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امللخلص :هدف البحث احلايل إىل حتديد مهارات استخدام وتوظيف تطبيقات التعلم النقال الالزمة
لطالب كلية الرتبية يف ضوء احتياجاهتم التدريبية ،وذلك ملحاولة حتسني كفاءة وأداء الطالب املعلمني
أثناء اإلعداد بكليات الرتبية فيام يتعلق بمجال توظيف التكنولوجيا يف التعليم ،ولتحقيق هدف
البحث تم االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل ،وإعداد قائمة عامة بمهارات استخدام وتوظيف
تطبيقات التعلم النقال الواجب توافرها لدى طالب كليات الرتبية ،كذلك تم إعداد استبيان لتحديد
احتياجات طالب كلية الرتبية من مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال والالزم تنميتها لدهيم،
وبتحليل النتائج تم التوصل إىل قائمة بمهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال تضمنت ( )9مهارات
رئيسية ،و( )64مهارة فرعية مطلوب تنميتها لدى طالب كلية الرتبية ،ويف ضوء هذه النتيجة تم
تقديم جمموعة من التوصيات البحثية.
الكلامت املفتاحية :تكنولوجيا التعليم -التعلم النقال -التطبيقات التعليمية -االحتياجات التدريبية.
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Abstract: The current research aimed to identify the skills of using and employing
the mobile learning applications required for the Faculty of Education students in
light of their training needs. In order to improving the efficiency and performance of
the teachers during the preparation in faculties of education regarding the field of
employing technology in education. To achieve the research objective, the researcher
was used the descriptive analytical methodology, and prepared a general skills list
included the skills of employing m-learning applications. A questionnaire was also
prepared to identify the students' needs from the skills of employing m-learning
applications. After analyzing the results, a skills list of employing m-learning
applications was obtained and included (9) main skills and (64) sub-skills required for
Faculty of Education students. In light of this results, researcher presented some
research recommendations.
Keywords: Instructional Technology – M-Learning - Learning Applications Training Needs.
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Summary
Introduction:
Due to the widespread and growing of mobile devices such as smartphones,
tablets and pads, and widespread use of the internet, and emergence of 3g and 4g
services in mobile networks, and the emergence of applications that support distance
learning, mobile learning apps become one of the most important skills which
required to be acquire and development for the teachers during the preparation in the
faculties of education.
Salman (2016) pointed out that the trend towards the development of mlearning skills has become an urgent necessity for the improve of the students
efficiency and the educational process. Yorganci (2017) examined the students selfefficacy and their attitudes toward the use of m-learning applications.
Based on the recommendations of many previous studies and conferences to
improve the competencies of teachers in the field of educational technology during the
preparation. And in keeping with the attention and direction of the Egyptian Ministry of
Education towards developing the elements of the educational system, improving the
teachers efficiency and developing their skills in the use and employment of technology
in education, this research came to identify the skills of using and employing m-learning
applications required for the faculty of education students in light of their training needs.
Research Problem:
The research problem is low level of faculty of education students in skills of
using and employing of m-learning applications. Therefore, there is a need to
conceptualize the skills of employing m-learning applications and identify those skills
required for development in light their training needs. The research problem was
addressed by answering the following questions:


What skills of employing m-learning applications required for faculty of
education students?



What are the training needs of the faculty of education students from the
skills of employing m-learning applications?
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.5
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Research objectives:
This research aimed to achieve the following:


Identifying the performance of the students in the skills of using and
employing m-learning applications.



Identifying the skills of m-learning applications required for faculty of
education students.



Identifying the training needs of the faculty of education students from the
skills of employing m-learning applications.

Research Limitations:
1) The practical aspects of the skills of employing m-learning applications.
2) Google classroom application.
3) 3rd students at the faculty of education - Suez university, the scientific
divisions.
Research Tools:
To achieve the research objectives, researchers prepared a general skills list
included the skills of employing m-learning applications. And a questionnaire was
also prepared to identify the students' needs from the skills of employing m-learning
applications.
Methodology and Procedures:
In this research, the descriptive analytical approach was used to identifying the
performance of the students in the skills of using and employing m-learning
applications and their training needs according to the following procedures:
1) Review and analysis of the literature related to research.
2) Preparation of an initial skills list of employing m-learning applications
required for faculty of education students. And reviewed with a group of
experts specializing in education technology, then modify the list in light of
their opinions.
3) Preparation of a questionnaire to identify the students' needs from the skills
of employing m-learning applications. And reviewed with a group of experts
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specializing in education technology and measurement and evaluation, then
modify the list in light of their opinions.
4) Initial application of the questionnaire and calculate the reliability
coefficient, then prepare it in its final form.
5) Basic application of the questionnaire on a sample from the faculty of
education students to determine their needs of skills.
6) Statistical processing of results using the SPSS.
7) Present the results, recommendations and suggestions.
Research Results:
The research results are summarized in skills list of employing m-learning
applications required for faculty of education students in light of their training needs
shown in the following table:
Table (1): summary of research results
S

1

2

3

4

Sub-

main skills

skills

Install Google
classroom
Create and customize a
new class
Participant
Management
Category of class
Topics

mean

Relative

Std.

Degree

weight

Deviation

of need

3

2.15

72%

0.81

Medium

5

2.37

79%

0.70

High

5

2.50

84%

0.59

High

4

2.44

82%

0.65

High

5

add class materials

16

2.46

82%

0.62

High

6

share a new post

6

2.64

89%

0.51

High

7

crate a new Assignment

8

2.59

87%

0.55

High

8

share Questions

11

2.57

86%

0.56

High

6

2.66

89%

0.50

High

9

Management of
Assignments

The previous table shows the skills list of employing m-learning applications
included (9) main skills and (64) sub-skills related to the employing and using of
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Google classroom application. In addition to showed the mean, relative weight,
standard deviation, and degree of need for each skill.
In light of these findings, the researchers suggested some of the
recommendations such as preparation of training programs to train faculty of
education students on the skills of employing mobile learning applications reached.
Utilizing the list of training needs while designing and developing the training
programs for teachers. And organizing training courses and programs for teachers inservice on the use of e-learning programs in teaching.
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مقدمة
نظرا لالنتشار الواسع واملتزايد لألجهزة النقالة مثل اهلواتف الذكية  Smartphonesواألجهـزة
ً
اللوحية (التابلت)  Tabletsواآليباد  ،PADsوشيوع استخدام اإلنرتنت من خالهلا ،وظهـور خـدمات
 3Gو  4Gيف شبكات األجهزة املحمولة ،وظهور تطبيقات تدعم عملية التعلم عـن بعـدل لـذلك فقـد
أصبحت مهارات التعامل مع تطبيقات التعلم النقال Apps.

 M-Learningمن أهم املهارات املطلـوب

إكساهبا وتنميتها لدى الطالب املعلمني أثناء مراحل اإلعداد بكليات الرتبية.
ويعرف التعلم النقال بأنه "شكل من أشـكال الـتعلم عـن بعـد ،يـتم مـن خاللـه اسـتخدام
األجهزة الالسلكية الصغرية واملحمولـة يـدو ًيا مثـل اهلواتـف النقالـة Phones

 ،Mobileاملسـاعدات

الرقمية الشخصية  ،PADsاهلواتف الذكيـة  ،Smart Phonesواحلاسـبات الشخصـية الصـغرية

Tablet

 PCsلتحقيق املرونة والت فاعل يف عمليتي التدريس والتعلـيم يف أي وقـت ويف أي مكـان (الدهشـان،
.)26 ،2015
وقد أشارت دراسة سلامن ( )2016إىل أن االجتاه نحو تنمية مهارات التعلم املتنقـل أصـب
رضورة ملحة للنهوض بالطالب والعملية التعليمية ،وأوصـت باالهتامم بتنمية تلك املهـارات لـدى
طالب كلية الرتبية ،كام تناولت دراسة "يورجانيس" ) Yorganci (2017التحقق من الكفـاءة الذاتيـة
للطالب واجتاهاهتم نحو استخدام تطبيقات التعلم املتنقل ،يف حني تناولت دراسة كل من "اويـالريي
وســوهونني وواجيجــا وســوتينن" ) Oyelere, Suhonen, Wajiga & Sutinen (2018وصــف
إجراءات التحليل والتصميم وتنفيذ األنشطة اخلاصة بتصـميم وتطـوير تطبيقـات الـتعلم املتنقـل يف
التعليم اجلامعي.
ويف هذا السـيا أو

املـر ر الـدويل الثالـث للتعلـيم اإللكـرتوع والتعلـيم عـن بعـد-

الرياض )2013( -باالهتامم بتنمية مهارات الطالب وأعضـاء هيئـة التـدريس بمرسسـات التعلـيم
العايل عىل استخدام اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية ،باإلضافة إىل االهتامم بتطـوير حمتـوى الـتعلم
اإللكرتوع بشكل تفاعيل وجذاب لتحسني األداء ،كذلك أو

