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 املىبايل عرب التعلم على قائم مقرتح تدريبي برنامج فعالية
  االخنراط مهارات اخلدمة قبل الرياضيات معلمي إلكساب

 رقمية تعلم كائنات وتصميم التعلم يف
ىدفت الدراسة الحالية إلى تعرف فعالية استخدام برنامج  _الممخص

تدريبي مقترح قائم عمى التعمم عبر الموبايل عمى إكساب معممي 
الرياضيات قبل الخدمة ميارات االنخراط في التعمم وتصميم كائنات تعمم 
رقمية. وكذلك تعرف أكثر السياقات تأثيرًا عمى تعمم الرياضيات عبر 

ىذا اليدف تم اختيار مجموعة من طالب كمية التربية  الموبايل. ولتحقيق
( طالباً. تم 11شعبة التعميم االبتدائي تخصص "رياضيات" وعددىم )

تدريب ىذه المجموعة عمى البرنامج المقترح القائم عمى الموبايل. وقد تم 
إعداد اختبار لقياس ميارات االنخراط في التعمم، وبطاقة مالحظة 

لتعرف أي  واستبانةمم الرقمية في الرياضيات، لتصميم كائنات التع
 السياقات أكثر فاعمية لتعمم الرياضيات. كما استخدم اختبار ويمكوكسون

Wilcoxonومعادلة سبيرمان ، Spearman لتحميل نتائج الدراسة. 
وقد أشارت النتائج إلى أن البرنامج المقترح قد أسيم في تحسن      

تعمم، وتصميم كائنات التعمم الرقمية في مستوى ميارات االنخراط في ال
مجال الرياضيات، كما جاء سياق التفاعمية في المرتبة األولى لمسياقات 

 .التي ليا تأثير كبير عمى تعمم الرياضيات عبر الموبايل
: التعمم عبر الموبايل، االنخراط في تعمم الرياضيات، الكممات المفتاحية

 كائنات التعمم الرقمية.
 مة. المقد1

إن التطور الكبير في مجال االتصاالت والمعمومات انعكس      
بصورة كبيرة عمى كافة المجاالت عامة، ومجال التعميم خاصة، 
وقد نتج عن ذلك ظيور برمجيات إلدارة عممية التعمم، أطمق عمييا 

 Learning Management Systemأنظمة إدارة التعمم

(LMS)  ميمتيا األساسية تقديم المحتوى التعميمي التفاعمي

لممتعممين عبر شبكات سمكية فقط في أي مكان وفى أي زمان 
 .تحت إرشاد المعمم وتوجييو

وقد أدى التطور الكبير في تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات      
وانتشار المعرفة اإللكترونية بين طالب المدارس والجامعات، إلى 

ال جديدة من نظم التعميم. ففي العقد الماضي ظيرت ظيور أشك
أدوات التعميم المعتمدة عمى الكمبيوتر في المقام األول، وأساليب 
التفاعل المختمفة مع الكمبيوتر واإلنترنت. وفى خالل القرن الحالي 
ظير مفيوم التعمم اإللكتروني وتميزت أدواتو باستخدام اإلنترنت 

ام فظير في األفق إمكانات استثمار السمكية، أما في ىذه األي
تقانات االتصاالت الالسمكية ليظير مفيوم جديد ىو أنظمة التعمم 

أو التعمم عبر  Mobile Learning Systems النقالة
  [1].الموبايل

[ إلى أنو بإمكان الموبايل بناء بيئات 2ويشير عبد الغفور ]    
يجاد أوضاع لممتعممين، تمكنيم من الحص ول عمى المعرفة تعمم وا 

والتعمم، كما لو كانوا داخل الحرم الجامعي، وباإلمكان أيضًا تحقيق 
نتائج أفضل لمتعمم، بل تعد األداة األكثر فعالية من حيث التكمفة 
لتحقيق بيئات تعمم مناسبة لممتعممين حيث يسمح التعمم عبر 
الموبايل لممتعممين عن بعد، بالتفاعل مع بعضيم البعض، مع 

ت أو تصورات لمموضوع في أشكال وصور متنوعة، قد ال تمثيال
يستطيع المتعممون تحقيقو دون ىذه التكنولوجيا؛ لذلك فإن من 
األىمية عدم تبنى وجية نظر ضيقة لما يشكمو التعمم اإللكتروني 

 .والتعمم عبر الموبايل من قيمة عممية كبيرة
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فمسفة التعمم يعد التعمم عبر الموبايل ترجمة حقيقية وعممية ل    
عن بعد التي تقوم عمى توسيع قاعدة الفرص التعميمية أمام 
المتعممين، من خالل تحقيق مرونة التعمم والتفاعل مع المعمم، في 
أي وقت وفى أي مكان؛ بحيث يتابع المتعمم تعممو حسب قدراتو 
وسرعة تعممو، وتزيد من ترسيخ مفيوم التعمم الذاتي لديو، كما يمثل 

ر الموبايل نمطًا من أنماط التعمم اإللكتروني؛ حيث يعتمد التعمم عب
عمى تقديم المحتوى التعميمي لممتعممين باستخدام تقنيات 
االتصاالت التفاعمية؛ بيدف توفير بيئة تفاعمية متزامنة وغير 

  [3].متزامنة اعتمادًا عمى التفاعل بين المعمم والمتعمم
التعمم اإللكتروني والتعمم  إن االختالف التربوي الرئيسي بين     

عبر الموبايل يتمثل في أن الدراسة تتم باستخدام الكمبيوتر في 
الفصل أو المعمل أو حتى في المنزل في حالة التعمم اإللكتروني 
أما في التعمم عبر الموبايل فإن الدراسة تتم في أي مكان وأي 

. وفى ىذا [4] زمان يتواجد فيو المتعمم تحت إرشاد المعمم ومتابعتو
الصدد اىتمت مؤسسات التعميم العالي بتوظيف خدمات الموبايل 
في العممية التعميمية، من أجل إتاحة الفرص المتنوعة لوصول 
الطالب لمخدمات التعميمية المختمفة في أي مكان بغض النظر عن 
نجاز الطالب لتعميميم في أي مكان وفى أي وقت،  الوقت، وا 

مات التعمم عبر الموبايل ىما: الخدمات ويوجد نوعان أساسيان لخد
مثل مواد التعمم والخدمات  Pedagogical Services التعميمية
كالقبول والتسجيل وغيرىا  Informative Services اإلعالمية

 [5].من الخدمات اإلدارية التعميمية 
يرتبط التعمم عبر الموبايل باتجاىين في نظريات التعمم، كل      

اآلخر ىما: النظرية البنائية االجتماعية، ونظرية التعمم منيما يكمل 
في سياق، وجوىر االىتمام في ىذا اإلطار أن التكنولوجيا 
المحمولة تسيم بقدر كبير في تحقيق التعمم كعممية بنائية 
اجتماعية، أما نظرية التعمم في سياق فتنظر لمتعمم عمى أنو عممية 

التفاعل مع األشخاص وصول المتعمم إلى المعرفة من خالل 
 والنظم التفاعمية مثل: أجيزة الكمبيوتر، ونظم التعميم المرتكز عمى

 [6].التكنولوجيا أو نظم دعم التعمم التكنولوجية  
ارتكزت نظرية التعمم بالموبايل عمى النظريات البنائية      

االجتماعية لمتعمم باستخدام التكنولوجيا وتؤكد ىذه النظرية عمى 
لنظرة لمتعمم عمى أنو حوار داخل سياق ثقافي اجتماعي أىمية ا

يتشكل إلى حد كبير بسموك المتعمم، وتوظيفو المتقن ألدوات 
المعرفة ومصادرىا الكتساب المزيد من المعرفة، وحل المشكالت 
من خالل الحوار، والبحث، والتساؤل، والتفكير التأممي لربط الخبرة 

  [6].تفسيرات جديدةالحالية بالمعرفة السابقة لبناء 
إن النظرية السياقية ترى أن التعمم يكون أكثر فاعمية عندما      

يقوم المتعممون بمعالجة المعرفة في سياق محدد من حياة المتعمم 
وفى مجال اىتماماتو؛ حيث يكون لدى العقل ميل طبيعي لمبحث 
عن المعنى الذي يحمل شيئًا بالنسبة لو ويفيده في سياق عممو، 

لنتيجة التربوية ليذه النظرية مماثمة لمنظرية البنائية إال أنيا تركز وا
عمى تطبيق المعرفة في سياق محدد وبطريقة متكررة ومن تطبيقات 
ىذا اإلطار: التعمم المبنى عمى مشكمة، والتعمم التعاوني، والتعمم 

  [7].النشط
إن ونظرًا لوجود تشابو بين غرفة الصف، والمجتمع الكبير، ف     

غرفة الصف ليا نظاميا االجتماعي، وثقافتيا الصفية، ومعاييرىا، 
وتوقعاتيا، ويجب أن يعكس النمط التعميمي فييا نمط التعامل مع 
المجتمع، وىذا يتطمب عدم محاولة تعميم المعرفة الرياضية بدون 
العممية االجتماعية، وقد زاد االىتمام بالجوانب االجتماعية لمعممية 

وبخاصة تفاعل الطالب مع زميمو أو تفاعمو مع  التعميمية،
المجموعة أو تفاعل المجموعة مع مجموعة أخري، فالجماعة 
شباع حاجات  الرياضية ليا أىمية في تعديل سموك الطالب، وا 
معينة لدى ىؤالء الطالب، تمك التي ليا صمة بالعالقات اإليجابية 

 [8].ريس أو السمبية التي تحدث بينيم في أثناء عممية التد
تتطمب بيئة التعمم عبر الموبايل تعممًا بنائيًا حتى تكون بيئة      

صحية لتعميم المواد الدراسية عامة والرياضيات خاصة، ففي الفترة 
التي سبقت عصر التدفق المعموماتي غير المحدود، كانت 
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المقررات تقوم عمى شكل تعميمي يقوم معمم الرياضيات من خاللو 
ى الرياضي من خالل التكنولوجيا المتاحة مطبوعة بتوصيل المحتو 

كانت أم سمعية أم مرئية؛ لذا فقد كان دور المتعمم ومشاركتو سمبيًا 
بدرجة كبيرة؛ حيث كانت الفرص ضعيفة لمغاية ألنو يقوم المتعمم 
بطرح أسئمة لمتفكير المستقل أو لمتفاعل بين الطالب وانخراطو في 

لتعمم عبر الموبايل، فإنو يوجد تحول تعمم الرياضيات. أما في ظل ا
كبير يتمثل في بناء بيئة تعمم مرتكزة حول المتعمم، تقوم عمى فكرة 
المدرسة البنائية في التعمم التي أساسيا أن المتعمم يقوم ببناء 
معرفتو في أثناء محاولتو لإللمام بالخبرة الرياضية. فما يعرفو 

و، وكيفية تنظيم الخبرات الطالب يعتمد عمى الخبرات المتوفرة لدي
 [9].الجديدة مع البنية المعرفية الموجودة سمفًا 

[ إلى أن التعمم الحقيقي 10ويشير كل من السواعى، خشان ]     
لمرياضيات يتأتى من خالل االنخراط النشط لممتعممين في تعمم 
المفاىيم، والتعميمات الرياضية اليادفة وليس من خالل حفظ 

فقط، وتستطيع التكنولوجيا أن تعزز ىذا الجانب  الصيغ والمفاىيم
من خالل إمكانية وصول المتعممين إلى المفاىيم الرياضية والعممية 
لى خمق بيئات تعميمية تعين المتعممين عمى تطوير  وفيميا، وا 
ميارات التواصل وحل المشكالت الرياضية. وفى ىذا الجانب 

ورة االىتمام عمى ضر  [11أكدت دراسة كل من كيرني، ماىر ]
بالتنمية المينية لمعمم الرياضيات قبل الخدمة من خالل توظيف 

، فقد Ipad التقنيات الحديثة مثل التعمم عبر الموبايل واآلي باد
خمصت ىذه الدراسة إلى أن استخدام الموبايل لمعممي الرياضيات 
قبل الخدمة ساعدىم في تعمم محتوى حساب المثمثات، وتعمم 

، وتنمية ميارات التفكير العميا لدييم، وكذلك مفاىيم الكسور
ساعدىم عمى تعمم الرياضيات في سياق اجتماعي مبنى عمى 

 .أسس النظرية البنائية االجتماعية ومبادئيا
[ 12وقد أوصت دراسة كل من إسماعيل، عزيزان، أزمان ]     

عمى ضرورة التوظيف الجيد لخدمات الموبايل في مجال التعميم. 
[ إلى أن 13] الجانب خمصت نتائج دراسة ماثيو وداميانوفى ىذا 

استخدام معممي الرياضيات قبل الخدمة لمموبايل في تعمم 
الرياضيات، قد ساعد عمى تعزيز التنمية المينية لمعمم الرياضيات 
قبل الممارسة الفعمية لتعميم الرياضيات، فقد ساعدىم عمى تطوير 

ت، وتبادل األفكار، وتخزين أفكارىم الرياضية من خالل المناقشا
 .المعمومات، واسترجاعيا بسيولة خارج النطاق الرسمي لمتعمم

أن استخدام الموبايل  [14] وقد أشار كل من ضاىر، بياعة     
في تعمم الرياضيات لو كثير من الميزات ألنو يتضمن أدوات تتيح 
رسال  تعمم الطالب وتواصميم من خالل اتصال نصي وصوتي وا 

قصيرة وفورية، ووسائط متعددة لعرض المحتوى الرياضي. رسائل 
وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أن تالميذ المرحمة اإلعدادية قد 

 :استخدموا الموبايل في تعمم الرياضيات وتوصموا إلى اآلتي
استكشاف واكتشاف العالقة الرياضية بين قيمة كل من . 1

 + Y= AX الخطيةوبين الرسم البياني لمدالة A,B  البارامترين

B. من خالل تثبيت قيمة البارامتر Aوتغيير قيمة البارامتر ، B 
 .والعكس

تمكن التالميذ وبشكل تعاوني من حساب محيط صخرة من . 2
خالل تقسيم العمل فيما بينيم، من يقيس االرتفاع، وآخر يتابع 
عممية القياس، ومجموعة أخرى تسجل نتائج القياسات، وكان يدور 

عبر الموبايل حول أي ارتفاع وأي حجم من الصخور يمكن النقاش 
 قياسيا؟

توصل التالميذ إلى اكتشاف عالقات رياضية جديدة بظواىر . 3
 .تحدث بصورة يومية في أرض الواقع

[ إلى أن استخدام الموبايل في 15وقد خمصت دراسة جوبتا ]     
خدام مجال تعميم الرياضيات يمثل ثورة في عممية التدريس، فاست

الموبايل في تعمم الرياضيات ساعد الطالب عمى فيم الرسوم 
 البيانية كما ساعدىم عمى اكتشاف مفاىيم رياضية جديدة لم يكن

 .لدييم دراية بيا في بيئة التعمم التقميدية
إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن  [16] ويشير فورد     

أن يساعد في االنخراط في تعمم الرياضيات من خالل استخدام 
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البريد اإللكتروني والتدريب أون الين وقواعد بيانات الويب والتدريب 
عبر الفيديو كونفرانس وىذه األدوات يمكن استخداميا لتزيد من 

التكنولوجيا طرق تعمم مدى سيولة االنخراط بين الطالب، وتوفر 
إلكترونية تساعد في دعم االنخراط عند الطالب في المراحل 

 .الدراسية المختمفة وفى إثرائو
 Student Engagement وقد ورد مصطمح انخراط الطالب     

الطالب والذي  النخراطفي تقرير الدراسة االستقصائية الوطنية 
ب في إنجاز دراستو يعني: مقدار الوقت والجيد الذي يبذلو الطال

الصفية التي تؤدى بو إلى خبرات ونتائج مساىمة في نجاحو. أو 
تاحتيا،  مقدار ما توفره المؤسسة التعميمية من مصادر تعميمية وا 
وتنظيم فرص التعمم والخدمات لدفع الطالب وحثو عمى المشاركة 
واالستفادة من ىذه األنشطة وقد حدد تقرير الدراسة خمسة محاور 

ممارسات التعميمية التعممية الفعالة لمحكم عمى درجة انخراط من ال
 [17]:الطالب وىى 

 . التشاركينشاط الطالب وتعمميم  -أ
 .تفاعالت الطالب مع قيادة الكمية -ب
 مستوى التحدي األكاديمي عند الطالب. -جـ
 .مدى مساىمة الطالب في إثراء خبراتو التعميمية -د 
 .لدعم المقدممستوى رضا الطالب عن ا -ىـ

[ إلى شدة 18ويشير االنخراط وفق تعريف سكنر وبممونت ]     
المشاعر التي تدفع الطالب إلى المبادرة لبدء نشاط التعمم 
واالستمرار فيو. ومن ثم فإن االنخراط يتضمن مكونًا سموكيًا مثل: 
المشاركة في الميام واألنشطة التعميمية المختمفة وآخر انفعاليًا 

شاعر واالتجاىات واإلدراكات نحو المؤسسة التعميمية. أما مثل: الم
[ فيضيفون بعدًا 19أرتشامبموت، وجانوسز، ومريزوت، وباجينى ]

ثالثًا ألبعاد االنخراط وىو البعد المعرفي؛ ويشيرون إلى االنخراط 
النفسي في ميمات التعمم، ويتضمن الشعور بالكفاءة والرغبة في 

اتيجيات التعمم المنظم ذاتيًا في أثناء بذل الجيد، واستخدام استر 
 .عممية التعمم

[ االنخراط 20ويعرف كل من بيكر وكالرك وماير وفيجر ]     
بأنو االنيماك النشط في ميمات وأنشطة تيسر حدوث التعمم، وكف 
أنماط السموك التي تبعد الطالب عن االستمرار في عممية التعمم. 

