
712018 

58 

 

 

 

 

 

 

تصميم بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الويب 
التشاركي لتنمية مهارات تصميم وإنتاج 

التعلم  يفتطبيقات اهلواتف الذكية والثقة 
 1الرقمي لدى طالب جامعة امللك خالد

 **عاصم محمد إبراهيم                         *أحمد صادق عبد املجيد

 

 

الحالية إلى تنمية مهارات تصميم وإنتاج تطبيقات الهواتف الذكية، وبناء الثقة في التعلم الرقمي لدى طالب كلية هدفت الدراسة  _ امللخص

التربية وذلك من خالل تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الويب التشاركي. ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة مقصودة من طالب 

 تم تدريبها من خالل بيئة التعلم اإللكترونية القائمة على الويب التشاركي. 19معة امللك خالد، وعددها )الدبلوم العام بكلية التربية جا
ً
( طالبا

وقد تم إعداد بطاقة مالحظة ملهارات تصميم وإنتاج تطبيقات الهواتف الذكية، ومقياس الثقة في التعلم الرقمي. كما تم استخدم اختبار 

لتحليل نتائج الدراسة. وقد أشارت النتائج إلى أن تصميم بيئة التعلم اإللكترونية  Spearman سبيرمان ، ومعادلةWilcoxon ويلكوكسون 

القائمة على الويب التشاركي قد أسهمت في تحسن مستوى مهارات تصميم وإنتاج تطبيقات الهواتف الذكية، وأسهمت بدرجة متوسطة في 

 .العام بكلية التربية بناء الثقة في التعلم الرقمي لدى طالب الدبلوم

 

 .: بيئات التعلم اإللكترونية، التعلم التشاركي، تطبيقات الهواتف الذكية، الثقة الرقميةالكلمات املفتاحية
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تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الويب التشاركي لتنمية مهارات 

تصميم وإنتاج تطبيقات الهواتف الذكية والثقة فى التعلم الرقمي لدى 

 طالب جامعة امللك خالد
 املقدمـة. 1

تعد تطبيقات الهواتف الذكية من املستحدثات التكنولوجية التي      

يمكن من خاللها مساعدة املتعلم على التفاعل املستمر من خالل ما 

تتطلب منه القيام بمهام وأنشطة متنوعة مثل: إبداء تتضمنه من أدوات 

الرأي فى قضية ما أو االطالع على الجديد فى مجال تعليمي معين، أو 

املشاركة فى املنتديات واألنشطة التفاعلية املتعددة املتنوعة التى توفرها 

هذه التطبيقات، وبخاصة فى ظل تنوع أنظمة نظم التشغيل لهذه 

 .أو ويندوز فون  IOS ة فى: نظام أندوريد أوالتطبيقات واملتمثل

لقد سيطرت األجهزة الذكية الحديثة فى هذا العصر على سوق        

م من خالل 2007الشهير فى عام  (IOS) الهواتف املحمولة، وظهر نظام

جهاز اآليفون، وغير مفهوم الهواتف بشكل كامل، وبعدها ظهر نظام 

م، ولكن الظهور 2008له عام وكان أول ظهور  Android األندوريد

م ومنذ ذلك الوقت اندثرت أنظمة ذكية كانت 2010الحقيقي له كان عام 

تتربع على عرش األجهزة مثل: الوندوز موبايل، وأنظمة أجهزة بالم، ثم ظهر 

نظام ويندوز فون الذى انتشر وحقق نجاحات كبيرة وأصبحت أنظمة 

 Windows [1]. ثة هىالهواتف الذكية عبارة عن مثلث رؤوسه الثال

phone, Android, IOS  

وتعرف تطبيقات الهواتف الذكية بأنها: برامج صغيرة يتم تحميلها       

 من استعراضها داخل 
ً
وتثبيتها على الهواتف الذكية أو اللوحية، بدال

املتصفح، يتم تحميل هذه التطبيقات بناًء على نوعية برنامج التشغيل 

يسمى بمتاجر التطبيقات مثل: متجر آبل،  املستخدم وتعتمد على ما

[ 3[. أما كيلى، ومنجيس ]2] أندوريد أو بالك بيرى وكذلك ويندوز العدينى

فيعرفها بأنها: برامج إلكترونية تستقر بذاكرة الهاتف، وتقوم بوظائف 

معينة مثل الدخول إلى املواقع اإللكترونية، أو اإلبالغ عن موقع الهاتف 

 .صورة مجانية أو مقابل رسوم محددةووضعه، ويتم ذلك ب

وقد زاد استخدام التطبيقات املتوفرة على الهواتف الذكية وذلك فيما       

يختص بالخدمات الدراسية والتعليمية، وذلك بزيادة عدد مستخدمي 

إمكانيات الهواتف الذكية الحديثة وأجهزة التابلت من بين طالب 

ت الحديثة مليئة باآلالف من املؤسسات التعليمية، فمتاجر التطبيقا

التطبيقات التعليمية املفيدة للطالب فى شتى املراحل الدراسية؛ حيث تم 

تطوير هذه التطبيقات بحيث يستطع املتعلم التعامل والتفاعل معها 

بصورة سهلة ومشوقة وبدون مشقة وبشكل عام يمكن تقسيم تطبيقات 

األول يحتوى على  الهواتف الذكية لألغراض التعليمية إلى قسمين:

تطبيقات املحمول التي يتم تطويرها وعلى الدورات التعليمية الخاصة بها، 

وتضم هذه املجموعة: الدروس واالختبارات، والدعم أما القسم الثاني 

فتضم التطبيقات التي تجعل العملية التعليمية أسهل للطالب وللمعلم أو 

 ].4لكليهما ]

[ إلى انتشار تطبيقات 5ملغربي، الحجى ]وقد أشارت دراسة كل من ا      

الهواتف الذكية بشكل واسع، فتعددت الخدمات التى تقدمها هذه 

التطبيقات حتى أصبحت تماثل التطبيقات املكتبية فى تعقيدها، بل 

وتضيف إليها مجموعة من الخصائص اإلضافية التى تتعلق بخصائص 

والجلسة، وتعدد تطبيقات الويب مثل: التجوال، والعرض، والتكيف، 

فئات املستخدمين وغيرها من الخصائص؛ لذا توجد حاجة ماسة 

 .للتدريب على هذه التطبيقات من حيث تصميمها وإنتاجها

[ أن املؤسسات التعليمية التي تهتم بصناعة املحتوى 6ويشير السيد ]     

الرقمي ال تزال تقف عند مرحلة نشر املحتوى بمواقع الويب وما يشوبها 

ضعف، دون التحول ملرحلة أجهزة القارئات، وهذا يستلزم من تلك من 

املؤسسات أن تقفز مباشرة إلى تطبيقات الهواتف الذكية في التحول نحو 

النشر الالسلكي من خالل تدريب طالبها على الطرق املختلفة لتصميم 

 .هذه التطبيقات وإنتاجها

ات املعلمين قبل وفى أثناء إن اهتمام املسئولين عن التعليم لتنمية مهار      

الخدمة تنبع من التطورات التكنولوجية الحديثة التي أصبحت فى متناول 

الطالب أكثر من املعلمين، ويتطلب هذا من املعلمين االطالع على الجديد 

واملستحدث فى مجال التقنيات التي من أبرزها تطبيقات الهواتف الذكية 

 .ل الدراس ي فى شتى املواد الدراسيةالتى يمكن أن تسهم فى تنمية التحصي

إن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في تعلم الطالب، هو تعلم       

يرتكز على الفوائد والخدمات ذات العالقة بتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وال يمكن لهذا النوع من التعلم أن ينمو ويتطور دون وجود 

كترونية التعليمية مرتبط بدرجة مناخ من الثقة، فنجاح البيئات اإلل

كبيرة بثقة جميع أطرف العملية التعليمية والتي من أبرزها غانم، نبيل، 

 ]:7] جميلة، عبد الحميد

 .إثبات هوية املتعلمين -

 .ضمان سالمة املعطيات والوثائق املرسلة عند التبادل اإللكتروني -

 .زة الرقمية املختلفةاملحافظة على سرية املعلومات املتبادلة عبر األجه -

 .حماية البيانات واملعلومات -

 فى تعزيز        
ً
 مهما

ً
وتؤدى الثقة الرقمية فى عصر اقتصاد املعرفة دورا

استقطاب املتعلمين وجذبهم مع املواقع اإللكترونية، وهذا بطبيعة الحال 

املتعلمين ينعكس فيما تستطيع أن تغرسه املؤسسات التعليمية فى نفوس 

ومتلقي الخدمات، األمر الذي يعزز من إمكانية تبنى ثقافة االستخدام 

اإللكتروني والوثوق بها بشكل أساس ي فى جميع الخدمات التعليمية التى 

-E يستخدمها الطالب فى املجاالت التعليمية، وتعرف الثقة اإللكترونية

Trust اإللكتروني مع  بأنها الثقة املتولدة لدى املستفيدين من التعامل

 [8].املؤسسة التعليمية املالكة للموقع أو التطبيق اإللكتروني 

إلى أن الثقة الرقمية لها  Avinadan, Prithwiraj [9] وقد أشار كل من

 :أهمية كبرى تكمن فى عدة مجاالت أهما اآلتي
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مجال التعليم والتعلم اإللكتروني: من حيث الثقة باملعلومة، والشهادة  -