املر ر الدويل احلادي عرش "الـتعلم
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يف عرص التكنولوجيا الرقمية" -طرابلس )2016( -برضورة تدريب الطلبة والبـاحثني عـىل يليـات
التّمكّن من التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية.
ويتض مما تقدم توصية العديد من الدراسات السابقة واملر رات باالهتامم بتنميـة مهـارات
نظرا ألمهيتها يف الوقت احلايل ،حيث أن التعلم النقال يوفر تطبيقـات تعليميـة تفاعليـة
التعلم النقالً ،
نظـرا النتشـار
وجذابة للطالب يف خمتلف مراحل التعليم ،وتعد أكثر فاعلية مـن األنظمـة األخـرىً ،
األجهزة النقالة وكثرة استخدامها من قبل الطالب ،كام توفر هذه التطبيقات التفاعل والتواصـل بـني
املعلم وطالبه بشكل فعال يف أي وقت ومن أي مكان ،كـذلك إمكانيـة نرشـ املعلومـات والوسـائ
املتعددة.
وخالل عمل الباحثان بكلية الرتبية بجامعة السويسل الحظا تدع واضـ يف أداء الطـالب
للجوانب األ دائية ملهارات استخدام وتوظيف تطبيقـات الـتعلم النقـال ،وقـد يرجـع ذلـك إىل عـدة
أسباب ،منها عدم وجود مهارات حمـددة يلتـزم الطـالب باتباعهـا والتـدريب عليهـا ،وقلـة مراعـاة
االحتياجات التدريبية للطالب أثناء إعداد الربامج التعليميـة والتدريبيـةل وبـذلك فهنـاج حاجـة إىل
وضع تصور ملهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال ،وحتديـد تلـك املهـارات الـالزم تنميتهـا لـدى
طالب كلية الرتبية يف ضوء احتياجاهتم التدريبية.
وقد حاولت بعض الدراسات السابقة تناول مهارات التعلم النقال ،وتنميتها لدى الطـالب
واملعلمني ،ومنها دراسة موسى ومصطفى ( )2014والتـي هـدفت إىل التحقـق مـن فاعليـة برنـامج
تدريبي قائم عىل دمج التعليم اإللكرتوع السحايب واملتنقل يف تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات
اهلواتف الذكية لدى معلم التعليم األسايس ،وحددت مهارات استخدام تطبيقات اهلواتف الذكية يف:
مهارات استخدام الفيس بوج  ،Facebookواسـتخدام سـكايبي  ،Skypeوواتـس يب ،WhatsApp
وفرنج  ،Fringوأظهرت النتـائج فاعليـة الربنـامج التـدريبي يف تنميـة مهـارات اسـتخدام تطبيقـات
اهلواتف الذكية لدى املعلمني.
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كام توصلت دراسـة سـلامن ( )2016إىل قائمـة بمهـارات الـتعلم النقـال ،تضـمنت ()10
مهارات رئيسية يتبعها ( )57مهارة فرعية ،و ثلت املهارات الرئيسية يف :استخدام الربيد اإللكـرتوع
 ،Emailوالتخزين السحايب  ،Google Driveواملستندات التشـاركية  ،Google Documentsونـامذ
جوجــل  ،Google Formsواليوتيــوب  ،YouTubeوالتقــويم اإللكــرتوع ،Google Calendar
واملدونات  ،Bloggerوجوجل بلس  ،Google+واملر رات االفرتاضية .Hangout
وقد توصلت دراسة السعداوي ( )2016إىل قائمة باملهارات الالزمة الستخدام الكمبيـوتر
اللوحي يف التدريس ،بينام توصلت دراسة "تشـان وليـو وهوانـ

" )Chang, Liu & Huang (2017

إىل تطوير مقياس متعدد األبعاد لقياس وعي الطالب بالكفاءات الرئيسية للتعلم املتنقل.
ويالحظ أن معظم الدراسات السابقة قد ركزت عىل مهارات تطبيقات التعلم النقال اخلاصة
بالتواصل االجتامعي وتبادل ومشاركة امللفات ،بينام يتميز البحث احلايل بالرتكيز عىل مهارات توظيف
تطبيقات التعلم النقال اخلاصة بإدارة عملية التعلم ،وهي استخدام وتوظيف تطبيـق جوجـل كـالس
رووم  Google Classroomيف توظيف وإدارة الفصول التعليمية اإللكرتونية النقالة.
وبنا ًء عىل ما تقدم ،ويف ضوء توصيات العديد من الدراسات السـابقة واملـر رات بتحسـني
كفاءات املعلمني يف جمال تكنولوجيا التعليم أثناء اإلعداد بكليـات الرتبيـة ،ومسـايرة الهـتامم واجتـاه
وزارة الرتبية والتعليم املرصية نحو تطوير عنارص املنظومة التعليمية ،وحتسني كفاءة املعلمـني وتنميـة
مهاراهتم يف استخدام وتوظيف التكنولوجيا يف التعليمل فقـد جـاء البحـث احلـايل لتحديـد مهـارات
استخدام وتوظيف تطبيقات التعلم النقال الالزمة لطالب كلية الرتبية يف ضوء احتياجاهتم التدريبية.
مشكلة البحث
حتددت مشكلة البحث احلايل يف تدع مستوى طالب كلية الرتبية يف أداء مهـارات اسـتخدام
وتوظيف تطبيقات التعلم النقال ،وانخفاض قدرهتم عىل استخدام التطبيقات اخلاصة بـإدارة الـتعلم
النقالل وقد تم التأكد من هذه املشكلة بشـكل واضـ أثنـاء اإل اف عـىل طـالب الرتبيـة العمليـة
نظرا لتطبيق منظومة األجهزة اللوحية  Tabletيف هذه املرحلة ،حيث
وخاصة يف مرحلة الثانوية العامة ً
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تبني وجود صعوبة لدى طالب الرتبية العملية يف توظيف التطبيقات النقالة ،كذلك تم إجـراء مقابلـة
مع جمموعة من طالب كلية الرتبية بالفرقة الثالثة بشأن التعرف عىل مدى احتياجاهتم ملهارات توظيف
واستخدام تطبيقات التعلم النقال ،وقد أمجعوا عىل أهنم بحاجة إىل تلك املهـارات والتـدريب عليهـا،
حيث أهنا تعد من املهارات اهلامة يف الوقت احلايل ،ويركد ذلك توصيات بعـض الدراسـات السـابقة
واملر رات بضـرو رة حتديد مهارات توظيف واستخدام تطبيقات التعلم النقال والعمل عـىل تنميتهـا
واكساهبا لدى الطالب واملعلمني ،ولذا فهناج حاجـة إىل وضـع تصـور ملهـارات توظيـف تطبيقـات
التعلم النقال ،وحتديد تلك املهارات الالزم تنميتها لـدى طـالب كليـة الرتبيـة يف ضـوء احتياجـاهتم
التدريبية.
أسئلة البحث
ولقد تم تناول مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:


ما مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال  M-Learningالالزمة لطالب كلية الرتبية؟



ما االحتياجات التدريبية لطالب كلية الرتبيـة مـن مهـارات توظيـف تطبيقـات العلـم
النقال؟

أهداف البحث:
هدف البحث احلايل إىل حتقيق ما ييل:
 حتديد مهارات توظيف تطبيقات الـتعلم النقـال  M-Learningالالزمـة لطـالب كليـة
الرتبية.
 حتديد االحتياجات التدريبية لطالب كلية الرتبية من مهارات توظيف تطبيقـات العلـم
النقال.
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أمهية البحث:
أوالً :األمهية النظرية:
عرضا نظر ًيا قد يمثل إضافة ملجال تكنولوجيا التعليم ،حيث يتناول عدة
يقدم البحث احلايل ً
عنارص تتناول التعلم النقال وتطبيقاته املختلفـة ،ومهـارات اسـتخدامها وتوظيفهـا يف إدارة العمليـة
التعليمية ،مع دعم ذلك بالدراسات السابقة.
ثان ًيا :األمهية التطبيقية:
تتحدد األمهية التطبيقية للبحث احلايل يف النقاط التالية:
 -1يسهم يف تطوير كفاءات املعلمني أثنـاء اإلعـداد بكليـات الرتبيـة ،وذلـك مـن خـالل تنميـة
مهاراهتم يف استخدام وتوظيف التطبيقات والربامج التعليمية ،حيث أهنا تعد إحـدى معـايري
اليونسكو -الفرعية -بشأن كفاءة املعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصـال ،ضـمن
مرشوعات وزارة الرتبية والتعليم املرصية يف الوقت احلايل.
 -2يقدم قائمة بمهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال يف ضوء االحتياجات التدريبيـة لطـالب
كلية الرتبية ،يمكن أن تسهم يف حتسني كفاءات املعلمني ،وتفيد القائمني عىل تصميم وتطـوير
الربامج التدريبية للمعلمني.
 -3يقدم جمموعة من النتائج والتوصيات واملقرتحات يمكن أن يسـتفيد منهـا البـاحثني يف جمـال
املناهج وتكنولوجيا التعليم يف إجراء بحوثهم املستقبلية.
حدود البحث
اقترص البحث احلايل عىل احلدود التالية:
 اجلوانب األدائية ملهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال.
 تطبيق الصفوف التعليمية "جوجل كالس رووم" .Google Classroom
 طالب الفرقة الثالثة بكلية الرتبية – جامعة السويس ،الشعب العلمية.
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أداة البحث
حتددت أداة البحث احلايل يف استبيان لتحديد احتياجات طالب كليـة الرتبيـة مـن مهـارات
توظيف تطبيقات التعلم النقال ،واملطلوب تنميتها لدهيم (إعداد الباحثان).
منهج البحث:
اعتمد البحث احلايل عىل املنهج الوصفي التحلييل ،وذلك لتحقيق ما ييل:
 حتليل وحتديد مشكلة البحث. حتليل مهارات استخدام وتوظيف تطبيقات التعلم النقال املطلوب تنميتها لدى طالب كليةالرتبية.
 مراجعة وحتليل الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغريات البحث.خطوات البحث:
لتحقيق أهداف البحثل تم اتباع اخلطوات التالية:
 -1مراجعة وحتليل األدبيات واألبحاث والدراسات السابقة املرتبطة بموضوع البحـث ،وذلـك
إلعداد اإلطار النظري ،وبناء أداة البحث ،واالستدالل هبا يف حتليل املشكلة.
 -2إعــداد قائمــة مبدئيــة بمهــارات توظيــف أدوات جوجــل  Google Classroomيف التعلــيم
و الالزم توافرها لدى طالب كلية الرتبية ،وعرضها عىل جمموعة من املحكمني املتخصصني يف
جمال تكنولوجيا التعليم ،ثم تعديل القائمة يف ضوء يرائهمل ومن ثم إعداد القائمة يف صورهتا
النهائية.
 -3بناء استبيان لتحديد احتياجات طالب كليـة الرتبيـة مـن مهـارات توظيـف تطبيـق جوجـل
 ،Google Classroomوعرضه عىل جمموعة من املحكمني املتخصصني يف جمـال تكنولوجيـا
التعليم والقياس والتقويم ،ثم تعديل االستبيان يف ضوء يرائهم.
 -4التطبيق االستطالعي لالستبيان وحساب معامل الثبات ،ومن ثم إعداده يف صورته النهائية.
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 -5التطبيق األسايس لالستبيان عـىل عينـة مـن طـالب كليـة الرتبيـة لتحديـد احتياجـاهتم مـن
املهارات.
 -6إجراء املعاجلة اإلحصائية للنتائج باستخدام برنامج .SPSS
 -7عرض نتائج البحث ،وتقديم التوصيات واملقرتحات.
مصطلحات البحث:
 التعلم النقال:يعرف التعلم النقال بأنه "أحد أنواع التعلم التي ظهرت مع انتشار اهلواتـف الذكيـة ،والتـي
هتدف إىل حتسني وتطوير عملية التعليم والتعلم ،ودعم التعليم والـتعلم اإللكـرتوع والتـدريب عـن
بعد" (أمني.)215 ،2015 ،
ويعرفه الباحثان إجرائ ًيا بأنه جمموعة اإلجراءات واملامرسات الرتبوية والتعليمية اإللكرتونية
هتدف إىل نرش وتقديم املحتوى اإللكرتوع للطالب ،والتواصل والتفاعل معهـم ،مـع متابعـة وإدارة
العملية التعليميـة باسـتخدام األجهـزة الرقميـة املحمولـة يف أي وقـت ومـن أي مكـان عـرب شـبكة
اإلنرتنت.
 تطبيقات التعلم النقال:تعرف تطبيقات التعلم النقال إجرائ ًيا بأهنا برامج تعليمية متوافقة مع نظام تشـغيل األجهـزة
الذكية واملحمولة مثـل تطبيـق جوجـل كـالس رووم  Google Classroomيـتم حتميلـه مـن متجـر
تطبيقات جوجل ،ويستخدم يف أي وقت ومن أي مكـان يف إدارة عمليـة الـتعلم النقـال اعـتام ًدا عـىل
شبكة اإلنرتنت.
 مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال:تعرف مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال بأهنا جمموعة من األداءات اخلاصة باستخدام
وتوظيف تطبيق  Google Classroomيف إدارة التعلم النقال ،والالزم تنميتها لدى طالب كلية الرتبية
بالشعب العلمية ،مع مراعاة الدقة والرسعة يف األداء ،واقتصاد يف اجلهد املبذول.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.5
240

