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                  :العربي المستخلص

ىدف البحث الحالي إلى االرتقاء بمستوى األداء المياري لدى أخصائي      
تكنولوجيا التعميم في ميارات إلنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة، وذلك بالكشف 
عن فاعمية بيئة تعمم إلكترونية في تنمية الجوانب المعرفية واآلدائية المرتبطة بميارات 

( 25جيزة النقالة، وتكونت مجموعة البحث من )إنتاج تطبيقات تعمل عمى األ
أخصائًيا، وتمثمت أدوات القياس في اختيار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي، وبطاقة 
مالحظة لقياس األداء المياري، وبطاقة تقييم المنتج النيائي، وتم تطبيق أدوات القياس 

يم المنتج بعد التعمم، )اإلختبار، المالحظة( قبل وبعد التعمم، وتم تطبيق بطاقة تقي
وتوصمت نتائج البحث إلى فاعمية بيئة التعمم في تنمية ميارات إنتاج تطبيقات تعمل 

 عمى األجيزة النقالة لدى أخصائيي تكنولوجيا التعميم.
 الكممات المفتاحية: 

 بيئة تعمم إلكترونية، ميارات إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة
 المستخلص اإلنجليزي:

 
The aim of the current research is to raise the level of skill 

performance of the educational technology specialist in skills to 

produce applications that work on mobile devices, by revealing 

the effectiveness of an e-learning environment in developing the 

cognitive and performance aspects related to the skills of 

producing applications working on mobile devices, and the 

research group consisted of (25) specialists. The measurement 

tools consisted of an achievement choice to measure the cognitive 

aspect, a note card to measure the skill performance, and the final 

product evaluation card. The measurement tools (test, 

observation) were applied before and after learning, and the 

product evaluation card was applied after learning, and the 

research results reached the effectiveness of the learning 

environment. In developing the skills of producing applications 

running on mobile devices among educational technology 

specialists. 

key words: 

An e-learning environment, skills to produce applications 

that work on mobile devices 
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: مقدمة  
ُتعد تطبيقات األجيزة النقالة من أىم المستحدثات التكنولوجية التي ساىمت     

بشكل كبير في عديد من المجاالت أىميا مجال التعميم، فقد تعددت تطبيقاتيا 
المستخدمة في مجال التعميم، فمنذ أن إنتشرت األجيزة النقالة عكفت المؤسسات 

طبيقات يتم تحميميا عمى األجيزة لتكون عونًا لممعمم في تقديم التعميمية عمى إنتاج ت
المحتوى بشكل جيد يتناسب مع خصائص المتعممين، وعونًا لممتعمم في آداء الميمات 
والواجبات المطموبة منو، لذا أصبح إنتاج تطبيقات تعميمية بمواصفات تتناسب مع 

تكنولوجيا التعميم داخل  المتعممين من األدوار التي يجب تنميتيا لدى أخصائي
حتياجات ومتطمبات المتعممين، وقد إىتم  المدرسة؛ ألنيم األقدر عمى فيم قدرات وا 
الباحث بتنمية ميارات إنتاج تطبيقات األجيزة النقالة لدى أخصائيي تكنولوجيا التعميم 
من خالل البحث عن أحد البرامج التي يسيل عمى المعممين واألخصائيين من غير 

لخبرة في إنتاج تطبيقات األجيزة النقالة إستخدامو، فوجد الباحث الكثير من ذوي ا
ختار منيا برنامج   Appالبرامج التي يمكن إستخداميا في إنتاج تمك التطبيقات وا 

Inventor ؛ وذلك لسيولة إستخدامو، وألن البرنامج  يعمل بأكواد جاىزة ال تتطمب
مقة إلنتاج تمك أكواد ودراسات متعالحفظ مثل باقي المغات التي تتطمب حفظ 

 التطبيقات.
أخصائي تكنولوجيا  ميام بعض تحديد في (٦٠٠٢دراسة الشحات سعد) نتائج وتمثمت
 واإللكترونية، التعميمية األجيزة عمى تشغيل المعممين والمتعممين تدريب في التعميم
نتاجيا، التعميمية والوسائل المواد تصميم التكنولوجية، واإلرشاد لممستحدثات التوعية  وا 

 .المختمفة التعميمية المواقف في وتوظيفيا التكنولوجية والمستحدثات اختيار المواد
 Yinger, R,(1999)و  Wise & Leibbrand (2001)وفي نفس السياق أوضح  

أنو عمى المستوى العالمي ىناك اىتمام كبير بتدريب أخصائي تكنولوجيا التعميم عمى 
المشروعات والبرامج التكنولوجية الحديثة، ولكن يجب زيادة االىتمام بتكثيف التدريبات 

 التي يحصل عمييا األخصائي وتدريبو عمى إنتاج التكنولوجيا وليس فقط استخداميا.
 كد منها:اإلحساس بالمشكمة والتأ

 نبعت مشكمة البحث من عدة مصادر أىميا:
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 المالحظة الميدانية:
من خالل عمل الباحث بقسم الشبكات بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية 
والتعميم بالمنيا، والمخول إليو تنفيذ أعمال منظومة التعميم الجديدة بالمحافظة، والتي 

، ومن المعروف أن  2019-2018دراسي بدأتيا الحكومة المصرية في العام ال
المنظومة الجديدة لمتعميم بدأ تطبيقيا عمى الصف األول من المرحمة الثانوية لتشمل 
معممي وطالب الصف األول الثانوي، حيث أنو تم إستبدال الكتاب المدرسي بجياز 
التابمت، والذي يعد طفرة نوعية في نظام التعميم في مصر، لذا كان من الضروري 
الوقوف عمى مدى معرفة أخصائي تكنولوجيا التعميم بميارات إنتاج تطبيقات تعميمية 
تستخدم من خالل التابمت في توصيل المعمومة لمطالب، ومن خالل متابعة سير العمل 
بالمنظومة تبين لمباحث ضعف ميارات  إنتاج تطبيقات التعمم النقال لدى معممي 

ضًا أن لدييم اإلستعداد لمتعمم واستخدام التكنولوجيا المرحمة الثانوية، وتبين لمباحث أي
 الحديثة في التعميم.

 لموقوف عمى موثوقية البحث قام الباحث بعمل اآلتي: الدراسة اإلستكشافية:
( أسئمة، إستيدف منيا التعرف عمى مدى توافر معرفة 5مكونة من عدد ) إستبانة: 

( معممًا، وأوضحت نتائج اإلستبانة ما 65العينة بتطبيقات األجيزة النقالة وكان عددىا)
 :يمي

نسبة اإلجابات  السؤال
 الصحيحة

نسبة اإلجابات 
أذكر بعض التطبيقات التعميمية التي تعمل عمى - الخاطئة

 األجيزة النقالة التي تعمل بنظام األندرويد؟
25% 75% 

أذكر بعض البرامج التي يتم من خالليا إنتاج تطبيقات -
 %90 %10 األجيزة النقالة؟تعمل عمى 

ىل قمت بإنتاج تطبيق تعميمي أو غير تعميمي يعمل -
 % لم ينتج100 % أنتج0 عمى األجيزة النقالة؟

 % ليس لدييم5 % لدييم95 ؟Googleعمى   E.Mailىل لديك -



 

 1454 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

نسبة اإلجابات  السؤال
 الصحيحة

نسبة اإلجابات 
أذكر بعض البرامج التي يتم من خالليا إنتاج تطبيقات - الخاطئة

 %100 %0 أكواد؟تعمل عمى األجيزة النقالة بدون كتابة 

% من العينة ال تعرف بعض التطبيقات 75يتضح من الجدول السابق أن          
% منيم ال يعرفون البرامج أو 90التعميمية التي تستخدم عمى األجيزة النقالة، ونسبة 

