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املخلص _ هضفذ الضعاؾت الخالُت الخلغف كلى أزغ اؾخسضام جؼبُم  Black board Mobile learnكلى جىمُت اججاهاث ػالباث ظاملت
هجغان هدى الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ ،والخلغف كلى ما ئطا واهذ هىالً فغوق في اججاهاتهً حلؼي إلاخغحراث (اإلاؿخىي ألاواصًمي  -مهاعة
ُ
اؾخسضام الخؼبُلاث ؤلالىتروهُت) .هما هضفذ ئلى الخلغف كلى أهم اإلالىكاث التي جىاظههً أزىاء اؾخسضام الخؼبُم ،وػبلذ الضعاؾت
كلى كُىت كصضًت بلغ كضصها ( )26ػالبت باإلاؿخىي الخامـ في ملغع الخاؾىب في الخللُم .وجم جىؿُف اإلاىهج الخجغٍبي ،هما
اؾخسضمذ الاؾدباهت هأصاة لجمم البُاهاث .وأقاعث هخاةج الضعاؾت ئلى أن اججاهاث الؼالباث واهذ مداًضة في اللُاؽ اللبلي ،وأصبدذ
ً
ئًجابُت في اللُاؽ البلضي .هما أن اؾخسضام الخؼبُم وان فلاال في جىمُت الاججاهاث هدى الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ .وواهذ هىالً
ً
فغوق صالت ئخصاةُا بحن مخىؾؼاث اللُاؽ اللبلي والبلضي لصالح اللُاؽ البلضي .هما أؿهغث الىخاةج بأهه ال جىظض فغوق في
اججاهاث الؼالباث هدى الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ باؾخسضام الخؼبُم حلؼي إلاخغحراث اإلاؿخىي ألاواصًمي واإلاهاعة في اؾخسضام الخؼبُلاث
ؤلالىتروهُت .هما أؿهغث الىخاةج أن الؼالباث ٌلاهحن بضعظت مخىؾؼت مً اإلالىكاث التي واهذ أبغػها :صلىبت هلل وجدمُل اإلالفاث هبحرة
الدجم كلى ألاظهؼة الظهُت ،صلىبت عفم اإلالفاث كلى مىكم اإلالغعاث ؤلالىتروهُت باؾخسضام ألاظهؼة الظهُت ،وصلىبت هلل وجباصٌ
اإلالفاث بحن اإلاخللمحن باؾخسضام ألاظهؼة الظهُت.
الهلمات املفحاحية :الخللم الىلاٌ ،الخللم ؤلالىترووي ،بالن بىعص ، Black board Mobile learn ،الاججاه.

* أسحاذ ثنىولوجيا الحعليم املشارك  -جامعة هجران ،ملية التربية.
** جامعة هجران ،ملية التربية.
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فاعلية اسحخدام ثطبيق بالك بورد للحعلم الىقال ( Black board
 )Mobile learnفي ثىمية الاثجاىات هحو الحعلم إلالنترووي الىقال لدى
طالبات جامعة هجران
مكىالث.
وبالغغم مً اإلاؼاًا والخصاةص التي ًمخاػ بها الخللم الىلاٌ؛ ئال أن
هىالً بلع اإلالىكاث التي جدض مً فاكلُخه في اللملُت الخللُمُت والتي
ًمىً اظمالها فُما ًلي[5[ :
 .1مدضوصًت ألاظهؼة الىلالت؛ وٍخمشل طلً في صغغ حجم الكاقاث،
وؾلت الخسؼًٍ اإلادضوصة ،وصغغ لىخاث اإلافاجُذ ،وطغوعة الصخً
بكيل صوعي ،وصلىبت كمل مسح للىصىص.
 .2مؿخىي اللغض؛ خُض أن بلع اإلاىاكم مصممت لخخالءم مم اللغض
كلى قاقاث الخاؾب والضزىٌ لهظه اإلاىاكم كبر ألاظهؼة اإلاخىللت كض
ٌلؼي هخاةج أكل.
 .3الخيالُف اإلاالُت؛ خُض أن الخاظت ئلى جأؾِـ بيُت جدخُت جخظمً
قبياث ال ؾلىُت وأظهؼة خضًشت وئهخاط بغمجُاث حللُمُت ،وجصمُم
مىاهج ئلىتروهُت ،ئلى ظاهب اعجفاق أؾلاع ألاظهؼة زاصت الخضًشت منها.
 .4ؾلت خؼمت الاجصاٌ واليلفت :خُض حلخبر قبياث الخللم اإلاخىلل
بؼُئت ملاعهت مم أؾالُب عبؽ اإلاللىماث الشابذ.
 .5كلت الىعي لضي بلع أػغاف اللملُت الخللُمُت بالضوع الظي ًلىم
به الخللم الىلاٌ.
 .6الاؾخسضام الؿيئ لألظهؼة اإلاخىللت؛ خُض ًجب أن جدُذ ألاظهؼة
ً
اإلاخىللت الفغصت للؼالب للترهحز كلى صعاؾاتهم بضال مً الترهحز كلى
اإلاكدخاث.
ٌلخبر جؼبُم  Black board Mobile learnمً أهجح ألاؾالُب
الفلالت إلزغاء اللملُت الخللُمُت ،وَؿخؼُم مؿخسضم الخؼبُم مً
الاػالق كلى اإلالغع ؤلالىترووي ،ومخابلت الخدضًشاث ،والضعوؽ الجضًضة،
وخظىع اإلاداطغاث اإلاباقغة ،والىصىٌ للىؾاةؽ الخللُمُت في اإلالغع.
ً
ً
وٍمىً مً زالله أًظا أصاء الىاظباث واإلاهام اإلاؼلىبت ،وٍدُذ أًظا
جفاكل اإلاخللمحن مم اإلالغع مً زالٌ أصواث الخفاكل صازل اإلالغع مً
أظل اإلاكاعهت الفاكلت في وافت ألاوكؼت الخللُمُت ،هما أهه ًُ ّمىً
الؼالب مً مخابلت الضعظاث اإلاؿخدلت في الىاظباث والازخباعاث [،]6
وهـ ًغا للضوع ّ
الفلاٌ لهظا الخؼبُم؛ فاهه ًمىً أن ٌؿهم بفاكلُت هبحرة
في جفلُل اإلالغعاث ؤلالىتروهُت؛ وطلً إلاا ًخمحز به مً ؾهىلت الىصىٌ
ً
ؾىاء للظى هُئت الخضعَـ أو الؼالب الظي ًضعؽ بىـام الخللم
ؤلالىترووي.
ً
وحلخبر اججاهاث ألافغاص كمىما زابخت وؿبُا ،ئال أنها كغطه للخلضًل
والخغحر هدُجت الخفاكل اإلاؿخمغ بحن الفغص واإلاخغحراث البُئُت مً خىله،
وأقاعث بلع الضعاؾاث ئلى أهه ًمىً الخلضًل أو الخغُحر كلى بلع
الاججاهاث مً زالٌ اإلاماعؾاث الاًجابُت التي مً قأنها أن حؿاكض في
حغُحر مفاهُم الفغص الؿالبت التي جيىهذ ججاه مىطىق مدضص .وجخأزغ
كملُت حغُحر الاججاهاث بمجمىكت مً اللىامل ،فبلظها ًخللم بالفغص