 .حصل عليها الطالب، كذلك األنشطة التي يمارسها بذاتهالتي ي

مجال التواصل اإللكتروني: من حيث املراسالت، واملنتديات التعليمية،  -

واالجتماعية املتخلفة، فاملتعلم يحتاج إلى ثقة بما يتم تداوله وطرحه من 

 .معلومات من خاللها

 فى تطوير خدمات 0,2ويعد الويب       
ً
 جديدا

ً
الجيل الثاني  أسلوبا

لإلنترنت، من خالل دعم االتصال بين مستخدمي اإلنترنت وتعظيم دور 

املستخدم فى إثراء املحتوى الرقمي على اإلنترنت، والتعاون بين مختلف 

مستخدمي اإلنترنت فى بناء مجتمعات إلكترونية، وتنعكس تلك الفلسفة 

لعل  2,0فى عدد من التطبيقات التى تحقق سمات وخصائص الويب 

 Content ، وصف املحتوى Wiki ، التأليف الحرBlogs أبرزها: املدونات

Taggingوالشبكات االجتماعية ، Online Social Networks وخالصة ،

 Really Simple Syndication(RSS) [10] املواقع

كأحد  Wiki ويعد تصميم بيئة إلكترونية تشاركية قائمة على الويكى       

نى للويب من األنماط الحديثة للتعليم؛ حيث يمكن أدوات الجيل الثا

تطبيق وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بما يسمح للمتعلم 

باكتشاف قدراته وتنميه مهارته، وتحقيق ذاته، وأن يسأل ويستكشف 

 يستقبل وال يرسل، ويحفظ وال يناقش 
ً
 سلبيا

ً
 من أن يكون متعلما

ً
بدال

[11.[ 

إلى أن استخدام "الويكى" فى  Neumann & Hood [12] نوتشير كل م       

السنة األولى من املرحلة الجامعية، قد ساعد الطالب على العمل 

التعاوني، وعلى التحصيل، وذلك من خالل طرح مجموعة من البيانات 

واملعالجات اإلحصائية، وقيام املتعلمين بكتابة تقرير عن هذه البيانات، 

ملشاركة من طالب آخرين، ومن ثم فإن استخدام كما ساعد على تشجيع ا

الويكى فى املرحلة الجامعية ساعد على دعم التعلم فى هذه املرحلة. أما 

فقد اهتمت بدراسة تأثير "الويكى" على التفاعالت  Huang [13]  دراسة

عبر شبكة اإلنترنت؛ حيث إن تفاعالت املتعلمين، واملعلمين أمر بالغ 

علم اإللكتروني من أجل تحقيق نواتج التعلم املرجوة، األهمية فى بيئة الت

 "Wiki وقد خلصت إلى أن تفاعالت املتعلمين واملعلمين فى بيئة "الويكي

أفضل من التفاعالت التى توفرها أدوات اإلنترنت األخرى مثل: البريد 

 لتوفر الخبرات األصيلة وتحكم 
ً
اإللكتروني، ومنتديات النقاش، نظرا

 .تعلمهماملتعلمين فى 

وقد سعت النظريات التربوية الحديثة إلى التركيز على التعلم املعتمد       

 للعملية التعليمية، ويتطلب 
ً
 أساسيا

ً
على الطالب، بحيث يصبح محورا

 في أدوار كل من املعلم واملتعلم، فبعد أن كانت النظريات 
ً
ذلك تغيرا

العملية التعليمية التربوية التقليدية تركز على أن املعلم هو محور 

التعلمية، وأن التعلم هو عملية نقل معلومات، ظهرت النظرية البنائية 

لتوضح أن التعلم ليس عملية نقل للمعلومات، بل هو عملية تبدأ بعد 

 على ما يصل 
ً
ذلك من خالل قيام العقل ببناء املعرفة الجديدة اعتمادا

ابقة لديه عياش، إليه من معلومات من خالل دمجها مع املعلومات الس

[. ومن أبرز النظريات التى يعتمد عليها التعلم التشاركي فى 14] العبس ي

 ]:15] البيئات اإللكترونية ما يلى أحمد

 :نظرية النمو االجتماعي لفيجوتسكى -1

 فى النمو املعرفي،       
ً
 أساسيا

ً
تؤدى نظرية التفاعل االجتماعي دورا

موضوع من خالل التفاعل االجتماعي حيث إن فاملتعلم عليه أن يتعلم أى 

املتعلم فى تعلمه يؤثر ويتأثر بالبيئة املحيطة)بيئة التعلم( ويتحقق ذلك فى 

 .مجموعات التعلم اإللكتروني التشاركي

 :نظرية املرونة املعرفية -2

تؤكد هذه النظرية على أن األساليب التى تعتمد على التلقين ال تسمح       

يات عليا من املعرفة. كما تري أن املتعلم البد وأن يتناول باكتساب مستو 

املعلومة ملعرفة ش ئ ما أو حل مشكلة معينة أو وجود دافع لديه ويالتالى 

 
ً
 .ستكون املعلومة أسهل وأبقي أثرا

 :نظرية الحوار -3

تؤكد هذه النظرية على أن الحوار بين املشاركين فى املجموعة يمدهم      

النوع والدرجة من شخص آلخر، وأن هذا الحوار يمر  بفائدة تختلف فى

بثالث مستويات تبدأ بمناقشة عامة، ثم مناقشة املوضوع، ثم التحدث 

 .عن التعلم الذي تم حدوثه

[ إلى أن معظم ما يتعلمه الطالب في املؤسسات 16ويرى الهادي ]     

لك التعليمية صمم للحقبة الزمنية التي تستخدم الورق واألقالم؛ لذ

توجد حاجة ماسة إلى تحديث املقررات الدراسية في العصر الرقمي 

املعاصر، وأحد األسباب الواضحة لذلك يتمثل في أن املؤسسات 

التعليمية الجامعية وقبل الجامعية يجب أن تمد الطالب بمهارات وأفكار 

جديدة يحتاج إليها للحياة والعمل الرقمي، فالتكنولوجيا الجديدة ال تغير 

 ما يمكن أن يتعلموه؛ ما 
ً
يجب أن يتعلمه الطالب فقط، ولكنها تغير أيضا

لذا فإنه توجد حاجة ملحة إلعادة تصميم املقررات الدراسية في صورة 

 من نموذج الرقابة املركزي املرتبط 
ً
تطبيقات على الهواتف الذكية، بدال

د بإمداد املؤسسة واملعلم بكتاب ثابت لكل املتعلمين املكتظين بأعدا

كبيرة، كما يجب تبنى مدخل يرتبط بالتلمذة املهنية للمتعلم، وبذلك 

 في عملية التعلم، وأن يكونوا 
ً
يمكن أن يصبح الطالب أكثر انخراطا

 
ً
 تعليميا

ً
مستقلين مع املعلم الذي يدعم ويوجه الطالب باعتباره مستشارا

 لعملية التعليم
ً
 .ال مديرا

ات تصميم تطبيقات الهواتف يتضح مما سبق أن التمكن من مهار      

الذكية وإنتاجها وتوظيفها بصورة جيدة فى العملية التعليمية من الطرق 

اإليجابية التى يمكن أن تساعد املتعلم على التفاعل املستمر من خالل ما 

تتضمنه من أدوات تتطلب من املتعلم القيام بمهام وأنشطة تفاعلية 

ين، وكذلك تبادل امللفات متنوعة مثل: التسجيل فى مقرر دراس ي مع

ومشاركتها، و إبداء رأى فى قضية تعليمية معينة، أو اإلطالع على الجديد 

فى محتوى الدرس وغيره من املهام واألنشطة التفاعلية املتعددة واملتنوعة 

 .التى توفرها تطبيقات الهواتف الذكية

خدمات كما يتضح أن تطبيقات الهواتف الذكية تقدم الكثير من ال       

التعليمية الفاعلة فى املوقف التعليمية منها: الكتب اإللكترونية، واملواد 

السمعية، والفيديو واألدوات، واملناقشات، واالختبارات، ومشاركة 

الصور وغيرها من األدوات التفاعلية التي يمكن استخدامها من قبل 

ية فإن املعلم، وبالرغم من أهمية هذه التطبيقات فى العملية التعليم

الطالب ال يستفيد منها بصورة كبيرة أو مباشرة في املوقف التعليمي، 

فالطالب بحاجة ماسة إلى تدريبه على مهارات تصميم هذه التطبيقات 

وإنتاجها، والثقة فى التعامل معها. فهذه التطبيقات تمتاز بمزايا عديدة 
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تعليمي، فى املحتوى ال Involvement أبرزها إمكانية تحقيق التشاركية

والصور وتبادل املعلومات واملعارف، وبخاصة املستحدث منها؛ ومن ثم 

أصبحت تطبيقات الهواتف الذكية وما توفره من خدمات متعددة 

ومتنوعة للمتعلم فى أي مكان وفى أي زمان التقنية الحديثة واألساسية فى 

ذلك الوقت من أجل الحصول على املعلومات واملعارف وتبادلها مع 

 .خرين بسرعة كبيرةاآل 

 مشكلة الدراسة. 2

أن التوظيف الناجح للتكنولوجيا فى مؤسساتنا التعليمية يتطلب       

 وتنمية ملهارات املستخدمين لهذه التكنولوجيا وأهم عنصر فى 
ً
تطويرا

املستخدمين هو املعلم، ويتطلب إحداث تغييرات جذرية فى نظم وبرامج 

أثناء الخدمة. فاملعلم له أثر كبير فى الطالب فمن تأهيل املعلمين قبل وفى 

خالل توجيهه لطالبه عن أهمية تنمية مهاراتهم التكنولوجية الحديثة، 

فإنه سوف تتكون لديهم خبرة جيدة وفعالة نحو استخدام هذه 

التكنولوجيا، األمر الذى سوف ينعكس على طالبهم فى شتى املراحل 

 
ً
 ].17] للمعرفة وليس مستهلكين لهاالدراسية ومن ثم يصبحون صناعا

[ إلى أنه بالرغم من امتالك نسبة 18وقد خلصت دراسة عماشة ]      

كبيرة املعلمين قبل وفى أثناء الخدمة ألجهزة االتصاالت الحديثة التى 

يعتمد أغلبها على شبكة اإلنترنت وتحميلها لبرامج تطبيقات الويب 

هذه التطبيقات، بل أغلبهم سمع الذكية، فإنهم ال يجيدون التعامل مع 

عنها فقط، لذا أوصت الدراسة بضرورة تدريب املعلمين على تطبيقات 

الويب الذكية واستخدامها فى التدريس، والتطبيقات التعليمية، من أجل 

االندماج فى عملية التعليم وتسهيل الحصول على املعلومات وتقديم 

 .قدمةاملحتوى التعليمى بأساليب تقنية ميسرة ومت

بضرورة االهتمام  Huang, Hwang & Chang [19] وقد أوصت دراسة     

بتدريب الطالب على تصميم التطبيقات على الهواتف الذكية؛ وذلك 

بغرض تحسين مخرجات التعلم، ملا لهذه التطبيقات من أهمية كبيرة فى 

مة التفاعل مع اآلخرين، والتعلم التعاوني، كما أنها تمثل أداة معرفية مه

لتقديم املعلومات الحديثة والتوجيه من قبل املعلم فى أى وقت وفى أي 

[ إلى عدم توفر التدريب الكافي 20مكان. وقد أشارت نتائج دراسة ياسين ]

