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ممخص البحث.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية
من وجية نظر المعممين ،ولتحقيق ىذا تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )06معمم وعضو ىيئة تدريس في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا
بالجامعة اإلسبلمية  ،وتم اختيارىم بطريقة عشوائية ،واستخدمت االستبانة كأدوات لجمع

البيانات ،تم تحميل بيانات الدراسة باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية ىي :المتوسطات
الحسابية ،االنحرافات المعيارية ،معامل ارتباط بيرسون ،معامل ألفا كرونباخ ،واحتبار(ت)
لمعينات المستقمة وأظيرت نتائج الدراسة أن أعضاء ىيئة التدريس في معيد تعميم المغة العربية
لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية وافقوا بدرجة متوسطة عمى توظيف اليواتف الذكية في
تدريس المغة العربية ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60في استخدام
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير الدرجة
العممية (معمم – عضو ىيئة تدريس) ،وذلك لصالح أعضاء ىيئة التدريس ،ومتغير التخصص
(تربوي – غير تربوي) ،وذلك لصالح الحاصمين عمى مؤىل تربوي ،و متغير الدورات التدريبية
(حاصل عمى تدريب  -لم يحصل عمى تدريب) ،وذلك لصالح الحاصمين عمى تدريب ،ومتغير
الخبرات التدريسية ( )0سنوت إلى ( )06سنوات  -أكثر من ( )06سنوات) ،وذلك لصالح
الخبرات التدريسية أكثر من ( )06سنوات).

الكممات المفتاحية :تطبيقات اليواتف الذكية  -تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى .
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Abstract
This study aimed to identify the fact of using smart applications in
teaching Arabic to speakers of languages at Institute Of Teaching Arabic
To Non Native Speakers In Islamic University Teachers ’point of view,
To achieve this objective, the analytical descriptive methodology was
used. The study sample consisted of (60) Teacher and Faculty member

at Institute Of Teaching Arabic To Non Native Speakers In Islamic
University, and the questionnaire was used to collect search data, and
the study data were analyzed using a set of statistical methods:
Arithmetic Averages, Standard Deviations, Reliability Analysis Scale,
Coefficient Of Person Correlation, Independent Sample T-Test, The
results of the study indicated that hat the faculty members of Institute
Of Teaching Arabic To Non Native Speakers In Islamic University They
agreed with a moderate degree to employ smartphones in teaching
Arabic, There are statistically significant differences at the level of (05,0)
in the use of smart phone applications in teaching Arabic to speakers of
other languages due to the degree variable (teacher - faculty member),
in favor of faculty members, and the specialization variable (educational
- non educational), for the benefit of those with an educational
qualification, and the training course variant (with training - no training),
for the benefit of those with training, and the teaching experience
variable (5) years to (10) years - more than (10) years ), In favor of
teaching experiences of more than (10) years.

Keywords: Smartphone Applications - Teaching Arabic to Speakers of
Other Languages.

م2021  – العذد الثاني – فرباير33 اجمللذ

رررر

04

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة.
تزايد انتشار اليواتف الذكية بين أوساط المتعممين في الجامعات والمعاىد ،وبالتالي أوجب
ضرورة توظيف التعميم الجوال داخل منظومة التعميم عمى وجو العموم ،وتعميم الناطقين بمغات
أخرى عمى وجو الخصوص ،وذلك من خبلل تطبيقات اليواتف الذكية المتنوعة ،والتي تسيم في
إثراء العممية التعميمية ،باإلضافة إلى تقديم أنماط مختمفة لعرض وتقديم المحتوى التعميمي
بطريقة مشوقة وتفاعمية وابداعية ،فمقد أحدثت األجيزة الذكية ثورة ىائمة وطفرة نافعة في منظومة
التعميم ،من خبلل توظيف اليواتف الذكية في عمميتي التعميم والتعمم ،وأصبحت اليواتف الذكية
أحد المستحدثات التكنولوجية الفعالة في بيئات التعمم ال سيما الناطقين بمغات أخرى؛ لما توفره
من أدوات وتطبيقات تتمحور حول المتعمم ،ويمكن توظيفيا في تعميم المغة العربية لمناطقين
بمغات أخرى ،بما يسيم في تحقيق األىداف المغوية المنشودة بفعالية وكفاءة.

أكدت منى السبيعي ،نورة الغامدي ( )06 ،4602أن توافر اليواتف الذكية في متناول اليد
أسيم في تعزيز استخدام التقنيات البلسمكية في مراحل التعميم المختمفة وفي مرحمة التعميم
الجامعي بشكل خاص ،حيث تمثل اليواتف الذكية أحد أىم أشكال التعميم عن بعد ،وذلك لما
توفره من تطبيقات حديثة تتيح لممتعمم التفاعل مع المعمم والمقررات التعميمية عبر تطبيقات
اليواتف الذكية.

وأكدت سممي إسماعيل ،إيمان محمد ،فيفي توفيق ( )20 ،4602عمى أىمية توظيف
اليواتف الذكية في تعميم الطبلب ،حيث تتوافر مع الطبلب في أي وقت يحتاجونو ،مما يجعل
الطبلب يحتفظون بالمعمومات بشكل أكبر في الذاكرة ،وذلك نتيجة لجذب انتباه الطبلب  ،كما
تتيح لمطبلب إمكانية التفاعل والتعمم من خبلل التطبيقات الحديثة الخاصة باليواتف الذكية.
وبناء عمى ذلك فإن لؤلجيزة الذكية العديد من الفوائد التي تخدم العممية التعميمية ،حيث
تعزز من بقاء أثر التعمم لدى المتعممين ،من خبلل جذب انتباه المتعممين أثناء عممية التعمم،
كما أنيا تتيح التفاعل المتزامن وغير المتزامن بين المتعممين بعضيم البعض ،والمتعممين
والمعممين من ناحية أخرى.
وأضافت شيماء عمي ،أمنية نور الدين ،عبد الباري ( )004 ،4606أن وسائل تكنولوجيا
االتصال الحديثة أتاحت لمطبلب إمكانية التواصل االجتماعي والثقافي بواسطة اليواتف الذكية
ومجموعات الدردشة ،والمراسبلت الفورية ،وذلك لتسييل عممية التواصل ،من خبلل رسائل
البريد اإللكتروني ،وعقد المؤتمرات ،ومؤتمرات الفيديو ،ومواقع الشبكات وغيرىا من وسائل
االتصال الحديثة.

04

اجمللذ  – 33العذد الثاني – فرباير 2021م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأشار عبد المجيد ،إبراىيم ( )02 ،4606إلى أىمية تنمية ميارات المعممين تنبع من

التطورات التكنولوجية الحديثة التي أصبحت في متناول الطبلب أكثر من المعممين ،وىذا يتطمب

من المعممين االطبلع عمى المستحدثات في مجال التقنيات التعميمية ،والتي من أبرزىا تطبيقات
اليواتف الذكية التي تسيم في تنمية التحصيل الدراسي في شتى المواد الدراسية.

أكد طعيمة ،الشعيبي ( )022 ،4660أن استخدام التقنيات التعميمية في العممية التعميمية

من االتجاىات التربوية العالمية المعاصرة ،وذلك لمبلحقة التغير السريع في المستحدثات من

البرامج والتقنيات ،مع التأكيد عمى االستفادة منيا في توظيف اليواتف الذكية في عمميتي التعميم
والتعمم ،حيث أن ميام الميارات المغوية في ظل التقنيات التعميمية أصبحت ممحة وضرورية

لتحقيق األىداف التعميمية المنشودة ،كما أنيا تتطمب ميارات خاصة في استخدام وادارة ىذه

التقنيات التعميمية.

أكد طعيمة ،مناع ( )24 ،4666أن تعمم المغة العربية لمناطقين بغيرىا يتطمب من

المعممين تقديم المادة المغوية المناسبة ،والتعرف عمى مواطن الصعوبة أو السيولة المتوقعة عند

تعميم ىذه المغة ،وكذلك يجب عمى المعمم دراسة التقابل المغوي بين المغة العربية والمغات
األخرى ،وذلك لتسييل توضيح نظام المغة وشرح المستويات المتقدمة لمغة العربية ،مع
ضرورة إلمام المعمم بنظام المغة الثانية ،وخاصة في المستويات المبتدئة فمستوى الطبلب غير

الناطقين بالمغة العربية فضبلً عن حاجاتيم لتعمم كيفية استخدام المغة وتوظيفيا في المواقف
الحياتية المختمفة.
وأضاف أبو زيد ( )42 ،4602أن لمغة العربية فروع كثيرة ،والتي من بينيا القواعد

واإلمبلء والنصوص والببلغة واألدب والقراءة ،وىذه الفروع مترابطة مع بعضيا البعض ،فبل

يمكن الفصل بين القواعد والقراءة والتعبير والخط وغيرىا ،إذ أن جميع فروع المغة العربية تشترك
في أنيا تؤدي إلى حسن التعبير عما يجول في أذىان الفرد وفيم ما يقرأ.

وأشار البصيص ( )40 ،4600أن تعميم الميارات المغوية عممية تكاممية ،فالمغة عبارة عن

تشكيمة متنوعة من الميارات ،ويجب عدم الفصل بينيما ،ويمكن تحقيق التكامل في تعميم

ا لميارات المغوية الخاصة ،وذلك من خبلل إضافة أنشطة لغوية خاصة ترتبط بالميارات المغوية،
باإلضافة إلى إثراء المحتوى المغوي باألنشطة المغوية اإلثرائية ،ويتم ذلك من خبلل التركيز عمى

الجانب التكاممي لمغة العربية.
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مما سبق يمكن التأكيد أن العالم يشيد اليوم تطو اًر بشكل متسارع ،مما يضع عبئاً عمى

كاىل الجامعات والمعاىد لمواكبة ىذه التطورات من خبلل تطوير البنية التحتية المناسبة لمتطور
التكنولوجي ،باإلضافة إلى تحديث التكنولوجيا المستخدمة ،كما أن التطور اليائل في مجال
التكنولوجيا يشكل تحدياً لممعممين والمؤسسات التعميمية ،حيث يجد المعمم نفسو غير قادر عمى

مواكبة ىذه التكنولوجيا ،ومن ناحية أخرى قد يكون التحدي الذي تواجو الجامعات والمعاىد في
التعميم العالي إلدخال التكنولوجيا الحديثة في التعميم ،وتأىيل المعممين لتوظيف التقنيات التعميمية

واليواتف الذكية في تحقيق األىداف التعميمية المنشودة بفعالية وكفاءة.
وأشارت دراسة األحمدي ( )4602،2إلى أىمية توظيف اليواتف الذكية في تعميم المغة
العربية لغير الناطقين بيا  ،وذلك في ضوء تطور اليواتف الذكية وتعزيز تطبيقات اليواتف
الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،وىذا يسيم في تنمية الميارات المغوية
األربعة :ميارات االستماع والقراءة والتحدث والكتابة؛ إذ أن تنمية ىذه الميارات يتطمب اإللمام
بالعديد من الوسائل التعميمية والتقنيات الحديثة.
لذا تسعى الدراسة الحالية إلى دراسة واقع استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية
من وجية نظر المعممين واتجاىاتيم نحوىا.

مشكمة الدراسة.
يسعى المتعممون الناطقون بمغات أخرى نحو تعمم المغة العربية بشكل متزايد ،كما تسعى
اء في الجامعات أو المعاىد ،إلى تقديم برامج لغوية قوية ومتطورة تقابل
المؤسسات التعميمية ،سو ً
وتواكب ىذا اإلقبال المتزايد من قبل المتعممين ،لذا أوجب عمييا االىتمام بمراعاة االتجاىات
التربوية والتقنية المعاصرة لتقديم تعمم مستمر وفعال لممتعممين ،وأىمية تنمية الميارات المغوية
(االستماع ،والمحادثة ،والقراءة ،والكتابة) ،وأكدت العديد من الدارسات عمى أىمية تنمية
الميارات المغوية لدى المتعممين الناطقين بمغات أخرى ،والتي من بينيا دراسة( :العربي4602 ،؛
الشمري ،4602 ،سالم ،4602 ،الحبيشي4602 ،؛ راوية جاموس4602 ،؛ بوكريعة،)4606 ،
حيث أكدت ىذه الدراسة عمى أىمية التدريب العممي لممتعممين غير الناطقين إلتقان الميارات
المغوية ،واستخداميا في المواقف التعميمية واالجتماعية والنفسية المختمفة.
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ومن خبلل عمل الباحث في ميدان تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،استنتج
الباحث أىمية توظيف التقنيات التعميمية المعاصرة لبلنتقال بالتعميم إلى مستوى أكثر
فعالية وكفاءة ،حيث تركز عمى الممارسة الفعمية لمميارات المغوية والتي من بينيا ميارة
(االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة) ،حيث تسمح لممتعممين بالتدريب والممارسة في مواقف
اتصالية تفاعمية مختمفة ،حيث أكدت دراسة( :ساندي فارس4600 ،؛ القباطي ،زىاي4600 ،؛
عبد الخالق ،4600 ،مسفرة لخثعمي4600 ،؛ الحارثي4602 ،؛ فلاير العزام4602 ،؛ عبد
المجيد ،إبراىيم4606 ،؛ الشمراني4606 ،؛ فاطمة الزىراء تنيو ،ميمود4602 ،؛ سممي
إسماعيل ،إيمان محمد ،فيفي توفيق ،)4602 ،عمى أىمية توظيف التقنيات التعميمية بشكل
عام ،وتطبيقات اليواتف الذكية في تنمية الميارات المغوية لممتعممين الناطقين بمغات أخرى.

كما قام الباحث بدراسة استطبلعية لمعرفة آراء أعضاء ىيئة التدريس ومعممي المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية ،وحيث
استخدم الباحث أسموب المقاببلت الشخصية عن ُبعد لجمع البيانات من أفراد العينة
االستطبلعية ،وذلك عمى عينة من ( )00معممين وأعضاء ىيئة التدريس ،وأكدت نتائج الدراسة
االستطبلعية النتائج اآلتية:
 توظيف المعممين وأعضاء ىيئة التدريس وسائل تعميمية تقميدية ،وأن ىذه الوسائل تعتمد عمى
أدوات تعميمية تقميدية ،وأن التعمم قائم عمى المعمم ،حيث تعتمد عمى المعمم ،دون االىتمام
بالمتعمم باعتباره محور العممية التعميمية ،مراعاة حاجة واىتمامات المتعممين.
 عدم الحصول عمى دورات تدريبية لتوظيف التقنيات التعميمية بشكل عام ،وتطبيقات اليواتف
الذكية بشكل خاص ،وعدم مواكبة المستجدات الحديثة في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى.
 قمة التقنيات التعميمية واليواتف الذكية في المعيد ،والتي تساعد في تحقيق األىداف التعميمية
المنشودة بفعالية وكفاءة.
مما سبق تدعو ىذه النتائج إلى النظر في واقع تعميم المغة العربية ،وتنمية الميارات المغوية
(االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة) لمناطقين بمغات أخرى ،مع االىتمام بتنمية واعداد وتدريب
المعممين وأعضاء ىيئة التدريس في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة
اإلسبلمية ،وتغيير دور المعممين وأعضاء ىيئة التدريس ليصبح موجياً ومرشداً لمعممية التعميمية،
ويصبح المتعمم محور ارتكاز العممية التعميمية ،ومن ىنا نشأت مشكمة الدراسة ،كما توجيت
الدارسة الحالية لئلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

04

اجمللذ  – 33العذد الثاني – فرباير 2021م

رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما واقع استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى في
معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية من وجية نظر المعممين؟

ويتفرع من هذا السؤال األسئمة الفرعية اآلتية:
 ما واقع استخدام معممي المغة العربية لتطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى؟
 ما التحديات التي تواجو معممي المغة العربية عند استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى؟
 ما أىم المقترحات لتفعيل استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين
بمغات أخرى؟

أهداف الدراسة.
سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:




تحديد واقع استخدام معممي المغة العربية لتطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.
التعرف عمى التحديات التي تواجو معممي المغة العربية عند استخدام تطبيقات اليواتف
الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
تقديم أىم المقترحات لتفعيل استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.

أهمية الدراسة.
تمثمت أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:

أوًًل :األهمية النظرية لمدراسة.
 تظير أىمية الموضوع التي تتناولو الدراسة الحالية أال وىو قياس واقع استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى في معيد تعميم المغة العربية
لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية من وجية نظر المعممين ،فبل يزال المعممين
والمتعممين في حاجة إلى مزيد من االىتمام وزيادة الوعي الستخدام تطبيقات اليواتف الذكية،
وذلك بعيداً عن استخداميا في الترفيو والتسمية.
 إبراز قيمة وأىمية استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في خدمة أىداف عمميتي تعميم وتعمم
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
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ثانيا :األهمية التطبيقية لمدراسة.
ً

 من خبلل اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة التي أجريت عمى تطبيقات اليواتف الذكية-
فإنو عمى حد عمم الباحث -ال توجد دراسات تناولت تطبيقات اليواتف الذكية لتعميم المغة
العربية الناطقين بمغات أخرى ،ومن ثم فإن ىذه الدراسة تعد إضافة جديدة إلثراء المجال

التعميمي والبحثي.

 قد تسيم الدراسة الحالية في زيادة وعي أطراف العممية التعميمية بأىمية استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في خدمة أىداف عمميتي التعميم والتعمم.

 قد تسيم ىذه الدراسة في توجيو أنظار الباحثين إلى إجراء المزيد من الدراسات المستقبمية
نحو استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغات.

 ق د تسيم الدراسة الحالية في تقديم البدائل المناسبة أمام المعممين والمتعممين والجيات
المسئولة لمعالجة الصعوبات التي تواجو استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تدريس

مقررات المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.

 قد تسيم نتائج ىذه الدراسة في توجيو أنظار المعممين والمتعممين في المعاىد التعميمية إلى
مميزات وعيوب استخدام تطبيقات اليواتف الذكية ،ومساعدتيم عمى تدعيم مميزات ىذه

التقنية ،وتذليل عقبات استخداميا.

 قد تساعد المقترحات في توجيو نظر المسئولين عن العممية التعميمية في معاىد تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى ،في االستفادة من نتائج الدراسة ،وتطبيقيا عمى أرض الواقع.

حدود الدراسة.
اقتصرت الدراسة عمى الحدود اآلتية:


الحدود الزمانية :طبقت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي  0224ىــ.



الحدود المكانية :طبقت ىذه الدراسة في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا



الحدود البشرية  :تمثمت في أعضاء ىيئة التدريس والمعممين عمى رأس العمل في معيد



الحدود الموضوعية :شممت الدراسة عمى تحديد واقع استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في

بالجامعة اإلسبلمية.

تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية.

تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا
بالجامعة اإلسبلمية من وجية نظر المعممين.
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فروض الدراسة.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60في استبانة استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير الدرجة العممية

(معمم – عضو ىيئة تدريس).

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60في استبانة استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير التخصص

(تربوي – غير تربوي).

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60في استبانة استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير الدورات التدريبية

(حاصل عمى تدريب  -لم يحصل عمى تدريب).

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60في استبانة استخدام تطبيقات

اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير الخبرات التدريسية

( )0سنوت إلى ( )06سنوات  -أكثر من ( )06سنوات).