 .1املقدمة
ً
جؼاًض الاهخمام في الؿىىاث ألازحرة بالخللم الىلاٌ باكخباعه هـاما
ً
ظضًضا مً أهـمت الخللم ؤلالىترووي ،هما أن اهدكاع الهىاجف الظهُت
أجاح للجمُم ؾهىلت الىصىٌ للمللىماث والاجصاٌ بكبىت ؤلاهترهذ
والخصىٌ كلى جؼبُلاث مخىىكت ،وحكحر ؤلاخصاءاث ئلى أن مؿخسضمي
ؤلاهترهذ في اإلاملىت اللغبُت الؿلىصًت ًبلغ ( )24ملُىن مؿخسضم ،ما
ٌلىـ وؿبت اهدكاع كالُت جصل ئلى  .]1[ %74وَلض الخللم الىلاٌ
جغظمت خلُلُت وكملُت لفلؿفت الخللم كً بلض ،والتي جلىم كلى
جىؾُم الفغص أمام اإلاخللمحن ،مً زالٌ جدلُم اإلاغوهت والخفاكل؛
ً
بدُض ٌؿخؼُم اإلاخللم مخابلت الخللم وفلا إلمياهاجه وكضعاجه والىكذ
الظي ًىاؾبه ،هما أهه ٌؿهم في جغؾُش مفهىم الخللم الظاحي لضي
اإلاخللمحن.
ً
ٌلخبر الخللم الىلاٌ همؼا مً أهماغ الخللم ؤلالىترووي خُض ٌلخمض
كلى جلضًم اإلادخىي للمخللمحن باؾخسضام جلىُاث الاجصاٌ الخضًشت؛
ً
اكخماصا كلى الخفاكل بحن
بهضف جىفحر بِئت جفاكلُت متزامىت وغحر متزامىت
اإلاللم واإلاخللم [ .]2وٍغي ؾالم [ ]3أن الخللم اإلاخىلل أو الخللُم الجىاٌ
هى مصؼلح لغىي ظضًض ٌكحر ئلى اؾخسضام ألاظهؼة اإلادمىلت في كملُت
الخللُم ،وأن هظا ألاؾلىب مخللم ئلى خض هبحر بالخللم ؤلالىترووي
والخللُم كً بلض ،وٍغهؼ هظا اإلاصؼلح كلى اؾخسضام الخلىُاث اإلاخىفغة
بأظهؼة الاجصاالث الالؾلىُت لخىصُل اإلاللىمت زاعط كاكاث الخضعَـ،
خُض وظض أن هظا ألاؾلىب ًخالءم مم الـغوف اإلاخغحرة بلملُت الخللُم
التي جأزغث بـاهغة اللىإلات.
وٍغي ظلبرث [ ]4أن مبرعاث اؾخسضام الهىاجف الظهُت واإلاخىللت في
اللملُت الخللُمُت جخمشل فُما ًلي:
 .1الخللم الىلاٌ أؾاس ي لخلبُت خاظاث الخللم؛ فبىاؾؼت الهىاجف
الىلالت ًمىً جلضًم اإلالغعاث الخللُمُت بالؼغٍلت التي جلبي خاظاث ول
مخللم وؿغوفه.
 .2اإلاباصعة ئلى اهدؿاب اإلالغفت :فىظىص الهاجف في ًض اإلاخللم ٌؿاكض في
أن ًيىن له صوع أؾاس ي في ؾغكت مباصعجه للخصىٌ كلى جلً اإلالاعف.
 .3اإلاغوهت في صكم كضص هبحر مً ألاوكؼت اإلاهمت للخللم مً زالٌ
الخغهت والخىلل في ئكضاصاث الخللم وجؼبُلاجه.
 .4الىصىٌ ئلى ألافغاص في أي ميان وفي أي وكذ؛ مما ًفخذ آفاق الخللم
لكغاةذ هبحرة مً اإلاجخمم كض ًيىن مً الظغوعي أن ًصل الىـام
الخللُمي ئليها.
ً
 .5الىمى اإلاتزاًض في اؾخسضام ألاظهؼة الىلالت كمىما والهىاجف الظهُت
كلى وظه الخصىص.
 .6حلضص الخضماث التي ًمىً أن جلضمها الهىاجف الظهُت في الخللُم.
 .7اإلاؿاهمت في الخغلب كلى ما ٌلاهُه الخللُم بصىعجه الخللُضًت مً
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ً
طاجه ،فاطا وان اإلاىطىق أهثر الخصاكا بظاث الفغص أو شخصِخه ،وان
الاججاه أكل كغطت للخغحر أو الخلضًل ،فاججاهاث ألافغاص هدى الضًً أو
اللغف أو الشلافت ،أكل كغطت للخغحر مً الاججاهاث هدى اؾخسضام
الخىىىلىظُا في الخُاة اإلاجخملُت .وجأزظ الجهىص الغامُت لخغُحر
الاججاهاث ً
صىعا مخلضصة ،ولىً عبما ًيىن أهثر ألاؾالُب اإلاؿخسضمت
ً
قُىكا ما ًلي :الخىاصل ؤلاكىاعي بدباصٌ ألافياع ،واإلاللىماث اإلاىخىبت،
واإلاؿمىكت ،واإلاغةُت كً ػغٍم الخلفاػ ،أو الغؾاةل الللمُت ،وحلخبر
اإلاماعؾاث والخجغٍب مً أهثر ألاؾالُب اإلاؿخسضمت لخغُحر الاججاهاث
[.[7
وٍظهغ كمحرة والضًب [ ]8أن الاججاهاث حؿاكض الؼالب كلى اجساط
كغاعاتهم ،ومماعؾت اإلاهاعاث اإلاسخلفت واالجصاٌ والخلاون والخىافـ،
ومً زاللها ٌؿخؼُم الؼالب جىـُم مللىماتهم بؼغٍلت ٌؿهل فهمها
واؾدُلابها ،باإلطافت ئلى أنها جىؿب الؼالب بلع الخصاةص التربىٍت
الؿلُمت .وٍغي الخلفاوي [ ]9أن هجاح جؼبُم أًت جىىىلىظُا ظضًضة في
اللملُت الخللُمُت ٌلخمض ئلى خض هبحر كلى اججاهاث اإلاخللمحن هدىها ئط
جإزغ اججاهاث اإلاخللمحن في مضي ئكبالهم كليها ،ومً زم فان الاججاهاث
جإزغ بكيل أؾاس ي في هفاءة كمل أي هـام جىىىلىجي ظضًض ،وكض جيىن
مً ألاؾباب الغةِؿت الضافلت ئلى جأًُض أو ملاومت الخجضًض في اللملُت
الخللُمُت.
ً
ووفلا إلاا جلضم وألهمُت الخللم الىلاٌ في صكم الخللم ؤلالىترووي
الظي أصبذ ؾمت مً ؾماث اللصغ الخالي ،فلض أظغٍذ اللضًض مً
الضعاؾاث في هظا اإلاجاٌ للخلغف كلى صوع الهىاجف الىلالت في الخللُم
وللُاؽ أزغها كلى الخدصُل ألاواصًمي ،وكلى الاججاهاث وحلؼٍؼ
الضافلُت هدى الخللم ؤلالىترووي ،وكلُه فلض هضفذ صعاؾت الجغاح
[ ]10الخلغف كلى اججاهاث ػلبت الجاملت ألاعصهُت اإلالخدلحن ببرهامج
الضبلىم اللالي في جىىىلىظُا اإلاللىماث والاجصاالث في التربُت هدى
اؾخسضام بغمجُت بالن بىعص في حللمهم .وكض صلذ الىخاةج كلى وظىص
اججاهاث اًجابُت لضي أفغاص الضعاؾت هدى اؾخسضام بغمجُت بالن بىعص
في حللمهم؛ ئط أقاع أفغاص الضعاؾت ئلى أن بغمجُت بالن بىعص كض
ؾاكضتهم في حؿهُل كملُت الخللم لضيهم ،وػٍاصة مكاعهتهم الصفُت،
وبالخالي ػٍاصة في جدصُلهم .وأظغث الؿىىس ي [ ]11صعاؾت هضفذ ئلى
جلص ي مضي وعي ػالب ظاملت الضمام باؾخسضام الخللم بالجىاٌM-
Learningمً زالٌ الخلغف كلى مضي الىعي بأهمُت اؾخسضام الخللم
بالجىاٌ ،ومضي اؾخسضام زضماث الخللم بالجىاٌ ،واإلالىكاث التي جدض
مً الاؾخفاصة مىه ،وأقاعث الىخاةج ئلى أن هىان اهسفاض في اؾخسضام
الؼالباث للخللم بالجىاٌ ،وٍمىً جفؿحر طلً ئلى خضازت الخجغبت وكضم
احؿاق اؾخسضامها بحن ػالباث الجاملت .وَلض وعي الؼالب بأهمُت
ً
الخللم بالجىاٌ مإقغا كلى احؿاق اؾخسضامهم له باإلاؿخلبل
والاؾخفاصة مىه لخىمُت مهاعاتهم البدشُت والضافلُت هدى الخللم
والضعاؾت.
أما صعاؾت الكهغي وظالٌ [ ]12فلض هضفذ ئلى كُاؽ فلالُت
الخضعٍب كلى اؾخسضام بغهامج البالن بىعص وكُاؽ اججاهاث الؼالباث
هدى البرهامج ،وأقاعث الىخاةج ئلى أن جضعٍب الؼالباث كلى هـام ئصاعة
الخللم ؤلالىترووي بالن بىعص كض أطفى فاكلُت كلى مهاعة اؾخسضام
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البرهامج واججاهاث الؼالباث هدىه .هما هضفذ صعاؾت كؼُت []13
الخلغف كلى اججاهاث ػالب اللغت اللغبُت ولغت زاهُت هدى الخللم
الجىاٌ ،وجدضًض خاظاتهم الخضعٍبُت الالػمت الؾخسضامه .وأؿهغث هخاةج