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Ahmed Mohamed EL-Mabaredy & Prof. Dr. Ebada Ahmed EL-Kholy
Volume (3) No. (1) 2020

 االحتياجات التدريبية:تعرف بأهنا جمموعة من التغيريات والتحسينات املطلـوب إحـداثها يف أداءات طـالب كليـة
الرتبية ملهارات توظيف واستخدام تطبيق جوجل كالس روم  Google Classroomيف التعلم النقال،
من أجل تنمية مهاراهتم وخرباهتم املتعلقة بتوظيف التكنولوجيا يف التدريس.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
عرضـا ملفهـوم وخصـائت الـتعلم النقـال ،وكـذلك
يتناول اإلطار النظري للبحث احلـايل ً
تطبيقات التعلم النقال وفوائدها الرتبوية ،باإلضافة إىل عرض كفاءات ومهـارات توظيـف تطبيقـات
التعلم النقال ،فض ً
ال عن دعم ذلك باألبحاث والدراسات السابقة.
أوالً :مفهوم التعلم النقال:
يعرف التعلم النقال بأنه "شكل من أشـكال الـتعلم عـن بعـد ،يـتم مـن خاللـه اسـتخدام
األجهزة الالسلكية الصغرية واملحمولة يـدو ًيا مثـل اهلواتـف النقالـة  ،Mobile Phonesاملسـاعدات
الرقمية الشخصية  ،PADsاهلواتف الذكية  ،Smart Phonesواحلاسبات الشخصية الصـغرية

Tablet

 PCsلتحقيق املرونة والتفاعل يف التدريس والتعليم يف أي وقـت ويف أي مكـان (الدهشـان،2015 ،
.)26
وفيام يتعلق بتحديد مفهوم للتعلم النقال ،فقد أجرى "احلسني وكرونجي"

& El-Hussein

) Cronje (2010دراسة بعنوان "تعريف التعلم باهلواتف النقالة من منظـور التعلـيم العـايل" ،حيـث
هدفت إىل توضي معنى التعلم باستخدام اهلواتف النقالة بتطبيق مفاهيمه األساسية للتعلم يف التعليم
العايل ،وتوصلت إىل تعريف شامل للتعلم النقال يتضمن ثالثة مفاهيم أساسية ،املفهوم األول :يتعلق
بتنقل التكنولوجيا  ،Mobility of Technologyواملفهوم الثاع :يتعلـق بتنقـل املـتعلم Mobility of
 ،Learnerواملفهوم الثالث :يتعلق بديناميكية وتنقل عمليات التعلم ،وتدفق املعلومات Mobility of

 ،Learning Processes and the Flow of Informationوبنا ًء عليه تم تعريف التعلم النقال عىل أنـه

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.5
241
International Journal of Research in Educational Sciences

أمحد حممد املباريدي & أ .د /عبادة أمحد اخلويل
املجلد ( )3العدد (02020 )1م

أي نوع من التعلم حيدث يف البيئات التعليمية القائمة عىل تنقـل التكنولوجيـا ،أو تنقـل الطـالب ،أو
حركة وتنقل عمليات التعلم.
ثان ًيا :خصائص التعلم النقال:
يتميز التعلم النقال بمجموعة من اخلصائت واملزايا التـي أدت إىل انتشـاره واسـتخدامه يف
مجيع املراحل التعليمية ،فضـ ً
ال عـن اهـتامم البـاحثني يف جمـال تكنولوجيـا التعلـيم بتناولـه بالبحـث
والدراسة ،من أجل الوصول إىل أفضل النتائج املرتبطة بتحسني نواتج التعلم املختلفة.
ويذكر احللفاوي ( )151 ،2011أن التعلم النقال يقدم العديد من الفرص التعليميـة التـي
جتعل منه نم ًطا تعليم ًيا ال يمكن جتاهله ،حيث أنه:


"يتي املحتوى يف أي وقت وأي مكان.



ححيسن عمليات التفاعل بني الطالب واملعلمني.



فرصا غنية للتعلم الفوري ،وعمليات مراجعة املحتوى.
يقدم ً



ححيسن عمليات التعلم املرتكزة حول الطالب".

بينام يرى مخيس ( )149 ،2011أن التعلم النقال يتصف باخلصائت التالية:


التنقل  :Portability Mobilityفالتعلم النقال ال يتقيد بحدود القاعات الدراسية ،فهو
يمتد بامتداد الشبكات الالسلكية.



التكيف  :Adaptabilityفالتعلم النقال يتالءم مع قدرات الطالب وحاجاهتم.



اإلتاحة  :Availabilityفهو متاح يف أي وقت ومن أي مكان.

ويمكن تلخيت خصائت التعلم النقال يف شكل ( )1التايل:
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اإلتاحة يف أي وقت ومن أي مكان

خصائص التعلم النقال

التفاعل التعليمي

التشويق واجلاذبية نحو التعلم
التواصل اإللكرتوين الفعال
سهولة نرش املعلومات والوسائط
تعلم متمركز حول الطالب

شكل ( :)1خصائص التعلم النقال
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يالحظ من خالل شـكل ( )1أن الـتعلم النقـال يـوفر تطبيقـات تعليميـة تفاعليـة وجذابـة
للطالب يف خمتلف مراحل التعليم ،وتعد أكثر فاعلية من األنظمة األخرى ،كام توفر هـذه التطبيقـات
التفاعل والتواصل بني املعلم وطالبه بشكل فعال يف أي وقت ومن أي مكـان ،كـذلك إمكانيـة نرشـ
املعلومات والوسائ املتعددة بسهولة ليستفيد منها اآلخرين ،وذلك مـن خـالل تطبيقـات التواصـل
االجتامعي.
ثال ًثا :تطبيقات التعلم النقال:
مع تطور األجهزة النقالة وظهور أجهزة جديدة للتعلم اإللكرتوع النقال ،وتطور الشبكات
الالسلكية ،وظهور شبكة اجليل الرابع  ،4Gفقد ظهرت الكثري مـن التطبيقـات  Appsاجلديـدة التـي
تدعم التواصل الرسـيع بـني املسـتخدمني ،فضـ ً
ال عـن ظهـور تطبيقـات أخـرى متنوعـة يف خمتلـف
املجاالت.
وتعرف تطبيقات التعلم النقال بأهنا التطبيقات الربجمية التـي تعمـل عـىل األجهـزة النقالـة،
مثل :ييفون  ،iPhoneييباد  ،iPadوأجهزة التابلت  ،Tabletوتستعمل تربو ًيا جلمـع البيانـات ،وتتبـع
األداء  ،واستعراض النرشات ،وأرشفة واستعراض مجيع التعليقات ،مع إمكانية الوصول إليها ،فهـي
توفر األدوات التي تساعد عىل العمل بكفاءة ،وتتي للطالـب الـتعلم األكـاديمي

(Jarmuz-Smith,

).2012, 38
قـارصا عـىل تبـادل
وقد أشار جودت ( )2015إىل أن استخدام األجهـزة املحمولـة يعـد
ً
الرسائل أو تشغيل التطبيقات أو األلعاب التعليمية ،حيث ظهرت تطبيقات جديدة لألجهزة املحمولة
يمكن توظيفها داخـل الصـفوف الدراسـية ،أو يف املكتبـة ،أو يف فنـاء املدرسـة وقاعـات التـدريب،
وتصنف كام ييل:
 -1تطبيقات إدارة قاعات الدرس :Class Management Apps
وهي تطبيقات تستخدم اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية يف إدارة الصف من قبـل املعلـم،
كأخذ احلضور والغياب ،وتسجيل األنشطة ،واالحتفاظ باملالحظات ،وما إىل ذلك من األعامل التـي

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.5
244

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Ahmed Mohamed EL-Mabaredy & Prof. Dr. Ebada Ahmed EL-Kholy
Volume (3) No. (1) 2020

