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الملخـــــص :
  تهــدف الدراســة الــى معرفــة تأثيــر اســتخدام تقنيــة التابلــت علــى تنميــة وتطويــر المهــارات التعليميــة 
والتربويــة لطــاب التعليــم األساســى وقــد تكونــت عينــة الدراســة )120(مفــردة  مقســمة )60( مفــردة مــن 
الصــف الرابــع و  )60( مفــردة مــن الصــف الخامــس وقــد اتبعــت الباحثــة المنهــج الوصفــى فــى الدراســة . 
كمــا ســحب عينــة مــن المعلميــن المدربيــن )30( مفــردة علــى اســتخدام تقنيــة التابلــت لتقييــم تجربــة التابلــت 
. واعتمــدت أدوات الدراســة علــى اســتمارة اســتبيان لجمــع البيانــات التــى تــم تحليلهــا واختبــار الفــروض 
باســتخدام برنامــج الحــزم االحصائيــة ) SPSS ( وقــد أبــرزت الدراســة الــدور االيجابــى للتابلــت فــى العمليــة 
التعليميــة والتربويــة وبينــت طبيعــة العاقــة بيــن اســتخدامه فــى العمليــة التعليميــة والتربويــة وتنميــة المهــارات 
التعليميــة والتربويــة للطــاب وانعكاســها علــى التفاعليــة واالســتيعاب . وأوصــت الدراســة بتعميــم تجربــة 
تطبيــق اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة )التابلــت( فــى العمليــة التعليميــة والتربويــة وتوفيــر االمكانيــات 
الازمــة المرتبطــة بهــا لتطويــر العمليــة التعليميــة والتربويــة  و تطبيــق معاييــر الجــودة العالميــة شــاملة جميــع 

محــاور العمليــة التعليميــة لتحقيــق هــذه االهــداف المنشــودة .

ABSTRACT:
Abstract: This study aim to analyze the impact of tablet technology on develop-
ing educational and educational skills for basic education students.

The study sample consisted of (120) individual students divided into group (60) 
from the fourth grade and (60) from the fifth grade, the current study followed 
the descriptive approach, in addition to A sample of (30) trained teachers was 
also drawn on the use of tabulation technology to evaluate the training on tab-
let.  The study tools depend on a questionnaire to collect the analyzed data to 

reach the results of the study and test the hypotheses in the Statistical package 
for social sciences Program (SPSS). The study concentrated on the positive role 
of the tablets in the educational and educational process. And demonstrated the 

nature of the relationship between its use in the educational and educational 
process and the development of educational and educational skills of students 

and reflect on the interaction and Understanding. The study recommended the 
generalization of the application of the use of modern technologies in the ed-
ucational and educational process and providing the necessary capabilities as-
sociated with it to develop the educational and educational process. And the 
implementation of international quality standards, including all aspects of the 
educational process to achieve these goals.
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مقدمة:

إن االهتمــام الدائــم والمســتمر الــذى تســعى إليــه المؤسســات والهيئــات التربويــة والتعليميــة يعنــى 
إليــه،  إلــى أعلــى مســتوى يمكــن الوصــول  التربويــة والتعليميــة  بالعمليــة  بالنهــوض  فائقــة  عنايــة 
معتمــًدا بذلــك علــى التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة التــي كانــت ومــا زالــت نتاجــًا مبهــرًا ومثمــًرا للثــورة 
التكنولوجيــة الحديثــة الشــاملة؛ حيــث إنهــا مســتمرة فــي الصعــود الدائــم والتغلغــل الــذى ال ينقطــع 
فــي اختــراق شــتى المجــــــاالت والتطبيقــــــــــــــــات المعاصــرة، والتابلــت أحــد تلــك التقنيــات التكنولوجيــة 
الحديثــة الــذى يتمتــع بعــدد مــن المميــزات، مثــل ســهولة النقــل. وخفــة الــوزن. وقلــة التكلفــة والتفــاوت 

فــي الســعة.
 ولكــن توظيــف تلــك التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة فــي التربيــة والتعليــم يعتمــد علــى عــدة محــاور، 
منهــا المتعلــم وهــو الطالــب الــذى تســعى المؤسســات والهيئــات التربويــة والتعليميـــــــة إلــى تزويــده 
بالمعرفــة والتدريــب وتنميــة قدراتــه ومهاراتــه مــن خــال االســتخدامات المتنوعــة والتطبيقــات الهائلــة 
للمســتحدثات التكنولوجيــة وربطهــا بالمــواد العلميــة المطلــوب إمــداده بهــا، بحيــث يســتطيع الطالــب 
تحقيــق أكبــر قــدر مــن التحصيــل واالســتيعاب بــكل ســهولة ويســر لهــذه المــواد العلميــة المطروحــة 
وتحقيــق الفهــم العميــق والدقيــق مــن خــال العــروض المقدمــة واألشــكال المســتحدثة لتلــك التطبيقــات 
التكنولوجيــة، إضافــة إلــى تأســيس المفاهيــم والقواعــد العلميــة والتربويــة لــدى الطالــب التــي يبنــى 

عليهــا كل مــا هــو جديــد ومتغيــر ومتواكــب مــع المتطــورات العصريــة الحديثــة.
 مــن أجــل ذلــك، عنيــت كافــة الوســائل التعليميــة واالســتراتيجيات الحديثــة واألســاليب التربويــة 
والتعليميــة المتنوعــة لترتقــى بالمســتوى العلمــى والتربــوي لبنــاء جيــل مــن الطــاب لديــه الوعــى بأهميــة 
التكنولوجيــة الحديثــة يمتلــك القــدرة علــى ممارســة التطبيقــات النافعــة للتكنولوجيــة الحديثــة خاصــة فــي 

االتجاهــات التعليميــة والتربويــة.
مــن ناحيــة أخــرى، وضعــت المؤسســات والهيئــات التربويــة والتعليميــة المعلــم، وهــو المحــور 
الثانــي مــن المحــاور األساســية المرتبطــة بالعمليــة التعليميــة والتربويــة، والــذى يقــود قاطــرة العلــم 
نحــو التقــدم والتكنولوجيــا وجعلتــه فــي بــؤرة االهتمــام؛ حيــث تهتــم بتدريبــه بطريقــة جيــدة للوقــوف 
واالطمئنــان علــى حســن اســتخدامه وتعاملــه مــع التقنيــات الحديثــة والوســائل المعاصــرة ذات الصلــة 
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بالعمليــة التربويــة والتعليميــة، والتأكيــد علــى مــدى كفاءتــه وقدرتــه علــى توظيــف هــذه الوســائل 
التكنولوجيــة الحديثــة بالطريقــة الصحيحــة.

ولــم يتوقــف ســعى المؤسســات والهيئــات التربويــة والتعليميــة عنــد المحوريــن الســابقين فقــط، بــل 
أخــذت بعيــن االعتبــار المنظومــة التربويــة والتعليميــة كاملــة، والتــي اشــتملت علــى المــادة العلميــة 
برمتهــا التــي تمثــل المحــور الثالــث مــن تلــك المنظومــة؛ حيــث أولــت تلــك المؤسســات والهيئــات 
التربويــة والتعليميــة المــادة العلميــة اهتمامــا خاصــًا؛ فقــد ســعت إلــى التركيــز علــى أن تكــون تلــك 
المــادة العلميــة المطروحــة تتميــز بالساســة والبســاطة وســهولة الفهــم والتعبيــر بعيــدا عــن الحشــو 
والتعقيــدات غيــر المفيــدة بطــرق عديــدة ومبســطة للعــرض فــي أشــكال ســهلة ويســيرة وتتســم بالمرونــة 

يمكــن للطالــب التعامــل معهــا.
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الربــط بيــن تلــك المحــاور الثــاث مــن الضــرورة بمــكان؛ حيــث إنهــا تمثــل 
المكونــات األساســية للمنظومــة التعليميــة والتربويــة التــي تنبثــق عنهــا التفاعليــة والتكامليــة بيــن المعلــم 
والمتعلــم فيســتطيع المعلــم عــرض المــادة العلميــة بطريقــة شــيقة وجذابــة تجعــل الطالــب ينصــت 
ويركــز ويتجــاوب ويتحــاور مــع معلمــه، وبذلــك يتعــدى دور المعلــم بعيــدًا عــن التلقيــن المعتــاد فــي 
الطــرق التعليميــة التقليديــة إلــى مواكبــة التكنولوجيــا الحديثــة واســتخدام تطبيقاتهــا فــي التربيــة والتعليــم.
لــذا كان مــن األهميــة بمــكان دراســة مــدى تفاعليــة التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة ودورهــا فــي 
إثــراء العمليــة التعليميــة والتربويــة وزيــادة القــدرة علــى التحصيــل والفهــم العميــق والدقيــق للمــواد 
العلميــة المعروضــة والتنــوع فــي طــرق عرضهــا لتســهيل عمليــة االســتعياب والتحصيــل، وقــد تــم 
اختيــار مجتمــع الدراســة مــن طــاب مرحلــة التعليــم األساســي، وتــم ســحب عينــة الدراســة مــن طــاب 

الصفيــن الرابــع والخامــس االبتدائييــن مــن المرحلــة األساســية وهــذا مــا ســعت إليــه الباحثــة. 
كمــا ركــزت الدراســة علــى معرفــة دور التقنيــات والوســائل التكنولوجيــة )التابلــت( فــي تنميــة 
وتطوير القدرات والمواهب والمهارات للطاب محل الدراســة، وحرصت على تحليل دور التفاعلية 
بيــن المعلــم والمتعلــم مــن خــال التطبيقــات العلميــة والتربويــة التــي أوجدتهــا التقنيــات التكنولوجيــة 
الحديثــة )التابلــت(، وتعمــل علــى رفــع مســتويات النمــو العلمــي والتربــوي واالجتماعــي لــدى الطــاب؛ 
التدريــب  يفــرض عليهــم  )التابلــت(  التكنولوجيــة  التقنيــات والوســائل  تلــك  مــع  التعامــل  حيــث إن 

والتفاعــل معهــا بصفــة مســتمرة . 
التكنولوجيــة علــى توســيع  التقنيــات والوســائل  تأثيــر  التعــرف على مــدى  الباحثــة  واســتهدفت 
األفــق لــدى الطــاب محــل الدراســة واكتســابهم مهــارات جديــدة ذات قيمــة، واســتغال تلــك التقنيــات 
والوســائل التكنولوجيــة فــي التواصــل االجتماعــي فــي العمليــة التعليميــة بفاعليــة قويــة وقــدرة التغلــب 
علــى مشــاكل االنطــواء أو الخجــل، فالتابلــت مــن األدوات التكنولوجيــة التــي تســاعد علــى الوصــول 

 .)Risberg 2009 إلــى المعلومــة بطريقــة ســهلة وســريعة )دراســة
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الدراسات السابقة :
دراســة ) آمــال ســعيدى وحنــان بربــارى 2017( عــن دور تكنولوجيــا التعليــم ووســائلها فــي . 1

توجيــه المتعلــم العصــرى دراســة فــي قســم اللغــة العربيــة جامعــة تبســة أنموذجــا. 
  وقــد تناولــت هــذه الدراســة تحليــل المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال أدوات 
جمــع البيانــات، وتوصلــت إلــى جملــة مــن النتائــج، مــن أهمهــا أن أســاتذة قســم اللغــة واألدب العربــي 

مؤيــدون وداعمــون لتوجــه الجامعــة إلــى توظيــف تكنولوجيــا التعليــم ووســائلها بنســبة96%. 
بينمــا هنــاك نقــص فــي التكويــن والتأهيــل والجانــب المــادي يمثــل حائــًا رئيًســا يقــف أمــام تبنــي 
تكنولوجيــا التعليــم ووســائلها فــي الجامعــة بشــكل متكامــل، واألهــم مــن ذلــك نقــص اإلرادة مــن اإلدارة 

العليــا لدعــم دمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم.
 كمــا توصلــت الدراســة إلــى أن أســاتذة وطلبــة القســم يمتلكــون أجهــزة الحاســوب بنســبة 88%، 
وهنــاك اتصــال دائــم بالتكنولوجيــا، وواقــع توظيفهــا فــي التعليــم ليــس أمــرا مســتحيا، وأن الوســائل 
التعليميــة الحديثــة ليســت ترفــا بالنســبة ألســاتذة وطلبــة القســم، بــل هــي ضــرورة مــن ضروريــات فــي 
العمليــة التعليميــة، كمــا أن أســاتذة وطلبــة القســم تعتمــد بشــكل كبيــر علــى خدمــات اإلنترنــت مــن 

أجــل الحصــول علــى المصــادر اإللكترونيــة إلعــداد بحوثهــم أو للتواصــل فيمــا بينهــم. 
وقد أوصت الدراســة بضرورة إخضاع األســاتذة لتدريب متكامل من قبل مدرســين متخصصين 
ومعتمديــن كمرحلــة أولــى للوصــول إلــى تطبيــق تكنولوجيــا التعليــم بشــكل متكامــل، والقيــام بــدورات 
تكوينيــة فــي مجــال تكنولوجيــا التعليــم واســتخدامها، واالســتغال األمثــل لقــاعة اإلنترنــت واألجهــزة 
وعلــى المعلــم أن يحســن مهاراتــه دائمــا فــي مجــال  واألســاتذة علــى حــد ســواء،  للطلبــة 
التكنولوجيــا باســتخدام مختلــف الوســائل التعليميــة الحديثــة التــي تجــذب المتعلــم، وضــرورة 