المغات التي يتم من خالليا إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة والتي تعمل بنظام 
يقوموا بإنتاج أية تطبيقات تعمم عمى األجيزة  % من العينة لم100األندرويد، ونسبة 

% من 100، ونسبة  G.Mail% منيم ليس لدييم حسابات عمى الـ 5النقالة، ونسبة 
العينة ال يعرفون أية برامج يتم من خالليا إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة 

 بنظام األندرويد بدون كتابة أو حفظ أكواد. 
ل بطاقة مالحظة لمميارات العممية لمعينة االستكشافية لمتأكد من تم عم بطاقة مالحظة:

مدى قدرة العينة عمى أداء الميارات العممية إلنتاج تطبيقات األجيزة النقالة وكانت 
 نتيجتيا كاآلتي:

 App Inventor% لم يتعامل مع برنامج 100 
 % قاموا بفتح البرنامج بعد إعطائيم المينك الخاص بو.100
 Gmail% قاموا بالتسجيل عمى البرنامج بواسطة الـ 85

 % لم يستطيعوا وضع خمفية لمشاشة الرئيسية.100
 % لم يستطيع وضع أزرار إنتقال لمشاشات.100
 % لم يستطيعوا التعامل مع األكواد.100
 % لم يستطيعوا ربط البرنامج بالموبايل لمشاىدة ما قام بعممو فعميًا.100

 :توصيات المؤتمرات
المؤتمر العممي "تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتطوير األداء في المؤسسات 

والذى شجع  2013أكتوبر 31-29التعميمية" الذي عقد في عمان خالل الفترة من 
عمى استخدام التعميم النقال بإمكانياتو عديدة لخدمة العممية التعميمي والعمل عمى 

مر الدولي الذي عقد في جزيرة ماديرا بالبرتغال في تطوير التطبيقات التعميمية، والمؤت
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عداد  2015مارس  16-14الفترة من  والذي إىتم بتطبيقات األجيزة النقالة، وا 
ستخداميا في عممية التعمم، و المؤتمر الدولي لمتعمم  المعممين والطالب عمى إنتاجيا وا 

والذي أكد عمى  2018أبريل 16-14المتنقل الذي عقد في البرتغال في الفترة من 
 أىمية التطبيقات التي تعمل عمى األجيزة النقالة وضرورة اإلىتمام بإنتاجيا وتصميميا

 توصيات الدراسات واألبحاث المرتبطة:
 الدراسات المرتبطة بإنتاج تطبيقات األجهزة النقالة:

(، دراسة )ليمى 2017(، دراسة )أمل بنت حمود، 2018دراسة )أحمد صادق، 
 (Mtega, et. Al, 2012) ، دراسة (Lai, et. Al, 2013)(، دراسة 2014الجيني، 

والتي أوصت في مجمميا عمى أىمية إستخدام التعمم النقال، واإلىتمام بتصميم وتطوير 
 برامج تعميمية تعمل عمى األجيزة النقالة.

ختمف البحث الحالي عن البحوث والدراسات السابقة في أنو ييدف إلى تنمية ميارات وي
إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة لدى أخصائي تكنولوجيا التعميم، ومن باب أن 
فاقد الشئ ال يعطيو كان البد من العمل عمى رفع الكفاءة الذاتية لدييم ، فكمما زادت 

ا التعميم الذاتية إنتقل أثره إلى كامل المؤسسة التعميمية التي كفاءة أخصائي تكنولوجي
يعمل بيا من معممين يتم تدريبيم من خاللو مثمما يقوم بتدريبيم عمى إستخدام التابمت 
بمنظومة التعميم الجديدة في المدارس الثانوية ويعاونيم في الحمول التكنولوجية 

ب في المشكالت التي تقابميم أثناء لممشكالت التي تواجييم، ويعاون أيًضا الطال
إستعراضيم لممحتوى التعميمي عمى أجيزة التابمت أو المشكالت الفنية لألجيزة، 
باإلضافة إلى أنو يعتبر حمقة وصل بين المستوى األعمى الذي يتمقى منو التعميمات 

مية التكنولوجية لممناىج واإلختبارات وبين الطالب واإلدارة المدرسية، لذا فإن تن
األخصائي مينًيا ورفع كفائتو الذاتية ُيعد من أىم األسباب التي تؤدي إلى إنجاح 

 .العممية التعميمية

ومما سبق تتضح أىمية البحث الحالي لتنمية الجوانب المعرفية والميارية إلنتاج           
 (Edmodo)تطبيقات األجيزة النقالة، وذلك من خالل بيئة تعمم إلكترونية 

مما سبق أمكن تحديد مشكمة البحث في: عدم امتالك أخصائي  البحث:مشكمة 
 تكنولوجيا التعميم ميارات إنتاج تطبيقات األجيزة النقالة.



 

 1456 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 وحاول ىذا البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما فاعمية بيئة تعمم إلكترونية في تنمية ميارات إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة  -

 أخصائي تكنولوجيا التعميم؟النقالة لدى 
 يتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتيو:

 :عمى تنمية  (Edmodo)ما أثر بيئة التعمم اإللكترونية  -
 الجانب المعرفي لميارات إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة ؟
 الجانب األدائى لميارات إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة؟

التصميم التعميمي لبيئة التعمم اإللكترونية لتنمية ميارات إنتاج تطبيقات األجيزة ما  -
 النقالة ورفع الكفاءة الذاتية لدى أخصائيي تكنولوجيا التعميم؟

ىدف البحث الحالي الى اإلرتقاء بمستوى األداء المياري لدى أخصائيي هدف البحث:
مل عمى األجيزة النقالة، وذلك بالكشف تكنولوجيا التعميم في ميارات إنتاج تطبيقات تع

 عن فاعمية بيئة تعمم إلكترونية في تنمية كل من :
 الجانب المعرفي لميارات إنتاج تطبيقات األجيزة النقالة 

 الجانب األدائى لميارات إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة أىمية البحث:
 يسيم ىذا البحث فى:  

ميم األساسي والمسئولين التربويين لإلىتمام بتنمية ميارات توجيو أنظار مؤسسات التع
األخصائيين بما يؤىميم لمقيام باألدوار المطموب منيم أدائيا، ويرفع الكفاءة الذاتية 

 لدييم.
مساىمة البحث في اإلرتقاء بالمستوى الميني ألخصائي تكنولوجيا التعميم ورفع كفائتو 

 الذاتية.
 حدود البحث:

 App: ميارات إنتاج تطبيقات األجيزة النقالة من خالل برنامج حدود المحتوى
Inventor  وتنمية  ميارات إنتاج التطبيقات من خاللو مثل )التسجيل عمى البرنامج
on line –  عمل أكثر  –وضع أزرار إنتقال داخل الشاشات  –وضع خمفية لمتطبيق

ربط البرنامج  –وضع األكواد في نافذة الخاصة بيا  –من شاشة والتنقل بينيم 
 نشر التطبيق وتحميمو عمى األجيزة النقالة(.  - QR Codeبالموبايل عن طريق الـ 
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 المنيا. ( أخصائي تطوير من أخصائي محافظة25حدود بشرية: )
  Edmodoحدود مكانية : تم تطبيق التجربة من خالل منصة 

 م2021/2022حدود زمانية: العام الدراسي 
( فيديو تعميمي 12تمثمت مادة المعالجة التجريبية في عدد )مادة المعالجة التجريبية:  
ة دقائق تم انتاجو بواسط 8الى  5من إعداد الباحث، ومدة كل فيديو تترواح ما بين  –