يقوم هبا املعلم ،ومن هذه التطبيقات :تطبيـق  Teacher Kitوتعمـل يف بيئـة  ،IOSكـام يوجـد تطبيـق
 Class Act By Acorn Studiosويقدم للمعلم وظائف متعددة خاصة بتتبع تقدم الطالب يف الفصل
الدرايس.
 -2تطبيقات للتواصل وإدارة العروض التعليمية:
وهي تطبيقات تقوم عىل مشاركة الشاشات بني جهاز املعلم وأجهزة الطالب ،وحتكم املعلم
يف أجهزة الطالب أثناء العرض التعليمي ،وتبادل امللفات بني جهازه وأجهـزهتم ،ومـن أشـهر تلـك
التطبيقات :تطبيق  ،Near Podوهو يعمل عىل أجهزة أبل  Appleوأجهزة أندرويد .Android
ولقد تناولت دراسة عبد العاطي ( )2015تقييم جتربة جامعة الطائف يف توظيف تطبيقـات
األجهزة النقالة باستخدام نظام "بالج بورد"  Blackboardكتطبيق إلدارة الـتعلم النقـال ،ويف نفـس
السيا اعتمدت دراسـة شـفيق ( )2016عـىل نظـام "مـوودل"  Moodleكتطبيـق إلدارة املحتـوى
اإللكرتوع القائم عىل اهلاتف النقال ،وتوصلت إىل فاعليته يف تنمية مهـارات اسـتخدام املسـتحدثات
التكنولوجية لدى املعلمني.
احلامر واملديرس والنجار ( )2016إىل حتديد أهـم تطبيقـات اهلواتـف
كذلك هدفت دراسة ّ
الذكية ،وقياس أثر اسـتخدامها يف تسـهيل الـتعلم لـدى الطـالب املعلمـني ،وتوصـلت إىل أن أهـم
تطبيقات اهلواتف الذكية هي :الشبكات االجتامعية ،الربيد اإللكـرتوع ،املحادثـة النصـية ،حمادثـات
الفيديو ،مشاركة الفيديو ،املدونات ،حمركات البحث ،ختزين ومشاركة امللفات ،كـذلك توصـلت إىل
أثر هذه التطبيقات يف تسهيل التعلم لدى الطالب املعلمني.
ويف ضوء ما تقدم يمكن استخالص أن هناج تطبيقات يمكن توظيفها يف التواصل التعليمي
بني املعلم وطالبه مثل "الواتس يب"  ،WhatsAppو"جوجل بلس"  ،Google+ومراسل الفيسـبوج
 ،Messengerكام توجد تطبيقات إلدارة عملية التعلم النقال مثل "مودل موبايل" ،Moodle Mobile
وفصول جوجل التعليمية  ،Google Classroomوتطبيـق "إدمـودو"  ،Edmodoولتحقيـق أهـداف
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البحث احلايل تم االعتامد عىل تطبيق فصول جوجل التعليمية Google Classroomلتحديد املهـارات
الالزمة الستخدامه وتوظيفه يف إدارة التعلم النقال لدى طالب كلية الرتبية.
راب ًعا :مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال:
إن عمليات استخدام وتوظيف تطبيقات التعلم النقال تتم يف خطوات منظمة ،وكل خطـوة
منها تتضمن مهارات أساسية ،جيب أدائها وإتقاهنا من قبل الطالب واملعلمون ،وذلك من أجل تفعيل
نظام تعلم نقال ناج حيقق األهداف املرجوة.
ولقد حدد الدهشان ( )158 ،2015عد ًدا من املهارات األساسية الستخدام التعلم النقال،
وذلك عىل النحو التايل:
 جتهيز حمتوى املادة التعليمية مشتملة عىل النصوص أو الصور والفيديوهات وملفات
الصوت وغريها.
 استخدام برامج للوسائ املتعددة لتجهيز املحتوى وموائمتـه لنظـام التـأليف ،مثـل
نظام النا

عرب اجلوال.

 استخدام نظام التأليف لتصميم ونرش املحتوى إىل أنظمة اجلوال املختلفة.
 استخدام نظام التسليم وتتبع املادة التعليمية.
ولقد هدفت دراسة السعداوي ( )2016إىل حتديد املهارات الالزمة السـتخدام الكمبيـوتر
اللوحي يف التدريس لدى املعلمني ،وتوصلت إىل قائمة مهارات تتضمن ( )6مهارات رئيسـية)61( ،
مهارة فرعية ،وكانت املهارات الرئيسية عىل النحو التايل:
 -1فت اجلهاز وتشغيل الشاشة.
 -2استخدام نظام التشغيل.
 -3تصف اإلنرتنت وحتميل التطبيقات والربامج والصور.
 -4إعداد وحتضري الدروس من خالل اجلهاز النقال.
 -5توصيل الوسائل التعليمية املختلفة بالكمبيوتر اللوحي.
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 -6إعداد االختبارات اإللكرتونية من خالل الكمبيوتر اللوحي.
بينام هدفت دراسة "اويالريي ويخرون" ) Oyelere et al. (2018إىل تطوير وتقـويم تطبيـق
للتعلم النقال ،حيث تناولت وصف إجراءات التحليل والتصميم وتنفيـذ األنشـطة اخلاصـة بتطـوير
تطبيقات التعلم النقال ،ولتقويم التصميم تم تطبيقه عـىل عينـة تكونـت مـن ( )142طال ًبـا جامع ًيـا،
وأظهرت النتائج فاعليـة تطبيـق الـتعلم النقـال يف حتسـني التحصـيل لـدى الطـالب ،باإلضـافة إىل
االجتاهات اإلجيابية لدى الطالب نحو استخدام التطبيق يف التعليم.
ويف ضوء ما تقدمل يتض أن عمليات استخدام توظيـف تطبيقـات الـتعلم النقـال تتضـمن
مهارات أساسية وأخرى فرعية إجرائيـة ،ولغـرض البحـث احلـايل يمكـن حتديـد مهـارات توظيـف
تطبيقات التعلم النقال يف :تثبيت تطبيق الفصول اإللكرتونية  ،Google Classroomإنشاء وختصيت
فصل جديد ،إضافة حمتـوى املقـرر إىل الفصـل ،إدارة الطـالب املشـاركني يف الفصـل ،إدارة املهـامت
التعليمية ،وينبثق منها مهارات أخـرى فرعيـة تـم حتديـدها يف البحـث احلـايل ،حيـث اعتـربت مـن
االحتياجات التد ريبية الالزمة لدى طالب كلية الرتبية الستخدام وتوظيف تطبيقات التعلم النقال.
الطريقة واإلجراءات
عرضا ملنهج البحث املتّبع ،وكذلك إجراءات حتديد مهـارات
يتناول اجلزء التايل من البحث ً
استخدام وتوظيف تطبيقات التعلم النقال ،وتصميم أدوات القياس ،باإلضـافة إىل إجـراءات حتديـد
احتياجات طالب كلية الرتبية من مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال.
أوالً :إعداد قائمة بمهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال:
تم إعداد قائمة مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال وف ًقا للخطوات التالية:
 -1مراجعة مصادر اشتقاق املهارات الرئيسية والفرعية:
الشتقا مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال تم مراجعة بعض األدبيـات والدراسـات
السابقة التي تناولت استخدام وتوظيف التطبيقات التعليمية بشكل عـام ،وتطبيقـات الـتعلم النقـال
بصفة خاصة ،ومنها دراسة (أبو اليزيد2017 ،ل الدهشـان2015 ،ل الزهـراع2019 ،ل السـعدواي،
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2016ل الشناوي2015 ،ل العطار2017 ،ل العييد2019 ،ل املحمدي2016 ،ل عبد املجيد وإبراهيم،
2018ل "اويالريي ويخرون"  ،)Oyelere et al., 2018باإلضافة إىل االطالع عىل نتـائج وتوصـيات
املر رات والندوات العلمية ،والتي أشارت إىل االهتامم بمهارات املعلم اخلاصة بتوظيف التكنولوجيا
يف التعليم ،كذلك التعرف عىل يراء املتخصصني يف جمال املناهج وطر التدريس وتكنولوجيا التعليم
فيام يتعلق بمهارات وكفايات املعلم املتعلقة بتوظيف تطبيقات التعلم اإللكرتوع والتعلم النقال.
 -2إعداد قائمة املهارات يف صورهتا األولية:
بنا ًء عىل ما تقدم تم إعداد قائمة عامة بمهارات توظيـف تطبيقـات الـتعلم النقـال الرئيسـية
والفرعية والتي جيب توافرها لـدى طـالب كليـة الرتبيـة ،وهـي مهـارات توظيـف فصـول جوجـل
التعليمية  ،Google Classroomحيث تم صياغة املهارات الرئيسية يف ( )9حماور وهي :تثبيت تطبيـق
فصــول جوجــل التعليميــة  ،إنشــاء وختصــيت صــف جديــد ،إدارة الطــالب املشــاركني ،تصــنيف
موضوعات الصف الدرايس ،إضافة مواد الصف ،نرش مشـاركة جديـدة ،نرشـ مهمـة جديـدة ،نرشـ
أسئلة ،إدارة املهامت التعليمية ،وقد بل إمجايل املهارات الفرعية بالقائمة ( )66مهـارة فرعيـة موزعـة
عىل حماور املهارات الرئيسية.
 -3حتكيم قائمة املهارات
بعد االنتهاء من إعداد قائمة مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال يف صورهتا املبدئيـة تـم
عرضها عىل جمموعة من السادة املحكمني املتخصصني يف جمال تكنولوجيا التعليم ،وذلـك مـن أجـل
إبداء يرائهم يف حماور املهارات الرئيسية ،وصياغة عبارات املهارات الفرعيـة ،فضـ ً
ال عـن اقـرتاح أي
تعديالت أو إضافة أي مهارات أخرى يرون أهنا مهمة ،وقد حتددت يراء السـادة احلكمـني يف تعـديل
صياغة بعض املهارات ،وحـذف بعـض املهـارات األخـرى غـري املهمـة ،وإضـافة بعـض املهـارات
الرضورية ،وإعادة ترتيب بعض املهارات بشكل منطقي.
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 -4إعداد قائمة املهارات يف صورهتا النهائية
بعد حتديد وحرص يراء ومقرتحات السـادة املحكمـني لقائمـة مهـارات توظيـف تطبيقـات
التعلم النقالل تم إجراء مجيع التعديالت واملقرتحات املطلوبـة ،ومـن ثـم إعـداد قائمـة املهـارات يف
صورهتا النهائية مشتملة عىل ( )9مهارات رئيسية ،و( )64مهارة فرعية ،كام يوض ذلك جـدول ()1
التايل:
جدول ( :)1إحصائية قائمة املهارات الرئيسية والفرعية يف صورهتا النهائية

