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والغ إعزخذاو ويؼىلبد انزؼهى انُمبل نذٌ انمبئًني ثبنزذسَظ ثجؼط كهُبد انرتثُخ 
 انشَبظُخ ثبجلبيؼبد ادلصشَخ

 كليد صبلح عمي المساكم: دـ.أ.                                                    
                              -                 

 د: عبد اهلل سعيد مكسي  ـ. 1                                                                 
                              -                                   

 : مقدمة البحث    
عػػػيش المجتمػػػم العػػػالم   قبػػػة مػػػف التقػػػدـ اانسػػػان  نتيجػػػة لمتطػػػكرات العمميػػػة كالتكنكلكجيػػػة ي       

المذهمة الت   دإت و  القرف العلريف  يث اتسـ الربم اااير مف القػرف الماضػ    كىمػ  اااػص 
  السنكات العلر ااايرة بالتطكر الءا ؿ و  مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كااتواات نتيجػة لمتقػدـ وػ

ىمكـ ال اسبات كاللبكات   كسرىة انتلار اللبكة العممية لممعمكمات كاانترنػت   كتعتبػر المتغيػرات 
التػػػ  طػػػر ت ىمػػػ  اانظمػػػة التعميميػػػة مػػػف زيػػػادة  ىػػػداد المتعممػػػيف كالتنػػػكع وػػػ  تكظيػػػؼ التكنكلكجيػػػا 

التعمػيـ العػػال   الماتمقػة   ككػذلؾ اانتلػار الكاسػػم لفتوػاات كتقنيػة المعمكمػات كزيػػادة الطمػب ىمػ 
ذك المكاوػػػقات التقنيػػػة كالجػػػػكدة   ككػػػذلؾ ااهتمػػػاـ بنقػػػػؿ العمػػػـك كالمعػػػارؼ كالقػػػػيـ لممتعممػػػيف كالتػػػػ  
انعكسػػت  إارهػػا ىمػػ  الملسسػػات التربكيػػة كالتعميميػػة   كتمكػػف هػػذا اادكات التكنكلكجيػػة ىضػػك هي ػػة 

ءػػاراتءـ كابػػراتءـ   كبالتػػال  التػػدريس مػػف التعامػػؿ مػػم المتعممػػيف ىمػػ  ااػػتفؼ معػػاروءـ كقػػدراتءـ كم
مستكياتءـ التعميمية كسرىة تعممءـ مما يعط  استقفلية  كبر و  التعمـ   كت قيػؽ مبػد  تقريػد التعمػيـ 

 )  ُْٓ:  ُٗ  ب يث يتعمـ المتعمـ كوقا لسرىتر .  (
إر ) سيوبة إتواؿ ا وراد باالنترنت مف افؿ ا جءزة المتنقمة  ك ََِِكب مكؿ ىاـ (        

إرتقعت نسبة  StatCounter مف اتوالءـ بءا ىف طريؽ  جءزة سطة المكتب ؛ وب سب مكقم
% مقارنة بأجءزة  ِْ) بنسبة  َُِٕ) إل  ىاـ (  َُِِاستاداـ الجكاؿ بالعالـ مف ىاـ  ( 

 )  ِٓ(  % .ْٖال اسب   كالت  اناقض معدؿ استادامءا بنسبة 
 Distance Learning يدا مف  لكاؿ نظـ التعميـ ىف بعدكما يعتبر التعمـ النقاؿ لكف جد       

كالذل يقكـ ىم  انقواؿ الم اضر ىف الطفب مكانيا كزمانيا   كالذل بد  تاريايا منذ  كإر مف 
مكورا  Electronic Learning ما ر ىاـ ك اذ لكؿ المراسفت الكرقير   إـ ظءر التعميـ االكتركن 

ىم  ال كاسيب كتقنيات اللبكات ال اسكبير   وتقنيات اللبكات  لمتعميـ بعد طرا ؽ جديدا تعتمد
الفسمكير كالنقالر يمكف  ف تكور ورص تعميـ مءمر ل وراد الذيف ا تتكور و  مناطقءـ البنير الت تير 
الفزمر لت قيؽ ورص التعميـ االكتركن  مإؿ المناطؽ الريقير  ك ل وراد دا ما بسبب نمط ىممءـ 

 )   ُٓالتعميـ . (  كالرا بيف و 
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كقد ظءرت بلكؿ متزامف مم ظءكر مقءكـ التعمـ النقاؿ العديد مف ا ب اث كالدراسات الت          
ناقلت ا إر المعرو  كالقيمر الت  تقدمءا التقنيات كالتطبيقات كااجءزة المتنقمر لطرؽ التدريس هذا 

  ااهتماـ  كؿ كيؼ ي قؽ كينم  مف جءر   كمف جءر  ارل وقد انوبت القضايا المطرك ر ىم
التعميـ النقاؿ مءارات القراسا ك نلطر التعميـ و  نظريات التدريس القعاؿ   كقد  اكؿ بعض الدارسيف 
 ف يعط  إرلادات تطبيقير لممومميف و  كيؼ كلماذا يككف التعميـ النقاؿ  كإر  يكير و  تدريس 

قياس واىمير التعميـ النقاؿ ىم  المتعمميف ا طقاؿ   و   يف اىتن  وريؽ آار مف البا إيف ب
:  ِالبالغيف و   نماط التعميـ  ير التقميدير كالتعميـ ىف بعد كالتعميـ المقتكح كالتعميـ االكتركن  .( 

ِ   ( 
كقد إلتقت كؿ هذا الدراسات و  اطكط جانبير برزت كاض ر كملتركر  كؿ ا إر الذل ي دإر     

الم مكلر ىم  كؿ مف الطفب كالمعمميف   وقد استطاىت هذا التقنيات  نر  التعامؿ با جءزا الرقمير
تضيؼ ىنور االإارا كالبءجر كال يكير ىم   داس الطرويف   وق  الكقت الذل مكث وير الطفب 
كقتا  كبر النجاز المادا العممير   وينءـ استطاىكا و  الكقت ت قيؽ الملاركر مم بعضءـ البعض 

ا ج النءا ير لءـ  وضؿ مف المعتاد   كبالنسبر لممعمميف  ك القا ميف بالتدريس وقد ككانت م ومر النت
 ىطت هذا التقنيات  يكير جديدا لطرقءـ التدريسير ككانت سببا و  تكليد قناىر التغيير المستمر 
كالإرل و  طرؽ التدريس   بمعن   كإر ااتوارا ويف استاداـ هذا ااجءزا و  العممير التعميمير 

مة لكؿ مف المعمميف كالطفب بيبراز إبداىاتءـ   ا مر الذل يجعمنا نعتقد  نر مف الممكف س
استاداـ ا جءزا كأدكات تعميمير يستادمءا المتعمـ الدااؿ كتطبيؽ المعمكمات   ااور بعد انتلار 

ث و  الدكؿ هذا ا جءزا بنسبر كبيرا   كااستاداـ الكاسم لءا   كما  ظءرتر نتا ج العديد مف الب ك 
المتقدمر الت  استادمت هذا ا جءزا و  التعميـ   كالت   كدت  ف استادامءا قد  قؽ نجا ا ك إبت 

 )         ِ:  ِواىمير و  العممير التعميمير  ا مر الذل يءي  كيبرر ضركرا ا ستقادا منءا . ( 
 : كما أف ىناؾ خصائص كسمات لمتعمـ النقاؿ منيا  

 ـ و  كؿ كقت ككؿ مكاف .التعمـ النقاؿ يت -
 التعمـ النقاؿ يتية لممتعمـ التكاوؿ السريم مم لبكة المعمكمات . -
 يمتاز التعمـ المتنقؿ بسءكلة تبادؿ الرسا ؿ بيف المتعمميف بعضءـ البعض . -
  ف التكمقة لءذا التقنية مناقضة نسبيا كه  رايوة كمتداكلة . -
 تنقؿ بءا .ال جـ الوغير لتمؾ التقنية مما يسءؿ ىممية ال -
 قدرات كوكؿ ىالية كسريعة . -
 )  ٔالمساهمة و  تكوير نمكذجا جديدا لمعممية التعميمية  . (  -

كهناؾ الكإير مف ااب اث و  مجاؿ اانلطة الرياضية  كدت ىم   همية العفقة بيف واىمية       
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ية   كيمكف تكضية اهمية التدريس ككسا ؿ تكنكلكجيا التعميـ بما يلدم ال  اارتقاس بالعممية التعميم
 تكنكلكجيا التعميـ و  مجاؿ تعمـ انلطة التربية الرياضية و  النقاط التالية :

 كسيمة لممقارنة . -ٗ جاذبية التدريس كواىميتر و  استإارة كبعث النلاط و  المتعمـ  –ُ
 الت ميؿ ال رك  . -َُ التأإير و  ااتجاهات السمككية كالمقاهيـ العممية كااجتماىية لممتعمـ  -ِ
 اداس المءارة بوكرة مك دة . -ُُ يمكف التدريس اىداد كبيرة مف المتعمميف . -ّ
 التقميؿ مف العيكب المقظية .-ُِ مراىاة القركؽ القردية بيف المتعمميف . -ْ
 التقميؿ مف ااطاس اداس النمكذج . -ُّ تعمؿ ىم  ت قيؽ مبدا السرىة و  ىممية التعميـ . -ٓ
 واىمية التدريس . -ُْ بناس ك تطكيرالتوكر ال رك  . -ٔ
 ااهتماـ بالتعميـ القردم . -ُٓ بقاس اإر التعميـ كتكوير الكقت . -ٕ
 تعدد موادر التعميـ . -ُٔ تككف بي ة تعميمية مناسبة . -ٖ

                                                                             )ُٕ  :ِْ – ِٓ  ( 
كما  ف هناؾ مجمكىة مف المعايير الت  يجب  اذها بعيف االىتبار ىند إاتيار ا دكات            

كالكسا ط التعميمية الماتمقة كت ديد كيؼ كلماذا كمت  ك يف يجب إستعماؿ هذا الكسا ط التعميمية 
 التكنكلكجية :

 يمية  كإر منءا ىممير إنتاج .يجب إىتبار المكاد السمم بورية ىم   نءا كسا ؿ تعم -ُ
 يجب إستاداـ هذا ا دكات بتكقيت جيد افؿ ىممير اللرح . -ِ
يجب  ف يككف إستاداـ هذا ا دكات دقيقا كو ي ا  يث  إبتت ا ب اث اف الطفب يتعممكف  -ّ

 مما يركنر  كإر مما يسمعكنر .
 يجب  ف تككف هذا ا جءزا ذات تقنية ىالية . -ْ
كف إستاداـ  دكات الكسا ط التعميمير مدارا كمنظما بلكؿ ىمم    ب يث يككف كقت يجب  ف يك -ٓ

إستادامءا معقكا كم سكبا كيككف الءدؼ الر يس  منءا هك زيادا وعالير التعميـ بما يتناسب مم بذؿ 
 مف كقت كجءد و  ذلؾ .