نوعين من سموك االنخراط:  [ بين26] ويميز كل من كميم وكونل
األول ىو االنخراط المستمر الذي يتضمن عمميات سموكية، 
ومعرفية، وانفعالية والنوع الثاني من االنخراط يشير إلى استجابة 
الطالب لموقف التحدي ومدى إصراره عمى المثابرة وتوظيف 
التفكير االستراتيجي وميارات حل المشكالت أو ممارسة سموك 

  .حالة الفشل انسحابي في
[ إلى أن المجالين الميمين لتحقيق االنخراط 21ويشير يتيم ]     

، Engaging Curriculum في التدريس ىما: منيج انخراطي
فمكي ينخرط  .Engaging Pedagogy وبيداجوجيا انخراطية

الطالب في التعمم يجب عمى مناىج الرياضيات وأنشطتيا أن 
الشخصي( واالستكشاف )حل تتضمن: التفاعل )االفتراضي، و 

المشكالت واالستقصاء( واالرتباط بالحياة الواقعية )مشاكل 
وموضوعات حقيقية واجتماعية( والوسائط المتعددة والتكنولوجيا 
الحديثة. ويزيد من انخراط الطالب في تعمم الرياضيات عندما 
تتضمن استراتيجيات التدريس مواد تواصل وتكنولوجيا حديثة مثل: 

رنت، والمنتديات، والويكي واليوتيوب وغيرىا من مواد التواصل اإلنت
 .اإللكتروني التي تساعد في رفع مستوى االندماج في عممية التعمم

[ أىمية 22ويوضح سكنر وفيرر ومارشاند وكندرمان ]     
االنخراط في ميمات التعمم كعامل رئيس في النجاح الدراسي، 

التنبؤ بتعمم وتحصيل  فعمى المدى القصير يمكن من خاللو
الطالب، وعمى المدى البعيد يمكن من خاللو التنبؤ بالنجاح في 
الحياة العممية والتكيف مع مشكالتيا والقدرة عمى حميا بأسموب 

 .عممي
يؤدى االنخراط في تعمم الرياضيات وما يتضمنو من ميارات      

د أثبتت متنوعة دورًا ميمًا وفعااًل في تعميم وتعمم الرياضيات فق
[ أن تفاعل الطالب ومشاركتو 24[ ودراسة سالم ]23دراسة بينج ]
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مع معممو وزمالئو من خالل قراءة، وكتابة، واستماع، وتمثيل 
لممحتوى الرياضي يؤدى إلى نمو التفكير الرياضي واالتجاه 
اإليجابي نحو الرياضيات. كما أن االنخراط الجيد في حصص 

ب لمرياضيات. ولكي يساعد الرياضيات زاد من تحصيل الطال
المعمم طالبو عمى االنخراط في تعمم الرياضيات، البد وأن ييتم 
بتوفير وتصميم بيئات تدريس بديمة لمتدريس لمتعمم الصفي، األمر 
الذي قد يكون مفيدًا في جانبين: األول يتمثل في تحسين عمق 

ة تتمثل التعمم وتكوين رؤية ذاتية حول التعمم لدى المتعمم، والثاني
في تحسين أداء المعمم ذاتو وزيادة قدرتو عمى صنع قرارات تقويمية 
سميمة، وىذا ما يمكن أن يطمق عميو القيمة المضافة أو العائد 

 [25].اإلضافي لنماذج التدريس الفعالة 
وقد نتج عن التطور السريع في اإلنترنت وجود مؤسسات      

ن من خالليا االتصال تعميمية مترابطة سمكيًا وال سمكيًا يمك
والتواصل بين الميتمين بالعممية التعميمية والوصول السريع إلى 
مقررات الرياضيات اإللكترونية. وقد أصبح التعمم عبر الموبايل 
أحد األنماط الحديثة لتعميم الرياضيات وتعمميا لما يقدمو من مزايا 

عمم مدى متعددة تتخطى حدود الزمان والمكان، وقد أتاح الفرصة لمت
الحياة بدون االرتباط بمكان أو زمان معين؛ لذا كان التحول إلى 
إنتاج مقررات الرياضيات بصورة إلكترونية بكم ىائل نظرًا لمتطور 
المتسارع في عممية إنتاج المقررات اإللكترونية التي تشمل كمًا 
ىائاًل من الكائنات التعميمية متمثمة في: النصوص، ومحاضرات 

، الرسومات التوضيحية، والرسومات المتحركة، وممفات البوربوينت
الصوت، والفيديو، والمعامل االفتراضية، واالختبارات اإللكترونية 

  [7].وغيرىا
وتوجد مبررات عديدة جعمت المؤسسات التعميمية تعمل عمى       

وضع المحتوى الرياضي عمى الموبايل منيا: الرغبة في إتاحة 
من المتعممين، تميز الموبايل بالسرعة في  المحتوى ألعداد كبيرة

تقديم التغذية الراجعة، باعتبار أن أعداد المتعممين الذين يتفاعمون 
مع المحتوى الرياضي عبر الموبايل، أعداد قياسية يصعب تحقيقيا 

بالتعمم اإللكتروني، وكذلك توفر الموبايل بأعداد كبيرة جدًا تشمل 
أجيزة الكمبيوتر محدودة وليست المجتمع ككل، في حين أن أعداد 

مالزمة لممتعمم طوال الوقت مقارنة بالموبايل، وىذا يبين أىمية 
  [3].وسرعة المحتوى الرياضي والتفاعل معو بسيولة و يسر

يتضمن التعمم عبر الموبايل تقديم محتوى تعميمي رقمي متعدد      
 Spoken أو المنطوقة Texts الوسائط مثل: النصوص المكتوبة

words أو مؤثرات صوتية أو رسومات خطية Graphics  بكافة
أنواعيا من رسوم بيانية ولوحات تخطيطية ورسوم توضيحية ورسوم 

ولقطات  Still pictures أو صور ثابتة Animations متحركة
وغيرىا ويتم تصميم المحتوى التعميمي عمى  Video clips الفيديو

صغيرة من المعارف والميارات ىيئة كائنات تعمم أو وحدات تعمم 
ممكنة التعمم في زمن يتراوح عادة بين دقيقتين إلى خمس عشرة 
دقيقة ويمثل كل مقطع منيا فكرة قائمة بذاتيا ويطمق عمى كل 

أو المقطع  Learning Object مقطع منيا الكائن التعميمي
التعميمي وتشكل ىذه المقاطع معًا الدرس اإللكتروني الواحد، كما 

 ن محتوى الدروس معًا محتوى المقرر اإللكترونيتكو 
.[27] E-course  

إن بناء معممي الرياضيات قبل الخدمة كائنات تعمم رقمية أو       
إلكترونية عبر الموبايل يتضمن جوانب إيجابية كثيرة من أبرزىا 
إتقان عممية التعمم واالنخراط فييا، وبناء المعرفة الرياضية بأنفسيم 

ىم عمى اإلبداع الرياضي ومتابعة المستحدث في ىذا مما يساعد
 .المجال
[ أن التدريس الفعال لمرياضيات 28ويرى جراىام، فينال ]     

يتطمب معممًا أعد إعدادًا جيدًا؛ بحيث تكون لديو القدرة عمى اتخاذ 
القرارات المناسبة في الموقف التعميمي حول المعرفة الرياضية 

صف الدراسي وحاجات الطالب ومدة وأىداف المنيج وبيئة ال
انخراطيم في األنشطة الرياضية المختمفة. وتؤكد وثيقة مبادئ 
ومعايير الرياضيات المدرسية عمى ضرورة فيم معممي الرياضيات 

 لما يعرفو طالبيم وما يحتاجون لتعممو ومن ثم تييئة الفرص
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 [29].المناسبة لتعميم وتعمم فعال 
الرياضيات تفرض ضرورة االىتمام  إن ىذه األىمية لمعمم    

بإعداد وتطوير برنامج اإلعداد بما يكفل إعداد معممين أكفاء 
ومؤىمين يمكنيم أداء أدوارىم بنجاح إذ إن خبرات التدريس الفعال 
يتم اكتسابيا خالل فترة اإلعداد قبل الخدمة وخالل برنامج النمو 

تؤكد وثيقة  كما .[28الميني في أثناء الخدمة جراىام، فينال ]
المعايير المينية لتدريس الرياضيات عمى أن الخبرات التي يكتسبيا 
المعمم في أثناء فترة اإلعداد تؤثر عمى الطريقة التي يستخدميا في 

 [29].تدريس طالبو 
 . مشكمة الدراسة2

يعانى تعميم الرياضيات في المؤسسات الجامعية، ومؤسسات       
التعميم العام من اىتمام الطالب بحفظ جوانب التعميم الرئيسة في 
مجال الرياضيات والمتمثمة في المفاىيم، والتعميمات والميارات 
الرياضية دون توخي الفيم في ىذه الجوانب، وقد يرجع ذلك إلى 

حتوى الرياضيات بالتجريد والجفاف، عوامل كثيرة أبرزىا: اتسام م
ضعف ميارات المعمم في التدريس، عدم شعور الطالب بأىمية 

حياتو العممية، ضعف انخراط المتعمم في المشاركة في  فيالمادة 
المحتوى، واألنشطة الرياضية المختمفة، عدم متابعة وتوظيف 

 .المستحدثات التكنولوجية في عممية التعميم
البيئة اإليجابية لتدريس الرياضيات يتطمب تغيير إن تعزيز       

بعض خصائص التعميم، مثل إتباع منيج دراسي يشجع عمى 
التفكير التحميمي والنقدي، واإلبداع والقدرة عمى حل المشكالت 
الرياضية بداًل من التمقين عمى سبيل المثال وىو المتبع في معظم 

خدميا المعممون لتحسين البمدان العربية، إذ تؤكد األنشطة التي يست
قدرات الطالب عمى حل المشكالت في الرياضيات عمى حفظ 

 واستظيار الصيغ واإلجراءات وليس تشجيع االنخراط في عممية
 [30].التعمم من أجل بناء فيم حقيقي لمبادئ الرياضيات المعنية  

 [ أن من األسباب الرئيسة إلحجام31ويرى منصور، سممان ]     
 طالب الجامعة عن دراسة الرياضيات يتمثل في أن طرحيا 

وطرق تدريسيا ال يستخدم التقنيات الحديثة وكذلك عدم اىتمام  
الطالب بالتوظيف الكمي التراكمي لممعرفة الرياضية وتحصيميا أو 
اكتسابيا اكتسابًا تراكميًا واالكتفاء باالكتساب الموقفي لممعمومات 

ة المعرفية لمرياضيات األمر الذي يؤدى بطريقة تعكس تفكك البني
 .إلى االبتعاد عن دراسة الرياضيات وعدم االنخراط في تعمميا

غالبًا ما يكون خطاب معمم الرياضيات في الممارسات       
ذا تأممنا  الصفية الشائعة غير مشجع عمى االنخراط في التعمم، وا 

نجد أن  في المفردات التي يوظفيا المعمم عند طرحة لألسئمة،
معظميا من نوع: أوجد، احسب، أثبت وغيرىا وىذه المفردات ال 
تخمق مناخات حوارية وال تشجع عمى تنمية ميارات االنخراط في 
تعمم الرياضيات، بل تستدعى خوارزميات الحل المثقمة بالرموز 
المجردة والمنغمقة عمى نفسيا، التي تدور في أنساقيا، أما األسئمة 

دت عندما اكتشفت ىذا النمط الرياضي؟ ما ىي من نوع: ماذا وج
الطريقة التي يستطيع من خالليا البحث في ىذه المسألة؟ ابتكر 
استراتيجية لحل ىذا السؤال؟ ماذا فعمت حتى اكتشفت ىذه العالقة؟ 
كيف يمكنك تعديل طريقتك حتى تضمن المعمومات الجديدة؟ عدل 

من األسئمة التي  أو غير من نص المسألة والحظ ما يحدث وغيرىا
تشجع الطالب عمى االنخراط في تعمم الرياضيات، فإنيا تعطى 
إشارة ضمنية مفادىا أن المعمم يقدر تفكير الطالب ويتعامل معو 
كصانع معان وبذلك يشجع الطالب عمى التعبير عن ىذه األفكار 

 [32].بشتى الصور 
 درجات[ أن الطالب يتمتعون ب33وقد أشارت دراسة الزعبي ]     

انخراط متوسطة لذا أوصت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات  
حول سموك االنخراط عند الطالب ومدى مساىمة عوامل تتعمق 
بالطالب أو المعمم أو البيئة الصفية ومتغيراتيا في تحديد مستوى 
االنخراط، فمثل ىذه العوامل تعد مؤشرًا دااًل لحدوث التعمم 

دراسة كل من عميان، يوسف، إخميل،  واالنخراط فيو. وقد أوصت
بالقيام بدراسات نوعية توضح أسباب تدنى  [34] كيالني، معالي

ميارات انخراط الطالب في مجال الرياضيات، كما أوصت 
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بضرورة رفع قدرات المعممين ومديري المدارس بأىمية انخراط 
الطالب في العممية التعميمية التعممية وطرق تحفيزىم لممشاركة 

عالة والتركيز عمى أساليب التدريس القائمة عمى جعل الطالب الف
  .محور العممية التعميمية التعممية

 [ أن نسبة كبيرة من الطالب ال35وقد أكدت دراسة العرابي ]      
يتمكنون من تحديد المعنى المفظي لمرموز الرياضية والبد من 

القادر  ربطيا بنطقيا وتعريفيا. كما أظيرت دراسة بيوت، وعبد
[ أن العديد من الطالب يعانون من ضعف في قدرتيم عمى 36]

التعبير عن أفكارىم، وقدرتيم عمى قراءة وكتابة الرياضيات 
[ أن أخطاء الطالب في 24واالنخراط في تعمميا. ويرى سالم ]

يقوم بتشخيص  الرياضيات وتفاقميا يرجع إلى المعمم الذي ال
غير الصحيحة، كما أنو كثيرًا ما  أخطاء طالبو، وال ييتم بإجابتيم

يجعل الطالب سمبيين مستقبمين فقط وال يعبرون عما بداخميم من 
 .أفكار رياضية مختمفة

إن المتعممين سينخرطون في الميام واألعمال المدرسية لزيادة      
تحصيميم وتحقيق النجاح في مجال الرياضيات، ومن الطبيعي أن 

و من زميل ذكى لحل المشكالت يطمبوا المساعدة من المعمم أ
الرياضية المختمفة، ولكن قد يوجد العديد من الطالب ال يحاولون 
توجيو األسئمة أو طمب المساعدة من اآلخرين ويكتفون بالمحاولة 

. [37] من جانبيم ولو كانت فاشمة إلتمام الميمة المطموب منيم
رجة [ إلى أن الطالب قد حققوا د33وقد توصمت دراسة الزعبي ]

متوسطة من االنخراط )االنيماك( في التعمم، وقد أرجعت الدراسة 
سبب ذلك إلى ضعف طرق التدريس التي يتبعيا المعممون داخل 

 .الحجرة الدراسية
[ إلى أن معظم ما يتعممو الطالب في 38ويرى اليادي ]     

المؤسسات التعميمية صمم لمحقبة الزمنية التي تستخدم الورق 
واألقالم؛ لذلك نحتاج إلى تحديث المقررات الدراسية في العصر 
الرقمي المعاصر، وأحد األسباب الواضحة في ذلك يتمثل في أن 

جامعية يجب أن تمد المؤسسات التعميمية الجامعية أو قبل ال

الطالب بميارات وأفكار جديدة يحتاج إلييا لمحياة والعمل الرقمي 
فالتكنولوجيا الجديدة ال تغير ما يجب أن يتعممو الطالب فقط، 
ولكنيا تغير أيضًا ما يمكن أن يتعمموه، لذا فإنو توجد حاجة ممحة 
ج إلعادة تصميم المقررات الدراسية بصورة رقمية، بداًل من نموذ

الرقابة المركزي المرتبط بإمداد المؤسسة والمعمم بكتاب ثابت لكل 
المتعممين المكتظين بأعداد كبيرة، كما يجب تبنى مدخاًل يرتبط 
بالتممذة المينية لمتعمم، وبذلك يمكن أن يصبح الطالب أكثر 
انخراطًا في عممية التعمم وأن يكونوا مستقمين مع المعمم الذي يدعم 

 .كمستشار تعميمي ال مديرًا لعممية التعميمويوجو الطالب 
 في تعميم الرياضيات، يظير التأكيد عمى حفظ واستظيار     

الصيغ واإلجراءات في جميع الدول العربية، كما أن العديد من 
البمدان العربية تعانى من مشكمة تغيب الطالب، واكتظاظ الفصول 

الرياضيات والعموم، الدراسية وقمة توافر مصادر التعمم الحديثة في 
 والمشاركة المحدودة من جانب الطالب في الشؤون المدرسية

[ إلى ضرورة استبدال 39. وقد أشار كل من الديب، عساف ][30]
أسموب التمقين المتبع في تدريس الرياضيات بأنشطة وخبرات عممية 
يمارس فييا المتعمم ميارات الدراسة والتفكير واالبتكار الرياضي، 

ال المدخل التقميدي الذي يعتمد عمى المحاضرة أو المناقشة واستبد
بمدخل حديث يضع المعرفة الرياضية داخل سياق فيم حياة 
الطالب، ويوفر لو استراتيجيات تعمم التفكير، بداًل من نص الكتاب 

 .الواحد
 [ بضرورة االىتمام بالتنمية40وقد أوصت دراسة األسطل ]     

قبل الخدمة من خالل تطوير تدريس  المينية لمعمم الرياضيات
مقررات الرياضيات وغيرىا باستخدام التقنيات الحديثة التي تمكن 
الطالب المعمم من توظيفيا في المستقبل، وكذلك ضرورة تدريب 
الطالب المعمم عمى التعمم الذاتي والعمل بشكل فردي وفى 
مجموعات صغيرة وفى مجموعات كبيرة تحت إرشاد المعمم 

 .وتوجيو
 وقد أشارت دراسة كل من ىالفيرسون، ولفنشتاين، وليامز     
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[ إلى أن تصميم كائنات التعمم في مجال الرياضيات 41وروكمان ]
ساعد الطالب وكبار السن عمى فيم وتحسين أدائيم في مجال 
الرياضيات من حيث تذكر المفاىيم، والتعميمات، والميارات 

اسة بضرورة تدريب معممي الرياضية المختمفة؛ لذلك أوصت الدر 
الرياضيات عمى تصميم ىذه الكائنات. وقد أشار كل من بيوتيا، 

[ إلى أن تطوير تعميم وتعمم الرياضيات يحتاج إلى 42ماجومبمو ]
تصميم كائنات تعميمية ذات مواصفات عالية من الجودة بيدف سد 
الفجوة المعرفية والرياضية لدى طالب المرحمة الثانوية قبل 

اقيم بالجامعة، فكائنات التعمم في مجال الرياضيات ليا دور التح
 .كبير في التدريس العالجي ومراعاة الفروق الفردية بين المتعممين

[ أنو توجد عقبات 7] وقد أشار كل من طمبة، أبو السعود     
عديدة تواجو المعممين والمتعممين عند تصميم الكائنات التعميمية، 

اثة الكائنات التعميمية وعدم وضوح الفكرة وقد ارجعا ذلك إلى حد
لدى العاممين في مؤسسات التعميم، كذلك صعوبة تصميميا 

نتاجيا وفق معايير جودة عالية. وقد اىتمت دراسة كوتون ] [ 43وا 
الكائنات التعميمية  يا معممو الرياضياتبالكيفية التي يستخدم ب

جاءت نتائجيا  اإللكترونية بيدف التصميم والتطوير والتقويم وقد
توضح أن المعممين يمتمكون ميارات ضعيفة في تصميم الكائنات 
التعميمية الرقمية األمر الذي أثر استخدام وتوظيف ىذه الكائنات 

 .في العممية التعميمية التعممية
[ إلى أن استخدام 44] وقد خمصت دراسة كاي، كناسكا     

بالمرحمة الثانوية كان الكائنات التعميمية في فصول الرياضيات 
محدودًا، وبالرغم من محدودية االستخدام فإن أداء الطالب قد زاد 
بعد استخداميم لمكائنات التعميمية في مجال الرياضيات، وقد 
أوصت الدراسة بضرورة إعطاء الوقت الكافي لتصميم الكائنات 

 .التعميمية وتدريب معممي الرياضيات عمى التصميم الجيد ليا
[ إلى ضرورة التركيز عمى تصميم 45يري لجارستونج ]و      

كائنات التعمم الرقمية في مجال الرياضيات من أجل بناء المعنى 
وليس االكتفاء بعرضيا فقط، وقد تكون في صورة ألعاب أو محاكاة 

أو اكتشاف أو اختبارات إلكترونية أو صور فيديو أو نصوص 
أن يكونوا نشطين  متحركة كل ىذه الكائنات تشجع الطالب عمى

 .في عممية التعمم
تقدم التكنولوجيا الحديثة ومنيا الموبايل الكثير من الكتب      

الرقمية، والمواد السمعية، والفيديو واألدوات، والمناقشات، 
واالختبارات وغيرىا من الكائنات التي يمكن استخداميا من قبل 

م من ذلك فإن المعمم في مجال تعميم الرياضيات وتعمميا، وبالرغ
ىذه الكائنات الرقمية ال يستفاد منيا الطالب بصورة كبيرة أو مباشرة 
في الموقف التعميمي، فالطالب بحاجة ماسة إلى تدريبو عمى 
ميارات تصميم ىذه الكائنات بما يتمشى مع فكر النظرية البنائية 
االجتماعية في التعمم أي التعمم في سياق اجتماعي وليس بمعزل 

جتمع، واليدف من ذلك مساعدتو عمى االنخراط في تعمم عن الم
  .الرياضيات بصورة عميقة

مشكمة الدراسة الحالية في تدنى ميارات  تمما سبق تحدد     
االنخراط في التعمم لدى معممي الرياضيات قبل الخدمة، وكذلك 
ضعف مياراتيم في تصميم كائنات تعمم رقمية في مجال 

 .الرياضيات
 اسةهدف الدر أ. 