 (Camtasia)برنامج التسجيل 
المنيج الوصفي: في مرحمتي البحث والتحميل  استخدم ىذا البحث منهج البحث:    

والتصميم لبيئة التعمم، بما يتضمن تحديد االحتياجات وتحميل المحتوى وتحميل الموارد 
ستراتيجية التعمم.  وتصميم األىداف وا 

انب المعرفية واآلدائية لميارات إنتاج الجو المنيج شبو التجريبي: عند التعرف عمى 
، ويتمثل في تطبيق قبمي ألدوات النقالة من خالل بيئة تعمم الكترونية تطبيقات األجيزة

القياس مع دمج األخصائيين في عممية التعمم من خالل المعالجة التجريبية، ثم تطبيق 
حصيل المعرفي بعدي ألدوات القياس؛ وذلك لموقوف عمى مدى التغير الحادث في الت

 واألداء الميارى لدى مجموعة البحث.
 متغيرات البحث:

  :المتغير المستقل –أواًل 
 . (Edmodo)بيئة تعمم إلكترونية 

 المتغير التابع:  -ثانًيا 
 .ميارات إنتاج تطبيقات األجيزة النقالة بشقييا المعرفي واألدائي
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 التصميم التجريبي لمبحث:
  (1جدول )

 التصميم التجريبي لمبحث

 تتمثل أدوات البحث في: -أدوات البحث:
 أداة جمع البيانات : بطاقة المالحظة واالختبار التحصيمي.

 مادة المعالجة التجريبية : بيئة تعمم إلكترونية.
 وتتمثل في: -أدوات القياس
 لقياس الجانب المعرفى لميارات إنتاج تطبيقات األجيزة النقالة. اختبار معرفي

 بطاقة تقييم تطبيقات األجيزة النقالة.
 فروض البحث:

عمى ضوء اإلطالع عمى نتائج البحوث والدراسات السابقة، وما جاء في األدبيات وثيقة 
 الصمة بيذا البحث، سعى ىذا البحث لمتحقق من صحة الفروض التالية: 

( بين متوسطى درجات مجموعة البحث 0.05) ≥يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى 
ارات انتاج تطبيقات األجيزة النقالة فى القياس القبمي والبعدي الختبار المعرفي لمي

 لصالح القياس البعدى.
( بين متوسطى درجات عينة البحث فى 0.05) ≥يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى 

القياس القبمي والبعدي لبطاقة تقييم تطبيقات االندوريد والمتوسط األختبارى الذى يمثل 
 لمبطاقة لصالح القياس البعدى. % من الدرجة الكمية80مستوى اإلتقان والذى يعادل 

 
 

مادة المعالجة  قبمىقياس  المجموعة
 التجريبية

 قياس بعدى

مجموعة 
 واحدة

 اختبار  معرفي. بيئة تعمم إلكترونية اختبار معرفي.
بطاقة تقييم تطبيقات 

 األجيزة النقالة.
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 مصطمحات البحث:
بيئة التعمم اإللكترونية: عرفيا الباحث اجرائيا "بأنيا بيئة تعميم إفتراضية متاحة عمى 

( يتوفر بيا مجموعة من األدوات Edmodoشبكة األنترنت، وتعرف بإسم إيدمودو )
لدعم العممية التعميمية والتقييم، ويتم رفع المحتوى التعميمي عمييا والتي تتمثل في 

والتي تيدف الى تنمية ميارات انتاج البحث الحالي في الفيديوىات التي أعدىا الباحث، 
 في واالدائي.تطبيقات األجيزة النقالة لدى اخصائيي تكنولوجيا التعميم بشقييا المعر 

ميارات إنتاج تطبيقات األجيزة النقالة: يعرفيا الباحث إجرائًيا بأنيا "الميارات 
المستيدف تنميتيا لدى أخصائيي تكنولوجيا التعميم والتي تتمثل في كيفية إنتاج تطبيق 

الذي يتيح انتاج تطبيقات  APP Inventor باستخدام تطبيقيعمل عمى األجيزة النقالة 
 م األندرويد"تعمل بنظا

 اإلطار النظري:
 أواًل: بيئة تعمم إلكترونية:

تعددت تعريفات بيئة التعمم اإللكترونية فقد إتفق مفهوم بيئة التعمم اإللكترونية: 
Bessenyei & Thalheimer, (2018)( منى محمود 2016، بكر الذنيبات ،)

 ( عمى أن بيئة التعمم اإللكترونية ىي:2015وآخرون)
توظف خدمات الجيل الثاني من اإلنترنت بيدف إنشاء ومشاركة المحتوى  البيئة التي

بين المتعممين لموصول ألقصى درجات التعمم ومثال عمى ذلك )المدونات والويكي 
 (.2وغيرىا من أدوات الويب

دارتو وتطبيق  بناء تعميمي إلكتروني يعتمد عمى الويب، يسمح بعرض وتقديم المحتوي وا 
 ق األىداف التعميمية.األنشطة بغرض تحقي

 أهمية استخدام بيئات التعمم اإللكترونية:
، حنان الشاعر،  Grosseck (2017)(، 2018إتفق كل من محمد عطيو)

(2017 ،)Coromode & Krishnamurthy, (2016) ،وضحي العتيبي ،
(2016 ،)Laddie (2015) ،Arkoful & Abaidoo,(2014) ،Algahtani, 

(2011) ،Klasnja-Milicevic, Vesin, Ivanovic& Budimac, (2011) نبيل ،
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عمى مجموعة من  Ertmer (2006)(، 2008(، أمل نصر الدين، )2010جاد )
 الميزات التي تتوفر في بيئات التعمم اإللكترونية في النقاط اآلتيو:

  تعمل عمى زيادة نواتج التعمم والمخرجات التعميمية وخاصة في الموضوعات المعقدة
 تعممين. لدى الم

 .تمكن المتعممين من اإلكتساب الذاتي لممعرفة وتحقيق األىداف التعميمية المرجوة 
  تتيح فرصًا عديدة إلدارة التعمم سواء المتزامن أو غير المتزامن في أي وقت وفي أي

مكان بشرط أن يكون المحتوى اإللكتروني المقدم لمتعممين مطور وأن يكون مناسبًا 
 لجميع المتعممين.

  تصميم البيئات التعميمية يسمح لممتعممين الحصول عمى المعمومات وفقًا إلحتياجاتيم
مكاناتيم وتفضيالتيم وحسب الفروق الفردية بينيم.  وا 

  تعطي لممتعمم فرصة في إستخدام أساليب متعددة تساىم في التدريب عمى ميارات
 اإلتصال المختمفة ومشاركة األفكار وتقسيم العمل.

 متعممين من متمقيين سمبيين إلى مشاركين نشطين يشاركون في إنشاء غيرت دور ال
 المحتوى وتطويره ومشاركتو مع الزمالء.

