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التعمم النقال وتأثيره عمى مستوى اآلداء برنامج تعميمى بإستخدام 
 واإلنجاز الرقمى لدي الطالبات  فى مسابقة دفع الجمة

ىإبراهومىالسوسىىد/ىإومان*
 أحمدىبدرىد/ىنبال**

 المقدمة ومشكمة البحث.  
إح العصر الذى نعيشو اآلح ىو بالشت عصر التقنية لما  تتماج باو ماح         

إنتشااا ر المعاومااا ت وت اااور  ااا  التقنيااا ت ختاااث مااا   العااا لج  اااالث   مااارعة  ااا 
المنوات األ ترة موجة مح النش ط التقن  الق ئج عا  نش ط عام  مكثف وصات 

 تات الموجة ال  خ  الثورة التقنية الت  شمات جميع مي  تح الخي ة.
ء ويشي  العصر الخ لي ت ورات مارععة ومتالخقاة  اي ك  اة المجا ات  نا       

عااا  ماا  أخ ثتااو الثااورة المعر يااة والتلنولوجيااة التااي  رماات عااا  الماا خة م اا ىيج 
ج ت ة لج تلح موجاو ة ماح ل اا ك لعولماةل والمعاوم تياةل وثاورة ااتصا اتل وما  
التااااارح  يااااا  ماااااح ت  يقااااا ت التواصاااااا ااجتمااااا عيل والاااااتعاج عاااااح بعااااا ل والاااااتعاج 

ض مت ابا ت ج تا ة إلعا ا  اإلللتروني وغترى  اللثتارل األمار الاذد أ ى إلا   ار 
   ال ر  كي يكوح مؤىال ليذا اللج المعر ي الماخوظ  ي ك  ة المج ات.

ج( أح العاا لج ماار بعاا ة ثااورات كاا ح لياا  تاا ثترا 6007  )أحمددد سددالمويشااتر        
ك تاارا عااا  جميااع مجاا ات الخياا ة العاميااة وااجتم عيااة والترنويااة   اا  الثم نتناا ت 

الثاااورة اإلللترونياااة التااا  أ ت الااا  ت اااور صاااان عة ظيااارت  ماااح القااارح العشااارعح
تلنولوجيااا   وال رمجيااا ت واأللمااا ر الصااان عية وظيااار م يمااام  الخ ماااب ت اآللياااةل

المعاومااا ت ثاااج ك نااات الثاااورة الاماااالية  ااا  ني ياااة القااارح العشااارعح ون اياااة القااارح 
الخاا  ى والعشاارعح ختااث كاا ح الياا تف الجااواث الااذى انتشاار بماارعة   ئقااة وب عاا ا  

                                                           
 ج معة م تنة الم  ات. -أمت ذ ألع ب القوى بقمج نظرع ت وت  يق ت ألع ب القوىل كاية الترنية الرع مية *
 ج معة م تنة الم  ات. -ع ميةبقمج نظرع ت وت  يق ت ألع ب القوىل كاية الترنية الر مم ع  أمت ذ  **
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    الع لج أل ر مؤشر عا  عا  أىمياة الثاورة الالماالية و ورىا   ا  الخيا ة ك ترة
(2626.) 

إح إنتشااااااااا ر المعر اااااااااة  (21) ج(6007)  مىحدمحم الحمددددددددداكمااااااااا  يشاااااااااتر        
اإلللترونيااة  ااتح المعامااتح و ااالب الماا ارس والج معاا ت أ ت الاا  ظيااور أشااك ث 

ت التعاااايج والتااا رعب ج تااا ة ماااح نظاااج التعاااايجل   ااا  العقااا  الم مااا  ظيااارت أ وا
المعتمااا ة عاااا  الخ ماااوب بشاااكا رئيمااا  وعاااا  أمااا لتب الت  عاااا الم تا اااة معاااو 
ممااات ت ة ماااح األلاااراة المماااتو ة والشااابك ت المخاياااةل و اااالث القااارح الخااا ل  
ت ور م يوج التعايج اإلللترون  وتمتزت أ واتو  إمتعم ث اإلنترنت أم  ىذه األي ج 

إمااتثم ر تقنياا ت اإلتصااالت الامااالية ع مااة   تاااوح  اا  األ ااي القرعااب إمك نياا ت
والنق لة   صة ليظير م يوج ج ت  ىو أنظمة التعايج النق لاة أو ما يعرب با لتعايج 

 .Mobile Learningالجواث 
ويع  الي تف المخموث أخ  أىج األجيزة الت  تاتج ماح  الليا  تقا يج التعاايج       

ور أجيااازة اليااا تف المخماااوث وماااع ت ااا لالنقااا ث  ياااو أخااا  أشاااك ث أ وات اإلتصااا ث
أصبخت األجيزة ألثر مح مجر  ومتاة إتص ث صوت  بختث أصابخت تمات  ج 

 (.226ك جيزة كم توتر)
ج( بااا ح الاااتعاج النقااا ث نمااا  ماااح أنمااا ط  6007)  أحمدددد سدددالم  كمااا  يشاااتر      

ل واألجيزة المخمولاة ب لتا  Mobile Devicesالتعايج يمت  ج األجيزة المتخركة 
Hand-Held Devices  مثا األجيزة الرلمية الش صيةPersonal Digital 

Assistants  والتاي ونااااا ت النق لاااااةMobile Phones ل وأجيااااازة اللم تاااااوتر
ل Tablet PCsوأجيااازة اللم تاااوتر الش صاااية الصاااتترة  Laptopsالمخمولاااة 

 (.23 3لتخقتي المرونة والت  عا  ي الت رعس والتعاج  ي أد ولت وأد مك ح )
ج( باا ح التعااايج الجااواث أو المتنقااا ىااو 6006)  مجدددى حدد حماا  يشااتر ك       

نم ا  تعايميا  اللترونياا   رعا ا مكمااال لعماياة التعااايج وعا عو الاا  إمات  اج األجياازة 
التقنية المخمولة    التعاج  لتق يج نوع ج تا  ماح التعاايج يالئاج الظاروب المتتتارة 

 (. 263 23) والممتج ات الراىنة
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ج( ب ح الاتعاج النقا ث ىاو ناوع 6001  )Attewell,jillآتويل جيل وعذكر        
رشاا  ات المعاااج  مااح الااتعاج التااولي   ختااث تتلااوح مااح تولي ااة الااتعاج اإلللتروناا  وا 
 يخصااا ال  لااب عااا  المااوا  التعايميااة والوماا ئ  المتعاا  ة عااا  اإلنترناات ويقااوج 

الاتعاج النقا ث عاا   المعاج  توجتيو نخاو المعاوما ت والميما ت الم اوباةل وعرتلاز
النموذج ال ن ئ     التعاج وذلت مح  الث المن لش ت وننا ء األنشا ة واإلماتم ع 

لاااذلت يختااا ج المعااااج والماااتعاج الااا   للامخ مااارات ع ااار لناااوات اإلتصااا ث المت خاااة
كم  يخت ج المعااج الا   ل  يعة  يج العالل ت والت  عالت  تنيم     ىذا النموذج

الميمااااا ت المعر ياااااة والنااااواخ  اإلن ع لياااااة واإلجتم عياااااة  يااااج العاللااااا ت المعقاااا ة و 
 لامتعاج ك  تتمكح مح  اي  تئ ت إجتم عية تعايمية تنعكس آث رىا  عاا  ال اباة

(71226.) 
وتااارى الب خثتااا ح أح الاااتعاج النقااا ث يمااا ع  عاااا  تخقتاااي ناااوع ماااح التواصاااا       

قاااا   ااااتح المب شاااار  ااااتح أ ااااراب العمايااااة التعايميااااة وذلاااات مااااح  ااااالث ت  عااااا خقي
ال ااااالب وأعماااا ء ىتئااااة التاااا رعسل ونااااتح ال ااااالب وبعماااايج كماااا  يماااا ع  عااااا  
إماااا  ء المزعاااا  مااااح األنشاااا ة الاااا  الاااا روس بماااا  يخقااااي الج ذ يااااة ل تئااااة الااااتعاج 
ب إلماا  ة الاا  أح تقنياا ت الااتعاج النقاا ث ممكااح أح تماا ع  عااا  خااا المشااكالت 

تعايج التقات ىل كم  الت  تتعرض لي  ال  لب ت غتر الق  رعح عا  اإلن م ج    ال
 إني  تلمر الخ جز الن م  تج ه عماية التعايج وتجعاي  ألثر ج ذ ية.