اســتخدام الحاســوب ومختلــف برامجــه إلعــداد الــدروس االلكترونيــة. 
دراســة )ســماح محمــد عبــد العليــم, 2017( عــن أثــر اســتخدام المحــاكاة االلكترونيــة فــي . 2

تدريــس العلــوم علــى تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبداعــى لــدى المرحلــة االبتدائيــة.
  وقــد هدفــت الدراســة لتطبيــق برنامــج محــاكاة فــي العلــوم وأثــره علــى تنميــة مهــارات التفكيــر 
اإلبداعــي لــدى طــاب الصفيــن الرابــع والخامــس االبتدائييــن، وقــد اســتخدمت الباحثــة فــي إجراءاتهــا 
المنهــج شــبه التجريبــي والــذى يعتمــد علــى مجتمــع دراســة يشــمل تصميــم مجموعتيــن إحداهمــا 
تجريبيــة واألخــرى ضابطــة، وقــد تكونــت عينــة البحــث مــن )71( تلميــذا مــن تاميــذ مدرســة الشــهيد 
محمــد إبراهيــم عبــد العظيــم االبتدائيــة بشــبين الكــوم، وكانــت المجموعــة التجريبيــة قوامهــا )38( 
طالبــا، بينمــا كانــت المجموعــة الضابطــة )33( تلميــذا؛ حيــث درســت المجموعــة الضابطــة بالطريقــة 
التقليديــة فــي تدريــس العلــوم، بينمــا درســت المجموعــة التجريبيــة باســتخدام برنامــج المحــاكاة، وقــد 
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بيــن متوســطي  الداللــة )0.05(  فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  الدراســة وجــود  أثبتــت 
درجــات تاميــذ المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق البعــدي الختبــارات مهــارات التفكيــر 
اإلبداعــي واالختبــار التحصيلــي لصالــح المجموعــة التجريبيــة التــي اســتخدمت البرمجيــة القائمــة 

علــى المحــاكاة اإللكترونيــة.
ــا . 3 ــة قــرارة، وزيــن العابديــن بشــيرى, 2017( عــن تكنولوجي ــة قــرارة, وبحري دراســة )حوري

التعليــم ودورهــا فــي تطويــر كفــاءات المتعلميــن.
هدفــت الدراســة إلــى معرفــة العاقــة بيــن طــرق التدريــس والكفــاءات المعرفيــة، إضافــة إلــى 
معرفــة دور الوســائل التعليميــة فــي تطويــر الكفــاءات الســلوكية، وقــد تــم اســتخدام المنهــج الوصفــى، 
ــا التعليــم لهــا دور  وكانــت عينــة الدراســة )100( أســتاذ، وخلصــت هــذه الدراســة إلــى أن تكنولوجي
بــارز فــي التعليــم، فهــى وســيلة فعالــة فــي تطويــر وتيســير الفهــم وتوفيــر المعلومــات والمعــارف، 
ولكــن هــذه التكنولوجيــا غيــر مطبقــة بطريقــة متكاملــة ومتوازنــة؛ وذلــك لضعــف مســتوى اإلمكانيــات 
ن كان بعــض أفــراد العينــة  واإلعــدادات، إضافــة إلــى ضعــف التدريــب والثقافــة لــدى األســاتذة، واإ
قــد أبــدوا اهتمامهــم نحــو توظيــف التكنولوجيــا وتوجيههــا إلــى الطريــق المنشــود لتحقيــق أعلــى فائــدة 

ممكنــة منهــا. 
دراســة )حســن الشــافعى، 2015) عــن مواقــف المعلميــن العــرب مــن دمــج التكنولوجيــا فــي . 4

العمليــة التعليمية. 
وقــد َهدفــت هــذه الدراســة إلــى البحــث عــن مواقــف معلمــي العــرب مــن حــدوث دمــج التكنولوجيــا 
الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة، وتأثيــر المتغيــرات الشــخصية )األقدميــة المهنيــة، النــوع، الجيــل، 
التأهيــل واألكاديمــي(، والتربويــة )طــرق التدريــس( علــى مواقفهــم، وقــد شــملت عينــة البحــث159  

معلمــا ومعلمــة مــن المــدارس اإلعداديــة فــي لــواء الجنــوب.
يجابيــة مرتفعــة نســبيا مــن دمــج التكنولوجيــا  وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود عاقــة طرديــة واإ
فــي العمليــة التعليميــة، كمــا تبّيــن مــن خــال نتائــج البحــث أن هنالــك تأثيــرا لألقدميــة المهنيــة 
للمعلميــن علــى مواقفهــم مــن دمــج التكنولوجيــا فــي العمليــة التعليميــة؛ حيــث إن المعلميــن الجــدد 
يتبنــون مواقــف أكثــر إيجابيــة مــن المعلميــن األكثــر أقدميــة، كمــا بّينــت نتائــج الدراســة أنــه ال يوجــد 
تأثيــر للمتغيــرات النــوع، الجيــل، والتأهيــل األكاديمــي علــى مواقــف المعلميــن مــن دمــج التكنولوجيــا 

فــي العمليــة التعليميــة.
دراســة )ســامي يوســف العــدوان، أوس بهجــت الونــداوي، وحميــد أحمــد الشــيبي 2015( . 5

عــن أثــر القــدرات التكنولوجيــة علــى نجــاح المنظمــة، دراســة تطبيقيــة علــى شــركات 
االتصــاالت الخلويــة بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية.



د.  شيرين البحيرى

515 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع  48 /  ج 2

 اهتمــت هــذه الدراســة بالوقــوف علــى دور التكنولوجيــة الحديثــة وأثرهــا علــى شــركات االتصــاالت 
الخلويــة بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية ومــدى تفوقهــا ونجاهــا المترتــب عليهــا، وقــد تــم تطبيــق هــذه 
الدراســة علــى عينــة قوامهــا )63( مفــردة، كمــا تــم عمــل اســتبيان شــمل عــدة فقــرات لجمــع المعلومــات 
األوليــة وتحليلهــا ببرنامــج SPSS، وتوصلــت الدراســة لتأكيــد األثــر اإليجابــي للتكنولوجيــة الحديثــة 
ودورهــا فــي نجــاح وازدهــار لشــركات الشــبكات واالتصــاالت الخلويــة، وأوصــت الدراســة باالهتمــام 
وتزويــد بيئــات العمــل الفعالــة لهــذه الشــركات االتصــاالت الخلويــة بأحــدث الوســائل التكنولوجيــة 
الحديثــة التــي تســاعد علــى زيــادة أعــداد المســتخدمين والمشــتركين لتلــك الشــبكات، وبذلــك تســهم فــي 

زيــادة االســتثمار واالقتصــاد فــي القطاعــات المختلفــة. 
دراســة )أكــرم محمــد أحمــد الحــاج, 2014( عــن أثــر إدارة واســتخدام الوســائط التعليميــة . 6

اإللكترونيــة فــي التعليــم بجامعــة الجــوف كليــة العلــوم واآلداب بطبرجــل. 
 وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثــر إدارة واســتخدام الوســائط التعليميــة اإللكترونيــة فــي 
لــى تســليط الضــوء علــى صعوبــات  التعليــم بجامعــة الجــوف  “كليــة العلــوم واآلداب” بطبرجــل، واإ
توظيــف التقنيــات فــي خدمــة التعليــم، وقــد تــم الحصــول علــى المعلومــات مــن مراجــع متعــددة، 
ومــن خــال المقابــات مــع بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة. واســتبيان اســتند إلــى عينــة 
عشــوائية مكونــة مــن(31 ) عضــو هيئــة تدريــس مــن بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة، و 
 (60 ) طالبــا وطالبــة مــن طــاب كليــة العلــوم واآلداب بطبرجــل، وقــد أظهــرت هــذه الدراســة مــن 
خــال النتائــج أن أعضــاء هيئــة التدريــس لديهــم اهتمــام باســتخدام الوســائل التعليميــة بشــكل مســتمر، 
بينمــا هنــاك آخــرون كانــت ردودهــم ســلبية الســتخدام التقنيــات الحديثــة بالجامعــة، وأرجعــوا ذلــك 
لعــدم توافــر الــدورات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس التــي تمنحهــم التدريــب الكافــي إلنتــاج المــواد 
التعليميــة وتطويرهــا وعــدم توافــر األدوات والوســائل التعليميــة داخــل الجامعــة بصــورة كاملــة ليســتفيد 
منهــا الطــاب فــي العمليــة التعليميــة، ويتغلبــون علــى الصعوبــات التــي قــد تواجههــم فــي المقــررات 

الدراســية.
دراســة )ياســر بــن عيــد عــواد الســلمي, 2013( عــن واقــع اســتخدام تقنيــات التعليــم فــي . 7

تنميــة مهــارات الموهوبيــن بمدينــة جــدة.
وهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع اســتخدام تقنيــات التعليــم فــي تنميــة مهــارات الموهوبيــن 
بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر مشــرفي الموهوبيــن ومــدراء مــدارس ومعلمــي موهبــة ومعرفــة المعوقــات 

التــي تواجــه اســتخدام تقنيــات التعليــم فــي تنميــة مهــارات الموهوبيــن. 
واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــى، واســتخدمت عينــة قوامهــا )73( مفــردة مــن معلميــن 
ومــدراء مــدارس ومعلمــي موهبــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن المتوســط الحســابي العــام لدرجــة أهميــة 
اســتخدام تقنيــات التعليــم فــي تنميــة مهــارات الموهوبيــن بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر مجتمــع الدراســة 



تأثير التابلت يف تنمية املهارات التعليمية والتربوية ...

516

بدرجــة )عاليــة جــدا(، وأن المتوســط الحســابي العــام لدرجــة صعوبــات اســتخدام تقنيــات التعليــم فــي 
تنميــة مهــارات الموهوبيــن بمدينــة جــدة مــن وجهــة نظــر مجتمــع الدراســة بدرجــة )متوســطة(، وهــذا 

يؤكــد الــدور اإليجابــى للتقنيــات التعليميــة نحــو تنميــة مهــارات الموهوبيــن.
دراسة )جرار، أكرم محمد نظمـــي, 2013( عن أثـــر التـــدريس باســـتخدام برنـــامجي إكســـل . 8

وبوربوينـــت فـــي تحصـــيل طلبـــة الصـــف الثـامن األساسـي ودافعيتهم نحو التعلم.
 power( ــدفت هــذه الدراســة إلــى تقديــم برمجيــة معتمــدة علــى اســتخدام برنامجــي وقــد هـ
point &Excel( في وحدة اإلحصاء، وطبقت هذه الدراسة المنهج التجريبـي، معتمدة على 
اختبار تحصـيلي بعـدي لقيـاس التحصـيل الدراسـي بوحـدة اإلحصاء فـي الرياضـيات، ومقيـاس 
للدافعيــة نحــو تعلــم اإلحصــاء فــي مــادة الرياضيــات، وقــد تكونــت عينــة الدراســـة مـــن )74( 
مفــردة مــن طــاب الصـــف الثـــامن األساســـي، وقســـمت العينــة إلــى مجمـــوعتين متســاويتين، 
 )Point Power and كل منهما )37( طـالبا، إحداهما مجموعـة تجريبيـة درسـت باسـتخدام
ــائج وجــــود  ــة، وأظهــــرت النتــ ــة التقليديــ ــابطة درســـت بالطريقـ )Excel واألخــرى مجموعـــة ضـ
فــروق ذات داللة إحصــائية بــين متوســط أداء المجموعــة التجريبيــة التــي درســت باســتخدام 
برنــــامجي )Point Power and Excel(، ومتوســـط أداء المجموعـــة الضـــابطة التـــي درســـت 
وحـــدة اإلحصــاء باســـتخدام الطريقـــة التقليديــــة لصـــالح المجمـــوع التجريبيـــة، كمـــا أظهـــرت 
نتـــائج الدراســـة أن هنـــاك فـــروقا ذات داللة إحصـــائية بـــين متوســـط أداء المجموعـــة التجريبيـــة 
التـــي درســـت باســـتخدام برنـــامجي )Point Power and Excel( ومتوســـط أداء المجموعـــة 

الضـــابطة علـــى مقيـــاس الدافعيـــة نحـــو الـــتعلم ولصـــالح المجمـــوع التجريبية.
دراســة )بوكراتــم بلقاســم, خلــول غانيــة، 2012( عــن دور تكنولوجيــا المعلومــات الرقميــة . 9

فــي التربيــة والتعليــم.
 هدفت الدراسة للتعرف على توظيف الوسائل التكنولوجية في التعليم الجامعي، وقد بلغت عينة 
الدراســة )80( مفــردة مــن أســاتذة التربيــة الرياضيــة، واســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي، وتوصلــت 
تاحــة األســاليب التكنولوجيــة الحديثــة فــي المعاهــد  النتائــج مــن خــال الدراســة إلــى أن درجــة توفيــر واإ
الرياضيــة الجزائريــة كانــت ضعيفــة؛ حيــث إن معظــم المؤسســات الرياضيــة ال يســتخدم الوســائل 
التكنولوجيــة الحديثــة فــي التربيــة الرياضيــة والبدنيــة رغــم أن اللوائــح والقوانيــن تقــر وتحتــم اســتخدام تلــك 
ن كانــت الدولــة والمؤسســات قــد بــدأت تهتــم وتعتنــى بتلــك المؤسســات وتزودهــا بمــا أمكــن  الوســائل، واإ
مــن تلــك الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، كمــا بينــت الدراســة مــن خــال قيــم المتوســطات الحســابية أن 
درجــة اســتخدام أســاتذة التربيــة الرياضيــة والبدنيــة للوســائل التكنولوجيــة كانــت ضعيفــة جــدًا، فقــد بلعــت 
قيمــة المتوســط الحســابي العــام1.44 . إضافــة إلــى ذلــك فــإن هنــاك معوقــات تحــول دون اســتخدام 

الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، مــن بينهــا مشــاكل ماديــة وأخــرى تتعلــق بالتدريــب. 
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دراســة )عواطــف إبراهيــم محمــد علــي, 2012( عــن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي . 10
التعليــم عــن بعــد.

هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة طبيعــة العاقــة بيــن اســتخدام تقنيــات التكنولوجيــا والتفاعليــة 
بيــن المعلــم والمتعلــم، وتوصلــت إلــى أن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي التعليــم عــن بعــد جعــل 
نمــا أيضــا بيــن الطــاب بعضهــم البعــض، وأن  التفاعــل كبيــرا ليــس فقــط بيــن األســتاذ والطالــب، واإ

التعليــم عــن بعــد يعــد فرصــة كبيــرة للذيــن لــم يلحقــوا بقطــار التعليــم النظامــي. 
كمــا أن نظــام التعليــم عــن بعــد يوفــر العديــد مــن الفــرص التدريبيــة لكثيــر مــن األشــخاص الــذي ال 
يمكنهــم تــرك عملهــم أو أســرهم مثــل برامــج تدريــب المعلميــن أو تدريــب العامليــن فــي المؤسســات أو 
الشــركات، وأبــرزت النتائــج فــي نظــام التعليــم عــن بعــد اســتطاعة كل طالــب أن يتقــدم حســب مســتواه 

فــي الدراســة؛ ممــا يعطــي فرصــة أكبــر للطــاب الســتيعاب دروســهم أكثــر مــن النظــام التقليــدي.
ــا التعليــم . 11 دراســة )مختــار عثمــان الصديــق,2009 ( عــن ا أثــر توظيــف وســائل تكنولوجي

علــى تحصيــل   طــاب التعليــم الفنــي   وآراء المعلميــن نحــوه.
وقــد هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر توظيــف وســائل تكنولوجيــا التعليــم والــدور الــذي 
يجــاد نــوع مــن  تقــوم بــه فــي توفيــر الوقــت الكافــي للدراســة والتحصيــل لــدى طــاب المــدارس الفنيــة واإ
التفاعليــة، وقــد اعتمــد الباحــث المنهجيــن التجريبــي والوصفــي، ولجمــع البيانــات اســتخدم الباحــث 
تــم تصميــم اســتبانة لعينــة مــن  االختبــار التحصيلــي لعينــة مــن الطــاب وعددهــم )36(، كمــا 

المعلميــن وعددهــم )76(. 
وقــد اســتخدم الباحــث برنامــج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS( لتحليــل البيانــات 
عــن طريــق الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري واختبــار )ت(، ومربــع كآي، وتوصلــت الدراســة 
مــن خــال النتائــج إلــى أن وســائل تكنولوجيــا التعليــم الحديثــة تســاعد فــي الوصــول إلــى تحقيــق 
األهــداف التعليميــة، وأن عوامــل تطويــر التعليــم الفنــي تعتمــد علــى المعلــم والمتعلــم والبيئــة التعليميــة 

والمنهــج المتبــع.
 دراســة )محمــد الجمنــي، 2006( عــن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال فــي . 12

مؤسســات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي. 
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب وطرق استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات 
ودورهــا فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي، وقــد بينــت تقــدم طــرق التعليــم والتعلــم عــن 
بعــد باســتخدام االنترنــت واســتعمال البيئــة االفتراضيــة والمكتبــات االلكترونيــة، وأيضــًا عمليــات 
صياغــة الــدروس والمحتويــات بتقنيــات الملتيميديــا، والتركيــز علــى فوائــد هــذه الطــرق وتقنيــات 
التدريــس وكيفيــة توظيفهــا واالســتفادة القصــوى منهــا، وتقديــم تصــور عملــي مــن أجــل تبــادل الخبــرات 
وتقســيم المــوارد التعليميــة واســتعمالها المشــترك عبــر إنجــاز بنــك مــوارد بيداغوجيــة يوضــع علــى 
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شــبكة االنترنــت يمكــن تزويــده واســتغاله بصفــة مشــتركة مــن طــرف كل مؤسســات التعليــم والتدريــب 
التقنــي والمهنــي.

اســتخدام . 13 حــول  المعلميــن  تصــورات  عــن   )2017  ,Sharon Robinson( دراســة 
التكنولوجيــا فــي الفصــل الدراســى وأثــر التكنولوجيــا الحديثــة علــى تحصيــل الطــاب.

 هدفــت الدراســة للتعــرف علــى مــا إذا كان هنــاك فجــوة بيــن تصــورات المعلميــن الســتخدام 
التكنولوجيــا والـــــــــواقع العملــى الســتخدام تلــك التكنولوجيــا فــي الفصــول الدراســية للمرحلــة الثانويــة 
ومعرفــة أثــر التكنــــــــولوجيا الحديثــة علــى مســتويات الطــاب، وقــد تــم جمــع البيانــات مــن خــال 
استبيــــان للكشــف عن المعوقـــــات التي تتســبب في هذه الفجــــــــــــوة. واســتخدم الباحث برنامج الحزمة 
وقــام  النتـــــائج  لتحليــل   )SPSS )statistics packages of social science اإلحصائيــة
بتطبيــق اختبــار »F« لمقارنــة االختافــات لمســتويات الطــاب الدراســية اعتمــادا علــى ســاعات 
التدريــب التكنولوجــي، وتوصــل إلــى وجــود عاقــة طرديــة وقويــة بيــن مســتويات الطــاب وســاعات 

التدريــب فكلمــا زادت ســاعات التدريــب تحســنت مســتويات الطــاب. 
دراســة )Harold Wenglinsky ,2013( عــن أثــر التكنولوجيــا فــي تحصيــل الطــاب . 14

لمبحــث الرياضيــات علــى المســتوى القومــّي.
هدفــت هــذه الدراســة للوقــوف علــى دور التكنولوجيــا فــي المحــاكاة ومهــارات التفكيــر العليــا، وقــد 
طبقــت الدراســة علــى عّينــة قوامهــا 6227 مفــردة مــن طــاب الصفيــن الرابــع والخامــس، و7146 
مفــردة مــن طــاب الصــف الثامــن فيمــا يتعلــق بتحصيــل مــادة الرياضيــات علــى مســتوى النطــاق 
التقويــم القومــي للتقــّدم التربــوي، وعمــل فــي دراســته علــى ضبــط الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي، 

وحجــم الصــف، وخصائــص المعلــم. 
وقــد أظهــرت النتائــج أن طــاب الصــف الثامــن الذيــن اســتعملوا أجهــزة المحــاكاة، وبرمجيــات 
مهــارات التفكيــر العليــا قــد تحســن تحصيلهــم بطريقــة واضحــة فــي مــادة الرياضيــات، كمــا بينــت هــذه 
الدراســة التفــوق والتميــز الفــارق فــي الرياضيــات لصالــح طــاب الصــف الثامــن الذيــن تلقّــى معلموهــم 

تدريًبــا مهنيًّــا جيــدًا فــي الحاســوب مقارنــة بالمتوســط العــام.
دراسة )Kashala, Jay Sevin 2012 , ( عن تقويم أثر التكنولوجيا في التعّلم والتحصيل . 15

فــي مياديــن التعّلــم جميعها.
أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة بحثيــة قوامهــا 219 مفــردة، واســتخدمت المنهــج الوصفــى 
وشــبه التجريبــى، وقــد أظـــهرت النتائــــج تحّســنا لــدى الطــاب الذيــن يقيمــون فــي البيئــات التــي تتمتــع 
باستعمـــــــــال التكنولوجيـــــــا فــي المــواد الرئيســية كلهــا، وظهــر التحســن لــدى الطــاب فــي مرحلــة مــا 
قبــل المدرســة إلــى مرحلــة التعليــم العالــي، عــاوة علــى أن رغبـــــــــــــــــات طــاب االحتياجــات الخاصــة 
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فــي عمليــة التعلــم قــد تحســنت اتجاهاتهــم ونظـــــــــــرتهم نحــو هــذه العمليــة، وازدادت ثقتهــم فــي أنفســهم 
عندمــا اســُتخدمت الحواســيب فــي التدريــس.

مســتوى . 16 علــى  التعليــم  تكنولوجيــا  “أثــر  )Maurice Torrez , 2009(عــن  دراســة 
للطــاب”. التحصيــل 

هدفــت هــذه الدراســة للتعــرف علــى أثــر اســتخدام برنامــج تعليمــى تكنولوجــي علــى مســتوى   
الطــاب وتوفيــر التطبيقــات العمليــة لتعزيــز المحتويــات الدراســية )العلــوم. والرياضــة، والتاريــخ. 
والعلــوم اإلنســانية( للطــاب مــن خــال تطبيــق برنامــج تعليمــى تكنولوجــي علــى مجموعــة مــن 
الطــاب عددهــم )50( مفــردة، يمثلــون عينــة الدراســة، وتــم اختبــار تحصيلــى لهــم )قبلــى وبعــدى( 
حيــث تــم اســتخدام المنهــج التجريبيــى. وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــروق كبيــرة ذات داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة01. بيــن نتيجــة الطــاب فــي االختبــار التحصيلــى القبلــى والبعــدى 
لمــواد )العلــوم. والرياضــة، والتاريــخ( بعــد التعــرض للبرنامــج لصالــح االختبــار البعــدى، وهــذا يؤكــد 

األثــر اإليجابــى للبرنامــج التعليمــي الــذى تــم تطبيقــه علــى الطــاب.
 في ضوء عرض نتائج الدراسات السابقة استفادت الباحثة منها على النحو التالى:

صياغة المشكلة ومنهجية الدراسة.- 
تصميم أداة الدراسة.- 
االهتداء إلى بعض المصادر العربية واألجنبية التي تناولت موضوع الدراسة.- 
االستفادة من الدراسات السابقة في مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية.- 

مشكلة الدراســــة:
تتميــز التكنولوجيــا الحديثــة باالبتــكارات الجديــدة للتقنيــات واألدوات التكنولوجيــة المبتكــرة بصفــة 
مســتمرة، والتــي كثيــرًا مــا تســتهوى اإلنســان بتطبيقاتهــا المختلفــة، وقــد الحظــت الباحثــة مــن خــال 
المشــاهدة االهتمــام المتزايــد مــن جانــب األطفــال الذيــن لديهــم شــغف كبيــر وقــوة جاذبيــة نحــو 
الحجــم،  المتنوعــة وخاصــة صغيــرة  وســعتها  مســمياتها  بمختلــف  االلكترونيــة  األجهــزة  اســتخدام 
والتــي تتيــح لهــم فرصــة الدخــول للمواقــع االلكترونيــة المتنوعــة وخاصــة مواقــع األلعــاب االلكترونيــة. 
والتواصــل االجتماعــى. وقنــوات اليوتيــوب وغيرهــا مــن المواقــع األخــرى المفيــدة وغيــر المفيــدة، ومــن 
خــال االطــاع علــى كثيــر مــن األدبيــات فــي مجــال التكنولوجيــا ومجــاالت تطبيقاتهــا فــي العمليــة 
التعليميــة والتربويــة وجــدت الباحثــة نــدرة فــي الدراســات التــي تتعلــق بالتابلــت كأحــد وســائل التقنيــات 

التكنولوجيــة الحديثــة ودورهــا فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة.
ومــن ثــم؛ فــإن مشــكلة الدارســة تكمــن فــي ضعــف التطبيقــات التــي تســتخدم فيهــا تقنيــة التابلــت 
خاصــة التطبيقــات العلميــة والتربويــة ودرجــة إجــادة اســتخدام تلــك التقنيــة نتيجــة الممارســة، وأهميــة 



تأثير التابلت يف تنمية املهارات التعليمية والتربوية ...