لدى األفراد املستخدمين لتطبيقات الهواتف الذكية عن كيفية استخدام 

 هذه التطبيقات فى مجال تخصصاتهم املختلفة؛ لذا أوصت الدراسة

بضرورة توفر برامج تدريبية فعالة فى مجال تصميم تطبيقات الهواتف 

 .الذكية واستخدامها فى مجال التعليم واملجاالت األخرى ذات الصلة

 Mtega, Bernard, Msungu, Sanare [21] وقد أشارت دراسة كل من      

إلى أنه بالرغم من استخدام تطبيقات الهواتف الذكية فى عمليتي التعليم 

والتعلم، فإن بعض الطالب ليس لديهم فكرة عن كيفية تصميم هذه 

التطبيقات واستخدامها وبخاصة التطبيقات التفاعلية القائمة على 

[ إلى أنه توجد حاجة 22الوسائط املتعددة. وقد أشارت دراسة شعبان ]

ملحة إلى مهارات التصميم التعليمي إلحداث التغير الجذري املطلوب 

يرات السريعة فى عصر املعلوماتية، فمعظم جهود اإلصالح ملواكبة التغي

التعليمي مازالت قديمة ومتقطعة وغير مترابطة، وليس لها دالالت فى 

تحسين التعليم، وذلك لعدم وجود تطبيقات ملموسة للتصميم التعليمي 

 .املنظومى للتعليم على أرض الواقع

تمام كليات التربية بمجال [ إلى قلة اه23] وقد أشارت دراسة الحولى        

تنمية املهارات الخاصة بتصميم التطبيقات والبرمجيات التعليمية 

للطالب مع التركيز على الجوانب املعرفية على حساب الجوانب املهارية 

والعملية، مما أدى إلى ضعف فى مستوى املتخرجين، باإلضافة إلى قلة 

عليمية للتقنيات برامج التدريب املتخصصة فى تصميم البرامج الت

[ إلى ضرورة تدريب طلبة كلية 24الحديثة. وقد توصلت دراسة صادق ]

التربية على مهارات تصميم ملفات اإلنجاز اإللكتروني عبر أجهزة الهواتف 

الذكية؛ حيث تمتاز البرامج التدريبية بالقدرة على تزويد املتعلمين 

أى تطور لدى املؤسسات  باملعلومات واملهارات واالتجاهات الالزمة ملواكبة

 من التفاعلية والنشاط فى أثناء التدريب 
ً
 كبيرا

ً
التعليمية، كما توفر قدرا

 .وفتح آفاق جديدة للتنمية املهنية

بضرورة االهتمام  Lai, Khaddage & Knezek [25] وقد أوصت دراسة

 لتأثيرها على التعلي
ً
م بالتقنيات والتطبيقات الحديثة لألجهزة املتنقلة نظرا

الرسمي، وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب املعلمين على هذه 

التطبيقات الحديثة من أجل الوفاء بمتطلبات املعرفة، وكذلك تحسين 

 على تعلم الطالب
ً
 إيجابيا

ً
 .معتقداتهم حول هذه التطبيقات ألن لها مردودا

إن العالقة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل متذبذبة بل        

شوبها ش ئ من عدم الثقة ووجود عديد من التوقعات غير املحققة من ي

أطراف النظام التعليمي يرافقها تدنى مستوى امتالك املتخرجين من 

كليات التربية للمهارات الالزمة لسوق العمل سواء أكانت علمية أم رقمية 

وهى ظاهرة تحول دون تمكن املتخرج من أداء دوره بشكل فعال في العمل 

[؛ لذا يجب على مؤسسات إعداد املعلم 26] تخرجه عبيدات، سعادة بعد

أن تهتم بخريجها؛ بحيث يجمع بين امتالك املهارات املتخصصة ذات 

األبعاد العملية، والنظرية والتقنية املتنوعة، وامتالك املهارات العلمية، 

واالجتماعية والشخصية؛ بحيث يكونون قادرين على القيام بأعمال 

 ].27] والتواصل مع اآلخرين التنظيم

وتعرف الثقة الرقمية بأنها تلك البيئة املعلوماتية التي تتميز بخصائص       

 ملا يحدث فى البيئة الورقية، 
ً
الثقة التي تتميز بها البيئة الورقية، فخالفا

فإنه ال يمكن إجراء معامالت وصفقات قائمة على التوقيعات الخطية 

الغريزية التي تصاحبها، كما أنه من الصعب الحكم على املبنية على الثقة 

درجة الثقة من خالل تصفح ما يعرض على املواقع والصفحات 

اإللكترونية، كما يتم فى أغلب األحيان تجاهل الخصوصيات الفردية 

 عن الصعوبات 
ً
والشخصية فى التعامالت الرقمية التشابكية، فضال

ى التعامالت الرقمية بشكل دقيق الناتجة عن تحديد هوية املشاركين ف

 على درجة ثقة املتعلمين فى التعامل فى وسط 
ً
ومباشر، مما يؤثر سلبيا

 ].7هذه البئية بأمان والسرية املطلوبين ]

إن مؤسسات التعليم العالي ليس لديها وضوح للرؤية املستقبلة       

ستوياتهم للمنظومة التعليمية التي تطمح فى تعزيزها عند املتعلمين فى م

التعليمية املختلفة، وتبنى منظومة تكفل تفاعل املتعلم اإليجابي والفعال 

، يضاف 
ً
 مستقال

ً
، ومبدعا

ً
 منتجا

ً
مع القيم العصرية بحيث يكون متعلما

إلى ذلك غياب خطط التطوير التربوي ومشاريعه التي تنفذ فى املؤسسات 

الجوانب املادية، التعليمية املختلفة؛ حيث تركز هذه الخطط على تنمية 

والتكنولوجية وتغفل الحديث عن الثقة الرقمية أو التكنولوجية التى 

تصاحب هذا التطوير، وهى بذلك تهمل أهم عنصر من عناصر التنمية 
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املتمثل فى تنمية مهارات الثقة الرقمية لدى املتعلم عند التعامل مع كل 

 ].28] مستحدث رقمي

إلى أنه وجود بعض املخاوف وضعف  [29وقد أشارت دراسة الشايع ]      

الثقة الرقمية لدى غالبية املستخدمين من وضع معلوماته، وملفاته لدى 

الشركات املقدمة لتطبيقات الهواتف الذكية، فعند تعرض الخدمة 

لعملية اختراق، قد يتمكن املخترق من الحصول على معلومات 

خدمة إلى بيع املستخدمين، كما أنه إذا لجأت الشركة املقدمة لل

معلوماتك أو االستفادة منها بشكل أو بأخر فستكون هذه مشكلة 

حقيقية، ومن ثم تولد لدى كثير من املستخدمين ضعف فى الثقة فى 

 .التعامل مع تطبيقات الهواتف الذكية

مما سبق تحددت مشكلة الدراسة الحالية في ضعف مهارات تصميم      

لدى طالب الدبلوم بكلية التربية،  تطبيقات الهواتف الذكية وإنتاجها

 .وكذلك ضعف ثقتهم فى التعلم عبر األجهزة الرقمية

 هدف الدراسةأ. 

هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات تصميم تطبيقات الهواتف الذكية       

وبناء الثقة الرقمية لدى طالب "الدبلوم العام" بكلية التربية جامعة امللك 

يئة تعلم إلكترونية قائمة على الويب خالد وذلك من خالل تصميم ب

  Pbworks).  التشاركي )بيئة

 أسئلة الدراسةب. 

 :حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

ما فاعلية تطوير بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الويب التشاركي لتنمية 

التعلم الرقمي مهارات تصميم تطبيقات الهواتف الذكية وبناء الثقة فى 

 لدى طالب "الدبلوم العام" بكلية التربية بجامعة امللك خالد؟

 :وقد تفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية

ما التصور املقترح لتصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الويب  -1

التشاركي لتنمية مهارات تصميم تطبيقات الهواتف الذكية، والثقة فى 

قمي لدى طالب "الدبلوم العام" بكلية التربية جامعة امللك التعلم الر 

 خالد؟

 ما فعالية تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الويب التشاركي )بيئة -2

(Pbworks  لتنمية مهارات تصميم تطبيقات الهواتف الذكية لدى طالب

 "الدبلوم العام" بكلية التربية بجامعة امللك خالد؟

 ميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الويب التشاركي )بيئةما فعالية تص -3

(Pbworks  لتنمية مهارات بناء الثقة في التعلم الرقمي لدى طالب

 "الدبلوم" بكلية التربية بجامعة امللك خالد؟

 فروض الدراسةج. 

 :حاولت الدراسة الحالية التحقق من صحة الفروض اآلتية

بين متوسطي  (α = 0.05) إحصائية عند مستوى يوجد فرق ذو داللة  -1

رتب درجات طالب "الدبلوم العام" بكلية التربية جامعة امللك خالد في 

م تطبيقات الهواتف الذكية قبل استخدام بيئة التعلم تصميمهارات 

 .القائمة على الويب التشاركي وبعدها لصالح التطبيق البعدي

) توى يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مس -2 بين متوسطي  (0.05 = 

رتب درجات طالب "الدبلوم العام" بكلية التربية جامعة امللك خالد في 

مهارات الثقة الرقمية قبل استخدام بيئة التعلم القائمة على الويب 

 .التشاركي وبعدها لصالح التطبيق البعدي

 أهمية الدراسةد. 

 :تمثلت أهمية الدراسة الحالية في اآلتي

تقديم برنامج تدريبي مقترح قائم على بيئة إلكترونية قائمة على بيئة  -1

ذات الطابع االجتماعي يمكن أن تفيد   "Pbworks"التعلم التشاركي

املعلمين فى شتى التخصصات العلمية فى تنمية مهاراتهم فى مجال تصميم 

وإنتاج تطبيقات الهواتف الذكية وكذلك مساعدتهم على تنمية ثقتهم فى 

 .تعامل مع املستحدثات الرقميةال

التشاركية مزودة  (Pbworks) تصميم بيئة إلكترونية قائمة على منصة -2

بملفات فيديو وروابط خارجية وتفاعالت يمكن أن يفيد املتخصصين فى 

املواد الدراسية املختلفة على تنمية مهاراتهم في مجال تصميم وإنتاج 

 .تطبيقات الهواتف الذكية

اقة مالحظة يمكن أن تفيد في قياس مهارات "تصميم وإنتاج تقديم بط -3

 .تطبيقات الهواتف الذكية" في شتى املواد الدراسية املختلفة

توجيه اهتمام مطوري املناهج الدراسية نحو توظيف املستحدثات  -4

 .التكنولوجية في مجالي التعليم والتعلم

يد املهتمين بمجال تقديم مقياس ملهارات الثقة الرقمية، يمكن أن يف -5

 .تطوير عمليتى التعليم والتعلم

توجيه نظر القائمين ببرنامج إعداد املعلم بكليات التربية بضرورة  -6

 .االهتمام بتوظيف املستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم

 محددات الدراسةه. 

