )الثانكية في كحدة )اإلحصاء كاإلحتماالت( ك أصبح االختبار في صكرتو النيائية 
 لمتطبيؽ.
 إجراءات تطبيق تجربة البحث: -سادساً 

 مرت إجراءات التجربة األساسية بالمراحؿ التالية:
 :اختيار عينة البحث .1

( طالبة مف طالبات الصؼ الثالث الثانكم، حيث قسمت العينة إلى مجمكعتيف: 04اشتممت عينة البحث عمى )
 التجريبية تستخدـ التعمـ النقاؿ، كالضابطة تستخدـ التعميـ التقميدم. 

 اإلعداد لمتجربة: .2
 (84تـ الحصكؿ عمى مكافقات المسئكليف عمى إجراء التجربة ممحؽ)رقـ  -
 افر شبكة كال فام لكي يتـ الدخكؿ عبر اإلنترنت مف خالليا.تـ التأكد مف تك  -
 .ko-su( الستخداـ برنامج  1( كدليؿ الطالبة ممحؽ)رقـ2تجييز دليؿ المعممة ممحؽ)رقـ -
قامت الباحثة بمقابمة الطالبات كذلؾ لعقد لقاء تمييديان لشرح اليدؼ مف تجربة البحث كأىميتو، كقد أبدت  -

الطالبات استعدادىف لمتعميـ مف خالؿ التعمـ النقاؿ لتنمية المفاىيـ الرياضية، ثـ قامت الباحثة بعرض دليؿ 
 خالؿ التعمـ النقاؿ. لمتعمـ مف ko-suالطالبة لتكضيح كيفية استخداـ تطبيؽ برنامج 

 عمى  أجيزتيف. WhatsApp  &ko-suالتأكد مف تحميؿ طالبات المجمكعة التجريبية لتطبيقي -
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تـ التطبيؽ القبمى لالختبار التحصيمى لمبحث عمى عينة البحث قبميان كذلؾ تطبيق أدوات القياس قبميًا: .3
لمتأكد مف و مجمكعتي البحث لقياس ما لدل الطالبات مف معمكمات حكؿ مكضكع البحث كحساب تجانس

تجانس مجمكعتي البحث فى التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي قامت الباحثة بحساب المتكسط الحسابي 
( 9-2كاإلنحراؼ المعيارم كقيمة )ت( لدرجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كيكضح الجدكؿ )

كالمجمكعة التجريبية فى التطبيؽ القبمي لالختبار داللة الفركؽ بيف متكسطى درجات المجمكعة الضابطة 
 التحصيمي

 درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية يداللة الفروق بين متوسط( 6رقم)دول ج
 التحصيمي لالختبار فى التطبيق القبمي

كمف الجدكؿ السابؽ يتضح أف قيمة )ت( غير دالة مما يدؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية     
بيف متكسط درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمى لالختبار التحصيمي الخاص 

تجريبية كالضابطة كاف متساكينا بالمفاىيـ الرياضية، كىذه النتيجة تدؿ عمى إف تحصيؿ طالبات المجمكعتيف ال
فى التطبيؽ القبمى، أم أف المجمكعتيف متجانستيف كذلؾ يعني أف أم فركؽ تحدث يمكف إرجاعيا إلى استخداـ 

 . مادة المعالجة التجريبية 
ق 0/2/8029بدأت الباحثة تطبيؽ تجربة البحث يـك الخميس بتاريخ :  تطبيق مادة المعالجة التجريبية

قامت طالبات المجمكعة التجريبية بالدخكؿ دقيقة( حيث 02لمدة خمسة أياـ بمعدؿ حصة دراسية في اليـك )
في كقت نشر الدركس التعميمية المتضمنة لممفاىيـ كاألنشطة التعميمية بحيث تقـك  ko-suإلى تطبيؽ 
رساليا لممعممة، ككانت الباحثة تقدـ ليف  طالع عمى المحتكلالطالبات باإل كاألنشطة التعميمية كأداء التكميفات كا 

 ، أما طالبات المجمكعة الضابطة تـ تدريسيف بالطريقة التقميدية.ستجابتيفالتغذية الراجعة المناسبة كفقان إل
بكاقع ساعة يكميا مف WhatsAppتطبيؽ  دخكؿ عمىلم مكعد طالبات المجمكعة التجريبيةل حددت الباحثةك     
بخصكص المادة  كافة استفسارات الطالبات الردلكي يتـ  ـ( يكميا مف األياـ الدراسية 1:24ـ إلى 2:24)

العممية أك اإلجابة عمى األنشطة التي يتـ طرحيا مف قبؿ الباحثة، أما المجمكعة الضابطة كاف ليا ساعة 
 . ص( في حدكد اليـك الدراسي لإلجابة عف أم استفسار85ص إلى 88مكتبية يكميا مف )

يؽ اإلختبار التحصيمي عمى بعد انتياء مدة تجربة البحث قامت الباحثة بتطب البحث بعديًا: أدواتتطبيق 
 .طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كتـ رصد الدرجات لجميع الطالبات 

 
 
 

 مستوى الداللة  الداللة قيمة )ت( العينة  االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى  المجموعة 
 0.05 0.771 0.293 20 0.875 3.65 التجريبية 
 20 1.251 3.75 الضابة
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 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
 اختبار صحة فروض البحث: -أوالً 
" يوجد فرق دال  الختبار الفرض األكؿ لمبحث كالذم ينص عمى أنواختبار صحة الفرض األول: .1

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تستخدم )الطريقة 0.05مستوى ) إحصائيًّا عند
التطبيق ( في التعمم النقالالتقميدية(، ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تستخدم )

