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 لتنمية السحابية الحوسبة تطبيقات باستخدام نقال تعلم بيئة تصميم
 التربية كلية طالب لدى اإللكترونية التعلم مصادر تطوير مهارات

               إبراهيم توفيق غازي.د.أ
 محمد فوزي واليأ.د. 

 هويدا سعد موسى حبورأ.

 

 المقدمة:
لقد أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور عديد من األجهزة والمستحدثات 

ألجهزة التي يمكن االستفادة منها, وتوظيفها لتسهيل عمليتي التعليم والتعلم. وُتعد ا
النقالة أحد هذه المستحدثات التي بدأت تؤثر في العملية التعليمية بشكل ملحوظ؛ 
ألنها تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع اآلخرين, والوصول للمعلومات عن بعد 

 .باستخدام امكانيات الشبكة الالسلكية
وقد تزايدت شعبية هذه األجهزة النقالة التي تعتمد على االتصال الالسلكي 

ثل الهواتف المحمولة, والهواتف الذكية, واألجهزة اللوحية مما يجعل من هذه م
األجهزة فرصة كبيرة للمعلمين الستثمارها في األغراض التعليمية. وقد أطلق 
الباحثون على المدخل الذي يجمع بين التعليم وهذه التكنولوجيا الالسلكية اسم 

 .Mobile Learning (Barreh & Abas, 2015) التعلم النقال.

على أنه التعلم باستخدام األجهزة المحمولة ويمكن تعريف التعلم النقال 
باالتصال الالسلكي, وهذه األجهزة تشمل الهواتف النقالة, والهواتف الذكية, 
واألجهزة اللوحية )التابلت(, أو أي أجهزة محمولة أخرى تقدم للطالب فرصة 

   (Lan  & Sie, 2010; Barreh & Abas, 2015) تعزيز خبرة التعلم في أي وقت وأي مكان.

وعلى الرغم من مميزات التعلم النقال وبيئاته, فإن هناك بعض المعوقات 
الستخدامه في العملية التعليمية منها ارتفاع تكلفة األجهزة النقالة ذات المواصفات 

بيوتر, وعدم العالية, والمساحة التخزينية المحدودة لهذه األجهزة مقارنة بأجهزة الكم
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توافق بعض التطبيقات مع بعض األجهزة, فضالا عن اختالف إمكانيات هذه 
 األجهزة وأنظمتها التشغيلية من جهاز آلخر. 

  Mobileوُيَعد دمج تطبيقات الحوسبة السحابية في بيئات التعلم النقال 

cloud  computing (MCC)  أحد االتجاهات الحديثة في مجال التعليم؛ حيث
د هذا الدمج على التغلب على معوقات استخدام التعلم النقال وبيئاته التي يساع

سبق ذكرها؛ ألنها ُتمكِّن الطالب من استخدام البرامج, وادخال البيانات, 
والمعالجة, والتخزين السحابي عبر االنترنت, ونشر المعلومات بغض النظر عن 

مكانياته, كما تساعد على توفير خدمات وسائط متعددة مختلفة مثل  نوع الجهاز وا 
ا  المحاضرات التفاعلية, ومقاطع الفيديو, والرسوم المتحركة, والصور وتسمح أيضا

 . (Shamim, Sarker, Bahar & Rahman, 2015; Zhong, 2016) بالتفاعل االجتماعي
على الدمج بين التعلم النقال وتطبيقات الحوسبة السحابية  كما يساعد هذا

ب في المرحلة الجامعية, واعدادهم للعصر الرقمي, وتشجيعهم تعلم الطال تدعيم
على التعلم مدى الحياة, وعلى االستفادة من التقنيات الحديثة في عملية التعليم, 

فهناك حاجة لتدريب الطالب واكسابهم المهارات الالزمة في المرحلة الجامعية. 
هم المهني أو الوظيفي في المرحلة الجامعية على مهارات معينة تفيدهم في مستقبل

في التخصصات التي يدرسونها, بغض النظر عن نوعية التخصص, وهذه 
وأحد هذه  ,المهارات ال تقل أهمية عن التحصيل المعرفي للمفاهيم والحقائق