 :اقتصرت الدراسة الحالية على املحددات اآلتية

 Pbworks) إلكترونية قائمة على الويب التشاركي )بيئةتصميم بيئة  -1

 .لدى طالب "الدبلوم العام" بكلية التربية جامعة امللك خالد

وتتمثل Android مهارات تصميم تطبيقات الهواتف الذكية على نظام -2

 :في

 .تشغيل موقع تصميم تطبيقات الهواتف الذكية -

 .إضافة املحتوى اإللكتروني إلى التطبيق -

 .أدوات التواصل واالتصال اإللكتروني عبر التطبيق -

 .على التطبيق HTML إعداد صفحة -

 .للتطبيق Metadata البيانات الوصفية -

 .Android نشر التطبيق على نظام -

 :مهارات الثقة الرقمية التى تتمثل فى -3

 .البعد األول: سهولة الوصول  -

   .االستخدامالبعد الثاني: سهولة  -

 .البعد الثالث: جودة املعلومات -

 .البعد الرابع: شكل املوقع وتصميمه -

 .البعد الخامس: األمن املعلوماتي -

 :تحديد مصطلحات الدراسة

 :تم تحديد مصطلحات الدراسة بصورة إجرائية على النحو اآلتي

 E-learning environment  بيئة التعلم اإللكترونية -1

كل من أشكال التعلم عبر شبكة اإلنترنت يتم من خاللها إدارة هى ش       

عملية التعلم وتنظيمها؛ بحيث تقدم املواد التعليمية املختلفة 

للمتعلمين، ومن ثم مشاركتهم بالحوار، واملناقشة بينهم وبين املعلم أو مع 

من  "Pbworks" بعضهم البعض من خالل موقع أو بيئة التعلم التشاركي
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ة مهارات تصميم وإنتاج تطبيقات الهواتف الذكية وبناء الثقة أجل تنمي

 .الرقمية لدى طالب "الدبلوم العام" بكلية التربية جامعة امللك خالد

 Applications Smart Phones: تطبيقات الهواتف الذكية -2

برامج صغيرة يتم تحميلها وتثبيتها على الهواتف الذكية أو اللوحية،      

 من 
ً
استعراضها داخل املتصفح، ويتم تحميل هذه التطبيقات بناًء بدال

على نوعية برنامج التشغيل املستخدم، وتعتمد على ما يسمى بمتاجر 

 التطبيقات مثل: متجر آبل، أندوريد أو بالك بيرى وكذلك ويندوز العدينى

 .[. وسوف تتبنى الدراسة هذا التعريف لتطبيقات الهواتف الذكية2]

 Digital trust: قميةالثقة الر  -3

شعور "طالب الدبلوم العام" بكلية التربية جامعة امللك خالد بالقدرة      

على األداء الفعال دون خوف عبر أجهزة الهواتف الذكية ويقاس بالدرجة 

التى يحصل عليها الطالب على مقياس الثقة فى التعلم عبر األجهزة الرقمية 

 .الحديثة

 جراءاتال و . الطريقة 4

 منهج الدراسة. أ

استخدمت الدراسة املنهج التجريبي القائم على تصميم املجموعة 

 .الواحدة مع التطبيق القبلي والبعدى ألدوات القياس

 :إجراءات الدراسة

للكشف عن مدى فعالية تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الويب 

واتف لتنمية مهارات تصميم تطبيقات اله Pbworks) التشاركي )بيئة

الذكية وإنتاجها والثقة فى التعلم الرقمي لدى طالب الدبلوم العام بكلية 

 :التربية جامعة امللك خالد تم إجراء ما يلي

 عينة الدراسة ب.

تم اختيار عينة الدراسة من طالب "الدبلوم العام" بكلية التربية         

املجموعة على جامعة امللك خالد بطريقة مقصودة، تم تدريب هذه 

 "Pbworks "البرنامج املقترح القائم على الويب التشاركي من خالل منصة

 سمرنوف –التشاركية. كما تم استخدام اختبار كوملجروف 

Kolmogorov-Smirnov  ملعرفة إن كانت البيانات التى تم الحصول عليها

من مجموعة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وذلك لتحديد 

االختبارات املناسبة )اختبارات بارمترية أو البارمترية(. وكانت النتائج كما 

 (.1) بجدول 

 1 جدول 

 ملعرفة توزيع البياناتKolmogorov-Smirnov سمرنوف -اختبار كوملجروف 

 التوزيع الحصائيةالداللة  القيمة االحتمالية القيمة األداة العدد التطبيق

 19 القبلى
 بطاقة املالحظة

0,26 0,001 
 غير طبيعي دال

 0.000 0,31 19 البعدى

 19 القبلى
 الثقة الرقمية

0,24 0,006 
 غير طبيعي دال

 0.003 0.25 19 البعدى

-Kolmogorov اختبار في االحتمالية القيمة أن( 1) جدول  يوضح       

Smirnov (0.001)، (0,00)،(0,006) (0,003)  وهذا( 0.05) من أقل وكلها 

 .للبيانات الطبيعي التوزيع اعتدالية عدم يؤكد مما دالة؛ أنها يعنى

 
ً
 :الدراسة مواد إعداد: ثانيا

 :التشاركية اإللكترونية التعلم بيئة تصميم -1

 بيئة) التشاركي الويب على القائمة اإللكترونية التعلم بيئة لتصميم

Pbworks) دراسة: مثل السابقة الدراسات بعض على االطالع تم 

Gulbahar, [30] Madran & Kalelioglu، ودراسة ،[31] عقل ودراسة 

 العام النموذج استخدام تم كما[. 33] خطوة أبو ودراسة[ 32] البسيوني

 :اآلتية املراحل وفق وذلك (ADDIE) للتصميم

 Analyses  التحليل: األولى املرحلة

 :اآلتية اإلجراءات املرحلة هذه فى تمت

 الويب على القائمة اإللكترونية التعلم لبيئة العامة األهداف تحديد -

 الويب على القائمة اإللكترونية التعلم لبيئة العام الهدف يتمثل: التشاركي

 الهواتف تطبيقات تصميم مهارات تنمية فى Pbworks) بيئة) التشاركي

 بكلية الدبلوم طالب لدى الرقمية الثقة مهارات وتنمية وإنتاجها، الذكية

 .التربية

 الذين التربية بكلية العام الدبلوم طالب: املتعلمين خصائص تحديد -

 الدراس ي الفصل فى التعليم فى" التعليم وتقنيات وسائل" مقرر  يدرسون 

 ظروف ذات واحدة بيئة إلى ينتمون  م17/2018 الجامعي للعام األول 

 الكمبيوتر استخدام فى مهارتهم وأن متقاربة، واجتماعية اقتصادية

 املهارات يمتلكون  إنهم حيث متقاربة، تكون  تكاد اإلنترنت وشبكات

 طالب عدد بلغ وقد. اإلنترنت وشبكات الكمبيوتر الستخدام األساسية

 ( 19) الدراسة مجموعة
ً
 .التربية فى العام الدبلوم طالب من طالبا

 بكلية الخاص الكمبيوتر معمل استخدام تم: التعليمية البيئة إمكانيات -

 بشبكة املتصلة الكمبيوتر أجهزة من كاف عدد فيه واملتوفر التربية

 .املحمولة الطالب أجهزة استخدام األحيان بعض وفى اإلنترنت،

 بتصميم الخاصة التعليمية املادة تحليل تم: التعليمية املادة تحليل -

 واملهارات والحقائق، املفاهيم، تحديد أجل من الذكية الهواتف تطبيقات

 وكذلك املختلفة، العلمية التخصصات فى التطبيقات بتصميم الخاصة

 .املقترح التدريبي املحتوى  دروس من درس كل أهداف تحديد

 Design  التصميم مرحلة: الثانية املرحلة

 التعلم لبيئة اإلجرائية األهداف تحديد التصميم مرحلة تتضمن

 تصور  ووضع Pbworks) بيئة) التشاركي الويب على القائمة اإللكترونية

 له، املناسبة املختلفة واألنشطة التدريس، وطرق  للمحتوى، شامل

 :اآلتي النحو على وهى التقويم وأساليب

 :اإللكترونية للبيئة اإلجرائية األهداف -أ

 اإللكترونية التعلم بيئة دروس من درس لكل سلوكية أهداف تحديد تم

 :يلى كما

 :الذكية الهواتف تطبيقات تصميم موقع تشغيل: األول  الدرس

  الطالب يكون  أن يجب الدرس هذا من االنتهاء بعد
ً
 :على قادرا
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-Kolmogorov اختبار في االحتمالية القيمة أن( 1) جدول  يوضح

