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Abstract 

Using innovation to enhance the education process is one of the most used and 

preferred approach to develop the education systems in the world, and one of the 

most practical innovations used in this field is using tablets to ease the education 

process. The main purpose of this article is to present the studies that addressed the 

topic of learning using the tablet devices instead of paper books and notebooks with 

a bibliometric study. This bibliometric study covered the elite of Institute of 

Scientific Information (ISI) articles that are indexed in the Web of Science (WoS) 

indexing database. Through the analysis of 115 articles that were included in the 

finding of this study which will be presented in three main Categories; the most 

important “cited” articles, journals, authors, and keywords, The most productive 

authors, journals, countries, and finally the methodological approach characteristics 

of the studies.  These information will help the researcher in this field to save their 

time and effort to identify the key studies and issues in this field. 
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 الملخص

يعد استخدام االبتكار يف تعزيز عملية التعليم أحد أكثر األساليب استخداًما وتفضياًل لتطوير نظم التعليم يف 
العامل، وأحد أهم االبتكارات العملية املستخدمة يف هذا اجملال هي استخدام األجهزة اللوحية لتسهيل عملية 

اللوحية  دام األجهزةالتعلم باستخسات اليت تناولت موضوع التعليم. الغرض الرئيسي من هذه املقالة هو تقدمي الدرا
بدال من الكتب الورقية والدفاتر مع دراسة مسحية للمراجع البحثية السابقة )دراسة بيبليومرتية(. غطت هذه الدراسة 

( WoS( املفهرسة يف قاعدة بيانات فهرسة الويب )ISIالببليومرتية صفوة مقاالت معهد املعلومات العلمية )
مقالة مت تضمينها يف نتائج هذه الدراسة واليت سيتم عرضها يف ثالث فئات رئيسية  111وذلك من خالل حتليل 

؛ أهم املقاالت "حبسب االقتباس" ، واجملالت ، واملؤلفني ، والكلمات الرئيسية ، واملؤلفون األكثر إنتاجية ، 
ال دراسات. ستساعد هذه املعلومات الباحث يف هذا اجملواجملالت ، والبلدان ، وأخريًا خصائص املنهج املنهجي لل

 على توفري الوقت واجلهد لتحديد الدراسات والقضايا الرئيسية يف هذا اجملال.

 األجهزة اللوحية, عمليات التعليم, دراسة مسحية للمراجع البحثية السابقة )دراسة بيبليومرتية( لمات البحث:ك
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 المقدمة 

أصبح استخدام االبتكار يف طرق التدريس / التعلم هو اجلزء األكثر أمهية يف عملية التعلم لتحفيز الطالب وزيادة 

، الذي يعترب واحًدا من املقاييس  7112إنتاجيتهم ، وخاصة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية. وفًقا لتقرير األفق لعام 

 األكثر احرتاًما ملوضوع اعتماد التقنيات يف التعليم، فقد ذكر بالفعل زيادة استخدام أجهزة التعلم املتنقلة يف املدارس

(Becker et al., 2017) ًاعتماد عدة تكنولوجيات يف صناعة التعليم. ويعتقدون أن. وتوقع تقرير األفق أيضا 

تكون املنهجيات س من خالل تطبيق أدواهتا مثل احلوسبة السحابية والتعلم املتنقلالرابعة  اجلديد للثورة الصناعيةالعصر 

 .يف اجليل القادم من التدريس املدرسي واعتمادية األكثر موثوقية

، خاصة يف جمال  ةاملشهد اإلعالمي احلايل يتغري وينمو بوترية سريعة. منطقة تطبيق األجهزة اجلديدة واسعة ومتوسع

اهلواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية. هذا األخري ذو أمهية متزايدة لقطاع املدارس ، حيث حدثت تغيريات هائلة 

يف العديد من املدارس خالل العقود املاضية. فيما يتعلق بوسائط اإلعالم ، بدأت التغيريات مع أجهزة داعمة مثل 

