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لتنمیة  2.0الویب تصمیم بیئة تعلم نقال قائمة على تطبیقات 
مهارات صیانة الحاسب اآللى لدى طالب الدراسات العلیا بكلیة 

  التربیة
  .)١(إعــــــــداد:  د: منال شوقى بدوى

  مقدمة: 
التعلم النقال له أهمیة  في العملیة التعلیمیة والتدریبیة السیما في 

التدریس والمعلمین وطالب تكنولوجیا التعلیم لما  تنمیة مهارات أعضاء هیئة
یلعبونه من دور في العملیة التعلیمیة بمختلف مراحلها، ومن هذه الدراسات 

والتي أهتمت بدراسة مقرر األنثروبولوجیا  (sung,2004)دراسة مایكل سونج
الرقمیة، وأكدت الدراسة علي فاعلیة التعلم النقال في تقدیم التغذیة الراجعة 

التي هدفت إلي  (Farrell,2003)الخاصة بالتعلم التعاوني، ودراسة فاریل
التعرف علي فاعلیة تطبیق التعلم النقال في تنمیة قواعد اللغة اإلنجلیزیة 

 (waycott;kukulska,2003)والتوعیة الصحیة، ودراسة وایكوتوكلوكوسكا
 PDAالتي هدفت إلي تقییم استخدام أجهزة المساعد الرقمي الشخصي 

بواسطة طالب الماجستیر في مقرر تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في 
التعلیم عن بعد، وهناك من الدراسات العربیة التي اهتمت بدراسة أثر 
استخدام تكنولوجیا التعلم النقال في العملیة التعلیمیة ومنها دراسة محمد 

لقصیرة ) والتي هدفت إلي التعرف علي استخدام الرسائل ا٢٠٠٨الحارثي (
للهاتف المحمول في التعلیم الجامعي كنوع من أنواع التعلم المتنقل، ودراسة 

) والتي هدفت إلي دراسة فاعلیة برنامج تعلم نقال في ٢٠١٣مصطفي غنیم(
تنمیة مهارات البرمجة لدي طالب التعلیم الثانوي، وأیضا دراسة زینب 

                                                
 جامعة المنصورة   -كلیة التربیة- لیم مدرس تكنولوجیا التع ١



 لتنمیة مھارات صیانة الحاسب اآللى لدى طالب الدراسات العلیا بكلیة التربیة2.0 تصمیم بیئة تعلم نقال قائمة على تطبیقات الویب 

 

 ٢ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

نقال في تنمیة مهارات ) والتي تناولت فاعلیة برنامج تعلم ال٢٠١٢الشربیني(
  أعضاء التدریس في تصمیم المحتوي اإللكتروني ونشره.

وحیث أن التعلم النقال هو أحد أنماط التعلم من بعد و امتداد للتعلم 
اإللكتروني یمكن له اإلسهام في حل مثل هذه المعوقات والمشكالت وذلك 

لتي یمكن لها دعم من خالل التطبیقات التعلیمیة القائمة علي التعلم النقال وا
نوعي التعلیم الفردي والمستمر,فإنه من الضروري توظیف هذا النوع من 

طالب الدبلوم التعلم بتطبیقاته في تنمیة مهارات صیانة الحاسب اآللي لدي 
  .المهني شعبة تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة جامعة بالمنصورة

  
  اإلحساس بالمشكلة:

  لبحثیة لدي الباحثة من خالل ما یلي:لقد نبع اإلحساس بالمشكلة ا
الدراسات السابقة التي تبنت تطبیق التعلم النقال: حیث قامت  - ١

هذه الدراسات بتطبیق التعلم النقال في نواحي عدید في العملیة التعلیمیة، 
إلثبات فاعلیة هذا النوع من التعلم من ناحیة ولتنمیة نواحي التدني والقصور 

ً علي نتائج في بعض المهارات وال جوانب المتعلقة بالعملیة التعلیمیة، وبناء
هذه الدراسات ثبت فاعلیة التعلم النقال في تنمیة هذه الجوانب المعرفیة منها 
والمهاریة لدي عینات الدراسة، لما یتمتع به التعلم النقال من كفاءة ومرونة 

تعداداته تمكن المتعلم من التعلم في أي وقت وفي أي مكان وفق قدراته واس
  مع توافر جانب التفاعل مع المعلم والمحتوي وبرنامج التعلم ذاته.

) التي أوصت ٢٠١٣ومن هذه الدراسات دراسة مصطفي غنیم(
بضرورة استخدام التعلم النقال في تنمیة مهارات البرمجة، ودراسة سوزان 

) التي أوصت بضرورة استخدام التعلم النقال في المواقف ٢٠١٤الشحات(
  یمیة وتنمیة التحصیل.التعل
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الدراسات السابقة التي تبنت تنمیة مهارات صیانة الحاسب  - ٢
اآللي: حیث قامت هذه الدراسات بالكشف عن مستوي التدني في المهارات 
العملیة المتعلقة بصیانة الحاسب اآللي لدي عینات الدراسة، وقدمت مجموعة 

دراسة نجالء ه الدراسات من المهارات التي تحتاجها عینات الدراسة، ومن هذ
) والتي اهتمت بتنمیة مهارات صیانة الحاسب األلي لدي ٢٠١٤سعید(

) والتي ٢٠١٤طالب شعبة إعداد معلم الحاسب اآللي، ودراسة حمدي رجب(
تناولت مهارات صیانة الحاسب اآللي لطالب مراكز التدریب المهني، وأیضا 

ة مهارات صیانة الحاسب ) والتي تناولت تنمی٢٠١١دراسة بسمة العقباوي(
) والتي ٢٠٠٩األلي لدي طالب شعبة تكنولوجیا التعلیم، ودراسة نها جابر(

تنمیة مهارات الصیانة الوقائیة للحاسب أثناء التدریب علي التشغیل 
  واالستخدام لدي طالب تكنولوجیا التعلیم.

المالحظة الشخصیة للباحثة: حیث تعمل الباحث كمدرس في  - ٣  
جیا التعلیم، ومن نتائج الطالب في الجانب العملي لمادة األجهزة قسم تكنولو 

التعلیمیة تبین أن هناك تدني في الدرجات التي حصل علیها الطالب، مع 
  مالحظتها عدم كفایة الموارد المتاحة وساعات التدریب العملي بالكلیة.

في ضوء ما سبق حاولت الباحثة دراسة األسباب التي أدت إلي 
توي المعرفي والمهارى للطالب في مهارات صیانة الحاسب اآللي، تدني المس

مع االطالع علي نتائج التحصیل الدراسي لدیهم، تبین للباحثة أنه یوجد 
تدني حقیقي في مستوي التحصیل الدراسي للطالب في مهارات الحاسب 
اآللي، وأنه یمكن تقدیم هذه المهارات لهم من خالل بیئة تعلم جدیدة توفر 

المرونة الكافیة وتلبي احتیاجاتهم في مهارات صیانة الحاسب، مما دعي  لهم
لتنمیة  ٢,٠الباحثة لوضع لتصمیم برنامج تعلم نقال قائم علي تطبیقات الویب

  مهارات صیانة الحاسب اآللي لدي طالب الدبلوم المهني.
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  مشكلة البحث:
في ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البحث في أنه یوجد تدني لدي 

ب الدبلوم المهني شعبة تكنولوجیا التعلیم في مهارات صیانة الحاسب طال
اآللي، وفي ضوء ما سبق یمكن اإلجابة علي مشكلة البحث من خالل 

  اإلجابة علي التساؤل الرئیس التالي: 
لتنمیة  ٢,٠ما فاعلیة تصمیم بیئة تعلم نقال قائم علي تطبیقات الویب 

ب الدبلوم المهني قسم تكنولوجیا مهارات صیانة الحاسب األلي لدي طال
  التعلیم؟

  ویتفرع من هذا السؤال بعض األسئلة الفرعیة:
ما المهارات األساسیة الالزمة لصیانة الحاسب األلي الواجب توافرها  -

 لدي طالب الدبلوم المهني قسم تكنولوجیا التعلیم؟
 ما معاییر تصمیم بیئة تعلم نقال قائمة على تطبیقات الویب ؟ -
صور النهائي لبیئة  التعلم النقال الذي یمكن بناؤه لتنمیة ما الت -

 مهارات صیانة الحاسب األلي؟
ما فاعلیة بیئة  التعلم النقال في تنمیة الجوانب المعرفیة والمهاریة  -

 المرتبطة بصیانة الحاسب اآللي؟
  أهداف البحث: 

ي یهدف البحث الحالي إلي معالجة مشكلة التدني في المستوي المهارى لد
طالب الدبلوم المهني قسم تكنولوجیا التعلیم في مهارات صیانة الحاسب 

  وذلك من خالل:
 التعرف علي المهارات األساسیة الالزمة لصیانة الحاسب اآللي. -
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لتنمیة مهارات  ٢,٠بناء بیئة تعلم نقال قائم علي تطبیقات الویب  -
 صیانة الحاسب اآللي لدي طالب الدبلوم المهني قسم تكنولوجیا

 التعلیم؟
الوقوف علي مدي فاعلیة بیئة التعلم النقال المقترح لتنمیة الجوانب  -

المعرفیة المرتبطة بصیانة الحاسب اآللي لدي طالب الدبلوم المهني 
 قسم تكنولوجیا التعلیم.

الوقوف علي مدي فاعلیة بیئة  التعلم النقال المقترح لتنمیة الجوانب  -
اآللي لدي طالب الدبلوم المهني المهاریة المرتبطة بصیانة الحاسب 

 قسم تكنولوجیا التعلیم.
  أهمیة البحث :

التوصل إلي قائمة مهارات أساسیة في صیانة الحاسب اآللي الالزمة  -
 لطالب الدبلوم المهني قسم تكنولوجیا التعلیم.

اإلسهام في رفع كفاءة طالب الدبلوم المهني قسم تكنولوجیا التعلیم  -
في صیانة أجهزة الحاسب األلي، ومن ثم  من حیث تطویر مهاراتهم

 توظیف هذه المهارات في حیاتهم العملیة.
بناء بیئة تعلم نقال مقترحة لتنمیة مهارات صیانة الحاسب لدي  -

 طالب الدبلوم المهني بقسم تكنولوجیا التعلیم.
تطبیق تكنولوجیا التعلم النقال التي أثبتت فاعلیتها في مجاالت  -

 ارات العملیة لدي الطالب عینة الدراسة.أخري، في تنمیة المه
االسهام فى تحویل بعض المقررات الدراسیة فى كلیة التربیة قسم  -

 تكنولوجیا التعلیم الى مقررات الكترونیة تقدم طرق حدیثة للتدریس
  فروض البحث:
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) بین متوسطي ٠,٠٥یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي داللة ( - ١
یة في التطبیقین القبلي والبعدي في االختبار درجات طالب المجموعة التجریب

  التحصیلي لمهارات صیانة الحاسب لصالح التطبیق البعدي.
) بین متوسطي ٠,٠٥یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي داللة ( - ٢

درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي في بطاقة 
  الحاسب لصالح التطبیق البعدي.المالحظة ألداء الطالب لمهارات صیانة 

بین متوسطى درجات الجانب المعرفى  ٠,٠٥یوجد ارتباط عندى مستوى  - ٣
والجانب االدائى لمهارات صیانة الحاسب االلى لدى طالب الدراسات العلیا 

 تكنولوجیا ) –( دبلوم مهنى 
  حدود البحث:

ي شعبة أوال: یقتصر البحث في اختیار العینة علي طالب الدبلوم المهن
  تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة جامعة المنصورة.

  طالب وطالبة)٢٥ثانیا: عدد أفراد العینة (
  ثالثا: مقرر صیانة الحاسب األلي.

رابعا: تقتصر الدراسة علي بناء برنامج تعلم نقال مقترح قائم علي مجموعة 
صل وهي (مجموعة علي شبكة التوا ٢,٠من تطبیقات الویب الجیل الثاني 

  مجموعة علي الواتس أب ) -قناة علي الیوتیوب –االجتماعي الفیس بوك 
  خامسا : االقتصار على بعض مهارات صیانة الحاسب اآللى  
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  منهج البحث:
,وذلك إلعداد المنهج الوصفي التحلیلي في مرحلة الدراسة والتحلیل - ١

قائمة بمهارات صیانة الحاسب األلي التي سیتم في ضوئها بناء 
امج, وذلك بعد االطالع علي الدراسات واألدبیات السابقة, البرن

 العربیة منها واألجنبیة التي تتعلق بنفس الموضوع.
؛ لقیاس أثر المتغیر المستقل  المنهج التجریبي في مرحلة التقویم - ٢

(برنامج تعلم نقال قائم علي تطبیقات الویب ) علي المتغیرین 
بجانبیها المعرفي واألدائي التابعین (مهارات صیانة الحاسب األلي 

 )لدي طالب الدبلوم المهني شعبة تكنولوجیا التعلیم.
  التصمیم التجریبي:

یعتمد البحث الحالي علي التصمیم التجریبي القائم علي المجموعة الواحدة 
حیث یتم اختیار عینة عشوائیة, یطبق علیها أدوات قیاس متغیرات البحث 

الجة التجریبیة ثم یطبق علیها أدوات قیاس بصورة قبلیة ثم یتم خضوعها للمع
  متغیرات البحث بصورة بعدیة.

  )١جدول (
  التصمیم التجریبي للبحث ذو المجموعة الواحدة

المجموعة 
  التجریبیة

أدوات القیاس 
  القبلیة

المعالجة 
  التجریبیة

أدوات القیاس 
  البعدي

طالبا ٢٥عدد 
  وطالبة

اختبار  -
تحصیلي 
  إلكتروني.

بطاقة  -
  مالحظة.

تطبیق التعلم 
باستخدام برنامج 
التعلم النقال 

  المقترح

اختبار  -
تحصیلي 
 إلكتروني.

بطاقة  -
  مالحظة.
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  متغیرات البحث :
  تتحدد متغیرات البحث فیما یلي :

 المتغیر المستقل: بیئة تعلم نقال قائم علي تطبیقات الویب  . - ١
انة المتغیر التابع األول: تنمیة الجانب المعرفي المتعلق بمهارات صی - ٢

 الحاسب األلي.
المتغیر التابع الثاني: تنمیة الجانب األدائي المرتبط بمهارات صیانة  - ٣

 الحاسب األلي.
  أدوات البحث:

اختبار تحصیلي إلكتروني لقیاس الجانب المعرفي لمهارات صیانة  - ١
 الحاسب األلي.

بطاقة مالحظة لقیاس الجانب األدائي لمهارات صیانة الحاسب  - ٢
 األلي.
  :خطوات البحث

لإلجابة علي تساؤالت البحث واختبار فروض البحث اتبع الباحث 
  مجموعة من الخطوات واإلجراءات التالیة :

االطالع علي األدبیات والدراسات والبحوث العربیة واألجنبیة السابقة  - ١
، باإلضافة إلي الكتب والمراجع والمؤلفات ذات الصلة بمتغیرات البحث 

.  
صیانة الحاسب األلي الواجب توافرها لدي إعداد قائمة بمهارات  - ٢

  طالب الدبلوم المهني شعبة تكنولوجیا التعلیم.
عرض قائمة المهارات في صورتها األولیة علي مجموعة من  - ٣

الخبراء والمحكمین في مجال التخصص البحثي، ومن ثم تعدیلها في 
  ضوء أراء وتوجیهات السادة الخبراء والمحكمین.
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لعامة والفرعیة اإلجرائیة لبرنامج التعلم النقااللمقترح األهداف اتحدید - ٤
لتنمیة مهارات صیانة الحاسب األلي لدي طالب الدبلوم المهني شعبة 

  تكنولوجیا التعلیم.
عرض قائمة األهداف في صورتها األولیة علي مجموعة من الخبراء  - ٥

والمحكمین في مجال التخصص البحثي، ومن ثم تعدیلها في ضوء أراء 
  وتوجیهات السادة الخبراء والمحكمین.

إعداد قائمة أولیة بمعاییر تصمیم بیئة التعلم النقال المقترح لتنمیة  - ٦
مهارات صیانة الحاسب األلي لدي طالب الدبلوم المهني شعبة 

  تكنولوجیا التعلیم.
عرض قائمة المعاییر في صورتها األولیة علي مجموعة من الخبراء  - ٧

ل التخصص البحثي، ومن ثم تعدیلها في ضوء أراء والمحكمین في مجا
  وتوجیهات السادة الخبراء والمحكمین.

إعداد سیناریو تصمیم برنامج التعلم النقال القائم علي تطبیقات  - ٨
الویب لتنمیة مهارات صیانة الحاسب األلي لدي طالب الدبلوم المهني 

  شعبة تكنولوجیا التعلیم.
صورته األولیة علي مجموعة من عرض السیناریو المصمم في  - ٩

الخبراء والمحكمین في مجال التخصص البحثي، ومن ثم تعدیله في 
  ضوء أراء وتوجیهات السادة الخبراء والمحكمین.

إعداد اختبار تحصیلي لقیاس الجوانب المعرفیة المرتبطة بمهارات  -١٠
  صیانة الحاسب األلي في صورة أولیة .

لي مجموعة من الخبراء والمحكمین عرض االختبار التحصیلي ع -١١
في مجال التخصص إلبداء الرأي ، ومن ثم تعدیل االختبار في صورته 
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النهائیة في ضوء مقترحاتهم وآرائهم ، ثم حساب صدق وثبات االختبار 
  التحصیلي.