Smirnov (0.001)، (0,00)،(0,006) (0,003)  وهذا( 0.05) من أقل وكلها 

 .للبيانات الطبيعي التوزيع اعتدالية عدم يؤكد مما دالة؛ أنها يعنى

 
ً
 :الدراسة مواد إعداد: ثانيا

 :التشاركية اإللكترونية التعلم بيئة تصميم -1

 بيئة) التشاركي الويب على القائمة اإللكترونية التعلم بيئة لتصميم

(Pbworks [30] دراسة: مثل السابقة الدراسات بعض على االطالع تم 

Gulbahar, Madran & Kalelioglu، ودراسة ،[31] عقل ودراسة 

 العام النموذج استخدام تم كما[. 33] خطوة أبو ودراسة[ 32] البسيوني

 :اآلتية املراحل وفق وذلك (ADDIE) للتصميم

 Analyses  التحليل: األولى املرحلة

 :اآلتية اإلجراءات املرحلة هذه فى تمت

 الويب على القائمة اإللكترونية التعلم لبيئة العامة األهداف تحديد -

 الويب على القائمة اإللكترونية التعلم لبيئة العام الهدف يتمثل: التشاركي

 الهواتف تطبيقات تصميم مهارات تنمية فى Pbworks) بيئة) التشاركي

 بكلية الدبلوم طالب لدى الرقمية الثقة مهارات وتنمية وإنتاجها، الذكية

 .التربية

 الذين التربية بكلية العام الدبلوم طالب: املتعلمين خصائص تحديد -

 الدراس ي الفصل فى التعليم فى" التعليم وتقنيات وسائل" مقرر  يدرسون 

 ظروف ذات واحدة بيئة إلى ينتمون  م17/2018 الجامعي للعام األول 

 الكمبيوتر استخدام فى مهارتهم وأن متقاربة، واجتماعية اقتصادية

 املهارات يمتلكون  إنهم حيث متقاربة، تكون  تكاد اإلنترنت وشبكات

 طالب عدد بلغ وقد. اإلنترنت وشبكات الكمبيوتر الستخدام األساسية

 ( 19) الدراسة مجموعة
ً
 .التربية فى العام الدبلوم طالب من طالبا

 بكلية الخاص الكمبيوتر معمل استخدام تم: التعليمية البيئة إمكانيات -

 بشبكة املتصلة الكمبيوتر أجهزة من كاف عدد فيه واملتوفر التربية

 .املحمولة الطالب أجهزة استخدام األحيان بعض وفى اإلنترنت،

 بتصميم الخاصة التعليمية املادة تحليل تم: التعليمية املادة تحليل -

 واملهارات والحقائق، املفاهيم، تحديد أجل من الذكية الهواتف تطبيقات

 وكذلك املختلفة، العلمية التخصصات فى التطبيقات بتصميم الخاصة

 .املقترح التدريبي املحتوى  دروس من درس كل أهداف تحديد

 Design  التصميم مرحلة: الثانية املرحلة

 التعلم لبيئة اإلجرائية األهداف تحديد التصميم مرحلة تتضمن

 تصور  ووضع Pbworks) بيئة) التشاركي الويب على القائمة اإللكترونية

 له، املناسبة املختلفة واألنشطة التدريس، وطرق  للمحتوى، شامل

 :اآلتي النحو على وهى التقويم وأساليب

 :اإللكترونية للبيئة اإلجرائية األهداف -أ

 اإللكترونية التعلم بيئة دروس من درس لكل سلوكية أهداف تحديد تم

 :يلى كما

 :الذكية الهواتف تطبيقات تصميم موقع تشغيل: األول  الدرس

  الطالب يكون  أن يجب الدرس هذا من االنتهاء بعد
ً
 :على قادرا

  www.appmakr.com  موقع تشغيل -

 www.appmakr.com  حساب إنشاء -

 .التطبيق عنوان تغيير - .التخصص مجال فى جديد تطبيق إنشاء -

  www.appmakr.com إغالق - .للتطبيق خلفية إدراج -

 :التطبيق إلى املحتوى  إضافة: الثاني الدرس

  الطالب يكون  أن يجب الدرس هذا من االنتهاء بعد
ً
 :على قادرا

 بوربوينت ملف إدراج - .التطبيق فى Word وورد ملف إدراج -

Power Point  التطبيق فى. 

  .التطبيق فى Pdf ملف إدراج -

 :اإللكتروني واالتصال التواصل أدوات: الثالث الدرس

  الطالب يكون  أن يجب الدرس هذا من االنتهاء بعد
ً
 :على قادرا

 .Facebook  الفيسبوك موقع إدراج - .للتواصل Form نموذج إعداد -

  .اإللكتروني لالتصال املوبايل رقم إدراج -

 : HTML صفحة إعداد: الرابع الدرس

  الطالب يكون  أن يجب الدرس هذا من االنتهاء بعد
ً
 :على قادرا

 .للتطبيق خارجي ارتباط إعداد -  .التطبيق مقدمة فى نص إعداد -

 HTML  صفحة إدراج - .التطبيق داخل جدول  إدراج -

 :للتطبيق Metadata الوصفية البيانات: الخامس الدرس

  الطالب يكون  أن يجب الدرس هذا من االنتهاء بعد
ً
 :على قادرا

 - .اإلنترنت وعلى الذكية الهواتف على التطبيق عنوان تعديل -

 .نشره قبل للتطبيق وصف كتابة

  .للتطبيق ترحيبية رسالة كتابة -

 :Android، HTML نظام على التطبيق نشر: السادس الدرس

  الطالب يكون  أن يجب الدرس هذا من االنتهاء بعد
ً
 :على قادرا

  HTML5  نطاق على التطبيق نشر -

 Android  أندرويد على التطبيق نشر -

 :التشاركية اإللكترونية التعلم بيئة محتوى  -ب

 :اآلتية التعليمية الدروس على اإللكترونية التعلم بيئة محتوى  اشتمل

 .الذكية الهواتف تطبيقات تصميم موقع تشغيل: األول  الدرس -

 .التطبيق إلى املحتوى  إضافة: الثاني الدرس -

 .اإللكتروني واالتصال التواصل أدوات: الثالث الدرس -

 HTML  صفحة إعداد: الرابع الدرس -

 .للتطبيق Metadata الوصفية البيانات: الخامس الدرس -

 Android، HTML نظام على التطبيق نشر: السادس الدرس -

 اإللكترونية التعلم بيئة فى املتبعة واألنشطة التدريس استراتيجية -جـ

 :التشاركية

 القائمة اإللكترونية التعلم بيئة ومحتوى  اإلجرائية، األهداف ضوء فى

 التدريس استراتيجية استخدام تم ،(Pbworks بيئة) التشاركى الويب على 

 :التالية التدفق خريطة وفق تسير التى



712018 

65 

 
 1شكل

 التشاركي اللكتروني التعلم لبيئة التدفق خريطة

 :التقويم أساليب -د

 درس كل بداية فى القبلي التقويم لتشمل التقويم أساليب تنوعت        

 لتوجيه درس كل أثناء فى البنائي والتقويم السابق، التعلم على للوقوف

 يتم الذي وهو النهائي والتقويم الراجعة، التغذية وتقديم الطالب تعلم

 اإللكترونية البيئة فى املتوفر املحتوى  جميع دراسة من االنتهاء بعد

 مهارات على للوقوف ،Pbworks) منصة) التشاركي الويب على القائمة

 لدى الرقمي التعلم في الثقة ومهارات الذكية، الهواتف تطبيقات تصميم

 .خالد امللك جامعة التربية بكلية" العام الدبلوم" طالب

 Development  التطوير مرحلة: الثالثة املرحلة

 تطوير أجل من الكمبيوتر برامج بعض املرحلة هذه فى الباحث استخدم

 :التالي البرامج هذه أبرز  ومن الذكية الهواتف تطبيقات تصميم

 Pbworks  موقع -

 Appmakr  موقع -

 واالحتفاظ الصور  بتصميم خاص برنامج وهو IrfanView 4.30 برنامج -

 .تغير دون  بجودتها

 Photoshop  الرسومات برنامج -

 Implementation  التطبيق مرحلة: الرابعة املرحلة

 التعلم ببيئة الخاصة اإللكترونية الصفحات نشر املرحلة هذه فى تم      

 :عنون  تحت التشاركي الويب على القائمة اإللكترونية

(http://ahmedsadek.pbworks.com) املحتوى  دراسة أجل من وذلك 

 على الدخول  كيفية شرح تم وكذلك. الذكية الهواتف بتطبيقات الخاص

 .بها القيام املطلوبة واملهام به املتضمنة التعليمية والدروس املوقع

 Evaluation  التقويم مرحلة: الخامسة املرحلة

 على القائمة اإللكترونية التعلم بيئة محتوى  عرض املرحلة هذه فى تم      

 وكذلك املتخصصين، من مجموعة على Pbworks) بيئة) التشاركي الويب

 الثقة ومقياس املالحظة، بطاقة: فى املتمثلة القياس أدوات تطبيق تم

 مجموعة طالب لدى التعليمي املحتوي  كل دراسة بعد وذلك الرقمية

 .الدراسة

 
ً
 :القياس أدوات إعداد: ثالثا

 :املالحظة بطاقة إعداد -1

  البطاقة هذه إعداد تم
ً
 :اآلتية للخطوات وفقا

 :البطاقة من الهدف -أ

 بكلية" العام الدبلوم" لطالب املهارى  األداء قياس إلى البطاقة هدفت      

 فى الذكية الهواتف تطبيقات تصميم مهارات في خالد امللك جامعة التربية

 .املختلفة التعليمية املجاالت

 :البطاقة أبعاد -ب

 تحديد تم الجانب، بهذا اهتمت التي والدراسات البحوث على االطالع بعد

 بعد كل رئيسة، أبعاد أربعة عددها بلغ التي للبطاقة الرئيسة األبعاد

 :هي األبعاد وهذه فرعية مهارات يتضمن
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 األبعاد واملهارات الفرعية التابعة لها 2جدول 