مصطمحات الدراسة.
تستخدم الدراسة الحالية بعض المصطمحات ،والتي سنتطرق ليا باختصار ،وسوف يتم

تناول عرضيا في اإلطار النظري.

تطبيقات الهواتف الذكية.
عرفت أمل الحمار ،خمود النجار ،المديرس ( )262 ،4600تطبيقات اليواتف الذكية

عمى أنيا" :تطبيقات تعمل باإلنترنت عمى اليواتف المحمولة بغرض التواصل ،والتفاعل بين

المتعممين وبعضيم وبين المتعممين والمعممين ،وتبادل المحتوى العممي.

عرفت رانية عبد المنعم ( )064 ،4602تطبيقات اليواتف الذكية بأنيا" :إحدى أدوات

التعمم الجوال التي يستخدم فييا نظام تشغيل يشابو نظام تشغيل الحواسيب ،ويحوي كثي اًر من
تطبيقات الحاسوب ،ومنيا :االتصال باإلنترنت ،وأجيزة مشغبلت الوسائط المتعددة ،والمساعدات

الشخصية ،والبموتوث ،بيدف التعرف عمى تطبيقات الحاسوب في التعميم ،وتنمية ميارات التعمم
الذاتي والتواصل اإللكتروني في أي مكان وأي وقت".
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ويمكن تعريف تطبيقات اليواتف الذكية إجرائياً في الدراسة الحالية بأنيا" :مجموعة
من البرامج التي يتم تثبيتيا عمى اليواتف الذكية؛ لتقديم خدمات متنوعة ،وتتيح االتصال
المباشر والسريع ألي فرد في أي وقت وفي أي مكان ،كما توفر عرض وتخزين الوسائط
اء
المتعددة ،وتتميز بإمكانياتيا المتنوعة ،والتي يمكن توظيفيا في تعميم المغة العربية ،سو ً
عند تدريس عناصرىا أو تنمية مياراتيا المختمفة عبر المقررات الدراسية ،وأيضا يمكن االستفادة
منيا في التقويم المغوي وفي تقديم األنشطة المغوية المختمفة لمتعممي المغة العربية الناطقين
بمغات أخرى ،وتقوم بخدمة المعمم والمتعمم عمى حد سواء ،وبالتالي تساعد عمى تيسير
العممية التعميمية ،وتساىم في تحقيق األىداف بفاعمية ،ومن أمثمتيا :التطبيقات التعميمية ،ومنيا
تطبيق ( ،)Blackboardوتطبيقات المحادثات النصية ( )Text Chattingومنيا
( ،)Tango، Viber،WhatsAppوتطبيقات محادثات الفيديو ( )Video Chattingومنيا
( ،)Facebook Messenger،Skypeوتطبيقات الفيديو ومنيا تطبيق (،)YouTube
وتطبيقات الشبكات االجتماعية ( ،)Twitter،Facebookوتطبيقات البريد اإللكتروني
(  ) Gmail، Hotmail،Yahooوغيرىا من تطبيقات اليواتف الذكية التي تخدم
العممية التعميمية".

تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.

عرف البصيص ( )00 ،4600تعميم المغة العربية عمى أنيا" :نظام مركب يتكون من فنون
متنوعة ،وتتضمن ميارات القراءة والكتابة والتحدث واالستماع ،وكل فن منيا يؤثر في اآلخر
ويتأثر بو ،كما أن لكل منيا قواعد وضوابط في البناء واالستخدام".
تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى إجرائياً بأنيا:
ويمكن تعريف
"مجموعة الميارات المغوية (االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة) ،والعناصر المغوية
(المفردات ،واألصوات ،والقواعد والتراكيب) ،التي يسعى أعضاء ىيئة التدريس والمعممين في
معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية عمى اكتسابيا لممتعممين
األجانب الذين ال يتحدثون المغة العربية ،وصوالً إلى القدرة عمى ممارسة المغة واستخداميا بشكل
فعَّال في المواقف االتصالية والحياتية المختمفة".

معممي المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.

يعرف معممي المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى :إجرائيا بأنيم :القائمين عمى تدريس
األفراد متنوعي الجنسيات والثقافات ،الذين يتعممون المغة العربية بوصفيا لغةً ثانيةً ،وذلك عبر
البرامج المغوية المتخصصة؛ بيدف اكسابيم الميارات المغوية ،والمضامين الثقافية ،والقيم
الدينية؛ لتمكين األفراد من استخداميا في تحقيق أىداف تخصصية وشخصية متعددة ،ويتمثمون
في ىذه الدراسة بأعضاء ىيئة التدريس ومن في حكميم ،والمعممين في معيد تعميم المغة العربية
لغير الناطقين بيا في الجامعة اإلسبلمية.
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اإلطار النظري:
تناولت الدراسة اإلطار النظري ،والذي اشتمل عمى محورين ،ىما :تطبيقات اليواتف
الذكية ،تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا.

المحور األول :تطبيقات الهواتف الذكية.
تناولت الدراسة في ىذا المحور تطبيقات اليواتف الذكية من حيث :مفيوميا ،أنواعيا،
وفوائدىا التعميمية ،متطمبات توظيف تطبيقات اليواتف الذكية في العممية التعميمية ،مبررات
الدعوة إلى استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في العممية التعميمية ،الصعوبات التي تواجو
توظيف تطبيقات اليواتف الذكية في العممية التعميمية.

المحور الثاني :تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرها.
تناولت الدراسة في ىذا المحور تعميم المغة العربية من حيث :مفيوم تعميم المغة العربية
لمناطقين بغيرىا ،ومستويات تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،الميارات المغوية لمناطقين
بمغات أخرى.

المحور األول :تطبيقات الهواتف الذكية.
مفهوم الهواتف الذكية.
عرفت الشمراني ( )064 ،4606تطبيقات اليواتف الذكية بأنيا" :تمك اليواتف المتنقمة
التي تجمع بين خصائص اليواتف النقالة وبين خصائص الحواسب البلسمكية ،وبإمكانيا تنزيل
التطبيقات وتصفح مواقع اإلنترنت".
عرف األحمدي ( )0 ،4602اليواتف الذكية عمى أنيا " :أجيزة حديثة متطورة تقوم عمى
أنظمة تشغيمية متقدمة مثل ) ،(IOSو ) ،(Androidويمكن من خبلليا إنجاز ميام متعددة
كإرسال الرسائل النصية والوسائط المتعددة ،وتصفح اإلنترنت ،وانتاج وتشغيل الممفات
الصوتية والمرئية".
عرف المطيري ،عائشة القحطاني ( )000 ،4602اليواتف الذكية عمى أنيا" :اليواتف
التي ترسل وتستقبل مكالمات الصوت والفيديو ،وتساعد عمى فتح الممفات والتنقل بيا ،وتوفر
مزايا وخدمات تصفح اإلنترنت ومزامنة البريد اإللكتروني وخدمات التواصل االجتماعي".
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مفهوم تطبيقات الهواتف الذكية:

وعرفت سممي إسماعيل ،إيمان محمد ،فيفي توفيق ( )06 ،4602تطبيقات اليواتف الذكية
عمى أنيا" :مجموعة التطبيقات عمى اليواتف التي تحتوي عمى خدمات تقنية بنظام تشغيل
متطور ومتعدد الميام وتدعم تطبيقات التصوير والمشاركة والفيديو ،كما أنيا توفر مزايا وخدمات
تصفح اإلنترنت ،ومزامنة البريد اإللكتروني ،وفتح ممفات األوفيس ،وخدمات التواصل
االجتماعي ،وتقدم األداء الوظيفي الكامل ألجيزة الكمبيوتر المحمول الحالية".

ويمكن تحديد أهم تطبيقات تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرها:
تطبيق نظم إدارة التعمم عمى الهواتف الذكية (.)Blackboard
يستخدم تطبيق نظم إدارة التعمم عمى اليواتف الذكية ( )Blackboardفي تقديم مقررات
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،ويتم استخدام تطبيق نظم إدارة التعمم عمى اليواتف
الذكية ( )Blackboardفي إدارة العممية التعميمية ،كما يوفر تطبيق نظم إدارة التعمم عمى
اليواتف الذكية ) (Blackboardاألدوات البلزمة لتعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى عمى
النحو األمثل.

تطبيقات الشبكات اًلجتماعية (.)Facebook,Twitter
يعتبر الفيسبوك ( )Facebookمن أكثر المواقع اإللكترونية انتشا اًر عمى شبكة اإلنترنت،
ومن أىم وأعظم ما أفرزتو ظاىرة المواقع اإللكترونية التي طبعتيا الثورة التكنولوجية ،ومن حيث
أساليبو في التفاعل وامكاناتو ،حيث يوفر خدمات الدردشة ،والرسائل السمعية والبصرية ،كما
تسيم في تحسين الميارات التواصمية ،وشحذ اإلمكانات التعبيرية (أبو العزري.)60 ،4602 ،
كما يعتبر تويتر ( )Twitterمن المواقع اإللكترونية المنافسة لموقع الفيسبوك ،ويمتاز
بقبول الممفات المتنوعة ،حيث تتيح التدوين المصغر (عبد العزيز.)4600،22 ،
وغيرىا من التطبيقات التي يمكن اإلفادة منيا في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى،
اء في اكساب المتعممين لمميارات المغوية أو عند تدريس األصوات العربية ،أو تزويد
سو ً
المتعممين بالمفردات الجديدة ،أو عند تعميم القواعد المغوية ،واكساب الميارات اإلمبلئية.

تطبيقات الفيديو (.)YouTube
يعتبر تطبيق ( )YouTubeمن مواقع الشبكات االجتماعية الشتراكو في العديد من
الخصائص المميزة لمشبكات االجتماعية ،ويمتاز بإمكانية التفاعل االجتماعي باإلضافة إلى
سيولة االستخدام ،وتكوين مجتمع تفاعمي عبر اإلنترنت (عبد العزيز.)60 ،4600 ،
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كما يتم استخدام تطبيقات الفيديو ومنيا تطبيق ) (YouTubeفي رفع دروس الفيديو
وعرض المواد التعميمية المتخصصة ،لتعميم مقررات المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.

تطبيقات المحادثات النصية:

يتم استخدام تطبيقات المحادثات النصية ) ،(TnittahT txeTوالتي من بينيا
) (teitT, rnbaV,pxeTtaWWفي إجراء االختبارات الشفوية لمتعممي المغة العربية الناطقين
بمغات أخرى ،وفي تنمية ميارة المحادثة لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى ،وفي
تبادل الممفات والخبرات المختمفة مع متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى ،واإلجابة عن
استفساراتيم ،وكذلك استخدام تطبيق ( ،)Tangoلتحسين نطق الحروف العربية ،ومعالجة
األخطاء الصوتية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
وكذلك يعتبر واتس أب ( )whatsappمن التطبيقات الميمة لما يتميز بو من مزايا
متعددة ،تتمثل في سيولة استخدامو ،وانتشاره الواسع ،وامكانية تبادل المحادثات الكتابية
والصوتية ،وارسال واستقبال ممفات الوسائط المتعددة بيسر وسيولة؛ مما يجعمو واحداً من أىم
التطبيقات الفاعمة في تعميم المغة.
وكما يعد من أشير تطبيقات المحادثات النصية عبارة عن شات يتواصل من خبللو عدد
كبير من الطبلب من خبلل اليواتف المحمولة المتطورة ،ويتيح التواصل من خبلل الرسائل
المجانية ،كما تتيح إمكانية مراسمة الطبلب لمرسائل النصية والصوتية والصور ومقاطع الفيديو،
وليس المراسبلت ،وىذا ما أدى إلى جعل التطبيق واسع االنتشار (عبد العزيز.)60 ،4600 ،

تطبيقات البريد اإللكتروني.

يتم استخدام تطبيقات البريد اإللكتروني ( ،)Yahoo, Hotmail, Gmailفي تزويد متعممي
المغة العربية الناطقين بمغات أخرى بالمفردات المغوية الجديدة ،وكذلك في التواصل مع متعممي
المغة العربية الناطقين بمغات أخرى ،لتقديم المعمومات المتعمقة بمواعيد المحاضرات ،والتكميفات
المنزلية ،وجداول االختبارات ،وغيرىا ،وكذلك إرسال الممفات المتنوعة لممتعممين التي تساعد
عمى تعميم المغة المغة العربية من (مستندات ،وصور ،ومقاطع صوتية ،وفديوىات).

تطبيق ).(Doulingo

يوفر التطبيق دورات لتعمم المغة العربية لمناطقين بغيرىا ،حيث تتيح لممستخدمين إجراء
محادثات بالمغة العربية الفصحى ،عبلوة عمى ذلك تقديم دروس مميزة عن تعميم االختبلفات
النحوية ودروس الصوتيات لتقديم النطق العربي بطريقة صحيحة ،مع تضمن العديد من
الميجات داخل التطبيق ،ويفيد تطبيق  Duolingoفي تدريس البناء المغوي بطريقة صحيحة،
وتنمية الميارات الصوتية لدى المتعممين ،كما يعمق تطبيق  Duolingoتدريس االختبلفات
والقواعد النحوية بطريقة ميسرة.
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شكل ( )1تطبيق ) (Doulingoلتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرها.

تطبيق ).(Mondly
يوفر التطبيق تمارين لغوية متعددة بالمغة العربية ،وتسيم ىذه التمارين في تنمية الميارات
المغوية (القراءة والكتابة واالستماع والتحدث) ،باإلضافة إلى احتواء التطبيق عمى طريقة التعمم
من خبلل استخدام القواميس ،وتقديم تقنية التعرف عمى الكبلم ،عبلوة إلى ذلك إمكانية استخدام
تقنية الواقع المعزز في التعمم.

شكل ( )2تطبيق ) (Mondlyلتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرها.

تطبيق ).(Beelinguapaa
يقدم التطبيق في شكل كتاب إلكتروني ،حيث يعرض النص المكتوب بأكثر من ()02
لغة مختمفة ،ويوفر التطبيق النص بصيغة مقروئة صوتياً ،بحيث تمكن المستخدم من االستماع
إليو بدقة.
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شكل ( )3تطبيق ) (Beelinguapaaلتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرها.

فوائد تطبيقات الهواتف الذكية في العممية التعميمية.
أكد المطيري ،عائشة القحطاني ( )062 ،4602أن التعمم باستخدام اليواتف الذكية لو
أىمية وضرورة في تيسير العممية التعميمية من خبلل ما ينتجو لممتعممين من إمكانيات تجعل
منو أداة فعالة قادرة عمى تحقيق العديد من الفوائد من خبلل العناصر اآلتية:










يمثل التعمم عبر اليواتف الذكية أداة فعالة قادرة عمى تحقيق األىداف التعميمية المنشودة
بفعالية وكفاءة في أسرع وقت ،بأقل جيد وتكمفة ممكنة ،حيث يتيح لمطبلب التعمم بشكل
متزامن أو غير متزامن ،بما يراعي احتياجات الطبلب.
ُيضفي التعمم عبر اليواتف الذكية نوعاً من المرونة والفاعمية ،إذ تمتاز اليواتف الذكية
بخفة الوزن ،وبالتالي يسيل حممو والتنقل بو بسيولة ويسر.
تتميز اليواتف الذكية بسيولة االستخدام وسيولة الوصول لممعرفة ،إذ يمكن لمطبلب فتح
أي موقع من ىاتفو ،وقراءة المقاالت أو مشاىدة الفيديوىات التعميمية والمحاضرات
والندوات التعميمية ،دون االلتزام بوقت أو مكان محدد.
يزيد التعمم عبر اليواتف الذكية من إمكانية الوصول إلى الموارد التعميمية المتعددة ،مما
يساىم في زيادة نطاق التعمم إلى أبعد من قدرات وقيود المؤسسات التعميمية.
يسيم التعمم عبر اليواتف الذكية في مراعاة الفروق الفردية ،حيث يستند عمى التعمم الذاتي،
وبالتالي يمبي احتياجات الطبلب عمى اختبلف قدراتيم ومياراتيم ،وميوليم ،بما في ذلك
مراعاة الفروق الفردية لمطبلب.
يتيح التعمم عبر اليواتف الذكية سرعة التواصل بين المعممين والمتعممين من ناحية،
المتعممين بعضيم البعض من ناحية أخرى ،مما يضفي روح التعاون واأللفة عمى العممية
التعميمية.
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إمكانية تبادل الوسائط المتعددة عبر اليواتف الذكية ،حيث يمكن تبادل الممفات النصية
والصوتية والفيديوىات ،وتبادليا بين المستخدمين بما يعزز تبادل الخبرات بينيما واكتسابيا.

فوائد تطبيقات الهواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
 يزيد استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تدريس ميارات التحدث واالستماع في المغة
العربية من زيادة بقاء أثر التعمم لدى المتعممين لمناطقين بمغات أخرى.
 توفر تطبيقات اليواتف الذكية إمكانية التواصل مع المتعممين الناطقين بمغات أخرى ،إذ تيسر
من عممية التواصل بشكل متزامن وغير متزامن بحرية وسبلسة.
 يساعد استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تدريس القواعد والتراكيب في المغة العربية
لممتعممين الناطقين بمغات أخرى.
 تقديم قواعد المغة العربية بطريقة تفاعمية من خبلل الممارسة التطبيقية لمتعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى لمقاعدة النحوية عبر تطبيقات اليواتف الذكية.
 توفر تطبيقات اليواتف الذكية أنماط التغذية ال ارجعة والمتابعة المستمرة لتقييم أداء متعممي
المغة العربية الناطقين بمغات أخرى لغوياً.

 تشجع تطبيقات اليواتف الذكية الناطقين بمغات أخرى عمى ممارسة ميارة التحدث واالستماع
لمغة العربية ،وتقديم التعزيز المناسب لتشجيع جميع المتعممين.
 تُسيم تطبيقات اليواتف الذكية في تزويد المتعممين الناطقين بمغات أخرى بالمفردات المغوية
الجديدة ،وتيسير حفظيا واسترجاعيا وبقائيا لمدة أطول في ذىن المتعمم.
 استخدام أدوات التقويم المتوفرة في تطبيقات اليواتف الذكية لقياس كفاءة الميارات المغوية
لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
ويمكن خبلل الياتف الذكي المساىمة في تعمم المغة عبر التطبيقات المتنوعة ،بما في
ذلك ترجمة الكممات والعبارات ،وممارسة المفردات ،والوصول إلى مدرسين واجراء محادثات
مباشرة ،كما تعد أداة فعالة لتسميم االختبارات ،وتقييم المتعممين ،وتتمتع دروس المفردات
الصوتية ب إمكانيات كبيرة في تعميم وتعمم المغة ،كما أن التعمم المكتسب من خبلل تطبيقات
اليواتف الذكية بما في ذلك الرسائل النصية ،ورسائل البريد اإللكتروني وتطبيقات التواصل
االجتماعي المشجعة عمى التحدث وممارسة المغة تُسيم في تحسين اكتساب المغة الثانية السيما
المغة العربية بشكل كبير.
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متطمبات توظيف الهواتف الذكية في العممية التعميمية.
أكد المطيري ،عائشة القحطاني ( )000 ،4602و ) Godwin-Jones (2011أن

توظيف اليواتف الذكية يتطمب توافر مجموعة من المتطمبات ،والتي يمكن إيجازىا في

المتطمبات اآلتية:

 توافر البنية التحتية البلزمة لمتعمم باستخدام تطبيقات اليواتف الذكية ،وتشمل توفير األجيزة
البلسمكية والشبكات البلسمكية ،وخدمات االتصال باإلنترنت ،وممحقات األجيزة البلسمكية

كالطابعات والسماعات وأجيزة شحن إضافية ،كما تتضمن توفير برامج التشغيل وبرامج

التطبيقات المبلئمة لممناىج ووضع خطة من الخبراء لتأسيس تمك البنية.