لبيضاء وانتقلت إىل أجهزة العرض احملمولة وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وأجهزة الكمبيوتر جهاز العرض العلوي واللوحة ا

 . (Al-Sa'di, Parry, Carter, & Ieee, 2014; Kroell & Ebner, 2011) الشخصية إلثراء 

جهاز األيباد من   يف الوقت احلاضر ، تركز املزيد واملزيد من املدارس على القيمة املضافة من األجهزة اللوحية ، مثل

جداً ريح مإنه أيًضا خفيف جًدا ، ومن مث فهو أمر ف للعمل على الفور، هذا اجلهاز جاهز   شركة أبل, فباإلضافة أىل أن
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. عالوة على ذلك ، يتم توفري عدد ال حيصى من تطبيقات التعلم وطرق نقل املوضوعات يف ومن خالل هذه للطالب

األجهزة. ميكن الرتويج جملموعة متنوعة من املهارات جلميع املواد ، مثل مهارات االستماع والقراءة واالستدالل من 

 .خالل جمموعة من األنشطة والتطبيقات

مليون جهاز يف قطاع التعليم يف  1.1املوضة احلالية ، آبل آي باد ، طريقها حنو املدارس اليت تضم رائدة  تشق

 ألف طلب تعليمي ، ووفًقا لإلعالنات ، سيزداد العدد قريًبا 71الواليات املتحدة ، حيث تقدم أكثر من 

(Mkaufman, 2012).   . األشياء  احلالية وتطبيقاهتا مثل إنرتنت الرابعةعالوة على ذلك ، فإن الثورة الصناعية

، وتطبيقات البيانات الضخمة تقرتح املزيد واملزيد من تنفيذ هذه التقنيات املبتكرة اجلديدة ،  احلوسبة السحابية، 

وسيؤدي استخدام األجهزة اللوحية يف املدارس االبتدائية إىل متهيد الطريق أمام الطالب للتوافق يف القرن اجلديد بفعالية 

 ..(Goncalves, Costa, & Araujo, 2016)وبشكل منتج 

جند  موضوع التعلم باستخدام األجهزة اللوحية بداًل من الكتب الورقية والدفاتر ، تناقشتناول الدراسات احلالية اليت وب

للمقاالت.  ISI اليت تقوم فقط بفهرسة مستوى (WoS) املقاالت املفهرسة يف قاعدة بيانات فهرسة ويب العلم أن

ت رئيسية ليل هذه الدراسة ومت تصنيف معلوماهتم البيبليومرتية ضمن ثالث فئامت تضمني مائة ومخسة عشر مقالة يف حت

 .وتقرير اإلنتاجية وتقرير مواصفات املقاالت االقتباس ؛ تقرير
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ومن مث ، يبدأ هيكل هذه املقالة مبقدمة موجزة تتبعها املنهجية املستخدمة. يف وقت الحق ، تعرض الدراسة حتليل 
 .الرئيسية ومقرتحات الدراسة املستقبلية. وأخريا تتم مناقشة االستنتاج واملالحظات النهائيةالنتائج والنتائج 

 

 العلمية: المنهجية

مت إجراء مسح بيليومرتي على املقاالت اليت تدرس استخدام األجهزة اللوحية يف العملية التعليمية وجانب التعلم كبديل 

  ، أجري البحث باستخدام كلمات Web of Science قاعدة بياناتللكتب الورقية وكتب املذكرة. باستخدام 

“tablet, learning”    1721يف عنوان املقاالت فقط ، باختيار الفرتة الزمنية لكل السنوات اليت تغطي الفرتة من 

 اتدستناملنوع ل تصفية مقالة . ونتيجة لذلك ، من خالل تنفيذ 147 ظهور . وقد أدى هذا بدوره إىل7112إىل 

مادة ، وبعد ذلك ، بعد  131اء املواد التحريرية ، أصبحت النتيجة صواختيار املقاالت واألوراق واستعراض املقاالت واق

فحص اخلالصات من خالل عملية الفحص املزدوج من قبل اثنني من الباحثني املختلفني الذين ينفذون هذا الربنامج. 

