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تصور مقرتح لتنمية مهارات استخدام تطبيقات 
يف جمتمعات التعلم املهنية  (Google Apps) جوجل

 1لدى املعلمني واملشرفني الرتبويني
 *عبدالرحمن بن يوسف شاهين 

 

  

مين  ملهنية لدى املعلمجتمعات التعلم ا( في Google Apps_ هدفت الدراسة إلى تحديد املهارات الالزمة الستخدام تطبيقات جوجل )امللخص

واملشرفين التربويين، ووضع تصور مقترح لتنمية تلك املهارات، ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على املنهج الوصفي املسحي، وتم تصميم  

ة من  تربويين وهي مكونمين واملشرفين ال( في مجتمعات التعلم املهنية لدى املعلGoogle Appsاستبانتان، األولى استبانة قائمة بتطبيقات جوجل )

( مهارة تتعلق باستخدام تطبيقات جوجل  36( تطبيًقا، والثانية استبانة قائمة املهارات املتعلقة باستخدام تطبيقات جوجل واشتملت على )14)

ا تربوًيا، و 119( معلًما، و)368للمعلمين واملشرفين التربويين. وتكونت عينة الدراسة من )
ً
استخدام   مدى توفر مهارات  أظهرت النتائج أن ( مشرف

( للمعلمين، بينما بلغ  2.54تطبيقات جوجل في مجتمعات التعلم املهنية كانت بين مستوى توفر متوسط وضعيف، حيث بلغ بمتوسط حسابي )

عزى إلى التخصص، 2.96)
ُ
مجتمعات التعلم  وسنوات الخبرة في( للمشرفين التربويين، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة ت

 املهنية للمعلمين واملشرفين التربويين. 

 مجتمعات التعلم املهنية.، الحوسبة السحابية، (Google Apps: تطبيقات جوجل )الكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 باملدينة املنورةالجامعة اإلسالمية _  قسم التربية_ األستاذ املشارك في املناهج وطرق التدريس  *
 مي مدعوم من عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية باملدينة املنورةعل بحث1
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 في( Google Apps) جوجل تطبيقات استخدام مهارات لتنمية مقترح تصور 

 التربويين  واملشرفين املعلمين لدى املهنية التعلم مجتمعات
 املقدمة . 1

الفرد من خاللها  تعتبر مجتمعات التعلم واملمارسة عبارة عن بيئة ُيطور      

عايير والعالقات(، والهوية املالئمة لتلك واملاملمارسات، )والتي تشمل القيم 

ير بيئة [. ولذا فإن مجتمعات التعلم املهنية لها دور كبير في توف1املجتمعات ] 

العمل الداعمة للمعلمين والقيادات املدرسية واإلشرافية؛ لتحسين كفاءة 

عليته من خالل األنشطة التعليمية والتعلمية األداء املدرس ي وزيادة فا

ها: سرعة والتخطيط والتقييم، كما أنها تساعد على تحقيق عدة مزايا ومن

ار، وتعميق استجابة املعلمين للمستجدات، وتحديث معارفهم باستمر 

ممارسات التعليم من خالل تطبيق وتجريب استراتيجيات محددة في مواقف 

اب التخصص الواحد وبين التخصصات مختلفة، والتقريب بين أصح

 [.  2املختلفة، واإلبداع في العمل ] 