520

ظهــار دورهــا واالســتفادة منهــا فــي هــذا االتجــاه. توظيــف تلــك التقنيــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم واإ
وفــي ضــوء مــا ســبق، جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف ليــس فقــط علــى االســتفادة مــن تطبيــق تقنيــة 
التابلــت فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة بــل للتعــرف علــى درجــة األهميــة مــن تلــك التطبيقــات، 
والتركيــز علــى دور اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( ومــدى تأثيرهــا فــي تحســين 
التحصيــل العلمــى والتربــوي لــدى الطــاب الذيــن يتعاملــون مــع )التابلــت(. ومــدى زيــادة معارفهــم 
ومداركهــم، إضافــة إلــى إمدادهــم بالمفاهيــم والمبــادىء الصحيحــة لاطمئنــان علــى فهمهــم للمــواد 

المطروحــة عليهــم بطريقــة ســليمة وواضحــة بــدون التبــاس أو خلــط للمفاهيــم. 
ويمكن صياغة مشكلة الدارسة بالسؤال الرئيس التالي:-

هــل تطبيــق اســتخدام التابلــت فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة لــه تأثيــر علــى تحســين 
التعليــم األساســى  لــدى طــاب  الفهــم واالســتيعاب والمعرفــة  المهــارات ومســتويات  وتطويــر 

والخامــس(؟ الرابــع  )الصفيــن 
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس التساؤالت اآلتية: 

1- هل هناك درجة تأثير الستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة )التابلت( في تحسين وتطوير 
مستوى األداء والتحصيل العلمى والتربوي لطاب الصفين الرابع والخامس االبتدائيين؟.

2- هــل هنــاك درجــة تأثيــر الســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( فــي تحســين وتنميــة 
مهــارات وقــدرات لطــاب الصفيــن الرابــع والخامــس االبتدائييــن؟.

3- هــل هنــاك دور الســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( فــي إيجــاد تفاعليــة إيجابيــة 
بيــن طــاب الصفيــن الرابــع والخامــس االبتدائييــن ومعلميهــم يمكــن مــن خالهــا االطمئنــان علــى 

مســتوى الفهــم الصحيــح واالســتيعاب الجيــد للمــواد المطروحــة بطريقــة جيــدة وسلســلة؟.
4- هــل هنــاك دور الســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( فــي رفــع مســتوى اإلدراك  
والمعرفــة والقــدرة علــى التعبيــر عــن الــذات مــن خــال إيجــاد الوســط المائــم الــذى يســمح 
الــذى يعــود علــى مكونــات العمليــة التعليميــة والتربويــة بالنهــوض  بالنقــاش والحــوار البنــاء 

واالبتــكار؟. والترقــى 
فـــــرضيات الدراسة 

1- ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) α≤ 0.05( بين استخدام التابلت 
فــى العمليــة التربويــة والتعليميــة  ومســتويات االدراك والفهــم .االســتيعاب .تنميــة  المهــارات 

والقــدرات ألفــراد العينــة  مــن وجهــة نظــر معلميهــم فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة .
2-  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≥ 0.05( بيــن اســتخدام 
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التابلــت فــى العمليــة  التعليميــة و مســتوى تحســين  االداء والتحصيــل العلمــى والتربــوى الفــراد 
العينــة  تعــزى لمتغيــر النــوع .

3- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α ≥ 0.05( بين استخدام التابلت 
فــى العمليــة التعليميــة والتفاعليــة االيجابيــة الفــراد العينــة ومعلمهــم مــن خــال النقــاش و الحــوار 
بطريقــة جيــدة وسلســلة يمكــن مــن خالهــا االطمئنــان لفهمهــم المــواد المطروحــة التــى تدفعهــم 

نحــو االبتــكار واالبــداع  تعــزى لمتغيــر النــوع .
4- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α ≥ 0.05( بين استخدام التابلت 
فــى العمليــة التعليميــة ومســتوىات االدراك .الفهــم .االســتيعاب .تنميــة  المهــارات والقــدرات . 
تحســين  االداء والتحصيــل العلمــى والتربــوى الفــراد العينــة تعــزى للمتغيــر الوصفــى الصــف 

)الرابــع .الخامــس( .
5- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≥ 0.05) بيــن اســتخدام 
التابلــت فــى العمليــة التعليميــة و التفاعليــة االيجابيــة الفــراد العينــة ومعلمهــم مــن خــال النقــاش 
و الحــوار بطريقــة جيــدة وسلســلة يمكــن مــن خالهــا االطمئنــان لفهمهــم المــواد المطروحــة 
وتقديــم اســهامات  ايجابيــة للطــاب نحــو االبتــكار واالبــداع  تعــزى للمتغيــر الصــف )الرابــع 

.الخامــس(.
أهـــداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى:
 تحديــد دور التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( ومــدى إســهامها فــي فهــم واســتيعاب . 1

وابتــكار أفــراد عينــة الدراســة ودورهــا فــي تطويــر المهــارات والقــدرات التعليميــة والتربويــة لــدى 
طــاب مرحلــة التعليــم األساســي.

 قيــاس درجــة مســتوى وتحســين وتطويــر األداء والتحصيــل العلمــى والتربــوي ألفــراد العينــة . 2
محــل الدراســة.

 التعرف بدقة على مستوى اإلدراك  والفهم العميق والدقيق والتفاعلية اإليجابية ألفراد العينة . 3
ومعلميهــم مــن خــال النقــاش والحــوار البنــاء بطريقــة جيــدة وسلســلة وتقديــم حلــول إيجابيــة 

للطــاب تدفعهــم نحــو االبتــكار واإلبــداع.
 توضيــح العاقــة بيــن متوســط تقديــرات أفــراد العينــة لدرجــة اســتخدامهم التقنيــات التكنولوجيــة . 4

الحديثــة لطــاب المرحلــة األساســية، ودور هــذه التقنيــات فــي توســيع األفــق وتطويــر وتنميــة 
القــدرات والمهــارات والتدريــب ألفــراد العينــة. 

 الكشــف عــن داللــة الفــروق فــي متوســط تقديــرات أفــراد العينــة لــدور التقنيــات التكنولوجيــة . 5
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الحديثــة فــي تطويــر وتنميــة قــدرات ومهــارات والتحصيــل العلمــى والتربــوي تبعــا لمتغيــرات 
الدراســة.

أهمية الدراسة:
 تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي حداثتهــا؛ وتــزداد أهميتهــا فــي أنهــا تهتــم بقطــاع عريــض . 1

مــن الطــاب والبراعــم والذيــن يمثلــون ســواعد المســتقبل لهــذا البلــد العظيــم؛ حيــث إنهــا تولــى 
أهميــة لنشــر القيــم التعليميــة والتربويــة واالتجاهــات التــي ترســخها، ولكونهــا تفيــد فــي معلوماتهــا 
وتوصياتهــا قطاعــا كبيــرا مــن المختصيــن التربوييــن والمشــرفين والمعلميــن وأوليــاء األمــور.

 تعنــى هــذه الدراســة بتزويــد القائميــن والمســئولين علــى العمليــة التربويــة والتعليميــة بالبيانــات . 2
والمعلومــات ذات الــدالالت اإلحصائيــة، كمــا أنهــا تســلط الضــوء علــى نقــاط القــوة والضعــف 
فــي العمليــة التربوبــة والتعليميــة والتــي تكــون بمثابــة تغذيــة عكســية تعبــر عــن مســتويات 
التكنولوجيــة  التقنيــات  لهــذه  المتعرضــة  العينــة  أفــراد  التطويــر والتحســين وكفــاءة ومهــارات 

الحديثــة.
 تعنــى هــذه الدراســة بموضــوع حديــث وعصــرى، ويعــد مــن أهــم الركائــز التــي يتنامــى دورهــا . 3

مســتقبًا خاصــة، وتعتمــد علــى أجيــال المســتقبل الواعــد.
 كمــا تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تتعــرض لموضــوع حديــث وعصــرى يتعلــق بالتقنيــات . 4

التكنولوجيــة الحديثــة مــن حيــث مصــادر المعلومــات والرجــوع إلــى اإلحصائيــات والدراســات 
التــي تتحــدث عــن أثــر التكنولوجيــا فــي التربيــة والتعليــم وأهــم مخرجاتهــا وهــو الطالــب.

كمــا ترجــع أهميــة هــذه الدراســة لكونهــا تعتمــد بصفــة أساســية علــى تقنيــة التابلــت وتطبيقاتهــا . 5
فــي التربيــة والتعليــم؛ حيــث إنهــا تــؤدي دورًا أساســيًا فــي إنشــاء بيئــة تســاعد علــى التفاعــل 
اإليجابــى والفعــال مــن خــال تزويــد الطــاب بأحــدث الوســائل والتطبيقــات التكنولوجيــة الحديثــة 

التــي يمارســها وتمكنــه مــن التفاعليــة البنــاءة التــي ترقــى بالمســتوى العــام للعمليــة التعليميــة.
منهجية الدراسة:

تتبع الدراسة الحالية المنهج الوصفي وذلك باستخدام األسلوب التطبيقي؛ بهدف جمع البيانات 
وتحليلها واختبار الفرضيات واإلجابــة عــن التســاؤالت، وهــى دراســة مســحية حــول تقنيــة التابلــت 
واســتخداماتها في التربيـــــة والتعليم، إضافة إلى دورها في تنمية المهارات والقدرات للطاب؛ حيث 
قامــت الباحثــة بجمــع البيانــات مــن مصادرهــا األوليــة )مفــردات عينــة الدراســة( مــن خــال أدوات 
جمـــــــع البيانــات )االســـــــــتبيان( ثــم التحليــل الوصفــي باســتخدام برنامــج الحــزم اإلحصائيــة للدراســات 

 .)SPSS( االجتماعيــة
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محددات الدراسة:
الحد الموضوعي: تناولت الدراسة الحالية عدة محاور:. 1

التعليميــة  فــي العمليــة  التكنولوجيــة الحديثــة  التقنيــات  التفاعليــة اإليجابيــة الســتخدام  أ- درجــة 
والمتعلميــن. المعلميــن  بيــن  والتربويــة 

ب- التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة ومــدى تأثيرهــا فــي تبســيط وتســهيل محتــوى العــروض المقدمــة 
)نصــوص. وصــوت.  الفنــي  واإلخــراج  الشــكل  حيــث  مــن  المطروحــة،  العلميــة  المــواد  مــن 

وفيديــو( وأســلوب طــرح المحتوييــن التعليمــي والتربــوي.
ج- التأثيــر اإليجابــى والفعــال للتقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة ودورهــا فــي تطويــر وتنميــة المهــارات 
والقــدرات لــدى الطــاب )أفــراد العينــة( مثــل اإلقبــال علــى محاولــة التعلــم الذاتــي فــي محاولــة 
ن كان األمــر فــي بدايتــه صعبــا. االعتمــاد علــى النفــس دون مســاعدة مــن المعلــم أو األهــل واإ
د- محاولــة الطالــب تقييــم ذاتــه وتحديــد جوانــب القــوة واإلخفــاق أثنــاء تنفيــذ األنشــطة التعليميــة 

والتربويــة بمســاعدة المعلــم ومــن خــال التدريــب الفعــال بيــن المعلــم والمتعلــم. 
الحــد العمــري للعينــة: اقتصــرت الدراســة فــي مجملهــا علــى أثــر التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة . 2

ودورهــا فــي تنميــة القــدرات والمهــارات لطلبــة المرحلــة األساســية مــن الصفيــن الرابــع والخامــس 
االبتدائييــن كتجربــة مبدئيــة يمكــن تعميمهــا مســتقبًا.

الحــد المكانــي: اقتصــرت الدراســة علــى المــدارس التجريبيــة )مصــر الحــرة التجريبيــة الرســمية . 3
المتميــزة المتكاملــة للغــات بشــبين الكــوم. ودار التربيــة التجريبيــة للغــات بشــبين الكــوم. وقويســنا 
التجريبيــة للغــات. وروحيــة إبراهيــم التجريبيــة الرســمية للغــات بكفــر الخضــرة بالباجــور. وزاويــة 

بمــم التجريبيــة الرســمية للغــات بتــا( بمحافظــة المنوفيــة.
الحــد الزمانــي: تــم تطبيــق هــذه الدراســة علــى عينــة عشــوائية بســيطة، وتكونــت أفــراد العينــة . 4

البالــغ عددهــم )120 مفــردة( مــن طــاب المــدارس التجريبيــة )مصــر الحــرة التجريبيــة المتميــزة 
المتكاملة للغات بشــبين الكوم. ودار التربية التجريبية للغات بشــبين الكوم. وقويســنا التجريبية 
للغــات. وروحيــة إبراهيــم التجريبيــة الرســمية للغــات بكفــر الخضــرة بالباجــور. وزاويــة بمــم 
التجريبيــة الرســمية للغــات بتــا( بمحافظــة المنوفيــة بواقــع 24 مفــردة مــن كل مدرســة مــن 
تاميــذ الصفيــن الرابــع والخامــس ... فــي الفصــل الدراســي األول للعــام الدراســي 2016-

2017م، وقــد تــم اختيــار عينــة عشــوائية قوامهــا )30( مفــردة مــن المعلميــن الذيــن تــم تدريبهــم 
علــى التابلــت لتقييــم التجربــة.