 املهارات الفرعية البعد م

 Appmakr 6األول: مهارات خاصة بموقع  1

 7 الرقمي للهواتف الذكية.مهارات خاصة باملحتوى  الثاني: 2

 4 مهارات خاصة بأدوات التواصل اإللكتروني عبر الهواتف الذكية.:الثالث 3

 5 الرابع: مهارات خاصة بنشر التطبيقات عبر الهواتف الذكية. 4

 22 4 املجموع

 :املحكمين من مجموعة على للبطاقة األولية الصورة عرض -جـ

 على البطاقة بعرض الباحث قام البطاقة إعداد من االنتهاء بعد      

 املناهج مجال وفى التعليم، تكنولوجيا مجال في املتخصصين من مجموعة

 مناسبة توضح آراؤهم وجاءت. النفس علم مجال وفى التدريس، وطرق 

 اللغوية الصياغة فى تعديل مع الدراسة، عينة لطالب البطاقة بنود

 واملهارة األول، للبعد الخامسة املهارة فى وذلك الفرعية املهارات لبعض

 .الرابع البعد فى الثانية واملهارة الثاني، البعد فى السابعة

 :للبطاقة االستطالعي التطبيق -د

 من( 10) عددها استطالعية عينة على املالحظة بطاقة تطبيق تم      

 مناسبة مدى ملعرفة خالد امللك جامعة التربية بكلية العام الدبلوم طالب

 كشف وقد. البطاقة ثبات لحساب وكذلك ملستواهم، املالحظة بطاقة

 لعينة البطاقة فى املتضمنة املهارات مناسبة عن االستطالعي التطبيق

 .التطبيق أثناء شكوى  أى دون  الدراسة

 :املالحظة بطاقة ثبات حساب -هـ

 وتجربتها املحكمين، من مجموعة على البطاقة بعرض القيام بعد      

 
ً
 إعادة خالل من البطاقة ثبات حساب تم طالب( 10) على استطالعيا

  أسبوعين زمني بفاصل نفسها العينة على التطبيق
ً
 باستخدام تقريبا

 للمهارات الطالب أداء مالحظة تم حيث ؛Cooper) كوبر) معادلة

 في االتفاق نسبة بلغت وقد الباحث، قبل من البطاقة في املتضمنة

 ( 0.92) التطبيقين
ً
 .البطاقة لثبات مناسبة نسبة وهى تقريبا

 :للبطاقة النهائية الصورة -ع

 السادة من مجموعة على وعرضها البطاقة فقرات بصياغة القيام بعد

  وضبطها املحكمين
ً
  ضبطا

ً
 للتطبيق صالحة البطاقة أصبحت إحصائيا

 (.3 ملحق) النهائي

 :الرقمية الثقة بناء مقياس -3

  الرقمية الثقة بناء مقياس إعداد تم
ً
 :اآلتية للخطوات وفقا

 :املقياس من الهدف تحديد -أ

 جامعة التربية بكلية" العام الدبلوم" طالب إكساب إلى املقياس هدف      

 الهواتف تطبيقات مع التعامل فى في الرقمية الثقة بناء مهارات خالد امللك

 االستخدام، وسهولة الوصول، سهولة: في تتمثل املقياس وأبعاد. الذكية

 .املعلوماتي واألمن املوقع، وتصميم شكل املعلومات، وجودة

 :املقياس فقرات -ب

 (.3) جدول  في تتضح أبعاد خمسة من املقياس تكون 

 3 جدول 

 األولية صورته في املقياس وبنود أبعاد عدد

 عدد العبارات البعد م

 5 سهولة الوصول  1

 8 سهولة االستخدام 2

 9 جودة املعلومات 3

 6 شكل وتصميم املوقع 4

 11 األمن املعلوماتي 5

 39 5 املجموع

 :خالل من املقياس ضبط - جـ

 :املحكمين من مجموعة على للمقياس األولية الصورة عرض -

 من مجموعة على عرضه تم املقياس مفردات صياغة من االنتهاء بعد     

 وفى التعليم، وتقنيات التدريس، وطرائق املناهج مجال في املتخصصين

 الذي للهدف املقياس مناسبة توضح آراؤهم وجاءت. النفس علم مجال

 صياغة تعديل مع املقياس، عبارات بعض حذف مع أجله، من وضع

 .اللغوية الناحية من العبارات بعض

 :للمقياس االستطالعي التطبيق -

 إلكترونية بصورة املقياس تطبيق تم املحكمين السادة آراء تعرف بعد      

 عددها استطالعية عينة على http://cutt.us/LB4PR املوقع خالل من

(10 ) 
ً
 مدى لعرف خالد امللك جامعة التربية بكلية الدبلوم طالب من طالبا

 استجاباتهم وجاءت. والعلمية اللغوية الناحية من العبارات مناسبة

 أو اللغوية الناحية من غموض أي دون  املقياس عبارات مناسبة توضح

 .العلمية

 (:اإلحصائي الصدق) للمقياس الداخلي االتساق -

 أبعاد بين( Spearman سبيرمان) االرتباط معامل مصفوفة إيجاد تم

 :اآلتي الجدول  وفق الكلية والدرجة املقياس
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 معامالت االرتباط بين األبعاد 4جدول 

 األمن املعلوماتي شكل وتصميم املوقع جودة املعلومات سهولة االستخدام سهولة الوصول  البعد

     1 سهولة الوصول 

    1 0.62 سهولة االستخدام

   1 0.59 0.62 جودة املعلومات

  1 0.86 0.79 0.49 شكل وتصميم املوقع

 1 0.66 0.09- 0,61 0.25 األمن املعلوماتي

 *0.61 *0.88 *0.71 *0.92 *0.83 املقياس ككل

 يساوى  ككل باملقياس األول  البعد ارتباط معامل أن سبق مما يتضح      

 أما( 0.92) يساوى  ككل باملقياس الثاني البعد ارتباط ومعامل( 0.83)

 ارتباط ومعامل( 0.71) يساوى  ككل باملقياس الثالث البعد ارتباط معامل

 الخامس البعد ارتباط ومعامل ،(0.88) يساوى  ككل باملقياس الرابع البعد

  ومقبولة دالة قيم( 0.61) يساوى  ككل باملقياس
ً
 إلى هذا ويشير. إحصائيا

 يدل مما ككل، املقياس يقيسه الذى نفسه الش ئ تقيس املقياس أبعاد أن

 .وأبعاده املقياس صدق على

 .املقياس زمن متوسط حساب -

 جميعهم الطالب أزمان متوسط إيجاد طريق عن املقياس زمن حساب تم

  جاء وقد سرعته حسب كل
ً
  دقيقة( 35) مساويا

ً
 .تقريبا

 :املقياس ثبات حساب -

 وتجربته املحكمين من مجموعة على املقياس بعرض القيام بعد      

 
ً
 أنه ووجد ،(كرونباخ ألفا) معادلة باستخدام طالب( 10) على استطالعيا

 ( 0.84) يساوى 
ً
 .مناسب ثبات معامل وهو تقريبا

 :للمقياس النهائية الصورة -د

  وضبطه املقياس بصياغة القيام بعد
ً
  ضبطا

ً
 املقياس أصبح إحصائيا

 
ً
 (.2 ملحق) النهائي للتطبيق صالحا

 
ً
 :القياس ألدوات القبلي التطبيق: خامسا

 الثقة بناء ومقياس املالحظة، بطاقة: في املتمثلة القياس أدوات تطبيق تم

 /10 /2) املوافق األثنين يوم في وذلك الدراسة مجموعة على الرقمية

 (.م2017

 
ً
 :الدراسة تجربة تنفيذ: سادسا

 الدراسة تجربة بتنفيذ الباحث قام التجربة، من الهدف توضيح بعد

  أسابيع أربعة خالل التربية بكلية اآللي الحاسب معمل داخل
ً
 بواقع تقريبا

، ساعات ثالثة
ً
  19) الدراسة مجموعة أفراد عدد بلغ وقد أسبوعيا

ً
 (.طالبا

 
ً
 :القياس ألدوات البعدي التطبيق: سابعا

 تعلم بيئة تصميم على القائم التدريبي البرنامج تطبيق من االنتهاء بعد       

 طالب على Pbworks) منصة)التشاركي الويب على قائمة إلكترونية

 أدوات تطبيق تم خالد، امللك جامعة التربية بكلية" العام الدبلوم"

 تطبيقات تصميم بمهارات الخاصة املالحظة بطاقة: فى واملتمثلة القياس

  الرقمية الثقة ومقياس الذكية، الهواتف
ً
  قبليا

ً
 مجموعتي على وبعديا

  ورصدهما وتصحيحهما الدراسة
ً
  ملعالجتها تمهيدا

ً
 إلى والوصول  إحصائيا

 .وتفسيرها النتائج

 

 

 

 ومناقشتها نتائجال. 5

  بطاقة: من كل في البعدي التطبيق في الطالب درجات رصد بعد

 ومقياس الذكية، الهواتف تطبيقات تصميم بمهارات الخاصة املالحظة

 أسئلة عن اإلجابة تمت الدراسة، مجموعة طالب لدى الرقمية الثقة بناء

 :اآلتي النحو على الدراسة

 األول  السؤال إجابة

 الويب على قائمة إلكترونية تعلم بيئة لتصميم املقترح التصور  ما

 الهواتف تطبيقات تصميم مهارات لتنمية Pbworks) بيئة) التشاركي

  الدبلوم طالب لدى الرقمي التعلم في الثقة وبناء الذكية

 خالد؟ امللك بجامعة التربية بكلية

 التعلم بيئات تصميم نماذج مراجعة تم السؤال، ها عن ولإلجابة

 [30]: دراسة مثل التشاركي بالويب اهتمت التي والدراسات اإللكترونية

Gulbahar, Madran & Kalelioglu، ودراسة ،[31] عقل ودراسة 

 العام النموذج استخدام تم كما[. 33] خطوة أبو ودراسة[ 32] البسيوني

 التحليل مرحلة: فى واملتمثلة املختلف بمراحله (ADDIE) للتصميم

Analyses، التصميم ومرحلة Design، التطوير ومرحلة Development، 

 Implementation  التطبيق ومرحلة

 فى بالتفصيل املراحل هذه من مرحلة كل إجراءات توضيح تم وقد      

 على القائمة اإللكترونية التعلم بيئة تصميم بإجراءات املتعلق الجزء

 بعد اإللكترونية البيئة هذه محتوى  إجازة تم وقد التشاركي، الويب

 واملناهج، التعليم، تكنولوجيا فى املتخصصين من مجموعة على عرضها

 طالب من استطالعية عينة على التجريب تم وكذلك النفس، وعلم

 بيئة أصبحت ثم ومن خالد، امللك جامعة التربية بكلية" العام الدبلوم"

 وبذلك. األساسية الدراسة عينة على للتطبيق جاهزة اإللكترونية التعلم

 .الدراسة أسئلة من األول  السؤال عن اإلجابة تمت

  الثاني السؤال إجابة

 بيئة) التشاركي الويب على قائمة إلكترونية تعلم بيئة تصميم فعالية ما

(Pbworks  طالب لدى الذكية الهواتف تطبيقات تصميم مهارات لتنمية 

 خالد؟ امللك بجامعة التربية بكلية" العام الدبلوم"

 :اآلتي الفرض صيغ السؤال هذا عن ولإلجابة

 رتب متوسطي بين (α = 0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذو فرق  يوجد

 مهارات في خالد امللك جامعة التربية بكلية" العام الدبلوم" طالب درجات

 القائمة التعلم بيئة استخدام قبل الذكية الهواتف تطبيقات تصميمم

 .البعدي التطبيق لصالح وبعدها التشاركي الويب على

 باستخدام اإلحصائية املعالجة تمت الفرض هذا صحة والختبار      

 درجات ملقارنة مرتبطتين لعينتين وذلك Wilcoxon ويلكوكسون  اختبار
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 في الذكية الهواتف تطبيقات بتصميم الخاصة املالحظة بطاقة تطبيق