المهارات الضرورية للطالب في كلية التربية, مهارات تطوير مصادر التعلم 
 (.6002)نبيل عزمي,  االلكترونية

عادة ومصادر ا لتعلم اإللكترونية هي تلك المصادر المصممة لالستخدام وا 
االستخدام, وتتخلل أنشطة التعلم. ويتطلب التعليم في الوقت الحاضر أن يتحول 
دور المعلم عن الممارسات التربوية التقليدية, إلى أن يصبح مصمماا للتعليم 

 .(Churchill, 2017)ومصادره 
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ية جميع أشكال تقديم المحتوى اإللكتروني وتشمل مصادر التعلم اإللكترون
مثل الكتب اإللكترونية, والبرمجيات, ومقاطع الفيديو, وصفحات الويب, وأنظمة 
إدارة التعلم اإللكتروني مثل البالك بورد, والمدونات, ومواقع التواصل االجتماعي 

 .(Williams, 2010)مثل الويكي, والفيس بوك, والمجالت, وقواعد البيانات 
وتمتاز مصادر التعلم اإللكترونية بأنها مناسبة للطالب مقارنة بمصادر 
التعلم التقليدية, حيث يمكن من خاللها تقديم المعلومات بطرق عديدة مثل 
الصوت, والفيديو, والحركة وغيرها من أشكال تقديم المعلومات. وبالتالي تساعد 

ا, فإن مصادر التعلم الطالب على التعلم أفضل وأسرع. ومع تقدم التكنولوجي
 اإللكترونيةمصادر التعلم تطوير يساعد بناء و اإللكترونية تتقدم هي األخرى, كما 

 .Yang, 2014)) التعلم مدى الحياة تحقيقعلى 
ومع إمكانية االتصال باإلنترنت, يمكن زيادة تصميم وتطوير واستخدام 

نية تدعمها التكنولوجيا مصادر التعلم اإللكترونية؛ حيث إن مصادر التعلم اإللكترو 
المختلفة مثل األجهزة المحمولة والهواتف الذكية, والتابلت, والكاميرا الرقمية, 

 ,Lucas)ومنصات مواقع التواصل االجتماعي, وتطبيقات البرمجيات, واالنترنت 

2015.)  
ولذا, فإن تمكن طالب كلية التربية من مهارات تطوير مصادر التعلم 

على زيادة كفاءتهم التربوية والتكنولوجية, وتطوير العملية  اإللكترونية يساعد
تقان تدريس المادة العلمية, وتدعيم األنشطة التعليمية, وتوفير الوقت  التعليمية, وا 

 .(6002ة سامي, م؛ سال6006والجهد )إبراهيم مبروك,
وتعد تطبيقات جوجل التعليمية إحدى األدوات التي تتميز بأنها مجانية, 

الستخدام, وقابلة للتطوير, وتسمح بتطوير كثير من مصادر التعلم وسهلة ا
دارته, وتقويمه بكل  اإللكترونية التي تساهم في عرض المحتوى التعليمي, وا 

 , وفصول جوجلGoogle Sitesسهولة, ومن أمثلة هذه التطبيقات: مواقع جوجل 

Google Classroom ونماذج جوجل , Google Formsوعروض جوجل , 
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Google Slidesوجوجل دراي , Google Drive والبريد اإللكتروني , Gmail ,
  Google Calendar  .(Awuah, 2015) ومفكرة جوجل

وتشمل مهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية باستخدام تطبيقات جوجل 
 جانبان: 

: إن المهارة تتطلب جانباا من المعلومات تساعدهم في األداء الجانب المعرفي.0
 لعملي, ومن أمثلة ذلك: تعريف تطبيقات جوجل, ومميزاتها, وأنواعها.ا

: وهو الذي يخضع للمالحظة من قبل المالحظ, ويتكون من الجانب األدائي.6
خطوات وأداءات سلوكية لمهارة عملية واحدة, ومن أمثلة ذلك: إنشاء 
رسال العرض التقديمي إلى  عرض جديد باستخدام عروض جوجل, وا 

ضافة تكليف البريد اإلل كتروني كمرفق, ودعوة المعلمين لفصل جوجل, وا 
ضافة صفحة للمدونة الجديدة.   للطالب في فصل جوجل, وا 