ونن ء عا  ذلت  إح ىذه ال رامة متما  الموء عا  منظومة التعاج النق ث      
أو م يمم  التعاج ب لجتا الث لث أو الشبكي  ي ظا م  يشي ه الع لج مح تتترات 

ة ماارععة ختااث أمااات ىااذه الت ااورات عااا  الوالااع وت ااورات معر يااة وتقنيااة وعامياا
التعايمي مي ج وممؤولي ت ج ت ةل جعات كا الق ئمتح عاياو وعاا  رأمايج المعااج 
والمتعاج الت كتر الج د ب ىمية المرخاة التي يمر  ي  التعايجل كي يكونوا ماؤىاتح 

عاااة ولاا  رعح عااا  التع مااا مااع ىااذه الممااتخ ث ت التقنيااة   رجااة اتقاا ح ع ليااة و  
ت  ع ب لعماية التعايمية نخو الخ اثة والتتتتر والت وعر النوعي واللي ي. وىاذا ما  
  ااع الب خثتاا ح لاقياا ج  يااذه ال رامااة وذلاات لموالبااة الت ااور الممااتمر  ااي تخمااتح 
العمايااة التعايميااة أمااال  ااي التقاا ج بممااتوى األ اء المياا رى والرلماا  لمماا بقة   ااع 
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بكاياة الترنياة الرع ماية ج معاة م تناة الما  ات عاح الجاة ل  لب ت ال رلة األولا  
  رعي إمت  اج التعاج النق ث.

 ىدف البحث.    
تي ب ىذا البخث إلا  تصاميج  رنا مع تعايماي ب مات  اج الاتعاج النقا ث لا ى      

   لب ت كاية الترنية الرع مية ج معة م تنة الم  ات والتعرب عا  ت ثتره عا 2 
    ى  ي مم بقة   ع الجاة أل را  عتنة البخث.ممتوى األ اء المي ر  -2
      ممتوى اإلنج ز الرلمي     مم بقة    ع الجاة أل را  عتناة البخاث. - 6

 .فروض البحث
توجااااااا   اااااااروة ذات  الاااااااة إخصااااااا ئية  اااااااتح متومااااااا ي القي ماااااااتح)البع تتح(  -2

لامجماااااوعتتح التجرع ياااااة والمااااا ب ة  اااااي مماااااتوى األ اء الميااااا رى لصااااا ل  
 قي س البع ى لامجموعة التجرع ية    مم بقة   ع الجاة. متوم  ال

توجااااااا   اااااااروة ذات  الاااااااة إخصااااااا ئية  اااااااتح متومااااااا   القي ماااااااتح)البع تتح(  -6
لامجمااااوعتتح التجرع يااااة والماااا ب ة  اااا  ممااااتوى اإلنجاااا ز الرلماااا  لصاااا ل  

 متوم  القي س البع د لامجموعة التجرع ية    مم بقة   ع الجاة.
 محطمحات البحث. 

 .النقال التعمم
الذد يخا ث ماع امات  اج األجيازة النق لاة  ىو ذلت النوع مح التعايج والتعاج      

التااي تااو ر لا  لااب الخصااوث عاااي المعاوماا ت عناا  ال اااب والخ جااة التياا   وح 
لتااااااو  الولااااااات والمكااااااا ح وكااااااذلت أ اااااااذ أراء ال  اااااااراء  ااااااي أد ولااااااات وأد مكااااااا ح 

(262226 .) 
 .الدراسات السابقة

( تيا ب ىاذه ال راماة الا  اللشاف 1) ج(6021  )ى وأخرون الجريس رامة   -2
عح أثر ت  يق ت الي تف النق ث  ا  موالاع التواصاا ااجتما ع  عاا  تعااج 
وتعااايج القاارآح اللاارعج ل  لباا ت ج معااة  تبااو  اا  الم تنااة المنااورة واتجاا ىيح 
نخوىاااا ل ولاااا  اماااات  مت الب خثااااة الماااانيع الشاااابو التجرع اااا ل وتمثااااات عتنااااة 
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(   لباااة ماااح   لبااا ت كاياااة الترنياااة  ج معاااة  تباااو أ اااذت 37ال راماااة  ااا  )
(   لبااة  اا  المجموعااة 26ب رعقااة لصاا يةل وتوزعاات عتنااة ال رامااة عااا  )

(   لباااة  ااا  المجموعاااة المااا ب ةل وك نااات أ وات ال راماااة 26التجرع ياااةل )
المالخظااااة ومقياااا س ل تج ىاااا تل وبعااااض ت  يقاااا ت الياااا تف النقاااا ثل ولاااا  

 ااروة ذات  الااة إخصاا ئية عناا  ممااتوى  الااة توصااات ال رامااة الاا  وجااو  
(  اااتح متومااا ي  رجااا ت المجموعاااة التجرعباااة و رجااا ت المجموعاااة 0.01)

الماا ب ة  اا  الت  تااي البعاا د لب  لااة المالخظااة عااا  تعاااج القااراح اللاارعج 
لات لا  ماح  ولا  إمات  مت الب خثاة ا تبا ر)ت( لص ل  المجموعة التجرع يةل

 ة والتجرع ية. ال روة  تح المجموعتتح الم ب 
( تياا ب ىااذه ال رامااة الاا  اللشااف 6) ج (6027) حسددن الميدددى  رامااة   -6 

 ا  تخماتح الق  اياة إلمات  امو  ا    SMSعح   عاية التعاج النقا ث    ماة
التعايج الج مع  ل ى  اباة ج معاة األلصا ل ولا  أمات  ج الب خاث كاال ماح 

 س الق  اياة إلمات  اج المنيع التجرع   والمنيع الوص يل كم  ل ج   ن ء مقيا
(   لباا  270الااتعاج النقاا ث  اا  التعااايج الجاا مع ل ولاا    ااي ال رامااة عااا  )
  لاااب  (2366)و  لباااة تاااج ا تيااا رىج عشاااوائي  ماااح مجتماااع أصااااي عااا  ه 

و  لبااةل وبعااا  تن تاااذ ال راماااة توصاااا الب خاااث الااا  اللشاااف عاااح وجاااو  أثااار 
  اياة إلمات  امو  ا  تخماتح الق  SMS  عا إلمت  اج التعاج النق ث    مة

 اا  التعااايج الجاا مع  لاا ى  ابااة ج معااة األلصاا ل كماا  خقااي الااتعاج النقاا ث 
مماااتوى ل  اياااة لتوظي اااو  ااا  التعاااايج الجااا مع  لااا ى  اباااة ج معاااة األلصااا  

ل وأ تااااارا تتصاااااف مماااااتوى تخقتاااااي الاااااتعاج النقااااا ث %60 نمااااابة تزعااااا  عاااااح 
ى  اباة   رجة ل  اية نخو امت  امو  ا  التعاايج الجا مع  لا   SMS   مة

 .ج معة األلص  ب  عاية و ق  لمع ث اللمب لب لت
تيا ب ىاذه ال راماة الا   راماة   (27) ج(6026  )نسدرين السدحيم   ة رام -3

  عايااة اماات  اج التعااايج النقاا ث  اا  تنميااة ال ا عيااة  اا  مقاارر  اارة التاا رعس 
ل ى   لب ت   اوج الترنية الع ج    ج معة  تبةل ول  إمت  ج المانيع شابة 
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( 37تجرع اا ل وذلاات لاتخقااي مااح   عايااة التجرنااة عااا  عتنااة مكونااة مااح )ال
  لبة    مرخااة الا  اوج الترناوىل العا جل تاج إ تيا رىح ب ل رعقاة العم ياة ماح 
  لباا ت الممااتوى الث لااث )شااعبة العاااوج( لماام  الليمياا ء واألخياا ءل ولاا  تااج 

ترة   ماة إمت  اج بعض الت  يق ت االلترونية مثاا الرما ئا النصاية القصا
ل كماااا  اماااات  ج مقياااا س ال ا عيااااة WhatsAppالوماااا ئ  المتعاااا  ةل و  مااااةل