قالة فقط تتعلق بنطاق الدراسة )على سبيل املثال ، األجهزة اللوحية تعين م 111، تبني أن  131من هذه املقاالت الـ 

 .يمن املقاالت كبيانات لتنفيذ هذا البحث الببليومرت  القدر اهذ اعتمادجهاز الشاشة بداًل من العالج الطيب( ويتم 
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 : مقدار عدد املنشورات بالنسبة للسنة7الشكل    : مقدار االقتباس بالنسبة للسنة.1الشكل 

 :تحليل البيانات و البحث

 اخلصائص العامة والطريقة

 ددعالث ، نظرت هذه الدراسة يف املنشور اإلمجايل على مر السنني ومقارنة بالأواًل ، وقبل النظر يف الفئات الث

واحدة يف عام  ذروتان,ومن الواضح أن هناك  يف كل عام. ةاملنشور  عدد املقاالت 7سنويًا. ويبني الشكل  اتاالقتباس

، يف حني أن الذروة  7111منشورات تليها اخنفاض إىل مادة واحدة فقط يف عام  11وصلت إىل حوايل  7112

 زيادة منتظمة يف 1يف ذلك العام. ومع ذلك ، يظهر الشكل  مقالة 71حيث جتاوزت  7111الثانية كانت يف عام 

 .7112تتضاعف حىت عام  ت بدأتحيث أن أعداد االقتباسا 7113حىت عام  اتاالقتباس عدد

ا مم 1أهم  ذه املقاالت ، ويف هذا التقرير ، تقدم الدراسة الببليومرتيةهل االقتباسبعد ذلك ، تبحث الدراسة يف تقرير 

، أعلى مت اقتباسه ر/ املؤمت أكثر جملة حمّكمة، الذين مت اقتباسهم، أهم املؤلفني  اليت مت اقتباسهايلي: أهم املقاالت 

  .اقتباسامات الرئيسية الكل
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  Alvarez, Claudio; Brown, Christian; Nussbaum, Miguelأهم املؤلفني املذكورين هم 

علم التعاوين وجًها من أجل تعزيز الت ةلوحيالمبيوتر كالوأجهزة  الكتب الشبكية يف مقالتهم بعنوان "دراسة مقارنة بني 

" املركز األول يف  COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR" لوجه ، واليت منحت جملة 

ا مالحظة (. بينما ميكنن(Alvarez, Brown, & Nussbaum, 2011) االقتباس منهاأهم اجملالت اليت مت 

 أن أعلى الكلمات الرئيسية اليت مت االستشهاد 

، والتعليم التعاوين املدعم وجًها لوجه ،  Netbooks ، و Classroom هبا بعد اجلهاز اللوحي هي: التقنية يف

 .التايل 1والدراسة املقارنة ، والتعاون كما يوضح اجلدول 

 : تقرير االقتباس.1اجلدول 

 تقرير اإلقتباس

A) العدد المقاالت 
1 Comparative study of netbooks and tablet PCs for fostering face-to-face collaborative learning 26 
2 Ink, improvisation, and interactive engagement: Learning with tablets 25 
3 Tablets for Informal Language Learning: Student Usage And Attitudes 24 
4 Learning to take the tablet: How pre-service teachers use iPads to facilitate their learning 16 
5 Using a Tablet PC to Enhance Student Engagement and Learning in an Introductory Organic Chemistry Course 15 
B) العدد المؤلفون 
1 Alvarez, Claudio; Brown, Christian; Nussbaum, Miguel 26 
2 Roscbelle, Jeremy; Tatar, Deborab; Cbaudhury, S. Raj; 25 
3 Chen, Xiao-Bin 22 
4 Derting, Terry L.; Cox, James R. 15 
5 Pegrum, Mark; Howitt, Christine; Striepe, Michelle 15 
C)  منهاالمجالت التي تم االقتباس  العدد 
1 COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 26 
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2 COMPUTER 25 
3 LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY 22 
4 JOURNAL OF DENTAL EDUCATION 15 
5 JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 15 
D) العدد أكثر الكلمات المفتاحية اقتباسا 
1 Tablet 42 