ىدفت الدراسة الحالية إلى إكساب معممي الرياضيات قبل      
الخدمة ميارات االنخراط في التعمم وتصميم كائنات تعميمية رقمية 
في مجال الرياضيات وذلك من خالل برنامج تدريبي مقترح قائم 
 عمى التعمم عبر الموبايل، وكذلك تعرف أي السياقات التعميمية

 .الرياضيات عبر الموبايل أكثر تأثيرًا عمى تعمم
 أسئمة الدراسةب. 
   :حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي     

ر تدريبي مقترح قائم عمى التعمم عبما فعالية استخدام برنامج 
الموبايل إلكساب معممي الرياضيات قبل الخدمة ميارات االنخراط 

 في الرياضيات؟في التعمم، وتصميم كائنات تعمم رقمية 
 :وقد تفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية اآلتية
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ما فعالية استخدام برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التعمم عبر . 1
الموبايل إلكساب معممي الرياضيات قبل الخدمة ميارات االنخراط 

 في تعمم الرياضيات؟
عبر  ما فعالية استخدام برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التعمم. 2

الموبايل إلكساب معممي الرياضيات قبل الخدمة ميارات تصميم 
 كائنات تعمم رقمية في الرياضيات؟

ما العالقة االرتباطية بين سياقات التعمم، وميارات االنخراط في . 3
تعمم الرياضيات عبر الموبايل، لدى معممي الرياضيات قبل 

 الخدمة؟
 فروض الدراسةج. 
 :التاليةالية التحقق من صحة الفروض حاولت الدراسة الح     

بين  ( = 0.05) يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى. 1
متوسطي رتب درجات معممي الرياضيات قبل الخدمة في ميارات 
االنخراط في تعمم الرياضيات قبل استخدام البرنامج المقترح عبر 

 .الموبايل وبعده لصالح التطبيق البعدي
بين  ( = 0.05) داللة إحصائية عند مستوىيوجد فرق ذو . 2

ميارات متوسطي رتب درجات معممي الرياضيات قبل الخدمة في 
تصميم كائنات تعمم رقمية في الرياضيات قبل استخدام البرنامج 

 .المقترح عبر الموبايل وبعده لصالح التطبيق البعدي
توجد عالقة ارتباطيو بين درجات معممي الرياضيات قبل . 3
دمة في السياقات المختمفة لتعمم الرياضيات عبر الموبايل، الخ

 .وميارات االنخراط في التعمم
 أهمية الدراسةد. 

 :تمثمت أىمية الدراسة الحالية في اآلتي     
تقديم برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التعمم عبر الموبايل يمكن . 1

إكسابيم أن يفيد معممي الرياضيات قبل وفى أثناء الخدمة في 
نتاج كائنات تعميمية رقمية في مجال الرياضيات  ميارات تصميم وا 

 .وكذلك مساعدتيم عمى االنخراط في التعمم أون الين

مزود بممفات فيديو  CD-ROM تقديم البرنامج عمى موقع. 2
يمكن أن يفيد المتخصص في تعميم الرياضيات وتعمميا عمى 

  .من فروع الرياضياتتصميم كائنات تعمم رقمية في فروع أخرى 
توجيو نظر معممي الرياضيات قبل الخدمة إلى ضرورة . 3

االىتمام بتوظيف التقنيات الحديثة في مجال تعميم وتعمم 
 .الرياضيات عامة والموبايل خاصة

تقديم بطاقة مالحظة يمكن أن تفيد في قياس ميارات معممي . 4
تعميمية رقمية في الرياضيات في برامج أخرى تيتم بتصميم كائنات 

 .مجال الرياضيات
توجيو اىتمام مطوري مناىج الرياضيات نحو تطوير أساليب . 5

 .تعميم الرياضيات وتعمميا باستخدام التعمم عبر الموبايل
تقديم مقياس لميارات االنخراط في تعمم الرياضيات أون الين . 6

إعداد يمكن أن يفيد الميتمين بمجال تعميم الرياضيات وتعمميا في 
مقاييس أخري لتوضيح أىمية التعمم أون الين في شتى فروع 

 .الرياضيات المختمفة
توجيو نظر القائمين ببرنامج إعداد معمم الرياضيات بكميات . 7

التربية بضرورة االىتمام بتوظيف المستحدثات التكنولوجية في 
 .مجال التعميم بصفة عامة ومجال الرياضيات بصفة خاصة

 الدراسةمحددات . ه
 :اقتصرت الدراسة الحالية عمى المحددات اآلتية     

برنامج تدريبي مقترح عبر الموبايل خاص بطالب شعبة . 1
الرياضيات شعبة "التعميم االبتدائي" بكمية التربية جامعة الممك خالد 

 .م2013/2014الفصل الدراسي األول 
 :أبعاد االنخراط في التعمم أون الين وتتمثل في. 2
 .ميارات انفعاليةج. ميارات سموكية. ب.    ميارات معرفية. أ.
ميارات تصميم الكائنات الرقمية في مجال الرياضيات وتتمثل . 3

 :في اآلتي
 ميارات خاصة بالنصوص.  -
 .ميارات خاصة بالصور -
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  ميارات خاصة بالصوت.  -
 .ميارات خاصة بالفيديو -
 .االفتراضيةميارات خاصة بإنشاء الفصول   -
 .ميارات خاصة بتسجيل الطالب في المقرر الرياضي  -
 .ميارات خاصة بنشر الكائنات الرقمية عبر الموبايل  -
 .ميارات خاصة بتصميم أسئمة التقويم  -
تم تطبيق البرنامج التعميمي المقترح خالل الفصل الدراسي . 4

مدة م بكمية التربية جامعة الممك خالد. ول2013/2014األول 
أربعة أسابيع تقريبًا. مقسمة عمى ميارات تصميم الكائنات الرقمية 
األربعة والتي تختص: باألىداف، والمحتوى، واألنشطة، والميارات 
الخاصة بالتقويم وما يتضمنو كل بعد من ميارات فرعية تكون في 

 .النياية الدرس الرقمي عبر الموبايل
 مصطمحات الدراسةو. 

محات الدراسة بصورة إجرائية عمى النحو تم تحديد مصط      
 :اآلتي

  M-learning: التعمم عبر الموبايل. 1
ىو شكل من أشكال التعمم عن بعد وامتداد لمتعمم اإللكتروني،      

يتم فيو استخدام األجيزة الالسمكية، حيث يستطيع المعمم تقديم 
المحتوى الرياضي ومتابعة طالبو في أي مكان وأي زمان من 
خالل تصميم كائنات تعمم رقمية عالية الجودة في مجال 
الرياضيات، كما يستطع الطالب االنخراط في تعمم المحتوى 

 .الرياضي وفقًا لظروفيم واحتياجاتيم
  Learning Engagement: االنخراط في التعمم. 2

ىو مقدار الجيد المبذول من قبل معمم الرياضيات قبل      
في الميام واألنشطة الرياضية المختمفة عبر الخدمة، في المشاركة 

الموبايل، وتكوين ميول واتجاىات ومشاعر إيجابية نحو استخدام  
الطالب المعمم لمموبايل في تعميم الرياضيات وتعمميا. ويقاس 
بالدرجة التي يحصل عمييا معمم الرياضيات قبل الخدمة عمى 

 .المقياس المعد لذلك

  Learning Objects: كائنات التعمم. 3
ىو أصغر جزء رقمي من المحتوى الرياضي والمصمم عبر      

الموبايل لغرض تدريسي واحد في فترة زمنية صغيرة، وىو قابل 
إلعادة االستخدام في مواقف تعميمية مختمفة وقد يكون في صورة: 
أىداف تعميمية أو أنشطة أو نص أو صوت أو حركات أو فيديو 

اختبار وقد تندمج معًا لتكون الدرس  أو صور ثابتة ومتحركة أو
التعميمي. ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب المعمم عمى 

 .بطاقة المالحظة المعدة لذلك
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

 :التعمم القائم عمى الموبايل وتعميم الرياضيات . 1
جميع مجاالت مر العالم بعدة ثورات كان ليا تأثير كبير عمى      

 الحياة عامة ومجال التعميم خاصة، فكانت الثورة الصناعية
Industrial Revolution   في القرن الثامن عشر والقرن التاسع

 Revolution Electronics عشر، ثم جاءت الثورة اإللكترونية

 في الثمانينات من القرن العشرين، ثم جاءت الثورة الالسمكية
Wireless Revolution   في نياية القرن العشرين وبداية القرن

،  Mobileالحادي والعشرين؛ حيث كان الياتف النقال أو الموبايل
التي انتشرت بسرعة  Wireless Devices واألجيزة الالسمكية

فائقة وبأعداد كبيرة في العالم أجمع أكبر مؤشر عمى أىمية الثورة 
 .[46]الالسمكية ودورىا في مجال التعميم 

قد كانت لتمك الثورات الثالث تأثير كبير عمى العممية ل     
التعميمية، فمم يعد النموذج التقميدي في التعميم الذي يعتمد عمى 
الحفظ والتمقين واالعتماد عمى المعمم كمحور لمعممية التعميمية 
والكتاب كمصدر أساسي لممعرفة مع المعمم ىو النموذج المناسب، 

في الثمانينيات الفضل في استخدام  بل كان لمثورة اإللكترونية
أجيزة الكمبيوتر وشبكات االنترنت العالمية، فظير نموذج التعمم 

الذي ساعد في جعل التعمم عن بعد  E-learning اإللكتروني
وجيًا لوجو أمرًا ممكنًا، وأدت الثورة الالسمكية إلى ظيور نموذج 

د عمى الذي يعتم M-learning جديد ىو التعمم عبر الموبايل
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استخدام التقنيات الالسمكية النقالة في التعمم والتدريب عن بعد 
مثل: الياتف النقال، والمساعد الرقمي الشخصي، وأجيزة الكمبيوتر 
اآللية المصغرة مما أدى إلى التحول من بيئة التعمم الالسمكية إلى 

 [46].بيئة التعمم الالسمكية 
ستخدام األجيزة الالسمكية ويعرف التعمم عبر الموبايل بأنو ا     

 Mobile النقالة الصغيرة والمحمولة يدويًا مثل اليواتف النقالة

Phonesوالمساعدات الرقمية الشخصية ،PDAs  واليواتف ،
 Tablet PCs الحاسبات الشخصية، و  Smartphone'sالذكية

الصغيرة لتحقيق المرونة والتفاعل في عمميتي التدريس والتعمم في 
 [46].أي وقت وفى أي مكان  

[ أن أجيزة الموبايل لم 47ويشير بيتيت، كيكيالسكا وىولم ]     
تصمم من البداية لتطبيقات تعميمية، لكن االمتالك الشخصي ليا 

قمل من يزيد من إحساس المتعمم بالقرب من جيازه الشخصي وىذا ي
مشاكل ممكنة تتعمق بقابمية استخدام الموبايل في مجال التعميم. 
باإلضافة إلى ذلك أن التطورات التكنولوجية الحاصمة في أجيزة 
الموبايل مثل: شاشات أكبر وأكثر جودة، ذاكرة أكبر، قدرة متعددة 
الوسائط أكثر تقدمًا، وبطاريات ذات عمر أطول، تزيد ىذه األشياء 

استعمال أجيزة الموبايل في العممية التعميمية؛ لذلك فإن من سيولة 
مشاكل استخدام ىذه األجيزة في التعمم أصبحت تتمحور حول 

 .مدى توفر مواد مناسبة لموضوع التعمم الفعال
من أىم خصائص التعمم عبر الموبايل أنو يأخذ عممية التعمم      

أن يتفاعل مع  بعيدًا عن أي نقطة ثابتة لتمبية رغبة المتعمم في
أطراف المجتمع التعميمي دون الحاجة لمجموس في أماكن محددة 
وأوقات معينة أمام شاشات الكمبيوتر، وىو ما أعطى مزيدًا من 
الحرية في عممية التعمم ليتم داخل وخارج أسوار المؤسسات 
التعميمية، باإلضافة إلى تحقيق المشاركة والتعاون بين الطالب 

معممييم بغض النظر عن التباعد الجغرافي،  بعضيم البعض وبين
األمر الذي قد يساعد الطالب عمى االنخراط في التعمم وزيادة 

 .[46]تحصيميم الدراسي 

[ جوانب التعمم عبر الموبايل إلى 48أما شابمز فقد صنف ]     
 :أربعة جوانب رئيسة تتمثل في اآلتي

األدوات  التعمم عبر الموبايل كوسيط يحدث عندما تتوسط. 1
 .التكنولوجية الحديثة بين المتعمم والمعرفة

التعمم عبر الموبايل كتطور لمتعمم اإللكتروني الذي يستخدم . 2
 .كتكنولوجيا محمولة

التعمم عبر الموبايل كتعمم غير رسمي يتحدى التعمم الرسمي أو . 3
 .يكممو

 التعمم عبر الموبايل كتعمم ممركز بالمتعمم، حيث المتعمم ىو. 4
 .النقال وليس بالضرورة التكنولوجيا

 : [3]ويختمف التعمم عبر الموبايل عن التعمم اإللكتروني في اآلتي
يعتمد التعمم اإللكتروني عمى استخدام األجيزة السمكية، في . 1

 .حين يعتمد التعمم عبر الموبايل عمى األجيزة الالسمكية
تة من أجل يتطمب التعمم اإللكتروني التواجد في أماكن ثاب. 2

االتصال سمكيًا، في حين أن التعمم عبر الموبايل يتصل باإلنترنت 
 .السمكيًا دون الحاجة لمتواجد في أماكن ثابتة

يضمن التعمم عبر الموبايل سيولة االطالع عمى الرسائل . 3
لتواجد  SMS المتبادلة بين المعمم والمتعممين باستخدام خدمة

أما في التعمم اإللكتروني فيتم  الموبايل باستمرار مع مستخدميو،
باستخدام البريد اإللكتروني، وقد ال يطمع عميو المعمم أو الطالب 

 .في الحال
 يتم التعمم عبر الموبايل في أي وقت وفى أي مكان، في حين. 4
 يتطمب التعمم اإللكتروني الجموس أمام أجيزة الكمبيوتر المكتبية 
 .أو المتنقمة وفى أماكن محددة 
يسيل تبادل الممفات والكتب اإللكترونية بين المتعممين في . 5

، وىذا ال يتوفر في SMS التعمم عبر الموبايل باستخدام خدمة
 .التعمم اإللكتروني

السعة التخزينية لمتعمم عبر الموبايل أقل من السعة التخزينية . 6
  .لمتعمم اإللكتروني
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ي أدخمت عمى [ أن التطورات الت49ويشير عبود، العاني ]     
الموبايل لتصمو باإلنترنت، قد فتحت المجال واسعًا أمام استخداماتو 
التعميمية، فقد أصبح بإمكان المعمم والطالب والمؤسسة اإلدارية 
التعميمية اإلفادة من تقنية جياز الموبايل المتصل بشبكة اإلنترنت 

 :في مجاالت عديدة أبرزىا التالي
بايل بأنو يوفر االتصال في اتجاىين نمط االتصال: يتميز المو . 1

من المرسل إلى المستقبل، ومن المستقبل إلى المرسل؛ ولذلك فإنو 
يعد أداة فاعمة في إيصال تداول المعمومات بأشكاليا المتنوعة، 

 .واستقبال رد فعل المستجيب عن طريق الياتف المستقبل
ر تعدد االستخدامات: فيو ىاتف لالتصال، وكاميرا لمتصوي. 2

والفيديو، وساعة متنقمة، والقط لممحطات اإلذاعة والتمفاز، وبريد 
نصي وصوري وصوتي، ومصباح لإلضاءة، ومفكرة لممواعيد 
والمالحظات الميمة، وسجل لميواتف المطموبة والرسائل المتبادلة 
وغيرىا من الخدمات العديدة التي تجعل منو أداه ميمة لتمبية كثير 

ية اليومية لممعممين والمتعممين والعاممين في من االحتياجات التعميم
 .مجال التعميم

سيولة الحمل: صغر حجم الموبايل يجعمو جيازًا عمميًا مريحًا . 3
في الحمل من قبل الكبار والصغار، ويحقق إمكانية االحتفاظ بو 
دون مضايقو، واستخدامو في أثناء تأدية عمل آخر في الوقت 

جيازًا ميمًا في تشكيل مواقف  نفسو. وىو ما يجعل الموبايل
 .تعميمية تتطمب ىذا القدر من المرونة يصعب تشكيميا بدونو

عدم الحاجة إلى األسالك: وىى خاصية ميزتو عن األجيزة . 4
األخرى، فإذا كان التميفون الثابت مقيدًا بالحاجة إلى مصدر 
 كيربائي أو أسالك لربطو، فإن الموبايل قد رفع ىذا القيد وزاد من
مرونة االستخدام والتنقل بو في جميع المواقف التعميمية الرسمية 

 .وغير الرسمية
 النقل الرقمي لموسائط المتعددة: ويشمل نقل النص، والصوت،. 5
يصاليا إلى   والصورة، والفيديو، والرسوم بأنواعيا المختمفة وا 

 الطالب. وىكذا يكون بإمكان المعمم وطالبو تبادل البيانات

 .ت بأشكاليا المختمفة عن طريقووالممفا 
التغطية بعيدة المدى: وىى خاصية تميزه عن تقنية البموتوث . 6

التي تتحدد داخل مساحة ذات نطاق محدود مقارنو بتقنية الموبايل 
التي يمكن أن تغطى مساحة العالم كمو، وىو ما يجعل من 

 .الموبايل إحدى أىم تقنيات التعميم عن بعد
[ بضرورة 50اسة كل من السمدونى، أحمد ]وقد أوصت در      

توعية الطالب باستخدام الموبايل في األعمال التعميمية نظرًا 
الحتوائو عمى كثير من المعارف والخبرات التي يمكن أن تعرض 
كأنشطة تعميمية، كما أوصت الدراسة بضرورة تدريب الطالب عمى 

تاحة  عرض أو استقبال المحتويات التعميمية عبر الموبايل، وا 
الفرص لمتنمية المينية لمعمل عمى استخدام الموبايل في العممية 

 .التعميمية
إن التعمم مدى الحياة ال يمكن اقتصاره عمى الصف المدرسي      

التقميدي، فميس من المعقول وال في إمكانيات طالب العمم المادية 
إلى مكان محدد متمثاًل في الجامعة أو  المجيءأن يطمب منو 

المدرسة كل مرة يتعين عميو تمقى العمم؛ لذلك يترتب عمى ضوء 
تنوع وتعقيد وتغيير الحاجات التربوية أن تتجاوز الخدمات التربوية 
آلية التعاطي وجيًا لوجو داخل المؤسسة التعميمية وتبنى التعمم عن 

 .[51]بعد والتقنيات الحديثة غير النظامية 
يمثل تعميم الرياضيات في المراحل الدراسية المختمفة فعالية      

عممية تتداخل مع عنصر الثقافة بما يضمن تحقيق تقدم وتطور 
ممموس في البيئة التعميمية بالشكل الذي يحقق احتياجات المجتمع. 
ومن ثم فإن نمو التكنولوجيا، والتأثيرات العميقة التي حممتيا 