إعداد بطاقة مالحظة لقیاس الجوانب المهاریة األدائیةالمرتبطة  -١٢
  ي صورتها األولیة .بمهارات صیانة الحاسب األلي ف

عرض بطاقة المالحظة علي مجموعة من الخبراء والمحكمین في  -١٣
مجال التخصص إلبداء الرأي، ومن ثم تعدیل البطاقة في صورتها 
النهائیة في ضوء مقترحاتهم وآرائهم، ثم حساب صدق وثبات بطاقة 

  المالحظة.
شعبة  تحدید عینة البحث واختیارها من طالب الدبلوم المهني،-١٤

طالب  ٢٥تكنولوجیا التعلیم،بكلیة التربیة جامعةالمنصورة، وعددها (
  وطالبه).

تهیئة أفراد العینة في جلسة افتتاحیة،لتعریفهم ببیئة التعلم والبرنامج  -١٥
التجریبي ودور كل واحد فیهم، وأسلوب التفاعل واستراتیجیة التدریس 

  المتبعة.
غیرات التابعة للبحث علي أفراد تطبیق أدوات القیاس القبلي للمت -١٦

عینة البحث،من حیث أداء االختبار التحصیلي اإللكتروني القبلي، 
  تطبیق بطاقة المالحظة القبلیة ألدائهم.

تطبیق دراسة طالب العینة باستخدام بیئة التعلم النقال المقترح  -١٧
فیما یتعلق بتنمیة مهارات صیانة  ٢,٠القائم علي تطبیقات الویب 

  سب األلي.الحا
تطبیق أدوات القیاس البعدي للمتغیرات التابعة للبحث علي أفراد  -١٨

عینة البحث،من حیث أداء االختبار التحصیلي اإللكتروني البعدي، 
  تطبیق بطاقة المالحظة البعدیةألدائهم.
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إجراء التحلیل اإلحصائي والمعالجة اإلحصائیة للبیانات الناتجة  -١٩
قبلیا وبعدیا علي طالب العینة،للوصول إلي من تطبیق أوات القیاس 

  النتائج البحثیة ومن ثم تفسیرها بطریقة صحیحة.
القیام بتفسیر النتائج التي تم التوصل إلیها في ضوء القیم  -٢٠

اإلحصائیة المعالجة، ثم تقدیم المقترحات والتوصیات في ضوء هذه 
  النتائج.

  مصطلحات البحث:
  التعلم النقال:
) بأنه استخدام األجهزة الالسلكیة والمحمولة ٢٠٠٦محمـد ســالــم( عرفه أحمـــد

، والمساعدات الرقمیة Mobile Phones  یدویا مثل الهواتف النقالة
والحاسبات   ،Smartphones  ، والهواتف المتمیزة PDAs الشخصیة
في عملیتي التدریس   ، لتحقیق المرونة والتفاعلTablet PCs  الشخصیة

  أي مكان.  أي وقت وفيوالتعلم في 
) أن التعلم النقال یعني القدرة علي التعلم في ٢٠٠٦ویعرفه محمد الحمامي(

أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلي اتصال دائم بالشبكات الالسلكیة مع 
  وجود تكامل تقنیات كافة أنواع الشبكات الالسلكیة والسلكیة .

  تعرفه الباحثة إجرائیا:
اإللكتروني،الذي یستخدم األجهزة المحمولة التي تعتمد  نمط من أنماط التعلم

في تصمیم و تطویر وتقدیم المحتوي   Wi-Fiعلي الشبكات الالسلكیة 
التعلیمي إلي الطالب في أي وقت وفي أي مكان یشاؤون بما یحقق المرونة 

  والتفاعل داخل العملیة التعلیمیة .
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  مهارات صیانة الحاسب:
خاللها األجهزة من اإلصابة باألعطال، بینما عملیة وقائیة نحمي من 

اإلصالح عملیة فنیة تحدث بعد إصابة األجهزة باألعطال وتستهدف إعادة 
ن إهمال  ٕ األجهزة إلى حالتها التي كانت علیها فیما یتعلق بتشغیلها وأدائها، وا
  صیانة األجهزة یعد من األسباب التي تؤدي إلى إحداث أعطال بها.

  إجرائیا: وتعرفها الباحثة
مجموعة من األداءات والخطوات المهاریة التي یتبعها متخصص تكنولوجیا 
التعلیم أو معلم الحاسب من أجل صیانة أجزاء الحاسب المادیة والبرمجیة 
من األعطال التي قد تحدث قبل أو أثناء التشغیل والتي تعوق عمل الحاسب 

  بكفاءة.
  الفصل الثاني

  سابقةاالطار النظرى والدراسات ال
لتنمیة مهارات صیانة  ٢,٠بیئة  التعلم النقال القائم علي تطبیقات الویب

  الحاسب اآللي
  المحور األول: التعلم النقال

یعد التعلم النقال أحد أنماط التعلم اإللكتروني الذي ظهر نتیجة 
لظهور األجهزة النقالة والمتحركة الحدیثة والتي تعتمد علي الشبكات 

دل البیانات والمعلومات، فهو یتیح درجة عالیة من المرونة الالسلكیة في تبا
من حیث عدم التقید بزمان أو مكان في إرسال واستقبال المحتوي التعلیمي 

  وكذلك التفاعل معه من قبل المتلقین.
ویري البعض أن التعلم النقال أحد أنماط التعلم من بعد وامتداد للتعلم 

ث  تعود جذورالتعلم المتنقل إلى بدایة اإللكتروني القائم علي الشبكات،حی
الخمسینیات من القرن الماضي،حیث اتخذ شكال للتعلم بالمراسالت،ثم 
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لى  ٕ تطورفي الثمانینیات وتعددت أشكاله،واختلفت مسمیاته من التعلم المنتشرا
التعلم المتحرك،أوالتعلم الجوال إلى التعلم النقال أوالتعلم المحمول، وأخیرا 

إال أنه ومع تطور    .ل أوالتعلم بالجیل الثالث ، أو التعلم الشبكيالتعلم المتنق
نظم االتصاالت السلكیة والالسلكیة وشبكات المعلومات واالنترنت والحاسوب 
، وما رافق ذلك من التركیز على المعرفة وكیفیة اكتشافها وانتقالها عبر  

وز حدود الوسائل المتاحة ، فیظل مایشهده العالم من تطور مذهل تجا
التوقعات ، وتعدى المسافات ، خاصة في مجال التعلم  االلكتروني ، بدأت 
تظهر في األوساط التعلیمیة مسمیات كالتعلیم االفتراضي ، والصفوف 
االفتراضیة ، والتعلم عبر الخط ، أو عبر الشبكة ، والتعلم الرقمي ، والتعلم  

ف هذه المسمیات یجب أن ال أن اختال .الخ ...االلكتروني ، والتعلم المدمج 
یكون مثارا إلرباك  العملیة التدریسیة بالفرصة مناسبة تسمح باالستفادة من 

  ).٢٠٠٨حداد، ( هذه المستحدثات ، بالقدرالذي یصب في مصلحة التعلیم
)كصفة أو كاسم في قاموس Mobile - وكلمة (موبایل 

كة أو التحرك ، المصطلحات الفرنسیة یعني الشيء المتحرك أو القابل للحر 
بمعني   M-Learningأو  Mobile Learningومن هنا یترجم مصطلح 

التعلم النقال،التعلم المتنقل،التعلم الجوال، التعلم المتحرك،التعلم بالهواتف 
النقالة،التعلم بالمحمول، وهذا یشمل التعلم بأي نوع من األجهزة النقالة 

ات الالسلكیة (أحمد والمتحركة الحدیثة التي تعمل في ضوء الشبك
  ).٢٠٠٦سالم،

) الـتعلم المتنقـل علـي ٢٠٠٩ویعرف جمال الدهشـان، مجـدي یـونس(
أنه شكل من أشكال التعلم عن بعد یتم مـن خـالل اسـتخدام األجهـزة الالسـلكیة 

، Mobile Phones الصـــغیرة والمحمولـــة یـــدویا مثـــل الهواتـــف النقالـــة 
ف الذكیــــــــــة ، والهواتــــــــــ PDAsوالمســــــــــاعدات الرقمیــــــــــة الشخصــــــــــیة 
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Smartphones والحاسـبات الشخصـیة الصـغیرة، Tablet PCs لتحقیــق ،
  .المرونة والتفاعل في عملیتي التدریس والتعلم في أي وقت وفي أي مكان

أنه مصطلح یشیر إلي استخدام األجهزة )٢٠١٠محمد عبد الهادي(ویعرفه 
لتعلم المحمولة في عملیة التعلیم، وهذا األسلوب متعلق إلي حد كبیر با

االلكتروني ،و التعلم عن بعد ، ویركز هذا المصطلح علي استخدام التقنیات 
المتوفرة بأجهزة االتصاالت الالسلكیة لتوصیل المعلومة خارج قاعات 
التدریب ، حیث وجدا هذا األسلوب لیالئم الظروف المتغیرة الحادثة بعملیة 

  التعلیم التي أثرت بظاهرة العولمة.
نمط من أنماط التعلم اإللكتروني،الذي یستخدم األجهزة  رائیاویمكن تعریفة إج

في تصمیم و تطویر Wi-Fiالمحمولة التي تعتمد علي الشبكات الالسلكیة 
وتقدیم المحتوي التعلیمي إلي الطالب في أي وقت وفي أي مكان یشاؤون 

  بما یحقق المرونة والتفاعل داخل العملیة التعلیمیة .
  :)٢٠٠٦(أحمد سالم ،لمتنقل عن التعلم اإللكترونيما یتمیز به التعلم ا

یعتمد التعلم المتنقل على استخدام تقنیات السلكیة مثل الهواتف  - ١
النقالة، والمساعدات الشخصیة الرقمیة، والحاسبات اآللیة 

  المصغرة، والهواتف الذكیة.
یتماالتصال فیالتعلم المتنقل باإلنترنت السلكیا وهذا یتم في أي  - ٢

االلتزام بالتواجد في أماكن محددة مما یسهل عملیة مكان دون 
  الدخول إلى اإلنترنت وتصفحه في أي وقت وأي مكان.

یمتاز التعلم المتنقل بسهولة تبادل الرسائل بین المتعلمین بعضهم  - ٣
   SMS البعض، وبینهم وبین المعلم عن طریق رسائل

رید ، أما في التعلم االلكتروني فاألمر یحتاج إلى الب  MMS  أو
  اإللكتروني وقد ال یطلع علیه المعلم أو الطالب في الحال.
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یسهل التعلم المتنقل في أي وقت وفى أي مكان حیث ال یشترط  - ٤
مكان معین على عكس التعلم اإللكتروني الذي یتطلب الجلوس 

  أمام أجهزة الحاسوب المكتبیة أو المحمولة في أماكن محددة.
رونیة بین المتعلمین في نموذج یسهل تبادل الملفات والكتب اإللكت - ٥

التعلم المتنقل حیث یمكن أن یتم ذلك عن طریق تقنیة البلوتوث 
أو باستخدام األشعة تحت الحمراء، وهذا ال یتوفر في التعلم 

  اإللكتروني.
إمكانات التخزین في التقنیات الالسلكیة التي یستخدمها التعلم  - ٦

یات السلكیة التي المتنقل هي أقل من إمكانات التخزین في التقن
 یستخدمها التعلم اإللكتروني.

  خصائص التعلم المتنقل :
) مجموعة من الخصائص التي یتمتع بها التعلم ٢٠٠٧ذكرتأماني عوض(

  المتنقل وهي:
 قیود دون ثابتة، نقطة أي عن بعیدا التعلم عملیة نقل أي :التنقل
 حریة علموللمت الدراسیة،  والفصول والجدران المكان، وحدود للزمان
 .ومكان زمان أي في التنقل

 تتم كي التعلم لعملیة الحریة من المزید إعطاء:  والدینامیكیة الحریة
 .التعلیمیة المؤسسات أسوار وخارج داخل

 وقدراته رغبته واحترام الكافیة، الحریة المتعلم إعطاء بمعنى: التكیف
 في لوسللج الحاجة دون  التعلیمي، أطراف المجتمع مع التفاعل في

 .الحواسیب شاشات أمام معینة وأوقات محددة أماكن
 الطلبة بین والتعاون المشاركة مبدأ تحقیق أي :والتشارك التفاعل
 .الجغرافي عن التباعد النظر بغض معلمیهم وبین وبینهم أنفسهم،
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 .ومكان أیزمان في التعلم عملیة حدوث بمعنى :اإلتاحة
 وصغر وزنها لخفة التعلیمیة ةباألجهز  التنقل وتعنيالحمل:  سهولة
 .حجمها

  أجهزة التعلم المتنقل :
هناك طرف هائلة في األجهزة المحمولة واإللكترونیة التي یمكنها حمل 
ونقل وعرض المحتوي، وال تتوقف هذه الطرف والتي تنتج لنا كل یوم 

  شكل جدید من أشكال األجهزة اإللكترونیة ومن أمثلتها:
 PCوهذه أجهزة كمبیوتر شخصي : Laptopالكمبیوتر المتنقل  -١

ولكن خفیفة الوزن وصغیرة الحجم یسهل حملها ونقلها الي أي 
، كما  AC/DCمكان ، وتتمیز بوجود مصدر للتیار الكهربي 

رسال البیانات  ٕ یوجد بها أنواع متعددة من أجهزة استقبال وا
  واالتصال باإلنترنت.

حاسوبیة علي هي عبارة عن أجهزة : Tabletsاألجهزة اللوحیة  -٢
شكل لوحة ذات شاشة لمس متعدد وقلم خاص للكتابة علي 
الشاشة وتعمل بنظام تشغیل مثل نظام تشغیل الكمبیوتر المكتبي 

PC .  
هو جهاز صغیر الحجم یعمل :PDAالمساعد الرقمي الشخصي  - ٣

بنظام تشغیل مصغر مثل الكمبیوتر الشخصي ویمكن تثبیت 
الشخصي كما یعمل كهاتف  تطبیقات خدمیه علیه مثل الكمبیوتر

  ) ٢٠٠٩محمدالحمامى، (اتصال خلوي.
هي أجهزة لها :Mobile/ cell phoneالهاتف المتنقل العادي  -٤

القدرة علي االتصال الصوتي بغیرها من األجهزة سواء في نطاق 
أو خدمة الخطوط األرضیة ، كما لها القدرة علي  GSMخدمة 
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والوسائط  SMS إرسال واستقبال الرسائل النصیة القصیرة
  .WAPواالتصال بشبكة الویب  MMSالمتعددة 

هو خلیط من الهواتف المتنقلة :Smart Phoneالهاتف الذكي  -٥
والمساعدات الرقمیة یأخذ دوره في أسواق األجهزة المتنقلة علي 
نحو منافس ، خاصة مع الخدمات التي تقدمها من استعراض 

مما یجعلها تأخذ  اإلنترنت ودعمها لبرامج متنوعة خاصة بها ،
  ). ٢٠٠٥دورا هاما في التعلم المتنقل (ولید الشوبكي ، 

هي أجهزة إلكترونیه :Media Playersأجهزة الوسائط المتعددة  -٦
تستخدم في عرض وتشغیل العدید من صیغ الوسائط المتعددة 
المسموعة منها والمرئیة ،كما یمكنها عرض ملفات نصیة وملفات 

PDF التصال بالكمبیوتر بواسطة خدمة ،ولها القدرة علي اUSB 
،ونقل وتخزین الملفات بها ،كما تحتوي علي مكبرات صوت 

  خارجیة وأیضا یمكن توصیل سماعات رأس بها .
إن نظام التصویت قد ساهم : PMPأجهزة التصویت اإللكتروني  - ٧

حداث تغییر جذري في الطریقة التي یتفاعل  ٕ في تطویر التعلیم وا
تذتهم، مما یؤدي إلى زیادة المشاركة في فیها الطالب مع أسا

الصف، والمساعدة في عملیة التقییم التكویني طوال السنة 
  الدراسیة.