م

املهارات الرئيسية

املهارات الفرعية

1

تثبيت تطبيق فصول جوجل التعليمية

3

2

إنشاء وختصيت صف جديد

5

3

إدارة الطالب املشاركني يف الصف

5

4

تصنيف موضوعات الصف الدرايس

4

5

إضافة مواد الصف الدرايس

16

6

نرش مشاركة جديدة

6

7

نرش مهمة جديدة

8

8

نرش أسئلة

11

9

إدارة املهامت التعليمية

6

إمجايل املهارات

64

يالحظ من خالل جدول ( )1أن حماور املهارات الرئيسية بلغـت ( )9حمـاور ،يف حـني بلـ
إمجايل املهارات الفرعية بالقائمة يف صورهتا النهائية ( )64مهارة فرعية جيب توافرها لدى طالب كلية
الرتبية.
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ثان ًيا :إعداد استبيان احتياجات الطالب من مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال:
تم إعداد استبيان احتياجات الطالب من مهارات توظيف تطبيقات الـتعلم النقـال وف ًقـا للخطـوات
التالية:
 )1حتديد اهلدف من االستبيان:
هدف االستبيان إىل مجع بيانات دقيقة حول درجة احتيا طالب كلية الرتبيـة مـن مهـارات
استخدام وتوظيف تطبيقات التعلم النقال ،بام يسهم يف تدريبهم عليها ،وتنميتها لدهيم.
 )2صياغة حماور وعبارات االستبيان:
يف ضوء قائمة مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال التي تـم التوصـل إليهـا تـم صـياغة
حماور وعبارات االستبيان ،حيث تضمن يف صورته األولية ( )9حمـاور أساسـية ،يتضـمن كـل حمـور
جمموعة من العبارات التي ثل املهارات الفرعية ،بلغت ( )64عبارة مطلوب من كـل طالـب حتديـد
درجة احتياجه هلا ،وقد تم مراعاة جمموعة من املعايري عند صياغة عبارات االستبيان منها ما ييل:


أن تعكس العبارات املهارات املطلوب حتديد درجة احتيا الطالب هلا.



أن تكون العبارات حمددة وقصرية.



ترتيب العبارات ترتي ًبا منطق ًيا.



أن تكون العبارات سهلة ومفهومة للطالب.



أن تتضمن كل عبارة مهارة واحدة.

 )3حتديد مقياس االحتياج:
نظرا ألن االستبيان هيدف إىل حتديد درجة احتيا طالب كلية الرتبية من مهـارات توظيـف
ً
تطبيقات التعلم النقالل لذلك تم االعـتامد عـىل مقيـاس ليكـرت  Likartثالثـي املسـتوى ،ويوضـ
جدول ( )2التايل نموذ مقياس االحتيا ملهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.5
250

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Ahmed Mohamed EL-Mabaredy & Prof. Dr. Ebada Ahmed EL-Kholy
Volume (3) No. (1) 2020

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.5
251
International Journal of Research in Educational Sciences

أمحد حممد املباريدي & أ .د /عبادة أمحد اخلويل
املجلد ( )3العدد (02020 )1م

جدول ( )2نموذ مقياس االحتيا

درجة االحتياج إىل املهارة

املهارة

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

يالحظ من خالل جدول ( )2أن مقيـاس االحتيـا إىل املهـارة يتضـمن ثالثـة مسـتويات،
وهي :االحتيا بدرجة مرتفعة ،متوسطة ،منخفضة.
 )4تصميم االستبيان إلكرتون ًيا:
لتصميم ونرش االستبيان إلكرتون ًيا عرب اإلنرتنت تـم االعـتامد عـىل نـام جوجـل

Google

 ،Formsحيث أهنا تتميز بسهولة التصميم والعرض ،فض ً
ال عن خاصية التجاوب والتوافق مع أنظمة
التشغيل املختلفة ،مما يضمن عرض االستبيان من خالل الكمبيوتر أو األجهزة املحمولة ،وبعد جتهيـز
وتصميم االستبيان اإللكرتوع تم احلصول عىل راب املشاركة ،وأصب جاهزً ا للنرشـ واملشـاركة مـع
املحكمني والطالب املستهدفني.
 )5ضبط االستبيان:
تم ضب االستبيان عن طريق حساب الصد والثبات له ،وذلك عىل النحو التايل:
 صدق االستبيان:حلساب صد االستبيان تم االعتامد عىل صد املحكمني ،فبعد إعداد االستبيان يف صـورته
األولية تم عرضـه عـىل جمموعـة مـن السـادة املحكمـني املتخصصـني يف املنـاهج وطـر التـدريس
وتكنولوجيا التعليم والقياس والتقويم ،وذلك هبدف التعرف عىل صد حماور وعبارات االستبيان يف
ضوء النقاط التالية:
 ارتباط كل عبارة باملحور الرئيس هلا.
 الصياغة والسالمة اللغوية.
 شمولية االستبيان للمهارات.
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 مناسبة مستوى االحتيا .
 مناسبة التصميم اإللكرتوع لالستبيان.
 اإلضافة أو احلذف أو التعديل ألي عبارة من عبارات االستبيان.
وبعد جتميع يراء ومقرتحات السادة املحكمني ،تم إجراء مجيع التعديالت املطلوبة.
 ثبات االستبيان:حلساب ثبات االستبيان تم تطبيقه عىل عينة استطالعية من طالب الفرقة الثالثـة -مـن غـري
عينة البحث األساسية -بكلية الرتبية بجامعة السويس بلغت ( )62طال ًبا ،وبعد االنتهاء مـن التطبيـق
تم استخدام الربنامج اإلحصائي  SPSSلتحليل النتائج وحساب الثبات.
وبحساب ثبات االستبيان عـن طريـق معامـل ألفـا كرونبـا  Cronbach's Alphaتبـني أن
معامل الثبات ( )0,96وهي قيمة ثبات عالية تركد صالحية االستبيان ،وبعد ذلك أصـب االسـتبيان
جاهزً ا للتطبيق يف صورته النهائية.
ثال ًثا :حتديد االحتياجات التدريبية:
تم حتديد احتياجات طالب كلية الرتبية من مهارات اسـتخدام وتوظيـف تطبيقـات الـتعلم
النقال وف ًقا للخطوات التالية:
 )1اختيار عينة البحث:
ثل جمتمع البحث يف طالب الفرقة الثالثة بكليات الرتبية ،ولقد تضمنت عينة البحث ()85
طال ًبا من طالب الفرقة الثالثة بالشعب العلمية (رياضيات -بيولوجي -كيمياء -أسايس علوم) بكلية
الرتبية بجامعة السويس خالل الفصل الدرايس الثاع من العام اجلامعي 2019/2018م ،وذلك بعد
استبعاد االستجابات غري املكتملة ،واملتأثرة باملرغوبية االجتامعية ،ويوض اجلـدول التـايل إحصـائية
عينة البحث:
جدول ( )3إحصائية عينة البحث
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م

الشعبة

احلجم

النسبة

1

الرياضيات (عام  +اسايس)

16

%18,8

2

أسايس العلوم

22

%25,88

3

الكيمياء

27

%31,76

4

العلوم البيولوجية

20

%23,5

إمجايل

85

%100

يتضـ مــن خــالل جــدول ( )3أن احلجــم األكــرب مشــاركة كــان لشــعبة الكيميــاء بنســبة
( ،)%31,76يليــه شــعبة أســايس العلــوم بنســبة ( ،)%25,88ثــم شــعبة العلــوم البيولوجيــة بنســبة
وأخريا شعبة الرياضيات بنسبة (.)%18,8
(،)%23,5
ً
 )2تطبيق االستبيان عىل عينة البحث:
بعد اختيار الطالب عينة البحث تم عمل لقاء هيـدي معهـم هبـدف إعطـائهم فكـرة عـن
موضوع االستبيان واهلدف منه ،ومن ثم مشاركة راب االستبيان اإللكرتوع معهم ،وتوجيههم نحـو
الدخول إىل موقع االستبيان وقراءة التعليامت جيدً ا ،ثم االستجابة لكل عبارة من عبارات االستبيان.
 )3التحليل االحصائي للنتائج:
بعد االنتهاء من تطبيق االستبيان تم احلصول عىل االستجابات بشكل إلكرتوع مـن خـالل
نامذ جوجل  ،Google Formsحيث توفر إمكانية حتميل استجابات العينة يف ملـف اكسـيل

Excel

 ،Sheetوبعد ذلك تم استخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية  SPSSإلجراء التحليالت
اإلحصائية وحساب الوس احلسايب واالنحراف املعياري وكـذلك الـوزن النسـبي لكـل عبـارة مـن
عبارات االستبيان.
ونظرا ألن مقياس االستبيان احلايل هو مقياس ليكرت  Likartثالثي املسـتوى ،فقـد أعطـى
ً
( )3للدرجة املرتفعة ،و( )2للدرجة املتوسطة ،و( )1للدرجة املنخفضة ،وبذلك تم حسـاب الوسـ
احلسايب املرج وف ًقا للجدول التايل:

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.5
254

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Ahmed Mohamed EL-Mabaredy & Prof. Dr. Ebada Ahmed EL-Kholy
Volume (3) No. (1) 2020

جدول ( :)4اجلدول املعياري ملقياس ليكرت  Likartالثالثي

املستوى

الوسط املرجع

بدرجة منخفضة

من  1إىل 1,65

بدرجة متوسطة

من  1,66إىل 2,31

بدرجة مرتفعة

من  2,32إىل 3

نتائج البحث
لإلجابة عن السؤال األول ،والذي نت عىل "ما مهارات توظيف تطبيقـات الـتعلم النقـال
M-Learningالالزمة لطالب كلية الرتبية؟"
تم حتديد قائمة عامة بمهارات توظيف تطبيقات الـتعلم النقـال ،وقـد اشـتملت القائمـة يف
صورهتا النهائية عىل ( )9حماور للمهارات الرئيسية ،يف حـني بلـ إمجـايل املهـارات الفرعيـة بالقائمـة
( )64مهارة فرعية جيب توافرها لدى طالب كلية الرتبية.
ولإلجابة عن السؤال الثاين ،والذي نت عىل "ما االحتياجات التدريبية لطالب كلية الرتبيـة
من مهارات توظيف تطبيقات العلم النقال؟"
فقد تم جتميع نتائج االستبيان وحتليلها باستخدام الربنامج اإلحصـائي  ،SPSSوذلـك مـن
أجل حساب الوس احلسايب واالنحراف املعياري وكذلك الوزن النسبي ودرجة االحتيا لكل عبارة
من عبارات االستبيان ،وذلك عىل النحو التايل:
 -1احتياجات الطالب اخلاصة بمجال تثبيت تطبيق فصول جوجل التعليمية:
يوض جدول ( )5التايل الوس احلسـايب واالنحـراف املعيـاري والـوزن النسـبي ودرجـة
االحتيا لكل مهارة من مهارات جمال تثبيت تطبيق فصول جوجل  Google Classroomالتعليمية:
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جدول ( :)5نتائج احتياجات الطالب من مهارات جمال تثبيت تطبيق فصول جوجل التعليمية