ويستخمص الباحث مما سبق عرضو أن لبيئات التعمم االلكترونية مميزات عديدة    
وأىمية كبيرة من بينيا أن بيئة التعمم االلكترونية خمصت المتعمم من كونو متمقي سمبي 

مومة إلى أن أصبح دوره ىو األساس في العممية التعميمية بل وأصبح المحور التي لممع
تبنى عميو العممية التعميمية، أتاحت بيئات التعمم االلكترونية لممتعمم المشاركة في إعداد 
وتطوير ومشاركة المحتوى التعميمي، وفرت بيئات التعمم االلكترونية لممتعمم العمل 

زمالئو مما يساىم في زيادة الدافعية لدى التعمم والوصول ألقصى التعاوني بينو وبين 
درجات التعمم، وفرت أيضًا التغذية الراجعة لممتعمم وذلك بعد كل نشاط يقوم بو المتعمم 
مما يزيد من قدراتو عمى التحصيل الدراسي ويزيد من كفائتو الذاتيو لدى المحتوى 

لبيئة التعمم االلكترونية في البحث الحالى التعميمي المقدم لو، وفي الوقت ذاتو كان 
أىمية كبيرة أخرى حيث أننا نعيش اآلن في عصر الوباء العالمي، والذي كان لبيئات 
التعمم االلكترونية أثناء حدوثو فاعمية كبيرة، فموال بيئات التعمم االلكترونية لتوقفت 
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ت بو منظمة الصحة الدراسة بالمدارس وجميع المؤسسات التعميمية، نظرًا لما أوص
 العالمية من تباعد إجتماعي خالل ىذه الفترة.   

في العممية  Edmodoتعددت الدراسات التي أكدت عمى أىمية استخدام منصة 
( حيث ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 2019التعميمية ومنيا دراسة  سامح العجرمي)

ميارات معالجة عمى تنمية  Edmodoفاعمية توظيف منصة التواصل اإلجتماعي 
الصور الرقمية والدافعية لإلنجاز لدى طالبات تخصص التربية التكنولوجية بجامعة 

حيث كانت ىناك فروق ذات  Edmodoاألقصى بغزة، وأظيرت النتائج فاعمية منصة 
 داللة احصائية بين التطبيقين القبمي والبعدي ألدوات البحث لصالح التطبيق البعدي.  

( والتي إىتمت بإبراز دور المنصات االجتماعية في 2019لكندري )ودراسة إبراىيم ا 
ختارت الدراسة منصة إدمودو كنموذج من نماذج الفصول  Edmodo التعميم، وا 

االفتراضية التي يمكن استخداميا في مجال التعميم، وقد قدمت الدراسة مجموعة من 
كأداة تعميمية  Edmodo التوصيات منيا إبراز دور برنامج المنصة االجتماعية إدمودو

باإلضافة إلى إمكانية استخداميا كأداة تواصمية مع أولياء األمور أو المتعممين، 
لما ليا  Edmodo وتشجيع المعممين عمى استخدام برنامج المنصة االجتماعية إدمودو
 .من تأثير إيجابي عمى عممية التعميم وزيادة دافعية المتعممين لمتعمم

(، إيمان 2017(، يوسف العنيزي)2019شيرين عبد الحفيظ ) من وأكدت دراسة كل
، حسناء الطباخ Cheng, et al(2016) ،Masud(2016)(، 2017ذكي)

( عمى أن إستخدام التعمم 2012(، أماني الدخني )2013(، رييام عيسى )2015)
التشاركي من خالل منصات وبيئات التعمم اإللكترونية اإلجتماعية وخاصة منصة 

Edmodoيعمل عمى زيادة التحصيل الدراسي والمستوى المعرفي وزيادة الدافعية نحو  ؛
التعمم لدى المتعممين، وقدمت ىذه الدراسات مجموعة من التوصيات أبرزىا ىو التوسع 

التعميمية  (Edmodo) في تطبيق المنصات التعميمية والتي من ضمنيا منصة ادمودو
ين عمى استخداميا في التعميم، لما ليا من في مراحل دراسية مختمفة، وتحفيز المعمم

 .تأثير إيجابي عمى عممية التعميم وزيادة دافعية المتعممين نحو التعمم
 ثانًيا: تطبيقات األجهزة النقالة

 مفهوم تطبيقات األجهزة النقالة:
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تعددت مفاىيم تطبيقات األجيزة النقالة حيث عرفيا كل من )أحمد عبد المجيد، وعاصم 
(، 2015، )عبد اهلل العضياني، (David Gloag,2018)(، 2018إبراىيم ،

(Federal Trade ,2013)  ،(Hodgdon ,2012)  ، واستخمص منيم الباحث
من متجر التطبيقات سواء التعريف بأنيا " برامج يتم تحميميا عمى األجيزة النقالة 

(App Store)  أو(Google Play)  وتقوم بوظائف معينة بداًل من إستعراضيا عمى
رياضية،  متصفح اإلنترنت"، وتتنوع تمك التطبيقات حسب إستخداميا فمنيا تطبيقات

الباحث في تنمية  يأمل ، وفي البحث الحالي"دينية، ... إلخ طبية، إخبارية، تعميمية،
من  تخص المناىج التعميمية تعمل عمى األجيزة النقالة تعميمية تطبيقات تاجإن ميارات

ليستفيد منو  Google Play متجر خالل أخصائي تكنولوجيا التعميم، ويتم رفعيا عمى
  .إستشاريو المواد التعميمية قبل من أكبر عدد من الطالب وذلك بعد تنقيحو ومراجعتو

 برمجة األجيزة النقالة:
يئات المستخدمة في إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة حيث قسم تعددت الب

Weintrop & Wilenksy , 2017) : بيئات إنتاج تطبيقات األجيزة النقالة إلى 
 Text Based Brogramingلغات البرمجة المعتمدة عمى النصوص: 

ة النقالة لغات برمجية تستخدم في إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيز وىي عبارة     
بأىم المغات   (IEEE)ومنيا، وقد حددت جمعية ميندسي الكيرباء واإللكترونيات 

وىي  (Paython)البايثون  لغة م ومنيا2020الحديثة المستخدمة في سوق العمل لعام 
والتي تروج ليا  (Kotlin)من أكثر لغات البرمجة إنتشارًا في الوقت الحالي، لغة كوتمن

وتستخدم لغة الجافا  (Java)، لغة الجافاشركة جوجل نظرًا لدعميا لتطبيقات األندرويد
وىي لغة  (++Cبشكل كبير في إنتاج وبرمجة تطبيقات نظام تشغيل األندرويد، لغة )

وىى من المغات اليامة التي ظيرت في  (Go)من المغات عالية المستوى، لغة جو 
مت شركة جوجل بتطويرىا لجعل عممية ُمعالجة البيانات الخاصة بيا العقد الماضي وقا

 (Swift)أسيل وأسرع من المغات البرمجية األخرى الُمستخدمة، وأخيرًا لغة سويفت 
وىي لغة برمجة تم تطويرىا من ِقبل شركة أبل بيدف استخداميا بمختمف األغراض 

 قات التي تعمل بنظام تشغيلالعامة، ويتم استخداميا بشكل كبير في تطوير التطبي
iOSوذلك بداًل من لغة ،Objective-C . 
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 Blocks Based Brograming لغات البرمجة المعتمدة عمى األكواد الجاهزة:
يسمح ىذا النوع من بيئات البرمجة بإستخدام أكواد جاىزة معدة مسبقًا من ِقبل مطور 

ل البرمجية لتكوين كود برمجي البرنامج تتيح لممستخدم السحب واإلفالت لمنطقة العم
 مكتمل يتم تنفيذه بطريقو آليو بعد تكوين الكود.

( أن البرمجة بإستخدام األكواد الجاىزة ُصممت 2013وذكرت عبمة عبد القادر )
خصيصًا لممساعدة في تصحيح األخطاء البرمجية وذلك في صورة تجميع ألشكال 

مبرمجين المبتدئين وتتيح ليم إنتاج وأكواد برمجية جاىزة، فيي بذلك تكون مفيدة لم
وسائط متعددة(، ومن البرامج  –قصص رسومية  –ألعاب تفاعمية  –)رسوم متحركة 

 App)، وبرنامج (Scratch)التي التي تستخدم األكواد البرمجية الجاىزة برنامج 
Inventor)  . 