البدض ئًجابُت اججاهاث ػالب اللغت اللغبُت ولغت زاهُت هدى الخللم
الجىاٌ ،واعجفاق صعظت الخاظاث الخضعٍبُت الالػمت الؾخسضام الخللم
الجىاٌ .وأما صعاؾت اللمغي [ ]14فلض هضفذ ئلى الىكف كً صعظت
اؾخسضام جؼبُلاث الخللم الىلاٌ لضي ػلبت الضعاؾاث الللُا في ظاملت
الحرمىن وملىكاث اؾخسضامها ،هما ؾلذ الضعاؾت ئلى ملغفت أزغ ول
مً مخغحراث( :الخسصص ،واللمغ ،واإلاؿخىي الضعاس ي ،والىىق
الاظخماعي وملضٌ الاؾخسضام) كلى طلً .وأقاعث الىخاةج ئلى وظىص
ملىكاث بكغٍت وان مً أهمها :كىاهحن وأهـمت الجاملت التي جمىم
اؾخسضام ألاظهؼة الىلالت أزىاء اإلاداطغاث ،باإلطافت ئلى ملىكاث ماصًت
واعجفاق عؾىم الاقتران في قبىت ؤلاهترهذ .هما أؿهغث الىخاةج وظىص
ً
فغوق صالت ئخصاةُا في ملضٌ الاؾخسضام لصالح الاؾخسضام الُىمي
ً
للخللم الىلاٌ ،وكضم وظىص فغوق صالت ئخصاةُا في باقي مخغحراث
الضعاؾت.
وأقاعث صعاؾت اللمغان والكغٍف والكلالن ] [15التي هضفذ ئلى
اؾخىكاف اججاهاث الؼالب وأكظاء هُئت الخضعَـ هدى اؾخسضام
الخللم الىلاٌ في الجاملاث اللماهُت والاماعاجُت ،ئلى وظىص فغوق طاث
صاللت ئخصاةُت بحن اججاهاث الؼلبت هدى الخللم الىلاٌ حلؼي إلاخغحر
امخالن هاجف طوي .وأؿهغث هخاةج صعاؾت اإلادُا وظلُل ومان ] [16ئلى
أن هىالً جدضًاث عةِؿُت جخمشل في ظىصة الخضماث ،وجىافغ مدخىي
الخللم ،واللظاًا الخصمُمُت والخلىُت ،ومخؼلباث الؼلبت ،بِىما
أؿهغث الىخاةج الىمُت أهم الخضماث التي ًغغب الؼالب في جىفحرها
لخلؼٍؼ اؾخسضام هـام الخللم الىلاٌ .وبدشذ صعاؾت ًىعكاوس ي ] [17في
أزغ مخغحراث الىىق والخبرة الؿابلت في الخللم اإلاخىلل والخسصص
ألاواصًمي كلى الىفاءة الظاجُت والاججاهاث لضي ػالب ظاملت أجاجىعن
الترهُت هدى اؾخسضام الخللم الىلاٌ .وهكفذ الىخاةج أن مؿخىي
ً
الىفاءة الظاجُت لضي الؼالب بكيل كام وان ملخضال ،ووان لضي غالبُت
الؼالب اججاهاث ئًجابُت هدى الخللم الىلاٌ .هما واهذ هىان فغوق
ً
صالت ئخصاةُا في الىفاءة الظاجُت في اؾخسضام الخللم الىلاٌ حلؼي
إلاخغحراث الخبرة الؿابلت في الخللم اإلاخىلل والخسصص ألاواصًمي.
ً
ً
ً
وأؿهغث الىخاةج أًظا فغوكا صالت ئخصاةُا في اججاهاث الؼالب هدى
اؾخسضام الخللم الىلاٌ حلؼي إلاخغحراث الجيـ خُض واهذ ئًجابُت أهثر
لضي الظوىع.
وبازخصاع فاهه ًمىىىا اللىٌ ئن الضعاؾاث الؿابلت في هظا اإلاجاٌ
كض جىىكذ في مظمىنها في جىاوٌ بغمجُاث الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ وفي
كُاؽ ظىاهب مسخلفت ،فمنها ما عهؼ كلى اؾخسضام بالن بىعص
والاججاهاث هدىه ،ومنها ما جىاوٌ أهمُت الخللم الىلاٌ والاججاهاث
ً
هدىه أًظا .وجمحزث الضعاؾت الخالُت كً ؾابلاتها في أنها جبدض في
الخلغف كلى فاكلُت اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص للخللم الىلاٌ (Black
) board Mobile learnفي جىمُت اججاهاث ػالباث ظاملت هجغان هدى
الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ ،ئطافت ئلى الخلغف كلى أهم اإلالىكاث التي
جىاظههً أزىاء اؾخسضام هظا الخؼبُم.
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جؼبُم  Black board Mobile learnحلؼي إلاخغحراث (اإلاؿخىي ألاواصًمي
ومهاعة اؾخسضام الخؼبُلاث ؤلالىتروهُت)؟
 .3ما ملىكاث اؾخسضام جؼبُم  Black board Mobile learnفي الخللم
ؤلالىترووي الىلاٌ لضي ػالباث ظاملت هجغان؟
ب .أىداف الدراسة
جخمشل أهضاف الضعاؾت فُما ًلي:
 -1الخلغف كلى صعظت همى اججاهاث ػالباث ظاملت هجغان هدى الخللم
ؤلالىترووي الىلاٌ هدُجت اؾخسضام جؼبُم Black board Mobile learn
ً
 -2الخلغف كلى ما ئطا واهذ هىالً فغوكا في اججاهاث الؼالباث هدى
الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ حلؼي إلاخغحري (اإلاؿخىي ألاواصًمي ومهاعة
اؾخسضام الخؼبُلاث ؤلالىتروهُت).
 -3الخلغف كلى أهم ملىكاث اؾخسضام جؼبُم Black board Mobile
 learnفي الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ لضي ػالباث ظاملت هجغان.
 -4الخلغف كلى أهمُت اؾخسضام ألاظهؼة الظهُت في الخللم ؤلالىترووي
الىلاٌ.
ج .أىمية الدراسة
جيبم أهمُت الضعاؾت مً أهمُت اإلاىطىق؛ خُض أن الهىاجف
الىلالت وألاظهؼة اللىخُت كض غؼث اإلاضاعؽ واإلاىاػٌ والجاملاث ،وباث
مً الظغوعي الاؾخفاصة مً ؤلامياهاث الهاةلت التي جىفغها هظه ألاظهؼة
في زضمت الخللُم والخللم ،وإلاا لها مً مؼاًا جخمشل في فاكلُتها في
اؾخجابت اإلاخللمحن للضعوؽ أهثر مً اؾخجابتهم لألظهؼة اإلاىخبُت ،وأن
أغلب الؼالب ًمخليىن هىاجف طهُت أو أظهؼة لىخُت ،هما أنها حؿهل
الاجصاٌ بالكبىت في ول ميان ،ولهظا فان الضعاؾت الخالُت حؿعى
الؾخغالٌ هظه ؤلامياهاث مً أظل جىمُت اججاهاث الؼالباث هدى الخللم
ؤلالىترووي باؾخسضام جؼبُم Black board Mobile learn
د .حدود الدراسة
 الخضوص اإلاىطىكُت :جغهؼث الخضوص اإلاىطىكُت للضعاؾت الخالُت كلىكُاؽ اججاهاث الؼالباث هدى اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص للخللم
الىلاٌ في الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ وملىكاث اؾخسضامه.
 الخضوص البكغٍت :ػالباث اإلاؿخىي الخامـ في ملغع الخاؾىب فيالخللُم.
 الخضوص الؼماهُت واإلاياهُت :ظاملت هجغان ،ولُت الللىم وآلاصاب .وجمجؼبُم الضعاؾت في الفصل الضعاس ي الشاوي لللام الجامعي .1437-1436
ه .مصطخلحات الدراسة
 .1الخللم الىلاٌ :حلغف اللبُض والكاٌم [ ]5الخللم الىلاٌ بأهه"
اؾخسضام ألاظهؼة اإلاخىللت مشل الهىاجف الظهُت والخىاؾب اللىخُت
لخمىحن اإلاخللمحن مً الخللم في أي ػمان وميان ،وجلضًم ججغبت حللُمُت
جخمحز بالىاكلُت وألاصالت" .هما ٌلغفه مهضي [ ]21بأهه "همىطط للخللم
ؤلالىترووي كً بلض ٌؿخسضم فُه ألاظهؼة الالؾلىُت الصغحرة واإلادمىلت
ً
ًضوٍا ،مً زالٌ ما جىفغه مً زضماث لخدلُم اإلاغوهت ،والخفاكل،
والدكاعن ،والخىمُت اإلاؿخضامت في كملُتي الخضعٍب والخللُم في أي وكذ
ومً أي ميان" .أما ؾلُم [ ]22فُلغفه بأهه " مصؼلح لغىي ظضًض
ٌكحر ئلى اؾخسضام ألاظهؼة الخلىٍت الالؾلىُت اإلادمىلت والجىالت
وملضاتهما في ئػاع بِئت حللُمُت حللمُت حكاعهُت غحر مديىمت بؼمان أو