ف  داا كا دا افؿ يجب  ف تككف  دكات الكسا ط التعميمير متنكىر ب يث يتـ إستاداـ  كإر م -ٔ
 )     َِّ  ُّٗ:  ُٖىممير اللرح.     ( 

                                                                         
كما تكمف  همية هذا الب ث  نر مف ا ساليب التدريسية و  التربية الرياضية القا مة ىم         

إر كمنءا التعميـ كالتعمـ النقاؿ   ىم  الر ـ مف  ف ااتجاهات استاداـ تطبيقات كبرامج التعميـ ال دي
التربكير ال ديإر تلكد ىم   همير ملاركر المتعمميف و  النلاط الوق    كىم   نر ينبغ  ىم  
القا ـ بالتدريس  ف يقمؿ مف مقدار  ديإر  إناس التدريس إا  ف هناؾ مكاقؼ كإيرا تتطمب منر  ف 
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ويءا   وبغض النظر ىف المستكل التعميم  الذل يدرس وير ىضك هي ة يقكـ بالدكر الر يس  
التدريس وءناؾ  اجر دا مر لعرض  قا ؽ كمقاهيـ كمبادئ جديدا ىم  المتعمميف كهناؾ  اجر إل  
لرح االجراسات كا نلطر الوقير كتكضية المسا ؿ المتضاربر كاستكلاؼ العفقات المعقدا   كؿ 

القا ـ بالتدريس  ف يقكـ بدكر كبير دااؿ الم اضرات كاارجءا كقد  ذلؾ ك يرا كإير يتطمب مف
%) مما يجرل بيف ىضك هي ة التدريس كالطالب يقكـ بر ىضك هي ة  َٕبينت الب كث  ف ( 

التدريس كنتيجر لذلؾ وينر ب اجر إل  اكتساب مءارات ىرض الم اضرات النظرية كالتطبيقية 
تقانءا  . كاه
كسا ؿ التعمـ النقاؿ يسءؿ ىممير إدارة الكاجبات المنزلير لمطالب كلعضك  كما  ف التعميـ ىبر     

هي ة التدريس كما  نر يوؿ إل  ىدد كبير مف المتعمميف  يث  ف  ىداد ا لااص الذيف يممككف 
 جءزا التعمـ النقاؿ ىالميا  كبر بعدا مرات مف مجمكع  ىداد  جءزا كالتمقاز مجتمعر   كما  ف جءاز 

نقاؿ يوؿ للرا ة ماتمقر مف المجتمم كلبكتر تغط   كبر مف الملتركيف و  اطكط التعمـ ال
الءاتؼ الإابت   وعم  سبيؿ المإاؿ يمكف إدارا ىممير تدريبير لامسر  اؼ لاص و  كقت كا د 

) ساىر كبتكمقر تناوسير مف افؿ التعميـ ىبر الجكاؿ كهذا  ْٖافؿ مدا قويرا ا تتجاكز ( 
الطرؽ ا ارل    ف التعميـ ىبر التعمـ النقاؿ يادـ  هداؼ تعميمير كتدريبير  يوعب إدارتر و 

 . م ددا ا يمكف تنقيذها بنقس القاىمير مف افؿ البدا ؿ ا ارل 
كجاس هذا الب ث ليتقارف مم ماهك جديد ك ديث و  العممير التعميمية مف  يث البرامج         

داس  ك المعروة التعميمية كما بيف الكسيمة المستادمر لتنقيذ المعدا مسبقا كالماطط لءا لتطكير ا 
ذلؾ البرنامج لمكوكؿ إل   كبر لري ر ممكنر مف مجتمم الب ث كبأقؿ تكمقر كجءد كبوكرا ليقر 

                           بعيدا ىف ا ساليب كالكسا ؿ الركتينير المممر .                                                                    
 : مشكمة البحث 

يقم ىم  ىاتؽ كميات التربية الرياضية بالجامعات المورية دكرا هاما و  إىداد المعمميف          
الملهميف ىمميا لتدريس كاوة اانلطة الرياضية لممتعمميف و  مرا ؿ التعميـ الماتمقة   كهذا الدكر 

هي ة التدريس ااكقاس الذيف لءـ الدكر الر يس  و  تكظيؼ ايتـ ت قيقر إا مف افؿ  ىضاس 
الكسا ؿ كاادكات التكنكلكجية ال ديإة و  العممية التعميمية لمجانبيف النظرم كالتطبيق      كما  ف 
مف  هـ ااهداؼ الت  يسع  القا ميف بالتدريس ىم   ت قيقءا ىبر برامجءا ااكاديمية ه   ف تأت  

ىداد الاريجيف كوؽ  ساليب مارجاتءا تعميمية  مف مة لمتطمبات سكؽ العمؿ الم م  كالعالم  كاه
كطرؽ ك دكات  ديإة كمتطكرة كالذم يتطمب مكاكبة التطكر العالم  و  تاطيط البرامج التعميمية 
مإؿ إستاداـ الكسا ط المتعددة ك دكات التعميـ االكتركن  كلبكة اانترنت كالتعمـ النقاؿ لجعؿ مءنة 

يـ و   كإر نلاطا كتأإيرا  كما  ف ىضك هي ة التدريس يمإؿ   د ىناور العممية التعميمية لما التعم
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لر مف تأإير كبير كوعاؿ ىم  الطفب   وءك القا د كالمكجر لمعممية التعميمية   كالذم يناط إلير 
سبة ليقدـ بءا مس كلية تنقيذ المقرر الدراس    كهك الذم ياتار طرؽ ككسا ؿ ك ساليب التدريس المنا

الم تكم التعميم    كما يقكـ بدكر المف ظ كالمكجر كالمقكـ اداس الطفب   لذا ويف الدكر الذم 
يقـك بر ىضك هي ة التدريس و  العممية التعميمية متلعب كمتعدد اابعاد كالجكانب   كؿ تمؾ 

العورالمعمكمات  الذم نعيلر ااىباس التدريسية الت  يجب  دا ءا مف قبؿ القا ـ بالتدريس مم طبيعة 
كنلءد تطكراتة يكما بعد يـك كجيؿ بعد جيؿ   إذف ابد مف إستاداـ التعمـ النقاؿ بكؿ كسا مر كطرقر 
ك نكاىر   بؿ كيتطرؽ اامر إل  وءـ طبيعة التعمـ النقاؿ كدراستر دااؿ مقررات دراسية إلزامية 

كظيقءا كادمة قطاع التربية الرياضية    كقد لطفب البكالكريكس كالدراسات العميا كالعمؿ ىم  ت
كقم إاتيار البا إاف ىم  التعرؼ ىم  كاقم إستاداـ التعمـ النقاؿ إذ  ف الجامعة تكور ورص ابأس 
بءا لمقا ميف بالتدريس إل   اذ دكرات ىف توميمات المقررات الدراسية باستاداـ التعمـ النقاؿ   ك 

ااؿ الجامعة   ككذلؾ تكويؿ ادمات اانترنت دااؿ الكميات   تكور ك دات لمتعميـ االكتركن  د
بؿ كتلجيم  ىضاس هي ة التدريس ىم  ت كيؿ المقررات الدراسية الكرقية الت  يقكمكف بتدريسءا إل  
مقررات إلكتركنية مقابؿ مبالي مادية مم مراىاة  قكؽ الممكية القكرية   كلمتأكد  كإر مف ملكمة 

عمؿ دراسة إستطفىية ىف طريؽ سلاؿ مقتكح كمناقلة لمقا ميف بالتدريس  كؿ الب ث قاـ البا إاف ب
ستادمءا  ك إرلاد الطفب إل  ىمؿ  مدم إمتفكءـ لفجءزة تعمـ نقاؿ  ديإة كهؿ يتـ تكظيقءا كاه
 رؼ دردلة ىف طريؽ تطبيؽ معيف ليت قؽ التكاوؿ كالتقاىؿ إل  دراسة جزس مف المقرر الدراس  

ات ت كؿ دكف تطبيؽ  لكاؿ التعمـ النقاؿ   كقد  ورز هذا المقاس كالنقاش ىف  ف   كهؿ هناؾ معكق
بعضءـ يستادمكا كيكظقكا التعمـ النقاؿ بلكؿ لاو  كا يطمب مف الطفب   كوريؽ آار مف 

 اآلراس هناؾ معكقات كوعكبات ايمكف إستاداـ التعمـ النقاؿ و  التدريس  
بكييف كالعامميف و  مجاؿ التربير كالتعميـ ا اذ بعيف ااىتبار كمف هنا كاف ابد لمتر            

لفستقادا مف تقنيات كتطبيقات التعمـ النقاؿ بأجءزتر المتعددة و  اا راض التعميمير   بأساليب 
ماتمقر مف  جؿ تذليؿ الوعاب الت  يكاجءءا الطفب  ف   مب اللري ر الت  تستادـ الءاتؼ 

كهـ الطفب و  الجامعات   كليككف الءاتؼ الجكاؿ ىكنا لمقا ميف بالتدريس الجكاؿ مف و ر اللباب 
مف افؿ استغفؿ الءاتؼ الجكاؿ و  تقديـ معمكمات تعزيزير اضاوير تكضي ير ىف المادا الدراسير 
الت  يتـ تدارسءا كتدريسءا   كو  ضكس ذلؾ بد ت العديد مف الم اكات و  هذا المجاؿ لمتعرؼ 

اىمير الءاتؼ الجكاؿ كمساىد و  العممير التعميمير كىممير التدريس كتعميـ الطفب ( ىم  كقاسا كو
ِٔ    ( 
كلقد انعقدت العديد مف الملتمرات كالندكات العممير لغرض مناقلر ااوكار الااور لكيقير      

عممير استاداـ الءاتؼ الجكاؿ و  التعميـ كتطكير استاداماتر   كما كتبت العديد مف الب كث ال
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كالمقاات الإقاوير  كؿ هذا ااستادامات كواىميتءا و  العممير التعميمير ككاف آارها المنتدل الذل 
نظمر المجمس الإقاو  البريطان  بالقاهرا ىف كيقير استاداـ ااجءزة الم مكلة و  ىممير التعميـ 

المستجدات التكنكلكجير و   كالتعمـ بالمنطقر العربير بءدؼ ااستقادا مف هذا ااجءزة كلمتعرؼ ىم 
مجاؿ الجكاؿ كالت  يمكف استادامءا و  العممير التعميمير    كلقد قاـ المركز نقسر بيجراس  ممر 
تدريبير مم ا دل اللركات المونعر لفجءزة الم مكلة ااتبار مدل امكانير استادامءا و  تعمـ 

كإر مف مميكف لاب مورل كلقد لارؾ المغر اانجميزير كذلؾ مف افؿ إرساؿ رسا ؿ قويرا ال  ا
ويءا افؿ إفإر اياـ  كال   كإر مف إمانيف  لؼ مورل مما يعط  لءا نتا ج امكانير نجاح 

 )   ْاستاداـ ااجءزة الم مكلة ككسيمر مف كسا ؿ التعميـ ال ديإر . ( 
مبادرا ) بباريس لتعزيز َُِّكاووت منظمر اليكنسكك ملتمرها ا اير و  وبراير (       

التعميـ بااجءزة ال ديإة لكضم  ساليب المبتكرا لمتعميـ باستاداـ الءاتؼ الجكاؿ كمف افلءا امكانير 
إسءاـ هذا التكنكلكجيات و  ت قيؽ  هداؼ التعمـ لمجميم كىف جكدا التعميـ   كما نظمت اليكنسكك 

ىا لمناقلر المسا ؿ و  إطار لراكر مم الرابطر المعنير بالنظاـ العالم  لفتواات إجتما
كالسياسات المتعمقر بمكضكع التعميـ بأجءزا الءاتؼ الجكاؿ إمانا مف اليكنسكك  ف التعميـ با جءزا 
الءاتؼ الجكاؿ انءا تتية وروا ها مر لمجميم كمف ا مإمر ىم  ذلؾ ملركع اليكنسكك لتعمـ القراسا 

باكستاف و  ت قيؽ نتا ج إيجابير متقدمر  كالكتابر با جءزا الم مكلر وقد نجة هذا الملركع و  ريؼ
 )    ٕ% ) . ( َٔ% إل   ِٖو  برنامج م ك ا مير كلقد ارتقعت النسبر مف (

كؿ هذا اامر دوم البا إاف لمتعرؼ ىم  كاقم إستاداـ التعمـ النقاؿ بألكالر ككسا مر          
بالجامعات المورية ك كجر الوعكبر  الماتمقة لدم القا ميف بالتدريس ببعض كميات التربية الرياضية
 كالمعكقات الت  ت د مف إستادامر و  العممية التعميمية .    