عند مستوى التذكر لصالح  واالحتماالت اإلحصاء الخاص بمفاىيم التحصيمي لالختبار البعدي
 ". التجريبيةالمجموعة 

لتحديد داللة ، Independent Samples t-test)ت( لمعينات المستقمة استخدمت الباحثة اختبار 
 لالختبارالفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدل 

تكصؿ إلى النتائج المكضحة ،كقد تـ الالتذكر مستكل عند كاالحتماالت اإلحصاء بمفاىيـ الخاص التحصيمي
 (:2بجدكؿ )
 

( داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيق  7جدول )
 التحصيمي عند مستوى التذكر لالختبارالبعدى 

طالبػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػي  تحصػػػػيؿ( يتضػػػػح ارتفػػػػاع مسػػػػتكل  2باسػػػػتقراء النتػػػػائج فػػػػي جػػػػدكؿ )
، عند المقارنة بالمجمكعة الضابطة التي اسػتخدمت الطريقػة التقميديػة، التعمـ النقاؿ عند مستكل التذكراستخدمت 

(، بينمػا بمػغ متكسػط درجػات طالبػات المجمكعػة 54.82حيث بمغ متكسط درجات طالبػات المجمكعػة التجريبيػة )
(، كىػي قيمػة دالػة 4.444(، كبمغػت قيمػة الداللػة )88.288(، كبمغت قيمػة "ت" المحسػكبة )80.24الضابطة )

(، كبػػذلؾ يػػتـ تكجيػػو الداللػػة اإلحصػػائية لصػػالح المجمكعػػة األعمػػى فػػي المتكسػػط، 4.42يان عنػػد مسػػتكل )إحصػػائ
متكسػػػػطات درجػػػػات  (8-0الػػػػتعمـ النقػػػػاؿ كيمخػػػػص الشػػػػكؿ )كىػػػػي المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػي درسػػػػت باسػػػػتخداـ 

 .ستكل التذكرلالختبار التحصيمي عند مالمجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم 
يكجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستكل كمف النتائج السابقة يتـ قبكؿ الفرض األكؿ الذم ينص عمى أنو "       

( بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة التي تستخدـ )الطريقة التقميدية(، كمتكسط درجات 4.42)
الخاص  التحصيمي لالختبار التطبيؽ البعدم( في ؿالتعمـ النقاطالبات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ )

 ".عند مستكل التذكر لصالح المجمكعة التجريبية كاالحتماالت اإلحصاء بمفاىيـ
 

 مستوى الداللة  الداللة قيمة )ت( العينة  االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى  المجموعة 
 0.05 0.00 11.511 20 0.813 20.15 التجريبية 
 20 2.039 14.5 الضابة
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" يوجد فرق دال  لمبحث كالذم ينص عمى أنو الثانيالختبار الفرض  :الثانياختبار صحة الفرض  .2
المجموعة الضابطة التي تستخدم )الطريقة ( بين متوسط درجات طالبات 0.05إحصائيًّا عند مستوى )

التطبيق ( في التعمم النقالالتقميدية(، ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تستخدم )
عند مستوى الفيم لصالح المجموعة  واالحتماالت اإلحصاء الخاص بمفاىيم التحصيمي لالختبار البعدي

 ". التجريبية
لتحديد داللة ، Independent Samples t-test( لمعينات المستقمة )تاستخدمت الباحثة اختبار 

 لالختبارالفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدل 
، كقد تـ التكصؿ إلى النتائج المكضحة الفيـ مستكل عند كاالحتماالت اإلحصاء بمفاىيـ الخاص التحصيمي
 (:1بجدكؿ )

 داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية (8جدول )
 التحصيمي عند مستوى الفيم لالختبارفي التطبيق البعدى  

طالبات المجمكعة التجريبية التي  تحصيؿ( يتضح ارتفاع مستكل 1باستقراء النتائج في جدكؿ )
، عند المقارنة بالمجمكعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التعمـ النقاؿ عند مستكل الفيـاستخدمت 

(، بينما بمغ متكسط درجات 0.24التقميدية، حيث بمغ متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية )
(، كبمغت قيمة الداللة 84.559(، كبمغت قيمة "ت" المحسكبة )5.22طالبات المجمكعة الضابطة )

(، كبذلؾ يتـ تكجيو الداللة اإلحصائية لصالح 4.42عند مستكل ) (، كىي قيمة دالة إحصائيان 4.444)
 التعمـ النقاؿ المجمكعة األعمى في المتكسط، كىي المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ 

يكجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستكل الذم ينص عمى أنو "  الثانيكمف النتائج السابقة يتـ قبكؿ الفرض 
درجات طالبات المجمكعة الضابطة التي تستخدـ )الطريقة التقميدية(، كمتكسط درجات ( بيف متكسط 4.42)

الخاص  التحصيمي لالختبار التطبيؽ البعدم( في التعمـ النقاؿطالبات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ )
 ".عند مستكل الفيـ لصالح المجمكعة التجريبية كاالحتماالت اإلحصاء بمفاىيـ
 :الثالثاختبار صحة الفرض  .3

( بين 0.05" يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى ) لمبحث كالذم ينص عمى أنو الثالثالختبار الفرض 
متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تستخدم )الطريقة التقميدية(، ومتوسط درجات طالبات 

 الخاص بمفاىيم التحصيمي لالختبار التطبيق البعدي( في التعمم النقالالمجموعة التجريبية التي تستخدم )
 ". عند مستوى التطبيق لصالح المجموعة التجريبية واالحتماالت اإلحصاء