وتر وشبكات اإلنترنت، تصاحبيا تطورات في كل تطبيقات الكمبي
من الرياضيات البحتة والتطبيقية ستساىم في زيادة مساحة المعرفة 
الرياضية وعمق جذورىا بوصفيا عممًا مستقاًل بذاتو، لقد نجم عن 
البيئة المجتمعية المعاصرة جممو من التأثيرات التي ساىمت في 

المدرسية، وأصبح من تغيير خصائص أساليب تعميم الرياضيات 
الواجب عمى ىذه التأثيرات أن تنعكس إلى قدرات إضافية تمنح 
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لممتعممين وتييئيم لممشاركة في فعاليات عالم الغد وأنشطتو 
 [52].المختمفة 

[ أن توظيف التكنولوجيا 53ويشير كل من آدمز وميمينبورخ ]     
اتيا في مجال الرياضيات يدعم تعمم الطالب لما ليا من إمكان

البصرية وأدوات تساعد الطالب عمى اكتشاف العالقات الرياضية 
المختمفة. وفى ىذا الصدد خمصت دراسة أحالم عنبوسي، وجيو 

الحاسوبي  [ أن استخدام برنامج "جيوجيرا"54ضاىر، ونمر بياعو ]
في تعميم وتعمم الرياضيات ساعد الطالب عمى فيم الرسم البياني، 

، والميل المتغير، والتحويالت اليندسية مثل: والميل، والميل الثابت
  .االنعكاس، والدوران واإلزاحة وغيرىا من المفاىيم اليندسية

[ بتوظيف أجيزة الموبايل 55وقد اىتمت دراسة كالو، موىان ]     
 في تعمم الجبر لدى طالب المرحمة الثانوية، من خالل بناء تطبيق

Mobile math. وقد تم تقييم التجربة من  وذلك لمدة ثالثة أسابيع
خالل اختبارات واستبانات عبر الموبايل ذاتو وقد خمصت ىذه 
الدراسة إلى أن الطالب قد تحسن أداؤىم وكانوا متحمسين لتعمم 

 Mobile math الجبر عبر الموبايل، وكذلك خمصت أن تطبيق

لم يكن لو تأثير عمى الطالب الذين يدرسون المحتوى الجبري ألول 
 .مرة

[ بدراسة 56وقد اىتمت دراسة كل من بياعة وضاىر ]     
الظروف التي تؤثر عمى تعمم تالميذ المدرسة اإلعدادية لمرياضيات 
عبر الموبايل، وقد خمصت الدراسة إلى سيطرة التالميذ عمى 
تعمميم لمرياضيات، وتصرفيم كرياضيين عمميين، وبصفة عامة 

ت والقدرات المتنوعة لمموبايل تأثر التالميذ بشكل إيجابي باإلمكانيا
في مجال تعميم وتعمم الرياضيات؛ لذا أوصت الدراسة بضرورة 

 .توظيف الموبايل في مجال تعميم الرياضيات وتعمميا
[ فقد ركزت عمى 57أما دراسة حممي مصطفى أبو موتو ]     

ذوى الفئات الخاصة وخمصت إلى أن استخدام بيئة التعمم عبر 
ميذ الصم، قد ساعدىم عمى التحصيل ورفع الموبايل مع التال

كفاءتيم في التعمم؛ لذا أوصت الدراسة بضرورة االىتمام بتوظيف 

بيئة التعمم عبر الموبايل في التعميم بصفة عامة وتعميم الصم 
 .بصفة خاصة

 :االنخراط في تعمم الرياضيات عبر الموبايل . 2
 Alexander Astin م قدم الكسندر أوستن1984في عام      

التطورية لطالب الجامعة  نظريتو التي سماىا النظرية التنموية أو
الذي عرفو  Engagement التي سميت فيما بعد باالنخراط

"أوستن" بأنو" كمية الطاقة الجسدية والنفسية التي يكرسيا الطالب 
وتعتمد ىذه النظرية عمى مبادئ خمس  الجامعي لمخبرة األكاديمية".

 :[58]تتمثل في اآلتي 
استثمار الطاقة الجسدية والنفسية لممتعمم ىو اليدف الرئيسي . 1

 .لالنخراط
)بعض  يحدث االنخراط من خالل سمسمة متصمة من األنشطة.. 2

الطالب أكثر انخراطًا من غيرىم فالطالب يستطيع االنخراط في 
 ).مستويات مختمفة من األنشطة المختمفة

 .االنخراط لو سمات نوعية وكمية. 3
يرتبط تعمم الطالب في أي برنامج تعميمي بنوعية وكمية . 4

 .االنخراط في ىذا البرنامج
ترتبط الفاعمية في أي ممارسة تعميمية بالقدرة عمى الممارسة . 5

واالنخراط الطالبي. فاالنخراط يشمل عوامل عدة تتمثل في: 
النجاح األكاديمي، والتفاعل مع المعممين، والمشاركة في األنشطة 

 .المصاحبة لممناىج الدراسية، والتفاعل مع األقران
إن الدافعية واالنخراط في بيئة التعمم التقميدي تتوقف عمى      

جوانب أربعة تتمثل في: المتعمم وىو الذي يتحمل مسئولية تعممو، 
والمعمم وىو الذي يجب أن يمتمك كثيرًا من الصفات التي تشجع 

تعمم في عممية التعمم مثل: الفعالية عمى زيادة الدافعية وانخراط الم
في التدريس والقدوة الحسنة والتوقعات اإليجابية حول تعمم الطالب، 
والجانب الثالث ىو: المناخ التعميمي المشجع عمى زيادة الدافعية 
واالنخراط في عممية التعمم، أما الجانب الرابع فيتمثل في: عمميات 

لرغبة في التعمم من خالل التدريس التي تبعث في نفوس الطالب ا
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األخذ في االعتبار اىتماماتيم وميوليم والعمل عمى إدماجيم في 
 [59].الموقف التعميمي وتزويدىم بالتغذية الراجعة الفورية والمرجاة 

إن الموقف التعميمي اإللكتروني مختمف عن موقف التعميم      
ي العممية التقميدي، حيث إن ىذا الموقف يضم طرفًا واحدًا من طرف

التعميمية وىو المتعمم؛ ونتيجة لذلك فإن عناصر بيئة التعمم 
التقميدي )المعمم، والمتعمم، والمناخ التعميمي، وعمميات التدريس( ال 
تنطبق عمى البيئة اإللكترونية والتعمم عبر الموبايل، لذلك فإن 

يدي، االستراتيجيات المتبعة لزيادة الدافعية واالنخراط في التعمم التقم
قد ال تكون فعالة في زيادة دافعية المتعممين وانخراطيم في موقف 

 [59].التعمم اإللكتروني والتعمم عبر الموبايل 
[ أن دافعية الطالب 60وقد خمصت دراسة كيم، فريك ]     

وانخراطيم في عممية التعمم يزداد عندما يكون المحتوى اإللكتروني 
عامل الطالب مع التقنيات لو عالقة بواقعيم، وكذلك سيولة ت

الحديثة ورغبتيم في التعمم الذاتي المستمر، وكذلك تقديم التعزيز 
وقد اىتمت  ى أثناء دراسة المادة التعميمية.والدعم في بداية وف

ببحث دافعية المعممين  [61دراسة ىارتنت، جورج، درون ]
وقد  On-line وانخراطيم قبل الخدمة في بيئة التعمم أون الين

صت إلى أن الدافعية واالنخراط في التعمم عممية معقدة خم
ومتداخمة، وأن تحديد األىداف وتصميم بيئة التعمم اإللكتروني، 
وفتح باب المناقشات وتعدد االختيارات ودعم المعمم ليا دور كبير 

 .في انخراط المتعمم في عممية التعمم
ت [ إلى أن أكثر التطبيقا62وقد توصمت دراسة رجب ]     

استخدامًا من قبل طالب الجامعة يتمثل في: شبكات التواصل 
االجتماعي، والبريد اإللكتروني، والموبايل األكثر استخدامًا، كما 
خمصت إلى وجود ارتباط تام بين مستوى االستخدام والدافعية 

 .واالنخراط في التعمم
 [ ببحث العالقة بين الدافعية اإليجابية عند63] واىتم ريفى     

الطالب، وانخراطيم في التعمم وقد أطمق عمى ىذه العالقة عالية  
 High quality relationship withالجودة بين المعمم والطالب

teachers  واقترح عمى المعمم أن يمارس أنماطًا سموكية معينة من
أجل تدعيم العالقة بين المعمم والطالب وقد أطمق عمييا حساسية 

ف فيما يفكر الطالب؟ وكيف يفكر؟ ودرجة المعمم وقدرتو عمى تعر 
انيماكو في عممية تعمم الرياضيات، بحيث تؤدى ىذه الحساسية 
إلى استجابة المعمم لحاجات الطالب، كما تشير الدراسة إلى بعد 
آخر وىو أن يشعر الطالب باالنتماء من خالل إدراكو لمكانتو عند 

بين المعمم  معممو، كما تشير الدراسة إلى بعد ثالث لمعالقة
والطالب وىو دعم المعمم لطالبو، بحيث يقدم ليم الدعم والمساعدة 
في إنجاز أىدافيم، فدعم المعمم اإليجابي يزيد من إحساس الطالب 

 .بالكفاءة في موقف التعمم ومن ثم انخراطو فيو
ويؤدى معمم الرياضيات دورًا ميمًا في تفعيل التعمم والتعميم 

ب من الحصول عمى المعرفة الرياضية الصفي، بما يمكن الطال
وتطوير الفيم الحقيقي لمرياضيات، حتى يكونوا بنائيين عمييم 
االىتمام بالمفاىيم التي يحمميا الطالب، وكذلك عمييم العناية 
بالتفاعل االجتماعي لدى طالبيم، ودفعيم نحو االنخراط في 
ا عمميات الحوار والنقاش عمى المستوى الفردي والجماعي، كم

يجب عمييم استخدام التقنيات الحديثة وطرح أسئمة مفتوحة، مما 
يسيم في إثارة فضول الطالب، فيقبمون عمى طرح األسئمة 

  [29].واالستفسارات
ًً في بناء مناخ       ويعد خطاب معمم الرياضيات عنصرًا أساسيًا

جيد وفعال النخراط الطالب في تعمم الرياضيات؛ حيث يشكل 
دًا جوىريًا من أبعاد الموقف االتصالي، والموقف خطاب المعمم بع

يمكن اختزالو إلى مجرد انتقال المعمومات من المعمم  االتصالي ال
إلى الطالب، بل يشتق معناه وداللتو مما ينطوي عميو من فعل 
وتفاعل وتبادل التأثير والتأثر بين الطالب، فمن أجل تفاعل 

ويشتمل عمى صيغ  وانخراط حقيقي فعال، البد من خطاب يؤثر
 تتجاوز الصيغ التقميدية لتستحث الطمبة عمى التعبير عن أفكارىم

 [32].بطرق وأشكال شتى 
 أن الطالب المنخرطين في ميمات تعمم الرياضيات لدييم     
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الفرصة لالستفادة بشكل أكبر من المادة التي يعرضيا معمم 
لصفية، الرياضيات، وتتوفر لدييم فرص لممشاركة في األنشطة ا

كما أنيم يتمتعون بعالقة داعمة من قبل المعمم ونتيجة لذلك يتوقع 
  [20].أن يكون تحصيميم الدراسي أعمى

 :تصميم كائنات التعمم الرقمية في الرياضيات . 3 
عندما يكون معمم الرياضيات ىو محور العممية التعميمية      

المادة  التعممية، فيذا يعنى أن عمى المعمم أن يقوم بتحضير
التعميمية ويقدميا لمطالب بشكل جاىز؛ حيث يكون دور الطالب 
في ىذه الحالة االستماع والتمخيص والحفظ، أما عندما يكون 
المتعمم محورًا لمعممية التعميمية فيذا يعنى أن عمى الطالب أن 
يجتيد ويبذل جيدًا لتحصيل المعرفة والخبرة معتمدًا في ذلك عمى 

وانخراطو مع المعمم أو الزمالء أو مع المادة  نشاطو وعمى تفاعمو
 . [64]التعميمية

إن التطور الذي طرأ خالل السنوات األخيرة في مجال التعميم      
يؤكد عمى توجيو المتعمم ليقوم بنفسو بالتعمم من خالل األنشطة 
والتجريب والبحث واالستقصاء مع ضرورة توفير مناىج وأساليب 

ق لممتعمم إمكانية التعمم الذاتي والعمل ضمن جديدة في التعميم تحق
فريق لتحقيق أىداف يرسميا الطالب بأنفسيم بمساعدة المعمم، 
ومن أجل مواكبة تطورات العصر يحتاج المعممين والمتعممين في 
مجال الرياضيات المتالك ميارات دخول مجال التكنولوجيا 

أساسيًا  الحديثة التي أصبح الكمبيوتر وشبكات اإلنترنت ركناً 
 [65].لمدخول إلييا 

 [ عمى أن معمم39] وقد ركزت دراسة كل من الديب، عساف     
الرياضيات يجب أن يمتمك كثيرًا من الميارات الرياضية، من  

 :أبرزىا اآلتي
وتضم ميارات: إدراك نوع المحتوى،  ميارة فيم المحتوى: -أ

 حل المشكمةوتحديد الفكرة الرئيسة، وتحديد التفاصيل الداعمة ل
دراك العالقة بين عناصر المشكمة الرياضية  .الرياضية، وا 

 ميارات التعامل مع النص: وتتضمن ميارة تمخيص المشكمة، -ب

 .وتفسير الرسومات اليندسية والبيانية 
ميارات إتباع التعميمات: وتضم ميارة التدقيق في معطيات  -جـ

استخدام السرعة وتسجيل السؤال، وميارة تجميع األفكار، وميارة 
 .المالحظات

ميارة األداء الصفي: وتضم ميارة المشاركة في النقاش، وميارة  -د
 .ىإلى استنتاج، والبحث عن حمول أخر التوصل 

ميارة تنظيم الوقت: وتضم ميارة حذف التفاصيل غير  -ىـ
الضرورية، وميارة تنظيم البيانات، وتقسيم الوقت عمى عناصر 

 .ب األفكار ترتيبًا ىرمياً المشكمة، وترتي
لقد كثرت المطالب والتحديات، والمسئوليات عمى عاتق      

معممي الرياضيات بالمراحل الدراسية المختمفة في الوقت الحالي، 
وتعددت أشكاليا، فمم تعد مجموعة الميارات التي أشار إلييا كل 

تواكب مينة معمم الرياضيات في العصر  [39من الديب، عساف ]
الحالي، بل أصبح من الضروري االستجابة إلى جممة االحتياجات 
التي تتطمبيا الخصائص دائمة التغير لممجتمع التكنولوجي 

 [52].  المعاصر
إن نظرة معممي الرياضيات وخبرتيم في دمج التكنولوجيا      

ىتمام بمستقبل الحديثة في مجال تعميم الرياضيات يساير اال
الطالب في العصر الحالي؛ حيث إن من أىم أىداف تعميم 
الرياضيات وتعمميا وتكامميا مع البيئة المحيطة بالمتعممين، 
فالمعممون مطالبون أن يكون لدييم الخبرة الكافية في تكامل 
التكنولوجيا بشكل حقيقي وطبيعي لخدمة تعمم الرياضيات؛ لذا فإن 

ت التعميمية المختمفة قد تأتى من مدى قدرة الفروق بين المؤسسا
ومبادرة معممييا لمتغيير نحو الطرق والنماذج والتطبيقات التعميمية 
الحديثة التي تدعم تحسين وتطوير تعميم الرياضيات وتعمميا 

.[66] 
 [ إلى أن المناىج وطرائق التدريس67ويشير الموسوي ]     

تكنولوجية، فالمنيج لن يكون ستشيد طفرة توازي الطفرة المعرفية وال
مكونًا من كتب ومواد وأدلو تقميدية، بل ستؤثر تقنيات النشر 
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والكتاب اإللكتروني والموبايل وكائنات التعمم الرقمية في تصميم 
المناىج وتقديميا لمطالب، وىذا سيتطمب تصميمًا تفاعميًا لممحتوى 

ب تحميل واألنشطة متمركزًا حول الطالب، وسيكون بإمكان الطال
الكتب واألنشطة اإللكترونية التفاعمية ومناقشة محتوياتيا مع 

 .زمالءه عبر الشبكة اإللكترونية وعبر الموبايل
 Learningوتعد الكائنات التعميمية أو الوحدات التعميمية     

Objects  مصادر رقمية محددة بشكل فريد، ويمكن استخداميا
[ إلى أن الوحدات 68الباسط ]عبد  لدعم عممية التعمم. ويشير

تعد  Digital Learning Objects (DLO) التعميمية الرقمية
إحدى التطبيقات اإللكترونية الحديثة، التي تقوم عمى فكرة حديثة 
في تفعيل استخدام الوسائط الرقمية في تدريس الموضوعات 
 الدراسية، وذلك بإعداد بنوك أو مستودعات لعدد كبير من جزئيات 

 سائط الرقمية المستقمة والقائمة بذاتيا وتقديميا لممعممين إلعادة الو 

 .استخداميا مرات متعددة في إطارات تعميمية جديدة
[ إلى أن المحتوى الرقمي يعد من العناصر 69] ويرى المحيا     

الرئيسة لتصميم المقررات إلكترونيًا وىو يرتبط بالمحتوى التعميمي 
ورسم، وصورة، وفيديو، وحركة  عمى ىيئة: نص،الذي يقدم 

)الموجودات( التي يتم استدعاءىا من مكتبات Assets  وتسمى
لتكوين الصفحات  LMSإلكترونية تخضع لنظام إدارة التعمم 

اإللكترونية لموحدات التعميمية ويؤلف مجموع ىذه الوحدات المنيج 
الدراسي. وبذلك يتكون المقرر الدراسي من دروس تتمثل عناصرىا 

ويسمى  XMLأو صفحات مكتوبة بمغة  Assetفي مكونات 
Assets أما المحتوى المكتوب بمغة ،Extended Mark up 

Language(XMLبـ )SCOة إلى . نسب(Standard 

Sharable Content Object Reference Model) 
SCORM ( 2(، وشكل )1شكل.) 