وهو مشغل وسائط : IPod touch قارئ الوسائط المتعددة أي بود - ٨
،یسمح للمستخدمین بتحمیل Appleمحمولة، قدمته شركة أبل 

یو،ولدیه دفتر الموسیقى والكتب المقروءة والمسموعة والصوروالفید
العناوین والتقویم وجهاز تخزین ، وقراءة الكتب اإللكترونیة ،وتبادل 

 .الملفات والمعلومات، والتعاون على المشاریع، وتدوین المحاضرات
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ومن سلبیاته كلفتها لعالیة التي تحد من انتشاره بین أیدي جمیع 
بالرغم الطلبة ، ثم أنه یوفر االتصال باتجاه واحد ولیس التفاعل ، 

من أنه یسجل المواد ،وأخیرا فان شاشته عموما  صغیرة (تیسیر 
  ).٢٠١٢سلیم ،

لتنزیل الموسیقى والملفات الصوتیة ، : Mp3Player مشغل - ٩
واالستماع إلى اإلذاعة والمحاضرات الصوتیة ،ویمتازبأن لدیه أجزاء 
متحركة عكس األقراص الصلبة ،وجودة صوته،إال أنه یستخدم 

  .)٢٠١٢ولیس التفاعل (تیسیر سلیم ،باتجاه واحد 
وهو جهاز شامل  : : USB Drive  الناقل أوالحامل - ١٠

للتخزین ، وهو محرك صغیر ومحمول ویتوافق مع جمیع أجهزة 
الحاسوب الحدیثة ، ویتمیز بأن قدرته التخزینیة كبیرة للندوات 
والمحاضرات والدورات والمشاریع وملفات الفیدیو  والصوت ، ویعمل 

قل الملفات من البیت إلى المدرسة وبالعكس، ومن سلبیاته أنه على ن
  .)٢٠١٢یستخدم فقط للتخزین (تیسیر سلیم ،

یستخدم : : E-Book Reader قارئ الكتاب اإللكتروني - ١١
لقراءة النصوص ، ویمكن أن یقرا مئات الكتب  اإللكترونیة 
والصحف  والمجالت ، ویبحث عن نصوص كاملة ، یجعل من 

ور علیها ، ویمكن للطلبة تنزیل المواد التعلیمیة النصیة ، السهل العث
جراء البحوث ، ویتمیز بأن  ٕ والمواد اإللكترونیة الكتب المدرسیة وا
شاشته كبیرة تسهل عملیة  القراءة ، حتى في األماكن المظلمة ، 

شاراته الرقمیة فسفوریة ، تسمح للمستخدمین بقراءة نصوصها ٕ أما  .وا
بارة عن جهاز واحد لقراءة الكتب اإللكترونیة ، سلبیاته هي أنه  ع

  .)٢٠١٢وقدرته الحاسوبیة محدودة (تیسیر سلیم ،
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  أسباب استخدام األجهزة النقالة في العملیة التعلیمیة :
اإلقبال المتزاید علي استخدام األجهزة النقالة على وجه   -١

  الخصوص في العالم
نقالــة فــي مجـــال تعــدد الخــدمات التــي یمكــن أن تقــدمها األجهــزة ال -٢

  التعلیم والتعلم
انتشار أسالیب التعلیم عن بعد، واثبـات جـدواها وحاجـة المجتمعـات  -٣

  الضروریة لها
  المساهمة في التغلب على ما یعانیه التعلیم التقلیدي من مشكالت: -٤
التغلب علـى المشـكالت الناجمـة عـن نقـص المـوارد المالیـة الالزمـة  - ٥

  :لتقدیم تعلیم جامعي جید
ى مشـكلة فقـر المكتبـات الجامعیـة إلـى الكتـب والـدوریات التغلب علـ - ٦

  :الحدیثة
  

  خدمات التعلم النقال في العملیة التعلیمیة :
  Mobile Meخدمة  -١
   4G،الجیل الرابع3Gخدمة الجیل الثالث  - ٢
 Global Positioning Systemنظام المالحة الفضائیة  - ٣

(GPS): 
  : Satellite Connectionاالتصال عبر األقمار الصناعیة   - ٤
  : Bluetoothالبلوتوث  -٥
 Generalخدمة حزم التراسل العامة (نقل البیانات) رادیویا  - ٦

Packet Radio Service (GPRS   



 لتنمیة مھارات صیانة الحاسب اآللى لدى طالب الدراسات العلیا بكلیة التربیة2.0 تصمیم بیئة تعلم نقال قائمة على تطبیقات الویب 

 

 ٢٠ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

 Wireless Application Protocolخدمة الوأب  -٧
(WAP):, 2001) .  

 Infrared Dataاالتصال عبر األشعة تحت الحمراء  -٨
Association (IR-DA):  

  المتنقل في العملیة التعلیمیة:متطلبات تطبیق التعلم 
یعتبر التعلم المتنقل نمط من أنماط التعلیم الناتج عن الثورات 
الثالث (الصناعیة و التكنولوجیة والالسلكیة ) وهو یعد مستحدث جدید 
من المستحدثات التكنولوجیة في العصر الحالي، ولكي ننجح في تطبیق 

بد من األخذ بعین االعتبار التعلم المتنقل والعمل به كنظام للتعلم ،ال
مجموعة من القواعد واألساسیات التي تساعد في إنجاح هذا المستحدث 

  في العملیة التعلیمیة والتدریبیة.
مجموعة من المتطلبات )٢٠٠٣محمد خمیس (ولقد أوضح 

الضروریة لنشر أي مستحدث تكنولوجي وتبنیه ، وتوظیفه ، ویمكن األخذ 
ظیف التعلم المتنقل في التعلیم والتدریب، وهي بهذه المتطلبات العشر لتو 

  كما یلي :
مكاناته ،  - ١ ٕ دراسة مواصفات التعلم المتنقل ، وتحدید خصائصه ، وا

وفوائده وأهدافه ،  والمشكالت التي یسهم في حلها ، وحدوده ، 
جراءات توظیفه ، وتنفیذه. ٕ   ومعوقاته وا

العائد وذلك للتأكد من  : دراسة جدوى توظیف التعلم المتنقل - ٢
االقتصادي والتعلیمیه كمستحدث ،بالمقارنة بالطرائق التقلیدیة ، 
أو بغیره من المستحدثات المماثلة , ویتم ذلك قبل البدء في 
التخطیط ،لكي نوفر الوقت ، والجهد ،والمال، إذا أثبتت الدراسة 

 عدم جدواه.
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التخطیط الصحیح لتوظیف التعلم المتنقل بحیث یكون شامًال  - ٣
لعوامل التي تؤثر في التعلم المتنقل ، كما یشمل و ضع لجمیع ا

خطة لتطبیقه على مراحل متدرجة ، وأن یتضمن  إشراك 
 المعلمین ، وأعضاء هیئة التدریس في كل خطواته.

توفیر المناخ لتوظیف التعلم المتنقل بمعنى تهیئة بنیة نظام التعلیم   - ٤
تنقل ،ووضع قواعد الجامعي القائم،وتغییر ما یلزم لقبول التعلم الم

 وأسس توظیفه ، و االستفادة منه.
رصد التمویل الالزم لتوظیف التعلم المتنقل والتأكد من توفره  - ٥

كامال قبل البدء في التطبیق، ألن عدم وجود میزانیه هي السبب 
الرئیسي والعقبة أمام تطبیق كثیر من المستحدثات التكنولوجیة، 

التابع لها المؤسسة المستفیدة سواء من اعتمادات میزانیه الوزارة 
من هذه التجربة كوزارة التربیة والتعلیم أو وزارة االتصاالت 
وتكنولوجیا المعلومات أو وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، أو 

 من الهیئات والشركات والمؤسسات الخاصة .
توفیر الكفاءات البشریة التي یحتاجها توظیف التعلم المتنقل ،  - ٦

فراد الذین لدیهم الخبرات والمهارات الالزمة لتطبیق وهم األ
دارته، وتشمل العمداء ، والخبراء ، والمستشارین  ٕ المشروع وا
والفنیین ، والموظفین وغیرهم من الكفاءات المطلوبة التي البد من 

 توفیرها قبل البدء في المشروع.
ل توفیر المتطلبات المادیة الالزمة لتوظیف التعلم المتنقل وتشم - ٧

البنیة التحتیة من أماكن وأثاث وتجهیزات ، وكل األجهزة الالزمة 
للكلیات مثل األجهزة الالسلكیة الحدیثة وتقنیات الشبكات 
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الالسلكیة وخدمات االتصال باإلنترنت، باإلضافة إلي األجهزة 
 الخدمیة الملحقة من السماعات والطابعات .

یتم ذلك على مراحل تجریب التعلم النقال قبل تطبیقه و تنفیذه و  - ٨
متعددة ، تبدأ بالتجریب المصغر على عینات صغیرة ، ثم 
التجریب الموسع على عینات أكبر ، واالستفادة من  نتائج 
التجارب السابقة في المؤسسات 

جراءالتعدیل،والتطویر،والتنقیح الالزم ٕ  .التعلیمیة،وا
 تطبیق التعلم النقال والتنفیذ المرحلي  ویقصد به التأني في - ٩

جراء التنفیذ على مراحل محددة ، تبدأ بثالث مؤسسات  ٕ التطبیق وا
ا حسب الخطة  ً على األكثر في المرحلة األولى ، ثم التوسع تدریجی
الموضوعة، حتى یشمل كل المؤسسات التعلیمیة ، مع االستفادة 

 .بنتائج التطبیق في كل مرة
التدریب ویشمل تدریب أفراد فریق تطبیق التعلم النقال  -١٠

قائمین على إدارته، والمعلمین وأعضاء هیئة التدریس الذین وال
یستخدمون تكنولوجیا التعلم النقال ویوظفونها ، على أن یتضمن 
هذا التدریب تعریف أدوار كل منهم في عملیات التعلیم والتعلم ، 
سواء أكانوا معلمین ، أو طالبا ، أو كادر اإداریا ، حیث یتطلب 

ن نجاح هذا النموذج ، ویتطلب ذلك معرفة دور كل  منهم لضما
ضرورة التدریب المستمر لهذه العناصر ، وتعریفهم بهذه 
التكنولوجیات الالسلكیة ، وال یجب أن ننسى دور كل من 
أخصائي مراكز مصادر التعلم والفني ، ومصممي البرمجیات 

 .والمقررات والمواقع التعلیمیة اإللكترونیة ومنتجیها
  :التطبیق داخل العملیة التعلیمیة التعلم المتنقل في التحدیات التي تواجه
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لعل المتتبع للدراسات واألدبیات المتناولة لتقنیة التعلم المتنقل 
كشكل جدید من أشكال التعلم عن بعد وامتداد للتعلم اإللكتروني وایضا 
كنتاج للثورات العالمیة الثالث في التعلیم (الصناعیة ، التكنولوجیة ، 

)، سوف یحصل علي مجموعة من األمور التي ربما كان وال الالسلكیة 
زالت تعیق انتشار وتطبیق التعلم المتنقل في التعلیم ،علي الرغم من 

  النجاحات التي قدمها هذا النوع من التعلم في العملیة التعلیمیة .
) بعض  ٢٠٠٩)؛ و جون منیر(٢٠٠٦وقد أوضح كال من أحمد سالم (

  ،هذه التحدیات وسبل حلها
  ویمكن تقسیمها الي :

 تحدیات تعلیمیة: -
 .التقییم في عملیة التعلم ومتابعتها خارج الفصول الدراسیة - ١
 .الغش في العملیة التعلیمیة - ٢
 .الفجوة الرقمیة بین الطلبة المستخدمین ألجهزة التعلم النقال - ٣
كیفیة دعم عملیة التعلم من خالل مساقات ومحتویات تعلیمیة  - ٤

 .متنوعة
 .المناهج والمحتوى التعلیميتصمیم وأعداد  - ٥
 .موقف التعلم النقال من نظریات التعلم والتعلیم - ٦
 .االضطرابات الشخصیة واالكادیمیة عند بعض الطلبة - ٧
 .الطلبة البارعین في التكنولوجیا وغیرالبارعین - ٨
 .قد یخلق نوع من الشعوربالعزلة لدى بعض الطلبة - ٩

 .صعوبة استخدام الرسوم المتحركة في التعلم النقال -١٠
 .یحتاج المعلمین والمتعلمین إلى التدریب الكافي -١١

 : التحدیات التقنیة -
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أمن وحمایة المحتوى  ( حقوق النشر والطبع للمحتوى التعلیمي - ١
 .) التعلیمي

مدى توفراالمكانات واألجهزة الالزمة لتلبیة عرض النطاقات الترددیة  - ٢
 .والتدفقات السریعة

 .المفاتیحالبطاریة وصغر حجم الشاشة وحجم  قصر عمر - ٣
 .القدرة التخزینیة متواضعة - ٤
التطورالسریع والمتالحق في إنتاج أجهزة التعلم النقال  - ٥

 .وتغیرنماذجها ، یجعل من مواكبتها أمرا لیس سهالً 
 : التحدیات العامة -
 .الكلفة العالیة لبعض أجهزة التعلم النقال - ١
 .یحتاج إلى استراتیجیة واضحة المعالم - ٢
 .یم االلكترونیة والتعلم المتنقلاالختالفات بین بعض المفاه - ٣
 .لحدود الجغرافیة والتضاریسیة - ٤
 .الحدود للدیمغرافیة - ٥
 .قد تتطلب بعض الرسائل والمواد التعلیمیة اخراجا في صیغ متعددة - ٦
 .قد یقوم الطلبة بأجراء  اتصاالت خارجة عن إطار العملیة التعلیمیة - ٧
 .یمكن فقدانه أو سرقته بسهولة - ٨
 .من األجهزة المكتبیةاقل قوة ومتانة وتحمل  - ٩

 .یحتاج إلى بنیة تحتیة وشبكات السلكیة وأجهزة حدیثة -١٠
   .االختراقات االمنیة للشبكات السلكیة والالسلكیة احیانا -١١

  استراتیجیةالتعلیم المتنقل في التعلیم والتدریب :
یعد التعلیم النقال عبر أجهزة وتكنولوجیا االتصال الحدیثة من االتجاهات 

بحوث والدراسات التي تسعى لتوظیف التقنیة في عملیات الحدیثة في ال
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التعلیم  و التدریب ،  و  یعزز التعلیم النقال عملیة فهم المواد التعلیمیة 
والتدریبیة ویوفر عملیة تعلیمیة بسیطة وشیقة للمتعلم وغیر ثقیلة على المتعلم 

مراجعة أو المتدرب ، كما انها  تركز على المواد التي تحتاج الى تذكر و 
مستمرة ، وتركز ایضا على الجوانب التطبیقیة والعملیة في میدان العمل أو 

  ).٢٠١٢الدراسة (ممدوح الفقي،
  أساسیات بناء استراتیجیة للتعلم المتنقل :

مجموعة من العناصر الواجب األخذ بها عند بناء )٢٠١٢ذكر ممدوح الفقي(
في مجالي التعلیم والتدریب  أو تبني استراتیجیة للتعلم المتنقل یمكن تطبیقها

  وهي كما یلي :
وبعد تحدید احتیاجات المؤسسة التعلیمیة أوال: احتیاجات المؤسسة التعلیمیة:

،ینبغي علي المصمم اختیار االستراتیجیة التعلیمیة لتصمیم بیئة متكاملة من 
خالل تقنیة التعلم المتنقل ومن ثم تبني نموذج للتصمیم التعلیمي الذي سوف 

خدم في بناء االستراتیجیة، اختیار المتصفح الذي تعتمده للجهاز النقال یست
،كمیة المعلومات وخبرات التعلیم المقدمة وتتابعتها، التقییم ، وكیف یتم تنفیذه 
، إلي جانب التفاعل بین األطراف المشاركة في استراتیجیتك التعلیمیة شكله 

  وحدوده .
  

غي ذكر مجموعة من التساؤالت لإلجابة وهنا ینب :ثانیا: الفئات المستهدفة
  علیها وهي :
هل أعداد المستهدفین كبیرة وتحتاج لمثل هذا النمط التعلیمي  -

 التدریبي؟
هل یقضون معظم وقتهم خارج المكاتب والغرف التدریبیة  -

 والصفیة؟
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 هل یصعب جمع تلك الفئات في مكان واحد للتعلیم والتدریب؟ -
ن صعوبة في فهم المواد التعلیمیة هل تعاني تلك الفئات م -

 والتجریبیة؟
 MAIL-E هل هناك نسب جیدة من المستخدمین یستخدمون ال -

  أو یستخدمون انترنت الخلوي للوصول الى المعلومات؟
هل هناك حركة شبه مستمرة لهذه الفئة من المتعلمین أو -

  المتدربین؟
  : ثالثا: التجهیزات

متلكون أجهزة خلویة یمكن هل جمیع الطالب اوالمتدربین ی -
 الوصول من خاللها على االنترنت؟

تقدم حزم وباقات ممیزة  ... هل شركات الجوال أوالهواتف الخلویة -
  للوصول الى االنترنت عبرأجهزتها؟

 ما نوعیة األجهزة التي یمتلكها األفراد؟ -
 : رابعا: مادة المعالجة والمحتوى العلمي

 ى تزوید المتعلمین بالمعرفة؟هل المحتوى المقدم یعتمدعل -
هل المحتوى یمكن تجزئته الى أجزاء صغیرة یمكن مراجعتها  -

 وتصفحها بسهولة؟
هل المحتوى یمكن صیاغة بعض أجزاءه فیصیغة اسئلة وتمارین  -

 لجمع تغذیة راجعة؟
هل المحتوى بحاجة الى تنزیله واالحتفاظ به على الجهاز الخلوي  -

 قع االنترنت؟أم یمكن تسلیمه على موا
 : خامسا: االستخدامات
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یعزز التعلیم النقال عملیة فهم المواد التعلیمیة والتدریبیة ویوفر عملیة 
تعلیمیة بسیطة وشیقة للمتعلم وغیر ثقیلة على المتعلم أو المتدرب ، 
كما انها تركز على المواد التي تحتاج الى تذكر ومراجعة  مستمرة 

طبیقیة والعملیة في میدان العمل ،وتركز ایضا على الجوانب الت
  اوالدراسة.