 "Z" اختبار تطبيق نتائج( 3)جدول  ويوضح. والبعدى القبلي التطبيق

 في والبعدى القبلي التطبيقين درجات رتب متوسطي بين الفروق لداللة

 .املالحظة بطاقة

 5 جدول 

 املالحظة لبطاقة والبعدى القبلي التطبيق درجات رتب متوسطي بين للفروق Wilcoxon ويلكوكسون  اختبار  نتائج

 القيمة االحتمالية (Z)قيمة  مجموع الرتب ،+(-متوسط الرتب ) ن التطبيق األداة

 0.00 *3,85 - 0 0 19 القبلي بطاقة املالحظة

 190 10 19 البعدي

 بطاقة في( 3.85) بلغت املحسوبة (Z) قيمة أن( 3) جدول  يوضح     

 قيمة وهى الذكية الهواتف تطبيقات تصميم بمهارات الخاصة املالحظة

 ومن 0.05 من أقل قيمة وهى( 0.00) االحتمالية القيمة بلغت وقد دالة؛

 ومجوعة املوجبة، الرتب مجموع بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ثم

 وهذا. البعدي التطبيق لصالح أى األكبر املجموع لصالح السالبة الرتب

 على القائمة اإللكترونية التعلم بيئة من استفادتهم كانت الطالب أن يعنى

 من األول  الفرض قبول  تم األساس هذا وعلى كبيرة، التشاركي الويب

 .الدراسة فروض

 ،[12] وهود نيومان،: من كل دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق

 ].35] وهوجتون  روث ودراسة ،[34] جونزلز دراسة

 :يلي ما إلى ترجع أن يمكن السابقة النتيجة أن الباحث ويرى 

 للطالب أتاحت كثيرة بأدوات Pbworks التشاركي التعلم بيئة تتميز -

 في الذكية الهواتف تطبيقات بدروس الخاص اإللكتروني املحتوى  تصفح

 باملكان التقيد دون  مرة من أكثر مراجعتها وكذلك زمان، أي وفى وقت أي

 الهواتف تطبيقات تصميم مهارات تعلم على الطالب ساعد مما. الزمان أو

 .وفعالة سهلة بصورة الذكية

  للطالب تتيح والتى Pbworks التشاركي التعلم بيئة طبيعة -
ً
 كثيرة أدوارا

 ثم ومن التعليق املختلفة، امللفات ورفع والتحميل امللفات، تبادل: منها

 .تخصصهم مجال فى تطبيقات تصميم فى مهاراتهم تنمية على مساعدتهم

 من املحتوى  تأليف فى باملشاركة Pbworks التشاركي التعلم بيئة تتميز -

 الطالب يقوم بل املعلم، قبل من املحتوى  طرح وعدم الطالب، قبل

 يطلق ما وهو املعلم وتوجيهه إرشاد، تحت تعاونية بصورة املحتوى  بإعداد

 .التعاونية بالكتابة علية

 تطبيقات بتصميم الخاص اإللكتروني للمحتوى  التبادل فرصة إتاحة -

 .زمان أى وفى وقت أى فى الذكية الهواتف

  Pbworks التشاركي التعلم بيئة تتضمن -
ً
 الوسائط أدوات من كثيرا

 عبر الفيديو وملفات التقدمية، والعروض النصوص،: مثل املتعددة

 االجتماعي، التواصل وبرامج املحادثة، وبرامج والصور، اليوتيوب، مواقع

 الهواتف تطبيقات تصميم فى مهاراتهم تنمية على الطالب ساعد هذا كل

 .الذكية

 التشاركي التعلم بيئة محتوى  مع الطالب وتعامل عرض طريقة -

Pbworks لديهم كون  ثم ومن للتعلم الطالب دافعية من زاد  
ً
 ميوال

 التعاونية التشاركية البيئة هذه خالل من التعلم نحو إيجابية واتجاهات

 .زمان كل وفى مكان كل في لديهم املتوفرة

 في كبير تغير إحداث على Pbworks التشاركي التعلم بيئة ساعدت -

 في اإليجابي املشارك إلى السلبي املستقبل حالة من الطالب تعلم طريقة

 الطالب اتجاهات تغيير في ذلك ساعد وقد املختلفة، التعليمية املواقف

 إلى السلبي االتجاه من التعليم في الحديثة التقنيات استخدام نحو

 .اإليجابي

 الثالث السؤال إجابة

 بيئة) التشاركي الويب على قائمة إلكترونية تعلم بيئة تصميم فعالية ما

(Pbworks الدبلوم" طالب لدى الرقمي التعلم في الثقة بناء مهارات لتنمية 

 خالد؟ امللك بجامعة التربية بكلية" العام

 :اآلتي الفرض صيغ السؤال هذا عن ولإلجابة

 رتب متوسطي بين (α= 0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذو فرق  يوجد

 مهارات في خالد امللك جامعة التربية بكلية" العام الدبلوم" طالب درجات

 التشاركي الويب على القائمة التعلم بيئة استخدام قبل الرقمية الثقة

 .البعدي التطبيق لصالح وبعدها

 اختبار باستخدام اإلحصائية املعالجة تمت الفرض هذا صحة والختبار

 تطبيق درجات ملقارنة مرتبطتين لعينتين وذلك Wilcoxon ويلكوكسون 

( 6) جدول  ويوضح. والبعدى القبلي التطبيق في الرقمية الثقة مقياس

 درجات رتب متوسطي بين الفروق لداللة "Z" اختبار تطبيق نتائج

 .الرقمية الثقة مقياس في والبعدى القبلي التطبيقين

 6 جدول 

 ككل الرقمية الثقة ملقياس والبعدى القبلي التطبيق درجات رتب متوسطي بين للفروق Wilcoxon ويلكوكسون  اختبار  نتائج

 القيمة االحتمالية (Z)قيمة  مجموع الرتب ،+(-متوسط الرتب ) ن التطبيق األداة

 0.06 1,87 - 116 8.92 19 القبلي مقياس الثقة الرقمية

 37 9.25 19 البعدي

 الثقة مقياس في( 1.87) بلغت املحسوبة (Z) قيمة أن( 6) جدول  يوضح     

 وهى( 0.06) االحتمالية القيمة بلغت حيث دالة؛ غير قيمة وهى الرقمية

 بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد ثم ومن 0.05 من أكبر قيمة

. الرقمية الثقة مقياس في السالبة الرتب ومجوعة املوجبة، الرتب مجموع

 أن أى. الدراسة فروض من الثاني الفرض رفض تم األساس هذا وعلى

 استخدام وبعد قبل الدراسة مجموعة طالب لدى الرقمية الثقة مهارات

 .متساوية تكون  تكاد التشاركي، الويب على القائمة اإللكترونية التعلم بيئة

 الثقة مهارات ملقياس الفرعية املهارات فى فرق  يوجد هل وملعرفة     

 لعينتين وذلك Wilcoxon ويلكوكسون  اختبار استخدام تم الرقمية،

 القبلي التطبيق في الرقمية الثقة مقياس تطبيق درجات ملقارنة مرتبطتين
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 بين الفروق لداللة "Z" اختبار تطبيق نتائج( 5) جدول  ويوضح. والبعدى

 على مهارة كل الرقمية الثقة مهارات فى الدراسة ملجموعتي الرتب متوسطي

 .حده

 7 جدول 

 حدي على مهارة كل الرقمية الثقة ملقياس والبعدى القبلي التطبيق درجات رتب متوسطي بين للفروق Wilcoxon ويلكوكسون  اختبار  نتائج

 القيمة االحتمالية (Z)قيمة  مجموع الرتب ،+(-متوسط الرتب ) ن التطبيق املهارة األداة

 0.01 *2,57 - 31,50 7.88 19 القبلي سهولة الوصول  الثقة الرقميةمقياس 

 158,50 10.57 19 البعدي

 0,00 *3,18- 9,50 4,75 19 القبلي سهولة االستخدام

 143,50 9,57 19 البعدي

 0,21 1,27- 114,50 8,81 19 القبلي جودة املعلومات

 56,50 11,30 19 البعدي

 0.00 *3,75- 171,00 9,50 19 القبلي وتصميم املوقعشكل 

 0,00 0,00 19 البعدي

 0,01 *2,60- 145,00 10,36 19 القبلي األمن املعلوماتي

 26.00 6,50 19 البعدي

 0.05 مستوى  عن دالة *

 الثقة مهارات جميع في دالة املحسوبة (Z) قيمة أن( 7) جدول  يوضح      

 االحتمالية القيمة بلغت فقد" املعلومات جودة" مهارة عدا ما الرقمية

 طالب لدى الرقمية الثقة مهارات أن أى دالة، غير قيمة وهى( 0.21)