وتتمثل أهمية مجتمعات التعلم املهنية في كونها تقدم بيئة للعمل والتعلم       

الزمالء، كما تحقق املشاركة في مجتمعات التعلم املهنية  في إطار تعاوني مع

ملهنية لهم وألقرانهم، بما اندماج املعلمين بصورة نشطة في أنشطة التنمية ا

يحقق نوع من تعزيز املمارسات التدريسية، والتي قد تنعكس في صورة نوع 

املنهي مية في التحصيل واملهارات املختلفة، ومن ثم فمجتمعات التعلم من التن

في التربية لها تأثير كبير يتسق بصورة كبيرة مع السياق التعليمي ويتسم ويتميز 

 [. 3]بطبيعته املتقدمة 

وعلى الرغم من وجود عدد ليس بالقليل من األبحاث التي تناولت      

مجتمعات التعلم املهنية، إال أن املتخصصين في مجال التربية لم يتفقوا على 

[؛ ومع ذلك فلقد تم تناول 3عميمه على نطاق واسع ]تعريف محدد يمكن ت

دون الوصول إلى   املصطلح بصورة إجرائية في العديد من األبحاث والسياقات

اتفاق نهائي حول التعريف، أو عدد السمات الالزمة لتفعيل مجتمعات 

 [. 4س أدائها ]التعلم املهنية أو قيا

[ أنها "مجموعة محددة من 5]ومن أهم تعريفات مجتمعات التعلم املهنية     

األفراد يتناولون ويتقاسمون بصورة ناقدة املمارسات التدريسية التي يقومون 

ا بطريقة مستمرة، وتأملية، وتعاونية، وشاملة، تستهدف تحقيق النمو في به

"، ويتناول التعريف السابق قائمة مطولة عملية التعلم، وترقية النمو املنهي 

معات التعلم املهنية، والتي يتمثل هدفها في تحقيق بالسمات الرئيسة ملجت

ة من أجل تحقيق فعالية أداء املعلم والوصول به ملرحلة الكفاءة املهني

 أهداف نهائية. 

[ مجتمعات التعلم املهنية على أنها "سياق 6كما عرف دو فور ودو فور وإيكر ]

أجل جمع تعليمي يتكون من مجموعة من املعلمين يعملون مع أقرانهم من 

وتحليل املعلومات الخاصة بالفصل الدراس ي، ومشاركة أفضل املمارسات 

تربوية مًعا كفريق، ويمكن تعريف مجتمعات التربوية، واتخاذ القرارات ال

ن بصورة التعلم املهنية على أنها "مجموعات عمل بصورة مستمرة... يتقابلو 

 [.  7منتظمة بهدف زيادة معارفهم بما ينعكس على طالبهم" ]

مجتمعات التعلم املهنية في املدارس بثالثة عناصر أساسية هي:  وتهتم     

املهنيين العاملين باملدرسة، واالهتمام املتناغم  العمل التعاوني والحوار بين 

تعاوني، وجمع واستخدام بيانات بالتعليم والتعلم في إطار هذا العمل ال

املجتمعات  التقويم وغيرها لقياس التقدم الحادث بمرور الوقت. وتكون تلك

 [. 8ومتكيفة بدرجة كافية إلحداث ودعم التحسين املستمر ] مرنة

جتمعات التعلم املهنية من خالل العمل التعاوني، تعلم في مويتحقق ال      

؛ حيث أن 1978والذي يرجع إلى النظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكي 

التفاعل مع أقران من ثقافات وخلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة يحقق 

ى تصورات نوع من التباين والتعددية؛ والذي بدوره يتيح للمتعلم التعرض إل

نوعة يمكن اإلفادة منها في تحقيق التبادلية في التعلم، وتحقيق وخبرات مت

 [. 9العديد من األهداف املشتركة ]

وتعتبر سنغافورة من أوائل الدول التي تبنت مفهوم مجتمعات التعلم       

املهنية على نطاق واسع، حيث تحولت كل املدارس لتعمل كمجتمعات تعلم 

ولية التخطيط وإدارة العمل على فريق ير من مسئاء قدر كبمهنية، مع إلق

[. كما تم تبني مجتمعات التعلم املهنية في املدارس 10اإلدارة املدرسية ]