 مستوى الداللة  الداللة قيمة )ت( العينة  االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى  المجموعة 
 0.05 0.00 10.996 20 0.470 4.70 التجريبية 
 20 0.639 2.75 الضابة
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لتحديد داللة ، Independent Samples t-test)ت( لمعينات المستقمة استخدمت الباحثة اختبار 
 لالختباربية في التطبيؽ البعدل الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجري

،كقد تـ التكصؿ إلى النتائج المكضحة التطبيؽ مستكل عند كاالحتماالت اإلحصاء بمفاىيـ الخاص التحصيمي
 (:5بجدكؿ )

 داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية  (9جدول )
 مستوى التطبيقالتحصيمي عند  لالختبارفي التطبيق البعدى 

طالبػػات المجمكعػػػة التجريبيػػة التػػػي اسػػػتخدمت  تحصػػػيؿ( يتضػػح ارتفػػػاع مسػػتكل 5باسػػتقراء النتػػػائج فػػي جػػػدكؿ )
، عنػػد المقارنػػة بالمجمكعػػة الضػػابطة التػػي اسػػتخدمت الطريقػػة التقميديػػة، حيػػث الػػتعمـ النقػػاؿ عنػػد مسػػتكل التطبيػػؽ

(، بينمػػػػا بمػػػػغ متكسػػػػط درجػػػػات طالبػػػػات المجمكعػػػػة 2.14بمػػػػغ متكسػػػػط درجػػػػات طالبػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة )
(، كىػػػي قيمػػػة دالػػػة 4.444(، كبمغػػػت قيمػػػة الداللػػػة )1.594ت" المحسػػػكبة )(، كبمغػػػت قيمػػػة "5.02الضػػػابطة )

(، كبػػذلؾ يػػتـ تكجيػػو الداللػػة اإلحصػػائية لصػػالح المجمكعػػة األعمػػى فػػي المتكسػػط، 4.42إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل )
     .التعمـ النقاؿكىي المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ 

يكجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستكل الذم ينص عمى أنو "  لثالثاكمف النتائج السابقة يتـ قبكؿ الفرض 
( بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة التي تستخدـ )الطريقة التقميدية(، كمتكسط درجات 4.42)

الخاص  التحصيمي لالختبار التطبيؽ البعدم( في التعمـ النقاؿطالبات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ )
 ".عند مستكل التطبيؽ لصالح المجمكعة التجريبية كاالحتماالت صاءاإلح بمفاىيـ
" يوجد فرق دال  لمبحث كالذم ينص عمى أنو الرابعالختبار الفرض :الرابعاختبار صحة الفرض  .4

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تستخدم )الطريقة 0.05إحصائيًّا عند مستوى )
 التطبيق البعدي( في التعمم النقالدرجات طالبات المجموعة التجريبية التي تستخدم )التقميدية(، ومتوسط 

 ". لصالح المجموعة التجريبية واالحتماالت اإلحصاء الخاص بمفاىيم التحصيمي لالختبار
لتحديد داللة ، Independent Samples t-test)ت( لمعينات المستقمة استخدمت الباحثة اختبار 

 لالختبارالفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدل 
 (:84، كقد تـ التكصؿ إلى النتائج المكضحة بجدكؿ )كاالحتماالت اإلحصاء بمفاىيـ الخاص التحصيمي

وعة التجريبية في ( داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والمجم10جدول )
 التحصيمي  لالختبارالتطبيق البعدى 

 مستوى الداللة  الداللة قيمة )ت( العينة  االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى  المجموعة 
 0.05 0.00 8.26 20 0.410 3.80 التجريبية 
 20 0.605 2.45 الضابة

 مستوى الداللة  الداللة قيمة )ت( العينة  االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى  المجموعة 
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طالبات المجمكعة التجريبية التي استخدمت  تحصيؿ( يتضح ارتفاع مستكل 84باستقراء النتائج في جدكؿ )  
، عند المقارنة بالمجمكعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقميدية، حيث بمغ متكسط درجات التعمـ النقاؿ

(، 85.24(، بينما بمغ متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة )51.92طالبات المجمكعة التجريبية )
(، كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل 4.444(، كبمغت قيمة الداللة )89.802) كبمغت قيمة "ت" المحسكبة

(، كبذلؾ يتـ تكجيو الداللة اإلحصائية لصالح المجمكعة األعمى في المتكسط، كىي المجمكعة التجريبية 4.42)
 التعمـ النقاؿ  .التي درست باستخداـ 

يكجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستكل ص عمى أنو " الذم ين الرابعكمف النتائج السابقة يتـ قبكؿ الفرض 
( بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة التي تستخدـ )الطريقة التقميدية(، كمتكسط درجات 4.42)

الخاص  التحصيمي لالختبار التطبيؽ البعدم( في التعمـ النقاؿطالبات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ )
 ".لصالح المجمكعة التجريبية ماالتكاالحت اإلحصاء بمفاىيـ

 قياس فاعمية التعمم النقال في تنمية تحصيل مفاىيم اإلحصاء واالحتماالت: -ثانياً 
 قياس فاعمية التعمم النقال في تنمية تحصيل مفاىيم اإلحصاء واالحتماالت عند مستوى التذكر: .8

لقيػػاس فاعميػػة الػػتعمـ النقػػاؿ فػػي تنميػػة تحصػػيؿ مفػػاىيـ اإلحصػػاء كاالحتمػػاالت عنػػد مسػػتكل التػػذكر فػػي مػػادة 
الرياضػػيات لطالبػػػات الصػػػؼ الثالػػػث ثػػػانكم بجػػػدة، قامػػػت الباحثػػػة باسػػػتخداـ معادلػػػة الكسػػػب المعػػػدؿ لػػػػ "بػػػالؾ" 

Black Modified Gain Ratio  (552، 5488حسف، )كيعبر عنيا بالمعادلة اآلتية: 
 نسبة الكسب المعدؿ=    

 
 حيث أف:

 ص= متكسط الدرجة في االختبار البعدل.
 س= متكسط الدرجة في االختبار القبمى.