 زيادة وعي أعضاء اإلدارة التعميمية وأولياء األمور بضرورة دمج تقنيات التعميم في بيئات
التعميم والتعمم.

 اختيار أنماط التعمم باستخدام تطبيقات اليواتف الذكية المناسب لممواقف التعميمية المتعددة.

 تحويل المواد التعميمية إلى صيغ تناسب تطبيقات اليواتف الذكية مع تضمين المحتويات
العممية ،وتحويميا بصيغ وأشكال تتناسب مع الجياز والشبكة ،واجراء كافة عمميات التفاعل

مع الطبلب.

 توفير الدعم المالي والميزانيات المناسبة لدعم وتعزيز توظيف تطبيقات اليواتف الذكية في
المؤسسات التعميمية.

 تدريب الكوادر والعناصر البشرية المشارك في تفعيل توظيف تطبيقات اليواتف الذكية عمى
أن يتضمن التدريب التوظيف الفعمي لؤلجيزة الذكية في تحقيق األىداف التعميمية المنشودة

بفعالية وكفاءة.

متطمبات توظيف الهواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
 بناء مقررات إلكترونية تفاعمية لتسييل االستفادة منيا في تطبيقات اليواتف الذكية عند تعميم
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.

 تقوية شبكات اإلنترنت ،في البيئات التعميمية المتنوعة ،لضمان استمرار االستفادة من
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية الناطقين بمغات أخرى بجودة وفاعمية.

 تدريب المعممين والعمل عمى زيادة وعييم بأىمية استخدام تطبيقات اليواتف الذكية لتنمية
الميارات المغوية لمناطقين بمغات أخرى.
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 توفير تطبيقات لمقياس والتقويم المغوي لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى تتسم
بالمصداقية ،لضمان قياس مخرجات التعمم بدقة وجودة.

 تطوير وتعريب بعض تطبيقات اليواتف الذكية التي يمكن االستفادة منيا في تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى.
 توفير الدعم المادي البلزم لشراء تطبيقات اليواتف الذكية وتفعيل استخداميا في تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى.
 توفير الكفاءات المتخصصة في بناء واعداد وتنفيذ محتويات تطبيقات اليواتف الذكية
لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.

مبررات الدعوة إلى استخدام الهواتف الذكية في العممية التعميمية.
أكد الجوىرة أبا حسين ( )00 ،4600عمى أىمية توظيف اليواتف الذكية في العممية
التعميمية من خبلل إبراز أىم المبررات واألىداف اإليجابية التي تؤكد عمى أىمية وضرورة ذلك:
 تقدم اليواتف الذكية العديد من الخدمات التعميمية ،كما تسيم في تحقيق األىداف التعميمية
والتدريبية المنشودة ،والتي ال يمكن تنفيذىا بنفس الفاعمية من خبلل البدائل األخرى.
 يمثل التعمم من خبلل اليواتف الذكية الجيل القادم من التعمم بين أيدينا.
 يسيم توظيف تطبيقات اليواتف الذكية في تيسير عممية التعمم الذاتي ،حيث أن نظام التعميم
عبر اليواتف الذكية يمكن أن يصل إلى أكبر عدد من الطبلب في أماكن مختمفة خاصة مع
امتبلك الجميع لميواتف المحمولة اكثر من األجيزة األخرى ،فيي توفر وسيمة ممتازة لزيادة
الفرص التعميمية المتاحة لمدارسين في المناطق التي تندر فييا المدارس والكتب والحواسيب
كالمناطق الفقيرة فق اًر مدقعاً أو المدارس المعزولة جغرافيا.
 التغمب عمى مشكمة نقص أجيزة الحاسب في المؤسسات التعميمية ،فيواتف اليوم واليواتف
الذكية أصبحت مكافئة ألجيزة الكمبيوتر الصغيرة القادرة عمى تنفيذ عمميات البحث عبر
اإلنترنت.
 استخدام اليواتف الذكية في العممية التعميمية من قبل المعمم يعد مسايرة ومواكبة االتجاىات
التربوية الحديثة في مجال االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت في العممية التعميمية ،حيث
يمعب دو اًر ىاماً في التعميم والتدريس في ظل مجتمع المعموماتية ،إذ يساعد عمى تحقيق نوع
من التواصل المباشر بين أطراف العممية التعميمية.
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 يعالج التعمم اإللكتروني أوجو القصور في التعميم التقميدي ،فالتعمم باستخدام اليواتف الذكية
متعة حقيقية يمكن استثمارىا مع المتعممين الذين فقدوا الرغبة في التعمم ،ويمكن من خبللو
أيضاً تطبيق استراتيجيات التعمم النشط.
 يتميز نظام التعميم عبر اليواتف الذكية بسيولة تطبيقو ،حيث يتم تصميم المواد التعميمية
عميو من خبلل البرامج والتطبيقات المختمفة.
 يعتبر التعمم من خبلل توظيف اليواتف الذكية وسيمة تكميمية تعمل عمى توسيع دائرة
عروض تمك المؤسسات ،حيث يمكن من خبللو تقديم معمومات تعزيزية إضافية توضيحية
تتكامل مع المعمومات التي يحصل عمييا الطبلب من المعمم.
 يساىم التعمم عبر اليواتف الذكية في القضاء عمى األمية الحديثة ،أمية الحاسب اآللي،
والبرمجة األمية المعموماتية.

وبذلك يسيم التعمم عبر اليواتف الذكية في إتاحة الفرصة لممتعممين لينيموا من المعرفة
المتنوعة بصورة واقعية ،حيث تسيم العديد من التطبيقات الخاصة بتعميم المغات لممتعممين في
توفر أدوات اإلرسال واالستقبال التي تتيحيا تطبيقات اليواتف الذكية ،كما ال يمكن إنكار شعبية
تطبيقات الياتف الذكية حيث تسمح بأداء العديد من الميام من خبلل استخدام اليواتف الذكية أو

األجيزة الموحية ،ورغم الفوائد الكبيرة والقدرة عمى التطوير واإلبداع ،فقد أنتج النمو المتسارع
والمستمر في مجال الياتف الذكي في بعض أقسام المنصات التي تدعم األجيزة الذكية كمنصة
مثالية لتطبيقات تعمم المغة لمغات السائدة مثل اإلنجميزية واإلسبانية والفرنسية في أجيزة ممتعة
وتفاعمية .ومع ذلك ،ال يزال يتعين االىتمام بإجراء دراسات حول استخدام تكنولوجيا اليواتف
الذكية في تعمم المغة العربية لمناطقين بغيرىا.

الصعوبات التي تواجه توظيف تطبيقات الهواتف الذكية في العممية التعميمية.
أشار ) (Tayebinik and Puteh , 2012, 60; Elaish, et al., 2017إلى عدة

صعوبات تواجو توظيف اليواتف الذكية في العممية التعميمية وتتمثل في الصعوبات التالية:

 اًلتجاهات السمبية ألط ارف العممية التعميمية :توجد اتجاىات سمبية ،ووجيات نظر سمبية
لدى المتعممين والمعممين نحو استخدام تطبيقات اليواتف الذكية.
 تنوع األجهزة المختمفة :تشتت انتباه الطبلب من خبلل التفاعل من خبلل مجموعة متنوعة
من تطبيقات اليواتف الذكية ،حيث يفقد الطبلب اىتماميم بسيولة ،خاصة إذ لم يتم تزويدىم
باستمرار بأجيزة جديدة ومبتكرة.
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 ضعف القدرات التكنولوجية لدى المتعممين :إذ ال يستطيع الطبلب استخدام جميع اإلمكانات
والميزات التكنولوجية المتقدمة التي توفرىا اليواتف الذكية.
 الوقت :استغراق الطبلب لوقت كبير لمتكيف مع النمط الجديد ،وذلك عند توظيف اليواتف
الذكية في التعمم ،السيما عند توظيف اليواتف الذكية في البداية وألول مرة في التوظيف.
 التفاعل والبحث :يعاني التعمم من خبلل اليواتف الذكية من عدم القدرة عمى البحث من

خبلل الرسائل الصوتية بسيولة ،صعوبة مراجعة الممفات الصوتية المسجمة ،وتوافر بعض

الضوضاء في الممفات الصوتية.
 الفجوة الرقمية :تؤثر الفجوة الرقمية بين نتائج الطبلب ،إذ يستفيد الطبلب المتقدمون تقنياً

مقارنة بأقرانيم الذين ال يممكون الخبرة في التقنية ،نتيجة لكثرة استخداميم ليذه التقنية ،مما

ينعكس عمى التحصيل األكاديمي لمطبلب.

الصعوبات التي تواجه توظيف تطبيقات الهواتف الذكية في تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى.
 ضعف الميارات البلزمة الستخدم تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لدى
الناطقين بمغات أخرى ،نظ اًر لضعف الثقافة التقنية لدييم.

 تعدد جنسيات المتعممين الناطقين بمغات أخرى واختبلف ثقافاتيم ،يؤدي إلى وجود تباين
بينيم في ميارات استخدام تطبيقات اليواتف الذكية ،وبالتالي يؤثر عمى اكتسابيم لمغة.
 تشتت انتباه المتعممين الناطقين بمغات أخرى من خبلل التفاعل مع مجموعة من تطبيقات
اليواتف الذكية.
 طبيعة بعض الدروس ال تناسب استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى بفعالية وكفاءة.
 نقص البرامج التدريبية المتطورة لتنمية قدرات وميارات المعممين الستخدام تطبيقات اليواتف
الذكية بفعالية لتنمية الميارات المغوية لدييم.
 قمة مصداقية أدوات التقويم لقياس مخرجات التعمم ،نظ اًر لسيولة الغش فييا.

 ضعف تطبيقات اليواتف الذكية في تنمية ميارات التحدث لمناطقين بمغات أخرى ،وعدم قدرة
المعمم عمى إيقاف المتعمم عند الخطأ ،وتقديم التغذية الراجعة الفورية.

44

اجمللذ  – 33العذد الثاني – فرباير 2021م

رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنوع اليواتف الذكية ،واختبلف أنظمة التشغيل ،يؤدي إلى تعذر تحميل بعض التطبيقات
البلزمة لتعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،وتدني ألفة المتعممين سريعاً معيا.

 صعوبة اكساب المتعممين الناطقين بمغات أخرى لميارة الكتابة عبر تطبيقات اليواتف
الذكية ،لعدم توفر األدوات البلزمة لذلك.
ولمتغمب عمى ىذه الصعوبات يجب تأسيس بنية تحتية تتضمن شبكات السمكية ،وتوفير
بيئة تفاعمية بين المعممين من جية وبين المتعممين بعضيم البعض من جية أخرى ،وكذلك
توفير دورات تدريبية لممتعممين لتدريبيم عمى استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في التعميم،
وتنمية وعي بعض أطراف العممية التعميمية بأىمية استخدام تطبيقات اليواتف الذكية لخدمة
عمميتي التعميم والتعمم ،وتحديد تطبيقات معينة تناسب تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى،
تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية تتوافق مع التطبيقات الذكية ،وتصميم وسائط تعميمية
متعددة يمكن توظيفيا عند تعميم المغة العربية عبر تطبيقات اليواتف الذكية ،وتقوية ودعم
اإلرسال لمشبكات البلسمكية ،لتسييل نشر ونقل ممفات الفيديو عبر الشبكات الخموية ،وتنمية
وعي المعممين والمتعممين نحو استخدام اليواتف الذكية لتنمية الميارات التقنية لدييم.

المحور الثاني :تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
مفهوم تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
عرف األحمدي ( )6 ،4602تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى عمى أنو" :مجموعة
الميارات المغوية التي تبدأ باالستماع ثم يمييا التعبير الشفوي أو الكبلم ،ثم القراءة بأنواعيا ،ثم
التعبير التحريري أو الكتابة ،وذلك من خبلل برامج محددة لتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا،
بحيث تمكنيم من التواصل الفعال مع اآلخرين ،واكتساب المعارف والمعمومات المقدمة بالمغة
العربية".

مستويات تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
أكد طعيمة ،مناع ( )22 ،4666أن اختيار المغة التي تقدم في برنامج لتعميم المغة العربية
لمناطقين بغيرىا تمثل قرار الختيار مستويات المغة العربية ،نظ اًر لطبيعة العبلقة بين مستويات

تعميم المغة العربية واختبلف طبيعة برامج تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا ،ويمكن تحديد

مستويات تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا في المستويات اآلتية:
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المغة العربية العامية.
تعد المغة العربية العامية ال مفر من تعمميا ،فيي أداة االتصال بين الناس ،ويرى البعض
أن تعميميا يجب أن يقتصر عمى البرامج الخاصة التي تضم دارسين تفرض ظروفيم تعمم عامية
المغة العربية ،ولكن ال يجب أن تقدم البرامج العامة لتعميم المغة العربية عمى عموميا ،ولكن
يجب تقديميا لمفئة المحددة.

المغة الفصحي المعاصرة.
ىي المغة العربية المعيارية المعاصرة ،وىي تمك المغة التي تكتب بيا الصحف اليومية،
والكتب والتقارير والخطابات ،وتستخدم في اإلعبلم ،حيث تمقي بيا األحاديث في وسائل
اإلعبلم ،ويتحدث بيا المسئولون في المقاءات العامة ،والخطباء في الخطابات الرسمية ،وتدار
بيا االجتماعات الرسمية ،وتؤدي بيا بعض المسرحيات خاصة المترجم منيا ،حيث تستخدم
المغة الفصحى المعاصرة لمفيم والمناقشة والتعبير في المحادثات الرسمية.

المغة الفصحي التراث.
يطمق عمييا لغة ف صحي التراث عمى تمك المغة األقرب إلى المجال والتراث الديني واألدبي

المتخصص منو إلى مجال الحياة العامة ،وتنتشر ىذه المغة في الكتابات الدينية واألدبية
القديمة ،وذلك الشعر العربي في العصور المتقدمة ،وتعتبر ىذه المغة ىي المغة األنسب لمدراسين
الذين ال يبتغون من تعمم المغة العربية واإلسبلمية ،وكتب األدب العربي القديم ،وىؤالء ىم
الدارسين المشتغمون بالمجال الديني في دول العالم اإلسبلمي وغيرىم ممن ال يؤممون في
االتصال الفعمي المباشر بالناطقين بالعربية.
مما سبق يمكن تحديد مستويات المغة المستوى العام ،وىي المغة العامية ،والتي تمثل لغة
التخاطب اليومي بين الناس ،ومستوى المغة الفصحي المعاصرة ،وىي لغة االتصال الرسمي في

التحدث والكتابة ،ومستوى المغة الفصحى التراث ،وىي التي ترتبط بمصادر الثقافة اإلسبلمية
األولية ،وتقوم الدراسة عمى تعميم المغة الفصحى باعتبارىا متوافقة مع عينة الدراسة.

المهارات المغوية لتعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
أشار البصيص ( )40 ،4600إلى أن سبلمة الرسالة المغوية يقتضي االىتمام بعناصر
اإلدخال واإلنتاج عمى حد سواء ،ألن الخمل في أي مرحمة منيما ،سيؤدي إلى فشل التواصل
المغوي ،والى فقدان المغة وظيفتيا ،فبل قيمة لبلستماع إن كان التحدث ال يقوم عمى أسس
صحيحة في إنتاج المغة والتعبير عن مضامينيا ودالالتيا بشكل سميم.
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وأضاف األحمدي ( )6 ،4602أن المغة ىي وسيمة لمتواصل بين األفراد داخل

المجتمعات ،ويوضح الشكل ( )2الميارات المغوية األربعة التي يجب تنميتيا عند تعميم

المغة العربية.

مهارة
التحدث

المهارات
اللغوية

مهارة
االستماع

مهارة
القراءة

مهارة الكتابة
شكل ( )4المهارات المغوية األربعة التي يجب تنميتها عند تعميم المغة العربية.

أوًًل :مهارة اًلستماع.
أكد أبو زيد ( )26 ،4602أن لبلستماع أىمية كبرى عند تعميم المغة العربية ،إذ تمثل
الطريق الطبيعي لبلستقبال الخارجي ،فاألذن أسبق من العين في القراءة ،ويييئ التدريب عمى
االستماع الطبلب عمى متابعة المحاضرات وتسجيميا ،وبالتالي يجب تدريب الطبلب الناطقين
لغير المغة العربية عمى ميارة االستماع ،ولبلستماع ميرات ينبغي لممعمم أن يركز عمييا ،ومنيا
الميارات اآلتية:
 أن يدرك معاني الكممات ويتذكرىا ،ويستنتج معانييا غير المعمومة من السياق.
 أن يدرك ىدف القارئ والمحاضر.
 أن يفيم األفكار التي طرحيا المتكمم وأن يدرك ما يوجد بينيا من صمة.
 أن يختار المعمومات الميمة ،ويترك غير الميمة ،وأن يمخص ما يسمعو وأن يقوم بتقومي ما
طرحو المتحدث من وجيات نظر ،ويجب عمى المعمم توضيح اليدف واالىتمام باأللفاظ
الجديدة غير المألوفة لدييم ،وأن يطمب منيم فيميا من السياق ،وأن يساعدىم عمى ربط
خبراتيم الجديدة بالقديمة ،وأن يرشد الطبلب ويوجييم إلى األشياء المختمفة كالشعر
والموسيقي ،ولك بيدف تنمية ميارات االستماع الجيد واإلصغاء.
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وأضاف البصيص ( )06 ،4600أن القراءة ميارة أدائية عقمية ،وتمتقي مع ميارة
االستماع ،حيث يكتسب الفرد ميارات االستماع بما في ذلك التركيز واالنتباه المقصود لما يسمع
محاالً فيمو ،وكمما تطورت ميارات الفيم السمعي لديو ،كان ذلك مدعاة لنمو الفيم القرائي
البلحق لديو ،فالفيم عممية عقمية ال تتجزأ ،وىي عممية مشتركة بين القراءة واالستماع.

ثانياً :مهارة التحدث.
أكد طعيمة ،مناع ( )20 ،4666أن المغة عبارة عن نظام صوتي اتفق الناس عميو لتحقيق
االتصال بين بعضيم البعض ،وتتكون ميارة النطق والتحدث من شقين ،أحداىما آلي ،وىو
إصدار مجموعة من األصوات من نظام معين لينقل المتحدث رسالة ما ،وثانييما :اجتماعي
يتطمب وجود الفرد في موقف اجتماعي يتبادل فيو مع غيره الكبلم ،ومن أىم القدرات والميارات
التي تستيدفيا في تعميم الطبلب ميارة التحدث ،تنمية الميارات اآلتية الحايس (:)426 ،4602






تنمية ميارات النطق الصحيح ،وذلك من خبلل إخراج الحروف من مخارجيا األصمية
بطريقة واضحة لممستمع.
تحقيق ما يريده المستمع بطريقة منطقية فييا وضوح وتدرج واقناع وتعميل وتشويق ،من
خبلل ترتيب الكبلم.
عدم االنتقال من موضوع آلخر بطريقة تشتت المستمع ،من خبلل تسمسل الطبلن وترابطو.
استخدام المفردات المغوية المناسبة.
اإلقناع وتنسيق األفكار وعرض األدلة والشواىد.