وعلى الرغم من أهمية تصميم وتطوير مصادر التعلم اإللكترونية باستخدام 
تطبيقات جوجل, فإن هناك قصوراا لدى طالب المرحلة الجامعية في مهارات 

 إللكترونية بشكل عام وهذا ما تؤكده بعض الدراسات مثلتطوير مصادر التعلم ا
( التي أوضحت وجود تدني في مهارات تصميم 6000دراسة عبد العزيز طلبة )

نتاج مصادر التعلم لدى طالب كلية التربية. هاني شفيق كما أكدت دراسة  وا 
مهارات إنتاج عناصر التعلم اإللكترونية لدى  على وجود تدني في( 6002)

 . ومن هنا نبع لدى الباحثة اإلحساس بمشكلة البحث.تكنولوجيا التعليمطالب 
بإجراء دراسة استطالعية على الباحثة  وللتأكيد على مشكلة البحث, قامت

( طالباا وطالبة من طالب الفرقة الثالثة عام بكلية 42عينة عشوائية مكونة من )
في نهاية الفصل ( 6002 -6002التربية جامعة دمنهور في العام الدراسي )

الدراسي الثاني, عن استبيان لبعض مصادر التعلم اإللكترونية )تطبيقات جوجل 
في مهارات تطوير مصادر التعلم  , وقد أشارت النتائج إلى وجود قصورالتعليمية(

 اإللكترونية لدى طالب المرحلة الجامعية بجامعة دمنهور.
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 :مشكلة البحث
ات السابقة, واعتماداا على نتائج الدراسة من خالل مراجعة األدبيات والدراس

االستطالعية, تتمثل مشكلة البحث الحالي في وجود قصور لدى طالب كلية 
ولذلك, اقترح البحث الحالي  التربية مهارات تطوير مصادر التعلم االلكترونية.

تصميم بيئة تعلم نقال باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية وقياس فاعليتها في 
ومن ثم  مهارات تطوير مصادر التعلم االلكترونية لدى طالب كلية التربية. تنمية

      سعى البحث الحالي لإلجابة على السؤال الرئيس التالي:ي
ما فاعلية تصمميم بيئمة تعلمم نقمال باسمتخدام تطبيقمات الحوسمبة السمحابية فمي تنميمة 

بيممممة بجامعممممة مهممممارات تطمممموير مصممممادر الممممتعلم االلكترونيممممة لممممدى طممممالب كليممممة التر 
 دمنهور؟ 

 حدود البحث: 
 اقتصرت حدود البحث الحالي على: 

( بالفرقة الثالثة بكلية التربية 6الجزء العملي من مقرر تكنولوجيا التعليم ).0
 جامعة دمنهور.

 المتغير التابع: .1
 .الجانب المعرفي لمهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية 
 ادر التعلم اإللكترونية. الجانب األدائي لمهارات تطوير مص 

اإللكترونية والتي تم تناولها في مصادر التعلم  بعض مهارات تطوير .6
(, حيث اقتصر البحث 6الجزء العملي من مقرر تكنولوجيا التعليم )

 الحالي على تطوير المصادر اإللكترونية التالية:
 جوجل عروض باستخدام التقديمية العروض تطوير مهارات.0
 جوجل فصول باستخدام االفتراضية الفصول تطوير مهارات.6
 مدونات بلوجر باستخدام التعليمية المدونات تطوير مهارات.3
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وقد اقتصر البحث على تصميم بيئة التعلم  :تطبيقات الحوسبة السحابية.0
 Googleمواقع جوجل ) النقال باستخدام تطبيقات جوجل التعليمية التالية:

Sitesوفصول جوجل ,Google Classroom,  ونماذج جوجل Google 

Formsوعروض جوجل ,.Google Slidesوجوجل درايف , Google 

Driveوالبريد اإللكتروني , Gmail , مفكرة جوجلو Google Calendar) 
 Research Sampleعينة الدراسة: 

 بكلية التربية بجامعة دمنهور عام تم اختيار عينة البحث من طالب الفرقة الثالثة
 تكونت وقد (,6060 -6002ي األول من العام الجامعي )في الفصل الدراس