المكوح ماح عشارة أبعا   ولا  أظيارت نتا ئع البخاث وجاو   اروة ذات  الاة 
.( لصا ل  الت  تاي البعا د لجمياع األبعا    ا  0001إخص ئية عن  ممتوى)

ال ا عياة مقي س ال ا عياةل كما  ظيار أثار إلمات  اج التعاايج النقا ث  ا  تنمياة 
 اا  جميااع األبعاا   لاا ى   لباا ت   اااوج الترنيااة العاا ج مماا  تاا ث عااا    عايااة 

 .امت  اج التعايج النق ث
( تيا ب ىاذه ال راماة 26) (6023  )فايق بن سدعيد عمد  المامددي رامة   -7

أثاار إماات  اج الااتعاج المتنقااا مااح  ااالث   مااة الرماا ئا النصااية إلاا  لياا س 
رمااا ث الماااوا  التعاي مياااة  اااي تنمياااة الميااا رات العماياااة والتخصاااتا القصاااترة وا 

 ااااالب كايااااة الترنياااة  ج معااااة الب خااااة  اااي مقاااارر تصااااميج ال رمجياااا ت  لااا ى
نت جي ل ول  تج امت  اج المانيع التجرع اي  تصاميج شابو تجرع اي  التعايمية وا 

(   لااب تااج تقماايميج إلاا  مجمااوعتتح 30عااا  عتنااة ال رامااة والتااي  اتاات )
 لباااا ل ولاااا  تااااج ت رعمااااي  ب ماااات  اج الااااتعاج (  21مجموعااااة تجرع يااااة بعاااا   )

( تج ت رعمي  ب ل رعقاة التقات ياةل ولا  21المتنقال ومجموعة م ب ة بع   )
ك نت أىج نت ئع ال راماة وجاو   ارة  اي ال رجاة اللاياة لال تبا ر التخصاتاي 

عناااااا  ممااااااتوي ت )التااااااذكرل وال يااااااجل وذلاااااات لصاااااا ل  المجموعااااااة التجرع يااااااة 
 ت ناي ت  يقا ت الاتعاج  ال رامة توصي ال راماةوالت  تي(ل و ي موء نت ئع 

 التعايج.                                                                                            المتنقا  ي 
( تياااا ب ىااااذه ال رامااااة الاااا  7) ج(6027)  ايمددددان أحمددددد عبددددد ه رامااااة   -1

نمية بعض ميا رات امات  اج نظا ج التعرب عا    عاية التعايج  النق ث    ت
لا ى لا ى أعما ء ىتئاة   Blackboardإ ارة التعايج اإلللترون  باالت  اور 
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التاا رعس بكايااة الترنيااة ب لج تااا ج معااة الاا م جل ولاا  ل ماات الب خثااة  تخ تاا  
ختي جااااا ت الت رع ياااااة ألعمااااا ء ىتئاااااة التااااا رعس  ااااا  نظااااا ج إ ارة التعاااااايج اا

لب خثاة  إعا ا   رنا مع تا رع   لا ئج عاا  اإلللترون  باالت  اور  ولا  ل مات ا
( مااح أعماا ء 30ماات  اج التعااايج النقاا ثل ولاا  تلوناات عتنااة البخااث مااح )ا

ىتئااة التاا رعس ب للايااةل وبعاا  ت  تااي ال رناا مع التاا رع   عااا  عتنااة البخااث 
أم رت نت ئع ال رامة ال  وجو   روة  الة إخص ئي   تح متوما    رجا ت 

 لااة تقتاايج المياا رات  ااتح الت  يقااتح الق ااا  عتنااة البخااث عااا  اإل تباا ر وب 
والبعاا ى لصاا ل  الت  تااي البعاا ى مماا  تاا ث عااا    عايااة ال رناا مع التاا رع   

 الق ئج عا  التعايج النق ث.                                                                                             
( تياا ب ىااذه ال رامااة الاا  20) ج(6026)  طدداىر عبددد المددنعم سدديد رامااة   -7

 ن ء ت  تي ذك  ل ئج عا  التعاج النق ث لتنمية مي رات  نا ء لواعا  ال ي نا ت 
ل ى  الب تلنولوجيا  التعاايجل ولا  إمات  ج الب خاث المانيع التجرع ا  عاا  
 اااالب ال رلاااة الرابعاااة لماااج تلنولوجيااا  التعاااايج بكاياااة الترنياااة القااا ىرة ج معاااة 

 نت أىج نت ئع ال رامة وجو   روة  الة اخص ئي  عنا  مماتوى اازىر ول  ك 
(  تح متوم    رج ت القيا س الق اا  والبعا ى لامجموعاة التجرعباة 0.01)

 اااا  إ تباااا ر التخصااااتا المعر اااا  وب  لااااة مالخظااااة األ اء العمااااا  لصاااا ل  
القياا س البعاا ىل ولاا  أوصاات ال رامااة ب ماات  اج التقنياا ت الخ تثااة ب ماات  اج 

لاااتعاج النقااا ث  ااا  العماياااة التعايمياااة  ااا  الاااتعاج عاااح بعااا  وأيمااا  تلنولوجيااا  ا
 التعاج النظ م  ب لم ارس والج مع ت.

 : إجراءات البحث
 :منيج البحث 

إماااااات  مت الب خثتاااااا ح الماااااانيع التجرع ااااااي ب ماااااات  اج التصااااااميج التجرع ااااااي       
 جلمجمااوعتتح إخاا اىم  تجرع يااة تماات  ج )الااتعاج النقاا ث( واأل اارى ماا ب ة تماات  

 .)ال رعقة التقات ية(
 : مجتمع البحث

تاااج ا تيااا ر مجتماااع البخاااث ب ل رعقاااة العم ياااة والاااذد اشاااتما عااااي   لبااا ت      
ال رلااة األولاا  بكايااة الترنيااة الرع مااية ج معااة م تنااة  الماا  اتل والمقتاا ات ب لعاا ج 
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( 250ال صاااااا ال رامااااا  ااوث والبااااا ل  عاااااا  ىح ) لج6026ج/6026الجااااا معي 
   لبة. 
 : بحثعينو ال
تج ا تي ر عتنة البخث ب ل رعقة العشوائية مح   لب ت ال رلة األولا  ولا         

 (   لبةل ثج لممت عا  النخو الت لي 2 70 ا  خجج العتنة )
إلمااااوب (   لباااة  ماااعت 60وعااا  ى  ) المجموعدددة اىولدددى طال:دددابطة : -1

 يج(. الشرح الا ظي وأ اء النموذج العماي )األماوب التقات د  ي التعا
ماات  اج ا(   لبااة  مااعت 60وعاا  ى  )المجموعددة الثانيددة طالتجريبيددة :  - 2

 .التعاج النق ث  ي التعايج ماوبأ
(   لبة مح مجتمع البخث و  رج العتنة األم مية 60كم  تج ا تي ر ع   )     

 الثب ت(. –وذلت إلجراء المع مالت العامية ل  تب رات ال  نية )الص ة 
 حث.تجانس عينة الب

ل مات الب خثتا ح  ااإجراء التجا نس واإلعت الياة لعتنااة البخاث اللاياة )األم مااية     
 .واإلمت العية( والج اوث الت لية توم  ذلت
  1جدول ط

  66طن= اإلعتدالية والتجانس لعينة البحث الكمية ف  قياسات النمو والمتميرات البدنية

ىوحدة القواسات
 القواس

ىالمتوسط
ىنحرا اال الوسوطىالحسابي

 المعوارى
معاملى
 اإللتواء

 0.247 0.511 18.700 18.690 منة العمر الزمن 
 0.470 2.523 160.000 160.933 منتيمتر ال وث
 6.165 - 7.805 62.000 61.283 كتاوجراج الوزح 

 0.073 0.266 2.275 2.236 الث نية مرعة اامتج بة
 0.1244 - 2.619 20.500 20.433 الع   المرونة

 0.243 0.732 2.000 1.850 الع   لتوا يا
 0.310 1.047 4.000 4.120 ث نية التوازح 

 0.755 0.374 1.450 1.568 المتر  القوة الممتزة ب لمرعة
 0.104 0.359 2.000 2.027 المتر الق رة العماية  لاذراعتح )يمتح(
 7.743 16.579 1.650 3.732 المتر الق رة العماية لاذراعتح )شم ث(
 7.744 18.521 1.550 3.935 المتر الق رة العماية لاذراعتح ) اف(
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( أح مع مااااا اإللتااااواء لقي ماااا ت النمااااول والمتتتاااارات 2تتماااا  مااااح جاااا وث )     
( ممااا  تااا ث عاااا  إعت الياااة عتناااة البخاااث اللاياااة  ااا  3)±ال  نياااة تنخصااار مااا  تح 

 ث.لي م ت النمول والمتتترات ال  نية مم  ت ث عا  تج نس عتنة البخ
 التكافؤ ىفراد عينة البحث.