  المحور الثاني: مهارات صیانة الحاسب اآللي:
  مفهوم المهارة العملیة:

هي مجموعة من استجابات الفرد األدائیة المتناسقة التي تنمو بالتعلم 
والممارسة، حتي تصل إلي درجة عالیة من اإلتقان(حسن حسین 

  ).١٢٠،ص١٩٩٩زیتون،
القدرة علي األداء والتعلم  (Koutrel,1999,p.21)یلویعرفها كوتر 

الجید وقتما نزید والمهارة نشاط متعلم یتم تطویره خالل ممارسة نشاط ما 
تدعمه التغذیة الراجعة، وكل مهارة من المهارات تتكون من مهارات فرعیة 
أصغر منها، والقصور في أي من المهارات الفرعیة یؤثر علي جودة األداء 

  الكلي.
وتعرفها الباحثة إجرائیا: بأنها مجموعة من اإلجراءات والخطوات 
العملیة التي یقوم بها الفرد بناء علي تعلم مسبق ألداء عملیة محددة بدقة 
تقان مع تقلیل الوقت والجهد في كل مرة وصوال إلي مستوي عال من  ٕ وا

  الكفاءة في أداء المهارة.
  أنواع المهارة العملیة:
  المهارة إلي نوعین فقط هما: )٢٠٠١في(قسمعبدالسالم مصط
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وهي المهارات األولیة أو ذات الحركة الواحدة،أو :النوع األول: مهارات بسیطة
المهارة الواحدة،وهي تتضح في أداء األعمال البسیطة مثل اإلشارة بأصبع 

 الید.
النوعالثاني: مهارات مركبة:وهي المهارات التي تشمل أكثر من حركة أو 

حركة المشي والجري أو أداء بعض التمرینات الریاضیة،أوتناول  مهارة، مثل
األشیاء واألدوات واألجهزة واستخدامها، أو أداء أعمال مركبة تتطلب مهارات 

 عدیدة.
  مراحل اكتساب المهارة العملیة:

إن مهارات صیانة الحاسوب مثلها مثل أي مهارات صیانة، تمر 
تم عملیة الصیانة بشكل جید ویحقق بمجموعة من المراحل واإلجراءات لكي ت

الهدف األساسي من عملیة الصیانة، وهذا ما أكده كال من محمد 
  ) من خالل المراحل التالیة:٢٠٠٤)؛ وطارق عفیفي(١٩٩٧الطیب(

وفي هذه المرحلة یتم تقدیم مجموعة من المفاهیم  أوال: المرحلة المعرفیة:
تعمل علي تحلیل المهارة  والمبادئ المعرفیة المتعلقة بالمهارة، والتي

ومكوناتها وعالقة كل مكون باآلخر والتي تجعل المتعلم له القدرة علي تكوین 
  بنیة معرفیة تصوریة لفظیة عن عناصر المهارة وترابطها .

وتعد هذه المرحلة هي األساس في التدریب العملي  ثانیا: مرحلة التثبیت:
حسب طبیعة المهارة ودرجة الكتساب المهارة، وتمتد هذه المرحلة زمنیا 

تعقیدها واستعداد المتعلم، والهدف الرئیس فیها تصحیح أسلوب إخراج المهارة 
وتقلیل عدد االستجابات الخاطئة حتي تتالشي نهائیا ویصل المتدرب إلي 
درجة عالیة من اإلتقان أخطاء تذكر، وتعمل هذه المرحلة علي تحسین 

المهارة مع تالفي حدوث أخطاء أثناء سرعة أداء المتعلم وتقلیل زمن أداء 
  األداء.
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ثالثا: مرحلة السیطرة الذاتیة: وفیها یصبح المتعلم مكتسب للمهارة العملیة 
  بكفاءة ویؤدي خطواتها بدون   

  مراحل تعلم المهارة:
لتعلم مهارة  )٢٠٠٠عبد اللطیف الجزار(هناك أربعة مراحل متتابعة قدمها 

  ي علي النحو التالي:ما وقدم لها نموذجا مصورا وه
توفیر التعلیمات المتصلة بأداء المهارات ، و تقدیم  المرحلة األولي: - ١

الجوانب المعرفیة المتمثلة في المفاهیم والنظریات والحقائق ،حتي یتم 
تعلم المهارة بفهم، وبجانب التعلیمات اللفظیة یتم استخدام الصور 

م ، حیث توجیه انتباهه المتحركة في تحلیل العمل للمهارة أمام المتعل
 واستعداده للتعلم.

تقدیم نموذج توضیحي أو بیان عملي لتنفیذ المهارة  المرحلة الثانیة: - ٢
أمام المتعلم، ویتم تقدیم النماذج بطرق مباشرة من المعلم أو أي 

 شخص محترف أو باستخدام الوسائل التعلیمیة.
علم مع توفیر توفیر التدریب الفعلي من جانب المت المرحلة الثالثة: - ٣

التغذیة الراجعة والتدعیم واإلثابة أثناء التدریب عند قیام المتعلم 
بالتدریب علي تنفیذ المهارة، ویمكن للمدرب تقدیم توجیهات إلي 

 المتعلم لتساعده علي إصدار االستجابات الصحیحة.
توفیر الوقت الكافي، حي یصل المتعلم إلي درجة  المرحلة الرابعة: - ٤

  ة في تنفیذ المهارة.التمكن والثق
  مكونات المهارة العملیة:

تقان  ٕ تتكون أي مهارة عملیة من ثالث جوانب أساسیة الالزمة لتعلم وا
المهارة، وهذه الجوانب متداخلة ویؤثر كال منها في اآلخر، وهذه الجوانب 

  هي :
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ویعد الجانب المعرفي أولي مستویات  الجانب المعرفي (العقلي) للمهارة: -١
مهارة والذي یعمل علي اإلعداد القبلي والتعریف بالمهارة وخطواتها تعلم ال

وطریقة أداؤها والتأصیل العلمي ألداء هذه المهارة، فالمهارة ال تعتبر نشاطا 
حركیا أدائیا فحسب، بل إن لها جانب أخر هو الجانب المعرفي، أي القدرة 

د أبو حطب،أمال علي استخدام المعرفة بفاعلیة وسهولة في موقف األداء(فؤا
  ).٦٦٢،ص١٩٩٩صادق، 

وهو الجانب العملي الذي یخضع  الجانب األدائي(السلوكي) للمهارة: -٢
للمالحظة من قبل المتعلم، ویكون في صورة خطوات وأفعال سلوكیة، 

ویتطلب الجانب األدائي توفر شرطي الدقة والسرعة معا(إسماعیل محمد 
  ).١٦،ص١٩٩٣إسماعیل،
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  عملیة:قیاس المهارات ال
) أنه یمكن قیاس المهارة العملیة ٣٢،ص٢٠٠١أوضحت یسریة عبدالحمید(

وبخاصة المهارات العملیة المتعلقة بصیانة األجهزة، ومنها الحاسوب، من 
  جانبین وهما:

حیث یتم قیاس الشق المعرفي المتعلق بالمهارة عن  أوال: الجانب المعرفي:
المفاهیم النظریة والمعرفیة طریق اختبار موضوعي، ویقیس هذا االختبار 

المتعلقة بصیانة األجهزة، ومنها صیانة الحاسوب لقیاس مهارة المتعلمین 
  باإلضافة إلي مجموعة الخطوات التي ستتبع إلنجاز العمل.

ویتم قیاس أداء المتعلم للخطوات التي تؤدي به إلي  ثانیا: الجانب األدائي:
تمام أداء المهارة، ویت ٕ م قیاس هذا الجانب عن طریق صیانة الحاسوب وا

  تصمیم بطاقة مالحظة لألداء العملي للمتعلم أثناء تنفیذه للمهارة.
 مفهوم صیانة الحاسب اآللي:

  یمكن تعریف مفهوم صیانة الحاسب اآللي بأنها:
اإلجراءات العملیة للمحافظة على جهاز الحاسب أو تجنب أي عطل ”  - ١

  ”أو خلل.
خاللها األجهزة من اإلصابة باألعطال، بینما عملیة وقائیة نحمي من ”  - ٢

اإلصالح عملیة فنیة تحدث بعد إصابة األجهزة باألعطال وتستهدف إعادة 
ن إهمال  ٕ األجهزة إلى حالتها التي كانت علیها فیما یتعلق بتشغیلها وأدائها، وا

  ”.صیانة األجهزة یعد من األسباب التي تؤدي إلى إحداث أعطال بها
عملیة فحص المعدات والمكونات واستبدالها  كونات المادیة:بالنسبة للم - ٣

صالحها. ٕ   وفكها وتركیبها وا
إجراء تعدیالت في البرمجیات إلصالح األخطاء  بالنسبة للبرمجیات: -٤

  بها لكي تالئم المستخدم.
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عملیة اكتشاف األعطال وتشخیصها ثم إصالحها أو استبدال األجزاء ”  - ٥
ام اإلصالح بكل الوسائل المتاحة لتأكید جودة العاطلة ثم التأكد من إتم

  اإلصالح والمعایرة على مقاییس الجودة.
بأنها القدرة على القیام ببعض اإلصالحات في الجهاز مثل عملیات  - ٦

الفك والتركیب والتنظیف لألجزاء األساسیة للجهاز، وتغییر بعض المكونات 
مكان العطل، وتحدید غیر الصالحة بأخرى سلیمة، كما تشمل كشف وتحدید 

مظاهره وأسبابه، وذلك بأقل قدر من الجهد والوقت وتحقیق الكفاءة والجودة 
  ”في األداء، وتوفیر عنصر األمان.

  تصنیف صیانة الحاسوب:
یمكن تصنیف صیانة الحاسوب إلي صنفین أساسیین مثله كغیره من األجهزة 

ي األجهزة التعلیمیة، مثل أجهزة العرض الضوئي وشاشات العرض وحت
  المعملیة، وهي تصنف من حیث الصیانة إلي :

وتهدف إلي صیانة الحاسوب وأجزائه بصورة دوریة لكي  صیانة وقائیة: - أ
تظل تعمل بكفاءة وفاعلیة واالستفادة منها أطول فترة ممكنة ، والمحافظة 
علي الحاسوب من األسباب التي قد تؤدي إلي حدوث خلل به یؤدي إلي 

  فه.توقفه أو إتال
وتهدف إلي إصالح األعطال التي قد تنجم ألسباب  صیانة عالجیة: -ب

عدة، مثل خلل بالتیار الكهربي أدي إلي إتالف جزء من أجزاء الحاسوب، أو 
وجود عطل في أحد البرمجیات األساسیة أدي إلي تعطل الحاسوب. وهنا 

یرها نكون بحاجه إلي التدخل المادي قد یصل إلي تغییر بعض األجزاء بغ
السلیمة أو تدخل ببعض معدات اإلصالح لتشخیص العطل ومن ثم 

  إصالحه.
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  أنواع الصیانة:
) عملیة صیانة ٢٠٠١قسم كال من علي مصطفي البوز، عماد عبداللطیف(

  األجهزة التعلیمیة إلي مراحل ثالث، وهي كاآلتي: 
: وفیها تتم عملیة الصیانة الالزمة مرحلة صیانة ما قبل التشغیل -١
لتشغیل، وتجهیز المكان المناسب للتشغیل، وتجریب الجهاز والتأكد من ل

  سالمة مكوناته وعمله بكفاءة وفاعلیة.
وفیها تتم عملیة الصیانة أثناء عمل  مرحلة الصیانة أثناء التشغیل: -٢

الجهاز وتشغیله، في ضوء متابعة أداء الجهاز ودرجة حرارته والصوت الذي 
  قد ینبعث منه.

: وفیها یراعي الخطوات الصیانة بعد االنتهاء من العملمرحلة  -٣
األساسیة إلغالق الجهاز بصورة صحیحة، ومراعاة إعادته إلي حالته قبل 
التشغیل من حیث إزالة الوصالت الكهربیة من مصدر التیار الكهربي ، 
عادته إلي غرفة الحفظ في حالة نقله من مكان العرض والعمل إلي غرفة  ٕ وا

  الحفظ.
 باب الرئیسیة في القیام بأعمال الصیانة:األس

بالرغم من أن القیام بعملیة الصیانة تستغرق بعض الوقت  توفیر الوقت :- أ
إال أن هذه اإلجراءات تمنع حدوث العدید من األعطال التي قد تستغرق وقت 

  أكبر لعالج هذه األعطال.
ل حیث أن عملیة الصیانة تجعل الجهاز یعمل بشك توفیر المال :-ب

طبیعي لفترة أطول مما یساعد على إنجاز األعمال وتوفیر المال الذي سوف 
  یهدر في عملیة إصالح األعطال وتعطیل العمل.

عملیة الصیانة الوقائیة تعمل على حمایة البیانات  :حمایة البیانات - ج
حیث أن كثیر من الشركات والبنوك تعتمد في عملها على البیانات المخزنة 
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كل كبیر وعند إجراء عملیات الصیانة الوقائیة تعمل على في الحاسب بش
  حمایة البیانات من الضیاع في حالة تعطل أجهزة الحاسب.

كافة أنظمة الحاسب تظهر علیها عالمان اإلبطاء بمرور تحسین األداء: -د
الوقت ویمكن من خالل إجراءات بعض أعمال الصیانة الوقائیة القضاء 

  داء ألنظمة الحاسب.على هذا البطيء وتحسین األ
ویجب عمل جدول زمني أو خطة للقیام بإجراءات الصیانة الوقائیة ویعتمد 
هذا الجدول على ظروف المكان ومدي تعرض الجهاز للعوامل البیئیة المؤثرة 

  علیه .
  المحور الثالث: التصمیم التعلیمي لبرنامجلتعلم النقال :
براته وبیئاته ووصف یبحث التصمیم التعلیمي في تطویر التعلیم وخ

أفضل الطرق التعلیمیة التي تحقق النتاجات التعلیمیة المرغوب فیها،ویصف 
اإلجراءات التي تتعلق باختیار المادة التعلیمیة المراد تصمیمها وتحلیلها 
وتنظیمها وتطویرها وتقویمها بما یتفق وخصائص المتعلمین كما یهتم هذا 

ستراتیجیات المناسبة للتعلیم وحدید األداة العلم بوصف البرامج التعلیمیة واال
  ).٢٠١٠أو الوسیلة التعلیمیة المناسبة للتعلیم (عبدالعزیز طلبة ،

ویعتبر استخدام نماذج التصمیم التعلیمي في تصمیم المقررات   
اإللكترونیة ونشرها یضمن منتجا عالي الجودة،حیث یتطلب تصمیم وتطویر 

م وتطویر عناصر تؤدي إلي تحقیق التعلم بیئات التعلم عبر االنترنت وتصمی
المتوقع ، وتحسین عملیة جودة التعلم وتیسیر التفاعل(أكرم 

  ).٢٠٠٦مصطفي،
  معاییر تصمیم بیئة وتطبیقات التعلم النقال:

لعل الهدف من وضع معاییر للتعلم المتنقل هو تطویر المواصفات 
یب بین المنظمات، الفنیة التي تدعم أفضل عمل مشترك للموارد، ونظم التدر 
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حیث أكد تقریر التعلم المتنقل الصادر عن منظمة التعلیم اإللكتروني، أن 
واحد من بین أكبر العوائق التي تحول دون اعتماد التعلم المتنقل هو عدم 
وجود مستویات معیاریة لتصمیم برامج وتطبیقات التعلم المتنقل، وحیث أن 

نظر حول اعتماد التكنولوجیا المعاییر سوف تساعد علي إصالح وجهة ال
  .(Low,2012)المتنقلة في التعلم فیالمستقبل

)المعاییر ٢٠١١وذكر كال منحسین بشیر، مجدي عبدالوهاب (
القیاسیة "هي مجموعة المعاییر التي تضعها هیئة االعتماد بمشاركة الجهات 

وتمثل  المعنیة والمستفیدین من الخدمات التعلیمیة استرشادا بالمعاییر الدولیة
  الحد األدني لمستوي المعاییر والمؤسسات والبرامج التعلیمیة.

وتسعي المعاییر الفنیة والتربویة للتعلم المتنقل إلي مساعدة المعلمین 
والمطورین لتسهیل استخدام التعلم المتنقل من خالل توفیر المعلومات حول 

هذه األجهزة،وفق األجهزة المتنقلة والمعاییر األساسیة الالزمة الستفادة من 
في  MASIEمجموعة القدارت التي حددها اتحاد التعلم اإللكتروني بمركز 

  :(VET,2011)الوالیات المتحدة األمریكیة وهي 
: وتعني قدرة اثنین أو أكثر من األنظمة Compatibilityالتوافقیة  - ١

 لتبادل المعلومات.
م أو :وتعني القدرة علي إعادة استخدا Reusingإعادة اإلستخدام - ٢

 تعدیل النظم القائمة أو بیانات أو التعلیمات البرمجیة.
:وتعني القدرة علي مراقبة وصیانة أنظمة أو Managementاإلدارة  - ٣

 بیانات النظام أو التعلیمات البرمجیة.
: وتعني قدرة العدید من المستخدمین الوصول Accessingالوصول  - ٤

 إلي النظام.
 التحمل مع مرور الوقت.قوة التحمل:وتعني قدرة النظام علي  - ٥
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التدرجیة:وتعني قدرة النظام علي التعامل مع كمیات متزایدة من  - ٦
 المعلومات والعمل بها.

تحمل التكالیف:وتعني أن قدرة النظم والبیانات المالیة ال تزال في  - ٧
  متناول المستخدمین.