                                                    
 2شكل                                                  1شكل                                           
 SCOمكونات                                                     ASSETمكونات                                    

أن النصوص، واألصوات،  [70] يرى تمبوسون، ينكورا     
 Digitalوالرسوم المتحركة، والشرائح تعد األصول الرقمية 

Assets  لبناء الكائنات التعميمية، وىذه الكائنات تمثل المنطقة

الوسيطة بين تكوين المديول ومن ثم المقرر الدراسي، وبين 
 (.3الموجودات الرقمية كما يوضح شكل )

        

 
 3شكل 

الكائنات التعميمية والمقرر الدراسي
 أن إلى[ 71] أوعراق خصاونو، من كل دراسة خمصت وقد

 لدى المثمث ىندسة تعميم في اآللي الحاسب برمجيات استخدام
 النظريات فيم عمى ساعدىم قد اإلعدادي، الثالث الصف طالب

 عبر الرياضي المحتوى ببرمجية الطالب فقيام براىينيا، واستيعاب

 االستنتاجات عمى التركيز من الطالب مكنت اآللي الحاسب
 أن كما المثمث ليندسة المرئية الخصائص عمى منيا أكثر المنطقية
 أثناء في لممتعممين البرمجية تمنحيا التي الفورية الراجعة التغذية
 عمى القدرة الطالب منح قد المختمفة، الرياضية لمنشاطات تنفيذىم

Digital Assets Learning Objects Modules Courses 
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 وتعديل الصحيح، الرياضي والحدس التنبؤات إلى والتعرف التفكير
 .لدييم الخطأ الفيم
 :الموبايل عبر الرياضيات تعمم سياقات . 4

 الرياضية البنية عمى تركيزىا الرياضيات مناىج يميز ما أن     
 ليما لما النفس وعمم الرياضيات مجال في الحديثة النظريات وعمى
 وطرق الرياضية المعرفة تنظيم في النظر إعادة في كبير أثر من

 المراحل في الرياضيات تدريس يتميز أن يجب لذا. تدريسيا
 عمى االعتماد من التقميل في تتمثل رائدة بحركة المختمفة الدراسية
 والتعمم التعميم نظريات واستخدام التدريس، في المعتاد األسموب
 الطالب تحصيل تحسين إلى يؤدى سوف الذي األمر الحديثة،
 ومستعدين تواجييم التي المشكالت حل عمى قادرين ويجعميم
 السريع التكنولوجي والتقدم المعرفي والتزايد العممي التقدم لمسايرة

  . [8]الحالي العصر في
 التعمم عمى التركيز إلى الحديثة التربوية النظريات سعت وقد     

 لمعممية أساسياً  محوراً  يصبح بحيث الطالب، عمى المعتمد
 والمتعمم، المعمم من كل أدوار في تغيراً  ذلك ويتطمب التعميمية،

 ىو المعمم أن عمى تركز التقميدية التربوية النظريات كانت أن فبعد
 نقل عممية ىو التعمم وأن التعممية التعميمية العممية محور

 عممية ليس التعمم أن لتوضح البنائية النظرية ظيرت معمومات،
 العقل قيام خالل من ذلك بعد تبدأ عممية ىو بل لممعمومات، نقل
 من معمومات من إليو يصل ما عمى اعتماداً  الجديدة المعرفة ببناء

   [72].لديو السابقة المعمومات مع دمجيا خالل 
 جامدة بصورة غالباً  تطرح الرياضية الموضوعات كانت لقد     

 اإلنساني النشاط عن ما حد إلى وبعيدة سطحية وبمضامين
 ضمن وتقدم التعمم في االنخراط عمى المتعمم يشجع الذي التفاعمي

 عن الخارجة أي الصارمة، والقوانين والتعريفات النظريات من حشد
 لغة تكريس يتم ما وغالباً  اجتماعي أو ثقافي أو تاريخي سياق أي

 تفصل المدرسية الكتب إن. وواقعو الطالب ثقافة عن غريبة
 االجتماعية، ووظيفتيا الثقافي ومجاليا تاريخيا عن الرياضيات

 ونظريات قواعد عمى مرتكزة سياق، أي دون مجردة بنى وتقديم
 السياقات خارج وتوظيفيا استخداميا يكون ما غالباً  وقوانين
 [32].   الواقعية

 في التعمم بضرورة الموقفية النظرية اىتمت ذلك مقابل وفى   
 اجتماعية، عممية ممارسة ناتج التعمم يكون وأن اجتماعي سياق
 المشاركة نتيجة يحدث الحقيقي التعمم أن عمى تؤكد النظرية فيذه

 لمميمة المتعمم أداء وأن الجماعية، العممية األنشطة في الفعمية
 لمميمة أدائو من أفضل يكون جماعة في كعضو الرياضية
 ليست المعرفة أن أساس عمى النظرية ىذه وتقوم. منفرداً  الرياضية
 جزء أنيا أو موقف خالل من تكتسب ولكن ذاتيا؛ حد في منعزلة

 المتعمم يحتاج وغيرىا والثقافة والبيئة لألنشطة ونتيجة مواقف، من
 تدور التي االجتماعية المواقف في والمشاركة والفعل التفكير إلى
 [73]. حولو من

 خاصة لمتربية صورة التكنولوجيا عصور من عصر لكل إن     
 بين تقارب ثمة لكن لمتربية، التكنولوجية الحتمية يعنى ال وىذا بيا،

 التربوية النظريات وبين التعميم عمى التكنولوجية التداعيات
 تعريف إعادة المتقدمة التكنولوجيات فرضت حيث المعاصرة؛

 النصوص كانت المطبوعة المادة عصر ففي بعد، عن التربية
 فعال، بأسموب لمعمم األساسي واليدف التعمم، وسيط ىي المحررة

 لتتمركز التربية في التفكير أعيد واإلنترنت، الكمبيوتر عصر وفى
 النماذج وعمل المعمومات، تجييز خالل من المعرفة بناء حول

 التربية إدراك يمكن المحمولة، التكنولوجيا عصر وفى والتفاعل،
 عبر المستمر فاعلالت خالل من يتم سياق داخل حوار أنيا عمى

 [6]. والشخصية المحمولة التكنولوجيا
 ودوينز Siemens سيمنز قدم فقد الجانب ىذا وفى     

Downes  االتصالية التعمم نظرية Connectivism أو 
 في تأخذ التي الحالي، القرن احتياجات مع يتوافق بما التواصمية
 ذات العناصر بين الجمع في الحديثة التكنولوجيا استخدام االعتبار
 االجتماعي، والسياق التعمم، نظريات من كثير في الصمة
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 وىذه الرقمي، العصر في لمتعمم قوية نظرية لبناء والتكنولوجيا
 إتاحة خالل من اجتماعي سياق في التعمم عمى تؤكد النظرية
 عممية أثناء في بينيم فيما والتفاعل لمتواصل لممتعممين الفرصة
 الشبكات عبر الرقمي التعمم عمى التواصمية تؤكد كما التعمم،

   [17].اإلنترنت وشبكات الكمبيوتر تكنولوجيا واستخدام
 عدة من تتكون التي الشبكة مفيوم االتصالية النظرية تستخدم     
 عمى والبيانات المعمومات العقد تمثل وصالت، بينيا تربط عقد
 غيرىا أو صورة أو صوت أو نصية تكون أن إما وىى الويب شبكة
 وىى ذاتيا التعمم عممية فيي الوصالت أما الرقمية، الكائنات من

 شبكة لتشكيل البعض بعضيا مع العقد ىذه لربط المبذول الجيد
 البرمجيات فكرة مع يتوافق المفيوم وىذا الشخصية المعارف من

 وغيرىا والويكى المدونات: مثل الويب في المستخدمة االجتماعية
 عممية في الفعالة ومشاركتو المتعمم مركزية تحقق نظرية أنيا كما

  [17].التعمم
 تعميم مجال في الموبايل عبر التعمم استخدام أدي ولقد     

 لمتعمم؛ الحديثة البيئة لتواكب التعمم نظريات تطوير إلى الرياضيات
 نظريات بتطوير [74] فافويال تايمور، شاربمز، من كل أىتم لذا

 الفعالية نظرية فطور وكفعالية، كمحادثة الموبايل عبر التعمم تبرز
Theory Activity، الموبايل عبر التعمم تالءم أنيا حيث.  

 عمى تعتمد الفعالية نظرية أن إلى[ 14] بياعة ضاىر، ويشير     
 عمى وتعتمد فردية تجربة ىي تجربة فكل فيو، تحدث التي السياق

 في السياقات ىذه Myrhaug & Goker وصف وقد السياقات،
  :اآلتي

 :الشخصي السياق . 1
 والسياق الجسدي، السياق: ىما قسمين من السياق ىذا يتكون     
: مثل المتعمم بجسد يتعمق ما كل الجسدي السياق يضم. العقمي
 معمومات فيضم العقمي السياق أما. الجسدية وصحتو وطولو وزنو
 وممتمكات العقمية، وقدرتو خبرتو النفسية، المتعمم حالة: مثل

 .السابقة والخبرات الموبايل،: مثل المادية المتعمم

 :الفعالية سياق . 2
 التعميمات مثل ذاتيا، بالفعالية يتعمق ما كل السياق ىذا يضم     

 والتعميمات المعمم ىدف: مثل وظروفيا الفعالية موضوع المرفقة،
 .التعميمي الموقف في بيا يقوم التي
 :االجتماعي السياق. 3

 فيو المتعمم، لعمل االجتماعية الجوانب السياق ىذا يصف     
. واألقارب والزمالء، والجيران، والخصوم، األصدقاء،: مثالً  يضم

 المتعمم بيا يقوم التي األدوار أو الدور السياق ىذا يشمل وكذلك
: مثل الفرعية واألدوار الدور ذلك في منزلتو ذلك في بما السياق في

 .جماعية بصورة أو فردية بصورة مجموعات في العمل
 :والزمني المكاني السياق . 4

 والزمنية المكانية الجوانب كل عمى السياق ىذا يحتوى     
 والسرعة، واالتجاه، والمكان، الزمان،: مثل المتعمم بعمل المتعمقة
 خارجيا أو المؤسسة داخل والعمل والمالبس، األشياء، وشكل
  .وغيرىا

 :المحيط سياق . 5
: مثل أشياء من بالمتعمم يحيط ما كل عمى السياق ىذا يحتوى     
 وغيرىا وأشخاص، ضوضاء، رطوبة، حرارة، خدمات، ضوء،
 من جزء اعتبارىا يمكن المتعمم حول المختمفة الشبكات وكذلك
 والبرمجيات التكنولوجيا السياق ىذا يتضمن كذلك المحيط، سياق

 .بسيولة استخداميا لممتعمم يمكن التي المالئمة
 السياقات أن إلى[ 14] بياعة ضاىر، دراسة خمصت وقد     

 بمساعدة لمرياضيات اإلعدادية المرحمة تالميذ لتعمم الرئيسة
 سياق الفعالية، سياق الشخصي، السياق: ثالثة ىي الموبايل
 السياق: وىما الباقيين السياقين عمى تؤثر السياقات وىذه. المحيط

 التمميذ تعمم طريقة أما ،والزماني المكاني السياق االجتماعي،
 الخمسة والسياقات. الزمني المكاني والسياق الفعالية بسياق فتتأثر
 والعناصر العمميات مثل لتعممو الرياضي السياق عمى تؤثر

 .المتعمم معيا يتعامل التي الرياضية
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 تكنولوجيا و الموبايل عبر التعمم مفيوم بين الفصل فإن وأخيراً      
 التعميم تكنولوجيا بيا تأخذ التي الشمولية النظرة ينزع التعميم

 المنحني ضوء في معيا التعامل يمكن التي المنيج لعناصر
 استخدام إلى ينظر فال التدريس، تصميم لمفيوم كأساس المنظومى
 االستعانة مجرد أنو عمى الرياضيات تعميم مجال في الموبايل
 لممشكالت تحميل ىي بل التدريس، في التقنيات أنواع ببعض

 .ليا مبتكرة حمول إيجاد في والتفكير والحياتية التعميمية
 . الطريقة واالجراءات4

 الدراسة منهجأ. 
 تصميم عمى القائم التجريبي المنيج الدراسة استخدمت     

 .القياس ألدوات والبعدي القبمي التطبيق مع الواحدة المجموعة
 الدراسة إجراءاتب. 
 عبر التعمم عمى قائم مقترح تدريبي برنامج فعالية مدى لتعرف     

  ميارات الخدمة قبل الرياضيات معممي إكساب في الموبايل
 :يمي ما إجراء تم رقمية تعمم كائنات وتصميم التعمم في االنخراط

 :الدراسة مجموعة اختيار:  أوالً 
  شعبة التربية كمية طالب من الدراسة مجموعة اختيار تم     

 بصورة خالد الممك جامعة" رياضيات" تخصص االبتدائي التعميم
 المجموعة ىذه تدريب تم. واحدة مجموعة في وتمثمت مقصودة،

 .الموبايل استخدام عمى القائم المقترح البرنامج عمى
 :الدراسة مواد إعداد: ثانياً 
 :التعميمي البرنامج إعداد. 1

 الدراسات بعض عمى االطالع تم المقترح البرنامج إلعداد     
 ودراسة ،[77] ناصر ودراسة ، [76]رصرص دراسة: مثل السابقة
 البرنامج بناء مر وقد[ 13] وداميان ماثيو ودراسة ،[78] مينا
 :اآلتية الخطوات وفق الموبايل عبر التعمم عمى القائم

 :البرنامج ىدف -أ
 إلى الموبايل عبر التعمم عمى والقائم المقترح البرنامج ىدف     

 تعمم في االنخراط ميارات الخدمة قبل الرياضيات معممي إكساب
 مجال في رقمية تعمم كائنات وتصميم الموبايل، عبر الرياضيات
 التعمم في وفاعمية تأثيراً  أكثر السياقات أي وتعرف الرياضيات،

  .الموبايل عبر
 :البرنامج محتوى -ب

 الموبايل عبر التعمم عمى القائم البرنامج محتوى اختيار تم      
 الرياضيات معممي احتياجات ضوء وفى لو المحددة لألىداف وفقاً 
 :اآلتي في تتمثل دروس سبعة البرنامج شمل وقد. الخدمة قبل

 األهداف السموكية الدرس 

1 

 ko-suتشغيل تقنية 
 عبر الموبايل

 .ko-suتشغل تقنية  -1
 .ko-suإنشاء حساب في تقنية  -2
 .ko-suالدخول إلى تقنية  -3
 ko-suالخروج من تقنية  -4

2 

 إنشاء عنوان لمدرس
 عبر الموبايل

 ينشئ عنوان لمدرس عمى الموبايل. -1
 يحدد أىداف الدرس عمى الموبايل. -2
 ينشى كائن نصي عمى الموبايل. -3
 ينشى كائن صورة عمى الموبايل. -4

3 
 كائنات تعميميةإنشاء 

 ) صوت، فيديو، رسم(
 في مجال الرياضيات

 تنشى كائن صوت عمى الموبايل. -1
 تنشى كائن فيديو عمى الموبايل. -2
 تنشى كائن رسومي عمى الموبايل. -3

 إنشاء سؤال من النوع التكممة. -1 إنشاء كائنات تعميمية في الرياضيات )األسئمة( 4
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 إنشاء سؤال من النوع االختيار من متعدد. -2
 يضع تمميح لمسؤال. -3

5 
 تسجيل الطالب

 عبر المحتوى الرياضي
 تسجل الطالب لدراسة الكائنات التعميمية. -1
 تنشئ مجموعة لدراسة محتوى دراسي معين. -2
 تسجل أستاذ لممحتوى الرياضي. -3

6 

 نشر الكائنات التعميمية عبر الموبايل. -1 نشر الكائنات التعميمية في مجال الرياضيات عبر الموبايل
 إنشاء فصل افتراضي. -2
 إدراج األنشطة ضمن الفصل االفتراضي. -3
 تحديد بداية ونياية أنشطة الكائنات الرياضية. -4
 إضافة الطالب إلى الفصل االفتراضي. -5

7 
 فتح الرسائل الواردة من المعمم. -1 تعامل الطالب مع كائنات الرياضيات عبر الموبايل

 حل األنشطة الرياضية المختمفة عبر الموبايل. -2
 مع األنشطة الرياضية. للمتعام Doاستخدام األداة  -3

 :خطوات السير في البرنامج -جـ 
في ضوء األىداف السموكية، ومحتوى البرنامج تم استخدام 

 استراتيجية التدريب وفق الخطوات اآلتية:
يبدأ الدرس بتعريف المعمم لموضوع الدرس )الميارة المراد _ 

 عمييا(.التدريب 
 يعرض المعمم األىداف السموكية لمدرس._ 
يقوم المعمم بمناقشة الطالب لتعرف خبراتيم السابقة بموضوع _ 

 الدرس الجديد.
 يقوم المعمم بتعرف الميارة المراد التدريب عمييا._ 
 يقوم المعمم بتنفيذ خطوات الميارة أمام الطالب._ 
لمميارة، يطمب المعمم من بعد أن يتأكد المعمم من فيم الطالب _ 

 الطالب بتنفيذ الميارة أمام المعمم.
 يقوم المعمم بعممية اإلرشاد والتوجيو لمطالب أثناء تنفيذ الميارة._ 
بعد تأكد المعمم من إتقان الطالب لمميارة، ينتقل إلى الميارة _ 

 الثانية بالخطوات السابقة نفسيا.
 في النياية يعطى المعمم ممخص لمدرس._ 
 يعطى المعمم لمطالب أنشطة لمطالب تتعمق بموضوع الدرس.   _

 Power pointوقد استخدم المعمم العروض التقديمية      
وعروض الفيديو في شرح الدروس الخاصة بالبرنامج المقترح من 

أجل زيادة تفاعل الطالب وجذب دافعيتيم لمتعمم. وكذلك استخدم 
مساعدة الطالب لتعميم طالب( بيدف  3–2التعمم التعاوني )
 بعضيم البعض.

 أساليب التقويم: -د
 استخدم في ىذا البرنامج ثالثة أساليب لمتقويم وىى:     
التقويم المبدئي: وقد تم ىذا التقويم في شكل أسئمة ومناقشات _ 

شفوية من قبل المعمم من أجل تعرف خبرات الطالب السابقة 
 وربطيا بالخبرات الجديدة.

لتكويني: ويتم ىذا التقويم في أثناء شرح الدرس من أجل التقويم ا_ 
تعرف أخطاء الطالب ومعالجتيا في أثناء التدريب عمى الميارة. 

 وكذلك حل األنشطة الخاصة بكل درس في نياية الشرح.
التقويم النيائي: ويتم ىذا التقويم بعد االنتياء من تطبيق _ 

س ميارات االنخراط البرنامج بأكممو، وذلك من خالل تطبيق مقيا
في التعمم، وبطاقة المالحظة الخاصة بتصميم كائنات التعمم 

لتعرف أي السياقات أكثر  واستبانةالرقمية في مجال الرياضيات 
 فعالية في تعمم الرياضيات عبر الموبايل.    