م
1
2
3

املهارة
فت خمزن التطبيقات .App Store
البحث عن تطبيق الفصول االفرتاضية
.Google Classroom
السامح بتثبيت التطبيق .Installing
املتوسط العام للمجال األول

الوسط

االنحراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسبي

االحتياج

2,13

0,82

%71

متوسطة

2,18

0,80

%73

متوسطة

2,15

0,82

%72

متوسطة

2,15

0,81

%72

متوسطة

يالحظ من خالل جدول ( )5أن االحتياجات التدريبية للطالب باملجال األول قـد تـراوح
متوسطها احلسايب ما بني ( ،)2,18 -2,13حيث بل املتوس العام هلـذا املجـال ( )2,15بـانحراف
معياري ( ،)0,81وقد تراوح الوزن النسبي ما بني ( ،)%73 -%71وبـذلك كانـت درجـة االحتيـا
متوسطة جلميع مهارات املجال األول.
 -2احتياجات الطالب اخلاصة بمجال إنشاء وختصيص صف جديد:
يوض جدول ( )6التايل الوس احلسايب واالنحراف املعيـاري والـوزن النسـبي ،وكـذلك
درجة االحتيا لكل مهارة من مهارات إنشاء وختصيت صف جديد:
جدول ( :)6نتائج احتياجات الطالب من مهارات جمال إنشاء وختصيت صف جديد
الوسط

االنحراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسبي

االحتياج

2,30

0,78

%77

متوسطة

2

تسجيل بيانات الدخول.

2,14

0,83

%71

متوسطة

3

اختيار إنشاء صف جديد.

2,44

0,64

%82

مرتفعة

4

كتابة بيانات الصف اجلديد.

2,45

0,70

%82

مرتفعة

5

دعوة معلمني إىل الصف الدرايس.

2,56

0,62

%85

مرتفعة

املتوسط العام للمجال الثاين

2,37

0,71

%79

مرتفعة

م

1

املهارة
فت تطبيق الفصول االفرتاضية Google
.Classroom
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يالحظ من خالل جدول ( )6أن االحتياجـات التدريبيـة للطـالب باملجـال الثـاع املتعلـق
بإنشاء وختصيت صف جديد قـد تـراوح متوسـطها احلسـايب مـا بـني ( ،)2,56 -2,14حيـث بلـ
املتوس العام هلذا املجال ( ،)2,37وقد تراوح الوزن النسبي ما بني ( ،)%85 -%71وبـذلك كانـت
درجة االحتيا مرتفعة لثالثة مهارات فرعية ،بينام كانت متوسطة لعدد اثنني فق من املهـارات ،كـام
بـني ذلـك املتوسـ اإلمجـايل ،وقـد
اتض أن درجة االحتيا مرتفعة بشكل عام للمجال الثاع ،كـام ّ
تراوح االنحراف املعياري ما بني ( )0,83 -0,62مما يشري إىل جتانس أفراد العينة يف تقديرهم لدرجـة
االحتياجات التدريبية هبذا املجال.
 -3احتياجات الطالب اخلاصة بمجال إدارة الطالب املشاركني يف الصف:
يوض جدول ( )7التايل الوس احلسايب واالنحراف املعيـاري والـوزن النسـبي ،وكـذلك
درجة االحتيا لكل مهارة من مهارات إدارة الطالب املشاركني يف الصف:
جدول ( :)7نتائج احتياجات الطالب من مهارات جمال إدارة الطالب املشاركني يف الصف
الوسط

االنحراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسبي

االحتياج

1

نسخ رمز الصف الدرايس .Code

2,43

0,56

%81

مرتفعة

2

االنتقال إىل قائمة املستخدمني.

2,57

0,58

%86

مرتفعة

3

دعوة طالب إىل الصف الدرايس.

2,60

0,53

%87

مرتفعة

4

إرسال بريد إلكرتوع لطالب.

2,56

0,60

%85

مرتفعة

5

إزالة طالب من القائمة.

2,36

0,68

%79

مرتفعة

2,50

0,59

%84

مرتفعة

م

املهارة

املتوسط العام للمجال الثالث

يالحظ من خالل جدول ( )7أن درجة االحتياجات التدريبية جلميع مهارات املجال الثالث
كانت مرتفعة ،حيث تراوح متوسطها احلسايب ما بـني ( )2,60 -2,43بـانحراف معيـاري (-0,53
 ،)0,68والوزن النسبي ما بني ( ،)%87 -%79وقد يرجـع ذلـك إىل أمهيـة مهـارات إدارة الطـالب
داخل تطبيق فصول جوجل التعليمية ،فض ً
ال عن التواصل والتفاعل معهم أثناء عملية التعلم.
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 -4احتياجات الطالب اخلاصة بمجال تصنيف موضوعات الصف الدرايس:
يوض اجلدول التايل الوس احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي ودرجة االحتيا
لكل مهارة من مهارات جمال تصنيف موضوعات الصف الدرايس:
جدول ( :)8نتائج احتياجات الطالب من مهارات جمال تصنيف موضوعات الصف الدرايس
الوسط

االنحراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسبي

االحتياج

1

فت صفحة الواجبات .Classwork

2,47

0,62

%82

مرتفعة

2

الضغ عىل رمز إضافة جديدة (.)+

2,47

0,66

%82

مرتفعة

3

اختيار موضوع جديد.

2,43

0,69

%81

مرتفعة

4

إضافة موضوع.

2,42

0,66

%81

مرتفعة

2,44

0,65

%82

مرتفعة

املهارة

م

املتوسط العام للمجال الرابع

يالحظ من خالل جدول ( )8أن درجة احتياجات الطالب ملهارات املجـال الرابـع مجيعهـا
مرتفعة ،حيث تراوح املتوس احلسايب لالحتياجات التدريبية اخلاصة هبـذا املجـال مـا بـني (-2,42
 ،)2,47كام تراوح الوزن النسبي ما بني ( )%82 -%81بانحراف معياري ما بني ( )0,69 -0,62ممـا
يشري إىل االتفا والتجانس بني العينة يف تقديرهم لدرجة االحتياجات التدريبية هبذا املجال.
 -5احتياجات الطالب اخلاصة بمجال إضافة مواد الصف الدرايس:
يوض جدول ( )9التايل الوس احلسـايب واالنحـراف املعيـاري والـوزن النسـبي ودرجـة
االحتيا لكل مهارة من مهارات جمال إضافة مواد الصف الدرايس:
جدول ( :)9نتائج احتياجات الطالب من مهارات جمال إضافة مواد الصف الدرايس
الوسط

االنحراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسبي

االحتياج

1

االنتقال إىل صفحة الواجبات .Classwork

2,50

0,59

%84

مرتفعة

2

اختيار املواد من قائمة اإلضافات اجلديدة (.)+

2,62

0,53

%87

مرتفعة

3

كتابة عنوان للامدة اجلديدة.

2,38

0,67

%80

مرتفعة

م

املهارة
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الوسط

االنحراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسبي

االحتياج

2,67

0,52

%89

مرتفعة

2,61

0,53

%87

مرتفعة

2,56

0,56

%85

مرتفعة

7

الضغ عىل رمز إضافة راب إنرتنت .Link

2,48

0,66

%83

مرتفعة

8

إضافة راب اإلنرتنت إىل مواد الصف الدرايس.

2,55

0,60

%85

مرتفعة

9

الضغ عىل أمر إضافة ملف .File

2,36

0,68

%79

مرتفعة

10

اختيار ملف من ضمن ملفات اجلهاز.

2,37

0,70

%79

مرتفعة

2,49

0,63

%83

مرتفعة

12

البحث عن فيديو يف اليوتيوب .YouTube

2,17

0,80

%73

متوسطة

13

إضافة الفيديو املطلوب إىل مواد الصف الدرايس.

2,55

0,60

%85

مرتفعة

2,22

0,74

%74

متوسطة

2,34

0,71

%78

مرتفعة

2,61

0,55

%87

مرتفعة

2,46

0,62

%82

مرتفعة

م
4
5

6

11

14

15
16

املهارة
فت قائمة إرفا مصدر تعليمي.
الضغ عىل أمر إرفا ملفات من وسائ ختزين
جوجل .Google Drive
اختيار ملف من وسائ ختزين جوجل Google
 Driveاخلاصة.

الضغ عىل رمز إضافة فيديو من اليوتيوب
.YouTube

إضافة صورة باستخدام كامريا اجلهاز النقال
.Take Photo
إضافة فيديو باستخدام كامريا اجلهاز النقال
.Record Video
نرش مواد الصف الدريس.
املتوسط العام للمجال اخلامس

يالحظ من خالل جدول ( )9أن درجـة االحتياجـات التدريبيـة للمجـال اخلـامس كانـت
مرتفعة فيام عدا اثنني فق من املهارات كانت درجة االحتيا هلام متوسطة ،ومها البحث عن فيـديو يف
اليوتيوب حيث بل املتوس احلسايب هلا ( ،)2,17وكذلك إضافة صـورة باسـتخدام الكـامريا حيـث
كان املتوس احلسايب هلا ( ،)2,22بينام تراوح املتوس احلسايب لباقي املهارات ما بني ()2,67 -2,34
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ومجيعها تشري إىل درجة احتيا مرتفعة ،حيث تراوح الوزن النسبي ما بـني ( )%89 -%73بـانحراف
معياري (.)0,80 -0,75
 -6احتياجات الطالب اخلاصة بمجال نرش مشاركة جديدة:
يوض جدول ( )10التايل الوس احلسايب واالنحراف املعيـاري والـوزن النسـبي ودرجـة
االحتيا لكل مهارة من مهارات جمال نرش مشاركة جديدة:
جدول ( :)10نتائج احتياجات الطالب من مهارات جمال نرش مشاركة جديدة
الوسط

االنحراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسبي

االحتياج

1

االنتقال إىل ساحة املشاركات.