 .2مشهلة الدراسة
ٌلخبر الخللم الىلاٌ مً أهم ؾماث وأقياٌ هـم الخللم كً بلض
في الىكذ الغاهً؛ وطلً إلاا ًىفغه مً جفاكل في كملُت الخللُم والخللم؛
بدُض ٌؿخؼُم اإلاللم جللي اؾخفؿاعاث الؼالب وحؿاؤالتهم مً زالٌ
ّ
الهىاجف الظهُت ،هما أهه ًمىً الؼالب مً الخفاكل مم بلظهم
البلع ،ومم اإلاللمحن في الىكذ الظي ًىاؾبهم .وكض هاقضث اللضًض مً
اإلاإجمغاث الخضًشت في مجاٌ الخللُم ؤلالىترووي وجلىُت اإلاللىماث في
جىصُاتها بظغوعة اؾخسضام ألاظهؼة الظهُت وجؼبُلاتها في اللملُت
الخللُمُت مشل :مإجمغ ظىصة الخللُم وجدضًاث اإلاؿخلبل [ ،]18الظي
واهذ مً طمً جىصُاجه " الاهخمام بدىمُت مهاعاث الخفىحر الللُا،
وجضعٍب اإلاللمحن كلى جىؿُف الخللُم الىلاٌ" ،وهظلً مإجمغ
جىىىلىظُا اإلاللىماث والاجصاالث وجؼىٍغ ألاصاء في اإلاإؾؿاث الخللُمُت
[ ،]19الظي واهذ مً طمً جىصُاجه " حصجُم اؾخسضام الخللُم
الىلاٌ بامياهُاجه اللضًضة لخضمت اللملُت الخللُمُت ".هما أوص ى اإلاإجمغ
الضولي الشاوي للخللم ؤلالىترووي والخللُم كً بلض [ ]20الظي كلض
بالغٍاض "بظغوعة الخلاون والخيؿُم بحن الجهاث الخللُمُت وقغواث
الاجصاالث الىلالت في جيىًٍ أهـمت زاصت حؿمذ بيكغ اإلاىاص الخللُمُت
والازخباعاث كبر ألاظهؼة الىلالت وئصاعتها مً كبل ألاؾاجظة؛ وطلً
بالخيؿُم مم الكغواث الىبري اإلاىخجت لبرامج اليكغ كبر الهىاجف
الىلالت".
وئطافت ئلى ما ؾبم ،فلض الخـذ الباخشخان أزىاء جضعَؿهما بلع
اإلالغعاث بالخللم ؤلالىترووي كلى هـام بالن بىعص جظمغ بلع الؼالباث
مً اؾخسضام هـام ئصاعة الخللم (بالن بىعص) ،وكضم اهترار البلع
الازغ للضزىٌ إلاىكم اإلالغع ،مما ٌكحر ئلى جضوي صعظت كبىلهم للخللم
ؤلالىترووي كلى هـام بالن بىعص الظي حلخمضه ظاملت هجغان هىـام
ً
عةِس ي في ئصاعة اإلادخىي ؤلالىترووي .وهـغا ألهمُت اؾخسضام ألاظهؼة
الظهُت واللىخُت في الخللُم ؤلالىترووي خُض أنها جدـى بلبىٌ واؾم
واؾخدؿان هبحر لضي الؼالب ،وٍغظم طلً لللضًض مً اإلامحزاث التي
جمحزها كً أظهؼة الىمبُىجغ اإلاىخبُت .لظا فلض اعجأث الباخشخان ئظغاء
الضعاؾت الخالُت مً أظل الخلغف كلى أزغ اؾخسضام جؼبُم Black
 board Mobile learnفي جىمُت اججاهاث الؼالباث هدى الخللم
ؤلالىترووي الىلاٌ .خُض أن كماصة الخللم ؤلالىترووي والخللُم كً بلض
بجاملت هجغان كض اجاخذ اؾخسضام هظا الخؼبُم للؼالب وألكظاء
هُئت الخضعَـ لضكم الخللُم ؤلالىترووي بالجاملت ولظمان مؿحرجه.
وجخمشل مكيلت الضعاؾت الخالُت في الؿإاٌ الغةِـ الخالي:
أ .أسئلة الدراسة
ما فاكلُت اؾخسضام جؼبُم  Black board Mobile learnفي جىمُت
اججاهاث الؼالباث هدى الخللم ؤلالىترووي بجاملت هجغان؟
وجفغكذ مىه ألاؾئلت الخالُت:
ً
 .1هل جىظض فغوق صالت ئخصاةُا كىض مؿخىي الضاللت ) (α ≤ 0.05بحن
مخىؾؼاث اججاهاث ػالباث اإلاجمىكت الخجغٍبُت في اللُاؾحن اللبلي
والبلضي حلؼي الؾخسضام جؼبُمBlack board Mobile learn؟
ً
 .2هل جىظض فغوق صالت ئخصاةُا كىض مؿخىي الضاللت ) (α ≤ 0.05في
اججاهاث الؼالباث هدى الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ باؾخسضام
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ً
ً
كاإلاه ؾلبا ،أو اًجابا ،فهي ملخلضاث ووظضاهُاث كً مىطىق ،أو كضة
مىطىكاث في البِئت الاظخماكُت ،وأنها مىدؿبت وججزق ئلى الشباث
والاؾخمغاع ،عغم أنها جسظم ئلى الخأزغ بالخبرة ،هما أنها خاالث هفؿُت
جإزغ في ألافلاٌ التي ًلىم بها الفغص وىؿُفت اإلاىاكف اإلاسخلفت".
ً
ُوَ ّلغف اظغاةُا في هظه الضعاؾت بأهه اإلاىكف الظي جـهغه ػالباث
ً
ً
ظاملت هجغان هدى الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ ؾلبا أو اًجابا ،وٍلاؽ مً
زالٌ اؾخجاباث الؼالباث كً أصاة اللُاؽ التي أكضث لهظا الغغض
كبل وبلض اؾخسضامهً جؼبُم بالن بىعص للخللم الىلاٌ Black board
Mobile learn
 .4الطريقة وإلاجرااات
أ .مىهج الدراسة
اجبلذ الضعاؾت اإلاىهج الخجغٍبي بخصمُمه قبه الخجغٍبي إلاىاؾبخه
لهظا الىىق مً الضعاؾاث خُض ٌلغف بأهه " اإلاىهج الظي ًخم فُه
الخدىم في ظمُم اإلاخغحراث اإلاإزغة في ؿاهغة ملُىت باؾخصىاء مخغحر
واخض ،خُض ًلىم الباخض بخؼىَله أو حغُحره بهضف جدضًض وكُاؽ
جأزحره كلى الـاهغة مىطىق الضعاؾت " [.[28
ً
وَلغف أًظا بأهه اؾخسضام للخجغبت في ازباث الفغوض.
ب .مجحمع الدراسة
مجخمم الضعاؾت ًخيىن مً ػالباث اإلاؿخىي الخامـ بيلُت الللىم
وآلاصاب بجاملت هجغان اإلاسجالث إلالغع الخاؾىب في الخللُم في
الفصل الضعاس ي الشاوي لللام الجامعي 1437- 1436البالغ كضصهً
( )150ػالبت .أما اللُىت فلض جم ازخُاعها بالؼغٍلت اللصضًت وجيىهذ
مً ( )26ػالبت في جسصص اللغت ؤلاهجلحزًت جمشل قلبت واخضة مً
قلب اإلالغع البالغ كضصها ( )6قلب هلُىت ججغٍبُت ،خُض جم جضعَؿها
باؾخسضام جؼبُم  Black board Mobile learnللخلغف كلى فاكلُت
الخؼبُم في جىمُت الاججاهاث هدى الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ ،وػبلذ
الضعاؾت في الفصل الضعاس ي الشاوي مً اللام الجامعي .1437- 1436
ج .أداة الدراسة
اؾخسضمذ الضعاؾت الخالُت الاؾدباهت لجمم البُاهاث باكخباعها
ألاصاة ألاوؿب في هظا اإلاجاٌ خُض جم جصمُمها وجؼىٍغها مً كبل
الباخشخحن بالغظىق ئلى أصبُاث الضعاؾت ،وبلع الضعاؾاث الؿابلت طاث
اللالكت؛ خُض جيىهذ مً ( )30فلغة جىىكذ ما بحن اللباعاث اإلاىظبت
ً
والؿالبت للُاؽ الاججاهاث كبل وبلض الخؼبُم ،هما قملذ مدىعا
آزغا للملىكاث للخلغف كلى أبغػها في اللُاؽ البلضي لألصاة .وجم
الخأهض مً صضكها بلغطها كلى مجمىكت مً اإلادىمحن في مجاٌ كلم
الىفـ ،وجلىُاث الخللُم ،واإلاىاهج وػغق الخضعَـ ،وجم حلضًل
الفلغاث التي جمذ ؤلاقاعة ئليها مً طوي الازخصاص .وللخأهض مً زباتها
جم جؼبُم ملاصلت هغوهبار الفا وواهذ الىدُجت ( )0.92خؿب الجضوٌ
ً
( )1وحلخبر هظه اللُمت كالُت ظضا مما ًإهض زباث ألاصاة وصالخُتها
إلظغاء الضعاؾت وصضق الىخاةج التي ؾِخم الخىصل ئليها بلض جؼبُم
الخجغبت.

