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 مقرر تدريس في اللوحية األجهزة استخدام متطلبات على للتعرف الدراسة هذه هدفت

. اآللي الحاسب معلم نظر وجهة من المتوسط الثاني الصف لطالب المعلومات وتقنية الحاسب

 ومعلمات معلمي جميع على الدراسة مجتمع واشتمل الوصفي، المنهج الدراسة واستخدمت

 الدراسة عينة وكانت معلما،( 366) وعددهم جازان منطقة تعليم إدارة في اآللي الحاسب

 التقنية،) للمتطلبات محاور أربعة على تحتوي البيانات لجمع استبانة تصميم وتم. معلما( 176)

 األربعة، للمحاور عالية أهميةوجود  عن النتائج أسفرت حيث(. والتدريسية المهنية، المعنوية،

 التالي، الترتيب حسب على عالية للمتطلبات األربعة المحاور أهمية درجة جاءت حيث

. التقنية المتطلبـات وثم المعنوية، المتطلبـات التدريسية، المتطلبـات المهنية، المتطلبـات

 المناهج ومصممي التعليمية المؤسسات من لكل نتائجها من باالستفادة الدراسة وأوصت

 العملية مهاراتهم تطويرل الحاسب لمعلمي تدريبية خطط ووضع والطالب، والباحثين والمعلمين

 .اللوحية األجهزة استخدام مجال في

 معلم المعلومات، وتقنية الحاسب مقرر اللوحية، األجهزة المتطلبات،الكلمات المفتاحية: 

 .اآللي الحاسب
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Requirements of Using Tablet Devices in Teaching from The 

Perspective of Computer Teacher 

Prepared By: 

 Majed Mohammad Tohari 

Dr. Majed Gharmallah Alzahrani 

 Abstract  

 This study aimed to identify the requirements of using tablet devices in 

teaching the computer and information technology course for second-grade 

intermediate students from the perspective of computer teacher. The study used 

the descriptive approach, and the study population included all computer 

teachers in the educational department at Jizan region, and they were (366) 

teachers, and the study sample was (176) teachers. To collect the data, a 

questionnaire was designed containing four dimensions of requirements 

(technical, moral, professional and teaching). The results revealed that the high 

importance of the four dimensions, as the four dimensions of requirements 

came based on the degree of its importance according to the following order, 

professional requirements, teaching requirements, moral requirements, and 

then technical requirements. The study recommended making use of its results 

for the educational institutions, curriculum designers, teachers, researchers, and 

students, as well as developing training plans for computer teachers to develop 

their practical skills in using tablet devices.  

Key words: Requirements, Tablets, Computer and Information Technology 

Course, Computer Teacher 
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  مقدمةال
تعمل وزارة التعليم في الوقت الحاضر على تحسين وتطوير العملية التعليمية، واستخدام 

كل الوسائل واإلمكانات المتوفرة، وذلك لمواكبة التطور العالمي وتوظيف هذه الوسائل 

واإلمكانات بما يخدم أهدافها وتطلعاتها، حيث يواجه التربويون في هذا العصر تحديات 

المتزايد للمعارف والمفاهيم العلمية في كل وفي التطور السريع  وصعوبات كبيرة تكمن

المجاالت مما جعلهم يعجزون عن احتواء المعرفة بل أدت محاولة مواكبة هذا التطور إلى إثقال 

حيث بدأت المؤسسات  المناهج الدراسية بمعلومات ومعارف كثيرة يجب أن يتعلمها الطالب.

نظام التعلم القائم على البحث وتحصيل المعرفة، وتبني طرق وأساليب  إلىالتربوية االتجاه 

واستراتيجيات حديثة تتركز حول الطالب وتتبنى مبادئ منها أن الطالب ينبغي أن يبني المعرفة 

 (.2017العواودة، بنفسه )

تغيرات وتحديات،  إلىالمعلومات واالتصاالت  تقنيةأدى التقدم الحاصل في مجال  كما

 نفسها على المنظومة التعليمية بكامل عناصرها، من معلم ومنهج ومتعلم،فرضت 

 إلىتدريس وأساليب تقويم، األمر الذي جعل المؤسسات التربوية تسعى جاهدة واستراتيجيات 

التغيرات، والوعي بأهميتها، والعمل على إيجاد نوعية جديدة من المعلمين، تمتلك  استيعاب تلك

 وتكون قادرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها، مما يساعد على خلق مجتمعالتعامل معها،  مهارات

 .(2016العزم، أبو ) معلوماتي بدال من أن يكون مستهلكا للمعرفة

ووسـائل  ومنهجالتعليـم كـما هـو معـروف، عمليـة معقـدة مكونـة مـن معلـم ومتعلـم و

، أساسيان في عملية التعليموبيئـة تعلم، فالمعلـم والمتعلـم هـما طرفـان وأنشطة وأساليب تقويم 

المعلـم  قبلتوظـف مـن قد التعليميـة، فهـي أطـراف  التقنيةالمستحدثات  وأأمـا الوسـائل 

 التقنيةالمستحدثات مـن هـذا المنطلـق أصبـح وجـود  والمتعلـم إلنجـاح العمليـة التعليميـة.

الهندسـة والطـب كحتـى يتوافق مـع تطـور المجـاالت األخرى  ،أمـرا البد منهالتعليميـة 

توفـير الوسـائل نحو تجاه االفي  ةوالخـاص ةتسـابقت مؤسسـات التعليـم الحكومـيف ،والفضـاء

الفعالـة التـي تسـاعد المتعلـم عـلى التعلم بسـهولة وتوفر لـه القدرة على اإلبداع بشـكل فعال 

 (.2015؛ شقور والسعدي، 2016 )حميدشة، اسـة وفي عمله المسـتقبليفي الدر

كما أن التطور مستمر ومن الطبيعي أن تبرز وسائل تقنية جديدة الستعراض المعلومات 

واألفكار، فالشي الذي نراه اليوم أمر صعب ستنظر إليه األجيال القادمة على أنه أمر عادى 

ولتحقيـق أهـداف العمليـة التعليمية كان البد  التقنيولمواكبة هذا التطور والتقدم العلمي وجدا، 

من تحسين وتطوير أساليب التدريس وإيجاد الطرق الجديدة المناسبة التي تركز على حاجات 

وميول الطالب وتتناسب مع متطلبات هذا العصر، ومن هذه األساليب والطرق التعليم باستخدام 

زة اللوحية والتي تعد أسلوبا جديدا من أساليب التعليم كما أنها تعتبر أداة تعليمية لتقديم األجه

البرامج التعليمية أو التدريسية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وأي مكان بطريقة تفاعلية 

تزام ومتعددة المصادر كما أنها قد تكون متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة دون االل

وقد  .(2010بمكان محدد اعتمادا على التعليم الذاتي والتفاعل بين المعلم والطالب )سـالم، 

أوضح عدد من التربويين أهمية التعليم من خالل األجهزة اللوحية فقـد أشـار )الموسى 

( إلى أنه يمكن من االتصال بين الطالب بعضـهم الـبعض والطالب والمعلم، 2005والمبارك، 

نه يسهم في تحقيق المساواة ويوفر المناهج طوال اليـوم وفي كـل أيـام األسبوع كما كما أ

 ( 2004يساعد الطالب في الحصول على المعلومة بأقل كلفة. ويشير )متولي، 
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عد في تتعد األجهزة اللوحية ناتجا من نواتج التقدم العلمي والتقني المعاصر، كما و

خيرة محور اهتمام في اآلونة األ اهذا التقدم، مما جعله الوقت ذاته أحد الدعائم التي تقود

ن األجهزة اللوحية تعطي ألذلك  .(2013مرزوق،) المربيين والمهتمين بالعملية التعليمية

متحركة الثابتة والصور الصوت والنص وكال إمكانية نقل المحتوى التعليمي بأشكال متعددة

 األجهزة اللوحيةف (.2015وهو ما يتيح المجال الختيار الشكل المناسب )الشرمان، ،فيديوالو

أصبحت ضرورية لتميزها بكثير من المزايا التي قد تغني عن استخدام  في العصر الحالي

المملكة العربية السعودية، ببروز التوجهات الحديثة في التعليم  مع، وفي التعليم الحاسب اآللي

من خالل الجمع بين عمليتي وذلك متعة للطالب أكثر تجعل التعلم قد زة اللوحية األجهيالحظ أن 

لفة عطاء روح من األإالتنويع والتجديد والحيوية في عملية التعلم و إلىالتعلم واللعب، إضافة 

اللوحية من خدمات الصوت والصورة والتعزيز  األجهزةوالتعاون والتشارك من خالل ما توفره 

 في التعليماألجهزة اللوحية عدد من المتطلبات عند استخدام  هنالك، لكن التلقائي للمتعلم

الدارسة ما هي إال إضاءات أمام القادة التربويين هذه و، وباألخص في تدريس الحاسب اآللي

التعليمية، كي تواكب المستحدثات والتقنيات بوزارة التعليم عند التخطيط لتطوير العلمية 

 الحديثة.

 مشكلة الدراسة
والمعلوماتية أصبح الكل في سباق نحو استخدام التقنية الحديثة  لتقنيافي عصر التقدم 

والتي قد تجعل الحياة أكثر بساطة وسهولة،  التقنيةلمواكبة كل ما هو جديد من المستحدثات 

التعليمية تسعى جاهدة إلى تطوير مؤسساتها بما يتوافق مع فأصبحت كثير من المؤسسات 

اللوحية التي تعمل باللمس واحتوائها على  األجهزةمع ظهور و التطورات التقنية الحديثة.

تخدم العملية التعليمية أصبح من الممكن االستفادة منها في حجرة قد الكثير من التطبيقات التي 

تحسين مخرجات  إلىقد تؤدي وزيادة مشاركتهم وبالتالي  المتعلمالدراسة واستثارة اهتمام 

)السلطان،  في التعليماألجهزة اللوحية تبني استخدام  إلىالتعليم. فقد دعت وزارة التعليم 

وحيث أن األجهزة اللوحية تطورت تطورا كبيرا، فأصبحت تغني إلى حد ما عن . (2013

استخدام الحاسبات اآللية، حيث أنها تتميز بصغر حجمها وقلة وزنها وانخفاض أسعارها، مما 

لألجهزة اللوحية وتطبيقاتها يوم التقنية أدى إلى انتشارها واستخدامها بشكل كبير. فالتطور 

لكبيرة التي قد تكلف المدارس عند شراء أجهزة حاسب آلي ذات إمكانيات بعد يوم، والتكلفة ا

 صحيا أما عالية تجعل إدخال األجهزة اللوحية للمدارس كأدوات تعليمية أمرا مجديا اقتصاديا.

 الحقائب أن من فيها الباحثون حذر ستريت وول مجلة في نشرت سابقة أمريكية دراسة ففي

 تحت الطالب ربع حوالي وأن األطفال، عند والرقبة الظهر لمناطق األذى تسبب قد المدرسية

 وزن من( %20) من أكثر تزن التي والدفاتر بالكتب المثقلة الحقائب يحملون( 14) سن

 تقريبا جراما كيلو( 18) مقداره لثقل كيلوجراما( 81) وزنة رجل حمل يعادل ما وهو الطالب

 .(2017 قباني،) ظهره على

ويعتبر التعليم من خالل األجهزة اللوحية شكل جديد قد يالئم الظروف المتغيرة الحادثة 

بالمنطقة وبالتعليم خاصة. فهناك اهتمام عالمي كبير بالتعليم من خالل األجهزة اللوحية 

والمحمولة أو النقالة ويأتي في المقدمة اهتمام منظمة األمم المتحدة للتربية العلم والثقافة 

نسكو(، إذ وضعت مبادئ توجيهية لسياستها فيم يتعلق بالتعلم من خالل األجهزة اللوحية، )اليو

وتخصص أسبوع سنوي لذلك، يتم عقده في شهر فبراير من كل عام، في مقر المنظمة في 

باريس ولقد تم عقد عدد من المؤتمرات العالمية الخاصة بالتعلم من خالل األجهزة اللوحية في 
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ة الماضية والتي أكدت على أهمية استخدام األجهزة اللوحية واألجهزة النقالة السنوات القليل

م والمؤتمر ٢٠١٣ومنها المؤتمر العالمي للتعلم النقال في البرتغال  في التعليموالمحمولة 

م والمؤتمر العالمي للتعلم ٢٠١٤م والمؤتمر العالمي في اليونان ٢٠١٣العالمي في قطر 

م وجميع هذه المؤتمرات تؤكد على ٢٠١١ م وفي الصين في عام٢٠١٢المتنقل في فلندا 

وكذلك  .أهمية التعلم من خالل األجهزة اللوحية واألجهزة النقالة والمحمولة وأهمية تطبيقها

وخاصتا  في التعليم( والتي أكدت على أهمية استخدام األجهزة اللوحية 2019دراسة الديحاني )

العديد من أكدت ودعما لمشروع التحول نحو التعليم الرقمي وكما في المقررات العلمية، 

وضرورة تهيئة البيئة المالمة  في التعليماللوحية  األجهزةأهمية استخدام  علىالدراسات 

 (.2017؛ العجمي والمطيري، 2015؛ العبد اللطيف، 2013)الشمراني،  الستخدامها

ة نوعية في عملية التعليم حيث أنها وتعد االتجاهات الحديثة في طرائق التدريس نقل

تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف العملية التعليمية بطرق إبداعية وتقلل من الجهد الذي يبذله 

للتعلم ونظرا لما تملكه األجهزة اللوحية من إمكانيات  كبيرا المعلم داخل الصف وتبقي أثرا

كبيرة في تنظيم المحتوى بشكل يسهل فهمه واستيعابه، فقد رأت الدراسة محاولة معرفة 

تدريس من خالل استطالع رأي المعلمين في إدارة المتطلبات استخدام األجهزة اللوحية في 

 التعليم التابعة لمنطقة جازان.

 الدراسة أسئلة

ويتبادر السؤال الرئيس  في التعليماللوحية  األجهزةا سبق، يتضح أهمية استخدام مم

 :التالي

تدريس من وجهة نظر معلم الما أهمية توافر متطلبات استخدام األجهزة اللوحية في 

 الحاسب اآللي؟

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

تدريس من وجهة نظر معلم الحاسب الماهي متطلبات استخدام األجهزة اللوحية في  -1

 اآللي؟

تدريس من الاللوحية في  األجهزةالستخدام  التقنيةما درجة أهمية توافر المتطلبات  -2

 وجهة نظر معلم الحاسب اآللي؟

تدريس من لاللوحية في ا األجهزةما درجة أهمية توافر المتطلبات المعنوية الستخدام  -3

 وجهة نظر معلم الحاسب اآللي؟

تدريس من الاللوحية في  األجهزةما درجة أهمية توافر المتطلبات المهنية الستخدام  -4

 ؟وجهة نظر معلم الحاسب اآللي

تدريس من الما درجة أهمية توافر المتطلبات التدريسية الستخدام األجهزة اللوحية في  -5

 وجهة نظر معلم الحاسب اآللي؟

 الدراسةأهداف 
 :إلىالدراسة هذه تهدف  

تدريس من وجهة نظر معلم الحاسب التحديد متطلبات استخدام األجهزة اللوحية في  -1

 .اآللي

تدريس من وجهة نظر الاللوحية في  األجهزةالستخدام  التقنيةأهمية توافر المتطلبات  -2

 .معلم الحاسب اآللي
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تدريس من وجهة نظر الاللوحية في  األجهزةأهمية توافر المتطلبات المعنوية الستخدام  -3

 .معلم الحاسب اآللي

تدريس من وجهة نظر الاللوحية في  األجهزةأهمية توافر المتطلبات المهنية الستخدام  -4

 .معلم الحاسب اآللي

تدريس من وجهة نظر الأهمية توافر المتطلبات التدريسية الستخدام األجهزة اللوحية في  -5

 معلم الحاسب اآللي.