2,69

0,53

%90

مرتفعة

2

الضغ عىل مشاركة مع صفك.

2,55

0,58

%85

مرتفعة

3

حتديد الطالب املستهدفني من املشاركة.

2,65

0,52

%89

مرتفعة

4

كتابة نت املشاركة.

2,65

0,50

%89

مرتفعة

5

إرفا مصدر مع املشاركة.

2,70

0,48

%90

مرتفعة

6

نرش املشاركة عىل صفحة الصف الدرايس.

2,63

0,48

%88

مرتفعة

املتوسط العام للمجال السادس

2,64

0,51

%89

مرتفعة

املهارة

م

يالحظ من خالل جدول ( )10أن االحتياجات التدريبيـة للطـالب باملجـال السـادس قـد
تراوح متوسطها احلسايب ما بني ( ،)2,70 -2,55وقد تراوح الوزن النسبي مـا بـني (،)%90 -%85
وبذلك كانت درجة االحتيا مرتفعة جلميع مهارات هذا املجال ،وبانحراف معياري يرتاوح مـا بـني
( )0,58 -0,48مما يشري إىل جتانس أفـراد العينـة يف تقـديرهم لدرجـة االحتياجـات التدريبيـة هبـذا
املجال.
 -7احتياجات الطالب اخلاصة بمجال نرش مهمة جديدة:
يوض جدول ( )11التايل الوس احلسايب واالنحراف املعيـاري والـوزن النسـبي ودرجـة
االحتيا لكل مهارة من مهارات جمال نرش مهمة جديدة:
جدول ( :)11نتائج احتياجات الطالب من مهارات جمال نرش مهمة جديدة
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الوسط

االنحراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسبي

االحتياج

1

الضغ عىل رمز إضافة جديدة (.)+

2,64

0,62

%88

مرتفعة

2

اختيار مهمة جديدة.

2,70

0,48

%90

مرتفعة

3

كتابة عنوان املهمة.

2,48

0,62

%83

مرتفعة

4

كتابة وصف وتعليامت املهمة.

2,60

0,56

%87

مرتفعة

5

حتديد موعد تسليم املهمة.

2,58

0,56

%86

مرتفعة

6

اختيار موضوع املهمة.

2,60

0,51

%87

مرتفعة

7

حتديد درجة املهمة.

2,60

0,51

%87

مرتفعة

2,58

0,56

%86

مرتفعة

2,59

0,55

%87

مرتفعة

م

8

املهارة

نرش املهمة بالضغ عىل الرمز املخصت
للنرش.
املتوسط العام للمجال السابع

يالحظ من خالل جدول ( )11أن درجة احتياجات الطالب ملهارات املجال السابع مجيعهـا
مرتفعة ،حيث تراوح املتوس احلسايب لالحتياجات التدريبية اخلاصة هبـذا املجـال مـا بـني (-2,48
 ،)2,70كام تراوح الوزن النسبي ما بني ( ،)%90 -%83مما يشـري إىل أمهيـة مهـارات نرشـ املهـام إىل
طالب الفصل الدرايس ،واتفا أفراد العينة عىل احلاجة إىل التدريب عليها.
 -8احتياجات الطالب اخلاصة بمجال نرش أسئلة:
يوض جدول ( )12التايل الوس احلسايب واالنحراف املعياري والـوزن النسـبي ودرجـة االحتيـا
لكل مهارة من مهارات جمال نرش أسئلة:

جدول ( :)12نتائج احتياجات الطالب من مهارات جمال نرش أسئلة
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الوسط

االنحراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسبي

االحتياج

2,67

0,52

%89

مرتفعة

2

حتديد الطالب املستهدفني لإلجابة عن السرال.

2,65

0,52

%89

مرتفعة

3

كتابة نت السرال.

2,41

0,62

%80

مرتفعة

4

كتابة تعليامت السرال.

2,52

0,56

%84

مرتفعة

5

حتديد موعد تسليم اإلجابة.

2,60

0,53

%87

مرتفعة

6

حتديد درجة السرال.

2,51

0,60

%84

مرتفعة

7

حتديد سرال من نم إجابة قصرية.

2,62

0,53

%87

مرتفعة

8

ختصيت إمكانية تعديل اإلجابة بواسطة الطالب.

2,64

0,55

%88

مرتفعة

9

نرش السرال للفئة املستهدفة.

2,65

0,54

%89

مرتفعة

10

إضافة سرال من نم االختيار من متعدد.

2,57

0,60

%86

مرتفعة

11

كتابة بدائل سرال االختيار من متعدد.

2,51

0,60

%84

مرتفعة

2,57

0,56

%86

مرتفعة

م

1

املهارة
اختيار سرال  Questionمن قائمة اإلضافات
اجلديدة (.)+

املتوسط العام للمجال الثامن

يالحظ من خالل جدول ( )12أن االحتياجات التدريبية للطالب باملجال الثامن قد تراوح
متوسطها احلسايب ما بني ( ،)2,67 -2,41حيث بل املتوس العام هلذا املجال ( ،)2,57وقد تـراوح
الوزن النسبي ما بني ( ،)%89 -%80وبذلك كانت درجة االحتيا مرتفعة جلميع املهـارات اخلاصـة
بنرش أسئلة.
 -9احتياجات الطالب اخلاصة بمجال إدارة املهام التعليمية:
يوض جدول ( )13التايل الوس احلسايب واالنحراف املعيـاري والـوزن النسـبي ودرجـة
االحتيا لكل مهارة من مهارات جمال إدارة املهام التعليمية:
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جدول ( :)13نتائج احتياجات الطالب من مهارات جمال إدارة املهام التعليمية
الوسط

االنحراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسبي

االحتياج

0,55

%87

مرتفعة

%90

مرتفعة
مرتفعة

م

املهارة

1

فت مهمة مطلوب إنجازها.

2,61

2

عرض أعامل الطالب.

2,70

0,48

3

معاينة إنجازات طالب.

2,69

0,53

%90

4

كتابة درجة تقييم مهمة.

2,63

0,50

%88

مرتفعة

5

إرجاع العمل لطالب بعد التقييم.

2,71

0,47

%91

مرتفعة

6

كتابة تعليق خاص لطالب بخصوص التقييم.

2,65

0,50

%89

مرتفعة

2,66

0,50

%89

مرتفعة

املتوسط العام للمجال التاسع

يالحظ من خالل جدول ( )13أن درجة احتياجات الطالب ملهارات املجال التاسع مجيعها
كانت مرتفعة ،حيث تراوح املتوس احلسـايب لالحتياجـات التدريبيـة اخلاصـة هبـذا املجـال مـا بـني
( ،) 2,71 -2,61ويرجع ذلك إىل أمهية مهارات إدارة املهام التعليمية ،حيث تراوح الوزن النسبي ما
بني ( ،)%91 -%87وبانحراف معياري يرتاوح ما بني ( )0,55 -0,47مما يشـري إىل جتـانس واتفـا
العينة يف تقديرهم لدرجة االحتياجات التدريبية هبذا املجال.
وبنظره عامة إىل النتائج السابقة يتبني أن املجال التاسع اخلاص بإدارة املهام التعليمية جـاء يف
املرتبة األوىل بأعىل متوس حسايب ( )2,66ووزن نسبي ( ،)%89يليه املجال السـادس املتعلـق بنرشـ
املشاركات بمتوس حسايب ( )2,64ووزن نسـبي ( ،)%89ويف املرتبـة الثالثـة جـاء املجـال السـابعة
واخلاص بنرش مهمة جديدة ،حيث بل متوسطه احلسايب العام ( )2,59ووزن نسبي ( ،)%87بينام جاء
يف املرتبة الرابعة املجال الثامن املرتب بنرش األسئلة بمتوس حسايب ( )2,57وبل الوزن النسـبي لـه
( ،)%86يليه املجال الثالث اخلاص بإدارة الطالب ،حيث بل متوسطه احلسايب العام ( )2,50والوزن
النسبي ( ،)%84وقد ترتب املجال اخلامس يف املرتبة السادسة بمتوس حسايب ( )2,46بـوزن نسـبي
( )%82ثم املجال الرابع بمتوس حسايب ( )2,44ووزن نسبي ( ،)%82ثـم ترتـب املجـال الثـاع يف
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املرتبة الثامنة ،حيث بل متوسطه احلسايب العـام ( )2,37ووزنـه النسـبي ( ،)%79ثـم املجـال األول
بمتوس حسايب ( )2,15ووزن نسبي (.)%72
ويوض جدول ( )14التايل ملخت عام للنتائج ،مع إحصائية املهارات الرئيسية والفرعيـة
وترتبيها وف ًقا لدرجة االحتيا إليها:
جدول ( :)14ملخت نتائج احتياجات الطالب من مهارات توظيف تطبيقات التعلم النقال
املهارات