ثالثاً :مهارة القراءة.
أكد أبو زيد ( )00 ،4602أن القراءة عنصر فعال في تنمية المغة العربية لؤلفراد ،حيث أن
االتصال الذي تسود القراءة بين أفراده مجتمع ،كما أنيا تفيد في جمع المعمومات عن الشيء
الذي تريد تعممو ،والبد ان توفر عناصر ثبلثة عند تعمم القراءة ،مراعاة خصائص المتعممين
والبرنامج التعميمي المقدم إلييم ،واعداد المعمم الفعال ،ولكل عنصر لو أىميتو.

ابعا :مهارة الكتابة.
رً

تمثل الكتابة الصحيحة عممية ميمة في تعمم المغة العربية لمناطقين بغيرىا ،وذلك باعتبارىا
عنص اًر أساسياً وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبير عنيا لموقوف عمى أفكار اآلخرين
واإللمام بيا ،وفي إطار النظرية التكاممية لمغة ،وتعتمد تنمية ميارة الكتابة عمى تدريب الطبلب
عمى ثبلثة أنواع من القدرات ،قدرة في الخط ،وقدرة في اليجاء ،وقدرة في التعبير الكتابي الجيد،
وييدف تدريس الكتابة إلى تكوين الميارات اآلتية :طعيمة ،مناع (.)004 ،4666
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 رسم الحروف رسماً يجعميا سيمة في القراءة.
 كتابة الكممة كتابة توافق قواعد اإلمبلء.

 تكوين العبارات والجمل والفقرات التي تعبر عن المعاني واألفكار.
 ا ختيار األفكار التي يجب أن يشتمل عمييا كل لون من ألوان الكتابة التي يحتاج إلى
استعماليا.
 القدرة عمى تنظيم ىذه األفكار تنظيماً تقتضيو طبيعة كل لون من ألوان الكتابة.
وأضاف البصيص ( )22 ،4600أن الكتابة والحصيمة المغوية تثري الكتابة وتغنييا ،عمى
ميارات االستقبال المغوي المتمثل بالقراءة واالستماع ،فإذا كان اعتمادىا عمى االستماع محدوداً؛
فإن اعتمادىا عمى القراءة أساساً لتكوين الثقافة المغوية يستمد منيا الكاتب عباراتو وتراكيبو

وصوره ،وقد يكون االستماع اليادف الموجو لمغة الشفوية المتسقة مع االستخدام المغوي

الصحيح ،مصد اًر لثروة الفرد وحصيمتو المغوية والمعرفية.

التكامل في تدريس المغة العربية.
وأشار البصيص ( )20 ،4600إلى أىمية التكامل في تعميم المغة العربية ،حيث ينظر إلى
تدريس المغة باعتبارىا وحدة متكاممة ،من خبلل التركيز عمى المتعمم ،ومراعاة جوانب التكامل
في تعممو وشخصيتو ونموه ،حيث يتسم منيج التكامل في المغة العربية في عدة مزايا ،والتي
من أىميا:


العناية بوظيفة المغة العربية في جميع مظاىرىا اإلرسالية واالستقبالية.



االىتمام بالممارسة المغوية ،واالستخدام ذي المعني ،وىذا ما يفتقر إليو الطبلب في الواقع.



اإلسيام في تنمية القدرة عمى حل المشكبلت ،من خبلل المواقف االتصالية واالجتماعية،
والتي يتم من خبلليا تعميم الطبلب لمغة.



تشجيع الطبلب عمى اإلبداع واكتساب ميارات المغة وعاداتيا ،مما يؤدي إلى الكفاءة
المغوية.

الدراسات السابقة.
تناولت الدراسة الدراسات السابقة في محورين ،إذ تناول المحور األول الدراسات السابقة
المتعمقة تطبيقات اليواتف الذكية ،وتناول المحور الثاني تعميم المغة العربية لغير الناطقين.
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المحور األول :تطبيقات الهواتف الذكية.
ىدفت دراسة ) Botzer and Yerushalmy (2007إلى فحص كيفية انعكاس الجوانب
االجتماعية والث قافية والتعميمية القائمة خبرات التعمم داخل بيئة تعمم متنقمة جديدة ،واستخدام
تطبيقات اليواتف الذكية في تعمم مقرر مناىج الرياضيات ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أىمية
استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تحسين المشاركة التعاون بين المشاركين ،ىذه اآلثار يمكن
تُعزى إلى قابمية التنقل والمرونة وتوافر األدوات الخموية  ،وتشير إلى إمكانية مساىمة أدوات
متنقمة لتعميم الرياضيات.
ىدفت دراسة ) Tayebinik and Puteh (2012إلى تطبيق مجموعة متنوعة من
األجيزة المحمولة في التعميم ،وال سيما في مجال تعميم المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية ثانية،
أصبحت اليواتف الذكية جزًءا من حياتنا ،واستخدمت الدراسة تطبيقات :المساعد الرقمي
الشخصي ،واآلي بود ،والبودكاست ،والياتف الخموي لتدريس وتعمم المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية
ثانية ،لقد أثبتت الدراسة فعالية تقنيات اليواتف الذكية في تعميم المغة اإلنجميزية ،من خبلل
إمكانية النقل والوصول الواسع إلى المحتوى التعميمي بسيولة وبطريقة تفاعمية ،حيث توفر
تطبيقات اليواتف الذكية لمطبلب التعامل مع أنواع مختمفة من المعمومات مثل المرئية والصوتية
بما يعزز بقاء أثر التعمم لدييم.
أكدت دراسة )Chen, et al. (2013

أىمية التعمم المتنقل في التعميم العالي ،حيث

كيف يمكن لنموذج قبول التكنولوجيا الممتد ( )TAMتقييم استخدام تطبيق الياتف المحمول في
التعمم والتنبؤ بو ،تم استخدام تصميم تحميل المسار لقياس تأثيرات التوسط عمى استخدام تطبيق
 Blackboard's Mobile ™ Learnفي الدورات الدراسية ،تشير النتائج إلى أن النموذج
مبلئما بقوة تم العثور عمى الموارد المتصورة ،وسيولة االستخدام المتصورة،
المفترض كان
ً
والفائدة المتصورة ،والموقف كمحددات ميمة لقبول المستخدمين لتكنولوجيا تطبيقات الياتف
المحمول ،وأشارت نتائج الدراسة ليا آثار عمى القادة التربويين ومصممي تطبيقات الياتف
المحمول ومعممي الدورة التدريبية وخبراء التكنولوجيا التعميمية الذين يرغبون في فيم سبب اعتماد
الطبلب لمتعمم المتنقل وكيفية ابتكار أساليب عممية لدمج تطبيقات الياتف المحمول في المناىج
وطرق تقييم القبول وامكانية استخدام أنظمة التعمم المتنقمة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىدفت دراسة )Pindeh, Suki and Suki (2016

إلى قياس قبول المستخدمين

إلمكانية تطبيقات األجيزة المحمولة كوسيمة فعالة لتعمم المغات ،وأثبتت نتائج الدراسة سيولة
استخدام تطبيقات األجيزة المحمولة في تعزيز التعمم بالمغات ،والتي بدورىا تؤثر عمى موقفيم
تجاه استخدام تطبيقات األجيزة المحمولة والنية السموكية لبلستخدام ،أوصت الدراسة بتوظيف
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغات.
ىدفت دراسة ىيفاء ابن مبيريك ( )4602إلى رصد واقع اتجاىات طالبات جامعة الممك
سعود بكمية التربية نحو استخدام الياتف النقال في التعميم ،وكانت أداة البحث االستبانة ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )206طالبة في كمية التربية ،من جميع التخصصات في الكمية وىي :عمم
النفس (بجميع مساراتو) -التربية الخاصة ( بجميع مساراتو) -الدراسات اإلسبلمية -تعميم ما قبل
المرحمة االبتدائية -التربية الفنية ،توصمت الدراسة إلى أن الياتف النقال في التعميم يزيد من
التعمم الذاتي ومن تحصيل الطالبات لسيولة مراجعة المادة في أي وقت وأي مكان ،وكان من
أكبر عائق لين ىو "ضعف المغة اإلنجميزية" ،يميو" :صغر الشاشة ال تمكنني من رؤية الكتابة
بوضوح"  ،ثم "طبيعة المقررات ال تساعد عمى استخدام الياتف الجوال في التعميم" ،وكان من
أىم المقترحات :توافر دورات تدريبية لمطالبات ،وزيادة عدد أجيزة الحاسب األلي في الكمية
والجامعة ،وتوافر ودعم فني مباشر عند حدوث أي عطل في الجياز ،وتوفير ومقررات تدرس
بالياتف النقال أثناء عممية التعميم.
ىدفت دراسة ) Sadiq, Cavus and Ibrahim (2019إلى تطوير تطبيق تعميمي
بناء عمى مبادئ تصميم واجية المستخدم ،وخاصة معايير CCI
يعمل عمى الياتف المحمول ً
جنبا إلى جنب مع استخدام محركات تحويل النص إلى كبلم والتعرف عمى الصوت التي
ً
ستساعد األطفال عمى تعمم المغة اإلنجميزية باعتبارىا لغة اجنبية ،تم إجراء دراسة مسحية من

ائيا و ( )06أطفال
خبير
أجل تحديد آراء (ً )22ا
متطوعا في تكنولوجيا التعميم تم اختيارىم عشو ً
ً
ائيا ،أظيرت آراء مجموعة من األطفال أنيم سعداء باستخدام التطبيق
متطوعين تم اختيارىم عشو ً
المطور ،عبلوة عمى ذلك ،يمكن القول أن تطبيق الياتف المحمول حقق أىدافو في تدريس المغة

اإلنجميزية كمغة أجنبية بمعايير  CCIوأن التطبيق مناسب كأداة تعميمية ،وأن التطبيق الذي طوره
مفيدا ألولئك الذين يرغبون في تطوير تطبيقات تعميمية قائمة عمى  Androidلؤلطفال
الباحثون ً
استنادا إلى معايير .CCI
ً
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ىدفت دراسة األحمدي ( )4602إلى توظيف اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لغير
الناطقين بيا ،من خبلل تحديد عناصر الدعم ،والميارات التقنية الكافية ،واألنشطة التعميمية
المناسبة ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسيحي ،وطبقت أداة الدراسة (االستبانة) عمى
أحد عشر خبي اًر من ذوى الخبرة واالختصاص ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أىمية توظيف اليواتف
الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا يتطمب اإللمام بالعديد من الميارات لممعممين ،كما
أوصت الدراسة بضرورة إنشاء مركز تعميم المغة العربية عبر اليواتف الذكية داخل معاىد تعميم
المغة العربية ،وتعزيزىا بالدعم البلزم عمى مختمف األصعدة.

المحور الثاني :تعميم المغة العربية لغير الناطقين.
ىدفت دراسة أوصاف ديب ( )4604إلى دراسة واقع توظيف تقنيات التعميم في العممية
التعميمية من خبلل آراء طمبة ماجستير تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا في مركز تعمم
المغات في دمشق ،ودرجة استفادتيم منيا ،وقد ّبينت نتائج الدراسة من خبلل آراء الطمبة ندرة
توظيف تقنيات التعميم في جميع مقررات اإلعداد األكاديمي من قبل المدرسين ،وذلك بسبب
تدني مستوى توافر التجييزات التقنية الذي يؤثِّر عمى عدم استخداميا ،ويعيق توظيفيا بشكل
فعمي ،ونتيجةً لعدم وجود مقرر في مجال تقنيات التعميم فقد قامت الباحثة بوضع تصور مقترح
توصمت حسب نتائج البحث إلى تحديد المفردات في المجال
لمفردات مقرر لتقنيات التعميم ،ثم
َّ
المذكور أعبله وفق آرائيم التي عبَّروا عنيا من خبلل االستبانة المصممة ليذا اليدف.
ىدفت دراسة القحطاني ( )4602إلى الكشف عن استخدامات الحاسوب واإلنترنت في
إعداد وتدريب معممي المغة العربية لمناطقين بغيرىا ،وذلك من خبلل الكشف عن اتجاىات
الطبلب المعممين نحو مفردات مقرر تقنيات تعميم المغة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أىمية
استخدام الحاسوب واإلنترنت في إعداد وتدريب معممي المغة العربية لمناطقين بغيرىا ،حيث أكد
الطبلب عمى أىمية الحاسوب واإلنترنت في تقوية اتجاىات المعممين نحو تعمم الحاسوب،
واستخدامو في تعميم المغة في المؤسسات التعميمية ،ويعزو ذلك لممعمومات التي حصول عمييا
في أثناء دراستيم لممقرر في معيد المغويات بجامعة الممك سعود.
ىدفت دراسة عمي ( )4600إلى التعرف عمى تقويم المقررات المغوية والمقررات الشرعية
ليذا البرنامج في ضوء معايير األمن الفكري ،بوصفيا واحدة من أىم المبادئ التي تعمل عمى
صيانة عقول أفراد المجتمع ضد أية انحرافات فكرية أو عقدية مخالفة لما تنص عميو تعاليم
اإلسبلم الحنيف ،وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
تضمين برامج إعداد وتدريب المعممين في برنامج الماجستير بمعيد تعميم المغة العربية لغير
الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة بعض المقررات المتعمقة بمعايير األمن الفكري
وكيفية إبرازىا في بناء المناىج التعميمية لغير الناطقين بالمغة العربية في جميع المستويات
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ببرنامج اإلعداد المغوي .واعداد دورة تدريبية لمعممي برنامج اإلعداد المغوي بمعيد تعميم المغة
العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة وذلك لتدريبيم عمى حماية
الدراسين من كافة صور وأشكال االنحرافات الفكرية وفقا لمعايير األمن الفكري.
ىدفت دراسة يحي ( )4602إلى الكشف عن موضوع المغة العربية وتصادم المغات في
ظل وسائط االتصال الحديثة ،وأوضحت الدراسة أن العمم يعرف تطو اًر كبي اًر في ظل االزدىار
التكنولوجي المذىل والذي مس كل المجاالت والتخصصات .وأن تطور وسائط االتصال الحديثة
والتي لعبت دو اًر فعاالً عمى المجتمعات في مختمف أنحاء العالم ،كما اظير ما حدث بين المغات
من تصادم بين المكتوب والمنطوق وفق نظرية تواصمية حديثة حيث أصبح التواصل المغوي بين
مختمف المغات يمثل فعبلً تفاعمياً يمتاز بالتمقائية المباشرة تماماً كما في الخطاب المنطوق،
وأوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي المغوي لدى الشباب مستخدمي وسائط االتصال الحديثة
ليعمم ىؤالء الشباب أن المغة العربية أرقي ما تكون عميو أي لغة من لغات العالم وان ارتقت
المغات األخرى باسم العمم وثورة وسائل االتصاالت الحديثة واالنفجار المعرفي.

التعميق عمى الدراسات السابقة.
تم استعراض الدراسات السابقة واألجنبية ،والتي تمكن الباحث من االطبلع عمييا ،والتي
تيدف إلى معرفة فاعمية تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا،
وساعدت الداسات السابقة في تكوين تصور شامل لمدراسة ،وكذلك كيفية بناء أدوات الدراسة
الحالية ،طرائق استخداميا ،وتدعيم اإلطار النظري لمدراسة الحالية ،واختيار منيجية مبلئمة
لمدراسة ،وتحديد أنسب األساليب اإلحصائية الستقراء نتائج الدراسة ،وفيما يمي توضيح تمك
التشابو واالختبلف التي ظيرت في جوانب مختمفة لمدراسات السابقة:
 أكدت دراسة )Tayebinik and Puteh ،Botzer and Yerushalmy (2007
) ، Pindeh, Suki and Suki (2016) ،Chen, et al. (2013) ،(2012بن دليم،
المسعد ( Sadiq, Cavus and Ibrahim (2019) ،)4600عمى أىمية توظيف
تطبيقات األجيزة التعميمية في تعميم المغات المختمفة كمغة أجنبية ثانية ،بينما أكدت دراسة
األحمدي ( )4602عمى أىمية توظيف تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية
لمناطقين بغيرىا.
 أكدت أىداف الدراسات عمى قياس أثر تطبيقات اليواتف الذكية عمى التحصيل الدراسي،
ومنيا دراسة :منيرة الحريشي ،حصة الشايع ( ،)4602موسي ،مصطفي ( ،)4602وفاء
المنجومي ( ،)4600الفميج ،الشعيب ( ،)4606محمد ( ،)4606المطيري ،عائشة
القحطاني (.)4602
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 أكدت أىداف الدراسات عمى تحديد االتجاه نحو توظيف تطبيقات اليواتف الذكية ،ومنيا
دراسة :ىيفاء ابن مبيريك (.)4602
( عمي ) 4600،عمى أىمية تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا ،وتقديم البرامج التدريبية
إلعداد المعممين وأعضاء ىيئة التدريس لتقديم مستويات تعميم المغة العربية المناسبة لمناطقين
بغيرىا.

األساليب اإلحصائية:
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا ،فقد تم استخدام العديد من
األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية (.)SPSS





معامل ارتباط بيرسون :لمتحقق من صدق االتساق الداخمي.
معامل ألفا كرونباخ :لمتحقق من ثبات أدوات الدراسة.
التك اررات والنسب المئوية :لتحديد استجابات أفراد الدراسة تجاه العبارات التى تضمنتيا
أدوات الدراسة.
المتوسط الحسابي :وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن
المحاور الرئيسة (متوسط متوسطات العبارات).

 اًلنحراف المعياري :لمتعرف عمى مدى انحراف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من
عبارات متغيرات الدراسة ،ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطيا الحسابي.
 اختبار (ت) لمعينات المستقمة  :Independent Sample T-Testتم استخدام لمتعرف
عمى داللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة وفقاً لممتغيرات اآلتية (الدرجة العممية ،والتخصص،
والدورات التدريبية ،والخبرات التدريسية).

منهج الدراسة.
استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي ،وتم استخدامو في بناء المحتوى

المعرفي لتطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،وكذلك عند
تصميم أدوات الدراسة؛ ألن الدراسة الحالية تيدف إلى دراسة واقع ظاىرة معاصرة ،وىي التعرف
عمى واقع استخدام معممي معيد تعميم المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية لتطبيقات اليواتف الذكية
في التعمم ،حيث ييتم ىذا المنيج بوصف الظاىرة وصفاً دقيقاً ويعبر عنو تعبي اًر كيفياً لوصف
الظاىرة وتوضيح خصائصيا ،أو كمياً ليوضح مقدار الظاىرة أو حجميا ،عبيدات وآخرون
()66 ،4604؛ لذلك يعد المنيج الوصفي التحميمي من أنسب المناىج لتحقيق أىداف
الدراسة الحالية.
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رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجتمع الدراسة.
اشتمل مجتمع الدراسة عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس والمعممين بمعيد تعميم
المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية لمفصل الدراسي األول لمعام الدراسي
 0224ىـ 4646 -م ،والبالغ عددىم ( )066معمم وعضو ىيئة تدريس.

عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية من معممين وأعضاء ىيئة التدريس بمعيد تعميم
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،وتكونت العينة من ( )06معمم وعض ىيئة تدريس ،وتنوزع
العينة وفقاً لمجدول اآلتي:
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة وفقاً لمعوامل الديموغرافية ألدوات الدراسة.
المتغير
الدرجة العممية

الفئة.

العدد

عضو ىيئة تدريس.

20

معمم.

42

تربوي.

42

غير تربوي.

22

من ( )0إلى ( )06سنوات.

46

أكثر من ( )06سنوات.

24

حاصل عمى تدريب.

20

لم يحصل عمى تدريب.

42

التخصص.

الدورات التدريبية.
الخبرات التدريسية.

أداة الدراسة:
 استبانة استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى فيالمعهد من وجهة نظر المعممين.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد اطبلع الباحث عمى الكثير من المصادر والدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع
الدراسة ،حيث قام الباحث بتصميم االستبانة مستفيداً من اإلطار النظري والمراجع العممية التى
تناولت موضوع ومتغيرات الدراسة ،وقد توصل الباحث إلى قائمة من العبا ارت ،وشكمت االستبانة
في صورتيا األولية ،حيث اشتممت االستبانة عمى ثبلثة محاور ،حيث اشتمل المحور األول
عمى ( ) 26عبارة تقيس استخدام المعممين لتطبيقات اليواتف الذكية ،حيث اشتمل المحور الثاني
عمى ( )20عبارة تقيس التحديات التي تواجو المعممين عند استخدام تطبيقات اليواتف الذكية،
واشتمل المحور الثالث عمى ( )20عبارة تقيس أىم المقترحات لتفعيل استخدام تطبيقات اليواتف
الذكية ،وبمغ عدد العبارات في صورتيا األولية ( )000عبارة.

صدق أداة الدراسة:

أوًًل :الصدق الظاهري لألداة:

تم التحقق من الصدق الظاىري (صدق المحكمين) لبلستبانة بعرضيا بصورتيا األولية

( ) 000فقرة عمى المحكمين المتخصصين في مجال مناىج وطرق تدريس المغة العربية
وتكنولوجيا التعميم والمغة العربية في الجامعات المختمفة ،وقد طمب من المحكمين الحكم عمى كل
فقرة من فقرات أداة الدراسة من حيث الوضوح ،سبلمة الصياغة ،ومدى انتمائيا لممحور الذي
صنفت تحتو ،ثم بالتعديل باإلضافة أو الحذف وفقاً آلراء السادة المحكمين.
وتم إجراء التعديبلت التي اقترحيا السادة المحكمون عمى االستبانة ،وذلك لموصول لمصورة
النيائية حيث اشتممت الصورة النيائية* عمى حيث اشتممت االستبانة عمى ثبلثة محاور ،حيث
اشتمل المحور األول عمى ( )22عبارة تقيس استخدام المعممين لتطبيقات اليواتف الذكية ،حيث

 ممحق ( ) 0الصورة األولية استبانة استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية من وجية نظر المعممين.
* ممحق ( ) 2الصورة األولية استبانة استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية من وجية نظر المعممين.
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رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشتمل المحور الثاني عمى ( )20عبارة تقيس التحديات التي تواجو المعممين عند استخدام
تطبيقات اليواتف الذكية ،واشتمل المحور الثالث عمى ( )22عبارة تقيس أىم المقترحات لتفعيل
استخدام تطبيقات اليواتف الذكية ،وبمغ عدد العبارات في صورتيا األولية ( )002عبارة.

ثانيا :صدق اًلتساق الداخمي:
ً

تم التأكد من صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة عن طريق حساب معامل االرتباط

(بيرسون) بين بنود كل محور من محاور األداة ،وبين محاور األداة بعضيا البعض عمى عينة
بمغت ( )00معمماً وعضو ىيئة تدريس ،وذلك عمى النحو اآلتي:
جدول ( )2معامالت اًلرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممحور األول.
فقرات
المحور
األول

معامل

قيمة

االرتباط

الداللة

فقرات

معامل

المحور

االرتباط

األول

فقرات
قيمة الداللة

المحور
األول

معامل
االرتباط

قيمة الداللة

0

**6,600

6,660

00

**6,622

6,660

20

**6,200

6,660

4

**6,622

6,660

02

**6,240

6,660

24

**6,264

6,660

2

**6,222

6,660

06

**6,022

6,660

22

**6,602

6,660

2

**6,642

6,660

02

**6,620

6,660

22

**6,002

6,660

0

**6,202

6,660

46

**6,060

6,660

20

**6,262

6,660

0

**6,026

6,660

40

**6,646

6,660

20

**6,064

6,660

2

**6,240

6,660

44

**6,224

6,660

22

**6,662

6,660

6

**6,000

6,660

42

**6,224

6,660

26

**6,260

6,660

2

**6,020

6,660

42

**6,640

6,660

22

**6,064

6,660

06

**6,026

6,660

40

**6,260

6,660

26

**6,606

6,660

00

**6,062

6,660

40

**6,060

6,660

20

**6,626

6,660

04

**6,020

6,660

42

**6,220

6,660

24

**6,222

6,660

02

**6,006

6,660

46

**6,646

6,660

22

**6,260

6,660

02

**6,240

6,660

42

**6,202

6,660

22

**6,202

6,660

00

**6,622

6,660

26

**6,622

6,660

** دالة عند مستوى .,01
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من جدول ( )4أن جميع معامبلت ارتباط بيرسون بين فقرات المحور األول والدرجة
الكمية لممحور األول دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( ،).,60حيث كان الحد األدنى
لمعامبلت االرتباط ( ،)6,060فيما كان الحد األعمى (.)6,200
وعميو فإن جميع فقرات المحور األول متسقة داخمياً مع المحور الذي تنتمي لو مما يثبت
صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور األول.
جدول ( )3معامالت اًلرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممحور الثاني.
فقرات
المحور
الثاني

معامل
االرتباط

فقرات
قيمة الداللة

المحور
الثاني

معامل

قيمة

االرتباط

الداللة

فقرات
المحور
الثاني

معامل
االرتباط

قيمة الداللة

0

**6,000

6,660

02

*6,020

6,660

40

**6,020

6,660

4

*6,000

6,666

02

*6,064

6,666

40

**6,002

6,660

2

**6,046

6,660

00

**6,062

6,660

42

**6,002

6,660

2

**6,024

6,660

00

**6,022

6,660

46

**6,002

6,660

0

*6,046

6,666

02

**6,044

6,660

42

**6,002

6,660

0

**6,022

6,660

06

**6,002

6,660

26

**6,020

6,660

2

**6,004

6,660

02

**6,002

6,660

20

**6,020

6,660

6

**6,022

6,660

46

**6,024

6,660

24

**6,022

6,660

2

**6,024

6,660

40

**6,020

6,660

22

**6,026

6,660

06

**6,022

6,660

44

**6,062

6,660

22

**6,022

6,660

00

**6,004

6,660

42

**6,004

6,660

20

**6,222

6,660

04

**6,046

6,660

42

**6,040

6,660

** دالة عند مستوى .,60
يتضح من جدول ( )2أن جميع معامبلت ارتباط بيرسون بين فقرات المحور الثاني والدرجة
الكمية لممحور الثاني دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( ،).,60حيث كان الحد األدنى
لمعامبلت االرتباط ( )6,000فيما كان الحد األعمى (.)6,222
وعميو فإن جميع فقرات المحور الثاني متسقة داخمياً مع المحور الذي تنتمي لو مما يثبت
صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الثاني.
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رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )4معامالت اًلرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممحور الثالث.
فقرات

فقرات

فقرات

معامل

قيمة

االرتباط

الداللة

0

**6,662

6,660

02

4

**6,066

6,660

02

**6,260

2

**6,024

6,660

00

**6,620

6,660

2

**6,024

6,660

00

**6,222

6,660

46

0

**6,260

6,660

02

**6,022

6,660

42

**6,002

0

**6,062

6,660

06

**6,224

6,660

26

**6,062

6,660

2

**6,024

6,660

02

**6,620

6,660

20

**6,022

6,666

6

**6,620

6,660

46

**6,260

6,660

24

**6,062

6,660

2

**6,066

6,660

40

**6,004

6,660

22

**6,066

6,660

06

**6,202

6,660

44

**6,260

6,660

22

*6,002

6,666

00

**6,024

6,660

42

**6,000

6,660

04

**6,202

6,660

42

**6,260

6,660

المحور
الثالث

المحور
الثالث

معامل

قيمة

االرتباط

الداللة

**6,224

6,660

40

6,660

40

**6,260

42

**6,206

6,660

**6,002

6,660
6,660

المحور
الثالث

معامل

قيمة

االرتباط

الداللة

**6,020

6,660
6,660

** دالة عند مستوى .,60
يتضح من جدول ( )2أن جميع معامبلت ارتباط بيرسون بين فقرات المحور الثالث
والدرجة الكمية لممحور الثالث دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( ،).,60حيث كان الحد األدنى
لمعامبلت االرتباط ( )6,022فيما كان الحد األعمى ()6,620
وعميو فإن جميع فقرات المحور الثالث متسقة داخمياً مع المحور الذي تنتمي لو مما يثبت
صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الثالث.
وعميو ومن خبلل نتائج الثبات واالتساق الداخمي في الجداول السابقة ،يتضح لنا ثبات أداة
الدراسة (االستبيان) بدرجة مرتفعة وصدق اتساقيا الداخمي ،مما يجعمنا نطبقيا عمى
كامل العينة.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبات أداة الدراسة:

لتحقيق من ثبات االستبيان تم استخدام طريقتين ،معامل ثبات ألفا-كرونباخ كمؤشر عمى

ثبات التجانس الداخمي لؤلداة ،وذلك عمى عينة استطبلعية قواميا ( )00معمماً وعضو

ىيئة التدريس.

جدول ( )5معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد ومحاور اًلستبانة.
المجال

عدد

معامل ثبات ألفا

البعد /المحور

البنود

كرونباخ

المحور األول :استخدام المعممين لتطبيقات اليواتف الذكية.

22

6,22

المحور الثاني :التحديات التي تواجو المعممين عند استخدام تطبيقات اليواتف الذكية.

20

6,24

المحور الثالث :أىم المقترحات لتفعيل استخدام تطبيقات اليواتف الذكية

22

6,26

الثبات الكمي لبلستبانة.

002

6,22

يتضح من جدول ( )0أن قيم معامل الثبات لكافة محاور االستبانة مرتفعة ،حيث بمغ
( )6,22إلجمالي فقرات االستبيان ،فيما تراوح ثبات المحاور ما بين ( )6,24كحد أدني ،وبين
( ) 6,26كحد أعمى ،وىذا يدل عمى أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات ،مما يعطي
مؤش اًر مناسبتيا لتحقيق أىداف الدراسة الحالية وامكانية إعطاء نتائج مستقرة وثابتة في حال
إعادة تطبيقيا في التطبيق الميداني لمدراسة بحسب مقياس نانمي والذي اعتمد عمى ()6,26

كحد أدني لمثبات.

وبهدف تطبيق األداة اتبع الباحث اإلجراءات اآلتية:
 -0إعداد االستبانة بواسطة تطبيق نماذج جوجل ) ،(Google Formsتم نشر االستبانة
إلكترونياً عمى أعضاء ىيئة التدريس ،والتأكد من وضع حقول إلزامية عمى جميع فقرات

االستبانة ،لمتأكد من الحصول عمى استجابات عمى جميع فقرات االستبانة ،وقد استغرق

توزيع االستبانة وجمعيا حوالى أربعة أسابيع.
 -4فحص االستجابات قبل تفريغيا عمى ممف ) ،(Microsoft Excelوتم تفريغ البيانات واجراء
التحميبلت اإلحصائية المناسبة لئلجابة عن أسئمة الدراسة ،واستخراج النتائج ومناقشتيا.
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رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2إجراءات التصحيح :تمت االستجابة عمى فقرات أداة الدراسة ،من خبلل مقياس خماسي،
كاآلتي:
 -0موافق بشدة ،وتعطي خمس درجات.
 -4موافق  ،وتعطي أربع درجات.
 -2محايد ،وتعطي ثبلث درجات.
 -2غير موافق ،وتعطي درجتين.
 -0غير موافق بشدة ،وتعطي درجة واحدة.
بناء عمى عدد الفئات في المقياس ،والجدول
 -2ويتم تفسير قيمة المتوسط الحسابي بعد حسابو ً
( )0يوضح ذلك.
جدول ( )6قيمة المتوسط الحسابي لالستبانة.
الدرجة

النسبة

غير موافق بشدة =0

0, 66 – 0 ،6

غير موافق =4

4, 06 – 0 ،60

محايد =2

2, 26 – 4 ،00

موافق =2

2, 46 – 2 ،20

موافق بشدة = 0

0, 66 – 2 ،40

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:
أوًلً :اإلجابة عن أسئمة الدراسة:
اإلجابة عن السؤال األول:
نص السؤال األول عمى" :ما واقع استخدام معممي المغة العربية لتطبيقات اليواتف الذكية
في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى؟" ،ولئلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام النسب
المئوية والمتوسطات الحسابية ،يوضحيا جدول(:)2
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )7النسب المئوية والمتوسطات الحسابية ًلستجابات عينة الدراسة عمى واقع استخدام
معممي المغة العربية لتطبيقات الهواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
العبــارة
أستخدم تطبيق ) (Keynoteفي تقديم
العروض التقديمية لتدريس ميارات الكتابة.
أستخدم تطبيق ) (Keynoteفي تقديم
العروض التقديمية لتدريس القواعد النحوية
لممتعممين.

أستخدم تطبيقات محادثات الفيديو (Video
) Chattingومنيا (Skype, Facebook
) Messengerفي تدريس أصوات المغة
العربية.
أستخدم تطبيقات محادثات الفيديو (Video
) Chattingومنيا (Skype, Facebook
) Messengerفي تدريس ميارات التحدث
لممتعممين.

أستخدم تطبيقات اليواتف الذكية لتصفح
وعرض الكتب اإللكترونية في تنمية ميارات
القراءة لمناطقين بمغات أخرى.

أستخدم تطبيقات المفكرات اإللكترونية في
تدوين المبلحظات أثناء تدريس المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.

أستخدم تطبيق نظم إدارة التعمم عمى اليواتف
الذكية ) (Blackboardفي تقديم مقررات
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
أستخدم تطبيق نظم إدارة التعمم عمى اليواتف
الذكية ) (Blackboardفي إدارة العممية
التعميمية.
أستخدم تطبيقات الفيديو ومنيا تطبيق
) (YouTubeفي رفع دروس الفيديو وعرض
المواد التعميمية المتخصصة ،لتعميم مقررات
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
أستخدم تطبيقات المحادثات النصية )Text
 ( txeTTnitومنيا ), rnbaV, pxeTtaWW
 (teitTفي إجراء االختبارات الشفوية
لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

0 ,2

20,2

26,6

40,2

00,6

4,622

0,6202

0 ,2

46,2

46,2

40,2

00,6

4,200

0,662

02,2

40,2

06,2

40,6

00,2

4,200

0,240

00,6

20,2

06,2

46,6

00,6

2,002

0,200

00,2

00,2

00,2

6 ,2

0 ,2

2,062

0,600

0 ,2

20,2

40,2

46,6

06,6

2,006

0,242

20,2

26,6

02,2

0 ,2

2 ,2

2,60

0,6620

20,2

26,6

06,6

0 ,2

0 ,2

2,022

6,200

40,6

20,6

00,2

00,6

6 ,2

2,022

0,400

06,2

20,6

06,6

06,2

6 ,2

2,202

0,446
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رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العبــارة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

أستخدم تطبيقات المحادثات النصية )Text

 ( txeTTnitومنيا ), rnbaV, pxeTtaWW

( teitTفي تنمية ميارة المحادثة لدى

00,6

06,6

00,2

00,6

2 ,2

2,062

0,6446

متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.

أستخدم تطبيقات المحادثات النصية )Text
 ( txeTTnitومنيا (WhatsApp, Viber,
) Tangoفي تبادل الممفات والخبرات المختمفة
مع متعممي المغة العربية الناطقين بمغات
أخرى ،واإلجابة عن استفساراتيم.
أستخدم البريد اإللكتروني في التواصل مع
متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى،
لتقديم المعمومات المتعمقة بمواعيد المحاضرات
والتكميفات المنزلية وجداول االختبارات.
(Safari,
أستخدم متصفحات اإلنترنت
) Chromeعمى اليواتف اإللكترونية في
تزويد متعممي المغة العربية الناطقين بمغات
أخرى بالكتب التعميمية المغوية ،المنشورة عمى
شبكة اإلنترنت؛ لتنمية الميارات القرائية لدييم.

أستخدم تطبيقات الشبكات االجتماعية
) (Facebook, Twitterفي تعزيز التواصل
المغوي مع متعممي المغة العربية الناطقين
بمغات أخرى.

---

20,2

20,2

00,2

06,6

2,660

0,642

0 ,6

26,2

46,6

42,2

02,2

4,262

0,024

42,2

0 ,6

02,2

42,2

02,2

40,6

0 ,2

46,2

2 ,2

6 ,2

2,602

4,262

6,200

0,664

أستخدم تطبيق ) (iTunesفي تقديم دروس

المغة العربية المسموعة والمرئية عبر اليواتف
الذكية ،لتنمية ميارات التحدث لدى متعممي

0 ,2

06,2

20,2

20,2

00,2

4,202

0,620

المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.

أستخدم تطبيقات البريد اإللكتروني ( Yahoo,

 ،)Hotmail, Gmailفي تزويد متعممي المغة
العربية الناطقين بمغات أخرى بالمفردات

06,6

26,6

40,6

26,6

0 ,6

4,060

0,0660

المغوية الجديدة.

أستخدم تطبيق ( ،)Forms Appلتقويم
متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى

في المقررات المغوية المختمفة ،وقياس مدى

00,2

40,2

20,2

46,6

06,6

2,060

تمكنيم من الميارات المغوية.
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0,000

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العبــارة

أفعل تطبيقات تصفح اإلنترنت ،في تعزيز

التعمم الذاتي لمغة لدى متعممي المغة العربية

لمناطقين بمغات أخرى.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

00,2

20,6

42,2

6 ,2

0 ,2

2,002

0,622

أستخدم تطبيق ) (Podcastsفي تقديم دروس

المغة العربية المسموعة والمرئية عبر اليواتف
الذكية لتنمية ميارات االستماع لدى متعممي

0 ,2

46,6

20,6

22,2

06,6

4,260

6,2002

المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.

أشجع متعممي المغة العربية الناطقين بمغات

أخرى عمى استخدام (قواميس المغة ،وتطبيقات

الترجمة الفورية)؛ لمتعرف عمى معاني الكممات

00,2

00,2

00,2

0 ,2

2 ,2

2,602

6,204

الجديدة.

أحفز متعممي المغة العربية الناطقين بمغات
أخرى عمى استخدام (الكاميرا) ،في رؤية حركة
الفم أثناء النطق عبر الكاميرا؛ لمتعرف عمى

مخارج الحروف العربية ،وتحسين نطقيا

لدييم.

أستخدم

تطبيقات

األلعاب

التعميمية

()Games؛ في تنمية الميارات المغوية لدى
متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.