استخدام يمكن االستفادة منها في مجال قد تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي  -6

 .تدريس من وجهة نظر معلم الحاسب اآلليالاللوحية في  األجهزة

  أهمية الدراسة
 األجهزةتكتسب هذه الدراسة أهميتها في أنها تحاول إلقاء الضوء على أهمية استخدام 

لطالب الصف الثاني المتوسط من وجهة وتقنية المعلومات تدريس مقرر الحاسب اللوحية في 

كما يبدو أن هنالك ندرة في الدراسات العلمية التي تُعنى باستخدام  .نظر معلم الحاسب اآللي

 ،على الرغم من ظهور بعض الدراسات الحديثةو (2013)يونس،  في التعليماللوحية  األجهزة

؛ 2015؛ الرويلي، ٢٠١٤الرويلي، ) وتقنية المعلومات لم تُعنى بتدريس مقرر الحاسب إال أنها

؛ الرويلي، 2015ابن حوتان، ( أو لم تُعنى بمعلمي ومعلمات الحاسب )2015العبسي، 

 إلى، والتي تهدف (٢٠١٤الرويلي، أو لم تعنى بطالب وطالبات المرحلة المتوسطة ) (.٢٠١٤

إمكانيات  والتعرف علىيس تدرالاللوحية في  األجهزةضرورة ترسيخ وتكثيف استخدام 

اللوحية في التعليم وأنه ليس مقصورا على التواصل والترفيه، وقد تساعد المعلمين  األجهزة

في معرفة أفضل وأحدث الطرق للتدريس، ومن الممكن أن تساعد على زيادة دافعية الطالب 

 .التعلمنحو 

من النواحي أهمية نظرية وأخرى تطبيقية تبرز قيمتها التربوية  الحاليةللدراسة ن أكما 

 مقررالدراســة فـــي تطــوير تعلــم هذه تفيـــد  فقد النظريةالنظرية والتطبيقية فمن الناحية 

تأمل و. الحاســب اآللي باستخدام األجهزة اللوحية وذلك لمسايرة االتجاهات التربويـة الحديثة

في توجيـه المسـؤولين بـوزارة التعلـيم إلى أهمية توفير متطلبات  الدراسة أن تسهمهذه 

م أداة تفيـد القـائمين عـلى العمليـة التعليميـة في يتقدو ،استخدام األجهزة اللوحية في المـدارس

 2030تطبيق رؤية المملكة ، وفي التعليم التعـرف عـلى درجـة توافر متطلبات استخدام األجهزة

الواحد من شهر  حو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم المنعقد فيودعما لمشروع ن

 .ميالدي 2017هجري الموافق الخامس عشر من شهر أبريل للعام  1438رجب للعام 

 حدود الدراسة
تدريس مقرر اللوحية في  األجهزةتقتصر هذه الدراسة للتعرف على متطلبات استخدام 

الحياة في العالم الذكي من كتاب الحاسب بعنوان للوحدة الثالثة وتقنية المعلومات الحاسب 

من وجهة نظر معلمي ومعلمات الحاسب اآللي  لصف الثاني المتوسطلطالب اوتقنية المعلومات 

م تطبيقها على معلمي تهـ، حيث 1439/1440من العام الدراسي  الثانيخالل الفصل الدراسي 

لسهولة الوصول لها إداريا نظرا  وذلك جازانمنطقة إدارة تعليم  الحاسب اآللي في ومعلمات

 جغرافيا.و

 اإلطار النظري
 استخداممتطلبات ل وعرض يحتوي اإلطار النظري على عرض لألجهزة اللوحية

 األجهزة اللوحية في التعليم
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 اللوحية األجهزة

م عندما كانت أجهزة الحاسب اآللي أجهزة 1968كفكرة في عام  تاألجهزة اللوحية بدأ

ومصطلح الحاسب الشخصي لم يكن معروفا أو موجودا  تكلف الماليين وتأخذ مساحات كبيرة،

ألن كاي  ،في ذلك الوقت، حيث أن أجهزة الحاسب اآللي كانت تصنع لمؤسسات ال لألفراد

(Alan kay)  عالم الحاسب وضع تصورا لحاسب سماه داينابوك(Dynabook)  حينما كان

لكن ألن كاي وغيره رأوا أن مكونات جهاز الحاسب ، اطالب دكتوراه وكان هدف الحاسب تعليمي

اآللي تصغر وتكلفتها تقل بمرور السنين وبالتالي سيتمكن األفراد في يوم ما من شراء 

كاي يذهب ألبعد من ذلك ليتوقع أن أجهزة الحاسب أجهزتهم الشخصية، لكن تصور ألن 

الحقا كتب ورقة الشخصية سوف تكون محمولة وسوف تكون قادره على أداء مهام عديدة، 

بعنوان الحاسب الشخصي لكل األطفال من كل األعمار وفيها كتب تفاصيل تصور داينابوك، وفي 

ن أن يعرض كل شي عن طريق الورقة ذكر أن الشاشة يمكنها أن تغطي كامل الجهاز ويمك

 (.2016أزرار تعمل باللمس )الزامل، 

من  (GRiDPad)غريد باد  اسم طلق عليهأأول جهاز لوحي عرض في األسواق و

م ويرتكز نظام تشغيله على دوس، ويعمل 1989أطلق في سبتمبر  (GRiD)شركة غريد 

وشركة  (GO)(. وظهر بعده منتجات من بعض الشركات مثل شركة 2016بالقلم )الزامل، 

(NCR) م قامت شركة أبل بإطالق 1993، وفي عام(Newton PDA)  والذي عرف أيضا

، وقدم هذا الجهاز مفهوم امللتعرف على الكتابة اليدوية وقل ابـماسيج باد، ويتضمن نظام

م قامت مايكروسوفت بعرض النموذج األول 2001المساعد الرقمي الشخصي، وفي عام 

لنموذج حاسوب لوحي عرفته مايكروسوفت بأنه جهاز حاسوب يعمل بالقلم، يتوافق مع 

 Windows XP)مواصفات األجهزة التي وضعتها مايكروسوفت ويعمل برخصة نظام تشغيل 

Tablet PC Edition)، وظهر نظام التشغيل أندرويد (Android)  بدعم من  2005عام

على نواة نظام  مبني نظام تشغيل مجاني مفتوح المصدر، ، وهو(Google) شركة جوجل

صمم أساسـا لألجهـزة ذات شاشات اللمس كالهواتف الذكية والحواسب  (Linux) لينكس

وانتشر استخدام هذا النظام بشكل كبير ليصبح نظام التشغيل اللوحية، وتديره شركة جوجل 

م أطلقت عدة شركات حواسيب لوحية 2010وفي عام المعتمد على الكثير من األجهزة اللوحية، 

 Apple)تعمل باللمس المتعدد مثل شركة أبل التي أطلقت آي باد، والذي يعمل بنظام تشغيل 

iOS) وسامسونج بجهازها ،(Galaxy Tab) الذي يعمل بنظام و(Android).  حيث أصبح

 الشمراني،) نظام التشغيل األكثر استخداما على األجهزة اللوحية بصفة عامة 2013بحلول عام 

 (.2014 يس،؛ 2013

والجهاز اللوحي هو تطور الحاسب المحمول وهو نوع من أنواع الحواسيب الدفترية 

صبعه إلمس والتي تمكن المستخدم من استعمال الحاسب بقلم رقمي أو ب ةالتي تتضمن شاش

ويمكن  .(2014عقيل، ؛ Alon & Fuentes, 2018) المفاتيح ةولوح ةرأبدال من استخدام الف

 (Laptops)اللوحية أنها الحالة الوسطية بين الحواسيب المحمولة  األجهزةالقول عن 

هناك مجموعة من و .والهواتف الذكية، فهي تأتي كحل وسطي بينها وتجمع بين مميزاتها

الخصائص لألجهزة اللوحية كاستخدامها في أي وقت وأي مكان وسهولة التنقل بها نظرا 

 لحجمها الصغير، وأنها تتيح للمتعلم الوصول السريع لإلنترنت، وأن تكلفتها منخفضة نسبيا

سد الفجوة الرقمية ألن تلك األجهزة تكون أقل تكلفة من  إلىللوحية األجهزة ا يوقد تؤد

وتتيح اللمس المتعدد ويسهل عن طريقها تبادل الرسائل بين المستخدمين  ،الحاسبات المكتبية
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(2017 ,Pilgrim & Bledsoe؛ سالم، 2010، ويونس الدهشان؛ 2016كوتريل وموريس  ؛

تاحة االتصال المرئي إ إلى( كالرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة باإلضافة 2006

كاأللعاب (. حيث توفر هذه المنصات العديد من التطبيقات 2013ومنصات البرامج )الغامدي، 

لكتروني، بعضها مجاني والبعض اآلخر برسوم رمزية افي مخزن والبرامج التعليمية 

 (.2010)الحميد،

نظم التشغيل في األجهزة اللوحية عامل مهم عند استخدام أي جهاز لوحي، تعتبر و

خاصة عند تقارب المواصفات التقنية بين األجهزة وبعضها البعض، وتختلف شعبية أنظمة 

ويعتبر نظام التشغيل في أي جهاز لوحي حلقة  التشغيل طبقا إلمكانياتها وسهولة استخدامها.

ه ويعرف نظام التشغيل بأنه مجموعة من البرامج المتكاملة وصل بين المستخدم والجهاز نفس

لنظام و(. 2017 ؛ أبو العزم،2012 التي تعمل كفريق كل منها يؤدي مهام معينة )الخشمان،

ه، وإدارة المعالج والذاكرة الرئيسية ئكتشغيل الجهاز اللوحي وإطفا ةالتشغيل وظائف عد

اإلخراج، وإدارة وحدات التخزين وعمليات وعمليات المعالجة، وإدارة وحدات اإلدخال و

التخزين، وإدارة الملفات وتنظيمها، ومراقبة النظام بأكمله، ومنع العمليات غير المسموح بها، 

والمحافظة على أمن النظام وسريته، ومنع الوصول غير الشرعي للبيانات والبرمجيات، 

ولألجهزة  (.2017 أبو العزم،؛ 2012 وتقديم منصة للعمل أو واجهة للمستخدم )الخشمان،

وتعتبر  (Android)أوال نظام أندرويد  تشغيل سنذكر الشائع منهاالالعديد من أنظمة اللوحية 

ثانيا  (.2017؛ أبو العزم، 2012؛ الخشمان، 2014)يس، هي الشركة المالكة له شركة جوجل 

لنظام متوفر على وهذا اهي الشركة المالكة له شركة آبل وتعتبر  (IOS)نظام آي أو إس 

ثالثا نظام  (.2017؛ أبو العزم، 2012؛ الخشمان، 2014فقط، )يس،  (Apple) أجهزة آبل

هي الشركة  (Microsoft)شركة مايكروسوفت وتعتبر  (Windows Phone) فون ويندوز

؛ أبو العزم، 2012؛ الخشمان، 2014وهو متوفر ألي شركة تطلب تصريحه )يس، المالكة له 

 (.2012 ؛ حسين،2017

أصبحت الوظائف الكثيرة التي يمكن للجهاز اللوحي إنجازها بكفاءة تامة، وربما كان و

عن الدفاتر والكراسات، وحتى  من أكثر هذه الوظائف أهمية هي استخدامه كأداة تعليمية بدال

ويعتبر التعليم باستخدام األجهزة اللوحية مصطلح يطلق على عملية  الكتب المدرسية والحقائب.

التعليم والتدريب بواسطة األجهزة اللوحية في أي وقت وأي مكان وباإلضافة إلى إمكانية 

لكترونيا، ويمكن للطالب تدوين مالحظاتهم وحل واجباتهم دون جهد أو اتصفح الكتب المدرسية 

الوسائل المرئية واالستماع إلى بعض الدروس، ومشاهدة  عناء، فضال عن إمكانية استخدام

بصفة عامة يمكن للجهاز اللوحي  (.2008كيفية القيام ببعض التجارب العلمية )بني دومي، 

القيام بثالثة أدوار تعليمية مهمة فالدور األول الذي من الممكن أن تقوم به التعلم عن األجهزة 

ألجهزة اللوحية، والدور الثالث التعلم باألجهزة اللوحية اللوحية، والدور الثاني التعلم من ا

 (.2012)بيتلر وكوهن، 

استعراض الكتب اإللكترونية  في التعليمألجهزة اللوحية ا أهم استخدامات منو

والمساعدة على بث المحاضرات والمناقشات بشكل مباشر للطالب بغض النظر عن مكان 

نترنت، وكذلك تساعد على استقبال اإلعالنات أو القرارات تواجدهم وذلك من خالل االتصال باإل

اإلدارية، كإلغاء موعد امتحان أو اعتذار عن حصة أو تقديم موعد تسليم مشاريع، وتساعد 

ويمكن كذلك رسم المخططات والخرائط مباشرة على شاشات على استعراض أعمال الطالب، 

ويمكن تدوين المالحظات باليد أو بالصوت ، باستخدام البرمجيات النموذجيةاللوحية  األجهزة
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إمكانية إجراء التسجيل اإللكتروني و أثناء الدروس الخارجية أو الرحالت، مباشرة على الجهاز

؛ 2006؛ سالم، 2010، ويونس )الدهشان وإدخال البيانات أثناء الدروس العملية أو الخارجية

من خالل األجهزة اللوحية فوائد وميزات  لتعلمول (.2016؛ كوتريل وموريس، 2013الغامدي، 

تربوية عديدة وهي إدراك معنى التعلم غير المتزامن والقدرة على الوصول إلى المعلومات في 

وقت مناسب والتعاون والتفاعل بين المتعلمين والتحول من مفهوم التعلم القائم على أي زمان 

فير فرص تعليمية لمتعلمين المنشغلين وأي مكان إلى مفهوم التعلم في كل زمان وكل مكان وتو

بمسئولياتهم المتعددة والقابلية للحمل والقابلية لالتصال باإلنترنت في أي وقت في التفاعل مع 

 Dunn)أطراف العملية التعليمية والتفاعل والتشارك بين الطالب بعضهم البعض أو مع المعلم 