إجراء الصدق والثبات:
 إن جمــع البيانــات مــن خــال أداة االســتبيان يحتــاج بالضــرورة إلــى تطبيــق إجــراءات تضمــن 
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الصــدق والثبــات حتــى يتحقــق لهــذه البيانــات المصداقيــة والثبــات، وقــد قامــت الباحثــة بالتحقــق 
مــن  عــدد  علــى  بعــد تصميمهــا  االســتبيان  اســتمارة  عــرض  خــال  مــن  الصــدق  مــن  الظاهــرى 
المحكميــن المتخصصيــن، ثــم قامــت بتطبيــق واختبــار اســتمارة االســتبيان أواًل علــى 24 مفــردة 
مــن العينــة، ثــم أعــادت تطبيــق اســتمارة االســتبيان علــى عينــة الدراســة 120 مفــردة بعــد شــهر مــن 
التطبيــق األول، وقــد أتــت النتائــج لــكا التطبيقيــن األول والثانــى متســقة ومتوافقــة بنســبة 98% ممــا 

يعنــى تحقيــق ثبــات المقيــاس ألداة جمــع البيانــات وصاحيــة تطبيقهــا. 
مصطلحات الدراسة:

الــورق  لمحــاكاة  لديــه وظائــف إضافيــة  هــو حاســوب محمــول.   :)TABLET( التابلــت
والقلــم عــن طريــق الســماح للمســتخدم باســتخدام القلــم والكتابــة مباشــرة علــى شاشــة الحاســب  

.20(-)Enriquez.2009.PP 19
كمــا تــم تعريفــه مــن قبــل )تيســير ســليم .2011. 34( علــى أنــه جهــاز وظيفــى بــه إمكانيــات 
جــراء  متعــددة، فهــو يتوفــر فيــه البلوتــوث. واى فــاى. انترنــت، ويســاعد فــي التعليــم التفاعلــى واإ

العلميــة. البحــوث والتجــارب 
وتعرفــه الباحثــة إجرائيــا بأنــه حاســوب صغيــر الحجــم ومحمــول ســهل التنقــل، يعمــل بخاصيــة 
بــداًل مــن الفــأرة، يتميــز بالمرونــة فــي التفاعــل، ويتــم تحميــل عليــه عــدة  اللمــس علــى الشاشــة 

تطبيقــات، كمــا أنــه يعمــل كأنــه معمــل افتراضــى متنقــل.
المهــارات: وهــى مجموعــة مــن االســتجابات أو الســلوكيات العقليــة أو االجتماعيــة والحركيــة 
والجســمانية، غيــر أنــه فــي كثيــر مــن األحيــان يغلــب عليــه جانــب مــن هــذه الجوانــب علــى اآلخــر، 
ويمكــن االهتمــام بهــا وتطويرهــا وتدريبهــا حتــى تصبــح ملكــة متميــزة، والتــي ينبغــي أن يكتســب منهــا 
المتعلــم مقــدرة شــخصية وقــوة ذاتيــة ليكــون قــادًرا علــى توجيــه ذاتــه وتنشــيط فاعليتــه تجــاه تحقيــق 
أهدافــه فــي النمــو والتقــدم )وجيــه المرســي أبولبــن. االســتراتيجيات الحديثــة لتعليــم وتعلــم اللغــة. 34 
.2014( وقــد عــرف دريفــر المهــارة فــي قاموســه لعلــم النفــس بأنهــا الســهولة والســرعة والدقــة )عــادة( 

فــي أداء عمــل حركــي ينتــج عنــه الكفــاءة فــي أداء مهمــة مــا. 
 وتعرفهــا الباحثــة – إجرائيــًا- بأنهــا األداء الفعلــى الــذى يمارســه الطالــب بدرجــة مــن الدقــة 

واإلتقــان.  والســرعة 
القـــدرات: وهــى المواهــب التــي يمكــن تنميتهــا وتطويرهــا وُتعبِّــر عــن كلِّ مــا يســتطيُع الفــرد القيــام 
بــه مــن أعمــال عقلّيــة، أو حركّيــة، ســواء كانــت فطرّيــة، أو تــّم اكتســاُبها مــن البيئــة )خليــف يوســف 

الطراونــة، أساســيات فــي التربيــة، 2004. 81(.
فالفــرق بيــن القــدرة والمهــارة كمــا تقــول صافيــة ناصــري أن القــدرة عامــة ينــدرج تحتهــا عــدد مــن 
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المهــارات، فالمهــارة جــزء مــن مكونــات القــدرة، فمثــًا القــدرة علــى القــراءة تشــتمل مثــًا علــى عــدد 
مــن المهــارات مثــل الفهــم والســرعة والتحليــل والنقــد والحكــم واالســتنتاج وغيــر ذلــك مــن المهــارات.
أيضــا البــد مــن التفريــق بيــن المعرفــة والمهــارة؛ حيــث إن المعرفــة تشــير إلــى قــدرة اإلنســان علــى 
تعلــم المفاهيــم األساســية والمبــاديء والمعلومــات المتعلقــة بموضــوع معيــن مــن خــال مصادرهــا 
المتنوعــة، مثــل الكتــب ووســائل اإلعــام والموســوعات، والمؤسســات األكاديميــة وغيرهــا، أمــا المهــارة 
فتشــير إلــى التطبيــق العملــى لهــذه النظريــة بنجــاح مــن خــال الممارســة والتدريــب والوصــول إلــى 

النتائــج المتوقعــة.
االطار المعرفى للدراسة :

تــؤدي التقنيــات والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي عصرنــا الحالــي والمتميــز بالثــورة التكنولوجيــة 
والمعلوماتيــة والمعرفيــة المتســارعة والمتاحقــة دورًا بالــغ األهميــة فــي نواحــى ومجــاالت الحيــاة 
المختلفــة، والمؤسســات والهيئــات والبيئــات التربويــة والتعليميــة ليســت ببعيــدة أو مســتثناة مــن هــذا 
األمــر، بــل أصبحــت هــذه التقنيــات والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة مكونــًا أساســيًا مــن مكوناتهــا 
وزودتهــا بالحيويــة والمرونــة والقــدرة علــى االنطــاق نحــو تحقيــق األهــداف المنشــودة فــي وقــت 
قياســى وتوفيــر للجهــود والطاقــات المبذولــة، فقــد أدى اســتخدام هــذه التقنيــات والوســائل التكنولوجيــة 
المقدمــة  والمــواد  المناهــج  تطويــر  فــي  المســاعدة  إلــى  والتربويــة  التعليميــة  العمليــة  فــي  الحديثــة 

وأســاليب وطــرق التعليــم المتنوعــة. 
وقــد ســاعدت المســتحدثات التكنولوجيــة بتوظيــف وســائط تكنولوجيــا التعليــم فــي العمليــة 
 Al( ،التعليميــة والتــي أســهمت فــي تحــول بيئــة التعلــم التقليديــة إلــى بيئــة التعلــم التفاعليــة

)2013.Musawi. Ambusaidi
 التــي تســاعد فــي تغيــر شــكل ووظيفــة المحتــوى مــن مجــرد معلومــات ومعــارف ومهــارات متعــددة 
مــن النصــوص واللغــة اللفظيــة التــي يحفظهــا الطالــب إلــى معلومــات لهــا أشــكال متعــددة تثيــر فــي 

الطالــب تفكيــره ونشــاطه العقلــي والحركــي وتزيــد مــن مســتوى تحصيلــه الدراســي.
وفــى ظــل انتشــار التقنيــات والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، أصبــح دور الوســائل التعليميــة 
التقليديــة محــدودا للغايــة وعلــى رأســها الكتــاب، كمــا أن خاصيــة االتصــال المتبــادل بيــن المتعلــم 
والكتــاب أصبحــت محــدودة، فهــو يجعــل الموقــف التعليمــي ســلبًيا مــن جانــب المتعلــم، أمــا التقنيــات 
والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة ففيهــا مــن الخصائــص والســمات مــا يميزهــا ويمنحهــا دوًرا فائقـــــــــــًا 
عــن بقيــة الوســائل التعليميــــــة التقليديــة وتنشــأ التفاعليــة وهــى القــدرة علــى التفاهــم واإلداراك الواعــى 
والتبــادل فــي النقــاش الفعــال واإليجابــى بيــن المعلــم والمتعلــم حتــى يكــون هنــاك تاحــم وتكامــل 
ــوار والتواصــل  فــي األفــكار المطروحــة ويكــون كا الطرفيــن مرســًا ومســتقبًا. حيــث يكــون الحـــــــــ
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ســماعيل، مدخــل لتقنيــات  بينهمــا مســتمرا ومتاحقــا، وقــد تــم تعــــــــــــريف التفاعليــة مــن قبـــــــــــل )شــمي واإ
التعليــم. 2008 . 26( علــى أنهــا لغــة الحــوار بيــن طرفــي الموقــف التعليمــي )المعلــم والمتعلــم( ويتــم 
التفاعــل بيــن المعلــم والمتعلــم. مــن خــال العــروض المقدمــة علــى تلــك التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة 

والتــي تتميــز بالســهولة وجــذب االنتبــاه نحــو المحتــوى وباســتقبال التغذيــة عكســية والــرد عليهــا.
 وفــى نطــاق تصنيــف التطبيقــات والمجــاالت التــي تســتخدم فهــا التقنيــات والوســائل التكنولوجيــة 
الحديثــة فــي المؤسســات والهيئــات التربويــة والتعليميــة يتــم اســتخدامها كوســيلة مســاعدة فــي العمليــة 

التعليميــة والتربويــة إضافــة إلــى اســتخدامها فــي عمليــة اإلدارة. 
ــة العربيــة، فقــد ظهــرت العديــد  لكــن التطبيقــات الجديــدة للتكنولوجيــا الحديثــة تتنــوع فــي المنطقـ
مــن التطبيقــات الواعــدة التــي كان وراءهــا عــدد مــن الشــركات الناشــئة الرياديــة المتميــزة شــملت عــدة 
مجــاالت مختلفــة، جميعهــا يواكــب الصعــود العالمــي فــي ســوق التطبيقــات، بــل وتحقــق خطــوات 

قويــة علــى طريــق المنافســة اإلقليميــة والعالميــة. 
ويعــد الجهــاز اللوحــّي أو الحاســوب اللوحــّي أو مــا ُيعــرف بالّتابلــت )Tablet(، أبــرز تلــك 
التقنيــات الحديثــة وهــو جهــاز يكُبــر األجهــزة الخلوّيــة )Mobiles( مــن ناحيــة الحجــم، إضافــًة إلــى 

.)Desktops( أو المكتبّيــة )Laptops( أّنــه أصغــر حجمــًا مــن الحواســيب المحمولــة
 ،Labtop  وقد انتشــرت األجهزة اللوحية والتي تعد تطورا من مســتحدثات الكمبيوتر المحمول
وتختلــف األجهــزة اللوحيــة عــن الحواســيب المحمولــة )Laptops( فــي أن األولــى توفــر خاصيــة 
اللمــس والكتابــة علــى الشاشــة باليــد، أو باســتخدام قلــم خــاص؛ ممــا يزيــد مــن االعتمــاد عليهــا للعمــل 
فــي أماكــن أكثــر بأســاليب جديــدة وفعالــة، وجعلهــا أكثــر قابليــة للتنقــل، ومتعــددة االســتخدامات، 

حيــث إنهــا تقــدم األداء الوظيفــي الكامــل لألجهــزة المحمولــة الحاليــة.
وقــد ظهــرت فكــرة التّابلــت ألول مــّرة فــي الخمســينات مــن القــرن العشــرين، إال أّنهــا كانــت 
محــدودة فــي المواصفــات واالســتخدامات نظــرًا لعــدم توفّــر الّتكنولوجيــا الّازمــة لصناعــة أجهــزة 
عاليــة المواصفــات بحجــم صغيــر، وكانــت اســتخداماتها تقتصــر علــى َمهــاّم ُمعّينــة كالّرســم والكتابــة. 
)Rob Lammle . 2012(  وفــي عــام 2010 أعلنــت شــركة أبــل )Apple Inc( عــن أّول 

 . )iPad 1( وُســّمي بـــ )iPad( إصــدار مــن سلســلة أجهــزة اآليبــاد
ثم حدثت تطورات هائلة للتابلت جعلته يتميز باآلتى )سالم أحمد محمد ,2006(:

القدرة على االتصال باإلنترنت. - 
تصفح البريد اإللكتروني.- 
زيارة مواقع التواصل االجتماعي في أي مكان عن طريق شبكات المحمول والواي فاي.- 
التواصل المباشر والفعال بين أطراف العملية التعليمية .- 



د.  شيرين البحيرى

527 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع  48 /  ج 2

إتاحة الفرصة ألولياء األمور لمتابعة أوالدهم. - 
وفــى -  المباشــر  االّتصــال  عمليــات  فــي  كاســتخدامه  التقليديــة  االســتخدمات  إلــى  إضافــة 

األلعــاب البســيطة، أو ُمتابعــة األفــام، أو تدويــن الُماحظــات، أو القــراءة، أو الّتصويــر، 
إضافــًة إلــى الّرســم وتعديــل الّصــور.