ثالث أفراد العينة على وتم توزيع وطالبة,  ا( طالبا 026من )عينة البحث 
 وذلك على النحو التالي: مجموعات
)تدرس من خالل بيئة التعلم النقال المجموعة التجريبية األولى  .0

 .باا وطالبة( طال20باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية( وعددها )
تدرس من خالل أدوات التعلم النقال فقط ) المجموعة التجريبية الثانية .6

 ( طالباا وطالبة.44( وعددها)من خالل مجموعة الفيس بوك
( تدرس بالطريقة التقليدية في معمل الوسائل) الضابطةالمجموعة  .3

 ( طالباا وطالبة.42وعددها )
 

  أدوات البحث: 
انب المعرفية المرتبطة بمهارات تطوير اختبار تحصيلي لقياس الجو  .0

 مصادر التعلم اإللكترونية )من إعداد الباحثة(.
مصادر  تطويرالمرتبطة بمهارات  دائيةلقياس الجوانب األبطاقة مالحظة  .6

 .)من إعداد الباحثة( ةالتعلم اإللكتروني
 نظري للبحث:لطار ااإل

 :ومميزاته تعريف التعلم النقال
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 Pegrum, Oakley and Faulknerو"فولكنر"  لي""أوك "بيجروم" وعرف 

التعلم النقال على أنه أي شكل من أشكال التعليم يتم عن طريق الهاتف  (2013)
" و محمدي" نوروزي أحمدي" و "النقال أو األجهزة المتنقلة المحمولة. وعرف "
Ahmadi, Noroozi and Mohamadi (2013)  التعلم النقال على أنه استخدام

زة اإللكترونية المحمولة مثل الهواتف النقالة, وأجهزة المساعدات الرقمية األجه
الشخصية, وغيرها الكتساب المعرفة, وتحسين خبرات التعلم من خالل الوصول 
لمحتوى التعلم, والتفاعل مع المحتوى والمتعلمين, وتلقي الدعم الالزم أثناء عملية 

قال على أنه عمليات التعليم ( التعلم الن6002التعلم. وعرف محمد خميس )
والتفاعل وتوصيل المحتوى التي تحدث خارج الجدران, أثناء تنقل المتعلمين في 
سياقات بيئية موقفية متعددة, في أي مكان ووقت, باستخدام األجهزة اإللكترونية 
النقالة, مثل المساعد الرقمي الشخصي, والكمبيوتر الكفي, والمحمول, والتيلفونات 

 والتيلفونات الخلوية, وأي أجهزة إلكترونية محمولة أخرى. الذكية,
يشجع التعلم النقال المتعلمين أنه يساعد على  ومن مميزات التعلم النقال

يناسب أساليب التعلم المختلفة, ام المبادرة وتوجيه أنشطة التعلم, و على أخذ زم
معلمين باستخدام يساعد على التعلم االجتماعي من خالل التفاعل بين األقران والو 

يساعد على تحسين الثقة بالنفس لدى المتعلمين, حيث إن أداء األجهزة النقالة, و 
يثري , و المهام والتفاعالت مع األقران بسهولة ُيكسب المتعلمين الثقة في أنفسهم

 .ية ويزيد من فرص التعلم التشاركيالعملية التعليم
 
 :ومميزاتها الحوسبة السحابية تعريف

 National Institute ofمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجياالعرفها 

Standards and Technology (NIST)  هو األكثر شهرة حوسبة السحابية لل
واعتماداا من قبل عديد من الدراسات والمؤسسات, حيث عرف الحوسبة السحابية 

ن إلى مجموعة م المطلوبب في الوقت سنموذج يسمح بالوصول المنا :على أنها



 أ. هويدا سعد موسي         السحابية الحوسبة تطبيقات باستخدام نقال تعلم بيئة تصميم
                                         

142 

 )مثل الشبكات, والخوادم, والتخزين, والتطبيقات, والخدمات( المصادر المحوسبة
أو تفاعل مع مزود  إداري بدون أدنى جهد االستفادة منها واستخدامهاالتي يمكن 