 : أىمية البحث 
 األىمية العممية :  -
 إلقاس الضكس ىم  الدكر الر يس  لمتعمـ النقاؿ الت  يجب القياـ بر مف قبؿ القا ميف بالتدريس . -0
 دم  ىضاس هي ة التدريس .ااستقادة مف مميزات ك همية التعمـ النقاؿ ل -7
ااستقادة مف نتا ج الملتمرات كالتكويات الت  تضم و  ا ىتبار  همية تسميط الضكس ىم   -3

 إستاداـ التعمـ النقاؿ بوقة مستمرة كمتطكرة .
 نءا تتناكؿ إ دل القضايا التربكير الءامر كالت  تتمإؿ و  ضركرا إدماج التقنيات و  ىالـ  -2

 . ا منءا و  ادمر العممير التعميميرااتواات   كااستقاد
 نءا تسءـ و  القاس الضكس ىم  كيقير ااستقادا مما ن ممر و   يدينا مف هكاتؼ و  إ داث نقمر  -1

نكىير و  مجاؿ التعميـ مف افؿ تكظيقءا و  ىمميت  التعميـ كالتعمـ   بدا مف المساكئ الت  
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اؿ كاستقباؿ المكالمات الءاتقير كالدردلات تلكب   استادامءا    ك اقتوار استادامءا ىم  إرس
 . الغير هاادور 

و   نر ا يقؼ ىند تناكلر لكيقير ااستقادا مف الءاتؼ  – يضا  –كما تكمف  همير هذا الب ث  -6
إل  استعراض الت ديات  ك الوعكبات الت   – يضا  –الم مكلر و  التعميـ   كلكنءا تمتد 
 . عض المقتر ات لمتغمب ىميرتكاجر استادامر و  ذلؾ   كتقديـ ب

مما يزيد مف  همير هذا الب ث  نر يتعرض   د المكضكىات الت  لـ تمؽ ااهتماـ الكاو  ىم   -2
مستكل الدراسات كالب كث العربير   ىم  الر ـ مف ااهتماـ الكبير الذل  ظ  بر ىم  مستكل 

 . الب كث كالدراسات ا جنبير
 األىمية التطبيقية :  -
هان  ديإان و  العممية التعميمية التربكية   كهك مجاؿ التعمـ النقاؿ   بطريقة ىممية يتناكؿ اتجا -1

 مناسبة.
تساىد و  الكلؼ ىف التطبيقات الت  يستادمءا كيمارسءا القا مكف بالتدريس و    راض  -2

 التدريس القا ـ ىم  التعمـ النقاؿ . 
كذلؾ اتااذ االجراسات الفزمة لمتغمب  ت ديد معكقات تكظيؼ التعمـ النقاؿ و  العممية التعميمية -3

 ىم  هذا العكا ؽ . 
    : أىداؼ البحث 
 التعرؼ ىم   نكاع كبرامج كتطبيقات التعمـ النقاؿ المستادمة و  التدريس .  -0
 . التعرؼ ىم  مدم إستاداـ  ىضاس هي ة التدريس لمتعمـ النقاؿ افؿ التدريس  -7
 . يس الت  ت د مف إستاداـ التعمـ النقاؿ التعرؼ ىم  المعكقات لدم القا ميف بالتدر  -3
 : تساؤالت البحث 
ما  هـ البرامج التطبيقية لمتعمـ النقاؿ الت  يستادمءا القا ميف بالتدريس ببعض كميات التربية . 0

 الرياضية ؟
 ما مدل استاداـ القا ميف بالتدريس لمبرامج التطبيقية لمتعمـ النقاؿ  و    راض التدريس ؟. 7
 كقات استاداـ القا ميف بالتدريس لمتعمـ النقاؿ و    راض التدريس مف كجءة نظرهـ ؟ما مع. 3
 
 
 
 : مصطمحات البحث 

 التعمـ النقاؿ 
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لكؿ مف  لكاؿ التعمـ ىف بعد يتـ مف افؿ استاداـ ا جءزة الفسمكية الوغيرة كالم مكلة        
  كالءكاتؼ  PDAsقمية اللاوية   كالمساىدات الر Mobile Phonesيدكيا مإؿ الءكاتؼ النقالة 

  لت قيؽ المركنة كالتقاىؿ Tablet PCs  كال اسبات اللاوية الوغيرة Smartphonesالذكية 
 ) إجرائي ( و  ىمميت  التدريس كالتعمـ و   م كقت كو   م مكاف .

 تطبيقات التعمـ النقاؿ :  
ءيؿ التااطب اانسان  تلمؿ هذا الق ر التطبيقات المستادمر لتس تطبيؽ االتصاالت : -0

 كزيادا طرؽ ااتواؿ كتبادؿ المعمكمات كمف امإمتءا الءاتؼ الجكاؿ كااتواؿ المر  .
يلمؿ مجمكىر مف التطبيقات ىم  نظاـ ال اسب اآلل  ك الءاتؼ الجكاؿ  تطبيؽ المعمكمات : -ِ

 ر كاايميؿ ك يرها .كيمكف استاداـ هذا النكع و  ااتواات كمنءا البريد االكتركن  ك رؼ الدردل
    ) إجرائي (

 : الدراسات المرجعية 
 أكال : الدراسات العربية : 

 Mobil ) كتءػػدؼ إلػػ  اسػػتاداـ الءػػاتؼ الم مػػكؿ ٓ) ( ََُِدراسػػر جمػػاؿ الدهلػػاف  (  -ُ
Phone  و  التدريب كالتعميـ لماذا ؟ كو  ماذا ؟ ككيؼ   كتكوػمت نتػا ج الدراسػر إلػ   ف : الجػكاؿ

امر كتكظيقػػر وػػ  التعمػػيـ كالتػػدريب كيسػػءـ وػػ  زيػػادا وعاليػػر العمميػػر التعميميػػر   كمػػا يعػػد يمكػػف اسػػتاد
 استاداـ الجكاؿ و  التعميـ كالتدريب لكف جديدا مف  لكاؿ نظـ التعميـ ىف بعد . 

) كتءدؼ إل  استادامات الءاتؼ الجكاؿ ككسيمة اتوالية ُُ) ( ََُِدراسة لذل ال ميد (  -ِ
 عكدل كاالباىات المت ققة .و  المجتمم الس

) كالت  تءدؼ إل  التعرؼ ىم  كقايات تكنكلكجيا التعميـ ُ) (َُُِدراسة   مد ىبد القتاح ( -ّ
االكتركن  كدرجة تكاورها لدل  ىضاس هي ة التدريس بكمية التربية الرياضية جامعة المنوكرة و  

 ضكس استراتيجية الكمية لمتعميـ كالتعمـ .
) كالت  تءدؼ إل  التعرؼ ىم  واىمير ٖ) (َُُِالبربرل    ناف ىبد السفـ ( دراسة رويؽ -ْ

برنامج تدريب  مقترح قا ـ ىم  تكنكلكجيا التعمـ المتنقؿ و  ىفج ا اطاس التدريسير اللا عر لدل 
 معمم  المر مر الإانكير .

لم مكؿ و  بي ر لمتعمـ ) كالت  تءدؼ إل  إستاداـ التميقكف اٗ) (َُِِدراسة زينب اللربين  (  -ٓ
 االكتركن  الم مكؿ ك إرا ىم  تنمير مءارات توميـ الم تكل االكتركن  كنلرا .

) كالت  تءدؼ إل  التعرؼ ىم  مدم معروة ىينة مف ُْ) (َُِْدراسة ىكدا سميماف (  -ٔ
ة لتكنكلكجيا معمم  كمعممات مديرية التربية كالتعميـ و  لكاس اللكبؾ لمتطبيقات كالبرمجيات ااساسي

المعمكمات كااتواؿ   كمدم استادامءـ كتكظيقءـ لءا و  المكاد الت  يدرسكنءا   ككذلؾ التعرؼ 
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 ىم  العكا ؽ الت  ت كؿ دكف استادامءـ لءا .
) كالت  تءدؼ إل  ت ديد معكقات إستاداـ تكنكلكجيا التعميـ ُِ) (َُِٔدراسة لعباف  مم  (  -ٕ

 ياضية بمدارس التعميـ العاـ مف كجءة نظر المعمميف بم اوظة سكهاج .و  تدريس مناهج التربية الر 
 ثانيا : الدراسات األجنبية :

) هدوت إل   ِْ) (  ََِٔ(  Mims  & Holmes Kim دراسر كيـ كميمز كهكلمز   -2
الكلؼ ىف كاقم استاداـ التعمـ المتنقؿ و  الجامعات ا مريكير   ك لارت النتا ج إل   ف  كإر 

إـ رسا ؿ الكسا ظ  SMSالتعمـ المتنقؿ استاداما ه  الرسا ؿ النوير القويرا  تطبيقات
بيف الطفب ك ىضاس هي ر التدريس   كما  لارت الدراسر إل  ت قيؽ وكا د  MMSالمتعددا 

 كبيرا لكؿ مف الم اضريف كالطفب مم كجكد بعض المعكقات كالسمبيات 
و   SMSتقو   إرالرسا ؿ القويرا  كهدوت الدراسر إل  )ََِٖ( Tshngدراسر تلنج  -9

الت ويؿ الدراس  كتعمـ الطفب لممقردات   ككاف مف  هـ النتا ج كجكد  إر ىم  مستكل 
 الت ويؿ نتيجر استاداـ  سمكب التعمـ المتنقؿ بالرسا ؿ النوير .

) هدوت لمكلؼ ىف استادامات الجكاؿ و  التعميـ ََِٗ( Prenskyدراسر برينسك   -01
رت النتا ج  ف هناؾ اتجاهات ايجابير لدل لمتعامؿ مم التعمـ المتنقؿ ك ف الرسا ؿ الجامع  ك لا

 قدمت وروا جيدا لمتكاوؿ بيف ا ساتذا كالطفب . SMSالنوير 
) كالت  تءدؼ إل  معرور  راس ا ساتذا الجامعييف بالتعميـ النقاؿ و  ََِٗدراسر كاويكس ( -00

ج هذا الدراسر إل   نر مف بالي ا همير بالنسبر جامعر اللرؽ ا دن  و  قبرص   اموت نتا 
لمم اضريف الجامعييف كالذيف يمعبكف الدكر الر يس  و  ىممير التعميـ مكاكبر التطكرات الت  

 ت دث بالنسبر لمتعميـ النقاؿ ككذلؾ استاداـ ذلؾ النكع مف التعميـ بطرؽ تدريسءـ .
 أكجو االست ادة مف الدراسات المرجعية :

تقاد البا إاف مف الدراسات المرجعية ىند ت ديد ا هداؼ كالقركض   كت ديد ىبارات إس      
ااستبيانات الت  يتـ و  ضك ءا التعرؼ ىم  تطبيقات التعمـ النقاؿ و  التدريس   ككذلؾ ر م 
القا ميف بالتدريس لممقررات الدراسية   كما  ف نتا ج الدراسات  كدت ىم  ضركرة ااهتماـ بالتعمـ 

لنقاؿ كتكوير اامكانات المادية كالبلرية لفستقادة منر ىند  دراسة المقررات كذلؾ لت قيؽ النكاتج ا
 .  التعميمية المستءدور

 
 : إجراءات البحث 
 : إستادـ البا إاف المنءج الكوق  المس   و  توميـ إستطفع الر م  المنيج المستخدـ

 ة بالجامعات المورية  .لمقا ميف بالتدريس ببعض كميات التربية الرياضي
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 : ببعض كميات  التدريس هي ة  ىضاس لمب ث ا وم  المجتمم يمإؿ مجتمع كعينة االبحث
 )َُٓ( ىدد إاتيار تـ كقد  )َُِٗ /َُِٖ( الدراس  لمعاـالتربية الرياضية بالجامعات المورية  

 ااستطفىية عينةلم ىضكا )َِ( ىدد إل  تقسيمءـ كتـ   العلكا ية بالطريقة تدريس هي ة ىضك
 بمجمكىة البا إاف استعاف كما   ااساسية لمدراسة ىضكا )َُّ( كىدد   العممية المعامفت اجراس
 0 ) مرفؽ  ابيرا )َُ( كىددهـ التعميـ كتكنكلكجيا التدريس كطرؽ المناهج مجاات و  الابراس مف
)   
  : أدكات جمع البيانات 

ع آراس القا ميف بالتدريس  كؿ إستاداـ كمعكقات التعمـ النقاؿ قاـ البا إاف بتوميـ إستبياف الستطف
 Googleكذلؾ بعد توميمر ىبر مكقم  ك نماذج  WhatsApp و  التدريس باستاداـ تطبيؽ