ُمناسب لكاّفة الِفئات الُعمرّية.- 
سهولة تحميل الّتطبيقات واستخدامها.  - 

تحديات استخدام التابلت في العملية التعليمية والتربوية )محمد عبداللطيف ,2015 (.
صغر حجم الشاشة. - 
قصر فترة تشغيل التابلت بسبب البطاريات مما يجعلها تتطلب شحن دورى .- 
تعرض التابلت لاختراق من خال الشبكة .- 
اإلسراف في قضاء أوقات كثيرة أمام التابلت مما يسبب عزلة لبعض الطاب. - 

متطلبات استخدام التابلت في التعليم:
ضرورة تدريب المعلمين على استخدام التابلت وتطبيقاته في العملية التعليمية.- 
عقــد ورش عمــل لتدريــب المعلميــن وأخــرى للطــاب وأوليــاء األمــور علــى اســتخدامات - 

التابلــت فــي التعليــم.
توفيــر اإلمكانــات الحديثــة بالمــدارس مثــل توافــر التابلــت ذات الجــودة العاليــة بالمــدارس، - 

وخدمــات االتصــال باالنترنــت.
تحويل المناهج التعليمية إلى الكترونية خاصة بالتابلت التعليمى.- 

التحليــل الوصفــي لتأثيــر اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( ودورهــا فــي 
تطويــر وتنميــة القــدرات والمهــارات التعليميــة والتربويــة باســتخدام برنامــج الحــزم اإلحصائيــة 

 .)SPSS( االجتماعيــة للدراســات 
اســتخدمت الباحثــة مصدريــن أساســيين للوصــول إلــى المعلومــات ذات الصلــة باســتخدام التابلــت 

ودورهــا فــي تنميــة القــدرات والمهــارات التعليميــة والتربويــة. 
 )Questionnaire( أواًل: المصــادر األوليــة بهــدف جمــع البيانــات األوليــة مــن خــال االســتبانة
كوســيلة أساســية للبحث والدراســة  والتي صممت خصيصًا لهذا الغرض. لمعالجة الجوانب التحليلية 

للدراســة. 
 ثانيــًا: المصــادر الثانويــة والتــي ســاعدت فــي معالجــة اإلطــار النظــري للدراســة والتــي تتمثــل فــي 
المراجع العربية واألجنبية ذات الصلة  والدوريات والمقاالت والتقارير  واألبحاث والدراســات الســابقة. 
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 )Questionnaire( كما تمت إجراءات المعالجة اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبيان 
الدراســة. وقــد تــم اســتخدام برنامــج الحــزم اإلحصائيــة للدراســات االجتماعيــة )SPSS( للحصــول 

علــى نتائــج الدراســة وتحليلهــا واالســتدالل اإلحصائــي الختبــارات الفــروض.
التقنيــات  اســتخدام  تأثيــر  درجــة  معرفــة  علــى  والوقــوف  الدراســة  تســاؤالت  علــى  ولإلجابــة 
التكنولوجيــة )التابلــت( فــي تحســين وتطويــر مســتوى األداء والتحصيــل العلمــي مــن خــال النتائــج.
إن المتوســطات الحســابية للفقــرات التــي شــملتها وثيقــة االســتبيان لتأثيــر اســتخدام التقنيــات 
التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( ودورهــا فــي تطويــر وتنميــة القــدرات والمهــارات التعليميــة والتربويــة 
لــدى المعلــم والمتعلــم بلغــت قيمــة 4.57 )الدرجــة الكليــة مــن 5( وبذلــك يكــون الــوزن النســبي 
91.4%. وهــذه القيمــة تعنــى أن درجــة التوافــق والترابــط قويــة للفقــرات التــي وضعــت الســتخدام 

التابلــت وتنميــة القــدرات والمهــارات التعليميــة والتربويــة لــدى أفــراد عينــة الدراســة .
 وتعزو الباحثة هذا الترابط والتوافق إلى أن اســتخدام )التابلت( له دور قوى وفعال في تطوير 
وتنميــة القــدرات والمهــارات التعليميــة والتربويــة لــدى المعلــم والمتعلــم وســاهمت بصفــة عامــة علــى 
رفــع وتحســين األداء لألطــراف األساســية فــي العمليـــة التربويــة والتعليميــة ســواء كان علــى مســتوى 
المعلميــن أو المتعلميــن، كمــا صقلتهــم بالمهــارات النافعــة التــي تخــدم العمليــة التربويــة والتعليميــة، بــل 
منحتهــم التفــوق واالمتيــاز فــي التقديــرات واالختبــارات والتقييمــات، وقــد وجــدت العاقــة طرديــة وقويــة 
بيــن معــدالت اســتخدام )التابلــت( وتنميــة واكتســاب المهــارات، ولإلجابــة علــى تســاؤالت الدراســة تــم 

تطبيــق التحليــل الوصفــى للبيانــات وجدولــة التكــرارات والنســب المئويــة. 
وقد تم تقسيم الدراسة إلى محاور كما يأتي: 

المحور األول: والذى يركز على الطاب الذين يستخدمون التكنولوجيا الحديثة )التابلت( 
جدول )1( يوضح توزيع عينة الدراسة من الطاب طبقًا للنوع

%كالنوع

6150.83ذكر

5949.17أنثى

120100  اإلجمالي 

مــن خــال نتائــج الجــدول )1( ناحــظ تقــارب نســب الذكــور واإلنــاث الذيــن يســتخدمون التابلــت 
بصفــة عامــة، وقــد بلغــت نســبة الذكــور 50.83 %، بينمــا نجــد أن نســبة اإلنــاث بلغــت %49.17، 
وهــذا يــدل علــى أن التاميــذ ســواء الذكــور أو اإلنــاث لديهــم الرغبــة القويــة فــي اســتخدام التابلــت فــي 

العمليــة التعليميــة والتربويــة. 
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جدول )2(  يوضح توزيع عينة الدراسة من الطاب طبقًا للصف
%كالصف
6050الرابع

6050الخامس
120100  اإلجمالي 

يوضــح الجــدول )2( أن عينــة الدراســة تتضمــن كا مــن الصفيــن الرابــع والخامــس االبتدائييــن 
بنســبة متســاوية 50 %.

 جدول )3( يوضح توزيع العينة طبقًا لعدد ساعات التصفح على االنترنت
%ك مدة التصفح على اإلنترنت 

2319.2أقل من ساعة

6554.2من ساعة إلى ساعتين 

3226.6أكثر من ساعتين
120100  اإلجمالي 

مــن خــال نتائــج الجــدول الســابق، ناحــظ أن مــدة التصفــح علــى االنترنــت تنوعــت ولكــن النســبة   
األكبــر )54.2% ( للفئــة التــي تقضــى مــا بيــن ســاعة إلــى ســاعتين ثــم تبعتهــا الفئــة التــي تتعــدى 
الســاعتين وقــد بلغــت نســبتهم ) 26.6%( بينمــا النســبة األقــل هــي التــي تقضــى أقــل مــن ســاعة، 
وهــذا يــدل علــى أن الطلبــة والطالبــات أصبحــوا ذوى تعلــق وارتبــاط قــوى باالنترنــت، وهــذا مهــم فــي 
عمليــة الربــط بيــن مكونــات العمليــة التعليميــة والتربويــة؛ حيــث إن التصفــح علــى االنترنــت مطلــوب 

إلتمــام عمليــة الربــط بيــن مكونــات العمليــة التعليميــة والتربويــة.
جدول )4( يوضح توزيع العينة طبقًا الستخدام أهم الوسائل أو التقنيات التكنولوجية الحديثة للتصفح على االنترنت

أهم التقنيات التكنولوجية التي من خاللها يتم 
%كالتصفح على االنترنت 

4235التابلت
119.2الالب توب
2520.8الموبايل
1210الكمبيوتر

3025كل ما سبق
120100  اإلجمالي  

 يوضــح هــذا الجــدول أهــم التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة التــي يســتخدمها الطــاب للتصفــح 
علــى االنترنــت؛ حيــث إنهــا وســائل متعــددة ومتنوعــة، وقــد أفــادت النتائــج أن مفــرادات عينــة الدراســة 
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تتفــاوت فــي اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة حســب إمكانياتهــم ورغبتهــم وقــد كانــت أعلــى 
نســبة لاســتخدام لهــذه التقنيــات هــي نســبة تقنيــة التابلــت 35% نظــرًا لســهولة التعامــل معــه ولســهولة 

حملــه ونقلــه، إضافــة إلــى بســاطة تطبيقاتــه وموافقتهــا لرغبــات واحتياجــات الطــاب. 
جدول )5(  يوضح توزيع العينة طبقًا للتعرض لمواجهة صعوبات أو معوقات في التعامل مع التابلت باعتباره من 

أهم التقنيات التكنولوجية الحديثة.
الصعوبات التي تواجه الطالب في التعامل مع 

%كالتابلت

2722.5نعم 
9377.5ال

120100  اإلجمالي 

من خال الجدول السابق يتضح أن معظم مفردات عينة الطاب يستخدمون التابلت بكل 
سهولة ويسر وال يجدون صعوبة في ذلك، وقد بلغت نسبة هؤالء الذين ال يجدون صعوبات في 
التعامل مع التابلت 77.5%، بينما بلغت نسبة الذين يجدون بعض الصعوبات القليلة أحيانًا 

والتي يمكن تدراكها وحلها بسهولة %22.5.
جدول )6(  يوضح توزيع العينة طبقًا ألسلوب حل الصعوبات أو المعوقات في التعامل مع التابلت باعتباره iمن 

أهم التقنيات التكنولوجية الحديثة
حلول الصعوبات أو المعوقات في التعامل مع 

%كالتابلت

2722.5نعم 

00ال

وهــذه المعوقــات مثــل تعــرض التابلــت لاختــراق مــن خــال الشــبكة أو قصــر فتــرة تشــغيل التابلــت 
والتــي يتعــرض لهــا22.5% مــن أفــراد العينــة أحيانــًا يســهل حلهــا غالبــًا، وهــذا مــا يتضــح فــي الجــدول 
)6(؛ حيــث يوضــح أن المعوقــات التــي قــد يتعــرض لهــا بعــض الطــاب الذيــن يســتخدمون التابلــت 

مــا تلبــث إال وتنتهــى، حيــث يتواجــد لهــا حــل ســريع مثــل تدعيــم التابلــت ببرامــج حمايــة مــن االختــراق. 
واســتخدام بطاريــات عاليــة الجــودة وشــحنها بطريقــة ســليمة لزيــادة فتــرة تشــغيل التابلــت.

جدول )7( يوضح توزيع العينة طبقًا للفهم واإلدراك  للدروس والموضوعات المقدمة والمطروحة من خال التابلت
المشكالت في الفهم واإلدراك  للدروس والموضوعات 

%كالمقدمة والمطروحة من خالل التابلت 

65نعم 
11495ال

120100  اإلجمالي 

مــن خــال الجــدول الســابق يتضــح أن غالبيــة مفــردات عينــة الدراســة والتــي بلغــت نســبتهم 
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95% مــن الطــاب لديهــم القــدرة علــى الفهــم واإلدراك  للــدروس والعــروض والموضوعــات المقدمــة 
والمطروحــة مــن خــال التابلــت بــكل ســهولة ويســر، بينمــا األقليــة القليلــة 5% مــن عينــة الدراســة 

تحتــاج إلــى إعــادة شــرح وتفســير لتلــك الــدروس والموضوعــات مــن قبــل المعلميــن.
جدول )8( يوضح توزيع العينة طبقًا لألهداف التي من أجلها يتم استخدام االنترنت 

األهداف األساسية لتصفح االنترنت من خالل 
%كالوسائل التكنولوجيا الحديثة (التابلت) 

2218.33التواصل االجتماعى وتكوين عالقات جديدة 
86.67التثقيف واإلثراء الفكرى

1411.67التعليم والتدريب
119.17البحث واالطالع  
2319.16األلعاب االلكترونية 

4235كل ما سبق
120100  اإلجمالي  

يتضــح مــن خــال الجــدول الســابق أن األهــداف األساســية مــن وراء تصفــح االنترنــت ألفــراد 
العينــة مــن خــال اســتخدام تقنيــة )التابلــت( تتفــاوت وتتنــوع مــا بيــن التعليــم التدريــب. وزيــادة التواصــل 
االجتماعــى وتكويــن عاقــات جديــدة بخــاف التثقيــف واإلثــراء الفكــرى والبحــث واالطــاع واأللعــاب 
االلكترونيــة، ولكــن النســبة   األكبــر مــن مفــردات العينــة تجمــع بيــن هــذه األغــراض جميعــًا حيــث 
بلغــت هــذه النســبة 35%. بينمــا أقــل نســبة 8% والتــي تهــدف مــن التصفــح لانترنــت إلــى التثقيــف 

واإلثــراء الفكــرى.
جدول )9( يوضح توزيع العينة طبقًا ألهم التطبيقات المحملة على التابلت

%كأهم التطبيقات المحملة على (التابلت) 

2823.33األلعاب االلكترونية 
2420المتعة والتسلية

1714.17التعليم والتدريب 
5142.5كل ما سبق
120100  اإلجمالي 

يتضــح مــن خــال الجــدول الســابق أن عينــة الدراســة مــن الطــاب الذيــن يســتخدمون )التابلــت( 
تتعــدد وتنــوع التطبيقــات لديهــم فمنهــا تطبيقــات خاصــة باأللعــاب االلكترونيــة وأخــرى تطبيقــات 
خاصــة للمتعــة والتســلية والمــرح، إضافــة إلــى تطبيقــات خاصــة بالتعليــم والتدريــب بينمــا النســبة 