  نماذج التصمیم التعلیمي للتعلم النقال:
رنت اتجاه حدیث نسبیًا ، فإن هناك نظرًا ألن التعلم القائم على اإلنت

عدد من المحاوالت من قبل مصممى التعلیملتصمیم نماذج تعلیمیة فعالة 
عبر اإلنترنت، وبالتالى فإن ما یوجد من نماذج تصمیم تعلیمى أو تصورات 
للتعلم القائم على اإلنترنت هي محاوالت طبقت فیها بعض نماذج التصمیم 

لیم التقلیدي، مع تطویر بعضها بما یتناسب مع التعلیمى المستخدمة في التع
بیئة التعلم القائم على اإلنترنت، واألخذ في االعتبار خصائص تلك البیئة 

  التىتمیزها عن بیئة التعلیم التقلیدي.
نذكر هنا عدد من نماذج التصمیم التعلیمي التي یمكن تطبیقها في التعلم 

  النقال :
عن بعد عبر اإلنترنت : قامت  نموذج سوزان عطیة لتصمیم التعلیم - ١

سوزان عطیة مصطفي ببناء نموذج تصمیم تعلیمي لبناء برامج 
التعلیم عن بعد عبر شبكة اإلنترنت. ویتكون النموذج من مرحلة 
تحلیل المتطلبات ، مرحلة التخطیط , مرحلة التصمیم , مرحلة 

نامج التقویم التكویني , مرحلة البناء , مرحلة التقویم المرحلي للبر 
 ).٢٠٠٥,مرحلة التطبیق ,مرحلة التقویم النهائي (سوزان عطیة , 

نموذج حسن الباتع لتصمیم المقررات عبر االنترنت : ویستهدف هذا  - ٢
النموذج توصیف المراحل واالجراءات التي یجب أن یتبعها المعلم 
عندما یشرع في تصمیم مقرر ما عبر االنترنت ، ویتكون هذا 
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رئیسیة ، هي التحلیل ، التصمیم ، االنتاج  النموذج من ست مراحل
 ).٢٠٠٧، التجریب ، العرض ، التقویم (حسن الباتع ،

نموذج محمد عطیة خمیس للتصمیم والتطویر التعلیمي : ویتكون  - ٣
هذا النموذج من اربعة مراحل أساسیة وهي مرحلة التحلیل ، مرحلة 

د خمیس التصمیم ، مرحلة التطویر ، مرحلة التقویم النهائي(محم
،٢٠٠٧.( 

نموذج عبد اللطیف الجزار :هذا النوذج مكون من خمس مراحل ،  - ٤
ویمكن تطبیقه علي درس واحد او وحدة واحدة . وخطوات ومراحل 
النموذج هي مرحلة التحلیل , مرحلة التصمیم , مرحلة االنتاج , 

 ).٢٠١٣مرحلة التقویم , مرحلة االستخدام (عبداللطیف الجزار,
  التصمیم التعلیمي المقترح لبرنامج التعلم النقال :

نتاج  ٕ اعتمدت الباحثة علي نموذج محمد إبراهیم الدسوقي لتصمیم وا
  ) . ٢٠١٢بیئات التعلیم والتعلم اإللكتروني (محمد الدسوقي، 

نموذجا مطورا لتصمیم  )٢٠١٢محمد إبراهیم الدسوقي(حیث قدم
نتاج بیئات التعلیم والتعلم اإللكتر  ٕ وني في مراحل سبع وهي "التقییم المدخلي وا

  ثم التهیئة ثم التحلیل ثم التصمیم ثم اإلنتاج ثم التقویم ثم التطبیق.
  سبب اختیار هذا النموذج : 

وذلك لتناسب مراحله مع حالة البحث الحالي من حیث مدخالت 
العملیة التعلیمیة و عملیة المعالجة التي ستتم بواسطة التعلم المتنقل ثم 

خرجات ونواتج العملیة التعلیمیة بعد المعالجة، كما أن هذا التصمیم تم م
وضعه بطریقة تمكن الباحثین من تطویره بسهوله بصورة تناسب متطلبا 

  . (*)الموقف التعلیمي موضع المعالجة
  الفصل الثالث :
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 اإلجراءات المنهجیة للبحث :
ءات التي تناولت الباحثة في هذا الفصل مجموعة الخطوات واإلجرا

اتبعتها لتصمیم بیئة التعلم النقال القائمة علي تطبیقات الویب لتنمیة مهارات 
صیانة الحاسب اآللى لدى طالب الدراسات العلیا جامعة المنصورة (طالب 

  دبلوم مهنى .تكنولوجیا تعلیم ) وهذه اإلجراءات هي: 
  أوال: إعداد قائمة بمهارات صیانة الحاسب االلى .

اد قائمة بالمعاییر الفنیة والتربویة الواجب توافرها في بیئة التعلم ثانیا: إعد 
  النقال المقترحة .

ثالثا: التصمیم التعلیمي لبیئة التعلم النقال المقترحة في ضوء نموذج (محمد  
) . رابعا: تحدید األسالیب اإلحصائیة المتبعة في هذا ٢٠١٢الدسوقي ، 

  البحث .
  صیانة الحاسب اآللى:أوال: إعداد قائمة بمهارات 
  مراحل بناء قائمةالمهارات:

حیث قامت الباحثة باشتقاق هذه المهارات  اشتقاق المهارات: -١
من خالل االطالع علي الدراسات واألدبیات السابقة التي تناولت تدریس 

) ٢٠١٤دراسة نجالء سعید(مهارات صیانة الحاسب اآللي ، مثل دراسة 
صیانة الحاسب األلي لدي طالب شعبة إعداد والتي اهتمت بتنمیة مهارات 

) والتي تناولت مهارات ٢٠١٤معلم الحاسب اآللي، ودراسة حمدي رجب(
صیانة الحاسب اآللي لطالب مراكز التدریب المهني، وأیضا دراسة بسمة 

) والتي تناولت تنمیة مهارات صیانة الحاسب األلي لدي ٢٠١١العقباوي(
) والتي تنمیة ٢٠٠٩ودراسة نها جابر( طالب شعبة تكنولوجیا التعلیم،

مهارات الصیانة الوقائیة للحاسب أثناء التدریب علي التشغیل واالستخدام 
  لدي طالب تكنولوجیا التعلیم.
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كما اعتمدت الباحثة علي مجموعة من الكتب المقدمة في مجال 
صالح الحاسب اآللي، مثل كتاب احتراف صیانة الحاسب  ٕ صیانة وا

)، وكتاب المرجع الكامل في ٢٠١٠لمان، الشخصي(محمد سا
  ).٢٠٠٨الصیانة(مجدي أبوالعطا،

حیث قامت الباحثة بتصنیف هذه  إعداد قائمة أولیة بالمهارات: -٢
المهارات، وصیاغتها، في شكل استبانة (قائمة) قابلة للقیاس، تضمنت 

جراءاتها الفرعیة( ٕ   إجراء فرعي). ٦٠(أربعة مهارات رئیسیة ) وا
ل هذه المهارات كال من الجوانب المعرفیة المرتبطة هذا وتتناو 

بمهارات صیانة الحاسب اآللي، والجوانب األدائیة المرتبطة بمهارات صیانة 
  الحاسب اآللي.

قامت الباحثة بعرض قائمة المهارات بعد : (*)تحكیم قائمة المهارات -٣
لبرمجة، صیاغتها، علي مجموعة من الخبراء في مجال تكنولوجیا التعلیم، وا

وطرق التدریس، إلبداء الرأي في القائمة، ثم قامت الباحثة بتجمیع اآلراء 
 وعمل التعدیالت المطلوبة وفقا لطبیعة المهارات.

: قامت الباحثة (**)صیاغة قائمة المهارات في صورتها النهائیة -٤
جراءاتها الفرعیة ، وضبط الصیاغة اللغویة  ٕ بصیاغة المهارات الرئیسیة وا

ضافة ما رآه الخبراء یستحق اإلضافة ،  ،وحذف ٕ ما اتفق علیه الخبراء ، وا
  وتم صیاغة المهارات في صورتها النهائیة .

ثانیا: إعداد قائمة بالمعاییر الفنیة والتربویة الواجب توافرها في بیئة التعلم 
  النقال المقترحة:

ي تصمیم قام الباحث بإعداد قائمة بالمعاییر الواجب توافرها عند الشروع ف
  بیئة تعلم نقال،وذلك للتأكد من جودة التصمیم التعلیمي لهذه البیئة.
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وقد اعتمد الباحث في إعداد وبناء قائمة اشتقاق المعاییر ومؤشراتها:  -١
المعاییر علي مجموعة من معاییر القیاس العالمیة والموحدة التي تم وضعها 

ن بیئات التصمیم من قبل مؤسسات دولیة وتصلح للتطبیق علي أي نوع م
التعلیمي ، كما قام الباحث بمراجعة الدراسات السابقة واألدبیات التي تناولت 
متغیرات البحث الحالي ووضعت قوائم معیاریة لتصمیم برامج ونماذج التعلم 

  القائمة علي التعلم النقال.
وبناء علیه صاغ الباحث مجموعة من صیاغة المعاییر ومؤشراتها :  -٢

المؤشرات التي في ضوئها یتم تصمیم بیئة التعلم النقال القائمة المعاییر و 
  علي تطبیقات الویب لتنمیة مهارات صیانة الحاسب اآللي.

ثم قام الباحث بتحكیم هذه المعاییر من خالل تحكیم قائمة المعاییر:  -٣
طباعتها وعرضها علي مجموعة من الخبراء والمحكمین المتخصصین في 

  لیمي إلبداء الرأي حول هذه المعاییر والمؤشرات .مجال التصمیم التع
في ضوء ما سبق  : (***)صیاغة قائمة المعاییر في صورتها النهائیة  -٤

من صیاغة أولیة لقائمة المعاییر ومؤشراتها ، ثم تحكیمها ، تم صیاغة قائمة 
نهائیة من معاییر تصمیم بیئة التعلم النقال المقترحة ومؤشراتها المتمثلة في 

  مؤشرا ). ١٧٦معیارا ، و  ٢٣(
  ثالثا: إعداد االختبار التحصیلي(*):

قامت الباحثة بإعداد اختبار للتحصیل المعرفي في قائمة أهداف 
محتوي مقرر صیانة الحاسب اآللي،لطالب الدبلوم المهني،شعبة تكنولوجیا 
التعلیم،بكلیة التربیة جامعة المنصورة، وذلك لقیاس كال من المستویات 

  عرفیة المتعلقة بمهارات صیانة الحاسب اآللي،ومدي مناسبتها للطالب.الم
  ولذلك اتبعت الباحثة في تصمیم االختبار مجموعة من الخطوات وهي:

  الهدف من االختبار. - ١
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  تصمیم جدول المواصفات. - ٢
  تحدید نوع األسئلة المصاغة باالختبار. - ٣
  صیاغة األسئلة. - ٤
  .وضع نموذج إجابة لالختبار- ٥
  وضع تعلیمات االختبار. - ٦
  عرض االختبار بصورته األولیة علي الخبراء والمحكمین. - ٧
  إعداد االختبار في صورته النهائیة. - ٨

هذا وبعد تحكیم االختبار التحصیل من قبل المحكمین والخبراء في مجال 
التخصص قام الباحث بصیاغة الصورة النهائیة لالختبار التحصیلي المكون 

سؤاال من نوع الصواب والخطأ و  ٣٠فرده بحیث تم تقسیمها إلي م ٦٠من 
 ٦٠سؤاال من نوع االختیار من متعدد ، وبهذا تكون درجة االختبار من  ٣٠

.  
  :(**)رابعا: إعداد بطاقة مالحظة الطالب

قام الباحث بإعداد بطاقة لمالحظة األداء المهارى للطالب أثناء قیامهم 
  ارات صیانة الحاسب اآللي.بتطبیق الجانب المهارى لمه

  صیاغة مفردات البطاقة: -١
حیث قامت الباحثة بتصنیف بنود البطاقة، وصیاغتها، بحیث 

إجراء فرعي لعدد أربعة مهارات أساسیة، والتي ٦٠تتضمن البطاقة قیاس 
أعدتها الباحثة مسبقا في شكل قائمة مهارات وقامت بتحكیمها لدي الخبراء 

  والمتخصصین.
  تصحیح البطاقة:طریقة  -٢

بندا للحكم علي مستوي أداء الطالب المهارى في  ٦٠تضمنت البطاقة 
صیانة الحاسب اآللي، ویتم التقییم وفقا لثالث مستویات ألداء المهارة (ممتاز 
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وضعیف ویأخذ درجة واحدة )  –وجید ویأخذ درجتان  –ویأخذ ثالث درجات 
  صفر.ومستوي واحد لعدم أداء المهارة ویأخذ الدرجة 

خامسا: التصمیم التعلیمي لبیئة التعلم النقال المقترحة في ضوء 
  ).٢٠١٢نموذج(محمد الدسوقي، 

  المرحلة الصفریة: مرحلة التقییم المدخلي :
وفي هذه المرحلة التي تعد مرحلة صفریة قامت الباحثة بإجراء استقصاء 

یا التعلیم للكشف عن قابلیة تطبیق برنامج التعلم النقال في "قسم تكنولوج
بكلیة التربیة جامعة المنصورة" ، كما قامت بعمل دراسة استكشافیة لتحلیل 
توافر أجهزة ومنصات التعلم النقال لدي شریحة الطالب بالدبلوم 
المهني،وكذلك المواصفات الفنیة لهذه األجهزة وقدرتها علي استقبال وعرض 

والتأكد من مدي فاعلیته  المحتوي التعلیمي وذلك لتطبیق برنامج التعلم النقال
  لتحقیق األهداف المنشودة.

  المرحلة األولي: مرحلة التهیئة:
تأتي مرحلة التهیئة في المرحلة التالیة من نموذج التصمیم المتبع والتي في 
ضوئها یتم تحدید المتطلبات األساسیة الواجب توافرها في البیئة التعلیمیة 

  ذه المرحلة بثالث خطوات وهي :لتطبیق برنامج التعلم النقال، وتمر ه
  تحلیل خبرات المتعلمین بتقنیات التعلم النقال. -١
  تحدید المتطلبات الواجب توافرها ببیئة التعلم النقال.  -٢
  تحدید البنیة التحتیة التكنولوجیة. -٣

  المرحلة الثانیة: مرحلة التحلیل:
دف العام للبحث یحدد الهأوال: تحلیل األهداف العامة للمحتوي التعلیمي : 

الحالي بدراسة مدي إمكانیة تطبیق نظام التعلم النقال داخل أنظمة التعلم 
المتاحة حالیا، لتحقیق أهداف العملیة التعلیمیة، ودراسة طرق االستفادة من 



 لتنمیة مھارات صیانة الحاسب اآللى لدى طالب الدراسات العلیا بكلیة التربیة2.0 تصمیم بیئة تعلم نقال قائمة على تطبیقات الویب 

 

 ٤٣ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

الخدمات التقنیة التي انتشرت في اآلونة األخیرة بصورة كبیرة لدي الجمهور 
لیمیة، والتي أصبحت جزء من حیاتهم وبخاصة الطالب داخل العملیة التع

الیومیة من حیث االستخدام،من خدمات االتصاالت الالسلكیة وشبكة 
اإلنترنت وكذلك األجهزة النقالة والمحمولة المعتمدة علي االتصاالت 

  الالسلكیة وتطبیقات اإلنترنت.
ومن هنا یحدد الهدف العام لهذا المحتوي بتدریس بعض مهارات صیانة 

  آللي .الحاسب ا
تحدد الباحثة خصائص المتعلمین في ثانیا: تحلیل خصائص المتعلمین : 

كونهم طالب الدبلوم المهني، شعبة تكنولوجیا التعلیم ، بكلیة التربیة جامعة 
المنصورة، والطالب من جنس الذكور و اإلناث، والطالب من حیث 

عبة تكنولوجیا المستوي الثقافي واالقتصادي متقاربون، خریجي كلیة التربیة ش
التعلیم،وهم لدیهم الرغبة المعنویة في تطویر خصائصهم التعلیمیة والحصول 
علي افضل مستوي علمي، وبعضهم قد سبق له التعلم أو الحصول علي 

  برامج تدریبیة في مجال تكنولوجیا المعلومات .
قالة تصمیم برنامج نقال متوافق مع األجهزة النثالثا: تحلیل الموارد المادیة : 

كرابط للتطبیق لتیسیر الدخول للبرنامج من خالل (APP)، وتصمیم تطبیق 
 Domainتطبیقات الهواتف واألجهزة اللوحیة ، وحجز نطاق عبر اإلنترنت 

Name   والتأكد من توافر االسم لالستخدام ، وحجز مساحة عبر
الستضافة الموقع التعلیمي ، فتح حساب لدي نظام  Hostingاإلنترنت

 إلدارة المحتوي اإللكتروني.  Moodleودل المو 
تتحدد الموارد البشریة في الباحثةوالتي ستقوم رابعا: تحلیل الموارد البشریة: 

باإلنتاج والتطویر فیما یتعلق بالوسائط المتعددة ومونتاج الفیدیو، وتصمیم 
الرسوم الثابتة والمتحركة، والمطور البرمجي متخصص في تطویر صفحات 
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ویب وبرامج التعلم النقال لتجمیع وتطویر وتطویع المواد المصممة ومواقع ال
 لتتالءم مع متطلبات التصمیم.

  
  خامسا: تحلیل المحتوي التعلیمي:

ذكرت الباحثة في الفصل األول من هذا البحث أن المشكلةالبحثیة 
اكتشفت أثناء مالحظة الباحثة لتدني المستوي التعلیمي المعرفي والمهارى 

دبلوم المهني، شعبة تكنولوجیا التعلیم، بكلیة التربیة جامعة لطالب ال
المنصورة، أثناء قیام الباحثة بدورها التدریسي للطالب، فقام بتحلیل المحتوي 
لمادة صیانة األجهزة التعلیمیة وذلك لتحدید المفاهیم التي یشتمل علیها كل 

مودیوالت فصل، باإلضافة إلي تحلیل المحتوي التعلیمي إلي عدد من ال
  التعلیمیة البسیطة،حیث قسموا إلي ثالثة مودیوالت متتابعة ومترابطة .

  سادسا: تحلیل البنیة التحتیة التكنولوجیة:
حیث تم تحلیل البنیة التحتیة التكنولوجیة للبیئة التعلیمیة من حیث 
توفیر شبكات االتصال الالسلكي بالقسم، وتوافر االشتراك بخدمة اإلنترنت 

اسبة لالتصال، وأیضا توافر أجهزة التعلم النقال لدي الطالب عینة بقدرة من
  الدراسة. 