2 Technology in Classroom, Netbooks, Face-to-Face Computer Supported Collaborative Learning, Comparative Study, and 
Collaboration. 27 

3 Tablet- assisted Language Learning, Mobile - assisted Language Learning, Action Research 24 
4 Tablet PC, IPad. 20 
5 Mobile Learning, Educational Technologies. 19 

يومرتية وفًقا للخصائص الببل ئيةحصااإلهذه الدراسة  هااالنتقال إىل تقرير اإلنتاجية ، وهو الفئة الثانية اليت ستقدموب

التالية ؛ أعلى املؤلفني املنتجني ، أعلى اجملالت املنتجة ، أعلى البلدان املنتجة ، أعلى املؤسسات األكادميية املنتجة. 

 ,Olsen, Filer, Tront)) منشورات 4هو املؤلف األعلى إنتاًجا من  TRONT JG من املالحظ أن

Scales, & Ieee, 2008; Tront & Ieee, 2011; Tront, McMartin, & Ieee, 2014; 

Tront, Prey, & Ieee, 2015), يف حني أن ، FRONTIERS IN EDUCATION   

CONFERENCE   منشورات ، وحقيقة أن الواليات املتحدة  11كانت اجمللة األعلى إنتاجية مع ما جمموعه

منشور   74لعدد بني املكان األول والثاين ، مع ما جمموعه اإلنتاجية مع فرق كبري يف ا البلدان األعلىاألمريكية تقود 

 2كانت الواليات املتحدة أول دولة منتجة ، وهي تساوي الدول الثالث اليت جاءت يف املرتبة الثانية جمتمعة مع 

هي املؤسسات األكادميية األعلى  VIRGINIA TECH منشورات لكل منها. وأخريًا ميكننا مالحظة أن



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 4, 2018   

06 
 

معاهد ، مبا جمموعه منشورين فقط لكل منها  2منشورات ، بينما يتم أخذ املرتبة الثانية من قبل  2جمموعه إنتاًجا مبا 

 :التايل 7، كما هو موضح يف اجلدول 

 نتاجية.: تقرير اإل7اجلدول 

نتاجيةاإلتقرير   
A) العدد المؤلف % 

1 TRONT JG& Ieee 4 3.5 
2 8 Authors with 2 articles 2 13.9  

B) العدد المجلة المحّكمة % 
1 FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE 10 8.7  
2 INTED PROCEEDINGS/ LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 7*2 12  

3 
EDULEARN PROCEEDINGS/  
FIE 2008 IEEE FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENCE VOLS 1 3  5*2 8.8  

4 ICERI PROCEEDINGS 4 3.5  

5 
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR/ ICERI2014 7TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF EDUCATION RESEARCH AND INNOVATION 

3*2 5.2  

C) العدد البلد % 
 20.9 24 الواليات المتحدة األمريكية 1
  20.9 3*8 اليابان/ إسبانيا/ تايوان 2
  6.1 7 انكلترا 3
 8.1 2*5 أستراليا/ ألمانيا 4

D) العدد المؤسسة األكاديمية % 
1 VIRGINIA TECH  7 6.1  
2 8Academic Institutions with 2 articles 2*8 13.9  

نهجية الذي حيتوي على ما يلي: معايري التقييم ؛ املنهجية امل مناهج البحثيعرض التقرير األخري تقرير خصائص 

)النظرية أو النظرية والتجريبية( ؛ نوع الدراسة )املقطعية أو الطولية( ؛ طريقة البحث )النوعية أو الكمية أو املختلطة( 