أستخدم

تطبيقات

األلعاب

التعميمية

()Games؛ في زيادة دافعية المتعممين نحو
التعمم بمتعة وتشويق.

أستخدم تطبيقات (،)Microsoft office
لتنمية ميارات القراءة والكتابة لدى متعممي

المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.

أستخدم تطبيق ( ،)Google Driveلمشاركة

المحتوى المغوي مع متعممي المغة العربية

الناطقين بمغات أخرى.

00,6

0 ,6

22,2

20,6

46,6

40,2

02,2

40,6

6 ,2

6 ,2

2,222

2,622

0,000

0,622

6 ,2

46,2

40,2

40,2

06,6

4,262

0,022

46,6

00,2

00,6

00,2

0 ,2

2,202

6,202

40,2

26,2

46,6

02,2

0 ,2

2,206

0,604

أستخدم تطبيقات تحرير الفيديو ( Video

 ،)Editorفي إنتاج مقاطع الفيديو التعميمية
الشارحة لممقررات المغوية لمناطقين بمغات

أخرى ،ونشرىا عبر تطبيقات التواصل

2 ,2

20,2

20,2

40,6

6 ,2

4,202

0,640

االجتماعي.
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رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العبــارة
أحث متعممي المغة العربية الناطقين بمغات
أخرى عمى استخدام تطبيقات المحادثة
المباشرة ،لمتواصل مع متحدثي المغة األصمية
من العرب ،بيدف تنمية ميارات التحدث
لدييم.
أستخدم بعض تطبيقات اليواتف الذكية كأداة
فنية مساعدة مثل( :حساب الوقت ،تقسيم
المجموعات ،وغيرىا) عند تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.

أقدم قواعد المغة العربية بطريقة تفاعمية من
خبلل الممارسة التطبيقية لمتعممي المغة
العربية الناطقين بمغات أخرى لمقاعدة النحوية
عبر تطبيقات اليواتف الذكية.
أستخدم تطبيق ( ،)Tangoلتحسين نطق
الحروف العربية ،ومعالجة األخطاء الصوتية
لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات
أخرى.
أستخدم األنشطة المغوية التفاعمية في تطبيقات
اليواتف الذكية لتنمية ميارات التحدث لدى
متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
أستخدم تطبيق (المدقق اآللي) كوسيمة مساعدة
لمتصحيح اإلمبلئي التمقائي لؤلخطاء اإلمبلئية
لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات
أخرى وعبلج مشكبلتيا.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

40,2

00,6

06,6

0 ,6

2 ,2

2,202

6,226

00,2

00,2

40,6

6 ,2

2 ,2

2,060

6,240

02,2

00,6

42,2

0 ,6

2 ,2

2,266

6,662

0 ,2

00,2

26,6

40,2

00,6

4,022

6,220

02,2

20,2

40,6

06,6

0 ,6

2,022

0,602

2 ,2

46,2

20,2

26,6

0 ,2

4,202

6,222

أسعى لتقديم التغذية الراجعة والمتابعة المستمرة
لتقييم أداء متعممي المغة العربية الناطقين
بمغات أخرى لغوياً عبر تطبيقات اليواتف
الذكية.

40,2

02,2

00,2

0 ,6

2 ,2

2,200

6,222

الكتابية لدى متعممي المغة العربية الناطقين

6 ,2

00,6

22,2

42,2

06,6

4,662

0,602

أستخدم تطبيق ( ،)OneNoteلتنمية الميارات

بمغات أخرى.

أشجع متعممي المغة العربية الناطقين بمغات

أخرى عمى ممارسة ميارة التحدث واالستماع

عبر تطبيقات اليواتف الذكية ،وتقديم التعزيز

20,2

20,2

00,2

2 ,2

0 ,2

2,662

المناسب لتشجيع جميع المتعممين.
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6,266

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العبــارة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

أستخدم أدوات التقويم المتوفرة في تطبيقات
اليواتف الذكية لقياس كفاءة الميارات المغوية
لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات

02,2

20,2

40,6

00,2

2 ,2

2,000

6,264

أخرى.
أحفز متعممي المغة العربية الناطقين بمغات
أخرى عمى استخدام تطبيق تصفح اإلنترنت
( ،)Chromeلمتعرف عمى معاني المفردات

40,2

02,2

00,6

2 ,2

0 ,2

2,604

6,622

المغوية الجديدة عبر استعراض الصور
المعبرة.
أعالج األخطاء النحوية واإلمبلئية لدى
المتعممين الناطقين بمغات أخرى عبر تطبيقات

02,2

00,2

40,2

00,2

0 ,2

4,022

6,202

اليواتف الذكية.
استعمل تطبيق ( ،)Stick Pickفي االختيار
العشوائي لممتعممين ألداء ميمة لغوية معينة

2 ,2

00,6

20,6

46,6

00,2

4,062

0,622

عن طريق رج الجياز.
أستخدم تطبيق ( ،)Storybook Makerفي
تنمية ميارات التعبير الكتابي لدى متعممي

0 ,2

02,2

26,2

40,2

00,6

4,260

0,622

المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
أستخدم تطبيقات اليواتف الذكية في عبلج
المشكبلت المغوية الفردية لدى متعممي المغة

0 ,2

00,6

40,2

00,2

0 ,6

2,202

6,200

العربية الناطقين بمغات أخرى.
أستخدم تطبيق ( Running Records
 ،)Calculatorفي تتبع التقدم في ميارة
القراءة لكل متعمم من متعممي المغة العربية

2 ,2

46,6

22,2

42,2

06,6

4,622

6,226

الناطقين بمغات أخرى.

أستخدم تطبيق ( ،)PDFفي تعزيز ودمج
ميارات الكتابة والقواعد والتراكيب ،بعرض
مجموعة من الفقرات النموذجية لطريقة الكتابة،
واتاحة تحميميا ،ويقدم المتعمم فقرات مطابقة
ليا ،مع توجيو المتعممين لؤلخطاء النحوية
واإلمبلئية.

40,2

44

26,6

42,2

02,2

0 ,2

2,002

0,602
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رررر

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من جدول ( )2أن نسبة إجابات المعممين عمى واقع استخدام معممي المغة العربية
لتطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،وذلك عمى درجة موافق
بشدة والتي تراوحت ما بين ( ،)20,2 -6وترواحت درجة موافق والتي تراوحت ما بين
( ،)00,2 -02,2درجة محايد والتي تراوحت ما بين ( ،)20,2 -06,6درجة غير موافق والتي
تراوحت ما بين بين ( ،)22,2 -2,2درجة غير موافق بشدة والتي تراوحت ما بين
(.)00,2 -0,2
كما يتضح من جدول ( )2التك اررات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة حول واقع
استخدام معممي المغة العربية لتطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى ،حيث جاءت في المرتبة األولى الفقرة التي تنص عمى (أستخدم تطبيق نظم إدارة التعمم
عمى اليواتف الذكية ( )Blackboardفي إدارة العممية التعميمية) ،وذلك بانحراف معياري
( )6,200ومتوسط حسابي ( )2,022بإجمالي موافق بشدة وموافق عدد ( )60,2مستجيب
من أصل ( ،)06فيما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى (أستخدم تطبيقات البريد
اإللكتروني ( ،)Yahoo, Hotmail, Gmailفي تزويد متعممي المغة العربية الناطقين بمغات
أخرى بالمفردات المغوية الجديدة) بانحراف معياري ( )0,0660ومتوسط حسابي ()4,060
بإجمالي غير موافق بشدة وغير موافق عدد ( )%20مستجيب من أصل ( ،)06وىذا يدل عمى
أن معظم الميارات في محور واقع استخدام معممي المغة العربية لتطبيقات اليواتف الذكية في
تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى متوفرة بصورة متوسطة لدى عينة الدراسة ،وقد ُيعزى
السبب في ذلك إلى أىمية تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
مؤشر لمموافقة عمى استخدام معممي المغة العربية
ًا
وبذلك تعد استجابات عينة الدراسة
لتطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،مما يوضح التجانس في
درجة الموافقة عمى عينة الدراسة ،حيث أكد المعممون عمى أىمية استخدام تطبيق نظم إدارة
التعمم عمى اليواتف الذكية ( )Blackboardفي إدارة العممية التعميمية ،ويعزو الباحث ذلك إلى
أىمية الخدمات التي تقدميا تطبيقات اليواتف الذكية في مجال التعميم والتعمم بصفة عامة،
وتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا بصفة خاصة ،حيث تسيم في سيولة الوصول واستكشاف
المعمومات بدقة ،كما تساعد المعمم عمى متابعة الطبلب ،وذلك بما ينعكس عمى تحسين النتائج
األكاديمية لدييم.

اإلجابة عن السؤال الثاني:

نص السؤال الثاني عمى" :ما التحديات التي تواجو معممي المغة العربية عند استخدام
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى؟" ،ولئلجابة عن ىذا
السؤال تم استخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية ،يوضحيا جدول (.)6
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )8النسب المئوية والمتوسطات الحسابية ًلستجابات عينة الدراسة عمى أهم التحديات
التي تواجه معممي المغة العربية عند استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.
م

0

4

2

2

0

0
2

6

العبــارة
وجود اتجاىات سمبية لدى متعممي
المغة العربية الناطقين بمغات أخرى
نحو استخدام تطبيقات اليواتف
الذكية في تدريس ميارات المغة
العربية.
ضعف الميارات البلزمة الستخدم
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم
المغة العربية لدى الناطقين بمغات
أخرى ،نظ اًر لضعف الثقافة التقنية
لدييم.
قمة الميارات البلزمة الستخدم
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم
المغة العربية لدى الناطقين بمغات
أخرى ،لتواجد بعضيم في بيئات ال
تيتم باقتناء اليواتف الذكية.
تشتت انتباه المتعممين الناطقين
بمغات أخرى من خبلل التفاعل مع
مجموعة من تطبيقات اليواتف
الذكية.
ضعف العبلقات االجتماعية لدى
المتعممين الناطقين بمغات أخرى،
وذلك من خبلل قضاء أوقات طويمة
أمام تطبيقات اليواتف الذكية.

ضعف التواصل الصوتي بين
المعممين والمتعممين خاصة في
تدريس مقرر التدريبات الصوتية.
سرعة استيبلك بطارية اليواتف
الذكية لدى الناطقين بمغات أخرى.
طبيعة بعض الدروس ال تناسب
استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في
تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى بفعالية وكفاءة.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

6 ,2

22,2

40,2

00,2

0 ,6

2,222

0,6022

02,2

00,6

00,6

00,6

0 ,2

2,022

6,200

00,2

06,2

06,6

02,2

0 ,2

2,206

6,206

0 ,2

06,6

26,6

22,2

00,6

2,206

6,242

00,2

20,6

46,2

02,2

0 ,2

2,002

6,242

00,2

20,2

42,2

40,2

0 ,2

2,26

0,604

00,6

26,6

40,2

00,6

2 ,2

2,262

0,622

22,2
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رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م

2

06

00

04

02

02

00

00

02

العبــارة
قمة توافر اليواتف الذكية المتقدمة مع
المتعممين يُعيق استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية
لدى الناطقين بمغات أخرى.
محدودية السعة التخزينية لؤلجيزة
الذكية ،يُؤدي إلى ضعف القدرة عمى
تحميل التطبيقات ،وتعذر حفظ
الوسائط المتعددة البلزمة لتعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى.
ضعف شبكة اإلنترنت ،يؤدي إلى
ضعف إمكانيات متعممي المغة
العربية الناطقين بمغات أخرى من
االستفادة المثمى من تطبيقات
اليواتف الذكية عند تعمم المغة
العربية.
قمة األمان البلزم عند استخدام
تطبيقات اليواتف الذكية عند تعميم
المغة ،والتخوف من اختراق
المعمومات فييا ،يؤدي إلى تجنب
استخداميا.
تدني الدقة في التصحيح التمقائي
عبر تطبيقات اليواتف الذكية
ألصوات المتعممين.
قمة انتشار ثقافة استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في تنمية الميارات
المغوية لمتعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى.
نقص البرامج التدريبية المتطورة
لتنمية قدرات وميارات المعممين
الستخدام تطبيقات اليواتف الذكية
بفعالية لتنمية الميارات المغوية لدييم.
قمة مصداقية أدوات التقويم لقياس
مخرجات التعمم ،نظ اًر لسيولة الغش
فييا.
ضعف قدرات المعممين عمى مسايرة
تطبيقات اليواتف الذكية المناسبة
لتعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى ،والتي تتطور بشكل مستمر
ودائم.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

40,6

22,2

00,6

02,2

2 ,2

2,222

0,662

40,2

20,2

00,6

02,2

2 ,2

2,266

0,602

06,2

26,6

00,2

---

---

2,202

6,260

00,2

20,2

42,2

40,2

0 ,2

2,006

0,026

0 ,2

20,2

26,6

02,2

2 ,2

2,266

6,266

06,6

00,2

00,2

06,6

0 ,2

2,062

6,602

46,2

00,2

00,6

0 ,6

---

2,622

6,664

46,2

26,2

00,6

0 ,2

0 ,2

2,206

6,242

46,6

20,2

40,2

6 ,2

2 ,2

2,002

0,662
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م

06

02

46

40

44

42

42

40

40

العبــارة
نقص دعم بعض تطبيقات اليواتف
الذكية لمغة العربية؛ ُيؤدي إلى
عزوف المعممين عن استخداميا في
تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى.
قصور تطبيقات اليواتف الذكية في
تقديم األنشطة المغوية الفعالة لتنمية
ميارات القراءة والكتابة لدى متعممي
المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
ضعف تطبيقات اليواتف الذكية في
تنمية ميارات التحدث لمناطقين
بمغات أخرى ،وعدم قدرة المعمم عمى
إيقاف المتعمم عند الخطأ ،وتقديم
التغذية الراجعة الفورية.
عدم توفر بيئة مناسبة في تطبيقات
اليواتف الذكية لتقديم استراتيجيات
التعمم المعاصرة لتنمية الميارات
المغوية لمتعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى.
ضعف قدرة المعممين عمى متابعة
التقدم المغوي ألداء متعممي المغة
العربية الناطقين بمغات أخرى بشكل
مستمر عند استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية.
قمة الحوافز التشجيعية لممعممين التي
تدفعيم نحو توظيف تطبيقات
اليواتف الذكية عند تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى.
تنوع اليواتف الذكية ،واختبلف أنظمة
التشغيل ،يؤدي إلى تعذر تحميل
بعض التطبيقات البلزمة لتعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى ،وتدني
ألفة المتعممين سريعاً معيا.
قمة الخبرات والكفاءات المتخصصة
في مجال استخدام تطبيقات اليواتف
الذكية في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.
ضعف البيئة التعميمية والبنية التحتية
البلزمة الستخدام تطبيقات اليواتف
الذكية في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

02,2

00,6

40,6

0 ,6

0 ,2

2,222

6,640

06,6

00,2

40,2

0 ,6

0 ,2

2,006

6,224

02,2

26,2

22,2

00,2

2 ,2

2,202

6,262

00,2

26,6

26,6

6 ,2

0 ,6

2,000

0,624

06,6

00,2

42,2

0 ,6

0 ,6

2,002

6,242

46,6

00,6

00,6

0 ,2

---

2,06

6,260

06,2

00,2

00,6

02,2

0 ,2

2,202

6,220

46,6

06,6

46,6

6 ,2

0 ,2

2,262

6,242

---

06,6

40,2

0 ,2

40,2

2,660

0,466
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رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م

42

46

42

26

20

24

22

22

20

العبــارة
عدم مراعاة الفروق الفردية بين
المتعممين عند استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية لتعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى ،نظ اًر لتنوع
جنسياتيم واختبلف ثقافاتيم.
قمة قدرة المعممين عمى متابعة
األعداد الكبيرة لممتعممين ،يدعو إلى
عزوفيم عن استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية عند تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى.
نقص الدعم الفني البلزم لتصحيح
وتجاوز مشكبلت استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.
قمة اإلمكانات المادية البلزمة إلنتاج
وشراء تطبيقات اليواتف الذكية وبناء
محتوياتيا لتعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.
عزوف بعض المعممين عن استخدام
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى؛
نظ اًر لنقص قناعتيم بأىميتيا
وفاعميتيا في تحقيق األىداف
المنشودة.
قمة معرفة المعممين باالستخدامات
المناسبة لتطبيقات اليواتف الذكية
لكل موقف من المواقف التعميمية.
انشغال المعممين بفكرة االنتياء من
المحتوى الدراسي ،عن توظيف
تطبيقات اليواتف الذكية في خدمة
العممية التعميمية.
نقص الوقت الكافي الستخدام
تطبيقات اليواتف الذكية ،نظ اًر لطول
مفردات المقررات الدراسية.
يتطمب إعداد وتنفيذ محتويات
تطبيقات اليواتف الذكية وقتاً وجيداً
كبي اًر عمى المعمم ،ويدعو ذلك
لمعزوف عن استخدميا في تعميم
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

46,2

20,2

06,2

6 ,2

2 ,2

2,622

0,620

46,2

20,6

06,2

6 ,2

---

2,222

6,622

46,6

06,6

40,2

0 ,2

0 ,2

2,66

6,626

46,6

00,6

00,6

00,2

0 ,2

2,202

6,202

06,6

02,2

40,6

6 ,2

2 ,2

2,062

6,266

46,6

00,2

40,2

0 ,2

---

2,26

6,242

00,6

06,6

40,6

6 ,2

0 ,2

2,062

6,624

00,2

26,2

40,6

06,2

0 ,2

2,06

0,622

00,2

26,2

40,2

0 ,2

0 ,2

2,202

6,660
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من جدول ( )6أن نسبة إجابات المعممين عمى أىم التحديات التي تواجو معممي
المغة العربية عند استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى،
وذلك عمى درجة موافق بشدة والتي تراوحت ما بين ( ،)06,2 -0,2وترواحت درجة موافق والتي
تراوحت ما بين ( ،)00,2 -06,6درجة محايد والتي تراوحت ما بين ( ،)22,2 -06,6درجة
غير موافق والتي تراوحت ما بين بين ( ،)40,2 -6درجة غير موافق بشدة والتي تراوحت ما
بين (.)40,2 -0,2
كما يتضح من جدول ( )6التك اررات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة حول أىم
التحديات التي تواجو معممي المغة العربية عند استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى ،حيث جاءت في المرتبة األولى الفقرة التي تنص عمى (قمة
الحوافز التشجيعية لممعممين التي تدفعيم نحو توظيف تطبيقات اليواتف الذكية عند تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى) ،وذلك بانحراف معياري ( )6,260ومتوسط حسابي ()2,06
بإجمالي موافق بشدة وموافق عدد ( )62,6مستجيب من أصل ( ،)06فيما جاءت في المرتبة
األخيرة الفقرة التي تنص عمى (ضعف البيئة التعميمية والبنية التحتية البلزمة الستخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى) بانحراف معياري ()0,466
ومتوسط حسابي ( )2,660بإجمالي غير موافق بشدة وغير موافق عدد ( )%46,2مستجيب من
أصل ( ،) 06وىذا يدل عمى أن معظم التحديات في محور أىم التحديات التي تواجو معممي
المغة العربية عند استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى
تتعمق باإلدارة  ،وقد ُيعزي السبب في ذلك إلى قصور البنية التحتية لممعيد ،وقمة وعي اإلدارة
بأىمية تعميم المغة العربية عبر تطبيقات اليواتف الذكية ،ودوره في تسييل تعميم المعارف
واكساب المتعمم لمميارات بيسر وسيولة وفاعمية أعمى.
ويتضح من النتائج السابقة أن أبرز التحديات التي تواجو معممي المغة العربية عند استخدام
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،تحديات تتعمق باإلدارة
التعميمية ،إذ تتعمق بضعف البنية التحتية ،وقمة الحوافز التشجيعية التي تقدميا اإلدارة لممعممين،
لذ لك يوصى البحث عمى أىمية توفير البنية التحتية في المعاىد والجامعات ،وتفادى األعطال
الفنية المختمفة التي تعيق استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في العممية التعميمية ،وتفعيل
المقترحات الواردة في ىذه الدراسة؛ وذلك لتذليل العقبات التي تقف أمام استخدام المعممين
والمتعممين ليا في أثناء العممية التعميمية.