 . Mell & Grance, 2011 )) الخدمة
على أنها نمط من أنماط الحوسبة تُقِدم  Dhar (2012)كما عرفها "دهار" 

" افوالبي اضية قابلة للتطوير كخدمة عبر اإلنترنت. وعرفها "مصادر افتر 
(Afolabi (2014  التي )بأنها استخدام المصادر المحوسبة )األجهزة والبرمجيات

 تُقدم كخدمة من خالل شبكة اتصال )عادةا شبكة اإلنترنت(.
 أجهزة أداء تحسينومن مميزات الحوسبة السحابية أنها تساعد على 

 من السحابية الحوسبة, وتقلل الذاكرة على تحميلها يتم التي البرامج ةلقل الكمبيوتر
 في البيانات تخزين يتم حيث, والبرمجيات األجهزة صيانة أعمال إلى الحاجة
جداا,  كبيرة أنها أو, محدودة غيرفي السحابة  التخزين مساحة, كما أن السحابة

  .األجهزة مختلف من صولالو  إمكانية, والبيانات أمن زيادةكما تساعد على 
 تعريف بيئة التعلم النقال باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية:

بيئة التعلم النقال باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية هي تلك البيئة التي 
الجمع بين التكنولوجيا النقالة, والحوسبة السحابية, والشبكات الالسلكية  يتم فيها

. وعرفها (Velev, 2014)ات المحدودة لألجهزة النقالة بهدف تعزيز وزيادة القدر 
على أنها نموذج حوسبة ُيمكِّن األجهزة Zhou and Buyya (2018" )بيه"و "تشو"

النقالة محدودة المصادر من االستفادة من مصادر الحوسبة المتنوعة )مثل 
ل السحابة العامة والخاصة( من خالل أنواع عديدة من الشبكات الالسلكية )مث

الواي فاي والشبكة الخلوية( لتقديم الخدمة  لمستخدمي األجهزة النقالة بسهولة عند 
 الحاجة.

على قلة ومن مميزات الجمع بين التعلم النقال والحوسبة السحابية أنه يساعد 
, وتحسين , والتحديث الفوري للبرامجالتكلفة, وتحسين أداء األجهزة المحمولة
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ول للملفات من أي مكان, وسهولة التخزين توافق الملفات, وسهولة الوص
 والمشاركة.

 : , ومميزاتهاتعريف مصادر التعلم اإللكترونية

( على أنها كل األفراد, والوسائط الرقمية, 6003عرفها محمد خميس )
والبيئات االفتراضية, واألساليب التعليمية اإللكترونية, المنتجة تكنولوجياا, 

لكتروني القائم على الكمبيوتر والشبكات, وبنائه, وتستخدم في توصيل التعلم اإل
دارته, وتقويمه, لتحقيق أهداف تعليمية محددة, وتحسين  ودعمه, وتوجيهه, وا 

  جودة الخدمات والعمليات التعليمية ونواتجها.
ومن مميزات مصادر التعلم اإللكترونية أنها تساعد على تساعد على زيادة خبرة 

فاعل, والمشاركة البناءة, وتقديم التغذية الراجعة الطالب من خالل زيادة الت
المناسبة, وتدمج بين مجموعة متنوعة من الوسائط مثل النصوص, والصوت, 

وتساعد مصادر التعلم اإللكترونية على دعم التعلم , والفيديو, والرسوم وغيرهم
كثر من الموجه ذاتياا, وتقلل المدة الزمنية إلنجاز عملية التعلم الشتمالها على أ

تجعل التعلم أكثر ثباتاا في ذهن المتعلم من أجل االستفادة منه في , و مثير
 مواجهة خبرات ومواقف جديدة في المستقبل.