& Sweeney, 2018؛ Kirsch & Izuel, 2017 ؛Masaryk & Sokolova & 

Tunyiova, 2018 ؛Ockert, 2018 ؛Roy, 2016 ؛ العييد والشايع، 2006سالم، ؛

تعتبر إمكانيات األجهزة اللوحية هي نفس إمكانيات الحاسب االلي التي يمكن و .(2015

استخدامها في التعليم ومنها تنفيذ العديد من التجارب الصعبة من خالل برامج المحاكاة 

 (.2014 مي،ي)النع النظرية المجردة، وحفظ معاني الكلماتوتقريب المفاهيم 

تولي وزارة التعليم أهمية في إعداد أجيال واعدة محبة ألساليب التعلم المتطور؛ لذا تعد و

، التقنيةأردنا مسايرة عصر  وإذاالمعلومات من ضرورات مواكبة العصر الرقمي؛  تقنيةمواكبة 

واالنفجار المعرفي، والتقدم الحضاري والتربوي، فالبد من اعتماد استخدام األجهزة اللوحية 

في المدارس والجامعات بحيث نستفيد من التقنيات الحديثة في تبسيط المقررات الدراسية، وال 

مانع من االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطوير مقرراتها الدراسية؛ وذلك باألخذ 

 تجارب الدول العربية واألجنبية:عرض لبعض  يليعض تلك التجارب الناجحة، وفيما بب

الواليات المتحدة االمريكية نما سوق األجهزة اللوحية التعليمية بنسبة ب م2012عام في 

رغم أن الواليات المتحدة في ذلك الوقت تواجهه بعض التحديات، حيث أن التمويل  (103%)

 80)لتطوير المدارس والبنية التحتية لها، ووفقا لبيانات حكومة الواليات المتحدة  اكان محدود

من المدارس كانت تفتقر إلى ما يلزم البنية التحتية لدعم التعلم الرقمي، لمعالجة هذا االمر  (%

 Connect ED)عن البرنامج المتصل  م2013أعلن الرئيس السابق أوباما في يونيو 

Program) من المدارس وتدريب  (%99) قرابةيهدف إلى توفير األجهزة اللوحية ل، الذي

المعلمين وإعدادهم الستخدام األجهزة اللوحية، رغم ذلك لم تقف بعض المدارس حتى يتم تنفيذ 

البرنامج فقامت بعمل مخططات كحلول مؤقتة عن طريق السماح للطالب بإحضار أجهزتهم 

، أعلنت منطقة م2013ق األكثر حرمانا، وفي ربيع عام اللوحية الخاصة بهم، حتى في المناط

نه سيكون إدخال األجهزة اللوحية لجميع ألوس أنجلوس التعليمية، ثاني أكبر منطقة في البالد 

 19مليون دوالر، ما يقرب من  30طالب المدارس حيث تم تقدير التكلفة اإلجمالية للبرنامج ب

؛ سويحل، Clarke & Svanaes & Zimmermann, 2013) مليون جنيه إسترليني

 (.2015عامر، ؛ 2014

أطلقت الحكومة اليابانية مشروع مدارس المستقبل من أهدافه إدخال  م2010في عام و

األجهزة اللوحية لجميع تالميذ المدارس حيث تم عرض المخطط على المدارس االبتدائية بين 

 م2011اإلعدادية بين عامي ، وفي مدارس الدعم الخاصة والمدارس م2012و م2010عامي 

. حيث تدعم األجهزة التعلم المستقل والتعاوني في الفصول الدراسية وقد تبين تحسن م2013و

التواصل بين الطالب والمعلمين، وبين المدرسة والمنزل وكان تقييم البرنامج إيجابيا بشكل عام 

، (Wi-Fi) تية للواي فايولكن تم التأكيد عليه أهمية تدريب المعلمين وتوفير البنية التح
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وألواح الكتابة التفاعلية واألجهزة اللوحية وكانت شركة فوجيتسو اليابانية هي المزود 

؛ Clarke et al, 2013) الرئيسي لكل من البرامج واألجهزة لمشروع مدارس المستقبل

 .(2015؛ عامر، 2014سويحل، 

مليون تلميذ بأجهزة  1.8أعلنت الحكومة التايالندية عن خطط لتزويد  م2012في عام و

لوحية، مما يجعلها صاحبة أكبر عقد الستخدام األجهزة اللوحية في العالم في ذلك الوقت حيث 

، (Shenzhen Scope Scientific Development)تم توفير األجهزة اللوحية من قِبل 

وهي شركة صينية فازت بعقود مماثلة في المنطقة حيث قامت في عامها األول بتوفير األجهزة 

اللوحية لجميع طالب الصف األول في البالد، وبعد عام أجرت الحكومة التايلندية تقييما 

للمشروع والذي اتضح من خالله إيجابية استخدام األجهزة اللوحية للمعلمين والتالميذ وذلك 

من  (%92)من الطالب حيث قال  (%97)من المعلمين و (%92)ق استطالع عن طري

من الطالب  (%97)المعلمين إنهم اآلن يفضلون استخدام األجهزة اللوحية في دروسهم بينما 

وجدوا أن األجهزة اللوحية مفيدة جدا وساعدتهم على تحسن مستواهم الدراسي، ومع ذلك 

اض ممارسة الرياضة البدنية والتفاعل االجتماعي أعرب بعض المعلمين عن قلقهم من انخف

بين األطفال، كما عانى المشروع أيضا من معدل الكسر لبعض شاشات األجهزة اللوحية بما 

تم  م2013من األجهزة وأخطاء في البرمجة وعيوب في الشحن. وفي عام  (%9)يقارب 

 One)توزيع أجهزة لوحية على طالب الصف األول في إطار مشروع مختلف تديره منظمة 

Tablet per Child) مليون جهاز لوحي للطالب عبر ثالث مناطق  1.22، حيث تم توزيع

 .(Clarke et al, 2013) في تايالند

أطلقت الحكومة الصينية مشروع التغطية الكاملة للتعليم الرقمي من  م2012في عام و

الرقمية واألجهزة اللوحية في المدارس وأعلنت عن خطط لشراء  التقنيةأجل تمويل إدخال 

األجهزة اللوحية الستخدامها في المدارس، حيث تم توزيع العديد من األجهزة اللوحية للعديد 

وهما  (Microsoft)يكروسوفت ا( وشركة مApple)من المدارس عن طريق شركة أبل 

بالفعل بتجربة األجهزة  (Apple)المنافسين الرئيسيين لهذه المشاريع، حيث قامت شركة أبل 

في العديد من المدارس، ولكنها كانت تفتقر إلى الوسائل التعليمية، وكذلك شركة مايكروسوفت 

(Clarke et al, 2013 ،و2013؛ شين .) تم إدخال مبادرة مكتبة  م2014 في عامالحقا

الريفية للتعليم الرقمي، وهي مبادرة تأمل في سد  (Sunshine Library)الشمس المشرقة 

الفجوة بين التعليم في المناطق الريفية والحضرية، عن طريق إدخال األجهزة اللوحية 

اختيار المبادرة وتم إلى المدارس بالمناطق الريفية.  (Wi-Fi)واالتصال باألنترنت الالسلكي 

 ,University of California) ، التي تديرها جامعة بيركليم2014عام  يةمؤخرا في نها

Berkeley) وهي مبادرة استخدام األجهزة اللوحية في األمريكية في الواليات المتحدة .

 (.2015عامر، ؛ 2013شين، المدارس الصينية في مرحلتها األولى )

 (257000)بعقد لتزويد  (Lenovo) فازت شركة لينوفوفاستراليا ب م2013 عامأما في 

يسر آفازت شركة  م2013جهازا لوحيا للمدارس الثانوية في نيو ساوث ويلز، وفي يونيو 

Acer) )جهازا لوحيا، وهي من  (14000بعدد ) بعرض لتزويد المدارس الثانوية في كوينزالند

الموجود باألجهزة اللوحية على مستوى العالم، حيث  اإلصدار الثامنأكبر عمليات نشر ويندوز 

السحابية  لتقنيةوايستثمر قطاع التعليم في أستراليا بشكل متزايد في األجهزة اللوحية 

وينخفض الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية بشكل متسارع، وتسعى الحكومة 

 (iPad)األسترالية إلى توصيل التعليم الرقمي وتجعله أسهل في المدارس، ولقد كانت أجهزة 
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 هي األكثر شيوعا في مدارس أستراليا، ولكنها انخفضت مؤخرا حيث قاد السعر المميز من

 Surface)العديد من المدارس إلى االستثمار في أجهزة  (Microsoft) سوفتيكروام

Windows Tablet) اللوحية (Clarke et al, 2013 2015عامر، ؛). 

تطبيق برنامج محمد بن راشد للتعليم  تم اإلمارات العربية المتحدةفي ب م2012عام وفي 

حيث بدأت وزارة التربية والتعليم اإلمارتية في مرحلته األولى بتجريبه على ثمان  ،الذكي

، م٢٠١٢مدرسة بداية الفصل الدراسي الثاني للعام  (16) إلىمدارس مع بداية ليصل العدد 

 ستبينما يجرب مجلس أبو ظبي للتعليم ضمن مشروع الصف اإللكتروني، التجربة نفسها على 

خلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس تضم  إلىويهدف المشروع أبو ظبي مدارس في إمارة 

صفوفا ذكية، وتوزيع أجهزة لوحية على جميع الطالب، وتزويد جميع مدارس الدولة بشبكات 

الجيل الرابع فائقة السرعة، وذلك لالرتقاء بمخرجات التعليم في الدولة بما يواكب النهضة 

بالتعاون مع  م٢٠١٢رة التجهيز للبرنامج قبل بداية العام الدراسي العلمية العالمية وبدأت الوزا

هيئة تنظيم االتصاالت، عبر خلق البنية التحتية المتكاملة التي تخدم استخدام وتطبيق هذه 

التقنية، كما وفرت فنيا متخصصا لكل مدرسة يطبق بها البرنامج لإلشراف على سير خطواته 

ن تظهر مستقبال وهذا التجهيز الفني صحبه تدريب لمعلمي بنجاح، وتذليل أي عقبات يمكن أ

، وتقديم الشرح الدراسي األجهزة اللوحيةالمواد الدراسية بشكل مكثف على كيفية التعامل مع 

عبرها بشكل أكثر تطورا، وقد قامت تطبيق إمارة أبو ظبي األمر نفسه في إطار مواز لبرنامج 

مدارس، والشارقة  بثالثةلبرنامج يشمل إمارات دبي محمد بن راشد للتعليم الذكي، إذ إن ا

وحتى  م٢٠١٢كمرحلة أولى تجريبية تمتد من سبتمبر  ينمدرستبمدارس، وعجمان بثالثة 

؛ 2014؛ سويحل، 2013)السلطان،  ، ثم الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوينم2013يوليو 

 (.2012،اإلمارتية؛ وزارة التربية والتعليم 2015عامر، 

فقد قامت الهند بإنتاج ما يعتبر أرخص جهاز لوحي في العالم والذي  م2011 في عامأما 

ألف جهاز كمرحلة تجريبية قبل إن  100بطرح حوالي قامت سمي أكاش ويعني السماء، حيث 

، والذي سيساعد على االرتقاء بجودة التعليم لكل البماليين الط إلىيطرح بصورة أوسع ليصل 

دوالرا أمريكيا )ابن حوتان،  35بسعر مدعوم يبلغ  الباع هذا الجهاز للطتالميذ المدارس وسيب

  (.2014؛ سويحل، 2015

فقد طبقت وزارة التعليم بمصر مشروع التحول نحو استخدام األجهزة  م2013في عام و

 ست، وبدأ التنفيذ الفعلي في م2013اللوحية بديال للكتب الدراسية الورقية في نهاية عام 

محافظات حدودية وقع االختيار عليها النخفاض كثافة الفصول بها، وبلغ عدد األجهزة التي تم 

ألف معلم للتعامل مع األجهزة بعد أن  (12)توزيعها نحو ربع مليون جهاز لوحي، وتم تدريب 

ابن تم تحميل المناهج الدراسية عليها وذلك بالتعاقد مع شركة لتقديم الدعم الفني للمدارس )

 (.2015عامر، ؛ 2015وتان، ح

 في التعليم اللوحية األجهزةمتطلبات استخدام 
بالرجوع للدراسات تبين أن المتطلبات تنقسم إلى المتطلبات التقنية والمعنوية والمهنية 

 ,Dunn & Sweeney؛ Corey, 2019؛ Bledsoe & Pilgrim, 2017)والتدريسية 

؛ Masaryk & Sokolova & Tunyiova, 2018؛ Kirsch & Izuel, 2017 ؛2018

Ockert, 2018 ؛Roy, 2016 ؛Walsh & Farren, 2018 ،؛ الدهشان 2008؛ الحارثي

وهذا ما تم (. 2013؛ يونس، 2010؛ عرفات، 2010؛ الدهـشان ويونس، 2009ويونس، 

امتالك كل طالب لجهاز لوحي وتخصيص  التقنيةمن أهم المتطلبات ف، الدراسةهذه اعتماده في 
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وزارة التعليم ميزانية كافية لتوفير األجهزة اللوحية ذات مواصفات عالية من حيث دقة الشاشة 

وسعة التخزين والذاكرة وتوفير الدعم اإلداري المناسب في المدارس الستخدام األجهزة 

اللوحية وتوفير الدعم الفني المناسب في المدارس الستخدام األجهزة اللوحية وتوفير أنظمة 

تعليمية الستخدام األجهزة اللوحية وتوفير تطبيقات تعليمية خاصة باألجهزة اللوحية تشغيل 

وتوفير خدمة اإلنترنت بشكل مستمر في المدرسة وتوفير تطبيقات لمتابعة الطالب أثناء 

استخدام األجهزة اللوحية في التعلم مثل )برنامج النت سبورت( وإتاحة االتصال باإلنترنت 

ت الحصص وتوفير أنظمة حماية على األجهزة اللوحية وحجب المواقع التي للطالب خارج أوقا

 & Bledsoe) ال تخدم العملية التعليمية وتحديث تطبيقات األجهزة اللوحية بشكل مستمر

Pilgrim, 2017 ؛Corey, 2019 ؛Dunn & Sweeney, 2018 ؛Roy, 2016 ؛

Walsh & Farren, 2018؛ الدهـشان 2009؛ الدهشان ويونس، 2008الحارثي،  ؛

 (.2013؛ يونس، 2010؛ عرفات، 2010ويونس، 

توعية وزارة التعليم لإلدارات التعليمية بأهمية استخدام من أهم المتطلبات المعنوية و

األجهزة اللوحية في التعليم وتوعية المعلمين بفوائد استخدام األجهزة اللوحية في التعليم 

ة أولياء األمور باستخدام األجهزة اللوحية في التعليم وتشجيع المعلمين على حضور وتوعي

دورات تدريبية على استخدام األجهزة اللوحية في التعليم وتشجيع الطالب على التفاعل فيما 