ميان ،وهى امخضاصا للخللم ؤلالىترووي وقيل مً أقياٌ الخللم كً
بلض".
ً
ُوَ ّلغف ئظغاةُا في هظه الضعاؾت بأهه اؾخسضام ألاظهؼة اإلاخىللت في
كملُتي الخللُم والخللم في أي ػمان وميان بما ًدلم اإلاغوهت والخفاكل
لضي ػالباث ظاملت هجغان.
 .2الخللم ؤلالىترووي :هى ػغٍلت للخللم باؾخسضام آلُاث الاجصاٌ
الخضًشت مً خاؾب وقبياث ووؾاةؽ مخلضصة مً صىعة ،وصىث،
وعؾىماث ،وآلُاث بدض ،ومىخباث الىتروهُت ،وهظلً بىاباث ؤلاهترهذ
ً
ؾىاء وان طلً كً بلض أو صازل الفصل الضعاس ي [ .]23وٍغي الخان
[ ]24بأهه ػغٍلت ئبضاكُت لخلضًم بِئت جفاكلُت ،مخمغهؼة خىٌ
ً
اإلاخللمحن ،ومصممت مؿبلا بكيل ظُض ،وبؼغٍلت مِؿغة ألي فغص وفي
أي ميان وأي وكذ باؾخلماٌ زصاةص ومصاصع ؤلاهترهذ والخلىُاث
الغكمُت بالخؼابم مم مباصب الخصمُم الخللُمي اإلاىاؾبت لبِئت الخللم
اإلافخىخت واإلاغهت.
ً
ُوَ ّلغف ئظغاةُا في هظه الضعاؾت بأهه ػغٍلت للخللم كاةمت كلى اؾخسضام
بِئت حللم جفاكلُت ووؾاةل الاجصاٌ الخضًشت مً أظهؼة وبغمجُاث مً
قأنها أن جىفغ الخللم للمخللمحن في ول ميان وفي ول ػمان.
 .3هـام ئصاعة الخللم ؤلالىترووي بالن بىعص:
كباعة كً هـام مخيامل ًلىم باصاعة اللملُت الخللُمُت بكيل
جؼامني وغحر جؼامني ،وٍدُذ بِئت حللم آمىت وؾهلت الاؾخسضام؛ خُض
ًلضم اإلاللمىن ملغعاتهم ومداطغاتهم مً زالٌ ئطافت الىؾاةؽ
اإلاخلضصة (هص ،صىع ،صىث ،فُضًى ،عؾىم)ً ،جخمم فيها اإلاخللمىن
لُخصفدىا اإلادخىيّ ،
ول بدؿب خاظخه ،وٍخىاصلىن فُما بُنهم كبر
أصواث الاجصاٌ اإلاخلضصة (البرًض ؤلالىترووي واإلاىخضًاث )... ،صون الخلُض
بلاملي الىكذ واإلايان ،او كبر الفصىٌ الافتراطُت والتي ًمىً حكغُلها
مً اي هىق مً ألاظهؼة الظهُت [.[25
ً
ُوَ ّلغف اظغاةُا في هظه الضعاؾت بأهه هـام ئصاعة الخللم ؤلالىترووي
اإلالضم لؼالب ظاملت هجغان؛ خُض جلضم لهم مً زالله اإلالغعاث
ؤلالىتروهُت ،والخؼبُلاث الالىتروهُت الخفاكلُت.
 .4جؼبُم بالن بىعص للخللم الىلاٌ )(Black board Mobile learn
ً
ُوَ ّلغف ئظغاةُا في هظه الضعاؾت بأهه جؼبُم مً الخؼبُلاث الخضًشت
في الخللُم ؤلالىترووي الظي اجاخه هـام ئصاعة الخللم ؤلالىترووي بالن
بىعص ،خُض أهه مخىافم مم ظمُم الهىاجف الظهُت وألاظهؼة اللىخُت.
ًدُذ هظا الخؼبُم اؾخسضام هـام بالن بىعص ألكظاء هُئت الخضعَـ
والؼالب كلى خض الؿىاء ،خُض ًخمحز بؿهىلت الىصىٌ للمدخىي
ؤلالىترووي الخاص باإلالغعاث بؼغٍلت ظظابت مً أي ميان وفي أي وكذ.
 .5الاججاهٌ :لغف ػهغان [ ]26الاججاه كلى أهه " جيىًٍ فغض ي ،أو مخغحر
وامً ،أو مخىؾؽ (ًلم فُما بحن اإلاشحر والاؾخجابت) .وهى كباعة كً
اؾخلضاص هفس ي ،أو تهُإ كللي كصبي مخللم لالؾخجابت اإلاىظبت أو
الؿالبت هدى أشخاص ،أو أقُاء ،أو مىطىكاث ،أو مىاكف ،أو عمىػ في
البِئت التي حؿدشحر هظه الاؾخجابت" .هما ٌلغفه ظالٌ [ ]27كلى أهه
اؾخلضاص الفغص لخلىٍم عمؼ ملحن ،أو مىطىق ملحن ،أو مـهغ مً مـاهغ
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جدول 1
يوضح معامل (الفالروهباخ) لألداة
معامل الاجساق
0.89
0.94
0.92