 

 إجراءات البحث:
 في المجاالت التالية:مراجعة األدبيات والدراسات والبحوث السابقة  .0

 التعلم النقال..أ 
 الحوسبة السحابية..ب 
 مصادر التعلم اإللكترونية..ج 

 تصميم بيئة التعلم النقال من خالل:.6
إعداد قائمة بمهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية لدى طالب كلية .أ 

ثم عرضها على مجموعة من الخبراء والمحكمين في مجال التربية, 
 المحكمين.ء أراء وتوجيهات السادة , وتعديلها في ضو تكنولوجيا التعليم



 أ. هويدا سعد موسي         السحابية الحوسبة تطبيقات باستخدام نقال تعلم بيئة تصميم
                                         

144 

( في تصميم بيئة التعلم 6002نموذج محمد خميس )االعتماد على .ب 
 . النقال باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية

تطبيقات  باستخدام التعلم النقال ةقائمة أولية بمعايير تصميم بيئ إعداد.ج 
لدى  اإللكترونيةمصادر التعلم تطوير لتنمية مهارات  الحوسبة السحابية

ها على جامعة دمنهور, ثم عرضبطالب الفرقة الثالثة بكلية التربية 
مجموعة من الخبراء والمحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم, وتعديلها 

 .هموتوجيهات ئهمء أرافي ضو 
الحوسبة تطبيقات  باستخدامإعداد سيناريو تصميم بيئة التعلم النقال .د 

في ضوء  اإللكترونيةمصادر التعلم تطوير لتنمية مهارات  السحابية
 المحكمينمجموعة من  على اثم عرضه معايير التعلم النقال,

 ئهميا التعليم, وتعديلها في ضوء أرافي مجال تكنولوج والمتخصصين
 .هموتوجيهات

ثم عرضها تطبيقات الحوسبة السحابية باستخدام بيئة التعلم النقال  إنتاج.ه 
على مجموعة من السادة المحكمين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا 

 .هاتهمالتعليم وتعديلها في ضوء آرائهم وتوجي
)اختبار الجانب المعرفي, وبطاقة مالحظة الجانب  البحثإعداد أدوات .3

 .وضبطها احصائياا, وتحكيمها األدائي(
 

 التصميم التجريبي للبحث ويشمل:.2
المجموعة  ثالث مجموعات,وتقسيمها إلى  اختيار عينة البحث.أ 

التجريبية األولى, والمجموعة التجريبية الثانية, والمجموعة 
 الضابطة.

 ضبط المتغيرات الوسيطة للبحث.  .ب 
 .الثالثةتطبيق أدوات البحث قبلياا على المجموعات .4
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 .المجموعات الثالثةتكافؤ التأكد من .2
 باستخدام من خالل بيئة التعلم النقالستدرس  التجريبة األولىالمجموعة .2

 .تطبيقات الحوسبة السحابية
تعلم النقال فقط المجموعة التجريبية الثانية ستدرس من خالل أدوات ال.2

 )مجموعة الفيس بوك(. 
 المجموعة الضابطة ستدرس بالطريقة التقليدية في معمل الوسائل..2

, وهذه الخطوة تشمل المجموعة التجريبية األولىتطبيق تجربة البحث على  .00
 ما يلي:

بيئة التعلم النقال, وطريقة التفاعل, والدخول ل مقابلة الطالب في بداية المقرر,.أ 
 .لب وتقديم التعليمات لهمودور كل طا

تقديم المحتوى للطالب من خالل بيئة التعلم النقال باستخدام تطبيقات .ب 
 الحوسبة السحابية.

تكليف الطالب بمهام من خالل بيئة التعلم النقال باستخدام تطبيقات .ج 
 الحوسبة السحابية.

وقت للتشارك مع الطالب والمعلم عبر بيئة التعلم النقال ومن  تخصيص.د 
 تطبيقات الحوسبة السحابية للحصول على التوجيه المناسب. خالل

 .المجموعات الثالثةتطبيق أدوات البحث بعدياا على  .00
 إجراء المعالجة االحصائية وتحليل البيانات كمياا. .06
 التحليل الكيفي للبيانات. .03
 التحليل الكمي للبيانات. .02

 نتائج البحث:
: اختبار الجانب المعرفي لمهارات تطوير م  صادر التعلم اإللكترونية:أوالا

 One Way ANOVAسلوب تحليل التباين األحادي قامت الباحثة باستخدام إ
لحساب داللة الفرق بين متوسطات مجموعات الدراسة في اختبار الجانب 
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المعرفي المرتبط بمهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية وذلك باستخدام حزمة 
  .(SPSS.22)البرامج اإلحصائية 