Model   . مرفؽ   كبعد ذلؾ يتـ إرساؿ ااجابات إل  البا إاف لتقريغءا كالتعامؿ معءا إ وا يا
(7)  
  : خطكات تصميـ االستبياف 
قاـ البا إاف بااطفع ىم  ىدد مف الدراسات السابقة  مإؿ دراسة جماؿ الدهلاف (      

) (  َُُِ)   رويؽ البربرل    ناف ىبد السفـ (  ُُ) (  ََُِ)   لذل ال ميد ( ٓ)(ََُِ
كبالرجكع  يضا ، ) مم ااستعانة بآراس الابراس كالمتاوويف  ٗ) (َُِِ( )   زينب اللربين  ٖ

)    ّ) (  ََِِبارل كلز (  بيات كالمراجم العممية المرتبطة بمكضكع الب ث مإؿ    إل  ااد
 ََِٖ)   هند الاميقر (  َِ) (  ََِٓ)  موطق  الساية (  ُٓ) (  ََِٔم مد ال مام  ( 

)   كذلؾ لتوميـ إستبياف استطفع آراس القا ميف  ٕ) (  َُِّ)    بيب واضؿ (  ُِ) ( 
) م اكر كىرضءا ىم  الابراس   كبعد  ف تـ المكاوقة ىميءا  ّلم اكر كىددها ( بالتدريس كت ديد ا

  كقد مر توميـ ااستبياف ) ىبارة  ٕٕتـ ت ديد العبارات الت  تندرج ت ت كؿ م كر كىددها ( 
بالمرا ؿ التالية : ت ديد الءدؼ   ت ديد الم اكر الر يسية   العبارات الت  تلير إل  ر م القا ميف 

تدريس  كؿ إستاداـ التعمـ النقاؿ   ككضم التعميمات المناسبة لفستبياف   كت ديد الزمف   بال
كااستبياف و  وكرتر ا كلية كىرضر ىم  الابراس   كااستبياف و  وكرتر النءا ية بعد التعديؿ 

كاوؽ إل   د بناسا ىم  آراس الابراس   كما قاـ البا إاف بت ديد ميزاف تقدير إفإ  كهك ( مكاوؽ   م
 سبة لفجابة ىم  ااستبياف ما    ير مكاوؽ )   كما تـ كضم التعميمات المنا

 
 : إجراء الدراسة االستطبلعية 

) َِقاـ البا إاف بيجراس دراسة استطفىية ىم  مجمكىة مف القا ميف بالتدريس كىددهـ (    
 كتكنكلكجيا التعميـ . ) ابراس تاوص مناهج كطرؽ تدريس َُىضك هي ة تدريس   كىم  ىدد (
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 : أىداؼ الدراسة اإلستطبلعية 
 إجراس المعامفت العممية مف ودؽ كإبات لفستبياف الااص بالقا ميف بالتدريس . -
 التأكد مف كضكح  هداؼ ااستبياف كمف مة ىباراتر لمءدؼ الكضكع . -

 : نتائج الدراسة االستطبلعية 
 اف آراس القا ميف بالتدريس .تـ ضبط  دكات االب ث كالمتمإمة و  إستبي 
 تـ التأكد مف كضكح  هداؼ كم تكم ااستبياف   كمدم مف متر استاداـ التعمـ النقاؿ. 
 : المعامبلت العممية 

 قاـ الباحث بإجراء المعامبلت العممية لبلستبياف مف صدؽ كثبات كما يمي :      
لباحث كبل مف صدؽ المحكميف كصدؽ أكال : صدؽ االستبياف :  اليجاد صدؽ االستبياف إستخدـ ا

 المقارنة الطرفية كما يمي : 
لقد تـ ىرض ااستبياف ىم  مجمكىة مف الابراس و   صدؽ المحتكم )صدؽ المحكميف( : -أ

  كلقد  ( 0مرفؽ ) ) ابراس َُكطرؽ التدريس كتكنكلكجيا التعميـ كىددهـ (  مجاات المناهج
%)   كلقد  ََُ:  َٖ ف نسبة المكاوقة تراك ت مابيف (  تضة مف نتا ج إستطفع آراس الابراس 

% ) مم العمـ  ٕٓإرتض  البا ث نسبة المكاوقة ىم  م اكر كىبارات ااستبياف الت  تزيد ىف ( 
 ف هناؾ بعض التعديفت اللكمية و  الويا ة المقظية كلـ يتـ  ذؼ  م مف الم اكر كالعبارات 

الوكرة النءا ية لفستبياف كذلؾ قبؿ ىرضر ىم  القا ميف  لفستبياف كقد راى  البا إاف ذلؾ و 
  ببعض كميات التربية الرياضية بالجامعات المورية   كبذلؾ  وبة ااستبياف وادقا بالتدريس

                                                                             (                                  3مرفؽ )) ىبارة . ٕٕ) م اكر بعدد إجمال  (  ّليوبة ىدد الم اكر النءا ية لفستبياف ( 
إستادـ البا إاف ودؽ المقارنة الطروية ( اارباع اادن  كاارباع  صدؽ  المقارنة الطرفية : -ب

ااىم  ) استطفع آراس القا ميف بالتدريس كذلؾ ىم  ىينة ىلكا ية كمف اارج العينة ااساسية 
 مب ث   كالجدكؿ التال  يكضة ذلؾ :ل

 )  المقارنة الطروية بيف ا رباع ا ىم  كا رباع ا دن  آلراس القا ميف بالتدريسُجدكؿ (

 الدالالت اإلحصائية                 
 كحدة القياس المتغيرات

 األرباع األعمى
 1ف =

 األرباع األدنى
ال رؽ بيف  1ف =

 المتكسطيف
 قيمة
 )ت(

 ؽمعامؿ الصد
 ع± س ع± س

 1.92 03.91* 1.71 1.20 21.11 1.21 11.71 الدرجة البرامج التطبيقية 
 1.97 6.19* 2.21 0.11 26.11 7.31 93.21 الدرجة إستخدامات التعمـ النقاؿ 

 1.91 2.76* 1.61 1.29 60.21 0.77 62.11 الدرجة المعكقات  
 1.90 6.79* 01.21 3.72 093.21 2.16 719.61 الدرجة المجمكع الكمي لبلستمارة

 7.30=  1.11حيث قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل   1.11*معنكل عند مستكل 

) كالااص بودؽ المقارنة الطروية بيف اارباع اادن  كاارباع ااىم   ف قيمة ُيتضة مف جدكؿ (
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د مستكم ) كه   كبر مف قيمة ت الجدكلية ىنَٗ.ُّ:  ِٗ.ٔت الم سكبة تراك ت ما بيف (
 ريس .مما يلكد ودؽ إستبياف آراس القا ميف بالتد  َٓ.َ

 ثانيا : ثبات االستبياف: 
) ىضك هي ة تدريس مف مجتمم الب ث كمف اارج َِىم  ىينة قكامءا ( ااستبيافلقد تـ تطبيؽ 

 العينة ااساسية   كما تـ إىادة التطبيؽ بعد  سبكع كالجدكؿ التال  يكضة ذلؾ  :
 71ف=بالتدريس    لة القركؽ بيف التطبيؽ ا كؿ كالإان  و  آراس القا ميف) داِجدكؿ (

 الدالالت اإلحصائية             
 كحدة القياس المتغيرات

 معامؿ االرتباط التطبيؽ الثاني التطبيؽ االكؿ
 ع± س ع± س ) الثبات (

 1.210* 7.10 22.01 7.19 22.61 الدرجة البرامج التطبيقية 
 1.269* 7.29 29.61 3.13 29.61 الدرجة ات التعمـ النقاؿ إستخدام

 1.297* 7.26 67.11 7.72 62.21 الدرجة  المعكقات  
 1.909* 6.12 711.71 6.27 710.21 الدرجة المجمكع الكمي لبلستمارة

 1.233= 1.11قيمة  )ر( الجدكلية عند مستكل     *

التطبيؽ ا كؿ كالتطبيؽ الإان  و  إستطفع ) الااص بالقركؽ بيف ِيتضة مف جدكؿ (        
:   َ ِٕٗ.تراك ت ما بيف (آراس االقا ميف بالتدريس اليجاد معامؿ الإبات  ف قيمة ( ر ) الم سكبة 

  مما يلكد  ف ىبارات  َٓ.َ كهذا القيمة  كبر مف قيمة ( ر) الجدكلية ىند مستكل) َُٗٗ.
 بات كبذلؾ  وبة ااستبياف وادقا كإابتا كقابف لمتطبيؽ إستطفع آراس القا ميف بالتدريس تتميز بالإ

 ( . 7مرفؽ ) 
 : تطبيؽ أدكات البحث 

 ُٖإل    ُ/  َُتـ إجراس الدراسة ااستطفىية لتوميـ  دكات الب ث كتقنينءا و  القترة مف  
 /ُ  /َُِٗ  

 .  َُِٗ/  ّ/ ُإل   ِ/  ُتـ إجراس االب ث ااساسية لتطبيؽ ااستبياف و  القترة مف  
  : استادـ البا ث المعالجات اا وا ية المناسبة كه : ( الكسط المعالجات اإلحصائية

 -قيمة ( ت ) لمملاهدات المزدكجر  -التكرارات كالنسب الم كية  -اان راؼ المعيارم  -ال ساب  
 . معامؿ الودؽ ) –معامؿ اارتباط   -ااهمية النسبية 
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 عرض كمناقشة النتائج  :
 مناقشة نتائج  إستجابات القائميف بالتدريس في المحكر االكؿ    : عرض ك  -0

) التكرار كالنسبة الم كية كالداات اا وا ية الااوة باستجابات القا ميف بالتدريس لعبارات الم كر ااكؿ الااص البرامج ّجدكؿ (
 031ف =                   التطبيقية

 المتكسط ال إلي حد ما نعـ العبارات ـ
 الحسابي

االىمية  مربع كام
 نسبة % تكرار نسبة % تكرار نسبة % تكرار النسبية %

 009 97٪ 00 2٪ 1 1٪ 7.97 29.27 92٪ (  Internetشبكة المعمكمات العالمية ) االنترنت ( )  0
 Communicationsprograms  002 22٪ 06 07٪ 1 1٪ 7.22 23.22 96٪برامج االتصاالت كالتكاصؿ  7
 2 6٪ 000 21٪ 00 2٪ 0.92 012.61 66٪ ( Interactive Videoال يديك الت اعمي  )  3
 6 1٪ 013 29٪ 70 06٪ 0.22 071.23 63٪ ( Virtual Realityالكاقع االفتراضي ) 2
 002 22٪ 06 07٪ 1 1٪ 7.22 23.22 96٪ ( Microsoft Wordمعالج النصكص )  1
 006 29٪ 02 00٪ 1 1٪ 7.29 21.13 96٪ ( Power Pointالعركض التقديمية )  6
 016 27٪ 02 03٪ 2 1٪ 7.26 032.19 97٪ ( Microsoft Excelالجداكؿ االلكتركنية ) 2
 9 2٪ 012 27٪ 02 00٪ 0.96 021.61 61٪ ( Microsoft Accessقكاعد البيانات ) 2
 92 21٪ 76 71٪ 2 1٪ 7.69 013.26 91٪ (  E – Mailالبريد االلكتركني  )  9

  Photo ، Photo Editor ، Shoمعالج الصكركال يديكىات ) 01
Video Maker    ) 91 69٪ 02 03٪ 73 02٪ 7.17 21.21 22٪ 

 Computer-basedالكسائط المتعددة القائمة عمي التعمـ النقاؿ  ) 00
Multimedia ) 90 21٪ 79 77٪ 01 2٪ 7.67 27.27 22٪ 

 ٪20 32.69 0.73 ٪22 011 ٪73 31 ٪1 1 القائـ عمي تقنيات التعمـ النقاؿ  QRد برنامج البارككد ثنائي البع 07
 1 1٪ 33 71٪ 92 21٪ 0.71 30.10 27٪ ( Augmented Realityتطبيؽ الكاقع المعزز  ) 03
 Hangout ،Skype  ،FaceTimeتطبيقات دردشة ال يديك مثؿ )  02