 د= النياية العظمى لمدرجة التي يمكف الحصكؿ عمييا في االختبار.
(، 5قػػدرة ) ( كحػػدان أعمػػى8.5كيقتػػرح "بػػالؾ" أف البرنػػامج ذك فاعميػػة إذا حقػػؽ حػػدا أدنػػى ليػػذه النسػػبة قػػدرة )

نسػػػبة الكسػػػب المعػػػدؿ لػػػػ "بػػػالؾ" لقيػػػاس فاعميػػػة الػػػتعمـ النقػػػاؿ فػػػي تنميػػػة تحصػػػيؿ مفػػػاىيـ  (88)الجػػػدكؿ كيكضػػػح
 اإلحصاء كاالحتماالت عند مستكل التذكر:

 ( نسبة الكسب المعدل لد "بالك" لقياس فاعمية التعمم النقال11جدول )
 ستوى التذكرفي تنمية تحصيل مفاىيم اإلحصاء واالحتماالت عند م 
 نسبة الكسب المعدل الدرجة النيائية المتوسط التطبيق 
 1.78 21 2.75 القبمى

 0.05 0.00 16.147 20 1.137 28.5 التجريبية 
 20 2.203 19.70 الضابة
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 20.15 البعدى
"  أعمػى مػػف النسػبة التػػي حػػددىاكىػػى (، 8.21) بمغػتمعػػدؿ ال( أف نسػػبة الكسػب 88) كيتضػح مػػف الجػدكؿ

فاعميػة فػي تنميػة تحصػيؿ مفػاىيـ اإلحصػاء ذك ( كبالتالي يمكف القكؿ أف التعمـ النقػاؿ 8.5)كالمتمثمة في بالؾ" 
 كاالحتماالت عند مستكل التذكر في مادة الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة.
 كمف خالؿ تفسير النتائج يككف قد تـ اإلجابة عمى التساؤؿ الثاني كالذم ينص عمى:

عند مستوى التذكر فدي مدادة  التواالحتماما فاعمية التعمم النقال في تنمية تحصيل مفاىيم اإلحصاء  "
 " ؟الرياضيات لطالبات الصف الثالث ثانوي بجدة

 قياس فاعمية التعمم النقال في تنمية تحصيل مفاىيم اإلحصاء واالحتماالت عند مستوى الفيم:      .2
لقيػػاس فاعميػػة الػػتعمـ النقػػاؿ فػػي تنميػػة تحصػػيؿ مفػػاىيـ اإلحصػػاء كاالحتمػػاالت عنػػد مسػػتكل الفيػػـ فػػي مػػادة 

 Blackالرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة، قامت الباحثة باستخداـ معادلة الكسب المعدؿ لػ "بالؾ" 
Modified Gain Ratio  ،الؾ" لقيػاس فاعميػة الػتعمـ النقػاؿ نسػبة الكسػب المعػدؿ لػػ "بػ( 85 )الجػدكؿ كيكضػح

 في تنمية تحصيؿ مفاىيـ اإلحصاء كاالحتماالت عند مستكل الفيـ:
 نسبة الكسب المعدل لد "بالك" لقياس فاعمية التعمم النقال (12)جدول 

 في تنمية تحصيل مفاىيم اإلحصاء واالحتماالت عند مستوى الفيم 
 الكسب المعدلنسبة  الدرجة النيائية المتوسط التطبيق 
 1.77 5 0.50 القبمى
 4.70 البعدى
" أعمػى مػف النسػبة التػي حػددىا   يكى  (8.22) بمغتمعدؿ الأف نسبة الكسب   (85) كيتضح مف الجدكؿ

فاعميػة فػي تنميػة تحصػيؿ مفػاىيـ اإلحصػاء ذك ( كبالتالي يمكف القكؿ أف التعمـ النقػاؿ 8.5)كالمتمثمة في بالؾ" 
 مستكل الفيـ في مادة الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة.كاالحتماالت عند 

 مى التساؤؿ الثالث كالذم ينص عمىقد تـ اإلجابة عكمف خالؿ تفسير النتائج يككف 
فددي مددادة  الفيددمعنددد مسددتوى  واالحتمدداالتمددا فاعميددة الددتعمم النقددال فددي تنميددة تحصدديل مفدداىيم اإلحصدداء "

 " ؟الرياضيات لطالبات الصف الثالث ثانوي بجدة
 قياس فاعمية التعمم النقال في تنمية تحصيل مفاىيم اإلحصاء واالحتماالت عند مستوى التطبيق:    .3

لقياس فاعمية التعمـ النقاؿ في تنمية تحصيؿ مفػاىيـ اإلحصػاء كاالحتمػاالت عنػد مسػتكل التطبيػؽ فػي مػادة 
 Blackالصؼ الثالث ثانكم بجدة، قامت الباحثة باستخداـ معادلة الكسب المعدؿ لػ "بالؾ" الرياضيات لطالبات 