ونسبة  One Way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي 0يوضح جدول )و 
)ف( المحسوبة الختبار الجانب المعرفي لمهارات تطوير مصادر التعلم 

 اإللكترونية.
البعدي المرتبط  One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي  :  (1جدول )

 م اإللكترونيةباختبار الجانب المعرفي لمهارات تطوير مصادر التعل

 2024(= 0000, وعند )3002(= 0004قيمة )ف( الجدولية عند )
 وكانت النتائج كاآلتي:

موعممممة التجريبيممممة درجممممات المجمتوسممممطي عممممدم وجممممود فممممرق دال إحصممممائياا بممممين .0
التجريبية الثانية في اختبار الجانب المعرفي لمهارات تطوير مصادر و األولى 

 التعلم اإللكترونية.

اختبار 
الجانب 
 المعرفي
 )بعدياا(

مستويات 
 مجموع المربعات مصدر التباين االختبار

درجات 
 متوسط المربعات الحرية

نسبة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 التذكر

 161.111 0 036.362 بين المجموعات

 2.222 132 321.101 داخل المجموعات 2.21 60.066
 

  111 252.130 المجموع

 الفهم
 12.521 0 122.211 بين المجموعات

 6.612 132 532.123 داخل المجموعات 2.21 00.212
  111 122.001 المجموع

التطبيق 
 وما فوقه

 156.301 0 1121.020 بين المجموعات
 12.212 132 0223.211 داخل المجموعات 2.21 51.211

  111 2156.602 المجموع

الدرجة 
 الكلية

 0261.232 0 2136.202 بين المجموعات
 66.210 132 5161.212 داخل المجموعات 2.21 11.115

  111 12522.222 المجموع
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درجات المجموعة  متوسطي( بين 0000وجود فرق دال إحصائياا عند مستوى ).6
المجموعممة الضممابطة فممي اختبممار الجانممب المعرفممي لمهممارات و التجريبيممة األولممى 

 .لصالح المجموعة التجريبية األولىم اإللكترونية تطوير مصادر التعل
درجات المجموعة  متوسطي( بين 0000مستوى ) وجود فرق دال إحصائياا عند.3

التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة في اختبار الجانب المعرفي لمهارات 
 .لصالح المجموعة التجريبية الثانيةتطوير مصادر التعلم اإللكترونية 

 لمهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية: اقة مالحظة الجانب األدائيبط: ثانياا
 One Way ANOVAسلوب تحليل التباين األحادي قامت الباحثة باستخدام إ

لمعرفة داللة الفرق بين متوسطات مجموعات الدراسة بالنسبة لبطاقة المالحظة 
ستخدام حزمة البرامج المرتبطة بمهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية وذلك با

  (SPSS.22)اإلحصائية 
المرتبط  One Way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي 6ويوضح جدول )

 باختبار الجانب المعرفي لمهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية.
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البعدي المرتبط  One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي :( 0جدول )
 اإللكترونية ب األدائي لمهارات تطوير مصادر التعلم ببطاقة مالحظة الجان

 2024(= 0000, وعند )3002(= 0004قيمة )ف( الجدولية عند )
 وكانت النتائج كاآلتي:

درجات  متوسطي( بين 0000وجود فرق دال إحصائياا عند مستوى ).0
التجريبية الثانية في بطاقة مالحظة الجانب و المجموعة التجريبية األولى 

لصالح المجموعة األدائي لمهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية 
 .التجريبية األولى

( بين متوسطي درجات 0000ق دال إحصائياا عند مستوى )وجود فر  .6
المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة في بطاقة مالحظة الجانب 

لصالح المجموعة األدائي لمهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية بالنسبة 
 .التجريبية األولى

بطاقة 
مالحظة 
الجانب 
 األدائي
 )بعدياا(

المهارة 
 األساسية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

نسبة )ف(  متوسط المربعات
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

العروض 
 التقديمية

 6620.110 0 3325.532 بين المجموعات

 20.231 132 1121.612 داخل المجموعات 2.21 11.502

  111 16116.111 المجموع

الفصول 
 االفتراضية

 6252.151 0 1212.126 بين المجموعات
 66.311 132 5311.661 داخل المجموعات 2.21 111.120