 ٪31 013.10 0.11 ٪91 073 ٪1 2 ٪1 1 ( عبر التعمـ النقاؿ 

 1 2٪ 09 01٪ 016 27٪ 0.77 032.71 20٪ ( Educational gamesااللعاب التعميمية ) برامج التسمية ( ) 01

*مربع كال معنكل   7فى حالة درجة الحرية= 1.99=  1.11مربع كال معنكل عند مستكل 
 0فى حالة درجة الحرية= 3.22=  1.11عند مستكل 

)غير مكافؽ(  ،  0.66-0.11 -بى المرجح باألكزاف :مقياس ليكارت : المتكسط الحسا
 )مكافؽ( 3.11-7.32)إلى حد ما( ،  0.62-7.33

) كالااص بالتكرارات كالنسب الم كية لمقا ميف بالتدريس لمم كر ااكؿ الااص ّيتضة مف جدكؿ (
تاداـ بلكؿ بالبرامج التطبيقية لمتعمـ النقاؿ  ف إستجابات القا ميف بالتدريس  لارت إل  هناؾ إس

كقد جاس و  الترتيب ااكؿ مجمكىة مف البرامج كبير لبعض البرامج كالتطبيقات بنسب كبيرا    
 –معالج النوكص  –كالتطبيقات الت  يمجأ القا ميف بالتدريس إل  إستادامءا كه   ( اانترنت 

نسبة ) ب( Communications programsبرامج ااتواات كالتكاوؿ ( -العركض التقديمية 
% )   كقد جاست و  الترتيب اااير مجمكىة مف التطبيقات  ِٗ:  ٖٖمكاوقة تراك ت ما بيف  ( 
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كالبرامج الت  نادرا ما يمجأ إليءا القا ميف بالتدريس إل  إستادامءا بالتعمـ النقاؿ و  العممية التعميمية 
تطبيؽ الكاقم المعزز   -نقاؿ القا ـ ىم  تقنيات التعمـ ال QRكه  ( برنامج البارككد إنا   البعد 

Augmented Reality  -  ) تطبيقات دردلة القيديك مإؿHangout  Skype   FaceTime 
%)   كما  ف هناؾ مجمكىة مف البرمجيات كالتطبيقات يرجم  َىبر التعمـ النقاؿ  ) بنسبة ( (

بيقية  ك المقررات الت  إستادمءا بلكؿ كبير إل  طبيعة التدريس لممقررات الدراسية النظرية كالتط
الكسا ط المتعددة القا مة  -تجمم ما بيف النظرم كالتطبيق   كه   ( معالج الوكر كالقيديكهات 

البريد االكتركن )   كيرجم البا إاف ذلؾ إل   ف هناؾ مجمكىة مف التطبيقات  –ىم  التعمـ النقاؿ 
تدريس كه  قد تككف تطبيقات إلزامية ابد مف كالبرامج كالتقنيات الت  يعروءا كيستادمءا القا ميف بال

التعرض لءا لمسايرة طبيعة العور كمف ضمف ااىباس التدريسية المطمكبر مف ىضك هي ة التدريس 
جراس اامت انات باستاداـ التعمـ النقاؿ   إا  ف هناؾ قوكرا  كيجراس طبيع  لتدريس الم اضرات كاه

مة ىم  التعمـ النقاؿ مم  نءا قد تكور نقس القدر مف كاض ا و  إستاداـ بعض التطبيقات  القا 
المعمكمات كالمعارؼ كالرلية كقد تتناسب مم المقررات الدراسية كتتمل  مم طبيعة تدريس المقرر 

تطبيق  )   كهناؾ تطبيقات  ديإة ااستاداـ و  مجاؿ التربية الرياضية ايقبؿ  –الدراس  ( نظرم 
قد يرجم إل  اسباب متعمقر بااىباس التدريسية كافور   ككذلؾ هذا  ىميءا القا ميف بالتدريس كذلؾ

التطبيقات كالبرامج كالتقنيات ه  مطمب  ساس  مف مطالب الت ديات التكنكلكجية الت  تطر  ىم  
السا ر التعميمية كه  تكجر ىاـ مف قبؿ الملسسات التربكية لفستقادا منءا كم اكلة تكظيقءا دااؿ 

مية بلكؿ كبير     ما بالنسبة لمتقنيات كالبرامج التكنكلكجية ال ديإة وينر ىم  الر ـ مف العممية التعمي
 هميتءا   وينر يمكف تقسير اناقاضءا   وقد يرجم إل  قمة كى  القا ميف بالتدريس مف  ىضاس هي ة 

ـ لمءارات التدريس  همية استاداـ هذا التطبيقات ىبر التعمـ النقاؿ   باالضاوة إل  ىدـ امتفكء
 استادامءا   يث  نءا ت تاج إل  ابرة ونية استادامءا ا تتكاورىند  البية  ىضاس هي ة التدريس .

) كالت   ُٔ) (  ََِّكما تتقؽ تمؾ النتا ج السابقة مم نتا ج دراسات كؿ مف م مد العمايرة ( 
ىم  السا ر التعميمية  كدت نتا جءا  كؿ  همية تعرؼ المعمميف بالتقنيات التعميمية الت  تطر  

) كالت    لارت  َُ) (  ََُِكم اكلة ااسترلاد بءا افؿ العممية التعميم    كسالـ الناىب  ( 
إل   ف هذا البرامج كالتطبيقات الت  يقبؿ القا ميف بالتدريس ىم  إستادامءا بلكؿ وعاؿ  تيعٌد مف 

ا   كذلؾ ليتمكف مف ااستقادة منءا و  البرامج ا ساسية الت  يجب ىم  القا ـ بالتدريس  ف يتقنء
ىداد العركض التقديمية لبعض الم اضرات  كتابة  س مة امت اناتر  كت ضير مماواتر كدركسر   كاه
  كما يوا ب ذلؾ مف ت ميؿ بعض النوكص كالمراجم كاادبيات مف لبكات اانترنت كتقديمءا 

) كالت   كدت ىم  ضركرة  ُ) (  َُُِباستاداـ كسا ط تكنكلكجية  ديإة   ك  مد ىبد القتاح (
 ف يتكور لدم  ىضاس هي ة التدريس مجمكىة مف القدرات كالمءارات كالكقايات التكنكلكجية الت  
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تدوعءـ إل  التعرؼ ىم  الكسا ط التكنكلكجية ال ديإة الت  تتمل  مم مطالب الجكدة كااىتماد 
التدريس  القا ـ ىم  تكظيؼ  ساليب ككسا ؿ لمكميات كروم كقاسة  ىضاس هي ة التدريس و  ااداس 

 التكنكلكجيا الماتمقة . 
 عرض كمناقشة نتائج  إستجابات القائميف بالتدريس في المحكر الثاني   :  -7
ـ ) التكرار كالنسبة الم كية كالداات اا وا ية الااوة باستجابات القا ميف بالتدريس لعبارات الم كر الإان  الااص بيستادا ْجدكؿ (

 َُّالتعمـ النقاؿ و  العممية التعميمية     ف =   

المتكسط  ال إلي حد ما نعـ العبارات ـ
 الحسابي

االىمية  مربع كام
 نسبة % تكرار نسبة % تكرار نسبة % تكرار النسبية %

 %21 21.22 7.71 ٪2 1 ٪62 22 ٪72 32 . تستخدـ التعمـ النقاؿ عند تحضيرؾ المحاضرات العممية  06
تحصؿ عمي بعض البرامج التعميمية االلكتركنية مف االنترنت  02

 ٪23 27.00 7.02 ٪2 01 ٪62 22 ٪71 33  باستخداـ التعمـ النقاؿ .

تكمؼ الطبلب بإستخداـ التعمـ النقاؿ في تحضير الكاجبات  02
 ٪29 91.22 7.66 ٪2 9 ٪71 76 ٪23 91 .المنزلية

لجماعي عبر التعمـ النقاؿ تشجع الطبلب عمي إنياء العمؿ ا 09
 . القائـ عمي االنترنت 

30 72٪ 22 62٪ 00 2٪ 7.01 23.62 27٪ 

تكافيء الطبلب الذيف يشاىدكف االداء ال عمي لمميارات الحركية  71
 ٪69 60.29 7.12 ٪03 02 ٪61 21 ٪77 72 عبر التعمـ النقاؿ 

 تحصؿ عمي االبحاث المنشكرة الحديثة في مجاؿ تخصصؾ عبر 70
 ٪97 032.19 7.26 ٪1 2 ٪03 02 ٪27 016 . التعمـ النقاؿ 

 ٪39 16.29 0.02 ٪23 012 ٪02 77 ٪1 1 .تستخدـ التعمـ النقاؿ في التكاصؿ مع الجامعات الخارجية  77
تصمـ مكقع الكتركني خاص بمادتؾ العممية كتطمع الطبلب عميو  73

 ٪32 022.27 0.07 ٪91 002 ٪2 01 ٪7 3  مستعينا بالتعمـ النقاؿ 

تصمـ مادتؾ الدراسية كرفعيا عمي مكاقع الجامعات المختم ة  72
 ٪32 61.00 0.01 ٪21 000 ٪01 09 ٪1 1 . كتدريسيا بالتعمـ النقاؿ 

 ٪67 031.21 0.21 ٪02 77 ٪20 011 ٪7 3 . تتكاصؿ مع طبلبؾ كمجمكعات العمؿ عبر التعمـ النقاؿ  71
ببرامج تأليؼ المحتكم العممي تحكؿ المقرر العممي مستعينا  76

 ٪61 022.02 0.96 ٪2 9 ٪91 002 ٪3 2 . كعرضة بالتعمـ النقاؿ 

 تعد التدريبات كاالمتحانات بالكسائط المتعددة  72
Multimedia. كعرضيا عبر التعمـ النقاؿ 

7 7٪ 1 2٪ 073 91٪ 0.12 709.21 36٪ 

ة لبلداء ال ني تستخدـ الكاقع االفتراضي في إيضاح الجكانب اليام 72
 ٪62 709.21 7.17 ٪7 7 ٪91 073 ٪2 1 عبر التعمـ النقاؿ .

تستخدـ ال يديك الت اعمي في عرض ال يديكىات التعميمية بشكؿ  79
 ٪32 093.21 0.07 ٪90 002 ٪2 9 ٪7 3 . جذاب عبر التعمـ النقاؿ 

تستخدـ تقنية التعمـ الجكاؿ في عرض كشرح المحاضرات  31
 ٪92 771.79 7.92 ٪7 7 ٪3 2 ٪91 072 . القاعات الدراسية المتنكعة الدراسية داخؿ

تشجع الطبلب عمي إستخداـ تطبيقات التعمـ الجكاؿ لمتابعة  30
 المحاضرات الدراسية .

002 90٪ 6 1٪ 6 1٪ 7.26 097.99 91٪ 
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المتكسط  ال إلي حد ما نعـ العبارات ـ
 الحسابي

االىمية  مربع كام
 نسبة % تكرار نسبة % تكرار نسبة % تكرار النسبية %

تستخدـ تطبيؽ دردشة ال يديك باستخداـ تطبيقات كثيرة متكفرة  37
، كالتي تمكف Hangout   ،Skype   ،FaceTimeمثؿ 

المستخدميف مف رؤية بعضيـ البعض في الكقت الحقيقي أثناء 
 التحدث ، كمف أكثر التطبيقات الداعمة لمتعمـ المتنقؿ تميزأ.

2 1٪ 001 21٪ 03 01٪ 0.91 012.76 61٪ 

 ٪62 712.90 7.17 ٪7 3 ٪93 070 ٪1 6 تستخداـ تقنيات التعمـ النقاؿ فى تدريس المقررات  33
تنكع في تقنيات التعمـ النقاؿ بشكؿ ي يد الطبلب اكثر مف الطرؽ  32

 ٪62 023.72 7.11 ٪2 1 ٪22 002 ٪2 00 التقميدية .