ل مااااات الب خثتااااا ح  اااااإجراء التلااااا  ؤ  اااااتح مجماااااوعتي البخاااااث التجرع ياااااة          
الااااوزح(ل المتتتاااارات  -ال ااااوث -والماااا ب ة  ااااي معاااا ات النمااااو )العماااار الزمناااا 

( 2) ال  نياااةل وذلااات لات لااا  ماااح تلااا  ؤ المجماااوعتتح  اااي ىاااذه المتتتااارات وجااا وث
                      توم  ذلت.

  2جدول ط
فى القياس  داللة الفروق بين متوسطى مجموعت  البحث التجريبية وال:ابطة

  26=2= ن1نط القبمى لمعدالت النمو والمتميرات البدنية
 الفرقىبونى المجموصةىالضابطة المجموصةىالتجروبوة المتغورات

 المتوسطون
ىقومة
 ع س ع س "ىتى"

 0.706 0 0.512 18.675 0.455 18.675 العمر الزمن 
 0.533 0.150 2.531 160.900 2.781 161.050 ال وث
 0.133 1.150- 2.546 61.200 13.156 60.050 الوزح 

 0.988 0.072 0.254 2.212 0.294 2.284 مرعة اإلمتج بة
القااااا رة العمااااااية 
  1.981 0.404 2.047 لاذراعتح )يمتح(

0.303 0.066 0.086 

القاااااااااااا رة العماااااااااااااية 
 )شم ث( لاذراعتح  

1.609 0.205 1.573 
 

0.238 0.365 0.276 

القااااااااا رة العمااااااااااية 
  1.632 0.251 1.527 لاذراعتح ) اف(

0.174 -0.105 0.021 
 0.463 0.050 2.773 20.300 2.497 20.350 المرونة
 0.911 0.198 1.058 4.171 1.002 4.370 التوازح 
 0.826 0.200 0.716 1.750 0.759 1.950 التوا ي
ة الممتاااااااااازة القااااااااااو 

 0.874 0.055 0.343 1.458 0.348 1.513 ب لمرعة

  6.06 (=0.01ليمة  ت  الج ولية عن  ممتوى  الة )
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( إنو توج   روة غتر  الة إخص ئي ل  تح متوم   6تتم  مح ج وث )        
مجماااااوعتي البخاااااث التجرع ياااااة والمااااا ب ة  ااااا  القيااااا س الق ااااااي لمعااااا ات النماااااو 

 .م  ت ث عا  تل  ؤ المجموعتتح  ي تات المتتتراتوالمتتترات ال  نيةل م
 اوال: المعام ت العمميو لإلختبارات البدنية المستخدمة فى البحث:

  .حدق اإلختبارأوال: 
تااج اماات  اج صاا ة المختااود أو الممااموح ختااث تااج عاارض اإل تباا رات        

ي مجا ث ال  نية ال  صة بمم بقة   ع الجاة عااي مجموعاة ماح الما  ة ال  اراء  ا
(   ااراء إللاارار صاا ة ىااذه 6تاا رعس وتاا رعب العاا ب القااودل  ولاا   ااا  عاا  ىج )

اإل تباا رات  يماا  ومااعت لقي مااول ولاا   اتاات نماابة موا قااة الماا  ة ال  ااراء لتااات 
%(ل ونااااااذلت ارتماااااات الب خثتاااااا ح تااااااات اإل تباااااا رات لقياااااا س 200اا تباااااا رات )

 المتتترات ال  نية ال  صة بمم بقة   ع الجاة. 
 : ثبات االختبار.ثانيا  

ب ا رة زمناي  Test Retest تاج إمات  اج ت  تاي اإل تبا ر وا عا  ة ت  يقاو      
( أي ج  تح الت  يقتح عاي عتناة ماح  ا رج عتناة البخاث األم مايةل وماح 1ل ره )

(   لبااااةل 60ن ااااس مجتمااااع البخااااث ولياااا  ن ااااس  ص ئصااااي  ولاااا   ااااا  عاااا  ىح )
  تح الت  يقتح. والج وث الت لي توم  ليج مع مالت اإلرتب ط 

  3جدول ط
معامل االرتباط بين التطبيقين اىول والثانى فى المتميرات البدنية ومستوى 

  26ن =ط اىداء الميارى قيد البحث
قومةىمعاملىىالتطبوقىالثانىىالتطبوقىاألولىالمتغوراتى

ىاالرتباط  ع±  س/ ع±  س/
 0.654 0.337 2.042 0.184 2.170 مرعة اامتج بة

 0.662 0.297 1.611 0.323 1.404 وة الممتزة ب لمرعةالق
 0.669 2.945 20.300 2.415 20.500 المرونة     

 0.877 0.632 2.200 0.966 1.600 التوا ي
 0.722 0.175 1.589 0.240 1.630 الق رة العماية لاذراعتح )شم ث(
 0.651 0.296 2.115 0.259 1.760 الق رة العماية لاذراعتح )يمتح(
 0.645 0.201 1.475 43.77 15.420 الق رة العماية لاذراعتح ) اف(

 0.722 0.685 3.422 0.651 3.407 التوازح 
 0.744 0.527 5.000 0.699 4.900 ممتوى األ اء المي رى 

   0.736 =(0.01)ليمة  ر  الج ولية عن  ممتوى  الة  
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ئ   ااتح الت  يقاااتح ( إنااو توجااا  ارتباا ط  اث إخصااا 3تتماا  مااح جااا وث )        
األوث والثااا ن   ااا  المتتتااارات ال  نياااة ومماااتوى األ اء الميااا رى لتااا  البخاااث عنااا  

 مم  ت ث عا  ثب ت ىذه اا تب رات. ل(0.01ممتوى  الة )
 استمارة تقييم مستوى اآلداء الميارى فى مسابقة دفع الجمة: -

ى  ااي مماا بقة   ااع ل ماات الب خثتاا ح  تصااميج إمااتم رة تقتاايج األ اء المياا ر         
 الجاة ختث إتبعت الب خثت ح ال  وات الت لية عن   ن ء اإلمتم رة2 

ل مااات الب خثتااا ح بممااا  لامراجاااع العامياااة وذلااات لاتعااارب عاااا  أىاااج مراخاااا  *
 األ اء المي رى    مم بقة   ع الجاة.

تج ج ولة نت ئع مم  المراجع والت  إشتمات عا  المراخاااا الت لياة )القابض  *
 -الوصااوث لومااع الرماا  -التخ ااز والزخااف -ول ااة اإلمااتع ا  -لجاااةعااا  ا

 الرم  والت اة وخ ظ اإلتزاح(. 
عرمت اإلمتم رة عا  الم  ة ال  راء لتخ ت  األىمية النم ية للاا مرخااةل  *

ولاا  ت  وتاات األىميااة النماا ية للااا مرخاااة  بقاا ل آلراء ال  ااراء بختااث تخقااي 
 %.200نمبة 

التااي أ اا اى  الماا  ة ال  ااراء عااا  مختوياا ت مراخااا تااج مراعاا ة المالخظاا ت  *
 اآل اء المي رى ال  صة بمم بقة   ع الجاة.