الحكومية بأمريكا الشمالية، ففي الواليات املتحدة على سبيل املثال تمثلت 

أهم مهام املدير في ضبط الظروف لتنمية قدرات الفريق من أجل تحقيق 

طوير العمل بشكل مؤسس ي، كما كانت أدوار املدير أو للطالب وتعلم أفضل ت

ا ومراقًبا يتعلم في مجتمعات التعلم 
ً
املشرف التربوي تعكس كونه مشرف

 إلى جنب مع املعلمين، إضافة إلى السعي من أجل تحقيق 
ً
املهنية جنبا

 التربوي  [. وفي فنلندا ُيعد التزام املدير أو املشرف11األهداف املرجوة ] 
ً
عامال

جاح مجتمعات التعلم املهنية على الرغم من توافر نمط القيادة لن

التشاركية، وتعتبر تجربة تايوان في مجتمعات التعلم املهنية أحد التجارب 

الناجحة، والتي لم تعِط للمدير أو املشرف التربوي الدور القيادي أو اإلشرافي 

 [. 12ملهنية ]األهمية القصوى لنجاح مجتمعات التعلم ا

وتمثل مجتمعات التعلم املهنية أحد مصادر التعلم الرئيسية للمعلم،       

وُيعد الدور األكبر للمعلم في االستفادة من املعرفة بصورة تعاونية، كما تحقق 

ن 13مجتمعات التعلم املهنية نوع من التعلم الفردي والجماعي ] 
ّ
[. كما تمك

مات والخبرات واملهارات كة املعلو ن من مشار مجتمعات التعلم املهنية املعلمي

باإلضافة إلى املناقشات والوصول إلى القرارات بشأن القضايا املطروحة 

للنقاش كأحد األدوار الرئيسة ملجتمعات التعلم املهنية، وكذا فإن من أدوار 

املعلمين في مجتمعات التعلم املهنية التنبؤ باالحتياجات املستقبلية، 

التربوية املتوقعة. ويتمكن املعلمون من تلبية التغيرات التنبؤ ب باإلضافة إلى

احتياجات تالميذهم وطالبهم، ولذا فإن استعداد املعلم لالندماج في العملية 

التربوية من أهم املتطلبات الالزمة لتحقيق الفائدة املرجوة من مجتمعات 

ل اواصل الفع التعلم مع التعمق في املعارف التخصصية، وتحقيق نوع من الت

[14 .] 

وفي ذات السياق فإن املشرف التربوي يقوم بدور املراقب للتفاعل بين       

املعلمين داخل مجتمعات التعلم املهنية، وله دور هام في نجاح مجتمعات 

التعلم، ومن أهم األدوار التي يقوم بها التأكد من حصول املعلمين على فرص 

ل املتاحة، وتقديم د من السبالل العديللنمو، وزيادة رصيد خبراتهم من خ

املزيد من الدعم والتوجيه وبذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق األهداف 

املرجوة، وتوفير املوارد واملصادر الالزمة وإدارة االجتماعات وتنظيم اللقاءات، 
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 إلى ضمان وصول املعلمين لألبحاث واملصادر عن الفكرة أو 15]
ً
[. إضافة

على لغة الحوار بين األفراد داخل مجتمع  والتأكيد والنقاش، موضوع البحث

 [. 16التعلم، ويقوم بمراجعة الخطط واألعمال املستقبلية ]

وتعمل مجتمعات التعلم املهنية من خالل مجموعة من األوعية التي تمارس  

بين املعلمين وخاصة املتميزين منهم، أو بين املشرفين التربويين، أو بين 

ن، ومن هذه األوعية التي تمارس مجتمعات التعلم التربويي واملشرفين املعلمين 

 [:2من خاللها ما يأتي ]

ورش والعمل وحلقات النقاش: وتتم إلكساب املشاركين مهارات محددة،  -

 ومناقشة مجموعة من املختصين ملوضوعات أو قضايا محددة.

تعلم المتالك و التدريب املباشر: وتتم من خالل برامج تدريبية مستمرة؛  -

 ارف واملهارات الالزمة.املع

التدريب باألقران: ويتم من خالل العمل التعاوني؛ لتبادل الخبرات واملعارف  -

 واملهارات بين الزمالء عند تحديد املجاالت املستهدفة.

املؤتمرات والندوات املتخصصة: وتتم من خالل مجموعة من املتخصصين  -

 م العلمية والعملية.اتجاهاته هم وتنميةفي مجال معين؛ إلثراء خبرات 

البرامج األكاديمية: وتقدم من خالل األكاديميين املتخصصين في الجامعات؛  -

 لتأهيل املعلمين أو املشرفين التربويين وفًقا لتخصصاتهم املتنوعة أكاديمًيا.

الشبكات املهنية: وتتم من خالل تقنية االتصاالت واملعلومات بين  -

 شرفين التربويين؛ لتبادل الخبرات والتجارب.ين أو املأو املعلماملتخصصين 

مجموعات التخصص: وتتم من خالل مجموعات التخصص وفًقا  -

 كانت أو تربوية أو فنية لتبادل الخبرات والتعاون لتحقيق 
ً
الهتماماتهم علمية

 أهداف مشتركة. 