األعظــم مــن هــذه العينــة تســتخدم كل التطبيقــات معــًا حيــث بلغــت هــذه النســبة 42.5 %. 
جدول )10(  يوضح توزيع العينة طبقًا لطريقة استذكار الدروس
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%كطريقة استذكار الدروس 
3529.17الكتب المدرسية والخارجية 

3730.83العروض التقديمية من خالل التابلت 
4840كالهما معاً 
120120  اإلجمالي  

الذيــن  أفــراد عينــة الدراســة مــن الطــاب  يتبيــن مــن خــال الجــدول الســابق أن بعضــًا مــن 
يســتخدمون )التابلــت( تعتمــد فــي اســتذكارها علــى اســتخدام الكتــاب ســواء المدرســى أو الخارجــى، 
وجــزًءا آخــر مــن العينــة يعتمــد أحيانــًا علــى تشــغيل العــروض المقدمــة علــى التابلــت، بينمــا الجــزء   
األكبــر مــن العينــة والذيــن بلغــت نســبتهم 40% تســتخدم كلتــا الوســيلتين فــي حالــة اســتذكار الــدروس. 
دراك  الموضوعات والدروس  جدول )11(  يوضح توزيع العينة طبقًا الستخدام التابلت كوسيلة مساعدة في فهم واإ

المطروحة بطريقة أسهل من الكتاب 
ساعدك التابلت كوسيلة مساعدة في فهم وإدراك  

%كالموضوعات والدروس المطروحة

11495نعم
65ال

120100  اإلجمالي 

يتبيــن مــن خــال الجــدول الســابق أن الســواد األعظـــم مــن عينـــة الدراســـــــة )الطــاب ( الذيــن 
دراك  يســتخدمون الوســائل التكنولوجيــا الحديثــة )التابلــت( ســاعدهم التابلــت كوســيلة علــى فهــم واإ
الــدروس والمضوعــات بطريقــة جيــدة وشــيقة وســهلة ميســرة مقارنــة بالكتــاب حيــث بلغــت نســبتهم 95 

% مــن إجمالــى العينــة. 
المحور الثاني والذى يركز على االهتمام والتدريب للمعلمين محل الدراسة .

جدول )12( يوضح توزيع عينة المعلمين طبقًا للتدريب والممارسة العملية على التابلت وكيفية التعامل معه 
وكيفية تكوين عروض مقدمة بطريقة سلسة وسهلة

التدريب والممارسة على التابلت واستخدام عروض 
%كمقدمة سلسة وسهلة

2790نعم
310ال

30100  اإلجمالي 

الجــدول الســابق يوضــح توزيــع عينــة الدراســة مــن المعلميــن والذيــن تــم تدريبهــم علــى الوســائل 
التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( ومــدى قناعتهــم ورضاهــم عــن مســتوى وتقييــم التدريــب والممارســة 
الفعالــة لمــا تــم التدريــب عليــه؛ حيــث يتبيــن أن الجــزء   األكبــر مــن المعلميــن عينــة الدراســة لــم يجــدوا 
أى صعوبــات فــي التدريــب ولديهــم القناعــة الكاملــة والرضــا التــام بالتدريــب والممارســة العمليــة، بينمــا 

نســبة قليلــة 10% وجــدوا بعــض الصعوبــات القليلــة والتــي مــا تلبــث أن تحــل أثنــاء فتــرة التدريــب.
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جدول )13(  يوضح تقييم مدة فترة التدريب على التابلت لعينة الدراسة من المعلمين .
%كإحاطة فترة التدريب بكل ما تحتاجه العملية التعليمية والتربوية

2996.7نعم
13.3ال

30100  اإلجمالي 

يبيــن الجــدول الســابق مــدى الرضــا والقناعــة للمعلميــن الذيــن تــم تدريبهــم علــى التابلــت عــن 
فتــرة التدريــب حيــث تــم تدريــب هــؤالء المعلميــن فــي فتــرة األجــازة الصيفيــة فــي مراكــز متخصصــة 
بأســلوب ســهل وســلس علــى يــد مجموعــة مــن المتخصصيــن وذوى الكفــاءات العاليــة. وقــد أفــادت 
عينــة الدراســة مــن المعلميــن أن فتــرة التدريــب كانــت ممتــازة وكافيــة لإللمــام بــكل مــا تحتاجــه العمليــة 
التعليمية والتربوية بنسبة 96.7% بينما ترى نسبة قليلة جدًا 3.3 % أن فترة التدريب كانت تحتاج 

إلــى امتــداد بعــض الوقــت. 
جدول )14( يوضح تقييم الوسائل التكنولوجية )التابلت(

 ومدى كفاءتها وتحقيقها الغرض المطلوب لدى عينة الدراسة من المعلمين 
%ككفاءة الوسائل التكنولوجية الخاصة بالتدريب (التابلت) 

30100نعم
00ال

30100  اإلجمالي 

يبيــن الجــدول الســابق مســتوى الرضــا والقناعــة عــن كفــاءة وقــدرات الوســائل التكنولوجيــة الخاصــة 
بــدون ظهــور أى معوقــات ســواء أثنــاء  بالتدريــب )التابلــت( ومــدى تحقيقهــا للغــرض المطلــوب 
التشــغيل أو التحميــل أو التطبيــق، فقــد كان الحــرص علــى االهتمــام باســتخدام أنــواع مــن التابلــت 
الحســابية  للعمليــات  معــدالت  أعلــى  تحيقيــق  تســتطيع  التــي  العاليــة  واإلمكانيــات  القــدرات  ذات 

والمنطقيــة وغيرهــا بســرعات عاليــة جــدًا بــدون معوقــات أو صعوبــات. 
جدول )15( يوضح تقييم مستوى فريق التدريب الذى قام بتدريب عينة الدراسة من المعلمين 

فريق التدريب الذى قام بتدريب عينة الدراسة من المعلمين 
%ككان جيدا 

30100نعم
00ال

30100  اإلجمالي  

مــن  الدراســة  بتدريــب عينــة  قــام  الــذى  التدريــب  فريــق  مســتوى  تقييــم  الســابق  الجــدول  يبيــن 
المعلميــن؛ حيــث أجمعــت عينــة الدراســة كلهــا علــى رضاهــا التــام عــن مســتوى فريــق التدريــب الــذى 
اســتطاع أن يوصــل لهــم كل محتويــات منهــج التدريــب بطريقــة جيــدة وبســيطة وكيفيــة تطبيقهــا فــي 

العمليــة التعليميــة والتربويــة فــي مختلــف المــواد.
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جدول )16( ويوضح تقييم المعلمين المدربين للتابلت
%كاستفادة المعلمين من التدريب على (التابلت)

2170ممتازة 
930جيدة

00متوسطة 
30100  اإلجمالي  

يوضــح الجــدول الســابق درجــة أهميــة الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( ومــدى االســتفادة 
منهــا فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة؛ حيــث بلغــت نســبة مــن وصــف تلــك األهميــة واالســتفادة 
بالممتــازة 70% مــن عينــة الدراســة مــن المعلميــن، بينمــا النســبة الباقيــة مــن عينــة الدراســة مــن 
المعلميــن وصفــت تقييــم تلــك الوســائل التكنولوجيــة )التابلــت( بالجيــدة، وهــذا يوضــح قناعــة المعلميــن 

المدربيــن علــى التابلــت بنجــاح التجربــة وأنهــا تحقــق األهــداف المنشــودة مــن تطبيقهــا. 

المحــور الثالــث: والــذى يركــز علــى التقييــم والمتابعــة والماحظــة مــن المعلميــن للطــاب 
الذيــن يســتخدمون التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة )التابلت( 

جدول )17(  يوضح أن استخدام التقنيات الحديثة )التابلت(
 يزيد من التفاعلية اإليجابية بين الطاب والمعلمين ويساعد على تنمية مهارة االتصال والحوار البناء والفعال

%كالتابلت والتفاعلية بين الطالب والمعلمين 
30100نعم
00ال

30100  اإلجمالي 

يبيــن الجــدول الســابق رأى المعلميــن مــن عينــة الدراســة فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة )التابلــت( 
فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة؛ حيــث إنهــا تســهم فــي زيــادة التفاعليــة اإليجابيــة والبنــاءة وترتقــى 
بالحــوار الفعــال، والــذى يتميــز بالمرونــة وتبــادل االتصــال المباشــر بيــن الطــاب والمعلــم، كمــا أنهــا 
تســاعد علــى تنميــة مهــارة االتصــال والحــوار البنــاء والفعــال، وقــد أجمعــت مفــردات عينــة الدراســة 

مــن المعلميــن علــى ذلــك بنســبة %100. 
جدول )18( يوضح العاقة بين التابلت والثقة في النفس والقدرة على التعبير لدى عينة الدراسة من الطاب

%كالتابلت والثقة في النفس لدى الطالب
30100نعم
00ال

30100  اإلجمالي 

يتضــح مــن الجــدول الســابق إجمــاع رأى المعلميــن مــن عينــة الدراســة بنســبة 100% علــى 
القناعــة التامــة لبتطبيــق اســتخدام التقنيــات الحديثــة )التابلــت( فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة، فمــن 
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اإليجابيــات التــي أوجدتهــا هــذه التجربــة أنهــا تســهم بطريقــة مباشــرة فــي زيــادة الثقــة بالنفــس والقــدرة 
بــداء اآلراء والتخلــص مــن االنطــواء والخجــل ورفــع الحالــة المعنويــة  علــى التعبيــر عــن النفــس واإ

والنفســية. 
جدول )19(  يوضح دور الوسائل التكنولوجية الحديثة في تنمية المهارات والقدرات وتوسيع األفق والقدرة على 

االستيعاب لدى الطاب وذلك من خال الماحظة 
%كالتابلت و االستيعاب لدى الطالب 

2790نعم
310ال

30100  اإلجمالي 

يوضــح الجــدول الســابق رأى عينــة الدراســة مــن المعلميــن الذيــن يطبقــون اســتخدام التكنولوجيــا 
الحديثــة فــي التدريــس فــي دور وأهميــة الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( فــي تنميــة المهــارات 
والقــدرات وأثرهــا فــي توســيع األفــق والقــدرة علــى االســتيعاب لــدى الطــاب الذيــن يســتخدمون تلــك 
التقنيــات الحديثــة )التابلــت( حيــث بلغــت نســبة المعلميــن الذيــن أدلــوا بالموافقــة علــى هــذا الــرأى %90 
مــن إجمالــى عينــة المعلميــن بينمــا باقــى العينــة مــن المعلميــن يــرون أن التكنولوجيــا الحديثــة ليــس 

لهــا تأثيــر ملحــوظ فــي ذلــك. 
جدول )20( 

يوضح مدى تأثير التقنيات الحديثة )التابلت( على سهولة التحصيل العلمى لدى الطاب من وجهة نظر معلميهم
%كتأثير التابلت على التحصيل العلمى لدى الطالب

تأثير إيجابي فهى تقوم بتوفير الوقت وسرعة الحصول على المعلومة 
2480بكل سهولة ويسر 

تأثير سلبى فهى تتسبب في ضعف تنمية مهارة ممارسة الكتابة بل 
620والقراءة المتمعنة في الكتب والمراجع

30100  اإلجمالي 

يوضــح الجــدول الســابق رأى عينــة الدراســة مــن المعلميــن فــي دور التقنيــات الحديثــة ومــدى أثرهــا 
فــي تيســير وتســهيل وســرعة التحصيــل العلمــى لــدى الطــاب محــل الدراســة؛ حيــث بلغــت نســبة 
مــن يــرون أن التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( لهــا تأثيــر إيجابــي؛ فهــى تقــوم بتوفيــر الوقــت 
وســرعة الحصــول علــى المعلومــة بطريقــة سلســة وســهلة 80%، بينمــا يــرى معلمــون آخــرون أن 
التكنولوجيــا الحديثــة لهــا تأثيــر عكســى وســلبى، فهــى ال تتســبب فــي ضعــف تنميــة مهــارة ممارســة 

الكتابــة فقــط بــل ومهــارة القــراءة المتمعنــة أيضــا فــي الكتــب والمراجــع وقــد بلغــت نســبتهم 20 %.
ولاجابة على فرضيات الدراسة :

 (0.05 ≤α ) 1- الفــرض القائــل (ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 

بيــن اســتخدام التابلــت فــى العمليــة التعليميــة ومســتويات االدراك والفهــم ,االســتيعاب ,تنميــة  
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ــة  ــة التعليمي ــي العملي ــم ف ــر معلميه ــة نظ ــن وجه ــة  م ــراد العين ــدرات ألف ــارات والق المه
والتربويــة ) . وبحســاب قيمــة ( ( tتبيــن أنهــا أكبــر مــن قيمــة ((t الجدوليــة عنــد درجــات 
حريــة (118) والتالــى نرفــض الفــرض العدمــى ونقبــل الفــرض البديــل وهــو أنــه (توجــد 
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( α≥ 0.05) بيــن اســتخدام التابلــت فــى 
ــدرات  ــارات والق ــة  المه ــتيعاب ,تنمي ــم ,االس ــتويات االدراك والفه ــة ومس ــة التعليمي العملي

ألفــراد العينــة  مــن وجهــة نظــر معلميهــم فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة ) .