تج تع تا  ي صي غة بعض ال قرات لتشتما اإلمتم رة  ي صورتي  الني ئية  *
عب رة لتقتيج األ اء الميا رى  ا  مما بقة   اع الجااةل بختاث تخقاي  61عا  
 (.1ة الني ئية ل متم رة ماخي) رجة  للا مرخاة والتوصا إل  الصور  61

 المعام ت العممية إلستمارة تقييم اآلداء الميارى فى مسابقة دفع الجمة:
  .أوال الحدق

ل مات الب خثتاا ح بخماا ب صاا ة المخكماتحل ختااث تااج عاارض إمااتم رة        
(  يااا ب إمااات الع 7تقتااايج األ اء ال ناااي عاااا  مجموعاااة ماااح ال  اااراء وعااا  ىج )

إماااتم رة التقتااايجل ولااا  جااا ءت نتااا ئع ال  اااراء ب لموا قاااة عاااا  آرائياااج خاااوث  قااارات 
%ل كماااا  ل ماااات الب خثتاااا ح 200 -%60م اااار ات التقتاااايج بقيمااااة تراوخاااات  ااااتح 



 
 

 

                                                                                                                      766         

    

ىلتربوةىالرواضوةمجلةىأسووطىلعلومىوفنونىا

 

بخم ب مع ما الص ة الذاتي إلمتم رة تقتيج األ اء ال نيل والاذى يما وى الجاذر 
وىاا  ليمااة جوىرعااة ع ليااة تاا ث عااا   0.67الترنيعااي لمع مااا الثباا ت ختااث  ااا  

 ة إمتم رة تقتيج األ اء ال ني    مب ة   ع الجاو  يم  ومعت مح اجاو. ص 
 الثبات :ثانيا  
إمت  مت الب خثت ح  رعقاة ت  تاي اإل تبا ر وا عا  ة ت  يقاول ختاث تاج ليا س     

(   لباا ت مااح مجتمااع 20) مماتوى اآل اء المياا رى  واماا ة امااتم رة التقتاايج عااا 
البخاث و ا رج عتنااة البخاثل ولاا  تاج ا تيا ر أ مااا مخ ولاة مااح ثاالث مخاا وات 

وبعاا  ثالثااة أياا ج تااج   ااي   ااع الجاااة لعرمااي  عااا  مخكااج واخاا   قاا  لاتقتاايج األوث
إعاا  ة الت  تااي  اان س شااروط اإلجااراء األوث  ياا ب الخصااوث عااا  التقتاايج الثاا ني 

اتخقااي مااح اإلرتباا ط  ااتح نتاا ئع التقتيمااتح لااا اء المياا رىل وعولجاات إخصاا ئي  ل
( مم  ت ث عا  ثب ت إماتم رة   r=0.92 : α ≤ 0.05 : n=10األوث والث ني)

 التقتيج  يم  تقيمو مح آ اء مي رى لمم بقة   ع الجاة.
 وسائل وأدوات جمع البيانات.

 اىجيزة واىدوات المستخدمة ف  البحث. -
 * جي ز الرمت متتر لقي س ال وث.                     * شرع  لي س.   

 * متزاح   ي لقي س الوزح.          * م عة إيق ب.                      
 *  ب شتر.                           * خ ا.       

 إستمارة تسجيل بيانات. -
ال اوث  -* امتم رة تمجتا لي م ت ال  لب ت  اي معا ات النماو )العمار الزمنا 

 (2) ماخي الوزح(. -
 (1* امتم رة تقتيج ممتوى اآل اء المي رى. ماخي )

 خطوات تنفيذ البحث.
  البرنامج التعميم  وفقا إلسموب طالتعمم النقال . -

 (ل  يا ب تعاايج وتخمااتح6ل مات الب خثتا ح  تصااميج  رنا مع تعايماي ماخااي)     
لعتنااة    ااع الجاااة اآل اء المياا رى وممااتوى اإلنجاا ز الرلمااي  ااي مماا بقةممااتوى 

البخثل ختث ل مت الب خثت ح ب إل الع عا  المراجع العامية وال رام ت الم بقة 
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ذات العاللااااة ب إلرتباااا ط  ااااي مجاااا ث مااااب ل ت المتاااا اح والمماااام ر بصاااا ة ع مااااةل 
ومماااا بقة   ااااع الجاااااة بصاااا و   صااااةل  ب إلماااا  ة إلاااا  عاااارض ال رناااا مع عااااا  

ج  اااي األماااس (ل  وذلااات  يااا ب إمااات الع آرائيااا7مجموعاااة ماااح ال  اااراء ماخاااي)
ال  صة ب ل رن مع مح ختاث صا ة ال رنا مع ولي ماو لما  وماع ماح أجااو وما ى 

( 2(أما  يع  والااع )7من ما تو لا ئاة المماتي  ةل ولا  ك نات ما ة ت  تاي ال رنا مع )
 (  ليقة لاوخ ة التعايمية.260وخ ة للا أم وعل ونزمح ل ره )

 أسس ومعايير و:ع البرنامج المقترح: 
 ث، قامت الباحثتان بو:ع اىسس والمعايير التالية:ف  :وء ىدف البح

أح يخقاااي ال رنااا مع اليااا ب الاااذى وماااع ماااح أجااااول ومراعااا ة تاااوا ر عواماااا  -
 مح والمالمة أثن ء ت  تي ال رن مع.األ

أح يكااوح مختااوى ال رناا مع من مااب ل ل  يعااة و صاا ئة المرخاااة الماانية لتاا   -
 البخث.

  ل ر ية  تح أ را  عتنة البخث.أح يكوح ال رن مع مراعي ل لا روة ا -
 ع ج الوصوث لمرخاة اإلجي   وتو تر  ترات راخة من مبة.  -
 مراع ة عنصر التشوعي لاتمرعن ت الممت  مة  ي ال رن مع المقترح. -

 محددات تحميم البرنامج المقترح:
 تخ ت    ء وني ية ال ترة الزمنية لا رن مع. -
صاااة بااا أل اء الميااا رى ومماااتوى اانجااا ز إجاااراء اإل تبااا رات والمقااا تيس ال   -

 الرلمي  ي ب تخ ت  ممتوى ال الب.
ااىتمااا ج بعمايااااة اإلخمااا ء  ااااي   اياااة كااااا وخااا ة تعايميااااة وتمااا رعح التي ئااااة  -

واامااااتر  ء  ااااي ني يااااة الوخاااا ة التعايميااااة للااااا مجموعااااة مااااح مجموعاااا ت 
 البخث.

  الماا عح أ را  التنويع  ي توزعع التمرعن ت  الث الوخ ات التعايمية إلبع  -
 عتنة ال رامة.
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تصخي  األ   ء ب متمرار  ي ك  ة أجزاء الوخ ة التعايميةل  وذلت لاخ  ظ  -
عااا  مااالمة أ اارا  العتنااة والوصااوث إلاا  التاا ثتر ااتجاا  ي مااح  ااالث األ اء 

 المايج لاتمرعن ت.
مك -  نياة مراع ة م  أ اإلمتمرارعة والمروناة  اي ال رنا مع التعايماي المقتارحل  وا 

 التتتتر  بق ل لظروب الجو وتوا ر األ وات واألجيزة.
 تحديد الزمن الكمى عمى اىجزاء المختمفة فى الوحدة التعميمية كاآلت :

(  ليقااة  يا ب التيتئااة واإلعا ا  الن مااي 60جازء اإلخما ء واإلعاا ا  ال ا ني ) -
 وال  ني وتنشي  ال ورة ال موية.  

(  ليقاااة مشااا ى ة صاااور و تااا توى ت 21)  (  ليقاااة منيااا61الجااازء الرئيماااي ) - 
  ااع الجاااة عااا  ااجياازة النق لااة ومن لشااة ال  لباا ت  تياا . كماا  تااج  بمماا بقة

(  ليقاة لتن تاذ ما تج مشا ى تة ختاث تتواجا  جيا ز 60) ت صية زماح لا ره
الااالب تااوب  اا  مكاا ح التاا رعب مااع إصااالح األ  اا ءل والرجااوع إلااي ش شااة 

 اللم توتر كام  اخت جت ال  لبة.
(  ل ئي  ي ب التي ئة وعو ة الجمج إل  الخ لة ال  يعية 1الجزء ال ت مي ) -

والوصاااوث إلااا  خ لاااة ااماااتر  ء وىاااو عبااا رة عاااح مجموعاااة ماااح األنشااا ة 
 الترويخية البمي ة والتمرعن ت.