بينهم لتبادل الخبرات من خالل األجهزة اللوحية وتشجيع الطالب على التفاعل مع المعلمين من 

هزة اللوحية وتشجيع الطالب على التفاعل مع المحتوى التعليمي من خالل األجهزة خالل األج

اللوحية وترسيخ مفهوم التعلم الذاتي المستمر للطالب من خالل األجهزة اللوحية وتشجيع 

مطوري التطبيقات التعليمية لألجهزة اللوحية وإكساب الطالب القيم االجتماعية المرغوبة عند 

 ؛Masaryk & Sokolova & Tunyiova, 2018) اللوحية في التعليم استخدام األجهزة

Ockert, 2018 ،؛ 2010؛ الدهـشان ويونس، 2009؛ الدهشان ويونس، 2008؛ الحارثي

 (.2010عرفات، 

توفير كفاءات من المعلمين لديهم المقدرة على استخدام من أهم المتطلبات المهنية و

األجهزة اللوحية في التعليم ومواكبة المعلمين للمستجدات في تطور األجهزة اللوحية وتدريب 

المعلمين قليلي الخبرة على استخدام األجهزة اللوحية وتدريب الطالب على استخدام األجهزة 

االتصال باإلنترنت من خالل األجهزة اللوحية. وتوفير  اللوحية في التعليم وتدريب الطالب على

أدلة إرشادية للمعلمين الستخدام األجهزة اللوحية في التعليم والموازنة بين األعباء التدريسية 

توفير كفاءات بشرية في المدارس واإلدارية للمعلمين عند استخدام األجهزة اللوحية في التعليم 

تمكن  اللوحية األجهزةقدرة على تطبيق التعلم من خالل من معلمين ومشرفين لديهم الم

 اللوحية األجهزةالمعلمين من مواكبة المستجدات في عالم التقنيات الحديثة في مجال 

(Corey, 2019 ؛Dunn & Sweeney, 2018 ؛Kirsch & Izuel, 2017 ؛Roy, 

الدهشان  ؛2010؛ الدهـشان ويونس، 2008؛ الحارثي، Walsh & Farren, 2018؛ 2016

 (.2010؛ عرفات، 2009ويونس، 

من أهم المتطلبات التدريسية تحديد األهداف التدريسية لوحدة الحياة في العالم الذكي و

لكتروني لوحدة الحياة في العالم الذكي على األجهزة اللوحية يراعي الفروق اوتوفير محتوى 

الفردية وعرض نماذج وسمات المجتمع المعرفي باستخدام الوسائط المتعددة. وعرض نماذج 

العالم الذكي باستخدام الوسائط المتعددة وعرض أهم منتجات المجتمع المعرفي الذكي باستخدام 

خدام طرق تدريس حديثة تتمركز حول الطالب لوحدة الحياة في العالم الوسائط المتعددة واست
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لكترونية لوحدة الحياة في العالم الذكي على االذكي على األجهزة اللوحية وتوفير أنشطة 

األجهزة اللوحية وتوفير أساليب تشويقية لتدريس وحدة الحياة في العالم الذكي المعروض على 

ت التقويم المناسبة للمحتوى اإللكتروني في وحدة الحياة في العالم األجهزة اللوحية وتوفير أدوا

الذكي عند استخدام األجهزة اللوحية وتوفير وسائل التغذية الراجعة لتدريس وحدة الحياة في 

؛ 2010؛ الدهـشان، 2008؛ الحارثي، Roy, 2016) العالم الذكي على األجهزة اللوحية

 .(2010؛ عرفات، 2009الدهشان ويونس، 

ويعتبر مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للصف الثاني المتوسط من أهم المقررات التي 

قد تساعد الطالب في بناء المعارف العلمية والمهارات العملية وذلك لمحو أمية الحاسب وتقنية 

المعلومات وإكساب الطالب الخبرة في ماهية التعلم النشط والبحث واالستكشاف واستخدام 

األجهزة اللوحية في  استخدام للمعلم يمكنو. داة لزيادة اإلنتاجية بالحياة اليوميةالحاسب كأ

حيث إنها تيسر سبل توصيل المعلومة بأسهل الطرق، وبصفة  ،الفصل الدراسي بطرق عديدة

عامة توجد سبع طرق يمكن من خاللها االستغالل األمثل الستخدام األجهزة اللوحية في الفصل 

الدراسي والتعليم، وهي إمكانية توصيلها وعرض المعلومات على شاشة كبيرة وإدارة الفصل 

ع الطالب والوصول إلى الملفات الخاصة بالطالب الدراسي وتقييم أعمال الطالب والتفاعل م

؛ بيتر Schaffhauser, 2013والمعلم وإنشاء ملفات وسائط تعليمية وتعلم أشياء جديدة )

 (.2013وبيرسون، 

  الدراسات السابقة
تم ، في التعليماللوحية  األجهزةاستخدام الدراسات السابقة والمتعلقة ب مراجعةبعد 

 .األقدم إلىترتيب هذه الدراسات وفقا لتسلسلها التاريخي من األحدث 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريس بواسطة استخدام  (2019الزعابي ) دراسة

األجهزة اللوحية وتطبيقاته التعليمية في التحصيل الدراسي لطالب الصف األول المتوسط في 

 ،واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي .الرياضيات بدولة اإلمارات العربية المتحدة مقرر

 تكونت منتجريبية  ،إلى مجموعتينتم توزيعهم  ابالط (109)حيث تكونت عينة الدراسة من 

 (55) تكونت منوضابطة  ،طالبا درسوا باستخدام التطبيقات التعليمية للحاسب اللوحي (54)

وقد  ،طالبا درسوا باستخدام الطريقة االعتيادية. وتكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيلي

أظهرت الدراسة فروق دالة إحصائيا في التحصيل الدراسي لدى الطالب في مستويات االختبار 

التذكر، والفهم، واالستيعاب، والتطبيق، ومهارات التفكير العليا تعزى لطريقة التدريس لكل من 

الحلول بوضع ستخدام الحاسب اللوحي لصالح المجموعة التجريبية. وقد أوصت الدراسة با

المبتكرة لنقل العملية التعليمية نقلة نوعية وذلك بالمبادرة إلى دمج الحاسب اللوحي 

والتطبيقات التعليمية في عملية التعلم وجعلهما محورا لعملية التدريس، والتدرج في استخدام 

 التعلموذلك بدمج  المتمازجوالتطبيقات التعليمية وذلك بتبني طريقة التعلم الحاسب اللوحي 

 .التقليدي والتعلم اإللكتروني

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية األجهزة اللوحية في  (2019عليان ) دراسة

العلوم لدى طالب الصف الثالث االبتدائي بَسْلَطنَة ُعمان. واستخدمت  مقررالتحصيل الدراسي ل

 بطالبا وطالبة من طال (51)الدراسة المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من 

الصف الثالث األساسي، وقد تم توزيع عينة الدراسة إلى مجموعتين المجموعة التجريبية تم 

طالبا وطالبة،  (25)ستخدام األجهزة اللوحية، وضمت با وحدة استقصاء المواد تدريسها

مادة وتمثلت طالبا وطالبة.  (26)والمجموعة الضابطة درست بالطريقة االعتيادية، وضمت 
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الدراسة في برنامج تدريبي تم تصميمه باستخدام تطبيقات األجهزة اللوحية، ومنها تطبيق 

تم عرضه على مجموعة من المحكمين الكتاب التفاعلي كتطبيق رئيس وتطبيقات أخرى، وقد 

عداد اختبار بعدي للمجموعتين في وحدة استقصاء المواد. إللتحقق من صدق محتواه. كما تم 

بين  (α ≤0.05)وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المتوسط الحسابي لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية. 

وقد أوصت الدراسة بدعم تعلم العلوم باستخدام األجهزة اللوحية من خالل تضمين المناهج 

ألنشطة تفاعلية ذات صلة بالمحتوى، وتفعيل الورش والدروات التدريبية لزيادة خبرة معلمي 

 ي استخدام تطبيقات األجهزة اللوحية لتحسين إجراءاتهم التدريسية.العلوم ف

 & ,Martin, Abuah, Chakrabarty) مارتن وأباه وشاكرابارتي وشيلدر دراسة

Schilder, 2018) للجهاز اللوحي لقياس مهارات طالب  ةهدفت الدراسة لتصميم لعب

 اختبار التصميموالتطبيقات لمقرر الحاسب اآللي  ةوطالبات المرحلة المتوسطة في برمج

من عينة الدراسة  تكونتوواستخدمت الدراسة المنهج التجريبي بالواليات المتحدة األمريكية. 

طالب وطالبة. وأظهرت نتائج الدراسة أن اللعبة كانت فعالة في قياس مهارات البرمجة  (55)

برمجة الطالب ويقوم بتسجل الطالب  ةلمعرفكبر ودقة أأو أن الجهاز اللوحي يعطي ثقة 

الكترونيا وأنها مفيدة لتعلم الشخصي. وقد أوصت الدراسة بعمل دراسات مستقبلية تحتوي 

من أجل السماح لجميع الطالب بأداء  (Tablet Game)على إصدارات أكثر صعوبة من 

ع تطبيقات الذكاء قدراتهم الكاملة. كما أوصت الدراسة بضرورة استخدام الجهاز اللوحي م

 االصطناعي.

هدفت  (Mastrokoukou & Fokides , 2018) فوكيديس وماستروكوكو دراسة

الدراسة إلى التعرف على ما إذا كانت األجهزة اللوحية إلى جانب تطبيق الهاتف المحمول مع 

ميزات الواقع المعزز يمكن أن تساعد الطالب على فهم وظائف الجهاز التنفسي والدورة 

واستخدمت في اليونان. لطالب الصف السادس االبتدائي الدموية بشكل أفضل لمقرر العلوم 

تكونت و .الدراسة المنهج الوصفي وتم جمع البيانات عن طريق استبانة وصحائف التقييم

تم تدريس المجموعة األولى بشكل حيث  ،مقسمين إلى ثالث مجموعات الباط (75) العينة من

باستخدام كتيب مطبوع. أما المجموعة الثانية، فتم استخدام نموذج التدريس البنائي،  تقليدي

. واستخدمت المجموعة الثالثة من الطالب التقنيةولكن لم يتم تحسين التعليمات من الناحية 

عملت المجموعات الثالث من الطالب في أزواج وتم تعليمهم حيث األجهزة اللوحية والتطبيق، 

أظهرت نتائج الدراسة أن الطالب الذين والتعليمي وعمل المعلم كميسر للعملية.  قررنفس الم

من خالل األجهزة اللوحية كان مستواهم أفضل من الطالب الذين تم تدريس هم تم تدريس

الطالب للتعلم والمشاركة النشطة وأصبح الطالب أكثر  ةبالطريقة التقليدية وكذلك وجود دافعي

أوصت الدراسة بالحاجة إلى التعاون بين مهندسي البرمجيات والمعلمين وقد  وإيجابية.تحمسا 

كاملة عن كيفية التغلب على المشاكل التقنية كما أوصت الدراسة بضرورة  ةإلعطائهم خلفي

وضع دليل ارشادي لكيفية استخدام األجهزة اللوحية والتطبيقات والحاجة زيادة وقت الحصص 

 الدراسية.

في  (Nearpod)هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية تطبيق  (2018دراسة الشهري )

األجهزة اللوحية على التفاعل الصفي اللفظي وغير اللفظي لدى طالبات الصف الثاني ثانوي 

 ، واتبعت الدراسة المنهجبالمملكة العربية السعودية الحاسب اآللي في مدينة الرياض مقررفي 

طالبة،  (25)لعينة من فصل واحد مكون من تجريبي على مجموعة واحدة، وتكونت االشبه 
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واستخدمت الدراسة أداة بطاقة المالحظة لتحليل التفاعل الصفي، كما استخدمت أداة المقابلة 

والتي تم تصميمها لمعرفة وجهات نظر المعلمة والطالبات نحو التفاعل الصفي بعد تطبيق 

 (Nearpod)وأشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام األنشطة عن طريق تطبيق  .التجربة

أعطت المتعلم فرصة المشاركة والحديث والتفاعل  ؛كان أفضل في التفاعل الصفي، بسبب أنها

مع المعلم داخل الفصل، كما أنه شجع على التفاعل الغير لفظي بين المعلمة والطالبات. كما تم 

شجع على الصمت المنتج الذي يعمل فيه الطالب بمفرده  (Nearpod)ق التوصل إلى أن تطبي

ظهرت نتائج تحليل مقابلة المعلمة والطالبات إلى أن هناك اتجاه أأو مع طالب آخرين. كما 

وأنه كان له أثر إيجابي في تحفيزهن على التفاعل  (Nearpod)ايجابي نحو استخدام تطبيق 

 .يديةوالمشاركة أكثر من الطريقة التقل

هدفت الدراسة إلى دراسة تأثير تدريس العلوم باستخدام  (2017السعايدة ) دراسة

(iPad)  على التحصيل لطالب الصف السادس االبتدائي في األردن. حيث تكونت عينة الدراسة

طالبًا تجريبيًا تم تدريسهم باستخدام  (26)وقد تم تقسيم العينة إلى مجموعتين  .طالبا (56)من 

(iPad) طالبًا تم تدريسهم دون استخدام  (30)و(iPad) .استخدام المنهج شبه  وتم

التجريبي، واختبار لتقييم تحصيل الطالب كأداة للدراسة. وأظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات 

داللة إحصائية بين المجموعتين في نتيجة االختبار لصالح المجموعة التجريبية. كما أوصت 

 في تدريس الطالب في جميع المدارس في األردن. (iPad)الدراسة بدمج 

التعـرف علـى خصائـص اسـتخدامات إلى هدفـت الدراسـة  (2017الحارثي ) دراسة

األجهزة اللوحـية في تعليـم طـالب المرحلـة المتوسـطة، وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن 

وتم استخدام المنهج الوصفي، . بالمملكة العربية السعودية طالبًـا بمدينـة الـرياض (344)

والسـتطالع آراء الطـالب تم اسـتخدام االسـتبانة بعـد التحقـق مـن صدقهـا ثباتهـا. وأظهـرت 

هـم خصائـص اسـتخدامات الحاسـب اللوحـي زيارة مواقـع شـبكات التواصـل أالنتائـج أن مـن 

الترفيهيـة واأللعـاب، وأن األجهـزة اللوحيـة االجتماعيـة والمشـاركة فيهـا، اسـتخدام البرامـج 

تعمـل علـى رفـع مسـتوى المعلـٍم والطالـب علـى حـد سـواء، كمـا أنهـا تعمـل علـى زيادة 

الدافعيـة للتعلـم، كمـا يسـرت األجهـزة اللوحيـة عمليـة تدويـن المالحظـات، وأن الحاسـب 

أكبـر مـن الحاسـب العـادي. وقد أوصت الدراسة اللوحـي يسـاعد علـى تكامـل الحـواس بشـكل 

بتوفير المواد واألنشطة التعليمية المعدة جيدا، وإبالغ أولياء األمور بالتقدم المحرز في 

مشاريع أجهزة الحاسب اللوحي، وإعداد المعلمين لمشاريع أجهزة الحاسب اللوحي، وتوفــير 

اســتخدام الحاســب اللوحــي لتنميــة مهــارات برامــج تعليميــة أو تدريبيــة قائمــة علــى 

الطــالب، االهتمــام بتوفــير المقــررات الدراســية الــتي تتناســب مــع بيئــة وتقنيــة األجهزة 

 اللوحية مــن حيث المحتوي واألنشطة والتفاعل.