  111 16321.221 المجموع

المدونات 
 التعليمية

 0203.213 0 2250.166 بين المجموعات
 00.513 132 6111.220 داخل المجموعات 2.21 12.112

  111 1132.202 المجموع
بطاقة 

المالحظة 
 كلياا

 03531.122 0 56106.111 بين المجموعات
 100.161 132 02321.112 داخل المجموعات 2.21 011.211

  111 16132.221 المجموع
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جات در  متوسطي( بين 0000وجود فرق دال إحصائياا عند مستوى ).3
المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة في بطاقة مالحظة الجانب 

لصالح المجموعة األدائي لمهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية 
 .التجريبية الثانية

(, بين درجات طالب 0000وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى ) .2
ق البعدى الختبار الجانب المجموعة التجريبية األولى والثانية فى التطبي

المعرفي وبطاقة مالحظة الجانب األدائي لمهارات تطوير مصادر التعلم 
 اإللكترونية.

 توصيات البحث:
فاعلية بيئة التعلم النقال باستخدام تطبيقات الحوسبة  الحالي أثبت نتائج البحث

لية السحابية في تنمية مهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية لدى طالب ك
 لذلك يوصي البحث بما يلي:التربية بجامعة دمنهور, 

توظيف البيئة المقترحة في البحث الحالي في تقديم المقررات للطالب .0
 بجامعة دمنهور.

االستفادة من معايير تصميم بيئة التعلم النقال باستخدام تطبيقات الحوسبة .6
التعلم السحابية في البحث الحالي واالعتماد عليها في تصميم بيئات 

 للطالب في مجال تكنولوجيا التعليم.
تدريب الطالب على تطبيقات الحوسبة السحابية وخاصة أدوات جوجل .3

 التعليمية كأداة تدريسية تساعدهم في عملية التدريس بعد ذلك.
استخدام األجهزة النقالة في التدريس للمرحلة الجامعية وللبحث عن .2

 المعلومات أثناء المحاضرات.
طبيقات جوجل التعليمية المختلفة في تقديم المعلومات وتقويم استخدام ت.4

 العملية التعليمية.
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اإلهتمام بتدريب الطالب على إنتاج مصادر التعلم اإللكترونية التي  .2
 تساعدهم في التدريس وتقديم المحتوى للطالب بشكل أفضل.

تدريب المعلمين أثناء الخدمة على استخدام تطبيقات التعلم النقال  .2
 ختلفة وتطبيقات جوجل في العملية التعليمية.الم

 ثالثاا: البحوث المقترحة:
امتداداا لما توصل إليه هذا البحث من نتائج, فإنه من الممكن القيام بإجراء 

 البحوث التالية:
تصميم بيئة تعلم نقال باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية  .0

 الب كلية التربية.مهارات تصميم االختبارات التعليمية لدى ط
تصميم بيئة تعلم نقال باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية  .6

مهارات تصميم المواقع التعليمية لدى طالب الدبلوم المهنية بكلية 
 التربية.

تصميم بيئة تعلم نقال باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية  .3
 لدى طالب كلية التربية. مهارات انتاج االنفوجرافيك/ الرسوم البصرية

لتنمية مهارات  Symbalooتصميم بيئة تعلم شخصية باستخدام موقع  .2
 تطوير مصادر التعلم اإللكترونية لدى طالب كلية التربية.

 Microتصميم بيئة تعلم نقال باستخدام تطبيقات التعلم المصغر  .4

Learning Applications  لتنمية مهارات تطوير مصادر التعلم
 رونية لدى طالب كلية التربية.اإللكت

 Mixed Realityتصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الواقع المختلط  .2
لتنمية مهارات تطوير مصادر التعلم اإللكترونية لدى طالب كلية 

 التربية.
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 Gamificationتصميم بيئة تعلم إلترونية قائمة على استراتيجية التلعيب  .2
لتعلم اإللكترونية لدى طالب كلية لتنمية مهارات تطوير مصادر ا

 التربية.
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