2- عــن وجــود فــروق ذات  داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة (α ≥ 0.05) بيــن اســتخدام 
التابلــت فــى العمليــة التعليميــة ومســتويات االدراك والفهــم ,االســتيعاب ,تنميــة  المهــارات 
والقــدرات ألفــراد العينــة  مــن وجهــة نظــر معلميهــم فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة تعــزى 
للمتغيــر الوصفــى النــوع . تــم اســتخدام اختبــار»  Tلعينتيــن مســتقلتين»، و تبيــن أن القيمــة 
االحتماليــة (Sig.) أكبــر مــن مســتوى الداللــة (α ≤0.05) وبذلــك نقبــل الفــرض العدمــى 
 (0.05 ≤ α) وهــو أنــه (ال توجــد فـــــــروق ذات  داللــة إحصائيــة عنــد مســـــتوى الداللــة
بيــن اســتخدام التابلــت فــى العمليــة التعليميــة ومســتويات االدراك والفهــم ,االســتيعاب ,تنميــة  
ــة  ــة التعليمي ــي العملي ــم ف ــر معلميه ــة نظ ــن وجه ــة  م ــراد العين ــدرات ألف ــارات والق المه

والتربويــة تعــزى للمتغيــر تعــزى لمتغــــــــير النــوع)  .

3- عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة (α ≥ 0.05) بيــن اســتخدام 
ــن خــالل  ــم م ــة ومعلمه ــراد العين ــة الف ــة االيجابي ــة والتفاعلي ــة التعليمي ــى العملي ــت ف التابل
ــواد  ــم الم ــان لفهمه ــا االطمئن ــن خالله ــن م ــدة وسلســلة يمك ــة جي ــاش و الحــوار بطريق النق
ــتخدام  ــم اس ــوع . ت ــر الن ــزى لمتغي ــداع  تع ــكار واالب ــو االبت ــم نح ــى تدفعه ــة الت المطروح
اختبــار»  Tلعينتيــن مســتقلتين»، و تبيــن أن القيمــة االحتماليــة (Sig.) أكبــر مــن مســتوى 
ــروق ذات   ــد فـــــ ــه (ال توج ــو أن ــى وه ــرض العدم ــل الف ــك نقب ــة (α ≤0.05) وبذل الدالل
داللــة إحصائيــة عنــد مســـــتوى الداللــة (α ≥ 0.05) بيــن اســتخدام التابلــت فــى العمليــة 
التعليميــة والتفاعليــة االيجابيــة الفــراد العينــة ومعلمهــم مــن خــالل النقــاش و الحــوار بطريقة 
جيــدة وسلســلة يمكــن مــن خاللهــا االطمئنــان لفهمهــم المــواد المطروحــة التــى تدفعهــم نحــو 

االبتــكار واالبــداع  تعــزى لمتغيــر النــوع).

4- عــن وجــود  فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة (α ≥ 0.05) بيــن اســتخدام 
ــة  المهــارات  ــة ومســتوىات االدراك ,الفهــم ,االســتيعاب ,تنمي ــة التعليمي ــت فــى العملي التابل
والقــدرات , تحســين  االداء والتحصيــل العلمــى والتربــوى الفــراد العينـــــة تعــزى للمتغيــر 
الوصفــى الصــف (الرابــع ,الخامــس) . تــم اســتخدام اختبــــــار »  Tلعينتيــن مســتقلتين»، و 
تبيــــــن أن القيمـــــــة االحتماليـــــة (Sig.) أقــل مــن مســـــتوى الداللــة (α ≥ 0.05) ومن ثم 
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نرفــض الفــرض العدمــى ونقبــل الفــرض البديــل وهــو أنــه ( توجــد فـــــــروق ذات  داللــة 
إحصائيــة عنــد مســـــتوى الداللــة (α ≥ 0.05) بيــن اســتخدام التابلــت فــى العمليــة التعليميــة 
ومســتويات االدراك والفهــم ,االســتيعاب ,تنميــة  المهــارات والقــدرات ألفــراد العينــة  مــن 
وجهــة نظــر معلميهــم فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة تعــزى للمتغيــر تعــزى لمتغــــــــير 

الصــف)  .

5- عــن وجــود  فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة (α ≥ 0.05) بيــن اســتخدام 
ــم مــن خــالل  ــة ومعلمه ــراد العين ــة الف ــة االيجابي ــة و التفاعلي ــة التعليمي ــى العملي ــت ف التابل
ــواد  ــم الم ــان لفهمه ــا االطمئن ــن خالله ــن م ــدة وسلســلة يمك ــة جي ــاش و الحــوار بطريق النق
ــداع  تعــزى للمتغيــر  ــكار واالب ــة للطــالب نحــو االبت ــم اســهامات  ايجابي المطروحــة وتقدي
الصــف (الرابــع ,الخامــس). وقــد تــم اســتخدام اختبــــــار »  Tلعينتيــن مســتقلتين»، و 
تبيــــــن أن القيمـــــــة االحتماليـــــة (Sig.) أقــل مــن مســـــتوى الداللــة (α ≥ 0.05) ومن ثم 
نرفــض الفــرض العدمــى ونقبــل الفــرض البديــل وهــو أنــه. ( توجــد فـــــــروق ذات  داللــة 
إحصائيــة عنــد مســـــتوى الداللــة (α ≥ 0.05) بيــن اســتخدام التابلــت فــى العمليــة التعليميــة 
و التفاعليــة االيجابيــة الفــراد العينــة ومعلمهــم مــن خــالل النقــاش و الحــوار بطريقــة جيــدة 
وسلســلة يمكــن مــن خاللهــا االطمئنــان لفهمهــم المــواد المطروحــة وتقديــم اســهامات  ايجابية 

للطــالب نحــو االبتــكار واالبــداع  تعــزى للمتغيــر الصــف (الرابــع ,الخامــس).
النتــــــائج والتوصيــــــات :

أوال : النتائج:
 توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك أثــرا كبيــرا الســتخدام التقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة فــي . 1

تحســين وتطوير مســتوى األداء والتحصيل العلمى والتربوي لطاب الصفين الرابع والخامس 
االبتدائييــن، ويتفــق هــذا مــع دراســة )Jennifer. L. & Mohammed T.2016( التــي 
أكــدت أن التكنولوجيــا لهــا دور تأثيــرى علــى التحصيــل األكاديمــى والدافعيــة، وكذلــك دراســات 
كل مــن )جــرار، أكــرم محمــد نظمـــي.2013(. )أكــرم محمــد أحمــد الحــاج. 2013( ودراســة 

)مختــار عثمــان الصديــق، 2009( .
 أن اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة لــه دور بــارز . 2

ومهــم فــي تحســين وتنميــة قــدرات ومهــارات طــاب الصفيــن الرابــع والخامــس االبتدائييــن، 
وجــاءت هــذه النتيجــة متفقــة مــع دراســة )ســماح محمــد عبــد العليــم. 2017( ودراســة )ياســر 
بــن عيــد عــواد الســلمي. 2013( بينمــا أضافــت دراســة )Ding &Hao Fang.2009( إلــى 
أن المحــاكاة االفتراضيــة تــؤدي دورا مهمــا فــي إكســاب مهــارات البحــث وتحســين القــدرات 

االستكشــافية.
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 أهميــة التطبيقــات التقنيــة للتكنولوجيــا الحديثــة المرتبطــة بالعمليــة التعليميــة والتربويــة فــي . 3
إيجــاد بيئــة جيــدة وخصبــة للتفاعليــة اإليجابيــة بيــن طــاب الصفيــن الرابــع والخامس االبتدائيين 
ومعلميهم يمكن من خالها االطمئنان على مستوى الفهم واالستيعاب للمواد العلمية بطريقة 
بــداء  جيــدة وسلســة، إضافــة إلــى زرع قيــم وأخــاق ومبــاديء للطــاب أثنــاء التحــاور والنقــاش واإ
اآلراء، وقد جاء هذا متفقًا مع دراسة ) Mowry. et al. 2007( التي أبرزت دور وفاعلية 
البيئــة التعليميــة مــن خــال معمــل البيولوجــى وتأثيــره نحــو المهــارات والتحصيــل واالتجــاه فــي 

العلــوم والكمبيوتــر.
 أن اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة قــد أســهم بطريقــة . 4

مباشــرة فــي رفــع مســتوى اإلدراك والمعرفــة والقــدرة علــى التعبيــر عــن الــذات، وســاعد فــي حــل 
مشــكات تربويــة ونفســية، مثــل االنطــواء والخجــل الــذي ينتــاب بعــض الطــاب والطالبــات. 

أن مــن األساســيات الضروريــة والازمــة لتحقيــق النهــوض والرقــى واالبتــكار اســتخدام التقنيــات . 5
التكنولوجيــة الحديثــة )التابلــت( بفاعليــة وجديــة فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة، وهــذا مــا أكدتــه 
دراســة)Patricia .2002.43( مــن أن التابلــت مــن األدوات التكنولوجيــة التــي تعمــل علــى 

نجــاح العمليــة التعليميــة.
 أهميــة التدريــب علــى التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة المرتبطــة بالعمليــة التعليميــة والتربويــة؛ . 6

لمــا لهــا مــن دور بالـــغ التأثيــر فــي رفــع المســتوى واألداء المهنــى والفنــى والعلمـــى للمعلميــن، 
وأن كا مــن الجنســين )الذكــور واإلنــاث( لديهــم نفــس الفرصــة فــي االرتقــاء بمســتواهم العلمــى 

والتربــوي عندمــا يتــم االســتخدام األمثــل للتابلــت فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة.
ثانيا: التوصيــات:

تــرى الباحثــة ضــرورة تعميــم تجربــة تطبيــق اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة )التابلــت( - 
نشــاء نظــام تقنــى  فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة علــى مســتوى مرحلــة التعليــم األساســى، واإ
ومهنــى مســتقل تابــع لــوزارة التربيــة والتعليــم يتولــى المســؤلية كاملــة عــن ســن وتشــريع لوائــح 
وقوانيــن خاصــة بتطبيــق تلــك التقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة. 

متابعــة تنفيــذ خطــوات تطبيــق هــذا النظــام التقنــى والمهنــى بصفــة مســتمرة، وتذليــل كل - 
المعوقــات التــي قــد تطــرأ عليــه، ســواء أثنــاء التنفيــذ أو أثنــاء المتابعــة، إضافــة إلــى ضــرورة 
التقييــم والتقويــم والتوجيــه لمراحــل هــذا النظــام الــذى يولــى تطبيــق التقنيــات التكنولوجيــا 

الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة باســتخدام أســاليب علميــة صحيحــة اهتمامــا.
تأمــل الباحثــة مــن مؤسســات التربيــة والتعليــم أن توفــر كل اإلمكانيــات الازمــة المرتبطــة - 

بتطبيــق هــذه التقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة ســواء كانــت 
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أجهــزة أو تجهيــزات داخــل المــدراس أو غيرهــا، كمــا توصــى الباحثــة الجهــات التــي تعمــل 
فــي مجــال التربيــة والتعليــم بضــرورة االســتفادة القصــوى مــن الخدمــات التــي يمكــن الحصــول 
عليهــا مــن شــبكة المعلومــات الدوليــة )اإلنترنــت( والتــي تخــدم العمليــة التربويــة والتعليميــة 

وتربــط بيــن فــروع مؤسســات التربيــة والتعليــم. 
ضــرورة تطبيــق معاييــر الجــودة العالميــة فــي اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة - 

فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة شــاملة جميــع محــاور العمليــة التعليميــة.
المراجـــــــــع 

المراجـــــــــع العربيـــــــــة:-
أكــرم محمــد أحمــد الحــاج. “ أثــر إدارة واســتخدام الوســائط التعليميــة اإللكترونيــة فــي التعليــم بجامعــة الجــوف . 7

 .2014. ”
آمــال ســعيدى وحنــان بربــارى. “ دور تكنولوجيــا التعليــم ووســائلها فــي توجيــه المتعلــم العصــري دراســة فــي قســم . 8

اللغــة العربيــة جامعــة تبســة أنموذجــا” . 2017. 
بوكراتم بلقاسم . خلول غانية .” دور تكنولوجيا المعلومات الرقمية في التربية والتعليم “ . 2012 .. 9

تيســير اندراوس ســليم .”تكنولوجيا التعليم المتنقل “ cybrarians fournal دورية الكترونية فصلية محكمة . 10
2010.

جرار، أكرم محمد نظمـــي. “أثـــر التـــدريس باســـتخدام برنـــامجي إكســـل وبوربوينـــت فـــي تحصـــيل طلبـــة الصـــف . 11
الثـــامن األساســـي فـــي وحــدة اإلحصــاء ودافعيتهــم نحــو التعلــم فــي منطقــة نابلــس”. ســالة ماجســتير غيــر 

منشــورة. جامعــة النجــاح الوطنيــة. نابلــس. .2013
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