نحو  بال( هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات المعلمين والط2016دراسة قنيبي )

واتبعت الدراسة المنهج  .األردنباستخدام الحاسب اللوحي في التعليم والتعلم في المدارس 

الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، وتم استخدام االستبانات والمقابالت لجمع البيانات، 

الصفوف األساسية العليا الثامن  البمن ط (143)معلما و (55)عينة الدراسة من  توتكون

إلى أن مستوى اتجاهات المعلمين نحو استخدام  النتائج حيث أشارت ر.تاسع والعاشوال

، فقد انقسم المعلمون إلى ثالث فئات من حيث االتجاه نحو ةمتوسط تاألجهزة اللوحية كان

، وفئة ذات اتجاه (%39) فئة ذات اتجاه سلبي ،التعلمو التعليماستخدام األجهزة اللوحية في 

 اتجاهات أما .(%28) أما الفئة الثالثة من المعلمين هم ذوي االتجاه المحايد، (%33إيجابي )
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 المعلمين، من إيجابية أكثر كانتف والتعلم التعليم في اللوحية األجهزة استخدام نحو الطالب

 األجهزة خالل من والتعلم التعليم مقابلتهم تمت الذين طالب (28) من( 64%) فضل حيث

 بكيفية والطالب معلمينال وتوعية بتدريب االهتمام بضرورة الدراسة أوصت وقد .اللوحية

 هااستخدام دون تحول التي المعوقات ومعرفة ،ةيالتعليم وتطبيقاتها اللوحية األجهزة استخدام

 ندوات وإقامة والطالب، المعلمين بين اللوحية األجهزة استخدام ثقافة وتعميم ،التعليم في

ها استخدام نحو المعلمين اتجاهات تنمية ومحاولة ،لها اإليجابية بالجوانب للتعريف تعريفية

وجعل المناهج الدراسية  العربية، باللغة لألجهزة اللوحية تطبيقات وتوفير والتعليم، التعلم في

 .الدراسية للمواد التفاعلية الكتب وتوفير ،الكترونية

متطلبات استخدام األجهزة هدفت إلى تقصي درجة أهمية توافر  (٢٠١٣دراسة يونس )

من وجهة  مدارسالالمرحلة األساسية العليا في  البالمحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية لط

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وتم تصميم االستبانة كأداة  .باألردن نظر المعلمين

وأشارت نتائج  .معلما ومعلمة (205) منعينة الدراسة تكونت لجمع بيانات الدراسة، و

 .الدراسة إلى أهمية توافر متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة اإلنجليزية

وقد أوصت الدراسة إلى عمل إدارات المدارس على تهيئة المعلمين والمعلمات الستخدام 

حية األجهزة اللوحية من خالل عقد الورش التدريبية التي توضح كيفية استخدام األجهزة اللو

من أجل تحقيق المتطلبات المهنية الستخدامها وانتقاء المدارس المجهزة وحث  ،في التعليم

المعلمين في الميدان التربوي على مواكبة المستجدات في عالم التقنيات الحديثة في مجال 

األجهزة اللوحية وتفعيل استخدامها بطريقة عملية في الغرف الصفية وأن تقوم المدارس 

لوحية المناسبة قدر المستطاع وتوفير المتطلبات المادية والمعنوية الخاصة بتوفير األجهزة ال

 الستخدامها في التدريس.

 التعقيب على الدراسات السابقة
( ولكن اختلفت الدراسة 2013الدراسة من حيث الهدف مع دراسة يونس )هذه اتفقت 

 Fokides & Mastrokoukou, 2018)مع معظم الدراسات السابقة من حيث الهدف 

Martin & Abuah & Chakrabarty & Schilder, 2018؛ 2017الحارثي،  ؛

كما  (.2106قنيبي،  ؛2019؛ عليان، 2018؛ الشهري، 2017؛ السعايدة، 2019الزعابي، 

الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة في اتباع المنهج الوصفي واستخدام االستبانة هذه اتفقت 

هذه ، ولكن اختلفت (٢٠١٣؛ يونس، 2016؛ قنيبي، 2017)الحارثي، كأداة لجمع البيانات 

التجريبي وبطاقة المالحظة  هشبالدراسة مع بعض الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج 

 ؛Fokides & Mastrokoukou, 2018) والمقابلة واالختبارات كأدوات لجمع البيانات

Martin & Abuah & Chakrabarty & Schilder, 2018كما (. 2018 الشهري، ؛

الدراسة مع بعض الدراسات السابقة من حيث العينة المستخدمة وذلك باستهداف هذه اتفقت 

؛ Martin & Abuah & Chakrabarty & Schilder, 2018)المعلمين أو المعلمات 

 Fokides)إال أن بعض هذه الدراسات استهدف أيضا الطالب (. ٢٠١٣؛ يونس، 2016قنيبي، 

& Mastrokoukou, 2018؛ Martin & Abuah & Chakrabarty & 

Schilder, 2018؛ 2019؛ عليان، 2017؛ السعايدة، 2019الزعابي، 2017حارثي، ال ؛

هذه واتفقت  .(2018) الشهريكدراسة أو الطالب والطالبات بالتعليم العام  (2016قنيبي، 

 & Martin)الدراسة من حيث استهداف المرحلة المتوسطة أو ما يعادلها مع دراسة 

Abuah & Chakrabarty & Schilder, 2018 2019؛ الزعابي، 2017الحارثي، ؛) ،
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ولكن اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة والتي استهدفت المرحلة االبتدائية أو 

؛ 2106؛ قنيبي، 2019عليان، ؛ Fokides & Mastrokoukou, 2018)ما يعادلها 

الدراسة مع هذه واتفقت . (2018) الشهريانوية كدراسة أو المرحلة الث( 2013يونس، 

الشهري، ؛ Martin & Abuah & Chakrabarty & Schilder, 2018دراسة )

( بالتركيز على مقرر الحاسب اآللي، ولكن اختلفت هذه الدراسة مع بعض الدراسات 2018

 (2019)الزعابي  كدراسةالسابقة والتي ركزت على بعض المقررات األخرى كالرياضيات 

واللغة ( 2019؛ عليان، 2017السعايدة،  ؛Fokides & Mastrokoukou, 2018)والعلوم 

، إال أنه لم يتم تحديد المقرر الدراسي المستهدف بالدراسات (2013)يونس كدراسة اإلنجليزية 

الدراسة من ناحية الحدود المكانية هذه واختلفت  (.2016؛ قنيبي، 2017)الحارثي، األخرى 

 & Fokides)مع معظم الدراسات السابقة، كالدراسات التي طبقت إقليميا 

Mastrokoukou, 2018؛ Martin & Abuah & Chakrabarty & Schilder, 

 (2013؛ يونس، 2016؛ قنيبي، 2019؛ عليان، 2017؛ السعايدة، 2019الزعابي، ؛ 2018

بينما تم  ،(2018؛ الشهري، 2017الرياض )الحارثي،  طقةوتلك التي طبقت محليا ولكن بمن

 الدراسة بمنطقة جازان.هذه تطبيق 

ومن خالل الدراسات السابقة لوحظ أن هناك اهتماما بالتعلم من خالل األجهزة اللوحية، 

علم من خالل األجهزة وتـأتي هـذه الدراسة لدعم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الت

اللوحية وأهميتـها والتحـديات التـي تواجهها، كما تحاول هذه الدراسة التعريف بدرجة أهمية 

تدريس من وجهة نظر معلمي ومعلمات الحاسب التوافر متطلبات استخدام األجهزة اللوحية في 

 اآللي في مدارس التعليم بمنطقة جازان.

 منهج الدراسة
للدراسة هو لهذه أن المنهج المناسب  يتضحانطالقا من مشكلة الدراسة وأسئلتها 

المنهج الوصفي، وهو من المناهج المهمة والشائع استخدامها في الدراسات التربوية. فالمنهج 

( هو الذي يعتمد على دراسة الواقع أو 2020ذكره عبيدات وعدس وعبد الحق ) االوصفي كم

ا وصفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيرا كميا أو تعبيرا كيفيا، فالتعبير الكيفي الظاهرة ويهتم بوصفه

يصف لنا الظاهرة، ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار 

م دراسة ت. حيث األخرىهذه الظاهرة، أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة 

في إدارة من وجهة نظر معلم الحاسب اآللي تدريس ال وحية فيالل األجهزةمتطلبات استخدام 

 .تعليم جازان

 الدراسةوعينة مجتمع 
اشتمل مجتمع الدراسة على جميع معلمي ومعلمات الحاسب اآللي في إدارة تعليم منطقة 

الحاسب اآللي في منطقة قرر لم( معلمة 131( معلم و)235منهم )( معلم 366)جازان وعددهم 

وأحد المسارحة وصامطة والطوال  وأبو عريشوتشمل محافظات جيزان  التعليميةجازان 

 وفرسان والعارضة.

 عينة الدراسة
 يمعلممن  معلما( 186ويعتبر حجم العينة المالئم قياسا على حجم مجتمع الدراسة )

تم (. 2018عطوان ومطر،  ؛2018؛ باهي، 2017بو النصر، أ) لياآلحاسب ال اتومعلم

تحديد بدأت خطوات العينة العشوائية المنتظمة ب. حيث منتظمةاختيارهم كعينة عشوائية 

ثم تحديد المسافة بين أفراد  (n)ثم تحديد حجم العينة المرغوب فيه ( N)المجتمع االصلي 
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وعدد المعلمين في  معلم (366)ما أن المجتمع الكلي بو (.2020العينة )عباس وآخرون، 

معلمة. والعينة المالئمة لمجتمع  (131)معلم وعدد المعلمات في المجتمع  (235)المجتمع 

ويتضح  ،(2017بو النصر، أ؛ 2014؛ الكاف، Krejcie, 1970) معلم (186)الدراسة هي 

 (.1ذلك في الجدول رقم )
 ( 1جدول رقم )

 توزيع العينة

 التوزيع م
 المجتمع

 العدد

العينة المالئمة 

 العدد )النسبة(

 االستطالعيةالعينة 

 العدد

 العينة المتبقية

 العدد

 235 المعلمين 1
120 (64.3%) 

16 104 

 231 المعلمات 2
66 (35.7%) 

4 62 

  366 المجموع
186 (100%) 

20  166  

 

 خصائص عينة الدراسة:
 التعليمي والمستوىتبعا لمتغيرات الجنس  الدراسةعينة  خصائصفي هذه الجزئية سيتم تناول 

 استخدام في لخبرةوا التدريس في المستخدمة اللوحية ألجهزةوا التعليم في الخبرة سنواتو

 األجهزة استخداممدة و اللوحية األجهزة استخدام في التدريبية لدوراتوا اللوحية األجهزة

. التي يعمل بها المعلم المدرسة في اإلنترنت شبكة توفروأخيرا  الدراسية الحصص في اللوحية

عينة الدراسة تبعا  توزيع ( يوضح2ومستوى التعليم نجد أن الجدول رقم ) فبالنسبة لجنس

 .لمتغيري الجنس والمستوى التعليمي
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  (2جدول رقم )

 والمستوى التعليمي عينة الدراسة تبعا لمتغيري الجنس توزيع

 النسبة العدد الوصف المتغيرات م

 الجنس 1
 62.2 97 معلم

 37.8 59 معلمة

 التعليميالمستوى  2

 13.5 21 دبلوم

 73.1 114 بكالوريوس

 12.2 19 ماجستير

 1.3 2 دكتوراه

( 62.2%( أن )2لجدول رقم )باالمؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب المئوية تشير 

المستوى أما ، معلما (156)معلمات من إجمالي  (%37.8)من عينة الدراسة معلمين و

( من عينة الدراسة حاصلين %1.3اإلحصائية للنسب المئوية أن )تؤكد المؤشرات فالتعليمي 

( حاصلين على مؤهل 73.1%و) ه وهم أقل فئة من فئات عينة الدراسة،الدكتوراعلى مؤهل 

 .وهم أعلى فئة من فئات عينة الدراسة بكالوريوس

فيتضح توزيع معلمي ومعلمات الحاسب حسب الجدول  في التعليم لسنوات الخبرةأما بالنسبة 

 .(3رقم )
 (3جدول رقم )

 في التعليم توزيع عينة الدراسة تبعا لسنوات الخبرة 

 النسبة  العدد الوصف م

 13.4 21 سنوات 5أقل من  1

 25 39 سنوات 9سنوات إلى أقل من  5من  2

 31.4 49 سنة 13سنوات إلى أقل من  9من  3

 30.2 47 فأكثرسنة  13 4

 100 156 المجموع

( 13.4%)( أن 3لجدول رقم )باالمؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب المئوية تشير 

وهي النسبة األقل من  سنوات، (5)خبرتهم العملية أقل من  اآلليمن معلمي ومعلمات الحاسب 

 (9)من خبرتهم العملية  اآللي من معلمي ومعلمات الحاسب( 31.4%)أن و عينة الدراسة،

 .وهي النسبة األعلى من عينة الدراسة سنة (13)سنوات إلى أقل من 

فيتضح توزيع معلمي ومعلمات الحاسب  اللوحي المستخدم لنوع الجهازوأما بالنسبة 

 .(4حسب الجدول رقم )
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 ( 4جدول رقم )

 اللوحي المستخدم لنوع الجهاز توزيع عينة الدراسة تبعا

 النسبة  العدد النوع م

 28.2 44 ال استخدم األجهزة اللوحية 1

 iPAD 45 28.8آيباد  2

 GALAXY TAB 12 7.7جلكسي تاب  3

 HUAWEI 15 9.6هواوي  4

 LENOVO 4 2.6لينوفو  5

 ASUS 2 1.3اسوس  6

 DELL 9 5.8ديل  7

 MICROSOFT 5 3.2مايكروسوفت  8

 TOSHIBA 10 6.4توشيبا  9

 6.4 10 أخرى 10

 100 156 المجموع

( 28.2%)( أن 4لجدول رقم )باالمؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب المئوية تشير 

معلمي من ( 28.8%ال يستخدمون األجهزة اللوحية، بينما ) معلمي ومعلمات الحاسب اآلليمن 

وهم يشكلون النسبة األعلى من عينة  يستخدمون جهاز اآليباد، اآللي ومعلمات الحاسب

هم يستخدمون جهاز أسوس، و اآللي معلمي ومعلمات الحاسبمن ( 13%) ولكن الدراسة،

 يشكلون النسبة األقل من عينة الدراسة.