 : الخطة الزمنية لتطبيق البرنامج
ح ( أماااا  يع  والااااع وخاااا تتح أماااا وعي  وزماااا7إمااااتترة ت  تااااي ال رناااا مع )        

( 6(  ليقااة ونااا  العاا   اللاااي لوخاا ات ال رناا مع التعايمااي )260) الوخاا ة الواخاا ة
( لمعر ااة ماا ى 7) وخاا ات تعايميااةل ولاا  تااج عرمااي  عااا  الماا  ة ال  ااراء ماخااي

 من م تي  لي ب البخث. 
  4جدول رقم ط

 توزيع وحدات البرنامج التعميم  المقترح
زمنى
ىالوحدة

صددىالوحداتىفيى
ىاألسبوع

حداتىفيىصددىالو
ىالبرنامج

 صددىأسابوعى
ىالبرنامج

صددىشكورى
ىالبرنامج

 شير ( أم  يع7) ( وخ ات6) وخ تتح  ليقة 260
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  5جدول ط
 التوزيع الزمنى لوحدة تعميمية لعينتى البحث

محتوواتى
الوحدةى
 التعلوموة

 ماوتمىتطبوقة ماوتمىتطبوقة
 المجموصةىالضابطة المجموصةىالتجروبوة

 إخم ء
  ن وا ع ا   

 إخم ء ع ج للا الجمج.
تمرعناااااا ت إ  لااااااة ومرونااااااة لعمااااااالت 

 وم  صا الجمج. 

 إخم ء ع ج للا الجمج.
تمرعنااااااا ت إ  لاااااااة ومروناااااااة لعماااااااالت 

 وم  صا الجمج.
من لشة ال  لبا ت  ا  ما  تاج مشا ى تو  المن لشة

مااااااااح صااااااااور و اااااااا توى ت وتاااااااا رعب ت 
   صة ب لمب ة عا  األجيزة النق لة.

 
  

الت  تاااااااااااااااااااي 
 العما 

ذ ماااااا  تااااااج مشاااااا ى تة والرجااااااوع إلاااااا  تن تااااا
لاااذلت  ال  لبااا تال رع اااة كامااا  إخت جااات 

ختث تتواج  جي ز اآلب توب  ا  مكا ح 
 الت رعب وعوج  صور ورلية م  وعة.

شااااارح الماااااب ة وأ اء نماااااوذج وتوماااااي  
   ال  وات ال نية ثج الت رعب عاتيا . 

                             

 ج لخ لتة ال  يعية.تمرعن ت تي ئة لرجوع الجم  ال ت ج
 اإلطار العام لتنفيذ أسموب التعمم النقال واىسموب التقميدي:

)المجموعاة التجرع ياة( عتناة البخاث  ل مت الب خثت ح ب اجتم ع مع   لب ت -
ل اااا ال ااا ء  اااي ت  تاااي أمااااوب الاااتعاج النقااا ث الممااات  ج لتااا  البخاااث لشااارح 

مصااااورةل ونماااا ذج وتومااااي  أماااااوب الااااتعاج النقاااا ث عااااح  رعااااي النماااا ذج ال
 ال ت تو.

ل ماات الب خثتاا ح ب اجتماا ع مااع   لب ت)المجموعااة الماا ب ة(عتنة البخااث  -
التااي تماات  ج األماااوب التقاتاا د وعمااا نمااوذج لامراخااا ال نيااة الم تا ااة ثااج 

 لي ج ال  لب ت بعما تقات  لانموذج.
 توزعع زمح التمرعح ب لتم ود  تح   لب ت المجموعتتح. -

 برنامج:إعداد مكونات ال
 اا  مماا بقة   ااع الجاااة تااج إ تياا ر  ةبعاا  اإل ااالع عااا  المراجااع المت صصاا 

 لمب ة   ع الجاة.نموذج  ا ما ال ت توى ت الت  تق ج 
  إمات  مت الب خثتاا ح  رنا معMovie maker) لتق يااع بعاض الصااور مااح )

  توى ت الم ت رة لعما الصور الث  تو.تال 
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 (إمات  مت الب خثتا ح  رنا مع  رنا مع عارضPower Point ) لعارض بعاض
   ع الجاة.بمم بقة الصور وال ت توى ت ال  صة 

 الدراسات االستط عية.
ج ال  6026/ 7/22تج إجراء ال رامة اامت العية توج ااخ   الموا ي         

ج وذلاااااات إلجاااااااراء المعاااااا مالت العامياااااااة 20/22/6026تااااااوج  الماااااا ت الموا اااااااي 
 ممتوى اآل اء المي رى.ل  تب رات ال  نيةل وامتم رة تقتيج 

 الدراسة اىساسية.
ل مااات الب خثتااا ح  ت  تاااي ال رنااا مع المقتااارح و قااا  إلمااااوب الاااتعاج النقااا ث         

لامجموعة التجرع ية وال رنا مع التقاتا د عاح  رعاي الشارح الا ظاي وأ اء النماوذج 
 ج3/26/6026ج ال  26/22/6021العماي لامجموعة الم ب ة  ي ال ترة مح 

 ياسات البعدية.الق - 
 ج.7/26/6026تج إجراء القي س البع د توج الثالث ء الموا ي       

   المعالجات اإلححائية المستخدمة ف  البحث.  
 الومي . -المتوم  الخم  ي.                     -
 مع ما االتواء. -اانخراب المعي رد.                    -
 ح.   مع ما اارتب ط البمي  ل ترمو  -
 )م ح وعتن  ا وعالكموح(. Z Testا تب ر  -
 .عرض ومناقشة النتائج -

 .: عرض النتائجاوال  
  6جدول ط

داللة الفروق بين متوسطى القياسيين البعديين لمجموعت  البحث التجريبية 
  26 =2= ن 1نطوال:ابطة 

ى
 المتغوراتى

 المجموصةىالتجروبوة
 )قواسىبعدى(

 المجموصةىالضابطة
ىالفرقىبون ى()قواسىبعد

 المتوسطون
ىقومة
 ع س ع س "ىتى"

 4.414 3.125 0.617 4.775 0.897 7.900 ممتوى اآل اء المي رى 
 6.903 1.060 0.482 4.580 0.488 5.640 ممتوى اإلنج ز الرلم 

  6.06 (=0.01ليمة  ت  الج ولية عن  ممتوى  الة )
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  1شكل ط
 التجريبية وال:ابطة ف  مستوى القياسيين البعديين لممجموعتين 

 لمسابقة دفع الجمة اإلنجاز الرقمى ومستوى اآلداء الميارى 
 ثانيا: مناقشة النتائج.

 اروة ذات  الاة إخصا ئية ( وجاو  2(ل شاكا)7تتم  مح ج وث رلاج)         
 تح متوم ي القي متتح البع تتح ل ى مجموعتي البخث التجرع ية والم ب ة  ي 

لا  لب ت عا  ممتوى اآل اء المي رى وممتوى اإلنجا ز الرلما  مب ة   ع الجاة 
ختاااث ك نااات ليماااة )ت( لصااا ل  متومااا  القيااا س البعااا د لامجموعاااة التجرع ياااة. 

المخماااوبة  لامجموعاااة التجرع ياااة  ااا  مماااتوى األ اء الميااا رد ومماااتوى اإلنجااا ز 
الرلم  أل ر مح ليماة )ت( المخماوبة لامجموعاة الما ب ة عنا  مماتود معنوياة 

(0.01). 
التقااا ج  ااا  مماااتوى اآل اء الميااا رى ومماااتوى اإلنجااا ز  الباحثتدددانوترجاااع        

ج  إماات  اج ي اا  التعااا الرلماا   اا  مماا بقة   ااع الجاااة إلاا  إماات  اج الااتعاج النقاا ث
اليواتف واألجيزة المخمولةل ونظرا لصعوبة المب ة الذى تتعامونو  إح ال  لب ت 

وامت  اج ع ئ  المعاوم ت التاي ر مح مرة تخت ج إل  رؤية النموذج الصخي  ألث
وىاااذا م يق ماااو أمااااوب الاااتعاج النقااا ث ماااح تخصاااا عاتيااا  كتتذياااة راجعاااة إتج  ياااة 

ب إلما  ة الا  العارض  لاماب ة الث عرض  ت توى ت وصور التماما الخركا  
وىاااذا يمااا ع   ااا  تخماااتح وتعزعاااز مواصااا  ت األ اء ومااارعة الشاااتي لامعاومااا ت 
   تزع  مح  ا عية ال  لب ت لاتعاج. مم التعاج عن  ال  لب ت
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أح التعاايج المتنقاا ىاو نم ا   (23) ج(6006)  مجدى الميدىختث يشاتر      
تعايمياااا  اللترونياااا   رعاااا ا مكمااااال لعمايااااة التعااااايج وعاااا عوا الاااا  إماااات  اج األجياااازة 
المخمولااة  اا  التعااايج لتقاا يج نااوع ج تاا  مااح التعااايج يالئااج الظااروب المتتتاارة أى 

ااايج  اا  أى ولاات و اا  أى مكاا ح  إماات  اج األجياازة النق لااة والخ مااب ت تقاا يج التع
 المخمولة.