اإلجابة عن السؤال الثالث:

نص السؤال الثالث عمى" :ما أىم المقترحات لتفعيل استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في
تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى؟" ،ولئلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام النسب المئوية
والمتوسطات الحسابية ،يوضحيا جدول (.)2
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رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )9النسب المئوية والمتوسطات الحسابية ًلستجابات عينة الدراسة عمى أهم
المقترحات لتفعيل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين
بمغات أخرى.

م

0

4

2

2

0

0

2

العبــارة
توفير دورات تدريبية لممتعممين
الناطقين بمغات أخرى لتدريبيم عمى
استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في
التعميم.
تقديم ورش تدريبية لمتعممي المغة
العربية الناطقين بمغات أخرى حول
استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في
التعميم.
توفير دعم فني مباشر ودائم لئلجابة
عن استفسارات المتعممين الناطقين
بمغات أخرى؛ لمتمكن من استخدام
تطبيقات اليواتف الذكية بسيولة
ويسر.
بناء مقررات إلكترونية تفاعمية
لتسييل االستفادة منيا في تطبيقات
اليواتف الذكية عن تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى.
توافر البنية التحتية البلزمة الستخدام
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.

توفير أجيزة ذكية حديثة ذات سعة
تخزينية عالية لمتعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى ،لضمان
االستفادة المثمى من تطبيقات
اليواتف الذكية في العممية التعميمية.
توفير كائنات تعميمية رقمية (الصور،
والفيديو واألصوات ،وغيرىا) ،التي
يمكن استخداميا في تطبيقات
اليواتف الذكية عند تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى،
لمراعاة الفروق الفردية بين
المتعممين.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

06,6

22,2

0 ,2

---

---

2,022

6,0420

02,6

24,2

2 ,2

---

---

2,042

6,042

02,2

46,2

6 ,2

---

---

2,006

6,022

00,6

46,2

0 ,2

---

---

2,062

6,002

06,6

22,2

0 ,2

---

---

2,022

6,042

00,6

20,2

00,2

0 ,2

---

2,266

6,202

06,6

20,6

0 ,6

---

---

2,006

6,020
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م

6

2
06

00

04

02

02

00

00

02

العبــارة
تقوية شبكات اإلنترنت ،في البيئات
التعميمية المتنوعة ،لضمان استمرار
االستفادة من تطبيقات اليواتف
الذكية في تعميم المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى بجودة
وفاعمية.
تشجيع المتعممين الناطقين بمغات
أخرى نحو استخدام تطبيقات اليواتف
الذكية عند تعمم المغة العربية.
تحويل المواد التعميمية والتدريبية في
المعيد لصيغ تناسب تقديميا من
خبلل تطبيقات اليواتف الذكية.
تنمية وعي اإلدارة بضرورة توظيف
تطبيقات اليواتف الذكية لخدمة
عمميتي التعميم والتعمم لمناطقين
بمغات أخرى.
لمشبكات
تقوية ودعم اإلرسال
البلسمكية ،لتسييل نشر ونقل ممفات
الفيديو عبر الشبكات الخموية.
زيادة وعي المعممين بأىمية استخدام
تطبيقات اليواتف الذكية لتنمية
الميارات المغوية لمناطقين بمغات
أخرى.
توفير أدلة إرشادية لممعممين
والمتعممين لكيفية استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في تعمم وتعميم المغة
العربية.
تضمين برامج إعداد معممي المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى،
بمفردات تتعمق بتوظيف تطبيقات
اليواتف الذكية في التعميم.
التعميمية
التطبيقات
تصنيف
المتخصصة بحسب مناسبتيا لتنمية
كل ميارة من الميارات المغوية
لمناطقين بمغات أخرى.
إعداد األنشطة التعميمية المغوية
المناسبة لتطبيقات اليواتف الذكية
لبلستفادة منيا في محتويات
المقررات الدراسية.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

26,6

40,6

0 ,6

---

---

2,000

6,022

00,2

20,2

2 ,2

2 ,2

---

2,202

6,202

00,6

22,2

0 ,2

0 ,6

---

2,262

6,640

00,2

26,2

0 ,2

2 ,2

---

2,262

6,200

06,6

40,2

06,6

2 ,2

---

2,222

6,606

00,2

26,2

0 ,6

---

---

2,002

6,022

06,2

20,2

0 ,6

---

---

2,022

6,020

26,2

20,6

0 ,6

0 ,2

---

2,266

6,002

00,2

20,6

2 ,2

---

---

2,262

6,002

00,2

26,2

6 ,2

0 ,2

---

2,266

6,206
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رررر

د /تركي بن عبد العزيز الممحم

واقع استخدام تطبيقات الهواتف الذكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غير
موافق
بشدة

المتوسط
الحسابي

2,222

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

%

06

الذكية،

البيانات

02,2

20,2

06,6

---

---

02

توفير تطبيقات لمقياس والتقويم
المغوي لمتعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى تتسم
بالمصداقية ،لضمان قياس مخرجات
التعمم بدقة وجودة.

00,6

م

46

40

44

42

العبــارة

توفير برامج الحماية البلزمة لؤلجيزة
لضمان

والمعمومات.

سرية

تزويد المعممين بشكل مستمر
بالتطبيقات الحديثة التي يمكن
توظيفيا في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.
تحديد تطبيقات اليواتف الذكية التي
يمكن توظيفيا في تعميم عناصر
المغة (األصوات ،القواعد والتراكيب،
المفردات) لمناطقين بمغات أخرى.

تحديد التطبيقات المناسبة لكل مفردة
من مفردات المقررات الدراسية،
وتضمينيا في دليل المعمم،
لبلسترشاد بيا عند التدريس.
تطوير وتعريب بعض تطبيقات
اليواتف الذكية التي يمكن االستفادة
منيا في تعميم المغة العربية لمناطقين
بمغات أخرى.
تحديد استراتيجيات وطرق التدريس

42

المناسب استخداميا عبر تطبيقات

40

توفير الدعم المادي البلزم لشراء
تطبيقات اليواتف الذكية وتفعيل
استخداميا في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.

اليواتف الذكية المختمفة.

حصر

40

التطبيقات

التي

26,2

0 ,2

---

---

2,262

االنحراف
المعياري

6,022

6,042

00,6

26,2

0 ,2

---

---

2,262

6,042

00,6

26,6

0 ,6

---

---

2,066

6,022

00,6

20,2

6 ,2

---

---

2,202

6,006

00,2

20,2

0 ,2

---

---

2,066

6,040

06,6

26,2

0 ,2

---

---

2,062

6,026

02,2

20,2

06,6

---

---

2,222

6,022

يمكن

االستفادة منيا في معالجة المشكبلت

المغوية المتنوعة (اإلمبلئية ،والمغوية،

20,2

20,2

0 ,2

---

---

2,266

والصوتية وغيرىا).
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6,000

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م

42

46

42

26

20

24

22

22

العبــارة
توفير الكفاءات المتخصصة في بناء
واعداد وتنفيذ محتويات تطبيقات
اليواتف الذكية لمتعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى.
استخدام تطبيقات تتناسب مع فئات
المتعممين المتنوعة وتراعي قداتيم
المختمفة.
وضع نقاط في استمارة تقويم أداء
معممي المغة العربية الناطقين بمغات
أخرى الستخدام الوسائل التقنية
الحديثة ومنيا تطبيقات اليواتف
الذكية في تعميم المغة العربية.
توفير أماكن شحن مناسبة لشحن
اليواتف الذكية داخل المعيد،
لضمان استمرار االستفادة القصوى
من تطبيقات اليواتف الذكية عند
تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى.
توفير بيئة تعميمية مناسبة لتفعيل
استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في
تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى.
بناء قائمة بتطبيقات اليواتف الذكية
التي تُعنى بتقديم األنشطة المغوية
المتنوعة المناسبة لمتعممي المغة
العربية الناطقين بمغات أخرى.
االستفادة من تجارب البرامج المماثمة
محمياً وعالمياً فيما يتعمق باستخدام
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم
المغات لمناطقين بمغات أخرى.

عقد شراكات مع شركات تقنية
متخصصة في تطوير وانتاج
تطبيقات اليواتف الذكية ،بيدف
إنتاج تطبيقات تعميمية نوعية تخدم
تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

%

%

%

%

غير
موافق
بشدة
%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

20,2

00,2

0 ,2

---

---

2,066

6,022

20,6

02,2

0 ,2

---

---

2,222

6,024

20,6

20,2

00,6

2 ,2

0 ,6

2,262

0,622

26,2

22,2

0 ,6

2 ,2

---

2,202

6,220

26,2

26,2

2 ,2

---

---

2,206

6,000

00,2

22,2

0 ,6

---

---

2,202

6,020

26,2

20,2

0 ,6

---

---

2,222

6,022

26,2
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---

---
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من جدول ( )2أن نسبة إجابات المعممين عمى أىم المقترحات لتفعيل استخدام
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،وذلك عمى درجة موافق
بشدة والتي تراوحت ما بين ( ،)20,6 -00,6وتراوحت درجة موافق والتي تراوحت ما بين
( ،)02,2 -40,6درجة محايد والتي تراوحت ما بين ( ،)00,6 -0,2درجة غير موافق والتي
تراوحت ما بين بين ( ،)0,6 -6درجة غير موافق بشدة والتي تراوحت ما بين (.)0,6 -6
كما يتضح من جدول ( )2التك اررات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة حول أىم
المقترحات لتفعيل استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى ،حيث جاءت في المرتبة األولى الفقرة التي تنص عمى (تقوية شبكات اإلنترنت ،في
البيئات التعميمية المتنوعة ،لضمان استمرار االستفادة من تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم
المغة العربية الناطقين بمغات أخرى بجودة وفاعمية) ،وذلك بانحراف معياري ( )6,022ومتوسط
حسابي ( )2,000بإجمالي موافق بشدة وموافق عدد ( )20,6مستجيب من أصل ( ،)06فيما
جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى (توفير أماكن شحن مناسبة لشحن اليواتف
الذكية داخل المعيد ،لضمان استمرار االستفادة القصوى من تطبيقات اليواتف الذكية عند تعميم
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى) بانحراف معياري ( )6,220ومتوسط حسابي ()2,202
بإجمالي غير موافق بشدة وغير موافق عدد ( )%2,2مستجيب من أصل ( ،)06وىذا يدل عمى
أن أىم المقترحات لتفعيل استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين
بمغات أخرى تتعمق بتقوية شبكة اإلنترنت ،وقد ُيعزي السبب في ذلك إلى أن تطبيقات اليواتف
الذكية ال يمكن االستفادة منيا إال بوجود شبكة إنترنت قوية ومستمرة ،وىذا يدل عمى أىمية تقوية
شبكات اإلنترنت ،في البيئات التعميمية المتنوعة؛ لضمان استمرار االستفادة من تطبيقات
اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مما سبق يتضح أن ىناك توافق بين استجابات عينة الدراسة ،حيث أكدت استجابات عينة
الدراسة عمى قصور الجانب اإلداري ،وىذا ما انعكس عمى أىم المقترحات لتفعيل استخدام
تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،والتي ارتبطت بالجانب
اإلداري بصفة عامة ،والتي تمثمت في ضرورة تقوية شبكات اإلنترنت ،في البيئات التعميمية
المتنوعة ،لضمان استمرار االستفادة من تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية الناطقين
بمغات أخرى بجودة وفاعمية ،وكذلك توفير أماكن شحن مناسبة لشحن اليواتف الذكية داخل
المعيد ،لضمان استمرار االستفادة القصوى من تطبيقات اليواتف الذكية عند تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى.

ثانيا :اختبار صحة الفروض.
ً
اختبار صحة الفرض األول:
والختبار صحة فرض الدراسة األول ،والذى نص عمى أنو" :توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60في استبانة استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير الدرجة العممية (معمم – عضو ىيئة تدريس).
جدول ( )10نتائج تحميل اختبار (ت) لعينتين مستقمتين
)ً (Independent Samplesلستجابات أعضاء هيئة التدريس والمعممين في معهد تعميم
المغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة اإلسالمية عمى استبانة استخدام تطبيقات الهواتف
الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،وذلك تبعاً لمتغير الدرجة العممية
(معمم – عضو هيئة تدريس).
المتوسط

االنحراف

متغير الدرجة

الحسابي

المعياري

معمم

42

264,40

22,02

عضو ىيئة تدريس

20

204,46

42,22

العممية

العدد

44

قيمة (ت)

0,22

القيمة
االحتمالية

6,666

الداللة اإلحصائية

دالة إحصائياً
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ويتضح من بيانات جدول ( )06أن متوسط درجات أعضاء ىيئة التدريس بمغ قيمتو
( )204,46بانحراف معياري ( ،)42,22أعمى من متوسط درجات المعممين بمغ قيمتو
( )264,40بانحراف معياري ( ،)22,02كما جاءت نتائج اختبار (ت) ( )0,22بقيمة احتمالية
( )6,666أصغر من مستوى الداللة ( ،)6,60وعميو نقرر قبول الفرض األول ،والذى نص عمى
أنو "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60في استبانة استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير الدرجة العممية
(معمم – عضو ىيئة تدريس) ،وذلك لصالح أعضاء ىيئة التدريس ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة
إلى اىتمام المعيد بأعضاء ىيئة التدريس أثناء الخدمة من خبلل وحدة التدريب بمعيد تعميم
المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية التي تيتم بتطوير الكفايات التكنولوجية لدى
أعضاء ىيئة التدريس من خبلل تقديم دورات تدريبيو لخدمة أىداف العممية التعميمية ،وتعزيز
الدورات التدريبية بالمدربين األكفاء والمتخصصين ،وذلك لتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى
التكنولوجيا الحديثة والبرامج المتقدمة التي تتميز بالكفاءة والفعالية العالية ،حيث تسمح ألعضاء
ىيئة التدريس باالشتراك في الدروات التدريبية المتميزة ،كما أن أعضاء ىيئة التدريس لدييم
استقرار وظيفي بسبب خبراتيم الطويمة ،وبالتالي يحاولون باستمرار حضور ىذه الدورات
التدريبية ،وذلك لمواكبة االتجاىات التربوية الحديثة في عمميتي التعميم والتعمم ،كما أن امتبلك
أعضاء ىيئة التدريس لمستوى تعميمي أعمى من المعممين ينعكس عمى أدائيم واستخداميا
لتطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.

اختبار صحة الفرض الثاني:
والختبار صحة فرض الدراسة الثاني ،والذى نص عمى أنو " :توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60في استبانة استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير التخصص (تربوي – غير تربوي)".
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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جدول ( )11نتائج تحميل اختبار (ت) لعينتين مستقمتين )(Independent Samples
ًلستجابات أعضاء هيئة التدريس والمعممين في معهد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها
بالجامعة اإلسالمية عمى استبانة استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى ،وذلك تبعاً لمتغير التخصص (تربوي – غير تربوي).
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
46,62
20,06

متغير التخصص

العدد

تربوي

42

206,00

غير تربوي

22

206,22

قيمة (ت)

0,622

القيمة

الداللة

االحتمالية

اإلحصائية

6,666

دالة
إحصائي ًا

ويتضح من بيانات جدول ( )00أن متوسط درجات الحاصمين عمى مؤىل تربوي بمغ قيمتو
( )206,00بانحراف معياري ( ،)46,62أعمى من متوسط درجات غير الحاصمين عمى مؤىل
تربوي بمغ قيمتو ( )206,22بانحراف معياري ( )20,06كما جاءت نتائج اختبار (ت)
( )0,622بقيمة احتمالية ( )6,666أصغر من مستوى الداللة ( ،)6,60وعميو نقرر قبول
الفرض الثاني ،والذى نص عمى أنو " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( ) 6,60في استبانة استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات
أخرى تعزي لمتغير التخصص (تربوي – غير تربوي) ،وذلك لصالح الحاصمين عمى مؤىل
تربوي ،ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى توفر الخبرة العممية لدى المتخصصين في التربية في
المجال التربوي والممارسة العممية لتمك الخبرة أثناء التدريس ،والتي تساىم بشكل كبير في تفوق
المتخصصين في التربية عمى غيرىم ،وكذلك تعزيز الدورات والبرامج التربوية المتخصصة
لميارات وامكانيات أعضاء ىيئة التدريس لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تدريس المغة العربية
بصفة عامة ،واستخدام تطبيقات اليواتف الذكية لتدريس المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى
بصفة خاصة".
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختبار صحة الفرض الثالث:
والختبار صحة فرض الدراسة الثالث ،والذى نص عمى أنو" :توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60استبانة استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير الدورات التدريبية (حاصل عمى تدريب  -لم يحصل

عمى تدريب)".

جدول ( )12نتائج تحميل اختبار (ت) لعينتين مستقمتين )(Independent Samples
ًلستجابات أعضاء هيئة التدريس والمعممين في معهد تعميم المغة العربية لغير الناطقين
بها بالجامعة اإلسالمية عمى استبانة استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في تعميم
المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،وذلك تبعاً لمتغير الدورات التدريبية
(حاصل عمى تدريب  -لم يحصل عمى تدريب)

متغير الدورات
التدريبية
حاصل عمى تدريب
لم يحصل عمى
تدريب

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

20

200,20

42,26

42

260,62

20,04

قيمة (ت)

0,00

القيمة االحتمالية

6,666

الداللة اإلحصائية

دالة إحصائياً

ويتضح من بيانات جدول ( )04أن متوسط درجات الحاصمين عمى تدريب بمغ قيمتو
( )200,20بانحراف معياري ( ،)42,26أعمى من متوسط درجات غير الحاصمين عمى تدريب
بمغ قيمتو ( )260,62بانحراف معياري ( ،)20,04كما جاءت نتائج اختبار (ت) ()0,00
بقيمة احتمالية ( )6,666أصغر من مستوى الداللة ( ،)6,60وعميو نقرر قبول الفرض الثالث،
والذى نص عمى أنو " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60استبانة
استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير
الدورات التدريبية (حاصل عمى تدريب  -لم يحصل عمى تدريب) ،وذلك لصالح الحاصمين عمى
تدريب ،ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى تعزيز الدورات التدريبية لميارات وامكانيات أعضاء ىيئة
التدريس والمعممين الستخدام تطبيقات اليواتف الذكية لتعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى".
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اختبار صحة الفرض الرابع:
والختبار صحة فرض الدراسة الرابع ،والذى نص عمى أنو " :توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60استبانة استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة
العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير الخبرات التدريسية ( )0سنوت إلى ( )06سنوات -
أكثر من ( )06سنوات)".
جدول ( )13نتائج تحميل اختبار (ت) لعينتين مستقمتين )(Independent Samples
ًلستجابات أعضاء هيئة التدريس والمعممين في معهد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها
بالجامعة اإلسالمية عمى استبانة استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في تعميم المغة العربية
لمناطقين بمغات أخرى ،وذلك تبعاً لمتغير الخبرات التدريسية ( )5سنوت إلى ( )10سنوات -
أكثر من ( )10سنوات).