ليل البيانات ( ؛ تقنيات حت؛ مصدر مجع البيانات )املستندات أو املقابالت أو االستبيانات أو املالحظات أو املختلطة
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)اإلحصاء الوصفي أو اإلحصاء االستداليل أو حتليل اخلطاب أو حتليل احملتوى( ؛ مصدر البيانات )أساسي ، ثانوي 

 :تقرير خصائص املقاالت 3، مزيج(. يعرض اجلدول 

ت جتريًبا باإلضافة إىل ، وجد أن ثالثة أرباع املقاالت استخدم 111بعد دراسة شاملة لكل املقاالت املختارة الـ 

من  ٪ 01املقاربة النظرية ، يف حني أن مجيع املقاالت كانت مقطعية باستثناء مقطع واحد فقط طويل. كان حوايل 

من مصدر البيانات متبوعة بـ  ٪11. كانت "املالحظة" حوايل ٪ 2الكمي ، و  ٪ 37الكميات النوعية ، و 

( ، يف حني أن حوايل ثالثة أرباع نوع ٪14) 40في وحتليل اخلطاب ، "املستندات". املوازنة بني اإلحصاء الوص

 .األرقام والنسب املئوية الكاملة 3البيانات أساسي. للحصول على التفاصيل الكاملة ، يوضح اجلدول 

 %  العدد تقرير خصائص مناهج البحث

A) نوع منهج البحث     

 35.7 41 نظري فقط      1

 64.3 74 نظري وتجريبي 2

B) نوع الدراسة     

 99.1 114 دراسة مقطعية 1

 0.9 1 دراسية طولية  2

C) طريقة تحليل البيانات     

 59.1 68  نوعية      1

 32.2 37  كمية      2

 8.7 10 نوعية وكمية معا        3

D) مصدر جمع البيانات    

 29.6 34 الوثائق 1

 4.3 5 المقابالت 2

 16.5 19 االستبانات 3

 49.6 57 المشاهدات 4

 0.0 0 مصادر مختلطة 5

E) تقنيات التحليل االحصائي     

 46.1 53 اإلحصاء الوصفي 1
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 0.0 0 اإلحصاء اإلستداللي 2

 53.9 62 تحليل الخطاب 3

 0.0 0 تحليل المحتوى 4

F) مصدر البيانات    

 62.6 72 أساسي 1

 37.4 43 ثانوي 2

 0.0 0 مختلط 3

 

 :الخالصة ومالحظات أخرى

وضوع استخدام تم بهتكتحليل بيبليومرتي ، ستخدم هذه الدراسة ، توفريا للوقت واجلهد والعرق من األحباث اليت 

والكلمات  ّكمةاحمل الكمبيوتر اللوحي يف التعلم ، وإعطاءها حملة عن أعلى املقاالت املذكورة ، واملؤلفني ، واجملالت

كادميية والدول ، واملؤسسات األ احملّكمة املؤلفني األكثر إنتاجية ، واجملالت ا حتددذلك ، فإهنالرئيسية. وعالوة على 

أنواًعا رئيسية من  هرتظاليت نشرت حول املوضوع املذكور. وأخريًا ، يوضح ذلك حتلياًل دقيًقا خلصائص املقاالت اليت 

واملصنفة   111  لا يانات املستخدمة يف هذه املقاالتالدراسة واملنهجيات ونوع ومصدر البيانات وتقنيات حتليل الب

 .Web of Science (WoS)واليت مت ذكرها يف قاعدة بيانات   ISIبتصنيف

عالوة على ذلك ، ستوصي هذه الدراسة حقاً بدراسة أكثر تفصيالً حول موضوع استخدام األجهزة اللوحية باستخدام 

ذه املقاالت واستخراج معلومات أكثر تفصياًل ذات صلة تساعد توى هحملحتليل مراجعة منهجي ملزيد من فحص 

 .الباحث الذي يهتم هبذا املوضوع
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 تضارب المصالح

 .أي تضارب يف املصاحل ان عن عدم وجوديعلن املؤلف
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