تكظؼ تقنيات التعمـ النقاؿ فى العممية التعميمية بشكؿ يكسع  31
 ٪21 012.29 0.71 ٪21 000 ٪9 07 ٪1 2 مجاؿ الت كير كاالبتكار .

لتعمـ النقاؿ فى التدريس بشكؿ يرفع مف تستخداـ تقنيات ا 36
 مستكل الميارات العميا لمطبلب .

1 2٪ 00 2٪ 002 22٪ 0.06 023.72 39٪ 

تكظؼ تقنيات التعمـ النقاؿ فى التدريس بشكؿ يشكؽ الطبلب  32
 الكتساب ميارات جديدة 

009 97٪ 9 2٪ 7 7٪ 7.91 092.21 92٪ 

دريس لكي يض ى عمى تستخداـ تقنيات التعمـ النقاؿ فى الت 32
 ٪92 013.10 7.91 ٪1 1 ٪1 2 ٪91 073 المعمـ ص ة المرشد كالمكجو 

تستمتع فى تدريس المقرارات الدراسية باستخداـ تقنيات التعمـ  39
 ٪69 99.92 7.16 ٪1 1 ٪92 077 ٪6 2 النقاؿ .

تستخدـ تقنيات التعمـ النقاؿ في رفع مستكل التحصيؿ عند  21
 الطبلب .

6 1٪ 06 07٪ 012 23٪ 0.77 021.90 20٪ 

تسخدـ تقنيات التعمـ النقاؿ في مساعدة  الطبلب فى تعمـ  20
 ٪21 061.21 7.01 ٪7 3 ٪21 000 ٪07 06 معمكمات جديدة فى زمف قصير .

تكظؼ تقنيات التعمـ النقاؿ في إكتساب الخبرات المكتسبة  27
 ٪32 022.02 0.03 %91 002 ٪2 9 ٪3 2 كيجعميا اكثر ثباتا فى الذاكرة . 

تنمي ميارات التعمـ الذاتي لمطبلب عف طريؽ التدريس باستخداـ  23
 ٪32 23.71 0.01 ٪91 002 ٪01 03 ٪1 1 تقنيات التعمـ النقاؿ 

تكمؼ الطبلب بانشطة متصمة بالمقرر كالقياـ بيا مف خبلؿ  22
 تقنيات التعمـ النقاؿ . 

1 1٪ 01 2٪ 071 97٪ 0.12 93.12 36٪ 

تبسط فيـ الجكانب المعقدة مف المقرر لمطبلب مف خبلؿ  21
 ٪36 96.29 0.12 ٪93 070 ٪2 9 ٪1 1 التدريس بتقنيات التعمـ النقاؿ 

تكظؼ تقنيات التعمـ النقاؿ فى التدريس لتض ى حيكية كنشاط  26
 ٪21 21.22 7.71 ٪2 1 ٪62 22 ٪72 32 عمى المحاضرة .

،*مربع كال معنكل  7فى حالة درجة الحرية= 1.99=  1.11مربع كال معنكل عند مستكل 
 0فى حالة درجة الحرية= 3.22=  1.11عند مستكل 

)غير مكافؽ(  ،  0.66-0.11 -مقياس ليكارت : المتكسط الحسابى المرجح باألكزاف :
 )مكافؽ( 3.11-7.32)إلى حد ما( ،  0.62-7.33
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قا ميف بالتدريس لمم كر الإان  الااص ) كالااص بالتكرارات كالنسب الم كية لمْيتضة مف جدكؿ (
بيستادامات كتكظيؼ التعمـ النقاؿ و  العممية التعميمية   ف إستجابات القا ميف بالتدريس  لارت إل  
ما يجب  ف يستادمر   ك يكظقر القا ـ بالتدريس افؿ العممية التعميمية   كلقد جاس و  الترتيب 

لتعمـ الجكاؿ و  ىرض كلرح الم اضرات الدراسية دااؿ ااكؿ إستاداـ كف مف ( تستادـ تقنية ا
القاىات الدراسية المتنكىة   تستاداـ تقنيات التعمـ النقاؿ و  التدريس لك  يضق  ىم  المعمـ وقة 

% )   كو  الترتيب اااير مجمكىة مف التطبيقات  ٓٗالمرلد كالمكجر) بنسبة مكاوقة قد بمغت  (
إليءا القا ميف بالتدريس إل  إستادامءا و  العممية التعميمية كه  ( تومـ كالبرامج الت  نادرا ما يمجأ 

مادتؾ الدراسية كروعءا ىم  مكاقم الجامعات الماتمقة كتدريسءا بالتعمـ النقاؿ   تبسط وءـ الجكانب 
% )   كما  ف  َالمعقدة مف المقرر لمطفب مف افؿ التدريس بتقنيات التعمـ النقاؿ) بنسبة ( 

جمكىة مف البرامج كالتطبيقات يرجم إستادمءا بلكؿ كبير إل  طبيعة التدريس لممقررات هناؾ م
الدراسية النظرية كالتطبيقية  ك المقررات الت  تجمم ما بيف النظرم كالتطبيق   كه   ( تكظؼ 

ت وؿ ىم    -تقنيات التعمـ النقاؿ و  التدريس بلكؿ يلكؽ الطفب اكتساب مءارات جديدة 
تلجم الطفب ىم  إستاداـ  -المنلكرة ال ديإة و  مجاؿ تاووؾ ىبر التعمـ النقاؿ  ااب اث 

تطبيقات التعمـ الجكاؿ لمتابعة الم اضرات الدراسية)   كيرجم البا ث ذلؾ إل   ف هذا التطبيقات 
متفكءا  كالبرامج  ايكتق  ىضك هي ة التدريس بمعروتءا وقط   بؿ ابد مف تكظيؼ إستادامءا كاه

ؿ كبير إذا  نءا تعد مطمب كت دم ر يس   ماـ سبؿ تقدمر كتطكرا و  تقديـ المادة العممية بلك
لمطفب بأكإر مف طريقة  ك  سمكب يراى  وير  اجات كميكؿ كر بات المتعمميف    ككذلؾ مف 
ضمف ما هك مطمكب منر و  دراسة المقرر كااىباس التدريسية الت  تقم ىم  ىاتقر لت قيؽ  هداؼ 

رر الدراس  كت قيؽ  ىم  نسب نجاح ممكنر لممتعمميف هكمسايرة التطكرات العممية كمقتضيات المق
العور ال ديث القا ـ ىم  التعمـ ىبر اللبكات  ك التعمـ النقاؿ  ك تقديـ المادة العممية بوكرة 

راؾ ت اك  الكاقم كالتركيز ىم  التعمـ البورم كتكوير بي ة وقية مناسبة يستطيم مف افلءا إل
 المتعمميف و  التعمـ ويما يعرؼ بالتعمـ الذات  .

)   ِّ) (  ُّٗٗا ( Sherwoodكتتقؽ تمؾ النتا ج مم نتا ج دراسات كؿ مف ا ليركد           
) كالت   كدت نتا جءما ىم  ضركرة تكظيؼ  ِِ) (  ُْٗٗا(  Kay & Mellar  ا ككام كميممر 

و  العممية التدريسية    كما  كدت نتا ج سالـ الناىب  (  تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات بلكؿ كبير
) نتا ج الب ث ال ال  ىم  ضركرة إستاداـ البرامج ااساسية كتكظيقءا لادمة  َُ) (  ََُِ

جميم جكانب المقرر الدراس  سكاس لمجانب النظرم كالتطبيق  كم اكلة تكظيقءا   كما ا يكق   ف 
بيقات تكنكلكجيا المعمكمات كااتواؿ وقط   بؿ يجب  ف يمتمؾ يككف المعمـ ممارسان لبرامج كتط

 المءارات كالكقايات الفزمة ليككف قادران ىم  تكظيؼ هذا البرامج كالتطبيقات و    راض التدريس .
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) و   نر يجب  ف  ُ) (  َُُِكاتتققت النتا ج  يضا مم نتا ج دراسة   مد ىبد القتاح (        
ة التدريس مجمكىة مف الكقايات التكنكلكجية الت  تدوعر إل  تكظيؼ إستاداـ يتكور لدم  ىضاس هي 

 تكنكلكجيا التعميـ  و  العممية التدريسية لتقريب القجكة ما بيف ماهك نظرم ككاقع  . 
 عرض نتائج  كمناقشة إستجابات القائميف بالتدريس في المحكر الثالث   :  -ّ

 ة كالداات اا وا ية الااوة باستجابات القا ميف بالتدريس لعبارات الم كر الإالث الااص بالمعكقات           ) التكرار كالنسبة الم كي  ٓجدكؿ ( 
 َُّف =     

المتكسط  ال إلي حد ما نعـ العبارات ـ
 الحسابي

االىمية  مربع كام
 نسبة % تكرار نسبة % تكرار نسبة % تكرار النسبية %

نت داخؿ القاعات الدراسية بشكؿ عدـ كجكد خدمة إنتر  22
 ٪69 062.92 7.12 ٪3 2 ٪22 003 ٪01 03 عاـ .

عدـ كجكد إنترنت بسرعات عالية تخدـ جميع  22
 ٪92 712.90 7.90 ٪7 3 ٪1 6 ٪93 070 المست يديف في القاعات الدراسية .

عدـ كجكد خدمة إنترنت ىكائي داخؿ االقساـ العممية  29
 ٪92 022.21 7.27 ٪6 2 ٪1 2 ٪22 001 أك المكتبة .

عدـ تكافر المكارد المالية التي تساىـ في تكظيؼ  11
 ٪61 023.17 0.92 ٪2 00 ٪29 006 ٪7 3 إستخداـ التعمـ النقاؿ  في التدريس

عدـ تكافر أجيزة تعمـ نقاؿ تخدـ القطاع التعميمي  10
 ٪62 012.00 7.11 ٪1 1 ٪91 072 ٪1 6 داخؿ الكميات .

أعضاء ىيئة التدريس عمي إستخدمات  قمة خبرة 17
 ٪62 702.76 7.17 ٪7 3 ٪92 077 ٪2 1 كتكظيؼ التعمـ النقاؿ .

 ٪62 713.61 7.13 ٪7 3 ٪97 071 ٪1 2 البيئة الص ية المناسبة الستخداـ التعمـ النقاؿ . فقر 13

قمة خبرة لدم الطبلب في التعامؿ مع  تطبيقات  12
 ٪91 022.26 7.21 ٪1 2 ٪1 6 ٪91 002 .كبرامج استخداـ التعمـ النقاؿ 

كثرة أعداد الطبلب داخؿ القاعات الدراسية تمنع  11
 ٪69 29.27 7.12 ٪1 1 ٪97 009 ٪2 00 إستخداـ التعمـ النقاؿ  .

عدـ قبكؿ فكرة إستخداـ التعمـ النقاؿ بديبل عف  16
 ٪32 023.17 0.03 ٪29 006 ٪2 00 ٪7 3 الطرؽ التقميدية في التدريس .

تخكؼ القائميف بالتدريس مف تعارض مكاد كمعمكمات  12
 ٪21 26.23 7.19 ٪1 1 ٪90 002 ٪9 07 غير دقيقية عبر التعمـ النقاؿ .

عدـ رغبة بعض القائميف بالتدريس نحك إستخداـ  12
 ٪69 029.09 7.12 ٪7 7 ٪22 001 ٪01 03 . التعمـ النقاؿ 

ادة مف إضاعة الكقت كالجيد كالماؿ  في االست  19
 ٪91 022.12 7.21 ٪2 1 ٪2 01 ٪22 001 تطبيؽ إستخداـ التعمـ النقاؿ .

إىتماـ التعمـ النقاؿ  بالجانب المعرفي كاىماؿ الجانب  61
التطبيقي العنصر أالساسي  في تدريس التربية 

 ٪0 0 ٪2 9 ٪97 071 الرياضية .
7.97 712.71 92٪ 
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المتكسط  ال إلي حد ما نعـ العبارات ـ
 الحسابي

االىمية  مربع كام
 نسبة % تكرار نسبة % تكرار نسبة % تكرار النسبية %

اـ التعمـ أعتقاد بعض القائميف بالتدريس أف إستخد 60
 ٪92 712.90 7.90 ٪7 3 ٪1 6 ٪93 070 النقاؿ  ي قد العممية التعميمية طابعيا االنساني .