املجال
الاججاهاث
اإلالىكاث
الضعظت اليلُت

ًمىً اؾخسضامها بىاؾؼت الخؼبُم.
 .5الىحائج ومىاقشتها
ً
• لإلظابت كً الؿإاٌ ألاوٌ :هل جىظض فغوق صالت ئخصاةُا كىض
مؿخىي الضاللت ) (α ≤ 0.05بحن مخىؾؼاث اججاهاث ػالباث اإلاجمىكت
الخجغٍبُت في اللُاؾحن اللبلي والبلضي حلؼي الؾخسضام جؼبُم Black
board Mobile learn؟
ً
أوال :جم خؿاب اإلاخىؾؼاث والاهدغافاث اإلالُاعٍت ليل فلغة كبل وبلض
خؿب الجضوٌ (.)2

ئظغاءاث جؼبُم الضعاؾت :بلض أن جم ازخُاع الكلبت اإلادضصة إلظغاء
الضعاؾت ،جم الاجفاق مم ظمُم الؼالباث في الكلبت بخدمُل جؼبُم
 Black board Mobile learnكلى ألاظهؼة الظهُت الخاصت بهً ،وكامذ
الباخشخان بخضعٍبهً كلى هُفُت اؾخسضام الخؼبُم في ملغع الخاؾىب في
الخللُم؛ الظي ًضعؽ كً ػغٍم هـام ئصاعة الخللم ؤلالىترووي Black
 boardالؾخسضام الخؼبُم في الخىاصل والخفاكل مم ػالباث الكلبت
اإلادضصة لخؼبُم الضعاؾت ،وفي الىاظباث ؤلالىتروهُت ،وفي اؾخلباٌ
ؤلاك ـاله ـاث والب ـغٍ ـض ؤلالىخ ـغوه ـي وغُـغه مً أصواث الخىاصل ألازغي التي

جدول 2
املحوسطات الحسابية والاهحرافات املعيارية الثجاىات الطالبات في القياس القبلي والبعدي
م.
1
2
3
4
5

القياس القبلي
املحوسط
الاهحراف
املعياري
الحسابي
1.54
0.65
1.87
0.71
1.97
0.76
1.77
0.76
1.65
0.69

6

0.62

1.69

7
8
9
10
11
12
13
14

0.8
0.82
0.71
0.65
0.71
0.65
0.64
0.56

2
1.88
1.88
2.5
1.54
2.5
2.58
1.35

15
16
17
18
19
20
21

0.65
0.58
0.76
0.65
0.7
0.8
0.71

1.84
2.36
1.87
2.5
2.42
1.92
1.88

22

0.73

1.95

القياس البعدي
الاهحراف
املحوسط
البىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
املعياري
الحسابي
0.71
2.5
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌؿاكض في جسؼي بلع صلىباث الخللُم ؤلالىترووي
0.55
2.69
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل طغوعي في الخللُم ؤلالىترووي
0.33
2.88
اؾخمخم بالضعاؾت ازىاء اؾخسضامي لخؼبُم بالن بىعص مىباًل
0.33
2.88
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌؿاكض في مىاهبت جؼىع اإلالغعاث ؤلالىتروهُت
0.37
2.85
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌؿهم في حغُحر هـغة اإلاخللمحن هدى الخللُم ؤلالىترووي
باإلًجاب
0.27
2.92
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ًمىً الؼالب مً الىصىٌ للملغعاث ؤلالىتروهُت في
اإلاىاػم التي ال جخىفغ فيها الكبياث الؿلىُت
0.37
2.85
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل أفظل مً ألاظهؼة اإلادمىلت في الخللُم ؤلالىترووي
0.46
2.85
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ًؼٍض مً ظغأة اإلاخللم في اإلاكاعهت والخؼبُم
0.63
2.65
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌؿاكض في جللي حغظًت عاظلت فىعٍت
0.84
1.92
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ًللل مً جفاكل اإلاخللمحن
0.56
2.65
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌؿاكض كلى الخلىٍم الظاحي للمخللم
0.76
1.58
اؾخسضام الؼغق الخللُضًت في الخضعَـ أفظل مً اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل
0.75
1.62
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌلخبر كبئا اطافُا في الخللُم كلى اإلاخللم
0.37
2.85
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌؿاكض في الغظىق ئلى اإلاداطغاث في اوكاث ازغي غحر
الىـامُت
0.37
2.85
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌؿاكض في جىـُم اإلادخىي ؤلالىترووي
0.27
2.92
اقلغ بالغطا الىفس ي باؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل
0.46
2.85
اقلغ بخدؿً في مؿخىي اإلاكاعهت ؤلالىتروهُت باؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل
0.8
1.92
اواظه صلىبت في اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل في الخللُم ؤلالىترووي
0.74
1.92
اقلغ بان اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌلخبر مظُلت للىكذ
0.37
2.85
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌلؼػ الضافلُت للخللم
0.49
2.81
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌلؼػ اؾخسضام جؼبُلاث الخىاصل الاظخماعي صازل
اإلالغعاث ؤلالىتروهُت
0.59
2.77
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌصجم كلى الضزىٌ لغغف الضعصقت مم اإلاجمىكاث
ؤلالىتروهُت صازل اإلالغعاث ؤلالىتروهُت
131

6

0.74
0.65
0.65
0.75
0.65
0.63
0.73
0.58
0.73

23
24
25
26
27
28
29
30

2.18
2.5
2.56
1.91
1.97
1.65
1.85
1.5
1.99

اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ًللل مً جفاكل الؼالب مم اإلاللم
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌللض اإلادخىي ؤلالىترووي
الاوكغاٌ باألظهؼة الخضًشت اإلاؿخسضمت في جؼبُم بالن بىعص مىباًل ًللل مً الترهحز الضعاس ي
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ًىفغ كضعة وصىٌ كالُت للمدخىي ؤلالىترووي
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ًجلل اإلادخىي ؤلالىترووي قُلا
اقلغ باالعجُاح الىفس ي ججاه الخللُم ؤلالىترووي باؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ٌؿهل جباصٌ اإلالفاث بحن الؼمالء
اقلغ باإلالل لضي اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل
ؤلاظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي

ًخضح مً الجضوٌ ( )2أن اإلاخىؾؽ الخؿابي الججاهاث الؼالباث
كبل الخؼبُم وان ( )1.99باهدغاف ملُاعي ( ،)0.73وبلض الخؼبُم
ً
أصبدذ ( )2.50باهدغاف ملُاعي ( ،)0.52واؾدىاصا ئلى الىؾؽ
الخؿابي الفغض ي( )2.0باكخباع اإلالُاؽ زالسي ًخضح أن اججاهاث
الؼالباث هدى اؾخسضام الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ كبل اؾخسضام
جؼبُم  Black board Mobile learnواهذ مداًضة ،وأصبدذ ئًجابُت في
الخؼبُم البلضي ،وٍالخف أن هىالً ػٍاصة في كُمت اإلاخىؾؽ البلضي
بملضاع ( )0.49مما ًضٌ كلى أن اؾخسضام ألاظهؼة الخضًشت حؿاكض كلى

القياس
اللبلي
البلضي

العدد
26
26

7

7107

1.81
1.42
1.46
2.62
2.88
2.77
2.77
2.69
2.50

0.69
0.64
0.58
0.64
0.33
0.43
0.51
0.55
0.52

الاهخمام بالخللم ؤلالىترووي وػٍاصة الغغبت والضافلُت هدى الخللم
ؤلالىترووي الىلاٌ ،مما ؾاهم في جىمُت الاججاهاث لخصبذ ئًجابُت لضي
الؼالباث في كُىت الضعاؾت لللُاؽ البلضي؛ وطلً إلاا لهظه ألاظهؼة مً
أزغ كلى الخدفحز والضافلُت .واجفلذ هدُجت الضعاؾت الخالُت مم هدُجت
الضعاؾاث ].[10,12,13,17
ً
زاهُا :جم اؾخسضام ازخباع ) (t. testللخلغف كلى ما ئطا واهذ الفغوق
ً
صالت ئخصاةُا أم ال.

جدول 3
املحوسطات الحسابية والاهحرافات املعيارية وقيمة (ت) للقياس القبلي والبعدي
املحوسط الحسابي الاهحراف املعياري
قيمة (ت)
درجات الحرية
5.105
25
0.73
1.99
0.52
2.50

ًخضح مً الجضوٌ ( )3أن كُمت (ث) واهذ ( )5.102جدذ صعظت
الخغٍت ( )25ومؿخىي صاللت ( )0.001مما ًضٌ كلى أن هىالً فغوق
ً
صالت ئخصاةُا كىض مؿخىي الضاللت ) (α ≤ 0.05لصالح اللُاؽ البلضي.
وحكحر هظه الىدُجت ئلى أن اؾخسضام جؼبُم Black board Mobile
learnوان له أزغ فلاٌ في جىمُت اججاهاث الؼالباث هدى الخللم
ً
ؤلالىترووي الىلاٌ ،وأن هىالً حغُحرا كض خضر في اججاهاث الؼالباث
هدى اؾخسضام الخؼبُم مً مداًضة في اللُاؽ اللبلي ئلى ئًجابُت في
اللُاؽ البلضي ،مما ًضٌ كلى أن هظا الخؼبُم ليىن اعجباػه باألظهؼة
الظهُت ٌؿهل اؾخسضامه في الخللم ؤلالىترووي أهثر مً أظهؼة

مسحوى الداللة
0.001

الىمبُىجغ الخللُضًت؛ لؿهىلت الخىلل والخغهت وكضم الخلُض بميان
مدضص ،وؾغكت الاؾخجابت ،والغص كلى الاؾخفؿاعاث بؿهىلت ،والخىاصل
ً
ً
والخفاكل الؿغَم مم ألاكغان أو مم اإلاللم جؼامىُا وغحر جؼامىُا.
ً
ولإلظابت كً الؿإاٌ الشاوي :هل جىظض فغوق صالت ئخصاةُا كىض
مؿخىي الضاللت ) (α ≤ 0.05في اججاهاث الؼالباث هدى الخللم
ؤلالىترووي الىلاٌ باؾخسضام جؼبُم  Black board Mobile learnحلؼي
إلاخغحراث (اإلاؿخىي ألاواصًمي ومهاعة اؾخسضام الخؼبُلاث ؤلالىتروهُت)؟
ً
أوال :اإلاؿخىي ألاواصًمي:

جدول 4
اخحبار ثحليل الحباين ألاحادي لداللة الفروق في الاثجاىات ثبعا ملحغير املسحوى ألاماديمي
مصدر الحباين
بحن اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق الىلي

مجموع املربعات
1.523
30.453
31.976

درجات الحرية
2
25
27

محوسط املربعات
0.384
0.243

بُيذ الىخاةج في الجضوٌ ( )4أهه ال جىظض فغوق طاث صاللت
ئخصاةُت في مخىؾؽ اججاهاث الؼالباث هدى الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ
باؾخسضام جؼبُم Black board Mobile learnحلؼي إلاخغحر اإلاؿخىي
ألاواصًمي؛ خُض أن كُمت (ف) واهذ ( )1.562وكُمت مؿخىي الضاللت
ً
( )0.215مم ـا ً ـضٌ كل ـى أه ـها غُ ـغ صال ـت ئخصاةُ ـا كى ـض مؿخ ـىي الضاللت
) (α ≤ 0.05وٍمىً جفؿحر طلً ئلى أهه لِـ للمؿخىي ألاواصًمي أزغ كلى
اججاهاث الؼالب ألن اؾخسضام جؼبُم  Black board Mobile learnال

قيمة (ف)
1.562

مسحوى الداللة
0.215

ًغجبؽ بمؿخىي الؼالب ألاواصًمي ،فلض ًىظض ػالب ًفظل اؾخسضام
الخؼبُم في الخللم ؤلالىترووي بالغغم مً جضوي اإلاؿخىي ألاواصًمي لضًت،
وكض ًىظض مً ال ًفظل اؾخسضامه في الخللم ؤلالىترووي بالغغم مً أن
مؿخىاه ألاواصًمي مغجفم .واجفلذ الىخاةج الخالُت مم هخاةج صعاؾت
اللمغي [.[14
ً
زاهُا :اإلاهاعة في اؾخسضام الخؼبُلاث ؤلالىتروهُت
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جدول 5
اخحبار ثحليل الحباين ألاحادي لداللة الفروق في الاثجاىات وفقا للمهارة في اسحخدام الحطبيقات إلالنتروهية
مصدر الحباين
بحن اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق الىلي

مجموع املربعات
2.267
25.324
27.5811

درجات الحرية
2
25
27

محوسط املربعات
1.5542
1.138

ً
ٌكحر الجضوٌ ( )5ئلى كضم وظىص فغوق صالت ئخصاةُا في اججاهاث
الؼالباث هدى الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ باؾخسضام جؼبُم Black board
 Mobile learnحلؼي إلاخغحر اإلاهاعة في اؾخسضام الخؼبُلاث ؤلالىتروهُت،
خُض واهذ كُمت (ف) ( )2.099وكُمت مؿخىي الضاللت ( ،)0.439وٍغظم
طلً ئلى ؾهىلت الخؼبُم خُض ال ًخؼلب اؾخسضامه مهاعاث ؾابلت ،وال
جغجبؽ مهاعاث اؾخسضامه بمهاعاث الخؼبُلاث ألازغي؛ وطلً لؿهىلت
واظهت الاؾخسضام في الخؼبُم ،هما أهه كض جم جضعٍب الؼالباث كلى