متغير الخبرات التدريسية

( )0سنوت إلى ()06
سنوات
أكثر من ( )06سنوات)

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

46

266,22

20,60

24

202,26

42,22

العدد

قيمة (ت)

2,44

القيمة

الداللة

االحتمالية

اإلحصائية

6,666

دالة
إحصائي ًا

ويتضح من بيانات جدول ( )02أن متوسط درجات الحاصمين عمى الخبرات التدريسية
أكثر من ( )06سنوات) بمغ قيمتو ( )202,26بانحراف معياري ( ،)42,22أعمى من متوسط
درجات الحاصمين عمى الخبرات التدريسية من ( )0سنوت إلى ( )06سنوات بمغ قيمتو
( )266,22بانحراف معياري ( )20,60كما جاءت نتائج اختبار (ت) ( )2,44بقيمة احتمالية
( )6,666أصغر من مستوى الداللة ( ،)6,60وعميو نقرر قبول الفرض الرابع ،والذى نص عمى
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنو " " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6,60استبانة استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى تعزي لمتغير الخبرات التدريسية
( )0سنوت إلى ( )06سنوات  -أكثر من ( )06سنوات) ،وذلك لصالح الخبرات التدريسية أكثر
من ( )06سنوات) ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى معرفة عضو ىيئة التدريس باالتجاىات
التربوية والتقنية الحديثة ،واالستراتيجيات التدريسية المتعددة التي اكتسبيا ،ومن خبلل الخبرة
التدريسية في العممية التعميمية ،حيث تسيم سنوات الخبرة الممتدة في التدريس إلى امتبلك
المعمومات واكتساب الميارات ،وكذلك تسيم في تحقيق االستقرار النفسي والوظيفي لدى أعضاء
ىيئة التدريس في المعاىد التعميمية ،والذي يعتبر من أىم األسباب التي تدفع عضو ىيئة
التدريس إلى توظيف اإلمكانات والقدرات لديو ،مع زيادة حرصو عمى القيام بالميام العممية
الموكمة إليو بكل إتقان واخبلص ،وىذا ما يدفعو ليسعى نحو التطوير الميني ،من خبلل اىتمامو
بحضور الندوات والورش العممية والدورات التدريبية التي يقدميا المعيد من خبلل وحدة التدريب،
حيث تسعى إلى زيادة النمو الميني لؤلعضاء ىيئة التدريس ،مما يجعمو قاد اًر عمى امتبلك
الكفايات التكنولوجية من عضو ىيئة التدريس ذو الخبرة والتدريب األقل.
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التوصيات.
بناء عمى ما سبق من نتائج تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات.
ً
 عقد الدورات التدريبية ،وتقديم المحاضرات ،لتقديم الدعم وحل المشكبلت التي تواجو
المتعممين عند توظيف تطبيقات اليواتف الذكية لتعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.

 عمل اتفاقيات شراكة مع الشركات المتخصصة لتوفير بنية تحتية ،واالستفادة من خبراتيا

لمواجي ة التحديات التي تواجو توظيف تطبيقات اليواتف الذكية لتعميم المغة العربية لمناطقين

بمغات أخرى.

 عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والمعممين نحو توظيف تطبيقات اليواتف الذكية
في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.

 توفير الدعم المادي لتعميم توظيف تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين
بمغات أخرى في معاىد المممكة العربية السعودية.

 تشجيع مصممي البرامج عمى تقديم تطبيقات اليواتف الذكية ،بحيث تقدم محتوى تعميمي
متكامل؛ لتحقيق جدواىا االقتصادية والتعميمية بفاعمية وكفاءة.

المقترحات.


إثراء مجال التعمم الجديد بتطبيقات اليواتف الذكية بالمزيد من الدراسات واألبحاث.



االىتمام بإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول توظيف تقنيات التعميم في تعميم المغة



إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول توظيف تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة



دراسة فاعمية توظيف تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم الميارات المغوية لمناطقين بمغات

العربية لمناطقين بمغات أخرى.

العربية لمناطقين بمغات أخرى في معاىد تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى.
أخرى.
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قائمة المراجع.
أوًًل :المراجع العربية.
أبا حسين ،الجوىرة محمد ( ،4600يوليو) .توظيف اليواتف الذكية وأجيزة الحاسب لخدمة
العممية التعميمية ،مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية لمقراءة
والمعرفة ،كمية التربية ،جامعة عين شمس.20-20 ،)022( ،
ابن دليم ،فيد سعود؛ والمسعد ،أحمد زيد ( ،4600نوفمبر) .أثر استخدام تطبيقات اليواتف
الذكية عمى التحصيل الدراسى فى مادة المغة اإلنجميزية لدى الطبلب
الصم بالمرحمة الثانوية ،مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية لمقراءة
والمعرفة ،كمية التربية ،جامعة عين شمس.442-062 ،)060( ،
ابن مبيريك ،ىيفاء فيد ( ،4602يونيو) .اتجاىات طالبات كمية التربية بجامعة الممك سعود نحو
استخدام الياتف النقال في التعميم ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،مركز
النشر العممي ،جامعة البحرين.066-000 ،)4( 06 ،
أبو زيد ،سالم عطية ( .)4602الوجيز في أساليب التدريس ،القاىرة :دار جرير لمنشر والتوزيع.
إسماعيل ،سممي عزت محمد؛ ومحمد ،إيمان عبد الرحمن؛ وتوفيق ،فيفي أحمد ( ،4602يناير).
االنعكاسات التعميمية واألخبلقية لميواتف الذكية وأثرىا عمى طبلب التعميم
الثانوي العام والصناعي ،مجمة الثقافة والتنمية ،جمعية الثقافة من أجل
التنمية.26-22 ،)020( ،

البصيص ،حاتم حسين ( .)4600تنمية ميارات القراءة والكتابة :استراتيجيات متعددة لمتدريس
والتقويم ،دمشق :منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب.
البوعزاوي ،المصطفى ( ،4602أكتوبر) .تدريس المغة العربية لمناطقين بغيرىا عبر شبكات
التواصل االجتماعي الفايسبوك أنموذجاً :سياق التجرية وآفاق التعميم،
المجمة العربية لغير الناطقين بيا ،المؤسسة العربية لمتربية والعموم

واآلداب.062-06 ،)0( ،
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بوكريعة ،تواتية ( .)4606المغة الوسيطة في تعميم العربية لغير الناطقين بيا ،مجمة العمدة
الدولية في المسانيات وتحميل الخطاب ،الجزائر.442-402 ،)0( ،
تنيو ،فاطمة الزىراء؛ و ميمود ،مراد ( ،4602يناير) .تطبيقات ثورية عبر اليواتف الذكية لخدمة
ذوى االحتياجات الخاصة ،المجمة العربية لعموم اإلعاقة والموىبة،
المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلداب.002-020 ،)0( ،
جاموس ،راوية ( ،4602ديسمبر) .مفردات الموضوعات الثقافية والمواقف االتصالية في كتب

تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا  :دراسة تطبيقية مقترحة ،مجمة
العمدة العممية الدولية في المسانيات وتحميل الخطاب ،الجزائر،)4( ،
.042-002
الحارثي ،محمد عطية ( ،4602مارس) .خصائص استخدامات الحاسب الموحي في تعميم
طبلب المرحمة المتوسطة ،مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية،
جامعة أم القرى.60-00 ،6 ،
الحايس ،محمد عمي ( .)4602أثر استخدام التعمم النقال في تنمية ميارات المغة اإلنجميزية لدى

طبلب المعيد العالي لمدراسات النوعية ،تكنولوجيا التربية :دراسات
وبحوث.402-020 ،)26( ،
الحبيشي ،محمد شتيوي ( ،4602يناير) .الحرف العربي وتأثيره في تعميم طبلب معيد المغة

العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة ،مجمة كمية
التربية ،مصر.226-200 ،)0( 22 ،
الحمار ،أمل مبارك؛ و النجار ،خمود؛ و المديرس ،عبد اهلل عبد العزيز ( ،4600أبريل).أثر
استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تسييل التعمم لدى الطبلب المعممين
واتجاىيم نحو التعمم الجوال ،دراسات تربوية ،كمية التربية ،جامعة حموان،
.004-262 ،)4( 44
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الخثعمي ،مسفرة دخيل اهلل ( .)4600تطبيقات اليواتف الذكية من قبل طالبات كمية عموم
الحاسب والمعمومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية دراسة
وصفية ،المجمة األردنية لمعموم االجتماعية.22-20 ،)0( 2 ،
الحريشي ،منيرة عبد العزيز؛ الشايع ،حصة محمد ( ،4602أبريل) .فاعمية برنامج قائم عمى

اليواتف الذكية في تنمية ميارات القراءة لدى طالبات كمية التربية ،مجمة
تكنولوجيا التربية –دراسات وبحوث.060-040 ،)06( ،
ديب ،أوصاف عمي ( .)4604واقع توظيف تقنيات التعميم في ماجستير تعميم المغة العربية لغير
الناطقين بيا  :تصور مقترح لمفردات مقرر تقنيات التعميم ،مجمة جامعة
دمشق لمعموم التربوية والنفسية ،سوريا.426-022 ،)4( 46 ،
سالم ،مصطفى أبو النور مصطفى محمد ( ،4602ديسمبر) .أثر التفاعل بين أنماط التعمم
داخل بيئة الواقع المعزز المعروض بواسطة اليواتف الذكية :الحواسيب
الموحية واليواتف الذكية واألسموب المعرفي ،عمى التحصيل المعرفي لدي
طبلب التربية الخاصة المعممين بكمية التربية واتجاىاتيم نحو استخدام

تقنيات التعمم اإللكتروني لذوي االحتياجات الخاصة ،دراسات عربية في
التربية وعمم النفس ،رابطة التربويين العرب.20-42 ،)24( ،
السبيعي ،منى حميد؛ والغامدي ،نورة سعد ( ،4602يناير) .أثر برنامج تدريبي مقترح قائم عمي
التعمم النقال  Mobile Learningعبر اليواتف الذكية

Smart

 Phonesفي تنمية األداء التدريسي لمطالبة المعممة تخصص العموم

والرياضيات بكمية التربية بجامعة الممك عبدالعزيز ،دراسات في المناىج
وطرق التدريس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس ،كمية التربية،
جامعة عين شمس.002-00 ،)464( ،
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الشمري ،زيد ميميل ( ،4602ديسمبر) .فعالية موقع إلكتروني في تنمية ميارات النحو لدى
طبلب معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسبلمية
بالمدينة المنورة ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،المممكة العربية السعودية،
.200-202 ،)4( ،00
الشمراني ،عمي عبداهلل زيد الشيخي ( ،4606يونيو) .أىمية استخدام اليواتف الذکية والحواسب

الموحية في دعم تعمم المغة اإلنجميزية لدى طبلب المرحمة الثانوية ،مجمة
كمية التربية ،كمية التربية ،جامعة بورسعيد.462-020 ،)42( ،

طعيمة ،رشدى أحمد؛ الشعيبى ،محمد عبلء الدين ( .)4660تعميم القراءة واألدب :استراتيجية
مختمفة لجميور متنوع ،القاىرة :دار الفكر العربي.
طعيمة ،رشدى أحمد؛ مناع ،محمد السيد ( .)4666تدريس العربية في التعميم العام ،القاىرة:
دار الفكر العربي.
عبد الخالق ،أحمد سعيد ( ،4600إبريل) .االستفادة من اليواتف الذكية كوسيمة تعميمية لتدريب

الطالب في مادة تدريب السمع ،جمعية أمسيا مصر (التربية عن طريق
الفن) ،مديرية الشئون االجتماعية بالجيزة.060-002 ،
عبد العزيز ،خالد إبراىيم ( ،4600ديسمبر) .أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي عمى

الطالب الجامعي :دراسة ميدانية عمى طبلب جامعة غرب كردفان ،مجمة
العموم اإلسبلمية والمغة العربية ،كمية العموم اإلسبلمية والمغة العربية،
جامعة غرب كردفان.20-02 ،)0( ،
عبد المجيد ،أحمد صادق؛ إبراىيم ،عاصم محمد ( ،4606يناير) .تصميم بيئة تعمم إلكترونية
قائمة عمى الويب التشاركي لتنمية ميارات تصميم وانتاج تطبيقات
اليواتف الذكية والثقة في التعمم الرقمي لدى طبلب جامعة الممك خالد،
المجمة التربوية الدولية المتخصصة.22-06 ،)0( 2 ،
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عبد المنعم ،رانية عبد اهلل ( .)4602فاعمية توظيف التعمم التجوال عبر اليواتف الذكية في تنمية
ميارات التعمم الذاتي وميارة التواصل اإللكتروني لدى طبلب كمية التربية
في جامعة األقصى بفمسطين ،مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية،
.000-22 ،)0( 02
العربي ،أسامة زكي السيد عمي ( .)4602مراحل مقترحة لقراءة النص البصري  :نحو ثقافة
بصرية في تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا ،مجمة جامعة القدي
المفتوحة لؤلبحاث والدراسات ،فمسطين.260-220 ،)4( 22 ،

العزام ،فلاير ناجي مصطفي ( .)4602درجة استخدام اليواتف الذكية في العممية التعميمية
دراسة ميدانية من وجية نظر طمبة تكنولوجيا التعميم في الجامعات
األردنية الخاصة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية العموم التربوية،
جامعة الشرق األوسط ،األردن.
عمي ،أبو الدىب البدري ( ،4600أكتوبر) .تقويم برنامج اإلعداد المغوي بمعيد تعميم المغة
العربية لغير الناطقين بيا في الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة في
ضوء معايير األمن الفكري ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،مصر،
.042-02 ،)000( 22

عمي ،شيماء محمد حامد؛ ونور الدين ،أمنية السيد عمي؛ وعبد الباري ،وائل إسماعيل (.)4606
أنماط التفاعمية لمستخدمي اليواتف الذكية  :دراسة كيفية ،مجمة البحث
العممي في اآلداب ،كمية البنات لآلداب والعموم التربية ،جامعة عين
شمس.026-000 ،)02( ،
عبيدات ،ذوقان؛ وآخرون ( .)4604البحث العممي :مفيومو وأدواتو وأساليبو ،عمان :دار الفكر
لمنشر.

فارس ،ساندي فرنسي ( .)4600أثر استخدام اليواتف الذكية في تفعيل التواصل بين إدارة عمادة
كمية التربية في الجامعة المبنانية وطبلب السنة الثانية من شيادة الماستر
الميني في التربية واإلعداد اختصاص االدارة التربوية( ،رسالة ماجستير
غير منشورة) ،قسم تكنولوجيا التربية ،كمية التربية ،الجامعة المبنانية،
لبنان.
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الفميج ،بدر عويد؛ الشعيب ،أنور عيسى ( ،4606أغسطس) .بناء بيئة داعمة لمتعمم الذاتي
والتعاوني من خبلل تبني طريقة الفصل المقموب وباالعتماد عمى ىواتف
الطبلب الذكية ،المجمة الدولية لؤلبحاث التربوية.002-006 ،)2( 24 ،
القباطي ،وديع عبد الحافظ؛ وزىاي ،عمار ثابت ( ،4600يناير) .دراسة تحميمية حول تأثير
وسائل التواصل االجتماعي اإللكترونية (مواقع الويب وتطبيقات اليواتف
الذكية) ودورىا في تمثيل القيم اإلسبلمية وبثيا لدي الشباب في
الجامعات ،المؤتمر العالمي الثاني عشر لمندوة العالمية لمشباب
اإلسبلمي :الشباب في عالم متغير ،الندوة العالمية لمشباب اإلسبلمي،
.0022-0000
القحطاني ،سعد عمي ( .)4602استخدام الحاسوب واإلنترنت في إعداد وتدريب معممي المغة
العربية لمناطقين بغيرىا :تجربة معيد المغويات بجامعة الممك سعود،
المجمة األردنية في العموم التربوية.220-200 ،)2( 2 ،

محمد ،شذي عبد الباقي؛ عيسي ،مصطفى محمد ( .)4606اتجاىات حديثة في عمم النفس
المعرفي ) ،(Cognitive Psychologyعمان :دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.
محمد ،مصطفى أبو النور مصطفى ( ،4606يناير) .فاعمية استراتيجية تعميمية قائمة عمى
التفاعل بين نمطين لمتعمم (فردي  /تعاوني) ،وأنماط البلعبين
(المتقدمون /المستكشفون  /االجتماعيون  /المقاتمون) داخل ألعاب
تقمص األدوار المعروضة باليواتف الذكية والحواسيب الموحية في تنمية
ّ

التحصيل المعرفي وميارات الحل اإلبداعي لممشكبلت لدى طبلب

المرحمة الثانوية ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر-042 ،)022( 22 ،
.022
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المطيري ،سمطان ىويدي؛ والقحطاني ،عائشة سعد عمي ( .)4602واقع استخدام تطبيقات
اليواتف الذكية في العممية التعميمية لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية
نظر طالبات الدراسات العميا بكمية التربية في جامعة الممك سعود ،مجمة
البحث العممي في التربية ،مصر.022-062 ،)46( ،
المنجومي ،وفاء عبد اهلل محسن ( ،4600سبتمبر) .تحميل محتوى تطبيقات قصص األطفال
المقدمة عبر المتاجر اإللكترونية لميواتف الذكية والحواسيب الموحية
والكفية ،مجمة الطفولة العربية.22-22 ،)06( 02 ،
موسي ،محمد دسوقي؛ ومصطفي ،مصطفي أبو النور (،4602أبريل) .فاعمية برنامج تدريبي
قائم عمى دمج التعمم اإللكتروني السحابي والمتنقل في تنمية ميارات
استخدام بعض تطبيقات اليواتف الذكية في التعميم لدى معمم التعميم
األساسي ،المؤتمر العممي الرابع عشر :تكنولوجيا التعميم والتدريب
اإللكتروني عن بعد وطموحات التحديث في الوطن العربي ،الجمعية
المصرية لتكنولوجيا التعميم وكمية التربية ،كمية التربية ،جامعة األزىر،
مصر.020-020 ،
األحمدي ،محمد عبد اليادي معيض ( ،4602أغسطس) .توظيف اليواتف الذكية في تعميم
المغة العربية لغير الناطقين بيا ،مجمة كمية التربية ،كمية التربية ،جامعة
أسيوط ،مصر.46-4 ،)6( 20 ،
يحي ،صبلح الدين ( .)4602المغة العربية وتصادم المغات في ظل وسائط االتصال الحديثة،
مجمة المغة العربية ،المجمس األعمى لمغة العربية ،الجزائر،)26( ،
.002-042
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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