 Small Screensصغر حجـ شاشات العرض  67
 ٪96 092.22 7.29 ٪7 3 ٪6 2 ٪97 009 الجيزة التعمـ النقاؿ  .

سعة التخزيف محدكدة كخاصة في اليكاتؼ النقالة   63
لشخصية بسبب صغر سعة الذاكرة كاألجيزة الرقمية ا

 ٪7 3 ٪97 009 ٪6 2 الداخمية .
7.12 092.22 62٪ 

كثرة المكديبلت كاختبلفيا يؤدل إلى عدـ األل ة  62
السريعة مع األجيزة ، كخاصة مع اختبلؼ أحجاـ 

 ٪1 1 ٪91 073 ٪1 2 الشاشات كأشكاليا .
7.11 013.10 62٪ 

خاصة الحديثة  -إرت اع أسعار أجيزة التعمـ النقاؿ  61
 ٪20 012.10 0.77 ٪21 000 ٪2 9 ٪2 01 منيا

 ٪36 26.23 0.19 ٪90 002 ٪9 07 ٪1 1 ضركرة شحف األجيزة بشكؿ دكرم . 66

صعكبة إدخاؿ المعمكمات إلى تمؾ اليكاتؼ خاصة مع  62
 ٪96 26.97 7.22 ٪1 1 ٪07 01 ٪22 001 صغر حجـ لكحات الم اتيح الخاصة بيا .

 Movingخداـ الرسـك المتحركة صعكبة است 62
Graphics . 92 96.29 7.93 ٪1 1 ٪2 9 ٪93 070 خاصة مع الياتؼ النقاؿ٪ 

عزكؼ بعض أعضاء ىيئو التدريس عف إستخداـ  69
 ٪62 713.26 7.11 ٪2 1 ٪97 071 ٪2 1 الياتؼ الجكاؿ فى التدريس .

ضعؼ الخبرات المتبادلو فى تقنيات الياتؼ الجكاؿ  21
 ٪92 709.20 7.97 ٪3 2 ٪7 3 ٪91 073 ء ىيئو التدريس .بيف أعضا

قمو تكافر الدكرات التدريبيو عمى استخداـ تقنيات  20
 ٪62 702.76 7.17 ٪7 3 ٪92 077 ٪2 1 الياتؼ الجكاؿ فى التدريس .

كثره المحاضرات كتنكعيا يجعؿ ادخاؿ البيانات فى  27
 ٪21 022.21 7.19 ٪0 0 ٪29 006 ٪01 03 الياتؼ الجكاؿ امرا صعبا .

عدـ القدره عمى استخداـ تقنيات الياتؼ الجكاؿ فى  23
 ٪66 702.76 0.92 ٪2 1 ٪92 077 ٪7 3 التدريس .

صعكبو تحقيؽ االىداؼ التربكيو باستخداـ تقنيات  22
 ٪1 1 ٪91 073 ٪1 2 الياتؼ الجكاؿ .

7.11 013.10 62٪ 

تقنيات طرؽ التدريس المستخدمو ال تتطمب استخداـ  21
 ٪1 1 ٪97 009 ٪2 00 الياتؼ الجكاؿ .

7.12 29.27 69٪ 

 ٪20 012.10 0.77 ٪21 000 ٪2 9 ٪2 01 اعتماد اعضاء ىيئو التدريس عمى الطرؽ التقميديو . 26

 ٪66 702.76 0.92 ٪2 1 ٪92 077 ٪7 3 صعكبو تقييـ مستكل الطبلب 22

النسب الم كية لمقا ميف بالتدريس لعبارات ) كالااص بالتكرارات ك ٓيتضة مف جدكؿ (            
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الم كر الإالث الااص بالمعكقات  ف إستجابات القا ميف بالتدريس  لارت إل  ضعؼ الابرات 
المتبادلر و  تقنيات الءاتؼ الجكاؿ بيف  ىضاس هي ر التدريس   ك ىتقاد بعض القا ميف بالتدريس  ف 

مية طابعءا اانسان    كوعكبة إستاداـ الرسكـ المت ركة إستاداـ التعمـ النقاؿ  يققد العممية التعمي
Moving Graphics  هتماـ التعمـ النقاؿ  بالجانب المعرو  كاهماؿ ااوة مم الءاتؼ النقاؿ    كاه

الجانب التطبيق  العنور ااساس   و  تدريس التربية الرياضية   كوغر  جـ لالات العرض 
Small Screens  كىدـ كجكد إنترنت بسرىات ىالية تادـ جميم المستقيديف اجءزة التعمـ النقاؿ  

% :  ْٗو  القاىات الدراسية    كقد   تمت تمؾ العبارات الترتيب ااكؿ بنسب تراك ت ما بيف ( 
% )   كما  ف هناؾ مجمكىة مف القيكد كالركتنيات الت  قد يراها القا ميف بالتدريس  نءا  ٕٗ

مـ النقاؿ افؿ العممية التدريسية منءا : ىدـ تكاور  جءزة تعمـ نقاؿ معكقات قد ت د مف إستاداـ التع
تادـ القطاع التعميم  دااؿ الكميات   كوعكبر ت قيؽ ااهداؼ التربكير باستاداـ تقنيات الءاتؼ 
الجكاؿ   كطرؽ التدريس المستادمر ا تتطمب استاداـ تقنيات الءاتؼ الجكاؿ   وعكبر تقييـ 

مر تكاور الدكرات التدريبير ىم  استاداـ تقنيات الءاتؼ الجكاؿ و  التدريس    مستكل الطفب   كق
ككإرة المكديفت كااتفوءا يلدل إل  ىدـ ا لقة السريعة مم ا جءزة   كااوة مم ااتفؼ   جاـ 
اللالات ك لكالءا   كيرجم البا ث ذلؾ إل  اف هذا المعكقات القنية الت  ترتبط بيىداد كتدريب 

ؿ القا ميف بالتدريس ىم  إستادامات كتكظيقات التعمـ النقاؿ كما يجب  ف يككف ىمير القا ـ كتأهي
بالتدريس مف ااطفع الدا ـ ىم   نكاع التعمـ النقاؿ الت  يمكف استادامءا و  العممية التدريسية 

 ككوقا لما هك متاح ىم  السا ة التعميمية ككوقا لمتطكرات التكنكلكجية ال ديإة .
كتتقؽ نتا ج الب ث مم نتا ج دراسات كؿ مف  ىقيؿ ىبد الم سف   كواطمر البمكل         
) كالت  تلكد ىم  التعرؼ ىم  كاقم استاداـ تكنكلكجيا المعمكمات مف كجءة نظر  ُّ)(  ََِٗ(

 ىضاس هي ة التدريس ك إر ذلؾ و  ىممية التعميـ كالتعمـ كالمعكقات الت  تقابؿ القا ميف بالتدريس 
) كالت   َُ)( ََُِندإستاداـ تكنكلكجيا المعمكمات افؿ العممية التدريسية   كسالـ الناىب  ( ى

 كدت ىم   ف ىدـ استاداـ تكنكلكجيا المعمكمات كااتواات و  التدريس كاف ناتجان ىف ىدـ 
) كالت  ُْ)(َُِْقناىة المعمميف بأهمية التقنيات التعميمية ال ديإة و  التدريس   كىكدا سميماف (

 كض ت التعرؼ ىم  العكا ؽ الت  ت كؿ دكف إستاداـ التطبيقات كالبرامج التكنكلكجية دااؿ 
 الدركس .
) معكقات إستاداـ تكنكلكجيا التعميـ ُِ)( َُِٔكما ظءرت نتا ج دراسة لعباف  اوظ (        

ميف ككضم ال مكؿ و  تدريس مناهج التربية الرياضية بمدارس التعميـ العاـ مف كجءة نظر المعم
 العممية المناسبة ل مءا كهذا ما اكدتر نتا ج الب ث ال ال  . 

 :  إستخبلصات البحث 
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 لقد أظيرت نتائج البحث ما يمي :
 نتائج المحكر االكؿ الخاص بالبرامج التطبيقية لمتعمـ النقاؿ : 

بالتدريس إل   جاس و  الترتيب ااكؿ مجمكىة مف البرامج كالتطبيقات الت  يمجأ القا ميف -
برامج ااتواات كالتكاوؿ  -العركض التقديمية  –معالج النوكص  –إستادامءا كه  ( اانترنت 

)Communications programs ). ( 
جاس و  الترتيب اااير مجمكىة مف التطبيقات كالبرامج الت  نادرا ما يمجأ إليءا القا ميف بالتدريس 

القا ـ  QRالعممية التعميمية كه  ( برنامج البارككد إنا   البعد إل  إستادامءا بالتعمـ النقاؿ و  
تطبيقات دردلة  -  Augmented Realityتطبيؽ الكاقم المعزز   -ىم  تقنيات التعمـ النقاؿ 

 ىبر التعمـ النقاؿ)  ( Hangout  Skype   FaceTimeالقيديك مإؿ ( 
لكؿ كبير إل  طبيعة التدريس لممقررات مجمكىة مف البرمجيات كالتطبيقات يرجم إستادمءا ب  -

الدراسية النظرية كالتطبيقية  ك المقررات الت  تجمم ما بيف النظرم كالتطبيق  كه  ( معالج الوكر 
 البريد االكتركن ) . –الكسا ط المتعددة القا مة ىم  التعمـ النقاؿ  -كالقيديكهات 

 اؿ في العممية التعميمية  : نتائج المحكر الثاني الخاص باستخدامات التعمـ النق
جاس و  الترتيب ااكؿ إستاداـ كف مف تقنية التعمـ الجكاؿ و  ىرض كلرح الم اضرات  -

ستاداـ تقنيات التعمـ النقاؿ و  التدريس لك  يضق   الدراسية دااؿ القاىات الدراسية المتنكىة   كاه
 ىم  المعمـ وقة المرلد كالمكجر) .

مجمكىة مف التطبيقات كالبرامج الت  نادرا ما يمجأ إليءا القا ميف  جاس و  الترتيب اااير -
بالتدريس إل  إستادامءا و  العممية التعميمية كه  ( تومـ مادتؾ الدراسية كروعءا ىم  مكاقم 
الجامعات الماتمقة كتدريسءا بالتعمـ النقاؿ   تبسط وءـ الجكانب المعقدة مف المقرر لمطفب مف 

 نيات التعمـ النقاؿ) .افؿ التدريس بتق
هناؾ مجمكىة مف البرامج كالتطبيقات يرجم إستادمءا بلكؿ كبير إل  طبيعة التدريس لممقررات  -

الدراسية النظرية كالتطبيقية  ك المقررات الت  تجمم ما بيف النظرم كالتطبيق   كه  ( تكظؼ تقنيات 
ت وؿ ىم  ااب اث   -ات جديدة التعمـ النقاؿ و  التدريس بلكؿ يلكؽ الطفب اكتساب مءار 

تلجم الطفب ىم  إستاداـ تطبيقات  -المنلكرة ال ديإة و  مجاؿ تاووؾ ىبر التعمـ النقاؿ  
 التعمـ الجكاؿ لمتابعة الم اضرات الدراسية) .