( ماااع 27ج()6006)مجددددى يددونس، جمدددال الدىشددان  وعت ااي كااال مااح         
( أح الااتعاج النقاا ث  إماات  اج األجياازة الالمااالية 23ج()6006  )مجدددى الميدددى 

 PC  Tablet والمخمولااة تاا وي  مثااا اليواتااف النق لااة والخ مااب ت الش صااية 
تماا ع   اا  تخقتااي المرونااة والت  عااا  اا  عماتتاا  التاا رعس والااتعاج  اا  أى ولاات 

 وأى مك ح.
( ختاااث 27) ج(6026  )نسدددرين السدددحيم كمااا  تت اااي ذلااات ماااع  راماااو  

ال ا عياة لا ى ال  لبا ت مما  تا ث عاا   تا ثتر الاتعاج النقا ث  ا  تنمياة  تشاتر الا 
 .  عاية امت  امو

أح “ ( 26ج()6022 )Fotouhi,G et al  حى وآخرون فتو كم  يشاتر          
إماات  اج الااتعاج المتنقااا تااتج  اا  أى ولاات وأى مكاا ح مااع ماايولة خمااا األجياازة  
الرلميااااةل وتماااا ع  األجياااازة المتنقاااااة المتعامااااتح لابخااااث الماااارعع عااااح المعاوماااا ت 
بمجاار  وصااولي  ليااج  إماات  اج ال اا م ت الم تا ااة واإلتصاا ث الماارعع عااح  رعااي 

كم  يم ع  التعاج المتنقا عا  التعاج الذات  كما  يما ع  عاا  تواصاا  لاإلنترنت
المتعامتح  مع بعميج ومع المتعاج ع ر األجيزة المتنقاة ع ر إنش ء مجموعا ت 
التواصااا مماا  يماايا عمايااة تباا  ث المعاوماا ت واآلراء  ااتح بعماايج الاابعضل كماا  

 نش ة.يم ع  عا  اإلنتق ث الميا  تح ال رامع والموموع ت واأل
( أح التعاااااااااايج 62ج()6003)“ Trifonova تريفونوفدددددددددا ”كمااااااااا  ت اااااااااتح       

 إمااات  اج الاااتعاج النقااا ث تعااازز عماياااة الاااتعاج نظااارا للثااار الاااذى يخ ثاااو التع ماااا 
ب ألجيزة النق لة عاا  كاال ماح ال االب والمعاماتح ختاث إمات  عت ىاذه األجيازة 

ل يجة والختوية عاا  أ اء وم تخماو مح تقني ت م تا ة أح تثتر عنصر اإلث رة وا
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كمااا  أح إمااات  اج ىاااذه األجيااازة  ااا  العماياااة التعايمياااة مااام  للاااال ماااح  لال ااار تح
 ال الب والمعامتح إل راز إ  اع تيج.

( أح عمايااة إنتشاا ر 2ج()6007  )عبددد ه العمددى أحمدددتؤكاا ه   وىااذا ماا        
المااا ارس  تقنيااا ت المعاومااا ت ممثااااة بااا ليواتف ال اوياااة والخواماااتب  اااتح  اااالب

والج مع ت مح أنج  الوم ئا إلتج   مثا ىذه ال تئ ت الثرعة واألنظماة التعايمياة 
التنيااااة بمصاااا  ر الااااتعاج والتعااااايج والتاااا رعب والنمااااو والت ااااور الااااذات  بماااا  يخقااااي 
إختي جاااا ت وا ىتم ماااا ت ال  لباااا ت وتعزعااااز  ا عتااااتيج مااااح جيااااة و  مااااة العمايااااة 

 ا رى.التعايمية واإلرتق ء بم رج تي  مح جية 
( الاا  وجااو  تاا ثتر 6) ج(6027  )حسددن الميدددىوعت ااي ذلاات مااع  رامااة        

 . ع ث وممتوى ل  اية لتوظتف التعاج النق ث    التعايج الج مع  ل ى ال ابة
( أح التعاج النق ث تؤثر عا  العماية 6ج()6003  )سارة العرينىكم  ترى        

وتومايع ل عا ة ال ارة  ل  ز لااتعاجالتعايمية ماح ختاث تتتتار المااوت وتنمياة الخا
التعايمية لامتعامتح ختث تت بع المتعاج تعامو خمب   لتو ول رتو ومارعة تعاماو 
و ق  لم  ل يو   رات ومي رات م بقة كم  ترمخ التعاج النق ث م يوج التعاج ال ر ى 

 او الذات . 
عناااا  و  صااااة ب لنماااابة ل ماااااوب التقاتاااا ى  عااااا  الاااارغج مااااح إتج  تتااااو  أماااا      

إمااات  امو ماااع الم تااا ئتح  اااي الاااتعاج  ااا ح لياااذا األمااااوب عااا ة م  اااذ ماااا ية  اااي 
مقاااا متي  عاااا ج األ ااااذ  نظاااار اإلعتباااا ر لا ااااروة ال ر يااااةل وعاااا ج إع اااا ء ال رصااااة 
لا  لب ت لامش ركة  ي ات  ذ القرارل وكذلت ع ج مم ع ة ال  لب ت عاا  اإل ا اع 

 (. 727وع ج التع وح لاوصوث إل  اانج ز )
ج( أح ال رعقاة التقات ياة  ا  التعاايج 6001  )عبدد المطيدف فدرجعؤك  ذلت  و      

تواجو الع ت  مح المش لا وى  زع  ة أع ا  ال ابةل لاة أع ا  المعامتح الماؤىاتح 
ترنويااا ل اإلن جااا ر المعر ااا  الي ئاااا وم ترتاااب عاياااو ماااح عااا ج مراعااا ة ال ر ياااة  اااتح 

 ت  اا  ولاات مخاا   مماا  يمااعف ال  لباا تل  اا لمعاج مااازج  إنياا ء كااج مااح المعاوماا
 (.2262 22المتعامتح مح مت بعتو  ن س المرعة )
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 “ Hargrove & Nietfeldىددددارجروف ونيتفيمددددد  ”كمااا  يشاااتر       
 العقاياة الميا رات تنمياة ما  تيماا عا  ة التقات ياة الا  أح األما لتب ج(6027)

 ال عااي ؤىاجأ ا يكاوح  كاي ال االب  ا عياة عاا  مااب ل  تاؤثر العاي ل مما  والمعر ية
 (.62260) العقاية وامك ن تيج ل راتيج  ي ممتوى 

  آالء الجريسدددى  ولااا  ات قااات ىاااذه النتتجاااة ماااع نتااا ئع  رامااا ت كاااال ماااح        
 ج(6026)   نسرين السحيمى (ل6ج()6027)حسن الميدى   ، (1) ج(6021)
طداىر (   7ج()6027) إيمدان عبدد ه ل (26ج()6023) فايق المامدى  (ل27)

اماات  اج أماااوب الااتعاج النقاا ث كومااتاة تعايميااة   ااي أح (20) ج(6026  )سدديد
تعاازز عمايااة الااتعاج عااا  كااال مااح ال ااالب والمعامااتح مماا  تثتاار عنصاار اإلثاا رة 