لتنمية ميارات إنتاج  App Inventorويرى الباحث أن إستخدام برنامج  
طبيقات األجيزة النقالة لدى أخصائي تكنولوجيا التعميم؛ ُيعد من أسيل الطرق وأيسرىا ت

لما يتمتع بو البرنامج من ميزات عديدة حيث أنو ال يتطمب حفظ لألكواد البرمجية عند 
إنتاج تطبيق يعمل عمى األجيزة النقالة مثل التعامل مع لغات البرمجة النصية، 

ى توجيو المتعمم عند حدوث أخطاء في التركيبات البرمجية، باإلضافة إلى أنو يعمل عم
 ويتيح البرنامج تركيبات برمجية سيمة تعتمد عمى السحب واإلفالت من ِقبل المستخدم.

 :(MIT App Inventor)التعريف ببرنامج 
،   E. W. Patton et al.(2019)، Xi & Patton(2018)عرفو 

Svanberg(2018)  ،LU(2015) ستخمص الباحث من تمك التعريفات  أنو عبارة ، وا 
األمريكية،  MIT عن  "بيئة برمجية بدأت فييا شركة جوجل العالمية، وتبنتيا  جامعة

حيث تتيح تمك البيئة إنتاج تطبيقات أندرويد باستخدام واجية رسومية، فكل ما يتطمبو 
فالت قطع وتركيبيا مع بعضيا، وتتميز بسيولة إستخداميا وسرع ة تعمميا ىو سحب وا 

 وخاصة لممتعممين المبتدئين".
تعددت الدراسات التي إىتمت بتنمية ميارات إنتاج تطبيقات األجيزة النقالة ومنيا      

(  ودراسة أحمد عبد المجيد، عاصم 2019دراسة ماىر الزعالن، منير سميمان)
نتاج تطبيقات اليواتف2018إبراىيم) الذكية  ( والتي ىدفت إلى تنمية ميارات تصميم وا 
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، (Appmark)وبناء الثقة في التعمم الرقمي لدى طالب كمية التربية، بإستخدام برنامج 
والتي ىدفت إلى تحميل ميارات الطالب في  Gokce& others(2017)ودراسة 

( والتي ىدفت إلى الكشف عن فاعمية 2017عممية البرمجة ودراسة أمل الشمري)
تنمية ميارات تصميم تطبيقات التعميم ل Appmachineبرنامج تدريبي بإستخدام 

المتنقل لألجيزة الذكية لدى معممات الحاسب اآللي بمدينة الرياض، وأوصت الدراسة 
بضرورة توجيو مسئولي المناىج بالوزارة لتبني مشروع تطوير المقررات الدراسية من 

 Soares & Martin (2015)خالل إنتاج تطبيقات تربوية لألجيزة الذكية. ودراسة 
 Appوالتي ىدفت إلى تدريب المبرمجين غير المبتدئين عمي استخدام تطبيق 

Inventor وأوصت الدراسة بأىمية استخدام البرنامج في تعميم وتدريب المبرمجين ،
المبتدئين في المرحمة اإلعدادية والثانوية، وأن البرمجة المرئية التي تعتمد عمى تجميع 

 م البرمجة ومياراتيا بشكل أسيل وأفضل.  األكواد تساعد عمى توصيل مفاىي
من خالل العرض السابق لمدراسات السابقة وجد الباحث أن ىناك تشابو بينيم        

في تنمية ميارات إنتاج  App Inventorوبين البحث الحالي وىو إستخدام برنامج 
تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة وذلك يؤكد أىمية ذلك البرنامج في إنتاج تمك 
ختمف  التطبيقات التي تعمل عمى األجيزة النقالة، لما فيو من سيولة في تعممو، وا 
البحث الحالي عن الدراسات السابقة في أن الباحث إستيدف عينة البحث من أخصائيو 

ا التعميم فيم أكثر الفئات أحقيًة بإمتالك تمك الميارات لما ليا من تنمية مينية تكنولوجي
ليم في مجال إختصاصيم وتعمل عمى رفع كفائتيم الذاتية، وخاصة بعد تحول دورىم 
في المنظومة الجديدة لمتعميم المصري من أخصائي تكنولوجيا تعميم إلى أخصائي 

ظومة شبكات متكاممة بمدرستو، معينًا ومساعدًا مسئول عن من (IT)تكنولوجيا معمومات 
 لممعممين والطالب عمى إتمام العممية التعميمية في مجال إختصاصو عمى أكمل وجو.

 أسس تصميم تطبيقات األجهزة النقالة:
لكي يقوم أخصائي تكنولوجيا التعميم بإنتاج تطبيقات تعمل عمى الجيزة النقالة  

المدرسية لخدمة المعممين والطالب، كان البد من أسس وتوظيفيا داخل الفصول 
 وقواعد يتبعيا األخصائي عند الشروع في إنتاج تمك التطبيقات.
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 ,Cortez & Roy)، (Dillard, 2012)وفي ىذا السياق حدد كل من  
2012) ،(Gu et al, 2011) ،(Hagg, 2011) (Wang & Shen, 2011) ،

(Kwon &Lee, 2010) ،(Herrington et al, 2009) ،(Uden, 2007) ،
(Ally, 2005) ،(Ronchetti & Trifonova, 2003)  مجموعة من األسس والقواعد

الواجب إتباعيا من قبل الشروع في إنتاج تطبيقات تعميمية تعمل عمى األجيزة النقالة، 
ستخمصها الباحث في النقاط التالية:   وا 

 ة تناسب كافة المتعممين؛ لمتغمب أن يكون المحتوى مقسم إلى وحدات صغيرة متتابع
 عمى عامل التشتت لممتعمم.

 .أن يحتوى التطبيق عمى أنشطة ترفييية تعاونية بين المتعممين لعدم الشعور بالممل 
  أن تكون األنشطة قصيرة ومرحمية ومرتبطة بمحتوى التعمم، حتى ال يشعر المتعمم

 بالممل.
 في الوقت المناسب. أن يكون المحتوى داعمًا لمتعمم ويصل لممتعمم 
  أن يكون تصميم المحتوى مستندًا إلى نظريات التعمم والتي تقتضي توفير عوامل

 التحفيز والتفكير والدافعية.
  ضرورة أن يحتوى التطبيق عمى خرائط مفاىيم والتي تعمل بدورىا عمى ترسيخ

 محتوى التعمم لدى المتعممين.
  ،صوت، صور، نصوص، ..... أن يتوفر في التطبيق وسائط متعددة )فيديو

 إلخ( لجذب إنتباه المتعمم والتغمب عمى الفروق الفردية بين المتعممين.
  أن يقدم المحتوى داخل التطبيق بصورة منطقية متتابعة مما يساعد عمى بقاء

 أثر التعمم لدى المتعممين.
 .أن يحتوى التطبيق عمى قائمة باألىداف المرجوة من المحتوى 

قواعد الواجب إتباعيا من قبل أخصائي تكنولوجيا التعميم ويضيف الباحث لم 
قبل البدء في إنتاج تطبيق تعميمي يعمل عمى األجيزة النقالة ضرورة وجود أنشطة قابمة 
لمتقويم مع تقديم تغذية راجعة لممتعمم في حالة إجتيازه لمنشاط ويكون عبارة عن تعزيز 