ت عملية ويين خبراالبحوث اإلجرائية: وتتم إلكساب املعلمين واملشرفين الترب -

 معرفية، ومهارات بحثية؛ إلنتاج خبرات جديدة متعمقة.و 

ولقد أثبتت العديد من الدراسات فعالية مجتمعات التعلم املهنية في      

تمكين املعلمين من مناقشة أعمالهم وممارساتهم من خالل التفكير الناقد، 

ها دراسة تعلم، ومنكما أنها أسهمت في التحسين والنمو املستمر للتعليم وال

[ التي قدمت تصوًرا مقترًحا لتوطين اإلشراف التربوي في املدرسة 17الزايدي ]

كمجتمع تعلم منهي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن سمات ثقافة 

املدرسة بل محاورها الثالثة التعاون املنهي، وعالقات الزمالة، والفاعلية 

لتربوي كمجتمع تعلم منهي اإلشراف اوم توطين وتقرير املصير التي تتبنى مفه 

من وجهة نظر معلمات التعليم العام كان املتوسط العام لها بدرجة أحياًنا، 

وأن درجة مالءمة ثقافة املدرسة السائدة في مدارس التعليم العام للبنات 

لتبني مفهوم املدرسة كمجتمع تعلم منهي بكل أبعاده الخمسة كان املتوسط 

أحياًنا، وأظهرت النتائج بشكل عام أن معوقات  اور بدرجةجميع املحالعام في 

تبني املدرسة ملفهوم مجتمع التعليم املنهي من خالل ثقافة املدرسة السائدة في 

مدارس التعليم العام البنات لم تكن معوقات حقيقة تحول دون تبني مفهوم 

 مجتمع التعلم املنهي.

 مارسات [ م18 ]وم، عبدهللاواستقصت دراسة إسماعيل، بهر       

 مجتمعات التعلم املهنية في مدارس األداء املرتفع واألداء املنخفض، 

( معلم، 157واعتمدت على استبانة لجمع البيانات وتكونت عينة البحث من )

وتم اختيارهم بصورة عشوائية، وأثبتت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسات 

داء املرتفع واملنخفض كانت مجتمعات التعلم املهنية في املدراس ذات األ 

ت املستوى مرتفعة، كما أظهرت نتائج تحليل اختبار ت إلى أن املدارس ذا

املرتفع قد حققت درجة أعلى في املمارسة عن املدارس ذات املستوى 

املنخفض، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة االعتماد على مجتمعات التعلم 

 زيز النمو املنهي لهم. املهنية، واعتماد املعلمين عليها من أجل تع

ور املسؤولين [ د19وحددت الدراسة التي قام بها بالير وكراتاس وألس ي ]      

واملشرفين التربويين في بناء مجتمعات التعلم املهنية والعمل على إدارتها 

واستمرارها لتحقيق أهدافها املرجوة داخل بنية النظام التعليمي املوجود، 

ج الكيفي لجمع بيانات الدراسة وتمثلت أداة جمع واعتمد البحث على املنه

راؤها مع عينة الدراسة والتي تكونت البيانات في مجموعة من املقابالت تم إج

( مدير ومشرف تربوي، وأسفرت النتائج التي توصل إليها البحث أن 15من )

املدراء واملشرفين التربويين داخل مجتمعات التعلم املهنية لهم دور فعال في 

اء هذه املجتمعات والعمل على استمراريتها في أداء دورها داخل بيئة العمل بن

 أن هؤالء املدراء واملشرفين ال يقومون بالدور املنشود واملطلوب التعليمي، إال

 منهم. 

[ دراسة هدفت إلى قياس طبيعة املشاركة في مجتمع 20وأجرى ويليام ]     

لم في التأثير على املشاركة، وكيف املمارسة، والتعرف على دور فاعلية املع

ات املتعلقة بالتكنولوجيا، تؤثر املشاركة في ممارسات املعلم القيادية واملمارس

 من امللتحقين ببرنامج للقادة املعلمين 31وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

املبدعين. واستخدمت الدراسة طريقة املالحظة، واملقابلة الشخصية 

ية الشهرية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى  والتقارير الذات

يق واملساندة وتدريب األقران. كما أن الوقت من أجل املمارسة والتطب

املشاركة في مجتمع املمارسة له أثر إيجابي على التكامل التكنولوجي وقدرة 

 املعلم القيادية في مجال التكنولوجيا.