فيتضح توزيع معلمي ومعلمات الحاسب  للخبرة في استخدام األجهزة اللوحيةوأما بالنسبة 

 .(5حسب الجدول رقم )
  (5)جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة تبعا للخبرة في استخدام األجهزة اللوحية

 النسبة العدد الوصف م

 17.3 27 ال يوجد لدي خبرة 1

 27.6 43 سنوات 4أقل من  2

 28.2 44 سنوات 8سنوات إلى أقل من  4من  3

 26.9 42 أكثرفسنوات  8 4

 100 156 المجموع

( %17.3)( أن 5لجدول رقم )باالمؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب المئوية تشير 

هم ال يوجد لديهم خبرة في استخدام األجهزة اللوحية، و معلمي ومعلمات الحاسب اآلليمن 

 معلمي ومعلمات الحاسب اآلليمن ( %28.2)أن و ،من عينة الدراسة األقليشكلون النسبة 
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من عينة  ىلعيشكلون النسبة األ سنوات وهم (8)سنوات إلى أقل من  (4)خبرتهم العملية من 

 الدراسة.

توزيع معلمي  فيتضح لدورات التدريبية في استخدام األجهزة اللوحيةا عددلوأما بالنسبة 

 .(6ومعلمات الحاسب حسب الجدول رقم )
  (6جدول رقم )

 األجهزة اللوحيةتوزيع عينة الدراسة تبعا للدورات التدريبية في استخدام 

 النسبة العدد عدد الدورات م

 66.7 104 ال يوجد لدي دورات تدريبية 1

 23.7 37 فأقل دورات 3 2

 4.5 7 دورات 6دورات إلى  4من  3

 5.1 8 دورات 9دورات إلى  7من  4

 100 156 المجموع

( 66.7%)( أن 6لجدول رقم )باالمؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب المئوية تشير 

لم يحصلوا على أي دورة تدريبية تتعلق باستخدام األجهزة  معلمي ومعلمات الحاسب اآلليمن 

معلمي ومعلمات من ( 4.5%و)، الدراسةوهم يشكلون النسبة األعلى من عينة اللوحية 

وهم يشكلون النسبة األقل من عينة دورات،  (6)دورات إلى  (4)من  لديهم الحاسب اآللي

 .من عينة الدراسة( 33.3%أن الذين حصلوا على الدورات ال تتعدى نستبهم )أي الدراسة، 

توزيع معلمي ومعلمات  فيتضح الستخدام األجهزة اللوحية في الحصص الدراسيةوأما بالنسبة 

 .(7الحاسب حسب الجدول رقم )
 (7جدول رقم )

 الدراسيةتوزيع عينة الدراسة تبعا الستخدام األجهزة اللوحية في الحصص  

 النسبة  العدد عدد الحصص م

 45.5 71 لم استخدم األجهزة اللوحية في التدريس 1

 18.6 29 فأقل حصص 4 2

 11.5 18 حصص 8حصص إلى  5من  3

 24.4 38 أكثرفحصص  9 4

 100 156 المجموع

( 45.5%)( أن 7لجدول رقم )باالمؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب المئوية تشير 

وهم يشكلون ستخدموا األجهزة اللوحية في التدريس، يلم  معلمي ومعلمات الحاسب اآلليمن 

 معلمي ومعلمات الحاسب اآلليمن ( %11.5) بينماالنسبة األعلى من عينة الدراسة 

وهم يشكلون النسبة األقل من  حصص (8)حصص إلى  (5)األجهزة اللوحية من  استخدموا

 استخدموا األجهزة اللوحية في التدريس.لم ( 54.5%أي أن هنالك ) عينة الدراسة،

توزيع  فيتضح التي يعمل بها المعلم أو المعلمة لتوفر شبكة اإلنترنت في المدرسةوأما بالنسبة 

 .(8معلمي ومعلمات الحاسب حسب الجدول رقم )
 (8جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة تبعا لتوفر شبكة اإلنترنت في المدرسة 

 النسبة  العدد الوصف م

 57.1 89 ال تتوفر 1
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 32.1 50 تتوفر بشكل متقطع 2

 10.9 17 تتوفر يشكل دائم 3

 100 156 المجموع

( 57.1%)( أن 8لجدول رقم )باالمؤشرات اإلحصائية للتكرارات والنسب المئوية تشير 

بها، بينما ال تتوفر خدمة إنترنت بالمدارس التي يعملون  معلمي ومعلمات الحاسب اآلليمن 

تتوفر خدمة اإلنترنت في مدارسهم بشكل  معلمي ومعلمات الحاسب اآلليمن ( %32.1)

تتوفر خدمة اإلنترنت في مدارسهم بشكل دائم وتعتير هذه النسبة  (10.9%متقطع، وكذلك )

 ضعيفة جدا.

 أداة الدراسة
استخداما أدوات جمع البيانات أكثر  تعتبر حيث ،ستبانةاالتمثلت أداة الدراسة في 

وقد تم استخدام االستبانة لمعرفة درجة أهمية توافر  (.2015)اتشيرجي وال حيان،  وانتشارا

ومن ثم تم  تدريس من وجهة نظر معلم الحاسب اآللي.المتطلبات استخدام االجهزة اللوحية في 

( محكما من أعضاء هيئة 30عرض االستبانة على ) وتمتصميم االستبانة في صورتها األولية 

في و تعليم.التدريس وتقنيات المناهج وطرق التخصص بالتدريس بالجامعات، في كليات التربية 

لتستقر االستبانة في وإضافة البعض اآلخر.  العباراتتم حذف بعض ضوء آراء المحكمين 

 القسم األول ،ة. وقد قسمت االستبانة إلى ثالثة أقسام رئيسعبارة( 40صورتها النهائية على )

أما  البيانات األولية للمستجيب )الجنس، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة(.يحتوي على 

لخبرة في استخدام األجهزة اللوحية للمستجيب )نوع يحتوي على أسئلة حول اف القسم الثاني

األجهزة  الجهاز، مدة الخبرة في استخدام األجهزة اللوحية، عدد الدورات التدريبية في استخدام

اللوحية، عدد الحصص التي استخدمت فيها األجهزة اللوحية، توفر شبكة اإلنترنت في 

متطلبات استخدام  يحتوي على أربعة محاور حول االستبانةمن  القسم الثالثو المدرسة(.

المحور ، وعبارة( 13من )وتكون  المتطلبات التقنية المحور األول كانحيث  ،األجهزة اللوحية

 المتطلبات المهنية المحور الثالثبينما  ،عبارات( 10)من وتكون المتطلبات التقنية  الثاني

 توتم .عبارات( 10تكون من )و المتطلبات التدريسية المحور الرابع، وعبارات( 7تكون من )و

)مهم  الخماسي (Likert)السابقة وفق مقياس ليكرت  العباراتمن  عبارةاإلجابة على كل 

 .جدا، مهم، مهم إلى حدا ما، منخفض األهمية، عديم األهمية(

 صدق وثبات أداة الدراسة
بعد تصميم  صدق المحكمين ألداة الدراسةوالذي يعرف بالصدق الظاهري للتأكد من 

( 43تم عرض األداة في صورتها األولية والتي تكونت من )االسـتبانة في صـورتها األوليـة، 

مـن المحكمـين مـن أعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعات السعودية  على عدد عبارة

وفي ضــوء آراء ، ( محكمــا30بلـغ عـدد المحكمــين )حيث والمتخصصين في التربية، 

ومقترحات المحكمـين تم حــذف بعـض العبـارات وإعـادة صــياغة بعضــها وإضـافة عبـارات 

صدق وللتأكد من . عبارة( 40أخرى لتصبح االستبانة في صورتها النهائية مكونة من )

تم تطبيقهما على عينة  ،بعد التأكد من الصدق الظاهري االتساق الداخلي ألداة الدراسة

من معلمي ومعلمات الحاسب اآللي، للتعرف معلم ومعلمة ( 20تطالعية عشـوائية قوامها )اس

على مـدى االتسـاق الداخلي ألداة الدراسة، حيث تم حساب معامل االرتبـاط بيرسـون لمعرفة 

الصدق الداخلي لالستبانة عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور 

 .(9رقم ) جة الكلية لالستبانة كما يوضح ذلك في الجدوللدروااالستبانة 
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 ( 9جدول رقم )

 قـيم معامالت ارتباط محـاور االسـتبانة بالدرجـة الكليـة لالسـتبانة

 معامل االرتباط المحاور م

**0.829 المتطلبات التقنية 1  

**0.895 المتطلبات المعنوية 2  

**0.929 المتطلبات المهنية 3  

**0.847 المتطلبات التدريسية 4  

 ٠.٠١** يالحظ دالة عند مستوى الداللة  

( أن قـيم معامالت ارتباط محـاور االسـتبانة بالدرجـة الكليـة 9تضـح مـن الجـدول رقـم )ي

( ممـا يشـير إلى أن جميـع ٠.٠١لالسـتبانة موجبـة ودالـة إحصـائيا عند مستوى الداللـة )

وعليـه فـإن هـذه النتيجـة توضـح صـدق ، جـدا تتمتـع بدرجـة صـدق مرتفعةمحـاور االسـتبانة 

 عبـارات ومحـاور أداة الدراسـة وصالحيتهما للتطبيق الميداني.

كرونباخ ألفا تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقة معامل و

Cronbach's Alpha) وذلك لقيــاس مـدى ثبــات أداة الدراســة حيــث طبق المعامل علــى )

 معلم( 20العينــة االســتطالعية المسـحوبة سـابقا لقيـاس الصـدق البنـائي والـتي تكونـت مـن )

( يوضـح معـامالت ثبــات أداة 10)رقم مـن معلمــي ومعلمات الحاسب اآللي، والجــدول 

 .ن محاور أداة الدراسةالدراسـة لكل محور م
 (10جدول رقم )

 ثبات أداة الدراسة 

 كرونباخ  ألفامعامل  العباراتعدد  المحور م

 0.76 13 المتطلبات التقنية 1

 0.90 10 المتطلبات المعنوية 2

 0.86 7 المتطلبات المهنية 3

 0.89 10 المتطلبات التدريسية 4

كانت كرونباخ ألفا أن قيمة معامل  (10رقم ) وتشير النتائج الموضحة في الجدول

( بينما بلغت قيمة 0.90 -0.76مرتفعة حيث كانت تتراوح قيمتها لجميع المحاور ما بين )

وهذا يدل على أن الثبات مرتفع ودال  ،(0.94للدرجة الكلية لالستبانة )كرونباخ ألفا معامل 

 (.2009؛ النجار، 2015)شراز،  إحصائيا

 الدراسةآلية تطبيق أداة 
 Googleاالستبانة بشكل الكتروني باستخدام نماذج قوقل المجانية ) تصميم تم

Forms من معلمي ومعلمات الحاسب  ( معلما186)على  رابط االستبانة توزيع( ومن ثم تم

بلغ عدد و .اآللي التابعين إلدارة التعليم منطقة جازان عن طريق الواتس آب والبريد اإللكتروني

( من مجموع أفراد عينة الدراسة، 94%بنسبة ) الكترونية ( استبانة176المكتملة )االستبانات 

 .لياآلحاسب ومعلمة لل( معلم 176ليصبح عدد العينة )وهي تمثل نسبة استجابة عالية، 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
عرضا لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة  الجزءيتضمن هذا 

بهدف  عباراتهاواستعراض أبرز نتائج االستبانة، والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل 
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تدريس من وجهة نظر معلم الحاسب الالتعرف على متطلبات استخدام األجهزة اللوحية في 

 .اآللي

 سؤال الدراسة األول النتائج المتعلقة باإلجابة على  -1

قـامت الدراسة بحسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة، والـتي مـن 

 العام واالنحراف المعياري العام والرتبة لجميع محاور الحسابيخاللهـا تم حسـاب المتوسـط 

تدريس من الماهي متطلبات استخدام األجهزة اللوحية في  :لإلجابة على السؤال المتطلبات

حيث تم ترتيب محاور  ،(11رقم ) في الجدولوجهة نظر معلم الحاسب اآللي؟ ويتضح ذلك 

 .حسب األهمية األعلىالمتطلبات 
 (11جدول رقم )

 المتطلباتوصف محاور  

االنحراف  المتوسط الحسابي عدد ال المحور م

 المعياري

 الدرجة

 مهم جدا 0.55 4.59 156 المتطلبات المهنية 1

44.5 156 المتطلبات التدريسية 2  مهم جدا 0.59 

.700 4.51 156 المتطلبات المعنوية 3  مهم جدا 

 مهم جدا 0.59 4.42 156 المتطلبات التقنية 4

( أن قيمة المتوسط العـام في األربع محـاور لمتطلبات 11)رقم يالحظ من الجدول 

وتعتـبر قيمـة عاليـة تـدل أن هنـاك (، 4.51تدريس هـي )الاستخدام األجهزة اللوحية في 

أهميـة عاليـة لهـذه المتطلبـات، في حـين كانـت قيمـة االنحـراف المعيـاري العـام تساوي 

وجاءت  الحاسب ومعلمات معلمي( وهي قيمة صغيرة تدل على التجانس بين استجابات 0.61)

ثم  المتطلبـات المهنية ،درجة أهمية المحاور األربعة عالية على حسب الترتيب التالي

وترى الدراسة أن  .المتطلبـات التقنيةوأخيرا المتطلبـات المعنوية ثم المتطلبـات التدريسية 

منطقيـا؛ حيـث أن المتطلبات المهنية تعتبر األهـم في  المحاور األربعة يعتبر ترتيب أهمية

لطالب الصف الثاني وتقنية المعلومات استخدام األجهزة اللوحية في تدريس مقرر الحاسب 

 تأهيللالميسـر للمعلـم والطالـب، وهـي الركيزة األساسية  يالمتوسط، فالمتطلبات المهنية هـ

المعلم والطالب والتي قد يعتمدا عليها في تطبيـق استخدام األجهزة اللوحية في التدريس؛ لـذلك 

ت المهنية، وجـاءت في جـاءت المتطلبـات التدريسية في المرتبـة الثانيـة بعـد المتطلبـا

 المرتبـة الثالثـة المتطلبـات المعنوية ومن ثم جاءت المتطلبات التقنية.