حالة عدم إجتيازه تقدم تغذية راجعو وحافز لممتعمم إلستكمال وحدات المحتوى، وفي 
تحث المتعمم عمى أىمية العودة لممحتوى التعميمي لمحاولة إستدراك األخطاء التي وقع 
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فييا ثم إعادة النشاط حتى يتم إجتيازه وعدم اإلنتقال لممرحمة التالية إال بعد إجتياز 
 ر التعمم لديو.النشاط بنجاح وبالتالي ضمان وصول المتعمم لدرجة التعمم وبقاء أث

 إجراءات البحث:
 أواًل الدراسة المسحية : 

تم عمل دراسة مسحية تحميمية لألدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع البحث؛ وذلك 
عداد مادة المعالجة التجريبية، وتصميم أدوات  بغرض إعداد اإلطار النظري لمبحث، وا 

 القياس، وصياغة فروض البحث، وتفسير نتائجو.
 اعداد قائمة المهارات: –ثانيًا 

إعداد قائمة بميارات إنتاج تطبيقات األجيزة النقالة: من خالل اإلطالع عمى الدراسات 
( ميارات رئيسة يتبع 11السابقة واألبحاث المرتبطة تم إعداد قائمة ميارات تضمنت )

 ( ميارة فرعية.38ليا )
 ثالثًا: تصميم المعالجات التجريبية لمبحث:

 بيئة تعمم حالي إعداد مادة لممعالجة التجريبية متمثمة في إعدادتطمب البحث ال
 إلكترونية

لتنمية ميارات أخصائي تكنولوجيا التعميم في إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة 
والتي تعمل بنظام األندرويد، وذلك في ضوء نماذج التصميم، ومن خالل البحث في 

، ADDIEنماذج التصميم التعميمي وتحميميا إستعان الباحث بنموذج التصميم العام 
 وفق الخطوات اآلتيو:

 رحمة التحميلأواًل: م
 تحميل خصائص المتعممين: -1

تم تحميل خصائص العينة وىم أخصائيو تكنولوجيا التعميم بمحافظة المنيا حيث 
يربط بينيم التفكير التكنولوجي واإلمكانيات التكنولوجية باإلضافة إلى الرابط 
الميني كونيم يعممون في مجال ميني واحد وىو أخصائي تكنولوجيا تعميم وتم 

الكفايات والميارات الواجب توافرىا لدييم مثل ميارات استخدام اإلنترنت تحميل 
واإليميل، وتم عمل مقابمة مع بعض من عينة البحث لمتأكد من إستعدادىم 

 .لتمقي محتوى إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة
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 تحميل األهداف العامة لممقرر: -2
ُيعد تحديد األىداف وتحميميا من الخطوات األساسية التي  يرتكز عمييا البحث، 
حيث يتم من خالليا تحديد المحتوى الذي يتم تدريسو والبيئة واإلستراتيجية 
واألدوات المستخدمة في القياس والتقويم، وفي ىذا البحث تحددت األىداف 

األجيزة النقالة ورفع الكفاءة العامة في تنمية ميارات إنتاج تطبيقات تعمل عمى 
 الذاتية لدييم.

 : تحديد مهام التدريب وأنشطته -3
عند تم في ىذه الخطوة تحديد ميام التدريب وأنشطتو التي يتبعيا األخصايين 

، وقد راعى الباحث عند تصميم األنشطة التدريبية تسجيل دخوليم عمى بيئة التعمم
والمحتوى التعميمي المقدم من خالل البيئة، أن تكون مرتبطة باألىداف اإلجرائية 

 الالزم توافرىا في إعداد النشاط. باإلضافة إلى تحديد المعايير
 ثانيا: مرحمة التصميم

تيدف مرحمة التصميم إلى تحديد األىداف التعميمية وتحديد المحتوى التعميمي وطرق 
 تنظيمو وصياغتو.

 صياغة األهداف التعميمية: -1
إنتاج تطبيقات تعمل عمى تم في ىذه المرحمة صياغة اليدف العام وىو تنمية ميارات 
لدى أخصائي تكنولوجيا  األجيزة النقالة والتي تعمل بنظام األندرويد ورفع الكفاءة الذاتية

 .التعميم وكذلك صياغة األىداف المعرفية واآلدائية بصيغة سموكية
 تحديد عناصر المحتوى التعميمي : -2

تحديد عناصر المحتوى التعميمي المقدم لعينة البحث باإلستعانة بما يمي:تم   
وعالقة  App inventorجع الخاصة ببرنامج اإطالع الباحث عمى الكتب والمر  -

الرنامج بمستوى الطموح األكاديمي ألخصائي تكنولوجيا التعميم ومدى قدرتو 
 عمى تنمية كفائتو الذاتية.

التعميمية والتي تشرح طريقة عمل البرنامج،  اإلطالع عمى بعض الفيديوىات -
 وكيفية إنتاج تطبيقات أندرويد من خاللو.
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اإلطالع عمى البرنامج ومكوناتو وعناصره والشاشة اإلفتتاحية وطرق برمجة  -
التطبيق وأشرطة األدوات المستخدمة في البرنامج وتحديد ما يجب تعممو من 

 قبل األخصائي بناًء عمى تحميل إحتياجاتو.
إنتاج الباحث ألكثر من تطبيق وعرضو عمى عينة البحث لإلستفادة بو في  -

 إنتاج تطبيقات خاصة بيم.
 تصميم األنشطة التعليمية:  -3

بناًء عمى تحديد األىداف اإلجرائية والمحتوى التعميمي وخصائص المتعممين، قام 
دراسة كل ميارة الباحث بتحديد األنشطة التعميمية المطموب تنفيذىا بعد اإلنتياء من 

 .وأثناء دراسة المحتوى التعميمي من خالل مشاىدة الفيديوىات عمى المنصة
 اعداد أدوات البحث:  -4

 تم استخدام اداتين فى البحث الحالي من إعداد الباحث ىى:
 :األجهزة النقالةاختبار معرفي لمهارات إلنتاج تطبيقات 

 تحديد الهدف من االختبار:
ييدف ىذا االختبار إلى قياس تحصيل عينة من أخصائي تكنولوجيا التعميم إلنتاج 

حيث قام  App Inventorتطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة من خالل برنامج 
الباحث بإعداد مجموعة من األسئمة الموضوعية)اإلختيار من متعدد، الصواب والخطأ( 

 عمى المحتوى المقدم. وتم تطبيقو عمى العينة قبل وبعد التدريب
 صياغة مفردات االختبار:

حيث قام الباحث بإعداد مجموعة من األسئمة الموضوعية)اإلختيار من متعدد، الصواب 
 والخطأ( وتم تطبيقو عمى العينة قبل وبعد التدريب عمى المحتوى المقدم.