  وال يجة والختوية عا  أ اء ال ر تح وب لت ل  ر ع  ا عية ال  لب ت لاتعاج.
فددروق ذات  توجددد  ونااذلت تخقااي صااخة ال اارض األوث والااذى تاانة عااا       

داللددة إححددائية بددين متوسددط  القياسددين طالبعددديين  لممجمددوعتين التجريبيددة 
لحددددالو متوسدددد  القيدددداس البعدددددى  وال:ددددابطة فدددد  مسددددتوى اآلداء الميددددارى 

 توجدد ل كم  تخقي صخة ال رض الث ن  والذى تنة عا  لممجموعة التجريبية 
لممجمددوعتين فددروق ذات داللددة إححددائية بددين متوسددط  القياسددين طالبعددديين  

التجريبيدددة وال:دددابطة فددد  مسدددتوى اإلنجددداز الرقمدددى لحدددالو متوسددد  القيددداس 
 .البعدي لممجموعة التجريبية 

 : االستنتاجات
إح إمااات  اج الاااتعاج النقااا ث  ااا  التااا رعس أ ى الااا   تخماااح مماااتوى اآل اء  -2

 المي رى وممتوى اإلنج ز الرلم  لمم بقة   ع الجاة. 
 ث تعاازز عمايااة الااتعاج ب لتاا ل  ر ااع  ا عيااة ماات  اج أماااوب الااتعاج النقاااإح  -6

 ال  لب ت لاتعاج.
 التوحيات.

 إمت  اج التعاج النق ث    ت رعس مب ل ت أ رى آللع ب القوى. -2
 إمت  اج التعاج النق ث مع مراخا منية م تا ة.  -6
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إ راج الااتعاج النقاا ث ماامح مقااررات  اارة تاا رعس مااب ل ت العاا ب القااوى  اا   -3
   الم ارس.

ى((ىعــــــــــــــالمراج))ى
 أواًل:ىالمراجعىالعربوة

ل  ار اللتااا ب الخااا تثل بعااا الاااتعاج عاااح  م :2664ط أحمدددد عبدددد ه العمدددى -2
 الق ىرة.

امااااتراتتجية مقترخااااة لت عتااااا نمااااوذج الااااتعاج  م :2666أحمددددد دمحم سددددالم ط -2
أجن يااة  اا  الماا ارس  المتنقااا  اا  تعااايج الاتااة ال رنمااية كاتااة

المعاومااا ت وااتصااا ات  الذكياااة  ااا  ماااوء  ماااع تلنولوجيااا 
مركاز  والتص   المعر ة مجاةل  رام ت    التعايج الجا مع ل

ج معاااة عاااتح شااامسل اغماااا سل  لالجااا مع  ت اااوعر التعاااايج
 الع   الث ن  عشر.

الاااتعاج الجاااواث رؤياااة ج تااا ة لااااتعاج ب مااات  اج  :م 2666طأحمدددد دمحم سدددالم  -3
عامااي مق مااة الااي المااؤتمر ال التقنياا ت الالماااليةل ورلااة عمااا

التا رعسل  الثا مح عشار لاجمعيا ت المصارعة لامنا ىع و ارة 
  .تولتو 67-61ج معة عتح شمس الق ىرةل  ي ال ترة مح 

تااا ثتر امااات  اج بعاااض أمااا لتب تااا رعس  م :2668ط إسدددماعيل دمحم ر:دددا -4 
 ةالترنياااة الرع ماااية  اااي تعااااج بعاااض مياااا رات كااارة التااا ل مجاااا

 لمجا  األوث. ا الت مع وج الترنية الرع مية العا  اعا
أثار ت  يقا ت اليا تف النقا ث  ا   :م 2615طأالء الجريسى، تمريد الرحيمدى -5

موالااع التواصااا اإلجتماا ع  عااا  تعاااج وتعااايج القاارآح اللاارعج 
تجا ىيح نخوىا   ل  لبا ت ج معاة  تباة  ا  الم تناة المناورة وا 

 الترنوية العاوج رم لة م جمتتر منشورةل المجاة األر نية   
 ج.6021ل2 ع  ل22مجا 
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  عايااة التعااايج النقاا ث  اا  تنميااة بعااض  م :2616ايمددان أحمددد عبددد ه ط -6
اإلللترونا  باالت  اور   التعاايج مات  اج نظا ج إ ارةاميا رات 

Blackboard)الترنيااة  ( لاا ى أعماا ء ىتئااة التاا رعس بكايااة
الع   الرابعل  والثالثتح المجا  الث ن  ج معة ال م جل ب لج تال

 ونر.ث ن ل ألت جزء
التعاااايج بااا لمخموث :م 2669طدمحم مجددددى يدددونس جمدددال عمدددى الدىشدددان، -7

Mobile learning  النا وة لبع  لاتعاايج عاح  صايتة ج تا ة
ل الترنياة كاياةل العامية لقمج الترنية المق رنة واإل ارة التعايمية

 .ج معة ك ر الشتخ
لما ب  ا  إ SMS  عاياة الاتعاج النقا ث    ماة    م :2616ط حسن الميددى -8

األلص  لم  ىيج تلنولوجي  التعاايج   ابة كاية الترنية  ج معة
العااااااوج  خت ااااا ظ  يااااا ل مجااااااة ج معاااااة النجااااا ح للبخااااا ثلاوا

 (.1)30اإلنم نية المجا  
 لالقااااا ئموح ب لتااااا رعس  ااااا  التعاااااايج عاااااح بعااااا  م :2663سدددددارة العريندددددى ط -9

التا رعس  ا   معاوم ت وص ية عح أىمية  ور أعما ء ىتئاة
ااايج عااح بعا  وعااح العوامااا الماؤثرة عااا  إتج ىاا تيج نظا ج التع

بعااا ل بخاااث مقااا ج الااا  الماااؤتمر العامااا   نخاااو التااا رعس عاااح
الوالاااااع وآ اااااي  لاألوث الترنياااااة اإل تراماااااية والاااااتعاج عاااااح بعااااا 

ج ج معة  يال ل يا ل 7/26/6003-3الممتق ا    ال ترة مح 
  /DocLib Http://www.faculty.Ksu.edu.sa/7338 .األر ح

 ن ء ت  تي ذك  لا ئج عاا  الاتعاج  م :2617طاىر عبد المنعم سيد دمحمط -16
لواعااا  ال ي نااا ت لااا ى  اااالب  النقااا ث لتنمتااااة ميااا رات  نااا ء

 .تلنولوجي  التعايجل م جيمتترل كاية الترنية النوعية
توظتااااف اإلنترنااات  اااا  التعااااايج  م :2665عبددددد المطيددددف حسددددين فددددرج ط -11

  .67(ل الع  26) ومن ىجول المجاة الترنوية المجا 

http://www.faculty.ksu.edu.sa/%207338/DocLib
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امااات  اج الاااتعاج  م :2613ط فدددايق بدددن سدددعيد عمددد  ال:دددرمان المامددددي -12
والتخصااتا لاا ى  ااالب  المتنقااا  ااي تنميااة المياا رات العمايااة

 .32المعو ية الع    مجاة متب رعح لج معة الب خة
التعاايج اإل تراما   اما تول مقوم تاول م : 2668ط مجدى حد ح الميددى -13

 الج معة الج ت ة.  ار  رة ت  يقول اإلمكن رعةل
التعااايج باا لمخموث  م :2669مجدددى دمحم يددونس، جمددال عمددى الدىشددان ط -14

الناا وة العاميااة  لقمااج الترنيااة  ل صاايتة ج تاا ة لاتعااايج عااح بعاا 
 ك ر الشتخ.بكاية الترنية ج معة ل المق رنة واإل ارة التعايمية

التعاااااايج النقااااا ث مرخااااااة ج تااااا ة ماااااح التعاااااايج م : 2666ط مىحدمحم الحمدددددا -15
 اا  التعااايجل العاا    التق نااة مجاااة المعاوم تيااة اإلللتروناا ل

(7.)                                               
اماات  اج التعااايج النقاا ث  اا  تنميااة    عايااة  :م2612ط نسددرين السددحيمى -16

لا ى   لبا ت   ااوج الترنياة     مقرر  ارة التا رعس ال ا عية
  تبة. كاية الترنيةل ج معة  الع ج    ج معة  تبةل
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