 نتائج المحكر الثالث الخاص بمعكقات استخدامات التعمـ النقاؿ في العممية التعميمية  : 
 القائميف بالتدريس ت يد بأف ىناؾ معكقات بدرجة مرت عة منيا : ىناؾ إستجابات مف

 ضعؼ الابرات المتبادلر و  تقنيات الءاتؼ الجكاؿ بيف  ىضاس هي ر التدريس . -
   ىتقاد بعض القا ميف بالتدريس  ف إستاداـ التعمـ النقاؿ  يققد العممية التعميمية طابعءا اانسان  -



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           

 

 و9112 عجزًرب (1اجلضء ) 78انؼذد            اجملهخ انؼهًُخ نهرتثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبظخ          
 

461 

 ااوة مم الءاتؼ النقاؿ  . Moving Graphicsمت ركة وعكبة إستاداـ الرسكـ ال - 
إهتماـ التعمـ النقاؿ بالجانب المعرو  كاهماؿ الجانب التطبيق  العنور ااساس   و  تدريس  -

 التربية الرياضية . 
 اجءزة التعمـ النقاؿ . Small Screensوغر  جـ لالات العرض  -
 لمستقيديف و  القاىات الدراسية .ىدـ كجكد إنترنت بسرىات ىالية تادـ جميم ا -

دارية  منءا :  هناؾ إستجابات مف القا ميف بالتدريس تقيد بأف هناؾ معكقات ونية كاه
 ىدـ تكاور  جءزة تعمـ نقاؿ تادـ القطاع التعميم  دااؿ الكميات . -
 وعكبر ت قيؽ ااهداؼ التربكير باستاداـ تقنيات الءاتؼ الجكاؿ . - 
 ادمر ا تتطمب استاداـ تقنيات الءاتؼ الجكاؿ .طرؽ التدريس المست -
 وعكبر تقييـ مستكل الطفب . - 
 قمر تكاور الدكرات التدريبير ىم  استاداـ تقنيات الءاتؼ الجكاؿ و  التدريس . - 
كإرة المكديفت كااتفوءا يلدل إل  ىدـ ا لقة السريعة مم ا جءزة   كااوة مم ااتفؼ  - 

لءا   كيرجم البا ث ذلؾ إل  اف هذا المعكقات القنية الت  ترتبط بيىداد   جاـ اللالات ك لكا
كتدريب كتأهيؿ القا ميف بالتدريس ىم  إستادامات كتكظيقات التعمـ النقاؿ كما يجب  ف يككف ىمير 
القا ـ بالتدريس مف ااطفع الدا ـ ىم   نكاع التعمـ النقاؿ الت  يمكف استادامءا و  العممية 

 ككوقا لما هك متاح ىم  السا ة التعميمية ككوقا لمتطكرات التكنكلكجية ال ديإة . التدريسية
 :  تكصيات البحث 
تدريب القا ميف بالتدريس ىم  استادامات التعمـ النقاؿ   كالتدريب ىم  تكظيؼ التعمـ  و   -ُ

 التدريس لمجانبيف النظرم كالتطبيق  .
يءـ ىم  تكظيؼ التطبيقات ال ديإة كبرامج التاطيط لتدريب  ىضاس هي ة التدريس كمعاكن -ّ

التكاوؿ ااجتماى    كملاركة اللالات   كادمات البريد االكتركن    كملتمرات القيديك و  
ىبر  ساليب ك نكاع التعمـ  ادمة العممية التعميمية   كتقييـ  داس الطفب كتقديـ التغذية الراجعة لءـ

 . النقاؿ 
ىادة هيكمتءا بما تطكير المقررات كالمكاد  -ْ الت  تيٌدرسي لمطفب و  المرا ؿ التعميمية الماتمقة   كاه

 يتناسب مم الكقت الفـز لتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كااتواات و  تدريسءا. 
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 المراجع المستخدمة  
 أكال: المراجع العربية :

أحمد عبد  0
ال تػػػػػػػػػػػاح 
 حسيف  

ني كدرجة تكافرىا لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربيػة الرياضػية جامعػة ك ايات تكنكلكجيا التعميـ االلكترك   7100 :
 –العػػدد السػػابع عشػػر –المنصػػكرة فػػي ضػػكء اسػػتراتيجية الكميػػة لمتعمػػيـ كالػػتعمـ مجمػػة كميػػة التربيػػة الرياضػػية 

 جامعة المنصكرة -المجمد االكؿ   –سبتمبر 
أحمػػػػػػػػػػػػػػد  7

محمػػػػػػػػػػػػد 
 سالـ

كرقػة عمػؿ مقدمػة  –رؤية جديدة لمتعمـ باستخداـ التقنيػات البلسػمكية  ... Mobile Learningالتعمـ الجكاؿ 7116 
يكليػك  76 -71الى المؤتمر العممى الثامف عشر لمجمعية المصرية لممنػاىج كطػرؽ التػدريس فػى ال تػرة مػف 

 .7ص 7116
العاشػػػػر ، متػػػػاح عمػػػػى  دكر االتصػػػػاؿ المرئػػػػى فػػػػى عمميػػػػو الػػػػتعمـ عػػػػف بعػػػػد ، المدرسػػػػو العربيػػػػو الػػػػدليؿ 7117  بارل كلز 3

www.schoolarabia.net 
جمػػػػػػػػػػػػػاؿ  2

عمػػػػػػػػػػػػػػػي 
 الدىشاف

استخداـ الياتؼ المحمكؿ فى التعميـ بيف الرفض كالتأييد كرقو عمؿ مقدمػو إلػى النػدكه العمميػو الثانيػو نظمػخ  7103 
 التعميـ العالى فى عصر المنافسو ، كميو التربيو جامعو ك ر الشيخ .

جمػػػػػػػػػػػػػاؿ  1
عمػػػػػػػػػػػػػػػي 
 الدىشاف

استخداـ الياتؼ المحمكؿ فى التدريب كالتعمػيـ لمػاذا ؟ كفػى مػاذا ؟ ككيػؼ ؟ النػدكة االكل فػى تطبيقػات تقنيػة  7101 
ق جامعػة الممػؾ سػعكد . كميػة التربيػة  0230 -2 – 79 – 72المعمكمات كاالتصاالت فػى الػتعمـ كالتػدريب 

 الرياض.
جمػػػػػػػػػػػػػاؿ  6

عمػػػػػػػػػػػػػػػي 
الدىشػػػاف 
، مجػػػػدل 
محمػػػػػػػػػػػػد 

 يكنس

 . صيغة جديدة لمتعميـ عف بعد، القاىرة“ Mobile Learning  مكؿالتعميـ بالمح  7101 

حبيػػػػػػػػػػػػب  2
 فاضؿ

 .3222صحي و الكسط البحرينيو ، العدد  –الحؽ فى التعمـ باألجيزه المحمكلو  7103 

رفيػػػػػػػػػػػػػػؽ  2
البربػػرل ، 
حنػػػػػػػػػػػػػاف 
عبػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 السبلـ

ج األخطػاء التدريسػيو الشػائعو لػدل فاعميو برنامج تدريبى مقترح قائـ عمى تكنكلكجيا الػتعمـ المتنقػؿ فػى عػبل  7100 
 معممى المرحمو الثانكيو ، مجمو الجمعيو المصريو لتكنكلكجيا التعميـ .

زينػػػػػػػػػػػػػب  9
 الشربينى

استخداـ التمي كف المحمكؿ فى بيئػو لمػتعمـ االلكتركنػى المحمػكؿ كأثػره عمػى تنميػو ميػارات تصػميـ المحتػكل   7107 
ممخػص منشػكر فػى مجمػو  –منشكره ، كميو التربيو جامعو المنصػكره  االلكتركنى كنشره ، رسالو دكتكراه غير

 . 29العدد  0الكميو ، ج
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سالـ عبد  01
اهلل 

 الناعبي

 كاقع استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ كعكائؽ اإلستخداـ لدل 7101 :
كالن سػية، جامعػة   عينة مف معممي كمعممات مدارس المنطقة الداخميػة بسػمطنة عمػاف. مجمػة العمػـك التربكيػة

 البحريف .  
شػػػػػػػػػػػػػذل  00

 الحميد  
استخدامات الياتؼ الجكاؿ ككسيمة اتصالية فى المجتمع السعكدل كاالشػباعات المتحققػة مػف بحػث ماجسػتير  7101 

 جامعة االماـ محمد بف سعكد االسبلمية . –غير منشكر 
شػػػػػػػػػعباف  07

حممػػػػػػػػػػػػي 
 حافظ

في تدريس مناىج التربية الرياضية بمػدارس التعمػيـ العػاـ مػف كجيػة نظػر معكقات إستخداـ تكنكلكجيا التعميـ  7106 :
 مصر . –المعمميف ، المجمة العممية لعمكـ التربية البدنية كالرياضة 

عقيػػػػػػػػػػػػػؿ  03
عبػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
المحسػػػػف 
أحمػػػػػػػػد ، 
فاطمػػػػػػػػػػو 
 البمكشي

كأثػػر ذلػػؾ فػػي  كاقػػع اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات بجامعػػة البحػػريف مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 7119 :
 عممية التعميـ كالتعمـ. مجمة العمكـ التربكية كالن سية جامعة البحريف  .

عكده  02
سميماف 
 مراد 

كاقع إتخػداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاالتصػاؿ كعكائػؽ اسػتخداميا فػي التػدريس لػدم معممػي كمعممػات مػدارس  7102 :
 ( ،  االردف . 0( ، العدد )  02مد ) تربية لكاء الشكبؾ ، البمقاء لمبحكث كالدراسات ، المج

محمػػػػػػػػػػػػد  01
 الحمامى

مجمػو المعمكماتيػو  – ?M-Learning New Stage of التعميـ النقاؿ مرحمو جديده مف التعميـ االلكتركنػى 7116 
  . متاح عمى 7116( ، شير آب 6، الثقانو فى التعميـ ، العدد )

http://infomag.news.sy\index.php?inc=issues\showarticle&issuenb=6&id=21  
محمػػػػػػػػػػػػد  06

حسػػػػػػػػػػػػف 
 العمايرة

آراء معممي بعض مدارس ككالة الغكث الدكلية/األردف في أىمية استخداـ التقنيات التعميمية كالصػعكبات التػي  7113 :
 تكاجييـ في استخداميا. مجمة العمكـ التربكية كالن سية، جامعة البحريف .

محمد  02
سعد 

زغمكؿ ، 
كمكاـر 

ي حمم
أبك ىرجو 
، ىاني 
سعيد 
عبد 

 المنعـ 

 تكنكلكجيا التعميـ كأساليبيا في التربية الرياضية ، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة . 7110 :
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محمكد  02
عبد 

الحميـ 
عبد 
 الكريـ

دار المعمػػـ كمعػػايير  الك ػػاءة ( ، الطبعػػة االكلػػي ،  –ميػػارات التػػدريس  -الرياضػػة المدرسػػية ) التعمػػيـ الجيػػد 7101 :
 ال كر العربي ، القاىرة  .

محمػػػػػػػػػكد  09
كامػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 الناقة

التنميػػة المينيػػة السػػتاذ الجامعػػة فػػي عصػػر المعمكماتيػػة ، كرقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػي المػػؤتمر القػػكمي السػػنكم  0999 :
 السادس لمركز تطكير التعميـ الجامعي ، جامعة عيف شمس ، القاىرة .

مصػػػػط ى  71
 السايح

 ت كاإلعداد الذاتى لمعممى التربيو البدنيو ،جامعو اإلسكندريو .تكنكلكجيا المعمكما 7111 

ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  70
 الخمي و

ينػاير  02 -ىػ  0279المحـر  9عدد الجمعو  –جريده الرياض  –الرسائؿ النصيو القصيره فى خدمو التعميـ  7112 
 : . متاح عمى02217العدد  –ـ 7112

http://www.alriyadh.com\7112\10\02\article319932.htm . 
 ثانيا : المراجع االجنبية : 

 ثالثا المكاقع االلكتركنية : 
educ.com-https://www.new 71 

تعمـ ، متاح عمى : الياتؼ النقاؿ كال 7102مايك 01، مكفؽ الحسناكل ، 
http://www.kiabat.info\subject.php?id=0261 . 

76 

 “Information Technology and Primary Teachers”. 
Journal of Computer Assisted Learning, 01, PP. 012-

062. 

0992 : Kay, J. & Mellar, H 77 

“Australian Experience with the Effective Classroom 
Integration of Information Technology: Implication for 

Teachers Education”, Journal of Information 
Technology for Teacher Education, 7(7), PP. 062-
029. 

0993 : Sherwood, C. 73 

An introduction to current trends and benefits of 
mobile wireless technology use in higher education 
Association for the Advancement of Computing in 
Education (AACE)   

7116  Sang Hyun Kim, Clif 
Mims, Kerry P Holmes 

72 
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