جازتو:   التجربة االستطالعية لالختبار وا 
األخصائيين من مجتمع البحث ومن غير العينة ( عينة من 25جرب االختبار عمى )

األصمية لمتأكد من وضوح مفرداتو بالنسبة ليم وفيميا وحساب ثباتو وكذلك حساب 
 معامالت السيولة والصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار

 :الختبار المعرفي لميارات إنتاج تطبيقات االندوريدالمعامالت العممية  
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 صدق االختبار  -أ
قام الباحث بحساب صدق اإلتساق الداخمي لالختبار وذلك عن طريق تطبيقو عمى 

( متعمم من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية، وتم حساب 30عينو قواميا )
معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات االختبار والدرجة الكمية لو، 

دة من مفردات االختبار والدرجة الكمية وتراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل مفر 
( وجميعيا معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 0.70:  0.30لالختبار ما بين )

 ( مما يشير إلى صدق اإلتساق الداخمى لالختبار0.05الداللة )
 ثبات االختبار : –ب 

بيق االختبار لكرونباخ( وذلك بتط -لحساب ثبات االختبار استخدم الباحث طريقة )ألفا
( أخصائي تكنولوجيا التعميم من مجتمع 30التحصيمي قيد البحث عمى عينة قواميا )

 البحث ومن خارج العينة األساسية 
( وىو معامل دال 0.96بمغ معامل ألفا لكرو نباخ لالختبار التحصيمي قيد البحث  )

 الثبات. إحصائيًا مما يشير إلى أن االختبار التحصيمي عمى درجة مقبولة من 
تحديد زمن االختبار: تسجيل الزمن الذي استغرقو كل أخصائي في اإلجابة عن أسئمة 

(، وحساب المتوسط  1اإلختبار، ثم حساب المتوسط الزمني إلجابات األخصائيين )ز
االختبار (، ثم حساب زمن 1( والمتوسط التجريبي لمدرجات )م2المرتقب لمدرجات )م
 وفقًا لممعادلة التالية:

 
 

 دقيقة. 30ونتج عن ىذه المعادلة متوسط زمن اإلجابة عمى االختبار 
 بطاقة تقييم منتج لمهارات إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجهزة النقالة:

إنتاج تطبيقات تعمل  قام الباحث بإعداد بطاقة تقييم منتج لمجوانب األدائية لميارات
، بيدف تقييم مستوى عينة البحث في تمك الميارات، وتم بناء عمى األجيزة النقالة

 وضبط البطاقة وفقًا لما يمي:
 
 

 2م

 1ز× = ـــــــــــــ 2ز

 1م
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 تحديد الهدف من البطاقة:
ىدفت بطاقة تقييم إلي قياس المستوي األدائي لمجموعة البحث بإنتاج تطبيق       

ل بنظام األندرويد في صورة منتًجا نيائًيا فكان ألبد يعمل عمى األجيزة النقالة والتي تعم
من إعداد بطاقة تقيم ذلك المنتج بناًء عمى المعايير التي وضعت إلنتاج تمك 

 التطبيقات. 
 تحديد محاور وعبارات البطاقات:

تم إعداد بطاقة التقييم عمى ضوء قائمة الميارات التي تم التوصل إلييا   
( محاور أساسية تضمنت 11التعميمي، وقد تكونت البطاقة من )واألىداف والمحتوي 

التقدير الكمي لعناصر بطاقة  .( درجة112( إجراء فرعًيا تكون الدرجة الكمية ليا )28)
التقييم: تم تحديد التقدير الكمي بالدرجات لكل جانب من ميارات االستخدام وذلك لتقييم 

( درجة إذا كان مستوي 4يائي، بحيث يكون)المستوي األدائي لممتعممين في المنتج الن
( درجة إذا كان مستوي أداء المتعمم لعنصر 3أداء المتعمم لعنصر المنتج ممتاز، )

( 1( درجة إذا كان مستوي أداء المتعمم لعنصر المنتج متوسط، )2المنتج جيد جدا، )
 المنتج. ( إذا لم يتم تنفيذ 0إذا كان مستوي أداء المتعمم لعنصر المنتج ضعيف، )

 تم حساب صدق البطاقة عن طريق:
صدق المحكمين: حيث تم تحديد مدي مالئمة البطاقة كأداة لمقياس عن طريق عرضيا  -

( من المحكمين، لمتأكد من صدق البطاقة ومدى مناسبتيا لمجموعة البحث، 11عمى )
سب واتفقت آراء السادة المحكمين عمي أن البطاقة تقيس ما وضعت لقياسو وأنيا تنا

 مجموعة البحث.
( 30البطاقة عمى مجموعة استطالعية قواميا ) صدق المقارنة الطرفية: تم تطبيق -

وتم ترتيب درجات المتعممين تنازليًا لتحديد األرباع األعمى لتمثيل مجموعة اخصائي، 
%( واألرباع 25من المتعممين ذوى المستوى المرتفع في الميارات قيد البحث بنسبة )

مجموعة المتعممين ذوى المستوى المنخفض في تمك الميارات بنسبة  األدنى لتمثل
 %( وتم حساب داللة الفروق بين المجموعتين. 25)
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( داللة الفروق بين األرباع األعمى واألدنى في بطاقة التقييم قيد البحث بطريقة مان 2جدول )
 (30ويتني  )ن = 

قيمة 
z 

W U 
 الرباعي األدنى الرباعي األعمى

متوسط  المتغيرات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 بطاقة تقييم المنتج 120 8.00 345 23.00 0.00 12.00 4.77

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة ذات األرباع 1يتضح من جدول )
األعمى والتي تمثل المتعممين ذوى المستوى المرتفع في الميارات قيد البحث وبين 
المجموعة ذات األرباع األدنى والتي تمثل المتعممين ذوى المستوى المنخفض في 

جميع القيم دالة ألرباع األعمى حيث أن الميارات قيد البحث لصالح المجموعة ذوى ا
مما يشير إلى صدق البطاقة وقدرتيا عمى التمييز ( 0.01إحصائيًا عند مستوى داللة )

 بين المجموعات. 
ثبات البطاقة: تم حساب ثبات بطاقة التقييم عن طريق حساب معامل االرتباط  -

ل تطبيقيا وذلك من خال بين الثالثة القائمين بأعمال التقييم )س، ص، ع(
( اخصائيا تم تقييم أدائيم ثم حساب 30عمى مجموعة استطالعية قواميا )

 معامل االرتباط بين الدرجات والجدول اآلتي يوضح ذلك.
 ( اخصائيا30( معامالت الثبات بين درجات المحكمين في بطاقة التقييم )ن = 3جدول )

 
 

 ص ، ع س ، ع س ، ص المالحظات المحاور
بطاقم تقييم 
 المنتج

 5..0 3..0 2..0 معامالت االرتباط )الثبات(

 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة
( إلى ارتفاع قيمة معامل الثبات بين الثالثة القائمين بالتقييم عند 2يشير جدول )
 (، مما يشير إلى أن بطاقة التقييم تتمتع بدرجة عالية من الثبات.0.01مستوى الداللة )
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 مرحمة التطوير ثالثًا:
 :(Edmodo)إنشاء بيئة التعمم اإللكترونية   -1

، وتم إضافة التعميمية (Edmodo)تم إنشاء بيئة التعمم اإللكترونية المتمثمة في منصة 
 عينة البحث في فصول تم إنشاؤىا عمى المنصة كما بالشكل التالي:

 
 
 
 
 
 

 
 

 Edmodo( يوضح فصول تم إنشاؤها عمى منصة 1شكل )
 اعداد مادة المعالجة التجريبية:  -2

من اعداد  –( فيديو تعميمي 12تم إعداد مادة المعالجة التجريبية والمتمثمة في عدد )
 – Camtasiaوذلك بإستخدام برامج تسجيل الفيديو وبرامج المونتاج مثل) -الباحث

Free cam9 – any video converter)  وتم رفعيا عمى منصةEdmodo 
، والشكل التالي يوضح لحين نشرىا تتابعًيا عمى المنصة واإلحتفاظ بيا بمكتبة المنصة

 الفيديوىات التي تم رفعيا عمى مكتبة المنصة:
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح الفيديوهات المحفوظة عمى مكتبة المنصة2شكل )
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 تطبيق:مرحمة ال –رابًعا
 مر تطبيق تجربة البحث بالخطوات التالية:

  ،حيث اختيار عينة البحث من أخصائيي تكنولوجيا التعميم بمحافظة المنيا
يربط بينيم التفكير التكنولوجي واإلمكانيات التكنولوجية باإلضافة إلى الرابط الميني 
كونيم يعممون في مجال ميني واحد وىو أخصائي تكنولوجيا تعميم وتم تحميل الكفايات 

 مثل ميارات استخدام اإلنترنت واإليميل.والميارات الواجب توافرىا لدييم 
 .تطبيق أدوات القياس تطبيًقا قبمًيا عمى مجموعات البحث 
 .إجراء التجربة األساسية لمبحث من خالل دمج األخصائيين في عممية التعمم 

 تطبيق أدوات القياس تطبيًقا بعدًيا عمى مجموعة البحث.
  لمبحث بداية من تاريخ استغرق الزمن الكمي لتطبيق الجانب العممي

 أي ما يقرب من شير. 4/4/2022إلى  8/3/2022
 مرحمة التقويم: -خامًسا

اإلستعانة بأدوات البحث التي تم إنتاجيا وىى االختبار التحصيمي وبطاقة تقييم تم 
 المنتج النيائي لتطبيقات األجيزة النقالة وكانت نتائج البحث كما يمي:

 نتائج البحث:
 عمى تنمية:  (Edmodo)ما أثر بيئة التعمم اإللكترونية 

 السؤال األول: الجانب المعرفي لميارات إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة ؟
( بين متوسطى 0.05) ≥اختبار الفرض األول: يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى 

صالح لدرجات مجموعة البحث فى القياس القبمي والبعدي الختبار المعرفي إلنتاج 
 القياس البعدى.

 قيمة )ت( ألفراد مجموعة البحث فى اختبار المعرفي (4جدول )
 اخصائى( 30" القبمى / بعدى " )ن = 

الدرجة  االختبار
 العظمى

االنحراف  المتوسط التطبيق
 المعيارى

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

مربع 
ايتا 

0.01 

المعرفي لمهارات إنتاج 
 الجهزة النقالةتطبيقات ا

40 
 1.35 0..1 قبمى

 0.40 37.81 بعدى 0..0 0.000 15.30
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( ارتفاع المتوسط الحسابي في القياس البعدي الختبار المعرفي 1أظيرت نتائج جدول )
القياس القبمي ألفراد مجموعة البحث، وبحساب لميارات إنتاج تطبيقات االندوريد عن 

( لداللة الفروق بين المتوسطات وجد أنيا دالة إحصائيًا وفى اتجاه القياس Tقيمة )
( وىي أقل من مستوى داللة 0.00البعدى حيث أن جميع قيم مستوى الداللة تساوى )

( مما يدل 0.15)( وىي قيم اكبر من 0.90(، وجاءت قيمة مربع آيتا ما بين )0.05)
 عمي حجم تأثير المتغير المستقل عمي المتغير التابع كبير

ويمكن تفسير ذلك بأن بيئة التعمم اإللكترونية ساىمت بشكل فعال في تنمية ميارات 
لدى أخصائيي تكنولوجيا التعميم، حيث أنيا منحت الثقة   انتاج تطبيقات األجيزة النقالة

دون أي قيود مما ساىم في تنمية ميارات انتاج لعينة البحث في التعامل بحرية 
 تطبيقات األجيزة النقالة بشكل أسرع وأيسر. 

(، )إيياب فايد، 2018واتفقت نتيجة البحث الحالي مع دراسة )ابراىيم المشيخي، 
( حيث أشارت النتائج 2012(، )داليا حبيشي وآخرون، 2016(، )محمد أمين، 2017

ونية أىمية كبيرة في نقل التعمم خاصة التعمم الذي ييتم الى أن لبيئة التعمم اإللكتر 
 بالجانب اآلدائي لميارات الحاسب اآللي.

 الجانب األدائى لميارات إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة؟ السؤال الثاني: 
( بين متوسطى 0.05) ≥اختبار الفرض الثاني: يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى 

بحث فى القياس القبمي والبعدي لبطاقة تقييم تطبيقات االندوريد درجات عينة ال
% من الدرجة الكمية 80والمتوسط األختبارى الذى يمثل مستوى اإلتقان والذى يعادل 

 لمبطاقة لصالح القياس البعدى.
 جهزة النقالةقيمة )ت( ألفراد مجموعة البحث فى بطاقة تقييم تطبيقات اال (5جدول )
% من الدرجة الكمية لبطاقة 00األختبارى الذى يمثل مستوى اإلتقان والذى يعادل  بعدى / المتوسط

 أخصائي( 30" )ن = 

محاور 
 البطاقة

الدرجة 
 العظمى

االنحراف  المتوسط التطبيق
 المعيارى

قيمة 
 "ت"

مستوى 
الدرجة  الداللة

 الكمية
112 

 2.36 105.96 بعدى
المتوسط  0.000 20.45

 األختبارى
89.60 
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( ارتفاع المتوسط الحسابي في القياس البعدي لبطاقة تقييم 3أظيرت نتائج جدول )
تطبيقات األجيزة النقالة عن المتوسط األختبارى الذى يمثل مستوى اإلتقان والذى يعادل 

تساوي   (T% من الدرجة الكمية لمبطاقة ألفراد مجموعة البحث، حيث جاءت قيمة )80
 وىى قيمة دالة إحصائيًا وفى اتجاه القياس البعدى . ( 20.45)

% فى إنتاج تطبيقات 80ويمكن تفسير وصول أفراد مجموعة البحث لمستوى االتقان 
األجيزة النقالة  وذلك نتيجة لممارسة العممية لعينة البحث حيث قام كل فرد من أفراد 

 بداية لمنياية.عينة البحث بإنتاج تطبيق يعمل عمى األجيزة النقالة من ال
 توصيات البحث:   

تعميم فكرة تدريب أخصائيي تكنولوجيا التعميم عمى كيفية إنتاج تطبيقات تعمل عمى 
 األجيزة النقالة.

اإلىتمام بتدريب األخصائين وتزويدىم بكل ما ىو جديد في مجال تكنولوجيا التعميم؛ 
 لرفع كفائتيم المينية.

ى الجيزة النقالة بكميات التربية النوعية قسم توفير مقرر إنتاج تطبيقات تعمل عم
 تكنولوجيا التعميم.
 البحوث المقترحة:

  إجراء دراسات في إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة بوجو عام بأنظمتيا
 (Android, Mac, Ios)المختمفة 

  إجراء دراسات في إنتاج تطبيقات تعمل عمى األجيزة النقالة لدى المعممين
 عامة وليس األخصائيين فقط؛ وذلك لتنميتيم مينًيا.بصفة 
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(. تصميم بيئة تعمم إلكتروني تشاركي وأثره في تنمية 2018إبراىيم أحمد المشيخي )
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كأحد النماذج  TPACK ( ورقة عممية بعنوان نموذج تيباك2017عزة عمي آل كباس)
الفعال في القرن الحادي والعشرين. المعاصرة لتحديد وتقويم خصائص المعمم 

( ؛ خالل الفترة 2030مقدمة في ممتقى اإلشراف التربوي الثامن عشر )معمم 
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( فاعمية التعمم المتنقل عبر الرسائل القصيرة في تدريس بعض 2014ليمى الجيني)
دراسات الطفولة، المؤتمر  مفاىيم التعميم اإللكتروني وموضوعاتو لطالبات

 الدولي الثالث التعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد. الرياض، السعودية
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(. أثر اختالف نمطي التعمم التشاركي المتزامن وغير 2016محمد أحمد أمين )
يارات إنتاج صفحات اإلنترنت وميارات التعاون المتزامن عمى تنمية مفاىيم وم
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