  المرحلة الثالثة: مرحلة التصمیم:
تعد مرحلة التصمیم هي المرحلة الرابعة التي تلي مرحلة التحلیل ، 
وهي تابعة لها في غالب نماذج التصمیم التعلیمي ، والتي تعني بالبدء في 

  لمقترح، ویتم في هذه المرحلة الخطوات األتیة:تصمیم عناصر البرنامج ا
  أوال: تصمیم األهداف التعلیمیة لبیئة التعلم النقال:

  تحدید الهدف العام: -١
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ولقد تم تحدید الهدف العام لهذا البحث وهو تنمیة المهارات المعرفیة 
  والمهاریة لصیانة الحاسب اآللي

  :(*)البرمجةتحدید األهداف اإلجرائیة الرئیسیة لمهارات  - ٢
  التعرف علي المفاهیم المتعلقة بصیانة الحاسب.  -أ

  التعرف علي األدوات المستخدمة في صیانة الحاسب.  - ب
  التعرف مكونات وأجزاء الحاسب األلي.   -ج
  تجمیع أجزاء الحاسب بطریقة صحیحة.  - د
  تثبیت نظام التشغیل علي الحاسب .  - ه

  تصمیم المحتوي التعلیمي للتعلم النقال : -٣
حلة یتم تصمیم المحتوي بصورة تتالءم مع برنامج التعلم في هذه المر 

النقال، وترتیب وتنظیم تسلسل المحتوي في ضوء األهداف التعلیمیة المحددة 
مسبقا، وذلك خالل فترة زمنیة محددة مسبقا، حیث تم تقسیم المحتوي 
التعلیمي لمهارات صیانة الحاسب إلي ثالثة مودیوالت بسیطة ومتدرجة من 

  إلي الصعب ومتسلسلة هرمیا من العام إلي الخاص.البسیط 
 ثانیا: تحدید استراتیجیات التعلیم و التعلم :

حیث یقوم الطالب بالدخول إلي برنامج التعلم استراتیجیة التعلم الفردي:  -١
النقال عبر الجهاز النقال المستخدم ، ثم قیامه بدراسة المحتوي التعلیمي ، 

المقررة ، ثم یقوم بالتطبیق الفعلي علي جهاز وتطبیق األنشطة والمهارات 
  الكمبیوتر الخاص به سواء في المنزل أو في معامل التدریب العملي بالكلیة.

حیث وضعت الباحثة استراتیجیة للتفاعل استراتیجیة النقاش والحوار:  -٢
والنقاش وتبادل الخبرات والمعلومات بین الطالب والمعلم من خالل أدوات 

 تخدمة في بیئة التعلم .الویب المس
  ثالثا: تصمیم استراتیجیات التفاعل :
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إن التعلم النقال ذو طبیعة خاصة عن التعلم اإللكتروني والتعلم 
التقلیدي في تصمیم استراتیجیات التفاعل، حیث أن هناك بعد تقني مضاف 
إلي التعلم النقال والذي یشیر إلي التفاعل مع األجهزة النقالة،ولذلك حدد 

  احث هذه االستراتیجیات كما یلي:الب
  التفاعل بین المتعلم واألجهزة النقالة.  -١
  التفاعل بین المتعلم والمحتوي. -٢
  التفاعل بین المعلم والمتعلم. -٣
  التفاعل بین المتعلم والمتعلم.  -٤
  التفاعل بین المعلم والمحتوي. -٥

  رابعا: تصمیم أنشطة التعلم :
مهام التعلم وأنشطة التعلم الواجب علي الطالب في هذه الخطوة یتم تحدید 

  إنجازها أثناء الدراسة عبر بیئة التعلم النقال وفیها ما یلي:
التسجیل والدخول لبیئة التعلم النقال عبر الجهاز النقال الخاص به،  -

ثماإلبحار وتصفح المحتوي التعلیمي واألنشطة المتوفرة عبر بیئة 
  التعلم.

ت والمعلومات والملفات عبر أدوات الویب التواصل وتبادل الخبرا -
 المتوفرة في بیئة التعلم النقال.

تنفیذ بعض مهام التعلم وأنشطته من خالل قیام الطالب ببعض  -
یجابیًا في بناء  ٕ المهام العملیة، ووضعه في موقف یجعله نشطًا وا
المعرفة بنفسه، مثل القیام بتحمیل بعض ملفات من اإلنترنت 

 وات الویب المتوفرة ببیئة التعلم النقال.والمشاركة عبر أد
 خامسا: تصمیم السیناریو التعلیمي لبیئة التعلم النقال :
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یعتبر ذلك مخطط ورقي كروكي لما یفكر فیه المصمم قبل البدء في تنفیذ 
التصمیم ، حیث یتم فیها ترتیب أهداف البرنامج ، ثم المحتوي ، والخبرات 

وشامل للمحتوي التعلیمي طبقا للتسلسل التعلیمیة ،ثم كتابة وصف واضح 
  المحدد ، وتحدید نوع المعالجة والتقدیم .

  سادسا: تصمیم أدوات التقییم:
  وتقسم هذه األدوات إلي ما یلي:

جراءاتها الفرعیة وتحكیمها. - ١ ٕ   بناء قائمة باألهداف العامة وا
نتاج قواعد البیانات وتحكیمها. - ٢ ٕ   بناء قائمة بمهارات تصمیم وا
  ناء اختبار تحصیلي وتحكیمه.ب- ٣
  بناء بطاقة مالحظة أداء المتعلم وتحكیمها- ٤

  المرحلة الرابعة: مرحلة اإلنتاج:
تعتبر عملیة اإلنتاج والتنفیذ والتطویر هي عملیة ترجمة كال من 
السیناریو التعلیمي و قائمة المهارات المعدة مسبقا و المحتوي التعلیمي 

ویر هذه العناصر وبرمجتها وتحویلها من المختار ، إلي واقع عملي لتط
الصورة الورقیة أو التخطیطیة إلي صورة البرنامج التصمیمي الحقیقي المراد 

  تطبیق أثره علي عینة الدراسة.
  أوال: تحدید فریق اإلنتاج ومهامه: 

  ثانیا: تحدید متطلبات عملیة اإلنتاج :
  المتطلبات البشریة  -١
  المتطلبات المادیة -٢ 

  التطویر واإلنتاج: أ. برامج
  .ب. أجهزة اإلنتاج والتطویر:

  ).جـ. مواد اإلنتاج
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  ثالثا: عملیة التطویر و اإلنتاج الفعلي 
  المرحلة الخامسة: التقویم:

في هذه المرحلة، وبعد االنتهاء من برمجة برنامج التعلم النقال 
لي لتنمیة مهارات صیانة الحاسب اآللي،تأتي مرحلة التقویم والتقییم األو 

  للبیئة، وذلك قبل البدء في مرحلة التطبیق.
   أوال: تحكیم بیئة التعلم النقال:

  ثانیا: إجراء تجربة استطالعیة لبیئة التعلم النقال: 
  ثالثا: التطویر النهائي لبیئة التعلم النقال: 

  رابعا : نشر النسخة النهائیة لبیئة التعلم النقال:
  

  المرحلةالسادسة: التطبیق:
المرحلة تقوم الباحثة بتطبیق برنامج التعلم النقال المقترح في في هذه   

ضوء التصمیم التعلیمي المقترح والمعاییر المقترحة علي الطالب عینة 
الدراسة، ومن ثم رصد درجات تحصیلهم، ثم إجراء عملیات المعالجة 

  اإلحصائیة لنتائج الدراسة، ومن ثم تفسیر النتائج وكتابة التوصیات.
  یئة بیئات التعلمأوال: ته

 ثانیا: تجهیز أدوات القیاس القبلي والبعدي أثناء مرحلة التطبیق:
ثالثا: تجهیز سجل متابعة الطالب وتتبع دخولهم وخروجهم ودرجاتهم 

  ومستوي أدائهم:
  رابعا: تطبیق أدوات القیاس القبلي علي العینة:

من مفردة (صواب وخطأ، اختیار  ٦٠اختبار تحصیلي، یحتوي علي  - ١
  متعدد).
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مهارة عملیة في مهارات صیانة  ٦٠بطاقة مالحظة،تحتوي علي  - ٢
  الحاسب اآللي.

  خامسا: تقدیم المحتوي بواسطة بیئة التعلم النقال المقترحة:  
  وقد اتبعت الباحثة هذه الخطوات لبدء التجربة:

  عمل لقاء تمهیدي مع مجموعة الدراسة  -١
   بها الدخول لبیئة التعلم النقال والسیر -٢

  التطبیق البعدي ألدوات القیاس -٣
  سادسا : تحدید األسالیب اإلحصائیة المتبعة في البحث:

حیث قامت الباحثة بتحلیل نتائج أدوات القیاس،ومن ثم تفسیرها،للتوصل إلي 
  النتائج والتوصیات، وسوف یتم مناقشة ذلك في فصل النتائج التالي.

  تفسیر النتائج ومناقشتها
فصــل علــى اإلجابــة علــي التســاؤالت البحثیــة المطروحــة یشــتمل هــذا ال

والمعالجـــة اإلحصـــائیة لنتـــائج أدوات القیـــاس القبلیـــة والبعدیـــة للبحـــث، وذلــــك 
للتوصـل إلـي النتـائج وتفسـیرها، حیـث سـتتم المعالجـة مـن خـالل اإلجابـة علـي 
تســـاؤالت وفـــروض البحــــث فـــي ضــــوء التصـــمیم التجریبــــي، وتحلیـــل البیانــــات 

، واســتخدام SPSS V22ســتخدام برنــامج التحلیــل اإلحصــائي اإلحصــائیة با
كمـــــا قامـــــت لتحلیـــــل نتـــــائج البحـــــث ثـــــم تفســـــیرها،  TEST-"Tاختبـــــار (ت) "

ــــة بحســــاب ( حجــــم تــــأثیر المتغیــــر المســــتقل فــــي المتغیــــر التــــابع، ) 2الباحث
  :ویمكن توضیح ذلك فیما یلي

  أوال: اإلجابة علي تساؤالت البحث: 
  بحث االول والذى ینص على :لالجابة على التساؤل ال

ما المهارات األساسیة الالزمة لصیانة الحاسب األلي الواجب توافرها لدي 
  طالب الدراسات العلیا ( الدبلوم المهنى قسم تكنولوجیا التعلیم )؟
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توصلت الباحثة الى قائمة بمهارات صیانة   ولإلجابة علي هذا التساؤل:
ب الدراسات العلیا ( الدبلوم المهنى طالالحاسب اآللى الواجب توافرها لدى 

مهارة فرعیة  ٦٠مهارات رئیسیة (  ٤قسم تكنولوجیا التعلیم ) وتكونت من 
وذلك من خالل االطالع على االدبیات والبحوث المرتبطة بهذه المهارات ) 

  وتم عرض القائمة على السادة المحكمین 
  : لالجابة على التساؤل الثانى والذى ینص على - ٢

 ٢,٠معاییر تصمیم وانتاج بیئة تعلم نقال قائمة عتلى تطبیقات الویب ما 
لتنمیة مهارات صیانة الحاسب اآللى  لدى طالب الدراسات العلیا ( الدبلوم 

  المهنى قسم تكنولوجیا التعلیم ) ؟
من خالل االطالع على الدراسات السابقة والبحوث واألدبیات المرتبطة 

. تم اعداد قائمة بمعاییر تصمیم وانتاج بیئة تعلم  بإنتاج بیئات التعلم النقال
وتم عرضها على السادة المحكمین  ٢,٠نقال قائمة على تطبیقات الویب 

  كما ورد فى اجراءات البحث والمالحق 
   ولالجابة على التساؤل الثالث والذى ینص على : - ٣

مهارات  ما التصور النهائى لبیئة التعلم النقال الذى یمكن بنائها لتنمیة
صیانة الحاسب اآللى لدى طالب الدراسات العلیا ( الدبلوم المهنى قسم 

  تكنولوجیا التعلیم )؟
قامت الباحثة بدراسة وتحلیل نماذح التصمیم التعلیمى المختلفة واختیار 

  ) نظرا النه یتناسب مع طبیعة البحث  ٢٠١٢نموذج ( محمد الدسوقى 
  : ختبار صحة الفروضولالجابة على التساؤل الرابع  وإل - ٤

" للعینات المرتبطة بواسطة مجموعة t- testقامت الباحثة بتطبیق اختبار "
  ):  V22) إصدار (  SPSSبرامج الحزم اإلحصائیة ( 

: اإلحصاء الوصفي لمتغیرات البحث:   ثانیُا
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سوف تقوم الباحثة فیما یلى باستعراض قیم المتوسطات حیث   
  الطالب عینة البحث في:  واالنحرافات المعیاریة لدرجات

 التطبیق القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي لمجموعة البحث. )١
 التطبیق القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة االداء لمجموعة البحث. )٢
 نسبة الكسب العام للجانب المعرفي. )٣
  

  )  ١جدول (  
ق ) في التطبی٣٠المتوسط واالنحراف المعیاري لدرجات الطالب مجموعة البحث (ن=

  القبلي والتطبیق البعدي ونسبة الكسب العام في التحصیل

  القیاس  االختبار  م
  المجموعة التجریبیة

  المتوسط
االنحراف 
  المعیاري

التطبیق لالختبار   ١
  التحصیلي

  ٣,٠٤  ٢٤,٤٦  قبلي

  ٢,٨٨  ٥٥,٣٣  بعدى

التطبیق لبطاقة   ٢
  مالحظة

  ٩,٩٩  ٦٧,١٠  قبلي
  ١١,١٥  ١٦٤,٨٠  بعدى

  ٣,١٤  ٣٠,٨٦  ـــــــــــــــــ  لكسب العامنسبة ا  ٣
یتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن جمیــــع طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة عینــــة 

ــــار  %٨٥البحــــث قــــد حصــــلوا علــــى متوســــط درجــــات أعلــــى مــــن  فــــي االختب
) ٥٥,٣٣التحصــــــیلي، حیــــــث أن المتوســــــط فــــــي التطبیــــــق البعــــــدي یســــــاوى (

ـــــان للدرجـــــة النهائ ـــــى مـــــن مســـــتوى اإلتق ـــــذلك أعل ـــــار والتـــــي وهـــــو ب ـــــة لالختب ی
)، وهـــــذا یـــــدل علـــــى كفـــــاءة البرنـــــامج الـــــذي تـــــم اســـــتخدامه مـــــن ٦٠تســـــاوى (
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قبــــــــــل المجموعــــــــــة التجریبیــــــــــة فــــــــــي تنمیــــــــــة الجوانــــــــــب المعرفیــــــــــة الخاصــــــــــة 
  بالبحث.

ـــــح أن جمیـــــــع طـــــــالب المجموعـــــــة التجریبیـــــــة عینـــــــة البحـــــــث قـــــــد  كمـــــــا یتضــ
ــــــى مــــــن  فــــــي التطبیــــــق البعــــــدي  %٨٥حصــــــلوا علــــــى متوســــــط درجــــــات أعل

ـــــــة  ـــــــث أن المتوســـــــط یســـــــاوى (لبطاق ) وهـــــــو بـــــــذلك ١٦٤,٨٠المالحظـــــــة حی
أعلـــــــى مـــــــن مســـــــتوى اإلتقـــــــان للدرجـــــــة النهائیـــــــة لبطاقـــــــة المالحظـــــــة والتـــــــي 

ــذا یــــــــدل أیضـــــــــا علــــــــى كفـــــــــاءة البرنــــــــامج الـــــــــذي تـــــــــم ١٨٠تســــــــاوى ( )، وهـــــــ
ــــــة الجوانــــــب األدائیــــــة  ــــــة فــــــي تنمی ــــــل المجموعــــــة التجریبی اســــــتخدامه مــــــن قب

  الخاصة بالبحث.
المجموعة التجریبیة عینة البحث نسـبة كسـب عـام فـي  كما حقق أیضًا طالب

)، وهـذا یـدل علـى كفـاءة البرنـامج القـائم علـى الـتعلم ٣٠,٨٦التحصیل بلغت (
النقـــال الـــذي تـــم اســـتخدامه بالبحـــث وأیضـــا فاعلیـــة تطبیقـــات الویـــب التـــي تـــم 
استخدامها من قبل المجموعة التجریبیـة فـي تنمیـة الجوانـب المعرفیـة الخاصـة 

ت صــیانة الحاســب األلــي لــدي طــالب الــدبلوم المهنــي قســم تكنولوجیــا بمهــارا
    التعلیم.

: اختبار صحة الفروض البحثیة:   ثالثًا
  إختبار صحة الفرض األول للبحث: -١

قامــت الباحثــة بتحلیــل النتــائج الخاصــة بــأداء طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي 
ات صـــــیانة التطبیـــــق القبلـــــي والبعـــــدي لالختبـــــار التحصـــــیلي المـــــرتبط بمهـــــار 

الحاســـب األلـــي لـــدي طـــالب الـــدبلوم المهنـــي قســـم تكنولوجیـــا التعلـــیم، وذلـــك 
 "الختبـــار صـــحة الفـــرض األول مـــن فـــروض البحـــث والـــذى نـــص علـــى أنـــه: 

) بـین متوسـطي درجـات ٠,٠٥یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي داللـة (
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ــــار  ــــي والبعــــدي لالختب ــــة فــــي التطبیقــــین القبل طــــالب المجموعــــة التجریبی
 ".تحصیلي المرتبط بمهارات صیانة الحاسب لصالح التطبیق البعديال

وإلختبار صحة هذا الفـرض اسـتخدمت الباحثـة إختبـار "ت" للعینـات المرتبطـة 
لمعرفة داللة الفروق بین متوسطى درجات المجموعة التجریبیة فـى التطبیقـین 

  القبلى والبعدى.
  ) ٢جدول ( 
المتوسطین القبلى والبعدى لطالب  یوضح نتائج إختبار "ت" للمقارنة بین

   المجموعة التجریبیة في اإلختبار التحصیلى مع بیان حجم التأثیر. 