Modified Gain Ratio   ،نسػبة الكسػب المعػدؿ لػػ "بػالؾ" لقيػاس فاعميػة الػتعمـ النقػاؿ  (82 )الجدكؿ كيكضح
 في تنمية تحصيؿ مفاىيـ اإلحصاء كاالحتماالت عند مستكل التطبيؽ:
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 نسبة الكسب المعدل لد "بالك" لقياس فاعمية التعمم النقال( 13 جدول )

 في تنمية تحصيل مفاىيم اإلحصاء واالحتماالت عند مستوى التطبيق 
 نسبة الكسب المعدل الدرجة النيائية المتوسط التطبيق 
 1.79 4 0.40 القبمى
 3.80 البعدى
" أعمػى مػػف النسػبة التػػي حػػددىا ي، كىػػ (8.25)بمغػت معػػدؿ الأف نسػػبة الكسػب ( 82) كيتضػح مػػف الجػدكؿ

( كبالتػػػػالي يمكػػػػف القػػػػكؿ أف ىنػػػػاؾ فاعميػػػػة الػػػػتعمـ النقػػػػاؿ فػػػػي تنميػػػػة تحصػػػػيؿ مفػػػػاىيـ اإلحصػػػػػاء 8.5بػػػػالؾ" )
 كاالحتماالت عند مستكل التطبيؽ في مادة الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة.

مددا فاعميددة "ى التسػػاؤؿ الرابػػع كالػذم يػػنص عمػػى كبػػذلؾ يكػػكف قػد تػػـ اإلجابػػة عمػػكمػف خػػالؿ تفسػػير النتػػائج  
فددي مددادة الرياضدديات  التطبيددقعنددد مسددتوى  واالحتمدداالتالددتعمم النقددال فددي تنميددة تحصدديل مفدداىيم اإلحصدداء 

 " ؟لطالبات الصف الثالث ثانوي بجدة
 قياس فاعمية التعمم النقال في تنمية تحصيل مفاىيم اإلحصاء واالحتماالت: .4

كلقياس فاعمية التعمـ النقاؿ في تنمية تحصيؿ مفاىيـ اإلحصاء كاالحتمػاالت فػي مػادة الرياضػيات لطالبػات 
 Black Modified Gainالصؼ الثالث ثانكم بجدة، قامت الباحثة باستخداـ معادلة الكسب المعدؿ لػػ "بػالؾ" 

Ratio   نسبة الكسب المعدؿ لػ "بالؾ" لقياس فاعمية الػتعمـ النقػاؿ فػي تنميػة تحصػيؿ  (1-0)يكضح الجدكؿ ، ك
 مفاىيـ اإلحصاء كاالحتماالت:
 نسبة الكسب المعدل لد "بالك" لقياس فاعمية التعمم النقال  (14 جدول )

 في تنمية تحصيل مفاىيم اإلحصاء واالحتماالت 
 المعدلنسبة الكسب  الدرجة النيائية المتوسط التطبيق 
 1.78 30 3.65 القبمى
 28.65 البعدى

" أعمػػى مػػف النسػػبة التػػي حػػددىاكىػػى (، 8.21) بمغػػتمعػػدؿ الأف نسػػبة الكسػػب  (80 )كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ    
فاعميػة فػي تنميػة تحصػيؿ مفػاىيـ اإلحصػاء ذك ( كبالتالي يمكف القكؿ أف التعمـ النقػاؿ 8.5)كالمتمثمة في بالؾ" 

 الرياضيات لطالبات الصؼ الثالث ثانكم بجدة. كاالحتماالت في مادة
مدا فاعميدة الدتعمم " سػؤاؿ الػرئيس لمبحػث كالػذم نػص عمػى:يككف قد تـ اإلجابػة عمػى المف خالؿ تفسير النتائج ك 

 " النقال في تنمية مفاىيم اإلحصاء واالحتماالت في مادة الرياضيات لطالبات الصف الثالث ثانوي بجدة؟
 وتفسير نتائج البحث:مناقشة  -ثالثاً 
 نتائج البحث: .1

 تكصؿ البحث الحالي إلى النتائج اآلتية:



 

42 

 

( بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة التي 4.42يكجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستكل ) -
( في التعمـ النقاؿتستخدـ )الطريقة التقميدية(، كمتكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ )

عند مستكل التذكر لصالح  كاالحتماالت اإلحصاء الخاص بمفاىيـ التحصيمي لالختبار التطبيؽ البعدم
 المجمكعة التجريبية.

( بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة التي 4.42يكجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستكل ) -
( في التعمـ النقاؿريبية التي تستخدـ )تستخدـ )الطريقة التقميدية(، كمتكسط درجات طالبات المجمكعة التج

عند مستكل الفيـ لصالح  كاالحتماالت اإلحصاء الخاص بمفاىيـ التحصيمي لالختبار التطبيؽ البعدم
 المجمكعة التجريبية.

( بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة التي 4.42يكجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستكل ) -
( في التعمـ النقاؿالتقميدية(، كمتكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ )تستخدـ )الطريقة 
عند مستكل التطبيؽ لصالح  كاالحتماالت اإلحصاء الخاص بمفاىيـ التحصيمي لالختبار التطبيؽ البعدم

 المجمكعة التجريبية.
المجمكعة الضابطة التي ( بيف متكسط درجات طالبات 4.42يكجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستكل ) -

( في التعمـ النقاؿتستخدـ )الطريقة التقميدية(، كمتكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية التي تستخدـ )
 لصالح المجمكعة التجريبية. كاالحتماالت اإلحصاء الخاص بمفاىيـ التحصيمي لالختبار التطبيؽ البعدم

 تفسير نتائج البحث: .2
 تفسير ىذه النتيجة عمى ضكء ما يمي:ترل الباحثة أنو يمكف ك 

تزكيػػد المػػتعمـ بمعمكمػػات بػػأىـ الممارسػػات فػػي  اعتمػػدت الباحثػػة عمػػى النظريػػة البنائيػػة فػػي بنػػاء الػػتعمـ النقػػاؿ -
، جديدة أك إعادة تنظيـ ما يعرفو بالفعػؿ، أم إعػادة تشػكؿ بنائػو المعرفػي، كبػذلؾ يحػدث الػتعمـ ذك المعنػى؛ 

لبػػة عمػػى ممارسػػة األنشػػطة التعميميػػة المتنكعػػة، كتراعػػى الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف تشػػجيع الطاكسػػاعد ذلػػؾ  عمػػى 
الطالبػػات مػػف خػػالؿ األنشػػطة المختمفػػة المتضػػمنة فػػى الػػتعمـ النقػػاؿ ألنػػو يبػػدأ بمػػا لػػدل الطالبػػة مػػف معرفػػة، 

 يفكساعدىف ذلؾ عمى تنمية مفاىيـ اإلحصاء كاإلحتماالت لدي كيجعؿ الطالبة محكران لمعممية التعميمية
اعتمدت الباحثة عمى نمكذج تصميـ ديؾ ككارم كالذم أثبت فاعميتة في الكثير مف الدراسات مػف الدراسػات  -

كالبحػػكث التربكيػػة، المتعمقػػة بػػالتعمـ النقػػاؿ فػػي حيػػث يسػػمح بتنكيػػع االسػػتراتيجيات التعميميػػة كتػػدعيـ المحتػػكل 
مػػػى اكتسػػػاب المفػػػاىيـ المػػػراد تنميتيػػػا باألنشػػػطة كالتغذيػػػة الراجعػػػة كىػػػك مػػػادعـ تعمػػػـ الطالبػػػات كسػػػاعدىف ع

 لدييف.
استمتاع الطالبات باستخداـ تطبيقات التعمـ النقاؿ كأدكات ذات مركنة عالية تتيح ليف التعمـ في ال كقت  -

 كفي أم مكاف.
تنكع الكسائط التكنكلكجية المستخدمة ما بيف نصكص كصكر كفيديكىات ساعد الطالبات عمى زيادة  -

 تحصيميف.
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 كمشاركة الطالبات أثناء عممية التعمـ أدل إلى تدعيـ تحصيؿ الطالبات.تعاكف  -
حرص الباحثة عمى التصميـ الجيد لمكسائط التكنكلكجية المستخدمة ساعد الطالبات عمى استراجع  -

 المعمكمات كالمعارؼ بسيكلة كيسر.
 كمة.حصكؿ الطالبة عمى التغذية الراجعة مف المعممة ساعد الطالبات عمى تثبت المعم -
 اعتماد الطالبات عمى التعمـ كفؽ خطكىف الذاتي ساعدىف عمى التعمـ بما يتناسب كقدراتيف العقمية. -
ساعد التعمـ النقاؿ عمى تكفير جك تعميمي ممئ بالمتعة كالتشكيؽ كىك ما ساعد الطالبات عمى  تنمية  -

 دافعية التعمـ لدييف.
 توصيات البحث: -رابعاً 

 كمناقشتيا كتفسيرىا تكصي الباحثة بما يمي:في ضكء نتائج البحث 
 .اإلفادة مما يقدمو الجكاؿ مف أساليب تيسر التعميـ داخؿ الفصؿ كخارجو 
  نتػػػػػػاج تطبيقػػػػػػات تػػػػػػكفير البنيػػػػػػة التحتيػػػػػػو التػػػػػػي يتطمبيػػػػػػا الػػػػػػتعمـ النقػػػػػػاؿ مثػػػػػػؿ شػػػػػػبكة قكيػػػػػػة لألنترنػػػػػػت كا 

 جديدة كمبتكرة لمتعمـ النقاؿ مرتبطة بالعممية التعميمية.
  اإلسػػػػػػتفادة مػػػػػػف أداة البحػػػػػػث الحاليػػػػػػة كالمتمثمػػػػػػة فػػػػػػي االختبػػػػػػار التحصػػػػػػيمي لتقػػػػػػكيـ تحصػػػػػػيؿ طالبػػػػػػات

 (كاالحتماالت الصؼ الثالث الثانكل في كحدة )اإلحصاء
 اإلسػػػػػتفادة مػػػػػف تطبيػػػػػؽ الػػػػػتعمـ النقػػػػػاؿ المسػػػػػتخدـ فػػػػػي البحػػػػػث الحػػػػػالي فػػػػػي تػػػػػدريس كحػػػػػدة )اإلحصػػػػػاء 

 كاالحتماالت( لطالبات الصؼ الثالث الثانكم.
  عقػػػػػػد دكرات تدريبيػػػػػػة لمطالبػػػػػػات كالمعممػػػػػػات إلنتػػػػػػاج تطبيقػػػػػػات الػػػػػػتعمـ النقػػػػػػاؿ المختمفػػػػػػة لألسػػػػػػتفاعدة

 منيا في دعـ العممية التعميمية.
  تػػػػػػكفير منظكمػػػػػػة تعػػػػػػاكف كتنسػػػػػػيؽ بػػػػػػيف الجيػػػػػػات التعميميػػػػػػة كشػػػػػػركات االتصػػػػػػاالت المختمفػػػػػػة إلتاحػػػػػػة