الوسط

الوزن

درجة

الفرعية

احلسايب

النسبي

االحتياج

3

2,15

%72

متوسطة

9

2

إنشاء وختصيت صف جديد

5

2,37

%79

مرتفعة

8

3

إدارة الطالب املشاركني يف الصف

5

2,50

%84

مرتفعة

5

4

2,44

%82

مرتفعة

7

5

إضافة مواد الصف الدرايس

16

2,46

%82

مرتفعة

6

6

نرش مشاركة جديدة

6

2,64

%89

مرتفعة

2

7

نرش مهمة جديدة

8

2,59

%87

مرتفعة

3

8

نرش أسئلة

11

2,57

%86

مرتفعة

4

9

إدارة املهامت التعليمية

6

2,66

%89

مرتفعة

1

م

1

4

املهارات الرئيسية
تثبيت تطبيق فصول جوجل
التعليمية

تصنيف موضوعات الصف
الدرايس

الرتتيب

ويف ضوء اجلدول السابق تـتلخص نتـائج البحـث احلـايل يف التوصـل إىل قائمـة بمهـارات
توظيف تطبيقات التعلم النقال الالزمة لطالب كلية الرتبية وف ًقا الحتياجاهتم التدريبية ،تضمنت هذه
القائمة ( )9جماالت رئيسية ينبثق منها ( )64مهارة فرعية تتعلق بتوظيف واستخدام تطبيق الصـفوف
التعليمية من جوجل  ،Google Classroomوقد حصلت إدارة املهامت التعليمية عىل الرتتيـب األول
بأعىل وزن نسبي ودرجة احتيا  ،وقد يرجع ذلك إىل أمهية هذه املهارة وما تتضمنه من إجراءات نرشـ
التكليفات والواجبات للطالب والعمل عىل تقييمها وتقديم التغذيـة الراجعـة للطـالب ،ممـا يـردي
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بدوره إىل جعل عملية التعلم النقال أكثر نشا ًطا ومرونة ،بينام جـاء يف الرتتيـب األخـري مهـارة تثبيـت
تطبيق فصول جوجل التعليمية بأقل وزن نسبي ودرجة احتيا متوسطة ،وقد يرجع ذلـك إىل وجـود
خربة سابقة لدى بعض الطالب يف التعامل مع تثبيـت وحتميـل بعـض التطبيقـات األخـرى اخلاصـة
باألجهزة النقالة.
وتتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج بعـض الدراسـات السـابقة مثـل دراسـة (أبـو اليزيـد،
2017ل السعدواي2016 ،ل سلامن2016 ،ل موسى ومصطفى )2014 ،والتي توصلت إىل جمموعة
من املهارات الرئيسية والفرعية والالزم تنميتها لدى الطالب واملعلمـني مثـل مهـارات التعامـل مـع
تطبيقات جوجل املختلفة ،وما تتضمنه من مهارات تثبيت التطبيقات ،وإعداد ونرش الدروس ،ونرشـ
الوسائل واملصادر التعليمية ،وإعداد ونرش االختبارات اإللكرتونية.
توصيات البحث:
بنا ًء عىل النتائج التي تم التوصل إليها ،يقدم الباحثان التوصيات التالية:
 )1إعداد برامج تدريبية لتدريب طالب كلية الرتبية عىل مهارات توظيـف تطبيقـات الـتعلم
النقال التي تم التوصل إليها.
 )2االهتامم بتطوير كفاءات الطالب املعلمني أثناء اإلعـداد بكليـات الرتبيـة ،وخاصـة فـيام
يتعلق بتوظيف التكنولوجيا يف التعليم.
 )3االستفادة من قائمة االحتياجات التدريبية التي تم حتديدها ،وذلك أثناء تصميم وتطـوير
الربامج التدريبية للمعلمني.
 )4تنظيم دورات وبرامج تدريبية لتدريب املعلمني أثنـاء اخلدمـة عـىل توظيـف واسـتخدام
برامج التعليم اإللكرتوع يف التدريس.
 )5توجيه نظر القائمني عىل تطـوير املنـاهج والـربامج التعليميـة نحـو حتديـد االحتياجـات
التدريبية ،ووضعها ضمن االعتبار أثنـاء إجـراءات تطـوير وتصـميم املنـاهج والـربامج
التعليمية والتدريبية.
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مقرتحات البحث:
يف ضوء نتائج البحث ،يقدم الباحثان بعض املقرتحات إلجراء بحوث مستقبلية كام ييل:
 )1برنامج تدريبي إلكرتوع لتنمية مهارات استخدام وتوظيف تطبيقات التعلم النقال لـدى
طالب كلية الرتبية.
 )2االحتياجات التدريبية الالزمة إلنتا تطبيقات التعلم النقال من وجهة الطالب املعلمـني
بكليات الرتبية.
 )3تصميم بيئة للتعلم اإللكرتوع الذكي لتنمية مهارات تكنولوجيا التعلـيم لـدى املعلمـني
باملرحلة الثانوية.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.5
266

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Ahmed Mohamed EL-Mabaredy & Prof. Dr. Ebada Ahmed EL-Kholy
Volume (3) No. (1) 2020

املراجع
 .1أبو اليزيد ،رحاب الدسوقي ( .)2017تصميم بيئة تعلم شخصية قائمة عىل األنشطة
اإللكرتونية لتنمية مهارات توظيف تطبيقات اهلواتف الذكية لدى طالب كلية الرتبية.
(رسالة ماجستري غري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة املنصورة ،مرص.
 .2أمني ،زينب حممد ( .)2015املستحدثات التكنولوجية رؤى وتطبيقات .القاهرة :املرسسة
العربية للعلوم والثقافة.
 .3جودت ،مصطفى ( 6 ،2015يناير) .تطبيقات التعلم املتنقل
 .Applicationبوابة تكنولوجيا التعليم .تم االسرتجاع من

Mobile Learning

http://drgawdat.edutech-

portal.net/archives/13600

 .4احللفاوي ،وليد سا ( .)2011التعليم اإللكرتوع تطبيقات مستحدثة .القاهرة :دار الفكر
العريب.
احلامر ،أمل مبارج واملديرس ،عبد اهلل والنجار ،خلود ( .)2016أثر استخدام تطبيقات
.5
ّ
اهلواتف الذكية يف تسهيل التعلم لدى الطالب املعلمني واجتاههم نحو التعلم اجلوال.
دراسات تربوية واجتامعية.512-483 ،)2(22 ،
 .6مخيس ،حممد عطية ( .)2011األصول النظرية والتارخيية لتكنولوجيا التعليم اإللكرتوع.
القاهرة :دار السحاب للنرش والتوزيع.
 .7الدهشان ،مجال عيل ( .)2015التعليم والتعلم يف ظل األجهزة املحمولة .القاهرة :دار جوانا
للنرش والتوزيع.
 .8الزهراع ،منى حممد ( .)2019أثر استخدام بيئة تعلم إلكرتونية قائمة عىل التعلم املتنقل عرب
تطبيق  NEARPODيف التحصيل األكاديمي لطالبات كلية الرتبية بجامعة االمرية نورة بنت
عبد الرمحن .جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية.304-282 ،)2(27 ،
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 .9السعداوي ،حممد السيد ( .)2016املهارات الالزمة الستخدام الكمبيوتر اللوحي يف التدريس
لدى معلمي مرحلة التعليم األسايس .جملة دراسات يف التعليم اجلامعي-330 ،)34( ،
.352
 .10سلامن ،حممد السيد ( .)2016فاعلية برنامج تدريبي قائم عىل تطبيقات احلوسبة السحابية يف
تنمية مهارات التعلم النقال ملعلمي احلاسب اآليل( .رسالة ماجستري غري منشورة) ،كلية
الرتبية ،جامعة املنصورة ،مرص.
 .11شفيق ،هاع ( .)2016فاعلية نظام إدارة املحتوى اإللكرتوع القائم عىل اهلاتف النقال يف تنمية
بعض مهارات استخدام املستحدثات التكنولوجية لدى معلمي املرحلة اإلعدادية .جملة
بحوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية.104-47 ،)1( ،
 .12الشناوي ،حممد ( .)2015اسرتاتيجيات التعلم القائمة عىل النظم اخلبرية وأثرها عىل تنمية
مهارات إنتا الربجميات لدى طالب كلية الرتبية ختصت تكنولوجيا التعليم( .رسالة
ماجستري غري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة املنصورة ،مرص.
 .13عبد العاطي ،حسن الباتع ( .)2015توظيف تطبيقات األجهزة النقالة الذكية واللوحية يف
التعلم اإللكرتوع .جملة جيل العلوم اإلنسانية واالجتامعية.179-167 ،)9( ،
 .14عبد املجيد ،أمحد صاد وإبراهيم ،عاصم حممد ( .)2018تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة
عىل الويب التشاركي لتنمية مهارات تصميم وإنتا تطبيقات اهلواتف الذكية والثقة يف
التعلم الرقمي لدى طالب جامعة امللك خالد .املجلة الدولية الرتبوية املتخصصة،)1(7 ،
.73-58
 .15العطار ،أمحد سعيد ( .)2017نموذ للتعلم اإللكرتوع التكيفي قائم عىل أسلوب التعلم
(نش  /متأمل) والتفضيالت التعليمية (فردي /مجاعي) وأثره عىل تنمية مهارات الربجمة
والتفكري الناقد لدى طالب تكنولوجيا التعليم( .رسالة دكتوراه غري منشورة) ،كلية
البنات ،جامعة عني شمس ،مرص.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.5
268

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Ahmed Mohamed EL-Mabaredy & Prof. Dr. Ebada Ahmed EL-Kholy
Volume (3) No. (1) 2020

 .16العييد ،أفنان عبد الرمحن ( .)2019توظيف منصة اإلدمودو التعليمية  Edmodoيف التعلم
املتنقل لطالبات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وتصوراهتن نحوها :دراسة جتريبية.
املجلة الرتبوية.42-9 ،)58( ،
 .17املحمدي ،مروة ( .)2016تصميم بيئة تعلم إلكرتونية تكيفية وفق ًا ألساليب التعلم يف مقرر
احلاسب وأثرها يف تنمية مهارات الربجمة والقابلية لالستخدام لدى تالميذ املرحلة
اإلعدادية ( .رسالة دكتوراه غري منشورة) ،كلية الدراسات العليا للرتبية ،جامعة القاهرة،
مرص.
 .18املركز الوطني للتعلم اإللكرتوع والتعليم عن بعد ( 4 ،2013فرباير) .املامرسة واألداء
املنشود .املر ر الدويل الثالث للتعليم اإللكرتوع والتعليم عن بعد ،الرياض.
 .19مركز جيل البحث العلمي ( 22 ،2016أبريل) .التعلم يف عرص التكنولوجيا الرقمية .البيان
اخلتامي للمر

ر الدويل احلادي عرش ،لبنان .تم االسرتجاع من http://jilrc.com

 .20موسى ،حممد دسوقي ومصطفى ،مصطفى أبو النور ( .)2014فاعلية برنامج تدريبي قائم عىل
دمج التعليم اإللكرتوع السحايب واملتنقل يف تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات
اهلواتف الذكية يف التعليم لدى معلم التعليم األسايس .أعامل املر ر العلمي الرابع عرش
للجمعية املرصية لتكنولوجيا التعليم :تكنولوجيا التعليم والتدريب اإللكرتوع عن بعد
وطموحات التحديث يف الوطن العريب (ص ص .)175-135جامعة عني شمس،
القاهرة.
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