 إعداد أدوات القياس:ثالثًا: 
 مقياس ميارات االنخراط في التعمم: . 1

 وفقًا لمخطوات اآلتية:مقياس ميارات االنخراط في التعمم  تم إعداد 



312014 
 

22 
 

 اليدف من المقياس:تحديد  . أ
 إكساب معممي الرياضيات مياراتىدف المقياس إلى      

االنخراط في التعمم بأبعاده الثالثة والمتمثمة في: البعد المعرفي، 
 والبعد السموكي، والبعد االنفعالي وذلك في مجال الرياضيات. من 

خالل برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التعمم عبر الموبايل لدى 
طالب كمية التربية شعبة التعميم االبتدائي تخصص "الرياضيات" 

 لد.بجامعة الممك خا

 فقرات المقياس: -ب
 تكون المقياس من ثالثة أبعاد تتمثل في اآلتي:

  عبارة.   13البعد األول: يمثل الجانب المعرفي ويتضمن 
  عبارة.   11البعد الثاني: يمثل الجانب السموكي ويتضمن 
  عبارة.   11البعد الثالث: يمثل الجانب االنفعالي ويتضمن 

(.1لك في جدول )ويتضح ذ

 1جدول 
 عدد أبعاد وبنود المقياس في صورته األولية

 عدد العبارات البعد م
 13 المعرفي 1
 11 السموكي 2
 11 االنفعالي 3

 35 3 المجموع
 :خالل من المقياس ضبط - جـ
 :المحكمين من مجموعة عمى لممقياس األولية الصورة عرض -

 عمى عرضو تم المقياس مفردات صياغة من االنتياء بعد     
 التدريس، وطرائق المناىج مجال في المتخصصين من مجموعة

 توضح آراؤىم وجاءت. النفس عمم مجال وفى التعميم، وتكنولوجيا
 بعض حذف مع أجمو، من وضع الذي لميدف المقياس مناسبة
 (.2) جدول يوضح كما المقياس، عبارات

 2 جدول
 المحكمين أراء وفق المقياس من حذفها تم التي البنود

 العبارات المحذوفة البعد م
 ال يسيم تعمم الرياضيات عبر الموبايل في زيادة معارفي الرياضية. -1 : المعرفياألول 1
 الموبايل. فيديو تعميمي خاص بالرياضيات عبرإلى يمكنني تحميل ممف  10مثل: تعديل الفقرة  وى تعديل في الصياغة المغوية فقطال يوجد س : السموكيالثاني 2
 إلى أستخدم التعمم عبر الموبايل حينما أشعر "بالممل". 8ال يوجد سوى تعديل في الصياغة المغوية فقط، مثل: تعديل الفقرة  : االنفعاليالثالث 3

 1 المجموع
 (.3)جدول   يوضح كما عبارة 34 المقياس عبارات عدد يكون وبذلك     

 3 جدول
 النهائية صورته في المقياس وبنود أبعاد عدد

 عدد العبارات البعد م
 12 المعرفي 1
 11 السموكي 2
 11 االنفعالي 3

 34 3 المجموع
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 :لممقياس االستطالعي التطبيق 
 عينة عمى المقياس تطبيق تم المحكمين السادة آراء تعرف بعد
 التعميم شعبة التربية كمية طالب من طالباً ( 5) عددىا استطالعية 

 من العبارات مناسبة مدى لتعرف" الرياضيات" تخصص االبتدائي
 مناسبة توضح استجاباتيم وجاءت. والرياضية المغوية الناحية
 .المغوية أو الرياضية الناحية من غموض أي دون المقياس عبارات

 .المقياس زمن متوسط حساب 
 الطالب أزمان متوسط إيجاد طريق عن المقياس زمن حساب تم

 .تقريباً  دقيقة( 25) مساوياً  جاء وقد سرعتو حسب كل جميعيم
 :المقياس ثبات حساب 

 المحكمين من مجموعة عمى المقياس بعرض القيام بعد     
 ألفا) معادلة باستخدام طالباً ( 5) عمى استطالعياً  وتجربتو
 ثبات معامل وىو تقريباً ( 0.76) يساوى أنو ووجد ،(كرونباخ
 .مناسب

 :لممقياس النيائية الصورة -د
 أصبح إحصائياً  ضبطاً  وضبطو المقياس بصياغة القيام بعد

 (.2 ممحق) النيائي لمتطبيق صالحاً  المقياس
 :المالحظة بطاقة إعداد -2
 :اآلتية لمخطوات وفقاً  البطاقة ىذه إعداد تم
 :البطاقة من اليدف -أ

 الرياضيات لمعممي السموكي األداء قياس إلى البطاقة ىدفت     
 مجال في رقمية تعميمية كائنات تصميم ميارات في الخدمة قبل

 االبتدائي التعميم شعبة التربية كمية طالب لدى وذلك الرياضيات
 .خالد الممك بجامعة" الرياضيات" تخصص

 :البطاقة أبعاد -ب
 تم الجانب بيذا اىتمت التي والدراسات البحوث عمى االطالع بعد

 رئيسة، أبعاد أربعة عددىا بمغ التي لمبطاقة الرئيسة األبعاد تحديد
 :ىي األبعاد وىذه فرعية ميارات يتضمن بعد كل

 العباراتعدد  البعد م
 ko-su 4ميارات خاصة بتقنية  األول: 1
 7 ميارات خاصة بتصميم الكائنات الرقمية عبر الموبايل. الثاني: 2
 4 ميارات خاصة بالتقويم عبر الموبايل.: الثالث 3
 7 ميارات خاصة باإلدارة عبر الموبايل. الرابع: 4

 22 4 المجموع
 : المحكمين من مجموعة عمى لمبطاقة األولية الصورة عرض -جـ

 البطاقة بعرض الباحث قام البطاقة إعداد من االنتياء بعد     
 وطرق المناىج مجال في المتخصصين من مجموعة عمى

. النفس عمم مجال وفى التعميم تكنولوجيا مجال وفى التدريس،
 البحث، عينة لطالب البطاقة بنود مناسبة توضح آراؤىم وجاءت

 الفقرة المغوية الصياغة في الرابع البعد عبارات بعض تعديل مع
 .فقط والسادسة الرابعة

 :لمبطاقة االستطالعي التطبيق -د
 المالحظة بطاقة تطبيق تم المحكمين السادة آراء معرفة بعد     
 شعبة التربية كمية طالب من( 5) عددىا استطالعية عينة عمى

 لمعرفة خالد الممك بجامعة" رياضيات" تخصص االبتدائي التعميم
 ناحية ومن البطاقة، في لمميارات المغوية الصياغة صحة مدى

 .البطاقة ثبات لحساب وكذلك، التصميم
 :المالحظة بطاقة ثبات حساب -ىـ

 المحكمين من مجموعة عمى البطاقة بعرض القيام بعد     
 من البطاقة ثبات حساب تم طالب( 5) عمى استطالعياً  وتجربتيا
 أسابيع ثالثة زمني بفاصل نفسيا العينة عمى التطبيق إعادة خالل
 أداء مالحظة تم حيث ؛Cooper) كوبر) معادلة باستخدام تقريباً 

 وقد الباحث، قبل من البطاقة في المتضمنة لمميارات الطالب
 مناسبة نسبة وىى تقريباً ( 0.83) التطبيقين في االتفاق نسبة بمغت
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 .البطاقة لثبات 
 :لمبطاقة النيائية الصورة  -ع

 السادة من مجموعة عمى وعرضيا البطاقة بصياغة القيام بعد     
 صالحة البطاقة أصبحت إحصائياً  ضبطاً  وضبطيا المحكمين
 3) ممحق) النيائي لمتطبيق

 :الموبايل عبر الرياضيات تعمم سياق استبانة إعداد3- 
 وفقاً  الموبايل عبر الرياضيات تعمم سياقات استبانو إعداد تم

 :اآلتية لمخطوات
 :االستبانو من اليدف تحديد -أ

 لدى كبير تأثير ليا السياقات أي تعرف االستبانو ىدفت     
 عبر الرياضيات تعمم في لالنخراط الخدمة قبل الرياضيات معممي

 عبر التعمم عمى قائم مقترح تدريبي برنامج خالل من. الموبايل
 بجامعة االبتدائي التعميم شعبة التربية كمية طالب لدى الموبايل
 .خالد الممك
 :االستبانو فقرات -ب

 :اآلتي في تتمثل سياقات خمسة من االستبانو تكونت
 .عبارة 7 ويتضمن الشخصي السياق يمثل: األول السياق 
 .عبارة 9 ويتضمن الفعالية السياق يمثل: الثاني السياق 
 عبارة 10 ويتضمن االجتماعي السياق يمثل: الثالث السياق 
 .عبارة 6 ويتضمن والزمانى المكاني السياق يمثل: الرابع السياق 
 .عبارة 7 ويتضمن المحيط سياق يمثل: الخامس السياق 

 (.4) جدول في ذلك ويتضح
 4 جدول

 األولية صورتها في االستبانه وبنود سياقات عدد
 عدد العبارات السياق م
 7 الشخصي 1
 9 الفعالية 2
 10 االجتماعي 3
 6 المكاني والزماني 4
 7 المحيط 5

 39 5 المجموع
 ضبط االستبانو من خالل: -جـ 
 عمى مجموعة من المحكمين:لإلستبانو عرض الصورة  -

عمى  ياعرضاالستبانو تم  مفرداتبعد االنتياء من صياغة      
وفى ، ق التدريسائمجال المناىج وطر  فيمجموعة من المتخصصين 

 الذيلميدف االستبانو ىم توضح مناسبة ؤ وجاءت آرا مجال عمم النفس.
مع حذف بعض عبارات المقياس، كما يوضح  ،من أجمو توضع
 .(5) جدول
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 5جدول 

 وفق أراء المحكمين االستبانةالبنود التي تم حذفها من 
 العبارات المحذوفة السياق م

 الشخصي 1
 تساعد الصحة الجيدة لمعمم الرياضيات عمى التعمم عبر الموبايل. -1
 أري أن الوزن المناسب لمعمم الرياضيات يساعد عمى التعمم عبر الموبايل. -2
 مظيري الخارجي لو دور كبير في تعمم الرياضيات عبر الموبايل. -3

 الفعالية 2
 االىتمام بجانب الطمأنينة يساعد الطالب عمى تعمم الرياضيات عبر الموبايل. -1
 تحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطالب يساعد عمى التعمم عبر الموبايل. -2

 االجتماعي 3
 لتعمم الرياضيات عبر الموبايل عندما أكون مسئواًل مسئولية كاممة عن تعممي. دافعيتيتزداد  -1
 زمالئي عبر الموبايل يزيد من تعمم الرياضيات.مشاركة  -2
 يمكنني تعمم الرياضيات عبر الموبايل بصورة فردية وبصورة جماعية. -3

 (.4، والفقرة )(6تعديل في المغة في الفقرة ) والزمانيالمكاني       4
 (.6تعديل في المغة في الفقرة ) المحيط 5

 31 المجموع
  يوضحكما  .عبارة 31 االستبانة عبارات عدد يكون وبذلك     

 
 (.6) جدول

 6 جدول
 النهائية صورتها في االستبانه وبنود أبعاد عدد

 عدد العبارات البعد م
 4 الشخصي 1
 7 الفعالية 2
 7 االجتماعي 3
 6 المكاني والزماني 4
 7 المحيط 5

 31 5 المجموع           
 :لالستبانو االستطالعي التطبيق 

 عمى االستبانو تطبيق تم المحكمين السادة آراء تعرف بعد     
 ابتدائي تعميم التربية كمية طالب من( 5) عددىا استطالعية عينة

 الناحية من العبارات مناسبة مدى لتعرف" الرياضيات" تخصص
 عبارات مناسبة توضح استجاباتيم وجاءت. والرياضية المغوية

 .المغوية أو الرياضية الناحية من غموض أي دون االستبانو
 .االستبانو زمن متوسط حساب 

 الطالب أزمان متوسط إيجاد طريق عن االستبانو زمن حساب تم
 .تقريباً  دقيقة( 30) مساوياً  جاء وقد سرعتو حسب كل جميعيم

 :االستبانو ثبات حساب 
 المحكمين من مجموعة عمى االستبانو بعرض القيام بعد     

 ألفا) معادلة باستخدام طالب( 5) عمى استطالعياً  وتجربتيا
 ثبات معامل وىو تقريباً ( 0.67) يساوى أنو ووجد ،(كرونباخ
 .مناسب

 :لإلستبانو النيائية الصورة -د
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 أصبحت إحصائياً  ضبطاً  وضبطيا االستبانو بصياغة القيام بعد
  (2 ممحق) النيائي لمتطبيق صالحة
 :القياس ألدوات القبمي التطبيق: خامساً 

 تعمم في االنخراط مقياس: في المتمثمة القياس أدوات تطبيق تم
 التعميمية السياقات تعرف واستبانة المالحظة، وبطاقة الرياضيات،

 الموافق األربعاء يوم في وذلك الدراسة مجموعة عمى
 (.م4/12/2013)

 :الدراسة تجربة تنفيذ: سادساً 
 تجربة بتنفيذ الباحث قام التجربة، من اليدف توضيح بعد     
 أسابيع أربع خالل التربية بكمية اآللي الحاسب معمل داخل الدراسة
 (.طالباً  11) الدراسة مجموعة أفراد عدد بمغ وقد تقريباً 
 :القياس ألدوات البعدي التطبيق :سابعاً 
 التعمم عمى القائم المقترح البرنامج تطبيق من االنتياء بعد     
 تخصص ابتدائي تعميم التربية كمية طالب عمى الموبايل عبر

 التعمم، في االنخراط مقياس) القياس أدوات تطبيق تم" رياضيات"
 واستبانة الرياضيات، في الرقمية الكائنات تصميم مالحظة بطاقة

 عمى( فقط بعدى تطبيق الموبايل عبر الرياضيات تعمم سياقات
 وتصحيحيا طالباً  11 أفرادىا عدد بمغ والتي الدراسة مجموعة
  .ورصدىا

 . النتائج ومناقشتها 5
 كل في والبعدي القبمي التطبيق في الطالب درجات رصد بعد     

  وبطاقة الموبايل، عبر الرياضيات تعمم في االنخراط مقياس: من 
 مجال في رقمية تعمم كائنات بتصميم الخاصة المالحظة
 الدراسة أسئمة عن اإلجابة تمت التعمم سياقات واستبانة الرياضيات

 :اآلتي النحو عمى
 األول السؤال إجابة

 عبر التعمم عمى قائم مقترح تدريبي برنامج استخدام فعالية ما
 االنخراط ميارات الخدمة قبل الرياضيات معممي إلكساب الموبايل

 الرياضيات؟ تعمم في
 :اآلتي الفرض صيغ السؤال ىذا عن ولإلجابة

  بين ( = 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد     
 ميارات في الخدمة قبل الرياضيات معممي درجات رتب متوسطي
 عبر المقترح البرنامج استخدام قبل الرياضيات تعمم في االنخراط
 .البعدي التطبيق لصالح وبعده الموبايل

 اإلحصائية المعالجة تمت الفرض ىذا صحة والختبار     
 مرتبطتين لعينتين وذلك Wilcoxon ويمكوكسون اختبار باستخدام
 تعمم في االنخراط ميارات مقياس تطبيق درجات لمقارنة

 نتائج( 7) جدول ويوضح. والبعدي القبمي التطبيق في الرياضيات
 درجات رتب متوسطي بين الفروق لداللة "Z" اختبار تطبيق

 في االنخراط لمقياس المعرفي البعد في والبعدي القبمي التطبيقين
 .الرياضيات تعمم

 7جدول 
 لمفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيق القبمي والبعدي لمبعد المعرفي Wilcoxon نتائج اختبار ويمكوكسون

 (Z) قيمة مجموع الرتب ،+(-متوسط الرتب ) ن التطبيق البعد

 المعرفي
 1 1 11 القبمي

- 2,85* 
 65,0 6,50 11 البعدي

( 2.85-المحسوبة بمغت ) (Z) ( أن قيمة7يوضح جدول )     
وىى أقل من في البعد المعرفي لمقياس ميارات االنخراط في التعمم 

وذلك عند مستوى داللة  (،13تبمغ ) التيالجدولية  (Z)قيمة 
يوجد ( وىذا يوضح أنو 11)وعينة ( وداللة الطرف الواحد 0.05)

التطبيق  فيدرجات الطالب رتب فرق دال إحصائيا بين متوسطي 
 الصالح التطبيق البعدي. وىذ البعديالتطبيق  فيالقبمي ودرجاتيم 

 كبيرة فييعنى أن الطالب كانت استفادتيم من البرنامج المقترح  
 لجانب المعرفي.ا 
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إلى أن البرنامج المقترح النتيجة السابقة يمكن أن ترجع و      
قد ساعد معممي الرياضيات قبل الخدمة  ko-suالقائم عمى تقنية 

عمى إتقان ميارات االنتقال عبر صفحات الموبايل لتصفح 
المحتوى الرياضي بسيولة، وكذلك قراءة المحتوى الرياضي أكثر 

تقان ميارة تحديد وبداية األنشطة الرياضية، ومناقشة  من مرة، وا 
الزمالء في المصطمحات والمشكالت الرياضية المختمفة والبحث 
عن أفضل الحمول المناسبة ليا وىذا كمو عبر البرنامج المقترح 

 عبر الموبايل.       ko-su والقائم عمى تقنية 
 8جدول 

 التطبيق القبمي والبعدي لمبعد السموكي لمفروق بين متوسطي رتب درجات Wilcoxonن ونتائج اختبار ويمكوكس
 (Z) قيمة مجموع الرتب ،+(-متوسط الرتب ) ن التطبيق البعد

 المعرفي
 3 1,5 11 القبمي

- 2,68* 
 63,0 7,00 11 البعدي

( 2.68-المحسوبة بمغت ) (Z) ( أن قيمة8يوضح جدول )     
في البعد السموكي لمقياس ميارات االنخراط في تعمم الرياضيات 

وذلك عند  (،13تبمغ ) التيالجدولية  (Z)وىى أقل من قيمة 
( وىذا 11)وعينة ( وداللة الطرف الواحد 0.05مستوى داللة )

درجات رتب فرق دال إحصائيا بين متوسطي يوجد يوضح أنو 
لصالح  البعديالتطبيق  فيطبيق القبمي ودرجاتيم الت فيالطالب 

ا يعنى أن الطالب كانت استفادتيم من التطبيق البعدي. وىذ
 كبيرة في الجانب السموكي.البرنامج المقترح 

إلى أن البرنامج المقترح القائم النتيجة السابقة يمكن أن ترجع و      
قبل  قد ساعد معممي الرياضيات ko-suعمى الموبايل وتقنية 

الخدمة عمى إتقان ميارات إرسال بريد إلكتروني عبر الموبايل 
وذلك لمزمالء ولممعمم، وكذلك ساعد البرنامج المقترح عمى تمكن 
معممي الرياضيات قبل الخدمة من ميارة إرسال الواجبات لممعمم، 
وكذلك تحديد العناصر الرئيسية لممسألة الرياضية وترجمتيا إلى 

وكذلك ساعد البرنامج المقترح معممي  شكل رياضي والعكس،
الرياضيات عمى إتقان ميارات التفاعل مع اآلخرين من خالل 

 إجراء حوار ومناقشة عبر الموبايل في المحتوى الرياضي.
 9جدول 

 التطبيق القبمي والبعدي لمبعد االنفعالي لمفروق بين متوسطي رتب درجات Wilcoxonن ونتائج اختبار ويمكوكس
 (Z) قيمة مجموع الرتب ،+(-) متوسط الرتب ن التطبيق البعد

 المعرفي
 3 1,5 11 القبمي

- 2,51* 
 52,0 6,5 11 البعدي

( 2.51-) بمغت المحسوبة (Z) قيمة أن( 9) جدول يوضح     
 الرياضيات تعمم في االنخراط ميارات لمقياس االنفعالي البعد في
 عند وذلك ،(13) تبمغ التي الجدولية (Z) قيمة من أقل وىى

 وىذا( 11) وعينة الواحد الطرف وداللة( 0.05) داللة مستوى
 درجات رتب متوسطي بين إحصائيا دال فرق يوجد أنو يوضح
 لصالح البعدي التطبيق في ودرجاتيم القبمي التطبيق في الطالب
 من استفادتيم كانت الطالب أن يعنى وىذا. البعدي التطبيق
 .االنفعالي الجانب في كبيرة المقترح البرنامج

 القائم المقترح البرنامج أن إلى السابقة النتيجة ترجع أن ويمكن     
 زيادة عمى الخدمة قبل الرياضيات معممي ساعد قد الموبايل عمى

 أدوات مع التعامل سيولة أن كما الرياضيات، لدراسة دافعيتيم
 في االنخراط عمى الرياضيات معممي ساعد قد المقترح البرنامج

 عمى ساعد المقترح البرنامج أن كما الموبايل، عبر الرياضيات تعمم
 إلى سمبي مشارك من الطالب تعمم طريقة في كبير تغير إحداث
 تكوين عمى ساعد قد كمو ىذا التعميمي، الموقف في إيجابي مشارك
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 الرياضيات. وتعمم تعميم في الموبايل استخدام نحو الطالب لدى إيجابية اتجاىات
 
 11 جدول

 ككل لممقياس والبعدي القبمي التطبيق درجات رتب متوسطي بين لمفروق Wilcoxon ويمكوكسون اختبار نتائج
 (Zقيمة ) مجموع الرتب ،+(-متوسط الرتب ) ن التطبيق البعد