درتيا عبر اليكاتؼ النقالة.  نشر المقررات االلكتركنية كا 
 جعالمرا

 أواًل: المراجع العربية 
(. أثر التفاعؿ بيف نمط تقديـ التعميقات الشارحة لمرسكمات التكضيحية 5488أبك مكتة، حممي مصطفى حممي) .1

دراسات فى المناىج كاألسمكب المعرفي عبر بيئات التعميـ الجكاؿ عمى التحصيؿ ككفاءة التعمـ لدل التالميذ الصـ. 
 .885 - 92، ص ص 822،ع  مصر-وطرق التدريس 

في تنمية الكعي ببعض  sms(. فاعمية التعمـ المتنقؿ باستخداـ خدمة الرسائؿ القصيرة 5485بدر، أحمد فييـ ) .2
 مجمة كمية التربية ببنيا،مصطمحات تكنكلكجيا التعميـ لدل أخصائي تكنكلكجيا التعميـ كاألتجاه نحك التعمـ المتنقؿ، 

 .545 -822، ص ص 5، ج54ع 
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 المفاىيـ تعديؿ في المفيكمي التغير استراتيجيات بعض استخداـ (. أثر5445لبمعاكل، حساـ سيؼ الديف محمد )ا .3
 -، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستيربغزة،  األساسي الصؼ العاشر طالب لدل الرياضية البديمة

 غزة.
(. أثر استخداـ أنمكذج كمكزماير في اكتساب المفاىيـ الرياضية كاستبقائيا، 5484البياتى، بيداء محمد أحمد ) .4

 ، كمية التربية، الجامعة المستنصرية.رسالة ماجستير
(. فاعمية التعمـ المتنقؿ عبر الرسائؿ القصيرة في تدريس بعض مفاىيـ التعميـ 5482الجيني، ليمى سعيد ) .5

الدولي الثالث لمتعمم  ورقة عمل مقدمة إلى  المؤتمركمكضكعاتو لطالبات دراسات الطفكلة،  اإللكتركني
 .في الرياض والتعميم عن بعد اإللكتروني

(: أثر إثراء بعض المفاىيـ الرياضية بالفكر اإلسالمى عمى تحصيؿ طمبة 5442جكدة، مكسى محمد عبد الرحمف ) .6
، كمية التربية، الجامعة رسالة ماجستيرالصؼ العاشر األساسى بغزة فى مادة الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا، 

 اإلسالمية، غزة.
 ، القاىرة: دار الفكر العربي.يقات مستحدثةالتعميم اإللكتروني تطب(. 5488الحمفاكم، كليد) .7
لمتعميـ المتنقؿ في تنمية التفاعؿ  blackboard mobile(.   فاعمية استخداـ 5485الخزيـ، خالد بف محمد ) .8

رسالة كالتحصيؿ الدراسي لدل طالب مقرر طرؽ تدريس الرياضيات في كمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد، 
 معة األماـ.، كمية التربية، جادكتوراه

المؤتمر السنوى  (. استخداـ التصاميـ التعميمة لتطكير التعميـ النكعى فى المستكل الجامعى،5442كليد )خضر،  .9
، كمية التربية النكعية، جامعة الثانى )معايير الجودة واإلعتماد فى التعميم النوعى بمصر والوطن العربى(

 ابريؿ. 88/85المنصكرة، فى الفترة مف 
 ، القاىرة : دار الكممةعمميات تكنولوجيا التعميم( . 5442خميس، محمد عطية )  .10
،   متاح عمى من تكنولوجيا التعميم اإلليكتروني إلى تكنولوجيا التعميم المنتشر(. 5441خميس، محمد عطية ) .11

http://www.eaet.net/fpaper/dr_mak_e1.swf 
 ، القاىرة: دار السحاب لمنشر كالتكزيعتكنولوجيا إنتاج مصادر التعممـ(. 5449) خميس، محمد عطية. .12
 . عماف: دار الفكر لمنشر.المفاىيم الرياضية ومياراتيا لطفل الروضة(. 5445دعنا، زينات يكسؼ ) .13
(. التعميـ بالمحمكؿ " صيغة جديدة لمتعميـ عف بعد " بحث 5445الدىشاف، جماؿ عمى كيكنس، مجدل محمد ) .14

 55، كمية التربية، جامعة كفر الشيخ، إلى الندوة العممية األولى لقسم التربية المقارنة واإلدارة التعميميةمقدـ 
 أبريؿ.

 (، جامعة المنصكرة.2، ع )لتعميم االلكترونىمجمة ا(. الجيؿ القادـ مف التعميـ، 5484رضا، منى ) .82
الرياض، الدار الصكلتية  ،التقييم( –التطبيق -القضايا-التعمم اإللكتروني )المفيوم(: 5442زيتكف، حسف حسيف ) .89

 لمتربية
 تصميم البرامج التعميمية بفكر البنائية )تأصيل فكرى.. وبحث إمبريقى(،(: 5441كماؿ عبدالحميد)زيتكف،  .82

 القاىرة: عالـ الكتب

http://www.eaet.net/fpaper/dr_mak_e1.swf
http://www.eaet.net/fpaper/dr_mak_e1.swf
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فى تعميـ/ تعمـ المغة  M Learning(. إستراتيجية مقترحة لتفعيؿ نمكذج التعمـ المتنقؿ 5449سالـ، أحمد محمد ) .81
مجمة  –الفرنسية كمغة أجنبية فى المدارس الذكية فى ضكء دمج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كاقتصاد المعرفة 

 ،القاىرة .85ركز تطكير التعميـ الجامعى بجامعة عيف شمس، ع ، م"دراسات فى التعميم الجامعى
(: أثر استخداـ مخططات المفاىيـ فى عالج المفاىيـ الرياضية الخاطئة 5488سالـ، كجدل محمد رجب أحمد ) .19