  النتائج المتعلقة باإلجابة على سؤال الدراسة الثاني -2

قـامت الدراسة بحسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة، والـتي مـن 

لمحور المتطلبات  العام واالنحراف المعياري العامخاللهـا تم حسـاب المتوسـط الحسابي 

ما درجة أهمية توافر المتطلبات التقنية الستخدام األجهزة التقنية، وذلك لإلجابة على السؤال: 

اللوحية في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات لطالب الصف الثاني المتوسط من وجهة 

حيث تم ترتيب العبارات حسب  ،(12رقم )ول ويتضح ذلك في الجدنظر معلم الحاسب اآللي؟ 

 .األهمية األعلى
 (12جدول رقم )

 وصف استجابات العينة لمحور المتطلبات التقنية 
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 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعياري
 النتيجة

1 
توفير تطبيقات لمتابعة الطالب أثناء استخدام األجهزة 

 اللوحية في التعلم مثل )برنامج النت سبورت(
 مهم جدا 0.61 4.79

 مهم جدا 0.77 4.78 توفير خدمة اإلنترنت بشكل مستمر في المدرسة 2

 مهم جدا 0.70 4.75 توفير أنظمة حماية على األجهزة اللوحية 3

 مهم جدا 0.60 4.74 تحديث تطبيقات األجهزة اللوحية بشكل مستمر 4

 مهم جدا 0.78 4.62 حجب المواقع التي ال تخدم العملية التعليمية 5

 مهم جدا 0.77 4.59 توفير تطبيقات تعليمية خاصة باألجهزة اللوحية 6

 مهم جدا 0.90 4.51 توفير أنظمة تشغيل تعليمية الستخدام األجهزة اللوحية 7

8 
توفير الدعم الفني المناسب في المدارس الستخدام 

 األجهزة اللوحية
 مهم جدا 0.87 4.47

9 
المناسب في المدارس الستخدام توفير الدعم اإلداري 

 األجهزة اللوحية
 مهم جدا 0.95 4.46

 مهم جدا 0.60 4.33 امتالك كل طالب لجهاز لوحي 10

11 
تخصيص وزارة التعليم ميزانية كافية لتوفير األجهزة 

 اللوحية
 مهم جدا 1.15 4.28

12 
توفير أجهزة لوحية ذات مواصفات عالية من حيث دقة 

 التخزين والذاكرةالشاشة وسعة 
 مهم جدا 1.01 4.23

 مهم إلى حدا ما 1.41 3.15 إتاحة االتصال باإلنترنت للطالب خارج أوقات الحصص 13

 مهم جدا 0.59 4.42 المتطلبات التقنية :نتيجة المحور األول

 معلمي ومعلمات الحاسب ( أن المتوسـط العـام السـتجابات12)رقم يشـير الجـدول 

عبـارات المحـور األول الخـاص بالمتطلبـات التقنية الستخدام األجهزة اللوحية في تدريس على 

(، وهي قيمة تدل 4.42لطالب الصف الثاني المتوسط، بلـغ )وتقنية المعلومات مقرر الحاسب 

( إلى 3.15على أهمية عالية للمتطلبات التقنية، وقـد تراوحـت قيم المتوسـط الحسـابي مـن )

، في حـين بلـغ االنحـراف المعيـاري العـام المتطلبات التقنية للعبـارات في محـور (4.79)

معلمي ومعلمات (، وهـي قيمـة صـغيرة تـدل علـى تجـانس اسـتجابات 0.59) للمحـور

 ( للعبارات في محور0.61( إلى )1.41، وقـد تراوحـت قيم االنحـراف المعيـاري مـن )الحاسب

( أن جميـع العبـارات في المحـور األول 12ويالحـظ مـن الجـدول رقم ) .المتطلبات التقنية

( والتي كانت 10كانــت بدرجـة أهميـة عاليـة فيمـا عـدا عبارة واحدة فقط وهي العبارة رقم )

بنص إتاحة االتصال باإلنترنت للطالب خارج أوقات الحصص حيث كانت بدرجة أهميـة 

العبـارات علـى المتطلبات التقنية التي سيتعامل معها المعلم متوسـطة. وقـد ركـزت جميـع 

تعزو الدراسة هذه النتائج ألهمية المتطلبات التقنية بما يتوافق مع استخدام قد و، والطالب

األجهزة اللوحية بنجـاح؛ لـذا جاءت غالبية العبارات في هذا المحور بدرجة أهمية عالية مـن 

 .حاسبالوجهـة نظـر معلمي ومعلمات 

 الثـالث النتائج المتعلقة باإلجابة على سؤال الدراسة  -3

قـامت الدراسة بحسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة، والـتي مـن 

لمحور المتطلبات  خاللهـا تم حسـاب المتوسـط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

درجة أهمية توافر المتطلبات المعنوية الستخدام ما  :، وذلك لإلجابة على السؤالالمعنوية

األجهزة اللوحية في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات لطالب الصف الثاني المتوسط 



 ..................................................................... متطلبات استخدام األجهزة اللوحية في التدريس

- 1827 - 

حيث تم ترتيب  ،(13رقم )ويتضح ذلك في الجدول  من وجهة نظر معلم الحاسب اآللي؟

 .العبارات حسب األهمية األعلى
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 ( 13جدول رقم )

 وصف استجابات العينة لمحور المتطلبات المعنوية

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعياري
 النتيجة

1 
ترسيخ مفهوم التعلم الذاتي المستمر للطالب من خالل 

 األجهزة اللوحية
 مهم جدا 0.73 4.63

 مهم جدا 0.74 4.63 تشجيع مطوري التطبيقات التعليمية لألجهزة اللوحية 2

3 
الطالب القيم االجتماعية المرغوبة عند استخدام إكساب 

 األجهزة اللوحية في التعليم
 مهم جدا 0.78 4.56

4 
تشجيع المعلمين على حضور دورات تدريبية على 

 استخدام األجهزة اللوحية في التعليم
 مهم جدا 0.87 4.54

5 
تشجيع الطالب على التفاعل فيما بينهم لتبادل الخبرات 

 األجهزة اللوحيةمن خالل 
 مهم جدا 0.77 4.53

6 
توعية وزارة التعليم لإلدارات التعليمية بأهمية استخدام 

 األجهزة اللوحية في التعليم
 مهم جدا 0.70 4.51

7 
تشجيع الطالب على التفاعل مع المحتوى التعليمي من 

 خالل األجهزة اللوحية
 مهم جدا 0.86 4.51

8 
استخدام األجهزة اللوحية في توعية المعلمين بفوائد 

 التعليم
 مهم جدا 0.91 4.48

9 
تشجيع الطالب على التفاعل مع المعلمين من خالل 

 األجهزة اللوحية
 مهم جدا 0.87 4.44

 مهم جدا 1.01 4.35 توعية أولياء األمور باستخدام األجهزة اللوحية في التعليم 10

 مهم جدا 0.70 4.51 المتطلبات المعنوية :نتيجة المحور الثاني

معلمي ومعلمات ( أن المتوسـط العـام السـتجابات 13رقم )يالحـظ مـن الجـدول 

(، وهي قيمة 4.51عبـارات المحـور الثـاني الخـاص بالمتطلبـات المعنوية، بلـغ )على  الحاسب

 (4.63)تدل على أهمية عالية للمتطلبات المعنوية، وقـد تراوحـت قـيم المتوسـط الحسـابي مـن 

، في حين بلغ االنحراف المعياري العام المعنوية المتطلبات للعبارات في محور (4.35)إلى 

 ،معلمي ومعلمات الحاسب(، وهي قيمـة صـغيرة تـدل علـى تجـانس اسـتجابات 0.70للمحور )

للعبارات في  (0.70)إلى  (1.01)وعـدم تفاوتها، وقـد تراوحـت قـيم االنحـراف المعيـاري مـن 

 ( أن جميـع العبـارات في محـور13ويالحـظ مـن الجـدول رقم ) .المعنوية المتطلبات محور

كانــت بدرجـة أهميـة عاليـة. وقـد ركـزت جميـع العبـارات علـى المتطلبات  المعنوية المتطلبات

المعنوية التي يحتاجها المعلم والطالب ليعطيهم الدافع والحافز المعنوي الستخدام األجهزة 

تعزو الدراسة هذه النتائج ألهمية قد و .وتقنية المعلوماتاللوحية في تدريس مقرر الحاسب 

 جميعت المعنوية بما يتوافق مع استخدام األجهزة اللوحية بنجـاح؛ لـذا جاءت المتطلبا

 العبارات في هذا المحور بدرجة أهمية عالية مـن وجهـة نظـر معلمي ومعلمات الحاسب.

 الرابع النتائج المتعلقة باإلجابة على سؤال الدراسة  -4

المعياريـة، والـتي مـن قـامت الدراسة بحسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات 

لمحور المتطلبات  خاللهـا تم حسـاب المتوسـط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

ما درجة أهمية توافر المتطلبات المهنية الستخدام  ، وذلك لإلجابة على السؤال:المهنية

المتوسط  األجهزة اللوحية في تدريس مقرر الحاسب وتقنية المعلومات لطالب الصف الثاني
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حيث تم ترتيب  ،(14رقم )ويتضح ذلك في الجدول  من وجهة نظر معلم الحاسب اآللي؟

 .العبارات حسب األهمية األعلى
  (14جدول رقم )

 وصف استجابات العينة لمحور المتطلبات المهنية

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعياري
 النتيجة

1 
استخدام األجهزة تدريب المعلمين قليلي الخبرة على 

 اللوحية
 مهم جدا 0.66 4.68

 مهم جدا 0.63 4.64 مواكبة المعلمين للمستجدات في تطور األجهزة اللوحية 2

 مهم جدا 0.72 4.64 تدريب الطالب على استخدام األجهزة اللوحية في التعليم 3

4 
الموازنة بين األعباء التدريسية واإلدارية للمعلمين عند 

 األجهزة اللوحية في التعليماستخدام 
 مهم جدا 0.78 4.60

5 
توفير كفاءات من المعلمين لديهم المقدرة على استخدام 

 األجهزة اللوحية في التعليم
 مهم جدا 0.65 4.58

6 
توفير أدلة إرشادية للمعلمين الستخدام األجهزة اللوحية 

 في التعليم
 مهم جدا 0.79 4.53

7 
باإلنترنت من خالل األجهزة  تدريب الطالب على االتصال

 اللوحية
 مهم جدا 0.87 4.49

 مهم جدا 0.55 4.59 نتيجة المحور الثالث )المتطلبات المهنية(

 معلمي ومعلمات الحاسب السـتجاباتأن المتوسط العام ( 14)رقم يالحظ من الجدول 

الستخدام األجهزة اللوحية في تدريس عبارات المحور الثالث الخاص بالمتطلبات المهنية على 

، وهي قيمة تدل ) 4.59لطالب الصف الثاني المتوسط، بلغ )وتقنية المعلومات مقرر الحاسب 

إلى  (4.68)على أهمية عالية للمتطلبات المهنية، وقد تراوحت قيم المتوسط الحسابي من 

، في حين بلغ االنحراف المعياري العام للمحور المهنية المتطلبات للعبارات في محور (4.49)

، وعدم الحاسب ومعلمات معلمي اسـتجابات(، وهي قيم صغيرة تدل على تجانس 0.55)

 محور للعبارات في (0.63)إلى  (0.87)تفاوتها، وقد تراوحت قيمة االنحراف المعياري من 

وتؤكد هذه النتائج على أهمية المتطلبات المهنية في إعداد المعلم والطالب  .المهنية المتطلبات

لكي تكون لديـهم جميـع المتطلبـات التـي ذكـرت فـي هـذا المحور الستخدام األجهزة اللوحية 

في التدريس بنجاح. وتعتبـر هـذه النتـائج دليـل واضـح علـى أهميـة هـذه المتطلبـات للمعلم 

يتفاعـال مع بعض ومع زمالئهم ومع المحتوى ومع األجهزة اللوحية بنجاح. إذ والطالب لكـي 

أن الطالـب العـادي الـذي ال تكـون لديـه المتطلبـات المهنية الضـرورية للتعامـل مـع األجهزة 

تعزو الدراسة هذه النتائج قد و (.14الجدول رقم )في  يتضحيتعلم بكفاءة كما ال  قداللوحية 

 جميعبما يتوافق مع استخدام األجهزة اللوحية بنجـاح؛ لـذا جاءت  المهنيةطلبات ألهمية المت

 العبارات في هذا المحور بدرجة أهمية عالية مـن وجهـة نظـر معلمي ومعلمات الحاسب.

 الخامسالنتائج المتعلقة باإلجابة على سؤال الدراسة  -5

واالنحرافـات المعياريـة، والـتي مـن قـامت الدراسة بحسـاب المتوسـطات الحسـابية 

لمحور المتطلبات  خاللهـا تم حسـاب المتوسـط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

ما درجة أهمية توافر المتطلبات التدريسية الستخدام  وذلك لإلجابة على السؤال: التدريسية،
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لطالب الصف الثاني المتوسط وتقنية المعلومات األجهزة اللوحية في تدريس مقرر الحاسب 

حيث تم ترتيب العبارات  (15رقم )ويتضح ذلك في الجدول  من وجهة نظر معلم الحاسب اآللي؟

 .حسب األهمية األعلى
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 (15جدول رقم )

 وصف استجابات العينة لمحور المتطلبات التدريسية 

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعياري
 النتيجة

1 
لكتروني لوحدة الحياة في العالم الذكي اتوفير محتوى 

 مهم جدا 0.65 4.58 على األجهزة اللوحية يراعي الفروق الفردية

2 
توفير أساليب تشويقية لتدريس وحدة الحياة في العالم 

 الذكي المعروض على األجهزة اللوحية 
 مهم جدا 0.74 4.56

3 
استخدام طرق تدريس حديثة تتمركز حول الطالب 

 لوحدة الحياة في العالم الذكي على األجهزة اللوحية 
 مهم جدا 0.66 4.56

4 
تحديد األهداف التدريسية لوحدة الحياة في العالم 

 الذكي
 مهم 0.59 4.54

 مهم جدا 0.68 4.52 عرض نماذج العالم الذكي باستخدام الوسائط المتعددة 5

6 

توفير أدوات التقويم المناسبة للمحتوى اإللكتروني في 

وحدة الحياة في العالم الذكي عند استخدام األجهزة 

 اللوحية

 مهم جدا 0.71 4.52

7 
عرض نماذج وسمات المجتمع المعرفي باستخدام 

 الوسائط المتعددة
 مهم جدا 0.68 4.52

8 
 توفير وسائل التغذية الراجعة لتدريس وحدة الحياة في

 العالم الذكي على األجهزة اللوحية
 مهم جدا 0.71 4.5

9 
لكترونية لوحدة الحياة في العالم الذكي اتوفير أنشطة 

 على األجهزة اللوحية 
 مهم جدا 0.73 4.49

10 
عرض أهم منتجات المجتمع المعرفي الذكي باستخدام 

 الوسائط المتعددة
 مهم جدا 0.73 4.48

 مهم جدا 0.59 4.54 المتطلبات التدريسية :نتيجة المحور الرابع

معلمي ومعلمات  السـتجابات( أن المتوسـط العـام 15)رقم يالحـظ مـن الجـدول 

الستخدام األجهزة  عبـارات المحـور الرابـع الخـاص بالمتطلبات التدريسيةعلى  الحاسب

المتوسط، بلـغ لطالب الصف الثاني وتقنية المعلومات اللوحية في تدريس مقرر الحاسب 

(، وهـي قيمـة تـدل على أهميـة عاليـة للمتطلبات التدريسية الـتي مـن الممكـن أن 4.54)

لطالب الصف الثاني وتقنية المعلومات يحتاجها معلم الحاسب اآللي في تدريس مقرر الحاسب 

في للعبـارات  (4.48)إلى  (4.58)المتوسط، وقـد تراوحـت قـيم المتوسـط الحسـابي مـن 

(، وهي 0.59، في حـين بلـغ االنحـراف المعيـاري العـام للمحور)التدريسية المتطلبات محـور

، وعدم تفاوتها، وقـد معلمي ومعلمات الحاسبقيمة صغيرة تدل على تجانس استجابات 

 المتطلبات محور في لعباراتل (0.59)إلى  (0.74)تراوحـت قـيم االنحراف المعياري من 

( أن جميـع العبـارات في المحـور الرابع كانــت 15ويالحـظ مـن الجـدول رقم ) .التدريسية

بدرجـة أهميـة عاليـة. وقـد ركـزت جميـع العبـارات علـى المتطلبات التدريسية التي قد تسهل 

لطالب الصف الثاني وتقنية المعلومات العملية التدريسية بالنسبة للمعلم في مقرر الحاسب 

وتعزو الدراسة هذه النتائج ألهمية المتطلبات التدريسية بما يتوافق مع استخدام ، المتوسط
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العبارات في هذا المحور بدرجة أهمية عالية مـن  جميعاألجهزة اللوحية بنجـاح؛ لـذا جاءت 

وينبغي على كل المهتمين بتطبيـق استخدام األجهزة ، الحاسب وجهـة نظـر معلمي ومعلمات

ا علـى درايـة تامـة بهـذه المتطلبات التـي وردت في نتائج هذه الدراسة، اللوحية أن يكونـو

والسعي لتوفيرها من قيل وزارة التعليم لكي يتم تطبيق استخدام األجهزة اللوحية في التدريس 

 بكفاءة ونجاح.