 المعرفي
 0,0 0,0 11 القبمي

- 2,94* 
 66,0 6,0 11 البعدي

( 2.94-) بمغت المحسوبة (Z) قيمة أن( 10) جدول يوضح     
 أقل وىى ككل الرياضيات تعمم في االنخراط ميارات مقياس في
 داللة مستوى عند وذلك ،(13) تبمغ التي الجدولية (Z) قيمة من
 يوجد أنو يوضح وىذا( 11) وعينة الواحد الطرف وداللة( 0.05)

 التطبيق في الطالب درجات رتب متوسطي بين إحصائيا دال فرق
 وىذا. البعدي التطبيق لصالح البعدي التطبيق في ودرجاتيم القبمي
 في كبيرة المقترح البرنامج من استفادتيم كانت الطالب أن يعنى

 ىذا وعمى. الموبايل عبر الرياضيات تعمم في االنخراط ميارات
 .الدراسة فروض من األول الفرض قبول تم األساس
 :يمي ما إلى ترجع أن يمكن السابقة النتيجة أن الباحث ويرى
 وتقنيات أدوات مع التعامل وسيولة المقترح البرنامج طبيعة_ 

  ko-su. تقنية في المتضمنة األدوات وخاصة التدريبي البرنامج
 إتقان في الخدمة قبل الرياضيات معممي ساعدت ko-su تقنية_ 

 مختمفة، بصور الرياضية النصوص كتابة: مثل كثيرة ميارات
 دروس مراجعة وكذلك زمان، أي وفى وقت أي في وتصفحيا
 مما. الزمان أو بالمكان التقيد دون مرة من أكثر الرقمية الرياضيات

 تعمم في االنخراط عمى الخدمة قبل الرياضيات معممي ساعد
 .كبيرة بصورة الموبايل عبر الرياضيات

 الرياضيات معممي ساعدت أدوات عمى ko-su تقنية تتضمن_ 
 الرياضيات دروس من درس لكل ممخص عمل عمى الخدمة قبل

 .الرقمية
 قبل الرياضيات معممي ko-su وتقنية المقترح البرنامج ساعد_ 

 معممي ساعدت االستخدام سيمة أدوات توفير عمى الخدمة،

 الموبايل، عبر التعمم في االنخراط عمى الخدمة قبل الرياضيات
 الموبايل عبر ومناقشات حوارات إجراء عمى ساعدت األدوات ىذه

 المتنوعة الواجبات إرسال عمى ساعدت وكذلك ويسر بسيولة
 حل من أكثر تقديم وعمى الفيديو، ممفات تحميل وعمى لممعمم،
 .ولمزمالء لممعمم إلكترونية رسائل إرسال وعمى الرياضية، لممسألة

 الموبايل، عبر التعمم أدوات مع الطالب وتعامل عرض طريقة_ 
 ثم ومن لمتعمم الخدمة قبل الرياضيات معممي دافعية من زاد قد

 التقنية ىذه من التعمم نحو إيجابية واتجاىات ميوالً  لدييم كون
 وكذلك زمان، كل وفى مكان كل في أيدييم في المتوفرة الحديثة

 االجتماعية النظرية وفق الطالب تعمم المقترح البرنامج ربط
 وىذا حقيقية اجتماعية مواقف في الطالب تعمم خالل من السياقية

 .الموبايل عمى القائم المقترح البرنامج يتضمنو ما
 من الطالب تعمم طريقة في كبيراً  تغيراً  المقترح البرنامج أحدث_ 
 التعميمية المواقف في اإليجابي المشارك إلى السمبي المستقبل حالة

 استخدام نحو الطالب اتجاىات تغيير في ذلك ساعد وقد المختمفة،
 .اإليجابي إلى السمبي االتجاه من التعميم في التقنية
 الثاني السؤال إجابة

 عبر التعمم عمى قائم مقترح تدريبي برنامج استخدام فعالية ما
 تصميم ميارات الخدمة قبل الرياضيات معممي إلكساب الموبايل
 الرياضيات؟ في رقمية تعمم كائنات

 :اآلتي الفرض صيغ السؤال ىذا عن ولإلجابة
 بين ( = 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد     

 ميارات في الخدمة قبل الرياضيات معممي درجات رتب متوسطي
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 البرنامج استخدام قبل الرياضيات في رقمية تعمم كائنات تصميم
 .البعدي التطبيق لصالح وبعده الموبايل عبر المقترح
 باستخدام اإلحصائية المعالجة تمت الفرض ىذا صحة والختبار
 لمقارنة مرتبطتين لعينتين وذلك Wilcoxon ويمكوكسون اختبار

. والبعدي القبمي التطبيق في المالحظة بطاقة تطبيق درجات
 بين الفروق لداللة "Z" اختبار تطبيق نتائج( 11) جدول ويوضح
 المعرفي البعد في والبعدي القبمي التطبيقين درجات رتب متوسطي
.الرياضيات في الرقمية الكائنات إنتاج مالحظة لبطاقة

 11جدول   
 Ko-suلبعد التعامل مع تقنية  والبعديلمفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيق القبمي  Wilcoxon نتائج اختبار ويمكوكسون

 (Z) قيمة مجموع الرتب ،+(-متوسط الرتب ) ن التطبيق البعد
-Koالتعامل مع تقنية 

su 
 0 0,0 11 القبمي

- 2,99* 
 66,0 6,0 11 البعدي

( 2.99-) بمغت المحسوبة (Z) قيمة أن( 11) جدول يوضح     
 قيمة من أقل وىى ko-su تقنية مع بالتعامل الخاص البعد في

(Z)  ( 0.05) داللة مستوى عند وذلك ،(13) تبمغ التي الجدولية
 دال فرق يوجد أنو يوضح وىذا( 11) وعينة الواحد الطرف وداللة

 القبمي التطبيق في الطالب درجات رتب متوسطي بين إحصائيا
 يعنى وىذا. البعدي التطبيق لصالح البعدي التطبيق في ودرجاتيم

 التعامل في كبيرة المقترح البرنامج من استفادتيم كانت الطالب أن
 .الموبايل عبر المتاحة ko-su تقنية مع

 سيمة ko-su وتقنية أدوات أن إلى السابقة النتيجة ترجع أن ويمكن
 سواء كبيرًا، جيداً  المعمم الطالب من تتطمب وال االستخدام،
 والبريد لو، وصورة المستخدم، اسم كتابة خالل من فييا التسجيل

 الخاصة واالىتمامات السن، تحديد وكذلك بو، الخاص اإللكتروني
 تأكيد رسالة لممستخدم يرسل ذلك بعد إلييا، ينتمي التي والدولة

 عبر المتوفرة التقنية ىذه في عضو أصبح وبذلك لالشتراك
 .الموبايل

 12جدول 
 لمفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيق القبمي والبعدي لبعد تصميم الكائنات الرقمية عبر الموبايل Wilcoxon نتائج اختبار ويمكوكسون

 (Z) قيمة مجموع الرتب ،+(-متوسط الرتب ) ن التطبيق البعد

 تصميم الكائنات الرقمية
 0 0,0 11 القبمي

- 2,96* 
 66,0 6,0 11 البعدي

( 2.96-المحسـوبة بمغـت ) (Z)( أن قيمة 12يوضح جدول )     
فــي البعــد الخــاص بتصــميم الكائنــات الرقميــة فــي الرياضــيات عبــر 

(، وذلــك 13الجدوليــة التــي تبمــغ ) (Z)الموبايــل وىــى أقــل مــن قيمــة 
( وىذا 11( وداللة الطرف الواحد وعينة )0.05عند مستوى داللة )

يوضـــح أنـــو يوجـــد فـــرق دال إحصـــائيا بـــين متوســـطي رتـــب درجـــات 
الطــالب فــي التطبيــق القبمــي ودرجــاتيم فــي التطبيــق البعــدي لصــالح 
ــــق البعــــدي. وىــــذا يعنــــى أن الطــــالب كانــــت اســــتفادتيم مــــن  التطبي

 تصــــميم الكائنــــات الرقميــــة فــــي مجــــال رنــــامج المقتــــرح كبيــــرة فــــيالب
 الرياضيات.

ــــى أن البرنــــامج المقتــــرح       ويمكــــن أن ترجــــع النتيجــــة الســــابقة إل
 ko-su وســـيولة االنتقـــال مـــن ميـــارة تمـــو األخـــرى مـــن خـــالل تقنيـــة

سيمة االستخدام، فمن خالل التدريس في عرض الميارة والتأكد من 
مـن خـالل عـروض البوربوينـت وعـروض الفيــديو إتقـان الطـالب ليـا 

في مجال الرياضـيات مثـل:  تمكن الطالب من إنشاء كائنات عديدة
ائن صـــوت، وكـــائن فيـــديو، وكـــائن كـــائن نصـــي، وكـــائن صـــورة، وكـــ

        ، وكائن اختبار إللكتروني في مجال الرياضيات عبر الموبايل.رسم
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 13جدول 
 لبعد التقويم عبر الموبايل والبعديلمفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيق القبمي  Wilcoxonنتائج اختبار ويمكوكسون 

 (Zقيمة ) مجموع الرتب ،+(-متوسط الرتب ) ن التطبيق البعد

 التقويم عبر الموبايل
 0 0,0 11 القبمي

- 2,88* 
 55,0 5,50 11 البعدي

( في 2.88-المحسوبة بمغت ) (Z)( أن قيمة 13يوضح جدول )     
البعد الخاص بمجال التقويم عبر الموبايل في مجال الرياضيات وىى 

(، وذلك عند مستوى داللة 13الجدولية التي تبمغ ) (Z)أقل من قيمة 
( وىذا يوضح أنو يوجد فرق 11( وداللة الطرف الواحد وعينة )0.05)

دال إحصائيا بين متوسطي رتب درجات الطالب في التطبيق القبمي 
ودرجاتيم في التطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي. وىذا يعنى أن 

رنامج المقترح كبيرة في تصميم أساليب الطالب كانت استفادتيم من الب
 التقويم عبر الموبايل في مجال الرياضيات.

ويمكن أن ترجع النتيجة السابقة إلى أن البرنامج المقترح      
يتضمن أدوات كثيرة لتصميم كائنات رقمية في مجال الرياضيات 
في صورة: أسئمة تكممة، أسئمة اختيار من متعدد، أسئمة رقمية 

        .والتغذية الراجعة Hintفر أداة خاصة بالتمميحات وكذلك تو 
 14جدول 

 لبعد اإلدارة عبر الموبايل والبعديلمفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيق القبمي  Wilcoxonنتائج اختبار ويمكوكسون 
 (Z) قيمة مجموع الرتب ،+(-متوسط الرتب ) ن التطبيق البعد

 اإلدارة عبر الموبايل
 0 0,0 11 القبمي

- 2,83* 
 55,0 5,50 11 البعدي

( 2.83-) بمغت المحسوبة (Z) قيمة أن( 14) جدول يوضح     
 في الموبايل عبر التعميمي الموقف إدارة بمجال الخاص البعد في

 تبمغ التي الجدولية (Z) قيمة من أقل وىى الرياضيات مجال
 الواحد الطرف وداللة( 0.05) داللة مستوى عند وذلك ،(13)

 بين إحصائيا دال فرق يوجد أنو يوضح وىذا( 11) وعينة
 في ودرجاتيم القبمي التطبيق في الطالب درجات رتب متوسطي
 الطالب أن يعنى وىذا. البعدي التطبيق لصالح البعدي التطبيق
 الموقف إدارة في كبيرة المقترح البرنامج من استفادتيم كانت

 .الرياضيات مجال في الموبايل عبر التعميمي

 إلدارة عديدة أدوات توفر إلى السابقة النتيجة ترجع أن ويمكن     
 بصورة األدوات ىذه وعرض المعمم قبل من والتعمم التعميم عممية
 بوربوينت، وعروض الفيديو، وممفات لقطات خالل من سيمة
 األدوات ىذه عرض تم وقد البعض بعضيم مع الطالب تفاعل
 ىذه وتمثمت منظمة تتابعيو بصورة وذلك البرنامج في خطوة خطوة

 بتسجيل خاصة أداة المقرر، أستاذ بتحديد خاصة أداة: في األدوات
 خاصة أداء وكذلك لمطالب، مجموعة بإنشاء خاصة أداة الطالب
 خاصة أداة وكذلك الرقمية التعميمية األنشطة ونياية بداية بتحديد
 التي لألنشطة متابعة تقرير عمى طالب كل وحصول الطالب بتتبع
  .بيا قام

 15 جدول
 ككل المالحظة لبطاقة والبعدي القبمي التطبيق درجات رتب متوسطي بين لمفروق Wilcoxon ويمكوكسون اختبار نتائج

 (Z) قيمة الرتبمجموع  ،+(-متوسط الرتب ) ن التطبيق البعد
 *2,97 - 0 0,0 11 القبمي البطاقة ككل
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 66,0 6,00 11 البعدي
( 2.97-) بمغت المحسوبة (Z) قيمة أن( 15) جدول يوضح    
 التي الجدولية (Z) قيمة من أقل وىى ككل المالحظة بطاقة في
 الواحد الطرف وداللة( 0.05) داللة مستوى عند وذلك ،(13) تبمغ

 بين إحصائيا دال فرق يوجد أنو يوضح وىذا( 11) وعينة
 في ودرجاتيم القبمي التطبيق في الطالب درجات رتب متوسطي
 الطالب أن يعنى وىذا. البعدي التطبيق لصالح البعدي التطبيق
 الكائنات تصميم في كبيرة المقترح البرنامج من استفادتيم كانت
 الفرض قبول تم األساس ىذا وعمى. الرياضيات مجال في الرقمية
 .الدراسة فروض من الثاني
 :يمى ما إلى ترجع أن يمكن السابقة النتيجة أن الباحث ويرى
 عبر ko-su تقنية عمى والمبنية المقترح البرنامج طبيعة 

 من االستخدام سيمة أدوات من التقنية ىذه بو تتميز وما الموبايل،
 .الخدمة قبل الرياضيات معممي قبل
 بوربوينت وعروض فيديو عروض عمى المقترح البرنامج اشتمل 

 مجال في التعميمية الكائنات تصميم تعمم لمطالب سيمت
 .الرياضيات

 بناء عمى المعمم الطالب ساعد أدوات الموبايل برامج تتضمن 
 عنوان Title أداة مثل الرياضيات مجال في التعمم كائنات
 مخصص مستطيل في أىدافو إضافة وكذلك لمدرس عنوان إلضافة
 .لذلك
 البرنامج ضمن المتضمنة Activity Archive أداة ساعدت 

 متنوعة أنشطة تصميم عمى الخدمة قبل الرياضيات معممي المقترح
 لمرياضيات، افتراضي فصل تصميم مثل الرياضيات مجال في

دراج  عمى المتعمم حصول وكذلك الفضل، ليذا مختمفة أنشطة وا 
 كل الموبايل، عبر بيا يقوم التي االستجابات لجميع كاممة تقرير

 في بسيولة رقمية كائنات تصميم عمى المعمم الطالب ساعد ىذا
 .الرياضيات مجال
 المتدربين ساعد قد طالب( 3-2) الطالب بين التشاركي العمل 
 في رقمية تعمم كائنات تصميم عمى البعض بعضيم تشجيع عمى
 .الرياضيات مجال
 عبر اإللكتروني لمتقويم أدوات عمى المقترح البرنامج اشتمل 

 خالل من ويسر بسيولة األدوات ىذه شرح تم وقد الموبايل،
 .المعمم قبل من البوربوينت وعروض الفيديو، عروض

 الثالث السؤال إجابة
 في االنخراط وميارات التعمم، سياقات بين االرتباطية العالقة ما
 قبل الرياضيات معممي لدى الموبايل، عبر الرياضيات تعمم 

 الخدمة؟
 :اآلتي الفرض صيغ السؤال ىذا عن ولإلجابة

 الخدمة قبل الرياضيات معممي درجات بين ارتباطيو عالقة توجد
 وميارات الموبايل، عبر الرياضيات لتعمم المختمفة السياقات في

 .الرياضيات تعمم في االنخراط
 تمت اإلحصائية المعالجة تمت الفرض ىذا صحة والختبار     

 باستخدام االرتباط معامل حساب طريق عن اإلحصائية المعالجة
 بين وذلك النصفية، لمتجزئة" Spearman سبيرمان" معادلة
 عبر لمتعمم الخمس السياقات: من لكل البعدي التطبيق درجات
 والسياق الفاعمية، سياق الشخصي، السياق: وىما الموبايل

 وميارات المحيط، وسياق ،والزماني المكاني والسياق االجتماعي،
 الرياضيات معممي لدى الموبايل عبر الرياضيات تعمم في االنخراط

 (.16) جدول في كما النتائج وكانت. الخدمة قبل

 
 
 
 



312014 
 

32 
 

 
 16 جدول

 الموبايل عبر الرياضيات تعمم في االنخراط ومهارات التعمم، سياقات الستبانة البعدي التطبيق درجات بين االرتباط معامل
 الترتيب الداللة اإلحصائية االنخراط في التعمم معامل االرتباط م
 الثاني دال 0,61 السياق الشخصي 1
 األول دال 0,71 سياق الفعالية 2
 الثالث غير دال 0,48 السياق االجتماعي 3
 الرابع غير دال 0,35 السياق المكاني والزماني 4
 الخامس غير دال 0,26 سياق المحيط 5

  دال 1,79 كل السياقات 
أنو توجد عالقة ارتباطيو بين السياقات ( 16يوضح جدول )     

المختمفة، وبين ميارات االنخراط في تعمم الرياضيات؛ حيث وصل 
عالقة ارتباطيو بين وجد ت وىذا يوضح أنو 0,79معامل االرتباط 

درجات معممي الرياضيات قبل الخدمة في السياقات المختمفة لتعمم 
وعمى ىذا الرياضيات عبر الموبايل، وميارات االنخراط في التعمم. 

 وض الدراسة. من فر  ثالثالفرض القبول األساس تم 
 ( أن سياق الفعالية يأتي في المرتبة16يوضح جدول )     

الشخصي في المرتبة الثانية، ثم السياق  األولى، ثم السياق
االجتماعي في المرتبة الثالثة، ثم السياق المكاني والزماني في 

 المرتبة الرابعة، وأخير السياق الشخصي في المرتبة األخيرة.
 :ما يمي ويرى الباحث أن النتيجة السابقة يمكن أن ترجع إلى

درس أن سياق الفعالية يتم فيو تحديد مسبق ألىداف  -
الرياضيات؛ حيث يمكن أن يكون التحديد المسبق لألىداف قد 
 ساعد عمى أن يكون ىذا السياق في المرتبة األولى من قبل

 الطالب المعمم.
 يضع المعمم الطالب محورًا أساسيًا في سياق الفعالية. -
 في سياق الفعالية يقوم المعمم بتحديد الدور المطموب أدائو من -

 قبل كل طالب، ومن ثم قد يكون ذلك من أحد أسباب جعل ىذا  
 السياق في المرتبة األولى.

ييتم المعمم في ىذا السياق بتحديد التعميمات بصورة واضحة؛  -
 مما يسيل عممية تعمم الطالب عبر الموبايل بسيولة ويسر.

تقديم التغذية الراجعة من قبل المعمم لمطالب في الموقف  -
ساعد الطالب المعمم عمى جعل ىذا السياق في الرتبة التعميمي 
 األولى.

في اق يعد تطويرًا لتدريس الرياضيات يرى الطالب أن ىذا السي -
التعميم العالي متمثاًل في كمية التربية ومن ثم يعد ىذا السياق 
تطويرًا لمياراتو التقنية باإلضافة إلى متابعتو لمجديد في مجال 

 الرياضيات.
 الدراسة لنتائج والعممية العممية الداللة 6.