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستيرلدل طمبة الصؼ العاشر بغزة،  
(. أثر استخداـ أنمكذج بكسنر في تغيير المفاىيـ 5445السامرائي، فائؽ فاضؿ، قدكرل، عبدالقادر إبراىيـ ) .54

 .82-8، ص ص 20. عمجمة دياليالرياضية كالتحصيؿ لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط. 
كبات التعمـ (. برنامج لتنمية بعض المفاىيـ الرياضية لدل االطفاؿ ذكل صع5445السيد، صكفيا ابراىيـ ) .58

 ، معيد الدراسات العميا لمطفكلة ، جامعة عيف شمس. رسالة ماجستيرباستخداـ بعض برامج الكمبيكتر، 
(، 85 -5(. دكر برامج االطفاؿ فى القناة السادسة فى تككيف المفاىيـ لدل الطفؿ مف )5440شبؿ، ايماف عيد ) .55

 عيف شمس.، معيد الدراسات العميا لمطفكلة ، جامعة  رسالة ماجستير
(. استخداـ 5485الشربينى، زينب حسف، خميس، محمد عطية، عبدالحميد، عبدالعزيز طمبو، عكيس، عمى حسف ) .52

التميفكف المحمكؿ في بيئة لمتعميـ اإللكتركني المحمكؿ كأثره عمى تنيمة ميارات تصميـ المحتكل اإللكتركني كنشره، 
 .8، مج25جامعة المنصكرة، ع مجمة كمية التربية،

(. أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدل فى عالج التصكرات البديمة لبعض 5445يير ، خالد سمماف )ض .50
 ، كمية التربية، الجامعة االسالمية، غزة.رسالة ماجستيرالمفاىيـ الرياضية لدل طالب الصؼ الثامف األساسى، 

يمي( في اكتساب المفاىيـ (.  أثر استعماؿ 5480الطائي، ابتياؿ اسمر، الجميمي، ىاشـ محمد ) .52 أنمكذج )جيرالؾ كا 
. 2. ع55مج  ،العموم اإلنسانية -مجمة جامعة بابلالرياضية كاستبقائيا لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط، 

 .8545-8854ص ص 
 ، القاىرة، دار الفكر العربي.تكنولوجيا التعميم اإللكترونيـ(. 5441عزمي، نبيؿ جاد ) .59
ورقة (. أثر التعمـ المتنقؿ في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالبات كمية التربية، 5488الغامدم، سناء سعيد) .52

 في الرياض والتعميم عن بعد الدولي الثاني لمتعمم اإللكتروني عمل مقدمة إلى  المؤتمر
المفاىيـ  بعض تنمية في مقترحة تعميمية كسائط استخداـ ىػ(. أثر8052حسف ) بف صالح بنت غندكره، ابتياؿ .51

 القرل أـ ، كمية التربية، جامعةرسالة ماجستيرالمقدسة،  بالعاصمة األطفاؿ رياض أطفاؿ لدل الرياضية
بكميات التعميـ التطبيقي بدكلة الككيت  Mobile Learning خطكة لتكظيؼ التعمـ المتنقؿ (.5484فرجكف، خالد ) .55

 ، جامعة الككيت، دكلة الككيت52، ع 24، مج التربوية المجمة -كفؽ مفيـك ىندسة العمميات 
 ، القاىرة: عالـ الكتب.التكنولوجيا الحديثة في تعميم الفائقين عقمياً ( 5488الؿ، زكريا بف يحي) .24
(. برنامج إلكساب بعض المفاىيـ الرياضية لدل األطفاؿ الركضة العادييف كالمعاقيف 5442محمد، مركة محمد ) .28

 ، معيد الدراسات العميا لمطفكلة، جامعة عيف شمس.راهرسالة دكتو سمعيا، 
(. أثر األنمكذج المعممي في تصحيح المفاىيـ الرياضية شائعة الخطأ لدل 5445المعيكؼ، رافد بحر أحمد ) .25

 .200 -280، ص ص 55، ع مجمة البحوث التربوية والنفسيةطالب الصؼ األكؿ المتكسط، 
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ستخداـ برمجية تعميمية محكسبة في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع (. أثر ا5488مفمح، محمد خميفة محمد ) .22
 -800، ص ص 5. ع5. مجمجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفساألساسي لمادة الرياضيات. 

895. 
 تحصيؿ بعض في المحكسبة التربكية األلعاب استخداـ (: أثر5484) مفمح ، عبيدات، لؤم عطية محمد، جبريف .20

  ،59المجمد  ،دمشق جامعة مجمة األكلى،  إربد مديرية األساسي في الثالث الصؼ لتالميذ الرياضية المفاىيـ
 (.5+8العدد )

دار المسيرة لمنشر الرياضيات لجميع االطفال وتطابيقاتيا العممية. عمان: (. 5442النكاشى، قاسـ صالح ) .22
 كالتكزيع كالطباعة

 ، القاىرة: الدار المصرية المبنانيةاإلليكتروني عبر شبكة اإلنترنتالتعميم (. 5442اليادم، محمد محمد ) .29
(. فاعمية استخداـ )استراتيجية مقترحة قائمة عمى المدخؿ اإلنساني( في 5482ىالؿ، سامية حسنيف عبد الرحمف ) .22

تربية مجمة كمية التحصيؿ الرياضيات كتنمية بعض الميارات الحياتية لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. 
 025-218، ص ص 5. ج50. ع ببنيا
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