 القائمة اإللكترونية التعلم بيئة استخدام وبعد قبل الدراسة مجموعة

  دال جميعها التشاركي الويب على
ً
 الخاصة الثالثة املهارة عدا ما إحصائيا

 .املعلومات بجودة

 :يلى ما إلى ترجع أن يمكن السابقة النتيجة أن الباحث ويرى 

 .املتجر من الذكية الهواتف تطبيقات إلى الطالب وصول  سهولة -

 وسائل عبر من الجديدة التطبيقات أسماء على الطالب وصول  سهولة -

 .االجتماعي التواصل

 وكذلك الذكية، الهواتف لتطبيقات املختلفة الوظائف تبادل سهولة -

 (Pbworks)  منصة عبر وذلك البرامج مدير من حذفها على القدرة

 استخدام على" العام الدبلوم" طالب (Pbworks) منصة ساعدت -

 .تشغيل نظام أى عبر الذكية الهواتف تطبيقات

 واضحة معلومات توفير على الطالب (Pbworks) منصة ساعدت -

 .وييسر بسهولة الذكية الهواتف تطبيقات استخدام لكيفية

 الصفحات، بين التنقل في والسهولة بالبساطة (Pbworks) منصة تتميز -

 .التعلم عملية أثناء النفسية والرائحة

 في واملرجاة الفورية الراجعة التغذية وتوفر واملعلومات، األفكار تبادل -

  في بالثقة احساسهم تنمية على الطالب ساعد (Pbworks) منصة

 .املختلفة التشغيل أنظمة عبر الذكية الهواتف تطبيقات مع التعامل

 كافة إلى والوصول  األمان من كبيرة بدرجة (Pbworks) منصة تتسم -

 في الرقمية الثقة مهارات تنمية الطالب ساعد مما بسهولة، خدماتها

 .الرقمية املستحدثات مع التعامل

 في بسهولة املرور كلمة استعادة في بالسهولة (Pbworks) منصة تتميز -

 .فقدانها حالة

 .وسهولة بأمان الذكية الهواتف أجهزة عبر (Pbworks) استخدام يمكن -

 الخوف وعدم باألمان الشعور  على الطالب (Pbworks) منصة تساعد -

 .البعض بعضهم الطالب بين امللفات مشاركة أثناء

  دالة فروق خالله من يظهر لم الذى الوحيد البعد -
ً
 البعد هو إحصائيا

 بكفيفة الطالب معرفة عدم إلى ذلك يرجع وقد املعلومات، بجودة الخاص

 كذلك والعملية، العلمية احتياجاتهم كافة لتبيه املنصة هذه استخدام

 بكيفية الطالب معرفة ضعف كذلك وقت، إلى يحتاج املعلومات تحديث

  (Pbworks) بمنصة الخاصة املشكالت على التغلب

 الدراسة لنتائج والعملية العلمية الداللة

 لنتائج التطبيقية أو العملية األهمية الباحث يوضح( 8) جدول  خالل من

 على املستقلة للمتغيرات التأثير حجم إيجاد طريق عن وذلك الدراسة

  .(•)التابعة املتغيرات

 8 جدول 

 الدراسة لنتائج والتطبيقية العلمية األهمية

nzr املتغير التابع املتغير املستقل  حجم التأثير =/

 كبير 0.88 مهارات تصميم الهواتف الذكية بيئة التعلم اإللكترونية القائمة على الويب التشاركي

 متوسط 0,43 الثقة الرقمية

 اإللكترونية التعلم بيئة تأثير حجم أن السابق،( 6) جدول  من يتضح     

 تصميم" مهارات تنمية على التشاركي الويب على القائمة التشاركية

 يساوى  التربية بكلية العام الدبلوم طالب لدى" الذكية الهواتف تطبيقات

 الخلفية: منها متنوعة آخري  لعوامل يرجع والباقي كبيرة، نسبة وهى%( 88)

 تأثير حجم نسبة أما. أخرى  وعوامل واألقران الطالب، وبيئة الدراسية،

 فكانت الرقمية الثقة مهارات تنمية في التشاركية اإللكترونية التعلم بيئة

 .متوسطة نسبة وهى%( 43)

 الدراسة نتائج مناقشة

 الهواتف تطبيقات تصميم مهارات تنمية إلى الحالية الدراسة هدفت

 جامعة التربية بكلية العام الدبلوم طالب لدى الرقمية والثقة الذكية
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 الويب على قائمة إلكترونية تعلم بيئة تصميم خالل من وذلك خالد امللك

 Pbworks).  بيئة) التشاركي

 
ً
 الويب على قائمة إلكترونية تعلم بيئة تصميم لفعالية بالنسبة: أوال

 الهواتف تطبيقات تصميم مهارات تنمية في Pbworks) بيئة) التشاركي

 :الذكية

 التشاركي الويب على القائمة اإللكترونية التعلم بيئة أن النتائج أظهرت -

  دال تأثير لها كان Pbworks) بيئة)
ً
 (α= 0.05) داللة مستوى  عند إحصائيا

 :إلى ذلك يرجع وقد. الذكية الهواتف تطبيقات تصميم مهارات على

 تصفح للطالب أتاحت كثيرة بأدوات التشاركية Pbworks بيئة تميز -

 الذكية الهواتف تطبيقات بدروس الخاص اإللكتروني التدريبي املحتوى 

 باملكان التقيد دون  مرة من أكثر مراجعتها وكذلك زمان، أي وفى وقت أي في

 :على الطالب ساعد مما. الزمان أو

 تطبيق إنشاء -  .بسهولة Appmakr موقع تشغيل -

 .التخصص مجال فى جديد

 خلفية إدراج -   .للتطبيق عنوان كتابة -

 .للتطبيق

 من املحتوى  تأليف فى باملشاركة Pbworks التشاركي التعلم بيئة تتميز -

  املحتوى  طرح وعدم الطالب، قبل
ً
 الطالب يقوم بل املعلم، قبل من كامال

 يطلق ما وهو وتوجيهه املعلم إرشاد تحت تعاونية بصورة املحتوى  بإعداد

 :باآلتي الطالب قيام على ذلك ساعد وقد. التعاونية بالكتابة علية

   .التطبيق فى Word وورد ملف إدراج -

 .التطبيق فى Pdf ملف إدراج - 

 فى جدول  إدراج -   .التطبيق فى نص ي محتوى  إدراج -

 .التطبيق

    .املادة ملحتوى  خارجي ارتباط إدراج -

 .التطبيق داخل HTML صفحة إدراج -

 التطبيق فى Power Point بوربوينت ملف إدراج -

  Pbworks بيئة تتضمن -
ً
: مثل املتعددة الوسائط أدوات من كثيرا

 اليوتيوب، مواقع عبر الفيديو وملفات التقدمية، والعروض النصوص،

 ساعد هذا كل االجتماعي، التواصل وبرامج املحادثة، وبرامج والصور،

 فى. الذكية الهواتف تطبيقات تصميم فى مهاراتهم تنمية على الطالب

 :التالية الجوانب

 .اإللكتروني للتواصل Form نموذج تصميم -

 .التطبيق داخل Facebook الفيسبوك موقع إدراج -

 .املباشرة للدردشة أداة إدراج -

 ذلك ساعد وقد. املتنوعة Pbworks بيئة أدوات مع التعامل سهولة -

 :على الطالب

 .الذكية الهواتف على النشر قبل التطبيق عنوان تعديل -

 .نشره قبل للتطبيق وصف كتابة -

 .للتطبيق ترحيبية رسالة كتابة -

 HTML5  نطاق على التطبيق نشر -

 Android  أندرويد نظام على التطبيق نشر -

 ،[12] وهود نيومان،: من كل دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق -

 ].35] وهوجتون  روث ودراسة

 
ً
 بيئة) التشاركي الويب على قائمة إلكترونية بيئة لفعالية بالنسبة: ثالثا

(Pbworks بكلية" الدبلوم" طالب لدى الرقمية الثقة بناء مهارات لتنمية 

 خالد؟ امللك بجامعة التربية

 متوسطة الدراسة مجموعة طالب لدى الرقمية الثقة أن النتائج أظهرت

 :إلى ذلك يرجع وقد

 .الدراسة لتطبيق الزمنية الفترة قلة -

 .بهم الخاصة املعلومات وسرقة الحديثة، التقنيات من الطالب تخوف -

 الهواتف تطبيقات تصميم وخاصة النقالة األجهزة مع التعامل يحتاج -

 لديهم الرقمية الثقة تنمية أجل من الطالب قبل من وقت إلى الذكية

 .التطبيقات هذه مع للتعامل

 همالن دراسة ونتائج[ 36] عبدة دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتختلف

  .Sonjok [38].دراسة ونتائج[ 37]

  توصياتال. 6

 :باآلتي التوصية يمكن الحالية الدراسة نتائج على بناءً 

 أثناء وفى قبل العلمية التخصصات شتى فى املعلمين تدريب ضرورة -

 الثقة ومهارات" الذكية الهواتف تطبيقات تصميم" مهارات على الخدمة

 .الرقمية

 استخدام على الخدمة وقبل أثناء في الطالب بتدريب االهتمام ضرورة -

 .التعليم مجال في الحديثة التقنيات

 النظريات توظيف على الخدمة أثناء وفى قبل املعلمين تدريب ضرورة -

 .االجتماعية البنائية النظرية: مثل بالتقنية املرتبطة الحديثة

 من والطالب التدريس هيئة ألعضاء عمل وورش تدريبية دورات عقد -

 .التعليم مجال في الذكية الهواتف تطبيقات من االستفادة أجل

 وليس الرقمي املحتوى  بناء في الطالب بمشاركة االهتمام ضرورة -

 .املعلم قبل من استقباله

 :مقترحة بحوث

 :اآلتية الدراسات بعض اقتراح يمكن الدراسة، نتائج ضوء في

 مهارات لتنمية التشاركي الويب على قائمة إلكترونية تعلم بيئة تصميم -

 .التربية كلية طالب لدى التعلم فى واالنهماك الذكية الهواتف تطبيقات

 مهارات لتنميه (Acodox) منصة على قائمة إلكترونية تعلم بيئة تصميم -

 .التربية كلية طالب لدى التكنولوجي واالبداع الذكية الهواتف تطبيقات

 اكتساب على وأثره االجتماعية البنائية النظرية على قائم مقترح برنامج -

 ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء لدى املضافة الرقمية القيم مهارات

 .التربية بكلية

 فى (Wiki) التشاركي الويب القائمة التعلم إدارة أنظمة استخدام فعالية -

 طالب لدى االلكتروني والتواصل الذكية الهواتف تطبيقات مهارات تنمية

 .التربية كلية
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DESIGNING E-LEARNING ENVIRONMENT 

BASED ON WIKIS FOR DEVELOPING THE 

DESIGNING AND PRODUCING SMART PHONE 

APPLICATIONS SKILLS AND CONFIDENCE IN 

THE DIGITAL LEARNING OF KING KHALID 

UNIVERSITY STUDENTS 

 

AHMED SADEK ABDELMAGID*      ASEM MOHAMED IBRAHIM** 

 

ABSTRACT_ This study aimed at developing the skills of designing the applications of smart mobiles 

and Confidence in the Digital Learning of college of education students through designing a Pbworks 

based e-learning environment. To achieve this aim, a sample of 19 students from the general diploma in 

the college of education, King Khalid University, was trained through the e-learning environment based 

on the Pbworks web. The following tools were developed; an observation sheet to assess applications of 

smart mobiles skills, a scale for assessing digital confidence. Wilcoxon test and Spearman equation were 

used for analyzing the results of the study. Results showed the effectiveness of designing the Pbworks 

based e-learning environment that has contributed to the development of the skills of designing smart 

mobile applications, and, contributed to a medium degree in building confidence in digital learning 

among students of the general diploma in the faculty of education.  

 

KEYWORDS: e-learning environments, Shared e-learning, smart phone applications, digital confidence.  
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