التطبیق
عدد الطالب 

 

المتوسط
االنحراف  
المعیارى

درجة  
الحریة

قیمة "ت" 
مستوى  

الداللة
قیمة   2

حجم التأثیر 
 

 القبلى
٣٠ 

٢٤,٤
٦ 

٣,٠٤ 
 كبیر ٠,٩٩ ٠,٠١ ٥٣,٦٩ ٢٩

 البعدى
٥٥,٣

٣ 
٢,٨٨ 

ـــــــــــرق دال إحصـــــــــــائیا بـــــــــــین       ــــــن الجـــــــــــدول (   ) وجـــــــــــود ف ویتضـــــــــــح مـــــ
ــــــى والبعــــــدى  ــــــى التطبیقــــــین القبل ــــــة ف ـــطى درجــــــات المجموعــــــة التجریبی متوســـ
لالختبـــــــار التحصــــــــیلي المـــــــرتبط بمهــــــــارات صــــــــیانة الحاســـــــب األلــــــــي لــــــــدي 
طـــــالب الـــــدبلوم المهنـــــي قســـــم تكنولوجیـــــا التعلـــــیم لصـــــالح التطبیـــــق البعـــــدي، 

"ت" المحســــــــــوبة )، وجــــــــــاءت قیمـــــــــة ٥٥,٣٣األعلـــــــــى = وهـــــــــو (المتوســــــــــط 
أكبــــــر مـــــــن قیمـــــــة " ت " الجدولیــــــه والتـــــــي تـــــــم ) وهــــــي بـــــــذلك ٥٣,٦٩(ت =

ــــــة  ــــــد مســــــتوى دالل ــــــة (٠,٠١(الكشــــــف علیهــــــا عن ــــــث ٢٩) ودرجــــــة حری ) حی
  .)٢,٧٦أن قیمة " ت " الجدولیة تساوى (
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  تعلیق الباحث:
  حساب حجم التأثیر:

أن االخـــــــــتالف بـــــــــین االداء  بـــــــــالرغم مـــــــــن أن نتیجـــــــــه االختبـــــــــار توضـــــــــح  
القبلـــــى واالداء البعـــــدى أختالفــــــا معنویـــــا اى الیرجـــــع للصــــــدفه، فهـــــو أیضــــــا 
ـــــن قـــــــوة تــــــــأثیر برنـــــــامج الـــــــتعلم النقــــــــال القـــــــائم علــــــــي  الیخبرنـــــــا بـــــــالكثیر عـــ
ـــــــات الویـــــــب، ولـــــــذلك ســـــــتقوم الباحثـــــــة بحســـــــاب حجـــــــم التـــــــأثیر عـــــــن  تطبیق

طریـــــــق حســــــــاب إحصــــــــاء مربــــــــع إیتـــــــا ( 2

اد )، ویفســــــــر معامــــــــل إیتــــــــا فــــــــؤ 
ــــــــه ال توجــــــــد طریقــــــــة ٤٤٢، ١٩٩١أبوحطــــــــب، آمــــــــال صــــــــادق ( ) علــــــــى أن

نمـــــا توجـــــد قاعـــــدة معتمــــــدة  ٕ إحصـــــائیة دقیقـــــة للوصـــــول الـــــى هـــــذا الحكـــــم، وا
) لتقـــــــویم تـــــــأثیر المتغیـــــــر المســـــــتقل علـــــــى cohenعلــــــى الخبـــــــرة وأقترحهـــــــا (

  المتغیر التابع على النحو التالى:
علـــى تـــأثیر  مـــن التبـــاین الكلـــي یـــدل %١التـــأثیر الـــذي یفســـر حـــوالي   -أ

  ضئیل. 
مـــن التبـــاین الكلـــي یـــدل علـــى تـــأثیر  %٦التـــأثیر الـــذي یفســـر حـــوالي   - ب

 متوسط.
مــن التبــاین الكلــي یــدل علــى تــأثیر  %١٥التــأثیر الــذي یفســر حــوالي    -ج

 كبیر.
  ویتم حساب إحصاء مربع إیتا من المعادلة :

=2 Eta  
  

) أن ٠,٩٩ة (ویمكــن تفســیر قیمــة مربــع إیتــا الموجــوده فــى الجــدول بنســب     
مــن الحــاالت یمكــن ان یعــزى التبــاین فــى األداء الــى تــأثیر  %٩٩هــذا یعنــى 

)1(2
2
 Nt

t
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المتغیر المستقل (برنامج التعلم النقال القائم علـي تطبیقـات الویـب) بـأثر كبیـر 
فى المتغیر التابع (مهارات صیانة الحاسب األلي لـدي طـالب الـدبلوم المهنـي 

  قسم تكنولوجیا التعلیم).
  برنامج التعلم النقال: قیاس فاعلیة 

نسبة الطالب الذین حققوا المستوى  یقصد بفاعلیة برنامج التعلم النقال:
المطلوب من تعلم كل هدف من أهداف البرنامج، وذلك من خالل درجاتهم 

على االختبار الكلى ولقیاس فاعلیة برنامج التعلم النقال في تحصیل 
الكسب المعدل لماك جوجیان  المجموعة التجریبیة، استخدمت الباحثة نسبة

وهى النسبه بین متوسط الكسب الفعلى لدى عینة البحث ومتوسط الكسب 
  المتوقع من خالل المعادله التالیه:

MC Gugians Ratio =  
  
G.R =  

  حیث:
)X.متوسط درجات عینة البحث فى االختبار القبلى (  
)Y.متوسط درجات عینة البحث فى األختبار البعدى (  
)Pهایه العظمى لالختبار.) الن  

) لكى تكون هناك فعالیه مقبوله والجدول ٠,٦ویحدد ماك جوجیان نسبة (
  التالى یوضح نسبة هذا االختبار التحصیلى. 

  
  
  
  

inExpectedGa
alGainRe

XP
XY
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  )٣جدول ( 
متوسطات درجات الطالب فى االختبار التحصیلى ونسبة الكسب المعدل 

   لماك جوجیان للمجموعة التجریبیة

عدد 
 الطالب 

متوسط 
ت درجا

الطالب في 
االختبار 
 القبلي

متوسط 
درجات 

الطالب في 
االختبار 
 البعدي

نسبة 
الكسب 

المعدل لماك 
 جوجیان

مستوي 
 الداللة

 مقبولة ٠,٨٦ ٥٥,٣٣ ٢٤,٤٦ ٣٠

یتضح من الجدول السابق أن فاعلیة برنامج التعلم النقال مقبولة طبقا للنسبة 
  التى حددها ماك جوجیان.

  مناقشة الفرض األول:
  من النتائج السابقه تم قبول الفرض األول والذى نص على:     
ـــة ( " ـــد مســـتوي دالل ـــرق دال إحصـــائیا عن ـــین متوســـطي ٠,٠٥یوجـــد ف ) ب

درجات طالب المجموعة التجریبیـة فـي التطبیقـین القبلـي والبعـدي لالختبـار 
  ".التحصیلي المرتبط بمهارات صیانة الحاسب لصالح التطبیق البعدي

ثر توظیف برنامج التعلم النقـال فـي تقـدیم المحتـوى التعلیمـى ویرجع ذلك الى أ
للطالب، حیث انها تتمیز بالكثیر مـن العناصـر التـى تعمـل علـى جـذب انتبـاه 
الطــالب وكــذلك مراعتهــا الفــروق الفردیــة بیــنهم واتاحــة لهــم فــرص كثیــرة نحــو 

  التعلم من خالل الحواس لزیادة أستجابة الطالب معه.
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نى یوضــح ارتفــاع متوســط درجـــات الطــالب فــى التطبیـــق وفیمــا یلــى رســم بیـــا
  البعدى مقارنة بمتوسط درجاتهم فى التطبیق القبلى لإلختبار التحصیلى:

12
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شكل ( ؟ ) یوضح متوسط درجات طالب المجموعه التجریبیة فى التطبیقین القبلى 

اسب األلي لدي طالب الدبلوم والبعدى لالختبار التحصیلي في مهارات صیانة الح
  المهني قسم تكنولوجیا التعلیم.

  اختبار صحة الفرض الثانى للبحث: -٢
بتحلیــل النتــائج الخاصــة بــأداء طــالب المجموعــة  حیــث قامــت الباحثــة    

ـــــق القبلـــــي والبعـــــدي لبطاقـــــة مالحظـــــة األداء المهـــــارى  ـــــة فـــــي التطبی التجریبی
الـــدبلوم المهنـــي قســـم  الخاصـــة بمهـــارات صـــیانة الحاســـب األلـــي لـــدي طـــالب

تكنولوجیــا التعلــیم، وذلــك الختبــار صــحة الفــرض الثــاني مــن فــروض البحـــث 
یوجــــد فــــرق دال إحصــــائیا عنــــد مســــتوي داللــــة  " والــــذى نــــص علــــى أنــــه:

) بـین متوســطي درجــات طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیقــین ٠,٠٥(
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یانة الحاسـب القبلي والبعدي في بطاقة المالحظة ألداء الطالب لمهارات صـ
  ".لصالح التطبیق البعدي

وال اختبــار صــحة هــذا الفــرض اســتخدمت الباحثــة إختبــار"ت" للعینــات     
المرتبطة لمعرفة داللة الفروق بین متوسطى درجـات المجموعـة التجریبیـة فـى 

 جـدولالالتطبیقین القبلى والبعـدي، وسـوف تتناولهـا الباحثـة فیمـا یلـى ویوضـح 
  هذه النتائج:

  ) جدول (   
یوضح نتائج أختبار "ت" للمقارنة بین المتوسطین القبلى والبعدى لطالب 
المجموعة التجریبیة على بطاقة مالحظة الجانب األدائى مع بیان حجم 

  التأثیر.

 التطبیق
الب

الط
دد 

ع
 

سط
متو

ال
 

رى
عیا

الم
ف 

حرا
االن

 

ریة
الح

جة 
در

 

ت"
ة "

قیم
اللة 

 الد
وى

ست
م

 

مة 
قی

 2

ثیر 
التأ

جم 
ح

 

 القبلى
٣٠ 

٩,٩٩ ٦٧,١٠ 
 كبیر ٠,٩٩ ٠,٠١ ٥٦,٥٥ ٢٩

 ١١,١٥ ١٦٤,٨ البعدى
ویتضــح مــن الجــدول ( ؟ ) وجــود فــرق دال إحصــائیا بــین متوســطى          

درجــات المجموعــة التجریبیــة فــى التطبیقــین القبلــى والبعــدى لبطاقــة المالحظــة 
المرتبطـــة بمهـــارات صـــیانة الحاســـب األلـــي لـــدي طـــالب الـــدبلوم المهنـــي قســـم 

ولوجیـــــــا التعلـــــــیم لصـــــــالح التطبیـــــــق البعـــــــدي، وهـــــــو (المتوســـــــط األعلـــــــى تكن
أكبــر ) وهــي بــذلك ٥٦,٥٥(ت ="ت" المحســوبة )، وجــاءت قیمــة ١٦٤,٨٠=
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) ٠,٠١(من قیمة " ت " الجدولیه والتـي تـم الكشـف علیهـا عنـد مسـتوى داللـة 
  .)٢,٧٦) حیث أن قیمة "ت" الجدولیة تساوى (٢٩ودرجة حریة (

  حساب حجم التأثیر:
ــــار توضــــح أن االخــــتالف بــــین االداء        ــــالرغم مــــن أن نتیجــــه األختب وب

القبلـــــى واالداء البعـــــدى إختالفــــــا معنویـــــا أي الیرجـــــع للصــــــدفه، فهـــــو أیضــــــا 
الیخبرنــا بــالكثیر عـــن قــوة تــأثیر برنـــامج الــتعلم النقــال، ولـــذلك ســتقوم الباحثـــة 

بحســاب حجــم التــأثیر عــن طریــق حســاب إحصــاء مربــع إیتــا ( 2

)، ویفســر 
) علــى أنــه ال توجــد ٤٤٢، ١٩٩١معامــل إیتــا فــؤاد أبوحطــب، آمــال صــادق (

نمــا توجــد قاعــدة معتمــدة  ٕ طریقــة إحصــائیة دقیقــة للوصــول الــى هــذا الحكــم، وا
) لتقــویم تــأثیر المتغیــر المســتقل علــى المتغیــر cohenعلــى الخبــرة وأقترحهــا (

  التابع على النحو التالى:
این الكلـــي یـــدل علـــى تـــأثیر مـــن التبـــ %١التـــأثیر الـــذي یفســـر حـــوالي   -أ

  ضئیل. 
مـــن التبـــاین الكلـــي یـــدل علـــى تـــأثیر  %٦التـــأثیر الـــذي یفســـر حـــوالي   - ب

 متوسط.
مــن التبــاین الكلــي یــدل علــى تــأثیر  %١٥التــأثیر الــذي یفســر حــوالي    -ج

 كبیر.
  ویتم حساب إحصاء مربع إیتا من المعادلة :

=2 Eta  
  

) أن هــذا ٠,٩٩دول بنســبة (ویمكــن تفســیر قیمــة مربــع إیتــا الموجــوده فــى الجــ
مــــن الحـــــاالت یمكــــن ان یعـــــزى التبــــاین فـــــى األداء الــــى تـــــأثیر  %٩٩یعنــــى 

ــــابع  ــــتعلم النقــــال ) بــــأثر كبیــــر فــــى المتغیــــر الت ــر المســــتقل ( برنــــامج ال المتغیــ

)1(2
2
 Nt

t
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(مهــارات صــیانة الحاســب األلــي لــدي طــالب الــدبلوم المهنــي قســم تكنولوجیــا 
  التعلیم).

  لنقال: قیاس فاعلیة برنامج التعلم ا
نسـبة الطـالب الـذین حققـوا المسـتوى  یقصد بفاعلیة برنامج الـتعلم النقـال:     

المطلــوب مـــن تعلـــم كـــل هـــدف مـــن أهـــداف برنـــامج الـــتعلم النقـــال، وذلـــك مـــن 
ــــامج فــــي أداء المجموعــــة  ــــة البرن خــــالل درجــــاتهم فــــي البطاقــــة ولقیــــاس فاعلی

جوجیـان وهـى النسـبه التجریبیة، استخدمت الباحثة نسبة الكسب المعدل لماك 
بــین متوســط الكســب الفعلــى لــدى عینــة البحــث ومتوســط الكســب المتوقــع مــن 

  خالل المعادله التالیه:
  

              MC Gugians Ratio =       
  

  G.R =   
  حیث :

)X.متوسط درجات عینة البحث فى التطبیق القبلى (  
)Y.متوسط درجات عینة البحث فى التطبیق البعدى (  
)P (.النهایه العظمى لبطاقة المالحظة  

) لكــى تكــون هنــاك فعالیــه مقبولــه والجــدول ٠,٦ویحــدد مــاك جوجیــان نســبة (
  التالى یوضح نسبة هذا فى بطاقة المالحظة 

inExpectedGa
alGainRe

XP
XY
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  ) ٥جدول ( 
متوسطات درجات الطالب فى بطاقة المالحظة ونسبة الكسب المعدل لماك 

  جوجیان للمجموعة التجریبیة

عدد 
 الطالب

جات متوسط در 
الطالب في 
 التطبیق القبلي

متوسط درجات 
الطالب في 

 التطبیق البعدي

نسبة الكسب 
المعدل لماك 

 جوجیان

مستوي 
 الداللة

 مقبولة ٠,٨٦ ١٦٤,٨٠ ٦٧,١٠ ٣٠

یتضح من الجدول السابق أن فاعلیة برنامج التعلم النقـال مقبولـة طبقـا للنسـبة 
  التى حددها ماك جوجیان.

  مناقشة الفرض الثانى:
  من النتائج السابقه تم قبول الفرض الثانى والذى ینص على:     

ـــة ( " ) بـــین متوســـطي ٠,٠٥یوجـــد فـــرق دال إحصـــائیا عنـــد مســـتوي دالل
درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي في بطاقـة 
  المالحظة ألداء الطالب لمهارات صیانة الحاسب لصالح التطبیق البعدي".