 التطبيقية أو العممية األىمية الباحث يوضح (17) جدول خالل من
 لممتغيرات التأثير حجم إيجاد طريق عن وذلك الدراسة لنتائج

 التابعة المتغيرات عمى المستقمة
http://yatani.jp/HCIstats/WilcoxonSigned#EffectSize . 

 

 17 جدول
 دراسةال لنتائج والتطبيقية العممية األهمية

nzr  المتغير التابع المتغير المستقل / حجم التأثير 

 البرنامج المقترح
 كبير 0,62 - االنخراط في تعمم الرياضيات
 كبير 0,63 - تصميم الكائنات الرقمية

http://yatani.jp/HCIstats/WilcoxonSigned#EffectSize
http://yatani.jp/HCIstats/WilcoxonSigned#EffectSize
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 البرنامج تأثير حجم أن السابق،( 17) جدول من يتضح     
 في االنخراط ميارات عمى الموبايل عبر التعمم عمى القائم المقترح
 تخصص االبتدائي التعميم شعبة التربية كمية طالب لدى التعمم

 والباقي كبيرة، نسبة وىى% 62 يساوى التربية بكمية" الرياضيات"
 الطالب، وبيئة الدراسية، الخمفية منيا متنوعة آخري لعوامل يرجع

 تنمية في البرنامج تأثير حجم نسبة أما .أخرى وعوامل واألقران
 نسبة وىى% 63 فكانت الرقمية التعمم كائنات تصميم ميارات
 تقنية مع التعامل سيولة لذلك الرئيسة األسباب أحد تكون وقد كبيرة

ko-su وما الموبايل أجيزة جميع عمى مجانية وبصورة المتوفرة 
 الطالب ساعدت متعددة إلكترونية أنشطة من التقنية ىذه تتضمنو

 .الرياضيات مجال في رقمية كائنات إنتاج في مياراتيم تنمية عمى
 . التوصيات7

 :باآلتي التوصية يمكن الحالية الدراسة نتائج عمى بناءً 
 عمى الخدمة قبل الرياضيات معممي بتدريب االىتمام ضرورة 

 .الرياضيات وتعمم تعميم مجال في الحديثة التقنيات استخدام
 أثناء وفى قبل الرياضيات معممي تدريب بضرورة االىتمام 

 وأدوات تقنيات عبر التعمم في االنخراط ميارات عمى الخدمة
 .الحديثة الموبايل

 المحتوى تصميم في الخدمة قبل معممي مشاركة ضرورة 
 الرياضيات مجال في الرقمية التعمم كائنات في المتمثل الرياضي

 .المعمم قبل من استقبالو وليس لدييم المعنى بناء أجل من
 عمى الخدمة إثناء وفى قبل الرياضيات معممي تدريب ضرورة 
 السياقية النظرية: مثل بالتقنية المرتبطة الحديثة النظريات 

 وطرق المناىج مقرر خالل من االتصالية والنظرية االجتماعية
 .الرياضيات تدريس

 مجال في الموبايل استخدام حول الدراسات من المزيد إجراء 
 .المختمفة التعميم مراحل في الرياضيات تدريس

 والطالب التدريس ىيئة ألعضاء عمل وورش تدريبية دورات عقد 
 التعميم مجال في النقالة واألجيزة الموبايل توظيف كيفية لتعرف 

 .خاصة الرياضيات وتعميم عامة 
 مقترحة بحوث. 8

 :اآلتية الدراسات بعض اقتراح يمكن الدراسة، نتائج ضوء في
 تنميو عمى وأثره االتصالية النظرية عمى قائم مقترح برنامج 

 قبل الرياضيات معممي لدى الرياضيات تعمم في االنخراط ميارات
 .الخدمة

 في الموبايل عبر الرقمية التعميمية الكائنات استخدام فعالية 
 المرحمة طالب لدى المعرفي التحصيل عمى اليندسة تدريس
 .الثانوية

 عمى اإللكتروني والتعمم الموبايل، استخدام بين مقارنة دراسة 
 الوحدات وتصميم الرياضيات، تعمم في االنخراط ميارات تنمية

 .الخدمة أثناء وفى قبل الرياضيات معممي لدى الرقمية التعميمية
 بتعميميا الموبايل يقوم أن يمكن الرياضيات مقررات من أي 

 .المختمفة التعميمية المراحل لطالب بفعالية
 عبر الرياضيات تدريس في السياقية النظرية استخدام أثر 

 كمية طالب لدى اإللكتروني التواصل ميارات تنمية عمى الموبايل
 ".  الرياضيات" تخصص التربية

 المراجع
 أ. المراجع العربية

(. التعميم النقال مرحمة جديدة من 2006الحمامي، محمد ) [1]
 .20-8، 6. العدد مجمة المعموماتيةالتعميم االلكتروني. 

(. األطر التربوية لتصميم التعمم 2012عبد الغفور، نضال )[2] 
، 1، العدد 16 . المجمدمجمة جامعة األقصىاإللكتروني. 

63-86. 
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(. فاعمية التعمم المتنقل باستخدام خدمة 2012بدر، أحمد فييم )[3] 
الرسائل القصيرة في تنمية الوعي ببعض مصطمحات تكنولوجيا 

نولوجيا التعميم واالتجاه نحو التعمم التعميم لدى أخصائي تك
-152، 90 ، العدد2 . المجمدمجمة كمية التربية ببنياالمتنقل. 

202. 

 –التعمم اإللكتروني المعاصر  (.2011اليادي، محمد محمد )[4]
. القاىرة: الدار أبعاد تصميم وتطوير برمجياتو اإللكترونية

 المصرية المبنانية.

(. فرص االستفادة من خدمات 2013الظاظا، ناجي شكري )[5] 
التعمم بواسطة الياتف النقال في التعميم العالي الفمسطيني. 

 ، العدد3 . السعودية، وزارة التعميم العالي، السنةالراصد الدولي
30 ،56-61. 

األسس التربوية لمتعميم (. 2008خضري، ىناء عودة )[6] 
 الكتب.. القاىرة: عالم اإللكتروني

(. 2007طمبو، أحمد السعيد، أبو السعود، محمد أحمد )[7] 
مؤتمر التخطيط المستودع المصري الموزع لموحدات التعميمية. 
 .إطار التميز –االستراتيجي لنظم التعميم المفتوح واإللكتروني 

-726، 2 جامعة عين شمس، مركز التعميم المفتوح، الجزء
749. 

(. أثر استخدام 2009جرادات، ماىر محمد )خمف، أحمد عمى، [8] 
استراتيجية تعميمية تعممية مستندة إلى التفاعل االجتماعي من خالل 

مبو الصف التعمم التعاوني في تنمية ميارات االتصال المفظي لدى ط
مجمة دراسات نفسية الرياضيات.  السادس األساسي في مادة

 .45-1، 2 . العددوتربوية

(. نحو نموذج تطبيقي إلنتاج 2008ميــدي محمد ) ،القصـاص[9] 
المقررات الجامعية الكترونيًا مقرر عمم االجتماع القانوني أنموذجاً. 

. الندوة عمم االجتماع بين متطمبات الجودة والواقع االجتماعي
 .25 -1السنوية الرابعة، كمية اآلداب، جامعة الزقازيق، 

دمج (. 2005، عثمان نايف، خشان، أيمن إبراىيم )السواعى[10] 
 . دبي: دار القمم.التقنية في الرياضيات

(. سياقات وصفات تعمم 2010ضاىر، وجيو، بياعة، نمر ) [14]
تالميذ المدرسة اإلعدادية الرياضيات بمساعدة الياتف 

 .250-221، 14. العدد مجمة جامعةالخموي. 

(. تربويات القرن الحادي 2012) الفار، إبراىيم عبد الوكيل [17]
. طنطا: الدلتا لتكنولوجيا 2,0تكنولوجيا ويب  –والعشرين 
 الحاسبات.

(. مقدمة لممؤتمر التربوي 2013يتيم، شريف سالم ) [21]
 7-6. إصدارات إثرائية -االنخراط في التعمم. 26السنوى
 .  2-1مارس، 

دراسة فعالية استخدام استراتيجية  (.2004سالم، وائل مسعد ) [24]
قائمة عمى التواصل الرياضي في عالج بعض أخطاء تالميذ 

الرياضيات وأثر ذلك عمى نمو تفكيرىم  يئية فالمرحمة االبتدا
. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الرياضي واستمتاعيم بالمادة

 طنطا.

(. تصميم بيئة تعمم 2013عبد العزيز، حمدي أحمد ) [25]
إلكترونية قائمة عمى المحاكاة الحاسوبية وأثرىا في تنمية بعض 
األعمال المكتبية وتحسين ميارات عمق التعمم لدى طالب 

. المجمة األردنية في العموم التربويةالمدارس الثانوية التجارية. 
 .292-275، 3، العدد 9 المجمد
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روية  -التعمم اإللكتروني (. 2005ون، حسن حسين )زيت  [27]
 الرياض: الدار الصولتية لمتربية.. جديدة في التعميم

بطاقة تقييم لمتعميم في العالم (. 2012فاعور،  محمد )  [30]
. بيروت: مركز العربي: البيئة المدرسية وميارات المواطنة

 كارنيغي لمشرق األوسط.

(. 2011، سممان، تياني عمى )جمعة سريسح منصور، [31] 
أسباب عزوف الطمبة عن دخول أقسام الرياضيات في 

، 29. العراق، العدد مجمة البحوث التربوية والنفسيةالجامعات. 
1-28. 

نحو  -ثقافة الرياضيات (. 2007جابر، ليانا، كشك، وائل )  [32]
. فمسطين: مركز القطان لمبحث والتطوير رياضيات ذات معنى

 .التربوي

انيماك الطمبة في تعمم المغة  (.2013الزعبي، رفعو رافع )  [33]
اإلنجميزية وعالقتو بكل من عالقة الطمبة بمعممي المغة 

المجمة األردنية في العموم اإلنجميزية واتجاىاتيم نحو تعمميا. 
 .241-221، 2 ، العدد9 . المجمدالتربوية

 غانم  إخميل،، يوسف، فضيمة محمد، ربيحة محمد عميان، [34]
(. 2011، كيالني، مي سامي، معالي، جميـل عمـي )يوسف

. درجة انخراط المتعممين النشط في العممية التعممية التعميمية
المؤتمر العالمي لمدراسات العميا في مجاالت العموم الطبيعية 

مايو،  5-14واإلنسانية واليندسية. جامعة النجاح الوطنية. 
1-19. 

 فعالية التقويم البديل في التحصيل (.2004)مد سعيد العرابي، مح [35]
 والتواصل وخفض قمق الرياضيات لتالميذ المرحمة االبتدائية.

 . المؤتمر العمميرياضيات التعميم العام في مجتمع المعرفة
 . 244-175 عية المصرية لتربويات الرياضيات،الرابع، بنيا، الجم

بيوت، عبد الجواد عبد الجواد، عبد القادر، عبد القادر محمد  [36]
(. تأثير استخدام التمثيالت الرياضية عمى 2005عبد القادر )

بعض ميارات التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف السادس 
. التغيرات العالمية والتربوية وتعميم الرياضياتاالبتدائي. 

عية المصرية لتربويات المؤتمر العممي الخامس، القاىرة، الجم
 .487-477الرياضيات، 

النموذج البنائي لمكفاية المدركة  (.2005شفيق، وليد شوقي ) [37]
والتوجو الدافعي وطمب المساعدة األكاديمية والتحصيل الدراسي 

. رسالة ماجستير، كمية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
 التربية، جامعة الزقازيق.

 –نظم المعمومات التعميمية (. 2007محمد )اليادي، محمد  [38]
 . القاىرة: الدار المصرية المبنانية.الواقع والمأمول

(. تصور مقترح 2010الديب، ماجد، عساف، محمود ) [39]
لتطوير ميارات التعميم االستراتيجي لدى معممي الرياضيات 

، 24 . المجمدمجمة جامعة النجاح لألبحاث بمحافظة غزة.
 .691-653، 3د العد

(. تطوير الكفايات المينية 2003األسطل، إبراىيم حامد ) [40]
الالزمة لمعمم الرياضيات بجامعة عجمان لمعموم والتكنولوجيا 
في ضوء معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات 

NCTM .2 ، العدد6 . المجمدمجمة تربويات الرياضيات ،
46-76. 

 – 2 الوسائل وتقنيات التعميم. (2009سالم،  أحمد محمد ) [46]
 .  الرياض: دار الرشد.التطبيقات -المستحدثات   –المفاىيم 

تكنولوجيا التعميم  (.2009، العاني، مزىر )عبود، حارث [49]
 . عمان: دار وائل لمنشر والتوزيع.المستقبمي
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(. 2011، إبراىيم عبد الرافع، أحمد، إيياب السيد )السمدونى [50]
توجيات أعضاء ىيئة التدريس والطالب بالجامعات السعودية 

. مجمة كمية التربيةنحو استخدام الجوال في العممية التعميمية. 
 .594-515، 2 ، الجزء146 جامعة األزىر، العدد

. التزامالتجديد في التربية إلزام أم  (.2004حداد، وديع ) [51]
 عمان: مؤسسة المعرفة.

 يتعميم الرياضيات ف(. 2002بوزامينتير، ألفريد، جاى، ستيف ) [52]
دار الكتاب  .  العين:المرحمة الثانوية. ترجمة حسن مظفر الرزو

 الجامعي.

 (.2012، ضاىر، وجيو، بياعو، ونمر )أحالم عنبوسي، [54]
 .54-3، 16 . العددمجمة جامعةجيوجبرا في صف الرياضيات. 

(. أثر التفاعل بين نمط 2011أبو موتو، حممي مصطفى ) [57]
تقديم التعميقات الشارحة لمرسومات التوضيحية واألسموب 
المعرفي عبر بيئات التعميم الجوال عمى التحصيل وكفاءة التعمم 

. العدد دراسات في المناىج وطرق التدريسلدى التالميذ الصم. 
177 ،67-119 

الدافعية إلى التعمم لدى طمبة التعمم (. 2010مقداد، محمد ) [59]
اإللكتروني. دور التعمم اإللكتروني في تعزيز مجتمعات 

. المؤتمر الدولي الثالث حول التعميم اإللكتروني، المعرفة
 . 14-1إبريل،  8-6امعة البحرين، البحرين، مركز زين بج

 التطبيقات والبرامج(. مستوى استخدام 2012رجب، نييل محمد ) [62]
 الحاسوبية لدى طمبة الجامعة وارتباطو بدافعتييم نحو التعمم      
 .492 -459، 12. العدد مجمة آداب الفراىيدياإللكتروني.      

أساليب واستراتيجيات تدريس (. 2006زيد ) ،اليويدى [64]
 . العين: دار الكتاب الجامعي.الرياضيات

، داود عبد الممك، الجاجي، رجاء محمد ديب الحدابي [65]
(. أثر التدريب في بناء وبرمجة الروبوت عمى تنمية 2011)

ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التفكير العممي لدى عينة 
الموىبة واإلبداع منعطفات ىامة في من الطمبة الموىوبين. 

ىوبين المؤتمر العممي العربي الثامن لرعاية المو  ،حياة الشعوب
 .544-508أكتوبر،  16-15والمتفوقين، 

(. واقع استخدام التقنية 2011الرويس، عبد العزيز محمد ) [66]
في تعميم الرياضيات من وجية نظر معممييا لممرحمة 

مجمة رسالة الخميج المتوسطة في المممكة العربية السعودية. 
 . 56-15، 121 . العددالعربي

(. التعميم في ظل الثورة 2011الموسوي، عمى شرف ) [67]
. عمان، العدد مجمة التطوير التربويالمعرفية والتطور التقني. 

 .  45-41، 10 ، السنة67

(. الوحدات 2006عبد الباسط، حسين محمد أحمد ) [68]
التعميمية الرقمية والكفايات المناسبة الستخداميا لدى معممي 
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية، المؤتمر العممي 
السنوي الرابع لقسم المناىج وطرق التدريس بكمية التربية 

وطن العربي تطوير برامج كميات التربية بالجامعة الزقازيق. 
فبراير، المجمد  9 – 8 .في ضوء المستجدات المحمية والعالمية

1 ،191 – 244. 

الجودة في التعميم (. 2006المحيا، عبد اهلل يحيى ) [69]
اإللكتروني من التصميم إلى استراتيجيات التعميم. المؤتمر 

 مارس. 29-27. سمطنة عمان. الدولي لمتعميم عن بعد

(. 2009إسماعيل أحمد ) ،، أو عراقأمل عبد اهلل خصاونو، [71]
في تحصيل طمية  GSPأثر استخدام برمجية الراسم اليندسي 
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مجمة العموم الصف الثالث اإلعدادي في ىندسة المثمث. 
 .59-33، 31. المجمد أ، العدد اإلنسانية

 (.2013، العبسي، محمد مصطفى )آمال نجاتي عياش،[72] 
عممي العموم والرياضيات لمنظرية مستوى معرفة وممارسة م

مجمة العموم التربوية والنفسية. البنائية من وجية نظرىم. 
 .548-523، 3 ، العدد14 ، المجمدالبحرين

تصميم البرامج التعميمية (. 2008زيتون، كمال عيد الحميد )[73] 
. القاىرة: عالم تأصيل فكري وبحث إمبريقي-بفكر البنائية

 الكتب.

تنظيمات المناىج (. 2000سعادة، جودت، إبراىيم، عبد اهلل )[75] 
 . القاىرة: دار الثقافة.وتخطيطيا وتطويرىا

برنامج مقترح لعالج (. 2007رصرص، حسن رشاد )[76] 
األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى طمبة الصف 

. رسالة ماجستير، كمية التربية، األول الثانوي األدبي بغزة
 معة اإلسالمية بغزة.الجا

فاعمية استخدام برنامج (. 2012ناصر، خالد محمد )[77] 
Blackboard Mobile  لمتعميم المتنقل في تنمية التفاعل

والتحصيل الدراسي لدى طالب مقرر طرق تدريس الرياضيات 
. رسالة دكتوراه، كمية في كمية المعممين جامعة الممك سعود

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. التربية، جامعة

 مقارنة بين أداء الطمبة في التقويم المعتمد (.2011مينا، وفاء )[78] 
عمى استخدام الياتف الخموي، والتقويم المعتمد عمى استخدام 

مجمة . معتمد عمى استخدام الورقة والقممالكمبيوتر، والتقويم ال
 .   806-789، 1، العدد 19. المجمد الجامعة اإلسالمية
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THE EFFECTIVENESS OF A PROPOSED TRAINING 

PROGRAM BASED ON LEARNINGTHROUGHMOBILE 

 PHONES IN ACQUIRING THE PRE SERVICE 

MATHEMATICS TEACHERS LEARNING 

ENGAGEMENT SKILLS AND DESIGNING 

 DIGITAL LEARNING OBJECTS 
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Sohag and  King Khalid University  
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Abstract_This study aimed at identifying the impact of using a proposed training program based on 

learning through mobile phones on acquiring the pre service mathematics teachers learning 

engagement skills and designing digital learning objects. This study also aimed at identifying the 

most effective contexts in learning of mathematics through mobile phones. To achieve this aim, a 

group of (11) students from the College of Education, primary education division majoring in 

"Mathematics" was selected.  The students of this group were trained in the proposed training 

program based on the mobile. A test that measures the learning engagement skills and an 

observation form for designing the digital learning objects as well as a questionnaire to identify the 

most effective contexts. Wilcoxon test and Spearman equation were utilized to analyze the results of 

the study. Results indicated that the proposed training program has contributed to the improvement 

of the learning engagement skills and the design of digital learning objects in the field of 

mathematics. Results also stated that the interactive context ranked first in contexts that have a 

significant impact on the learning of mathematics through mobile phones. 

Keywords: learning through mobile phones, learning engagement, digital learning objects. 
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