مسحوى الداللة
0.439

قيمة (ف)
2.0998

اؾخسضام الخؼبُم كبل البضء في جؼبُم البرهامج .واجفلذ الىخاةج
الخالُت مم هخاةج صعاؾت اللمغي [ ]14وجسخلف مم هخاةج صعاؾت اللمغان
وآزغون [.[15
ولإلظابت كً الؿإاٌ الشالض :ما ملىكاث اؾخسضام جؼبُم Black
 board Mobile learnفي الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ لضي ػالباث ظاملت
هجغان؟ جم خؿاب اإلاخىؾؼاث والاهدغافاث اإلالُاعٍت ليل بىض ،هما جم
خؿابها ليافت البىىص خؿب الجضوٌ ()7

جدول 6
يوضح ثقدير قيم املحوسطات للمعوقات
محوسط
مرثفع
1.68—2.34
2.35 – 3
جدول 7
املحوسطات الحسابية والاهحرافات املعيارية ملعوقات اسحخدام ثطبيق Black board Mobile learn
م.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

املع ـ ـ ـ ـ ــوقات
ألاظهؼة اإلاؿخسضمت في جؼبُم بالن بىعص مىباًل صغحرة الدجم
صلىبت الضزىٌ كلى اإلالغعاث ؤلالىتروهُت باؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل
صلىبت ججزًل وجشبُذ جؼبُم بالن بىعص مىباًل
اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل ًدخاط مهاعاث كالُت بالخللُم ؤلالىترووي
صلىبت الخصىٌ كلى ألاظهؼة اإلاؿخسضمت في جؼبُم بالن بىعص مىباًل لغالء زمنها
صلىبت ئصزاٌ بلع اإلاللىماث بىاؾؼت ألاظهؼة اإلاؿخسضمت في جؼبُم بالن بىعص مىباًل
صلىبت ئصعاط الغؾىماث اإلاؼلىبت باؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل
ؾلت جسؼًٍ ألاظهؼة اإلاؿخسضمت في جؼبُم بالن بىعص مىباًل صغحرة
الىـغة الؿلبُت ججاه الخىىىلىظُا وألاظهؼة الخضًشت اإلاؿخسضمت في جؼبُم بالن بىعص مىباًل
صلىبت هلل وجباصٌ اإلالفاث بحن اإلاخللمحن باؾخسضام ألاظهؼة الظهُت
صلىبت الاجصاٌ بالكبىت في بلع اإلاىاػم
كضم الاؾخفاصة مً البرمجُاث اإلاسؼهت كلى ظهاػ الخاؾىب الصخص ي
الخىف الامني كلى اإلاللىماث ازىاء اؾخسضام جؼبُم بالن بىعص مىباًل
صلىبت هلل وجدمُل اإلالفاث هبحرة الدجم كلى ألاظهؼة الظهُت
صلىبت عفم اإلالفاث كلى مىكم اإلالغعاث ؤلالىتروهُت باؾخسضام ألاظهؼة الظهُت اإلاؿخسضمت
ؤلاظمالي

ًخضح مً الجضوٌ ( )7أن الىؾؽ الخؿابي الاظمالي للملىكاث
وان ( ،)2.3باهدغاف ملُاعي ( )0.65مما ًىضح أن صعظت اإلالاوكت واهذ
مخىؾؼت خؿب كُم جلضًغ اإلاخىؾؼاث في ظضوٌ ( ،)6وواهذ أبغػ
اإلالىكاث ما ًلي .1 :صلىبت هلل وجدمُل اإلالفاث هبحرة الدجم كلى
ألاظهؼة الظهُت ،بمخىؾؽ خؿابي ( )2.8واهدغاف ملُاعي (.2 .)0.5
صلىبت عفم اإلالفاث كلى مىكم اإلالغعاث ؤلالىتروهُت باؾخسضام ألاظهؼة
الظهُت اإلاؿخسضمت بمخىؾؽ خؿابي ( ،)2.7واهدغاف ملُاعي (.3 .)0.5
صلىبت هلل وجباصٌ اإلالفاث بحن اإلاخللمحن باؾخسضام ألاظهؼة الظهُت
بمخىؾؽ خؿابي ( ،)2.6واهدغاف ملُاعي ( )0.6وجإهض هظه الىدُجت أن

الوسط
الحسابي
2.5
1.7
1.8
2
2.3
1.9
2.3
2.5
2.3
2.6
2.4
2.3
2.3
2.8
2.7
2.3

مىخفض
1–1.67

الاهحراف
املعياري
0.7
0.5
0.5
0.7
0.7
0.7
0.6
0.7
0.7
0.6
0.7
0.7
0.7
0.5
0.5
0.65

درجة املعاوقة
مغجفلت
مخىؾؼت
مخىؾؼت
مخىؾؼت
مخىؾؼت
مخىؾؼت
مخىؾؼت
مغجفلت
مخىؾؼت
مغجفلت
مغجفلت
مخىؾؼت
مخىؾؼت
مغجفلت
مغجفلت
مخىؾؼت

اإلالىكاث لم جىً طاث أزغ هبحر كلى اججاهاث الؼالباث هدى اؾخسضام
جؼبُم  Black board Mobile learnفي الخللم ؤلالىترووي الىلاٌ.
 .6الحوصيات
في طىء الىخاةج التي جم الخىصل ئليها جىص ي الضعاؾت باآلحي:
 .1طغوعة الاهخمام باألظهؼة اللىخُت والىلالت في صكم الخللم ؤلالىترووي
في ؿل الاهخمام الظي جدـى به مً كبل اإلاخللمحن وعغبتهم في الخللم
بىاؾؼتها.
 .2خض اإلاللمحن كلى الاؾخفاصة مً مؼاًا جؼبُم Black board Mobile
learnفي جىؿُفها مم اإلاخللمحن في ظمُم اإلالغعاث ؤلالىتروهُت.
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بغهامج البالن بىعص واججاهاتهً هدىه .اإلاجلت التربىٍت الضولُت
اإلاخسصصت.41-18 ،)2( 3 .

 .3جبني الجاملت مكاعَم صكم الؼالب بتزوٍضهم باألظهؼة الظهُت
لالؾخفاصة مً زضماتها في الخللم ؤلالىترووي.
 .4جىكُت الؼالب لخلبل هظا الىىق مً الخللم والاكباٌ كلُه.
 .5كلض وعف كمل وصوعاث جضعٍبُت لخضعٍب أكظاء هُئت الخضعَـ كلى
ً
اؾخسضام جؼبُم  Black board Mobile learnجمهُضا الؾخسضامه مم
اإلاخللمحن.
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THE EFFECTIVENESS OF USING BLACK
BOARD MOBILE LEARN APPLICATION IN
DEVELOPING THE ATTITUDES OF NAJRAN
UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS
MOBILE- LEARNING
RAWDA A. OMER
ZAHRAH A. ALMASABI
College Of Education
Najran University
ABSTRACT_ The present study aimed to identify the effectiveness of using Blackboard Mobile Learn
Application in developing the attitudes of female students at Najran University toward mobile
e-learning. It also aimed to check whether there were significant differences in learners' attitudes
towards the use of this application due to the variables: (academic level, skill of using electronic
applications). Furthermore, the present study Seeking to detect the most important obstacles facing
students during the use of the application. The study was carried out on (26) female students in the
fifth academic level who were enrolled in the "Computer in education" course. The experimental
approach was used, the data collection tool was a questionnaire developed by researchers. Findings
indicated that students' attitudes were neutral in the pre-measurement, whereas they become positive
in the post measurement. The use of the Blackboard Mobile learn Application was effective in
developing students' attitudes towards Mobile Learning. Significant differences were noticed between
the mean scores of participants in the pre-and post-measurement in favor of the post-measurement.
Findings also revealed no significant differences among participants' attitudes towards Mobile
Learning via the use of The Blackboard Mobile Learn application due to academic level and skill in
using the electronic applications. The impact of obstacles on the use of the application was medium,
and the most important obstacles were the difficulty of uploading files to the E-courses website and
the difficulty for transfer and exchange files among learners using smart devices .
KEY WORDS: Mobile Learning, e-Learning, Black board, Black board Mobile learn, attitude.
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