 الخاتمة
تدريس الهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات استخدام األجهزة اللوحية في  

من وجهة نظر معلم الحاسب اآللي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وأكدت نتائج 

حيث أسفرت النتائج  اللوحية،الدراسة على وجود أهمية عالية لمتطلبات استخدام األجهزة 

على أن قيمة المتوسط العـام في األربع محـاور لمتطلبات استخدام األجهزة اللوحية عاليـة تـدل 

ـاك أهميـة عاليـة لهـذه المتطلبـات، في حـين كانـت قيمـة االنحـراف المعيـاري العـام أن هن

. وترى الدراسة أن هـذه الحاسب ومعلمات معلميتدل على التجانس بين استجابات وصغيرة 

النتـائج مهمـة، وجـاء ترتيبهـا منطقيـا؛ بحيـث أن المتطلبات المهنية تعتبر األهـم في استخدام 

وجـاءت  الثانيـة،جهزة اللوحية في التدريس، ثم جـاءت المتطلبـات التدريسية في المرتبـة األ

 الدراسة وأوصتفي المرتبـة الثالثـة المتطلبـات المعنوية ومن ثم جاءت المتطلبات التقنية. 

 والباحثين والمعلمين المناهج ومصممي التعليمية المؤسسات من لكل نتائجها من باالستفادة

 استخدام مجال في العملية مهاراتهم تطويرل الحاسب لمعلمي تدريبية خطط ووضع والطالب،

 .اللوحية األجهزة
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 المراجع
 أوالً: المراجع العربية: 

(. اتجاهات أعضاء هيئة تدريس جامعة سلمان بن عبد العزيز بمدينة الخرج 2015ابن حوتان، أمجاد )

 - 110(، 29، )مجلة دراسات في التعليم الجامعينحو استخدام األجهزة اللوحية في التدريس. 

183. 

نولوجيا مفاهيم تك -ICDL v5الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي (. 2017أبو العزم، إيهاب )
 . ليبيا: دار الحكمة للطباعة والنشر.المعلومات واالتصاالت

. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب مناهج البحث في الخدمة االجتماعية(. 2017أبو النصر، مدحت )

 والنشر.

. بحوث العلوم االجتماعية المبادئ والمناهج والممارسات(. 2015اتشيرجي، أنول، وال حيان، خالد )

 ردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.األ

 . مصر: مكتبة األنجلو المصرية.المرجع في االحصاء التطبيقي نظري عملي(. 2018باهي، مصطفى )

 . األردن: دار وائل للنشر والتوزيع.أساسيات التعلم اإللكتروني في العلوم(. 2008بني دومي، حسن )

استخدام التكنولوجيا في الصف ترجمة أميمة عمور وحسين  (.2013بيتر، جارى، وبيرسون، ميليسا )
 ، األردن: دار الفكر ناشرون وموزعون.2. طأبو رياش

. التقنية في التدريس الصفي الناجح ترجمة سوسن مستو توظيف(. 2012بيتلر، هوارد، وكوهن، مات )

 الرياض: مكتبة العبيكان.

. المؤتمر المتنقل باستخدام الهاتف الجوال بالجامعةتطبيق التعلم ، يناير(. 2008الحارثي، محمد )

والمعرض الدولي السابع للتعليم اإللكتروني تحت عنوان )نحو مجتمع المعرفة( الذي نظمته 

 .430 - 403جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية، جمهورية مصر العربية، 

يم طالب المرحلة المتوسطة. ( خصائص استخدامات الحاسب اللوحي في تعل2017، محمد )الحارثي

 .86 - 55(، 8، )مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسيةجامعة أم القرى: 

 . األردن: الجنادرية للنشر والتوزيع.ثورة الحاسوب واالتصاالت(. 2012حسين، أسامة )

دي واإلشباعات استخدامات الهاتف الجوال كوسيلة اتصالية في المجتمع السعو(. 2010الحميد، شذى )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.المتحققة منه

-133(. 129)1، مجلة شؤون اجتماعية(. تكنولوجيا التعليم والعملية التعليمية. 2016، نبيل )حميدشة

144. 

 المعتز للنشر والتوزيع.. عمان: مهارات الحاسوب وتطبيقاته(. 2012، إبراهيم )الخشمان

صيغة  Mobile Learningالتعليم بالمحمول ، ديسمبر(. 2010، جمال، ويونس، محمد )الدهشان
. ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي األول للجمعية العمانية لتكنولوجيا جديدة للتعليم عن بعد

 التعليم، سلطنة عمان.

( IPadلة الثانوية لجهاز الحاسوب اللوحي )درجة استخدام طلبة المرح(. 2019، حمد )الديحاني
كلية العلوم التربوية . رسالة ماجستير، ومعيقات استخدامه في دولة الكويت من وجهة نظرهم

 .بجامعة آل البيت، المفرق، األردن

دور األجهزة اللوحية الذكية في تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية لدى طلبة  (.2015، أريج )الرويلي
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن.لثانوية في المملكةالمرحلة ا

فعالية استخدام الحاسب اللوحي وتطبيقاته التعليمية في تنمية تحصيل طالب  (.٢٠١٤، رمضان )الرويلي
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد الصف الرابع االبتدائي في مادة الرياضيات

 ، جدة، المملكة العربية السعودية.العزيز

. الرياض. العبيكان عباقرة الظل تاريخ من االستحواذ على أفكار اآلخرين(. 2016)ناصر الزامل، 

 للنشر.
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(. أثر التدريس باستخدام التطبيقات التعليمية للحاسوب اللوحي في التحصيل لدى 2019الزعابي، محمد )

، مجلة الجامعة األردنيةات بإمارة أبو ظبي. طالب الصف السابع األساسي في الرياضي

46(1 ،)803-819. 

رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات  Mobile Learningالتعلم بالجوال ، يوليو(. 2006سالم، أحمد )
. ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية المصرية للمناهج الالسلكية

 وطرق التدريس، مصر.

 .. الرياض: مكتبة الرشدوسائل وتكنولوجيا التعليم(. 2010سالم، أحمد )

يباد في التحصيل الدراسي لمادة العلوم لدى طلبة (. أثر التدريس باستخدام اآل2017، رهام )السعايدة

 .181-171(، 11)6، المجلة التربوية الدولية المتخصصةالصف السادس األساسي. 

التخطيط إلحالل الكمبيوتر اللوحي مكان الكتاب المدرسي في نظام التعليم العام (. 2013السلطان، هناء )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة طيبة، المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية

 المملكة العربية السعودية.

م العالي بمحافظة معوقات حوسبة الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعلي(. 2014سويحل، غادة )
 . رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.غزة وسبل التغلب عليها

 . خوارزم العلمية للنشر والتوزيع. جدة.SPSSالتحليل االحصائي للبيانات (. 2015شراز، محمد )

عمان: دار المسيرة . تكنولوجيا التعليم المساند لذوي االحتياجات الخاصة(. 2015الشرمان، عاطف )

 للنشر والتوزيع. 

(. درجة استعداد معلمي جامعة النجاح الوطنية لتوظيف نظام التعلم 2015شقور، علي، والسعدي، رنا )

اإللكتروني )مودل( في التعليم بحسب إطار المعرفة الخاص بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا. 

 .1518 – 1489(، 8)29 ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية(

أهمية استخدام الهواتف الذكية والحواسب اللوحية في دعم تعلم اللغة (. 2013الشمراني، علي )
. رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية جامعة أم االنجليزية لدى طالب المرحلة الثانوية

 القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

في األجهزة اللوحية على التفاعل الصفي  Nearpodاعلية استخدام تطبيق (. ف2018الشهري، منى )

المجلة التربوية الدولية المتخصصة لمادة الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثاني ثانوي. 
 .140- 129(، 1)7، األردن

 بي.. لبنان: مؤسسة الفكر العرالتعليم الجديد في الصين ترجمة وانغ فو(. 2013شين، تو شو ينغ )

. القاهرة: التعليم اإللكتروني والتعليم االفتراضي اتجاهات عالمية معاصرة(. 2015عامر، طارق )

 المجموعة العربية للتدريب والنشر.

مدخل إلى مناهج البحث في (. 2020) عباس، محمد، ونوفل، محمد، والعبسي، محمد، وأبو عواد، فريال
 رة للنشر والتوزيع.(. عمان: دار المسي10)طالتربية وعلم النفس 

في تدريس وحدة المجسمات لتنمية  IPADإثر استخدام الحاسوب اللوحي (. 2015) العبد اللطيف، محمد
. رسالة ماجستير التصور المكاني والتحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن األساسي

 غير منشورة. جامعة اليرموك، إربد، األردن.

(. دور األجهزة اللوحية في تعليم اللغة اإلنجليزية وتعلمها كلغة اجنبيه في مدارس 2015العبسي، ثريا )

 .281 – 271(، 2)10طيبة، مجلة جامعة المدينة المنورة. 

البحث العلمي: مفهومه وأدواته (. 2020عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الرحمن، كايد )
 ن: دار الفكر ناشرون وموزعون.(، عما19. )طوأساليبه

في تنمية بعض  (iPad) (. أهمية استخدام األجهزة اللوحية2017العجمي، ناصر، والمطيري، حنان )

القراءة بالحركات( لدى التلميذات ذوات  -قراءة اسم الطالبة -مهارات القراءة )حفظ الكلمات

 .122 - 83(، 18)5والتأهيل، مجلة التربية الخاصة اإلعاقة الفكرية من منظور المعلمات. 

 .17 – ١٦(، ٥)١٠مجلة التعليم االلكتروني،(. التعليم المتنقل. 2010عرفات، هاشم )
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 . لبنان: دار الكتب العلمية.مناهج البحث العلمي(. 2018عطوان، أسعد، ومطر، يوسف )

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.اساسيات تقنية المعلومات(. 2014عقيل، محمد )

في التحصيل الدراسي لمادة العلوم لدى طلبة  iPadيباد (. فعالية استخدام اآل2019)شاهر ليان، ع

(، 2) 5 ،المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسيةالصف الثالث األساسي بوالية صحار. 

193-208. 

استخدام األجهزة (. اتجاهات طالبات المرحلة االساسية بالمدارس العمرية نحو 2017)مجد العواودة، 

 .188 -143(، 5) المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية، اللوحية في التعليم.

. الرياض: مكتبة الرشد تكنولوجيا التعليم األسس والتطبيقات(. 2015العييد، أفنان، والشايع، حصة )

 ناشرون.

لعملية والتحصيل لدى طالب جامعة (. استخدام التعلم المتنقل في تنمية المهارات ا2013الغامدي، فايق )

 .112 – 88(. 31، )مجلة البوابة العربية للمكتبات والمعلوماتالباحة. 

 .والنشر للطباعة المعرفة دار: لبنان. الطفل صحة موسوعة(. 2017) رشا قباني،

(. اتجاهات المعلمين والطلبة نحو استخدام الحاسوب اللوحي في التعليم والتعلم في ٢٠١٦) قنيبي، فاتنة

 .١٠١-٨٤( ٥)2المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث، المدارس األردنية. 

. SPSSتطبيق العمليات اإلحصائية في البحوث العلمية مع استخدام برنامج (. 2014الكاف، عبد هللا )

 القانون واالقتصاد. ةالرياض: مكتب

مهارات التعلم أدوات التكنولوجيا العصرية ترجمة هبة (. 2016كوتريل، ستيال، وموريس، نيل )
 . القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر.عجينة

مجلة كلية (. تجديد منظومة التعليم الثانوي في ضـوء مفهوم التعليم اإللكتروني، 2004متولي، نبيل )
 .245- 209(، ٤٦)الزقازيق، التربية ب

، عمان: دار المسيرة للنشر 2. طتكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة(، 2013مرزوق، سماح )

 والتوزيع.

مؤسسة . الرياض: التعليم اإللكتروني األسس والتطبيقات(. 2005الموسى، عبدهللا، والمبارك، أحمد )

 شبكة البيانات.

. SPSS اإلحصاء في التربية والعلوم اإلنسانية مع تطبيقات برمجية(. 2009النجار، نبيل جمعة )

 األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع.

، مايو(. األجهزة اللوحية ودورها في تنمية اللغة العربية. بـحث مقدم إلى 2014النعيمي، فيصل )

 العربي، العراق.المؤتمر الدولي الثالث االستثمار في اللغة العربية ومستقبلها في الوطن 

تم الحصول علية أكتوبر . إطار التحول إلى المدارس الذكية(. 2012) اإلمارتيةوزارة التربية والتعليم 

من  2018، 18

https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Pages/SMARTLearning.as

px 

 . القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع.الحوسبة السحابية للمكتبات حلول وتطبيقات(. 2014) يس، نجالء

درجة أهمية توافر متطلبات استخدام األجهزة المحمولة في تدريس اللغة (. 2013يونس، هبة )
. رسالة ماجستير غير لطلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس عمان الخاصةاإلنجليزية 

 منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.
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Tool for Implementing the Common Core State Standards Technology 

Vision. In I. Management Association (Ed.), K-12 STEM Education: 

https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Pages/SMARTLearning.aspx
https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Pages/SMARTLearning.aspx
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