ذلك الى تأثیر طریقـة تقـدیم المحتـوى التعلیمـى بواسـطة بیئـة الـتعلم ویرجع 
النقال التى تحتوى على العدید من عناصر التصمیم التى تعمـل علـى جـذب 
االنتبــاه وزیــادة معــدل التركیــز لــدى الطــالب ممــا یترتــب علیــه زیــادة معــدل 

  االستیعاب 
التطبیـــق  وفیمــا یلــى رســم بیـــاني یوضــح ارتفــاع متوســط درجـــات الطــالب فــى

  البعدى مقارنة بمتوسط درجاتهم فى التطبیق القبلى لبطاقة المالحظة:
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شكل ( ؟؟ ) یوضح متوسط درجات طالب المجموعه التجریبیة فى التطبیقین القبلى 
والبعدى لبطاقة المالحظة المرتبطة بمهارات صیانة الحاسب األلي لدي طالب الدبلوم 

  ي قسم تكنولوجیا التعلیم.المهن
  اختبار صحة الفرض الثالث: -٣

ــاط عنــد مســتوى ( یــنص هــذا الفــرض علــى:             ) ٠,٠٥"یوجــد إرتب
بــین متوســطى درجــات الجانــب المعرفــى والجانــب األدائــي لمهــارات صــیانة 

 الحاسب األلي لدي طالب الدبلوم المهني قسم تكنولوجیا التعلیم".
ــــار صــــحة هــــذ      ا الفــــرض قامــــت الباحثــــة بحســــاب قیمــــة معامــــل وال اختب

ــــاط بواســــطة مجموعــــة بــــرامج الحــــزم اإلحصــــائیة  ) إصــــدار (  spss( االرتب
V22   :(  
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  )٦جدول ( 
یوضح قیمة معامل االرتباط بین متوسطى درجات الجانب المعرفي واألدائي 
لمهارات صیانة الحاسب األلي لدي طالب الدبلوم المهني قسم تكنولوجیا 

  لیمالتع

 المتغیر
معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

الجانــــــــــب المعرفــــــــــى 
لمهــــــــــارات صــــــــــیانة 
ـــدي  ـــي ل الحاســـب األل
طالب الدبلوم المهنـي 
قســـــــــــم تكنولوجیـــــــــــا 

   التعلیم
٠,٨٣  
 

) ٠,٠١دال إحصائیا عند مستوى (
الجانـــــــــــب األدائـــــــــــي  إرتباط موجب

لمهــــــــــارات صــــــــــیانة 
ـــدي  ـــي ل الحاســـب األل
طالب الدبلوم المهنـي 

یـــــــــــا قســـــــــــم تكنولوج
 التعلیم
) وهـــذا ٠,٨٣ویتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن قیمـــة االرتبـــاط بلغـــت (       

ـــدل علــــى وجـــــود أرتبــــاط موجـــــب بــــین الجانــــب المعرفـــــي والجانــــب األدائـــــي  یـ
لمهــارات صــیانة الحاســب األلــي لــدي طــالب الــدبلوم المهنــي قســم تكنولوجیـــا 

والتــي تــم اســتخدامها التعلــیم، ویرجــع ذلــك االرتبــاط الــى برنــامج الــتعلم النقــال 
لتنمیــه المهـــارات المختلفـــة، ولـــذلك الحظـــت الباحثـــة ان الطـــالب الـــذین حققـــو 
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مســتویات معرفیــة مرتفعــه تمكنــوا مــن تحقیــق مســتویات مهاریــه مرتفعــه ایضــا، 
حیــث ان الطــالب كــانو عــازمین علــى تطبیــق مایعرفونــه مــن جوانــب معرفیــه 

  فى هذه المهارات االدائیه.
  دول واالشكال حسب تسلسلها فى الرساله .یضاف ارقام للج -
یضاف مجموعة دراسات تتفق مع النتائج وتدعمها لالختبار التحصیلى  -

  وبطاقة المالحظه مكان تعلیق الباحث .
تفسیر النتائج مناقشتها من وجهة نظرك فى اخر صفحه بالفصل  -

  ووضع دراسات
  

 قائمة المراجع
قترحة لتفعیل نموذج التعلم النقال ).استراتیجیة م٢٠٠٦أحمد محمد سالم  (

M-Learning   في تعلیم/ تعلم اللغة الفرنسیة كلغة
أجنبیة في المدارس الذكیة في ضوء دمج تكنولوجیا 

مجلة   - المعلومات واالتصاالت واقتصاد المعرفة 
"دراسات في التعلیم الجامعي" لمركز تطویر التعلیم 

 عشر.الجامعي بجامعة عین شمس، العدد الثاني 
 باستخدام للتعلم جدیدة رؤیة الجوال: ) .التعلم٢٠٠٦أحمد محمد سالم (

 العلمي المؤتمر إلى مقدمة عمل الالسلكیة، ورقة التقنیات
التدریس،  وطرق للمناهج المصریة للجمعیة عشر  الثامن

 مصر.  القاهرة،
).فاعلیة الحقائب التعلیمیة في تنمیة ١٩٩٣إسماعیل محمد إسماعیل(

ات العملیة في مادة االختبارات المعملیة للطالب المهار 
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المعلمین بكلیة التربیة تخصص قوي كهربیة(رسالة 
 كلیة التربیة،جامعة المنصورة. ماجستیر غیر منشورة)

).إنتاج مواقع اإلنترنت التعلیمیة،القاهرة:عالم ٢٠٠٦أكرم فتحي مصطفي(
 الكتب.

 مقدم المفتوحة بحث اتوالجامع الكبار ) تعلیم٢٠٠٨أكرم مسعود حداد.(
 وقضایا الثالث.التعلیم العلمي العربي المؤتمر إلى

 سوهاج، مصر. جامعة التربیة، المجتمع المعاصر.كلیة
).تكنولوجیا التعلیم المحمول...خطوة ٢٠٠٧أماني محمد عبد العزیز عوض(

 نحو تعلم أفضل، متاح علي:
http://amanysm9498.arabblogs.com/archive/2007/10/34

9307. html 
 
 أوال: المراجع العربیة

).أثر اختالف نمطي التعلم ٢٠١١بسمة عبدالمحسن عبداللطیف العقباوي(
الفردي والتعاوني في بیئة التعلم التولیفي علي تنمیة 
مهارات صیانة الحاسب اآللي لدي طالب شعبة تكنولوجیا 
التعلیم(رسالة ماجستیر غیر منشورة)كلیة التربیة النوعیة. 

 امعة المنوفیة.ج
, مارس).المعلوماتیة بعد اإلنترنت: ترجمة: عبد السالم ١٩٩٨بیل جیتس(

المجلس الوطني للثقافة  ٢٣١رضوان. عالم المعرفة ـ العدد
 والفنون واآلداب. الكویت .

 ).تكنولوجیاالتعلمالنقال: دراسة نظریة.متاح علي:٢٠١٢تیسیرأندراوسسلیم (
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www.journal.cybrarians.info/index.php?View=article&cati
d= 254%3Astudies&id =617%3Aedu &tmpl  

 للتعلم جدیدة الجوال: صیغة ).التعلیم٢٠٠٩مجدي یونس( جمال الدهشان،
 لكلیة األولى العلمیة الندوة إلى مقدم بحث بعد، عن

 كفر جامعة االفتراضي، العالي التعلیم نظم بعنوان التربیة،
 مصر. الشیخ،

).الجـامعة االفتـراضیـة أحد األنماط الجدیدة في ٢٠٠٧لدهشان (جمال علي ا
التعلیم الجامعي. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر القومي 
الرابع عشر لمركز تطویر التعلیم الجامعي"أفاق جدیدة في 
التعلیم الجامعي العربي بدار الضیافة . جامعة عین 

 شمس.
لمحلیة.مجلة عالم الكمبیوتر ).الشبكات الالسلكیة ا٢٠٠٢جهاد عبدالعزیز(

 واإلنترنت.السنةالرابعة.العدد الثاني واألربعون.
 ) . تكنولوجیا التعلم النقال. متاح علي:٢٠٠٩جون منیر عبداهللا منصور (

yomgedid.kenanaonline.com/…/education/…/-9516 
) . تصمیم مقرر عبر اإلنترنت من ٢٠٠٣حسن الباتع محمد عبد العاطي( 

ن مختلفین البنائي والموضوعي وقیاس فاعلیته في منظوری
تنمیة التحصیل والتفكیر الناقد واالتجاه نحو التعلم القائم 
علي اإلنترنت لدي طالب كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة 
(رسالة دكتوراه غیر منشورة) كلیة التربیة. 

 جامعةاإلسكندریة.
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 لتعلم).رؤیة جدیدة في التعلیم"ا٢٠٠٥حسن حسین زیتون(
 التقییم، -التطبیق -القضایا - اإللكتروني":المفهوم

 الصولتیة للتربیة. الدار الریاض:
).المستویات المعیاریة ٢٠١١حسین بشیر محمود، مجدي عبدالوهاب قاسم(

لخریج التعلیم قبل الجامعي في األلفیة الثالثة. مصر، 
 القاهرة: درا الفكر العربي.

اء منظومة تعلیمیة قائمة علي التدریب )بن٢٠١٤حمدي محمد إبراهیم رجب(
المدمج وقیاس فاعلیتها في تنمیة مهارات صیانة الحاسب 
اآللي لطالب مراكز التدریب المهني(رسالة ماجستیر غیر 

 منشورة)كلیة التربیة. جامعة حلوان.
) . فاعلیة تكنولوجیا التعلم النقال لتنمیة ٢٠١١زینب حسن حسن الشربیني(

ة التدریس في تصمیم المحتوي مهارات أعضاء هیئ
اإللكتروني ونشره(رسالة دكتوراه غیر منشورة) كلیة 

 التربیة. جامعة المنصورة.
).تقنیات الشبكات الالسلكیة وفوائدها ٢٠١١السعید السعید عبدالرازق(

). ٧التربویة المستقبلیة. مجلة التعلیم اإللكتروني،العدد(
 /http://emag.mans.edu.egمتاح علي الرابط:

index.php?sessionID=23&page=news&task
=show&id=221  

). نموذج مقترح لبرامج التعلم عن بعد ٢٠٠٥سوزان عطیة مصطفي السید (
لوجیا باستخدام شبكات الحاسبات في التعلیم الجامعي.تكنو 

التربیة، دراسات وبحوث، معهد الدراسات التربویة، 
 .٩٠ - ٦٣الجمعیة العربیة لتكنولوجیا التربیة. ص 
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).نموذج مقترح لتوظیف التعلم المتنقل ٢٠١٤سوزان محمود محمد الشحات(
في المواقف التعلیمیة وفعالیته في تنمیة التحصیل 

ستیر واالتجاه لدي تالمیذ المرحلةاإلعدادیة(رسالة ماج
 غیر منشورة) . كلیة التربیة النوعیة جامعة عین شمس.

). مبادئ تصمیم المقررات اإللكترونیة ٢٠١٠السید عبد المولى أبو خطوة(
المشتقة من نظریات التعلم وتطبیقاتها التعلیمیة، دراسة 
مقدمة إلى مؤتمر "دور التعلم اإللكتروني في تعزیز 

ن للتعلم اإللكتروني مجتمعات المعرفة"، المنعقد بمركز زی
 جامعة البحرین –

).تنمیة مهارات إنتاج المجسمات التعلیمیة ٢٠٠٤طارق محمد أحمد عفیفي(
لدي طالب تكنولوجیا التعلیم من خامات البیئة، رسالة 
ماجستیر غیر منشورة، معهد الدراسات التربویة،جامعة 

 القاهرة.
یمي لبرمجیات التعلیم ).التصمیم التعل٢٠١٠عبد العزیز طلبة عبد الحمید (

).متاح ٦اإللكتروني، مجلة التعلیم اإللكتروني .العدد (
علي:

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=
news&task=show&id=99 

 
).التعلیم اإللكتروني في العالم العربي  ٢٠٠٧عبد اهللا بن میران الرئیسي( 

(الواقع والطموحات).متاح 
علي:

http://www.ituarabic.org/hresources/...l-
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Part%202.doc 
 

).شبكات الحاسب الالسلكیة. مصر. القاهرة: دار ٢٠٠٦بسیوني( عبدالحمید
 للنشر والتوزیع. الكتب العلمیة

الجوال. مصر.  والتعلم اإللكتروني ).التعلم٢٠٠٧بسیوني( عبدالحمید
 للنشر والتوزیع. القاهرة: دار الكتب العلمیة

).أساسیات التدریس والتطویر ٢٠٠٠لسالم(السالم مصطفي عبدا عبد
 المهني للمعلم. دار الفكر العربي.

). دراسات استكشافیة الستخدام طالبات كلیة ٢٠٠٠عبداللطیف الجزار(
التربیة وجامعة اإلمارات العربیة المتحدة لنموذج تطویر 
المنظومات التعلیمیة في تكنولوجیا التعلیم. مجلة 

بحوث ودراسات، القاهرة:  تكنولوجیا التعلیم، سلسلة
)، الكتاب ٥الجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم، المجلد(

 الرابع.
).نموذج التصمیم التعلیمي لمستحدثات التعلم ٢٠١٣عبداللطیف الجزار(

اإللكتروني والتعلیم عن بعد اإلصدار الثالث، كلیة البنات، 
 جامعة عین شمس. متاح علي الرابط:
http://dx.doi.org/10.4236/jss.2014.22005 

).دلیل صیانة أجهزة العرض ٢٠٠١علي مصطفي البوز، عماد عبداللطیف(
 التعلیمیة، كلیة التربیة النوعیة، جامعة المنصورة.

). مناهج البحث وطرق التحلیل ١٩٩٦فؤاد أبو حطب، أمال صادق (
اإلحصائي في العلوم التربویة الحدیثة واالجتماعیة. 

 و المصریة.): مكتبة األنجل٢(ط
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):نمو اإلنسان في مرحلة الجنین إلي ١٩٩٩فؤاد أبو حطب، أمال صادق(
 مرحلة المسنین،القاهرة:مكتبة األنجلو المصریة.

). مناهج البحث وطرق التحلیل ١٩٩٦فؤاد أبوحطب، امال صادق ((
 اإلحصائى فى

 ٢العلوم التربویة الحدیثة واالجتماعیة، ط
 ٤٠٤، مكتبة االنجلو المصریة، ص

).التعلم بالمحمول صیغة جدیدة للتعلیم عن بعد ٢٠١١مجدي محمد یونس (
 (الجزء الثاني).متاح علي:

http://www.aljaliah.net/articles-action-show-d0.htm 
).قراءات في المعلوماتیة ٢٠١٢محمد إبراهیم الدسوقي(
 والتربیة، جامعة حلوان.

جدیدة من التعلیم اإللكتروني ). التعلیم النقال مرحلة ٢٠٠٦محمد الحمامي (
M-Learning – a New Stage of ?-Learning 

 ). متاح علي:٦التقانة في التعلیم ( -مجلة المعلوماتیة –
http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle

&issuenb=6&id=70  
).دلیل عمل وشراء األجهزة المساعدة الرقمیة ٢٠٠٩محمد الحمامي (

 ، مجلة المعلوماتیة. متاح علي:PDAالشخصیة 
http://www.infomag.news.sy/index.php?Inc=issues/show

article&issuenb=5&id=66. 
 في أجري , دیسمبر ).التعلمالنقال، بحث٢٠٠٨محمد بن عطیة الحارثي(

بتاریخ .ع  الریاض جریدة جامعةالملك سعود، ونشر في
 متاح علي:١٤٧٨٩
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www.alriyadh.com/2008/12/20/article396378.print 
 ورقة إیجابي، تغیر نحو بالمحمول التعلم ).٢٠٠٨( الحارثي بنعطیة محمد 

 لتكنولوجیا السابع الدولي   المؤتمر إلى مقدمة عمل
 التكنولوجیة التنمیة . جمعیة مصر،القاهرة التعمیم،

 م.٢٠٠٨أكتوبر  ٩-٧البشریة، 
). أسس علم النفس وتطبیقاته ١٩٩٧محمد عبدالظاهر الطیب، وأخرون(

 المهنیة، القاهرة: مكتبة األنجلو المصریة.
أ).عملیات تكنولوجیا التعلیم. القاهرة : مكتبة  ٢٠٠٣محمد عطیة خمیس ( 

 دار الكلمة.
/ب).منتوجات تكنولوجیا التعلیم ، القاهرة :دار ٢٠٠٣محمد عطیة خمیس (

 الكلمة .
). عملیات نشر المستحدثات التكنولوجیة وتبنیها ٢٠٠٧محمد عطیة خمیس(

وتنفیذها، مجلة كلیة التربیة ، جامعة المنصورة ، فرع 
 ). ٥١دمیاط ، عدد( 

. متاح  M- Learning) .التعلم النقال ٢٠١٠محمد محمد عبد الهادي (
 علي:

http://kenanaonline.com/users/a121564a/posts/194018 
 .متاح علي: GSM).ما هو نظام ٢٠١١المدرسة العربیة للبرمجة(

http://www.geek4arab.com/vb/showthread.php?T=1139 
 

).برنامج مقترح في لغات البرمجة ٢٠١٣مصطفي محمد مصطفي غنیم(
میة االتجاهات باستخدام التعلم المتنقل وأثر تطبیقه في تن
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التقنیة لطالب المرحلة الثانوي.(رسالة ماجستیر غیر 
 منشورة). معهد الدراسات التربویة. جامعة القاهرة.

 ). استراتیجیة التعلیم النقال. متاح علي:٢٠١٢ممدوحسالمالفقى(
http://www.mamdouh-

salem.com/news.php?Action=view&id=2 
یة استخدام أدوات الجیل الثاني للویب ).فاعل٢٠١٤نجالء سعید محمد أحمد(

في بیئة التعلم المدمج علي تنمیة مهارات صیانة الحاسب 
اآللي لدي طالب شعبة إعداد معلم الحاسب اآللي 
واتجاهاتهم نحو المستحدثات التكنولوجیة(رسالة دكتوراه 

 غیر منشورة)كلیة التربیة. جامعة الزقازیق.
).فعالیة برنامج محاكاة لتنمیة ٢٠٠٩نها جابر عبدالصمد أحمد سعوي(

مهارة الصیانة الوقائیة للحاسب أثناء التدریب علي 
التشغیل واالستخدام(رسالة ماجستیر غیر منشورة)كلیة 

 التربیة النوعیة. جامعة عین شمس.
). التعلم بواسطة الهاتف النقال تقنیة جدیدة تطلقها ٢٠٠٨هشام األیوبي (

 اح علي:الجامعة العربیة المفتوحة. مت
http://www.aoua.com/vb/showthread.php?P=1678297 

 المجهول. متاح علي: نحو قفزة…). غد المحمول٢٠٠٥ولیدالشوبكي (
http://islamonline.net 

 
). أثر استخدام الحقائب التعلیمیة علي تنمیة ٢٠٠١یسریة عبدالحمید فرج(

مهارات تشغیل وصیانة أجهزة العرض التعلیمیة لطالب  
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كنولوجیا التعلیم بكلیات التربیة النوعیة(رسالة ماجستیر ت
 غیر منشورة)كلیة التربیة، جامعة المنوفیة.

). توظیف الهاتف النقال في برامج التعلم عن بعد ٢٠٠٨یوسف الحمادي (
 . متاح علي:١٠٨٢٢، جریدة الشرق األوسط، عدد 

http://www.aawsat.com/details.asp?Section=43&issueno
=10822&article=478775&feature 
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