ديري [ فقد هدفت إلى التعرف على دور م21وأما دراسة إبراهيم والشهومي ]

عمان من وجهة نظر املدارس في بناء مجتمعات التعلم املهنية بسلطنة 

مشرفي اإلدارة املدرسية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، واستخدمت 

( 57االستبانة في جمع البيانات واملعلومات وتم تطبيقها على عينة مكونة من )

. وتوص
ً
 إداريا

ً
لت نتائج الدراسة إلى أن دور مديري املدارس في بناء مشرفا

ان من وجهة نظر مشرفي اإلدارة مجتمعات التعلم املهنية بسلطنة عم

املدرسية جاء بدرجة كبيرة في محاور الدراسة ككل، كما كشفت النتائج عن 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عند 

 ( تعزى إلى متغيرات الجنس، وسنوات الخبرة واملؤهل العلمي.0.05مستوى )

[ إلى الوقوق على مدى 22بها أنتينلوما، وزمالؤه ] وهدفت الدراسة التي قام    

( مدرسة في دولة فنلندا لتطبيق مجتمعات التعلم املهنية، مع 30جاهزية )

ملنهي، واعتمدت األخذ في االعتبار ثقافة املدرسة، القيادة، التدريس، والنمو ا

كونت الدراسة على املدخل الكمي، وتمثلت أداة جمع البيانات في االستبانة، وت

( معلم ومشرف تربوي، وأثبتت نتائج الدراسة أن 212عينة الدراسة من )

تصورات املشاركين في الدراسة تمثلت في وجود ثقافة الزمالة، والثقة، والوعي 

ا أن الثقافة املدرسية تدعم التعاون كنقاط قوة موجودة بهذه املدارس، كم

واملهارة لالندماج في النمو املنهي، باإلضافة إلى أن املعلمون لديهم املعرفة 

املنهي، وتمثلت التحديات في محدودية الوقت املخصص لتنفيذ األعمال 

 التعاونية.

[ إلى التعرف على ممارسات املشرفين 23وهدفت دراسة الغافري ]      

واملتعلقة بأبعاد مجتمعات التعلم املهنية، والكشف عن التحديات التربويين 

 إلى وضع تصور مقترح اجههم في بناء و التي تو 
ً
قيادة هذه املجتمعات وصوال
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لتطوير ممارسات املشرفين التربويين بسلطنة عمان في ضوء أبعاد مجمعات 

جمع التعلم املهنية. واستخدام املنهج النوعي من خالل توظيف أسلوبين ل

البيانات وهما تحليل املحتوى واملقابالت الجماعية؛ بهدف الحصول على 

، وقد تم إجراء مقابالت جماعية لـــ )نتائج أكثر عم
ً
( مشرف تربوي 23قا

شاركوا في تنفيذ مجتمعات التعلم املهنية باملدارس الحكومية بسلطنة عمان 

سة عن مؤشرات في محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة. وكشفت نتائج الدرا

 منخفضة ملمارسات املشرفين التربويين املتعلقة ببعد الرؤية املشتركة، كما

حصلت األبعاد املتعلقة بالتركيز على التعلم، وثقافة التآزر، والتركيز على 

النتائج مؤشرات متوسطة. وتوصلت الدراسة من خالل آراء املشاركين في 

تحديات التي تواجه املشرفين املقابالت الجماعية إلى تحديد عدد من ال

القناعات، وقلة التربويين لبناء مجتمعات التعلم املهنية، حيث جاءت تغيير 

 الوعي بأهمية مجتمعات التعلم املهنية أكثر التحديات التي تواجههم.

[ الضوء على تصورات املشرفين لدور 24بينما ألقت دراسة أفيدو أونجر ]     

في سلوك املعلمين والعمليات املدرسية، و تمثلت  مجتمعات التعلم في التأثير

( 17مقابالت شبه مقننة متعمقة مع ) األدوات التي اعتمدت عليها الدراسة في

مشرف تربوي من أربعة مناطق تعليمية مختلفة للتحقق من دور مجتمعات 

التعلم املهنية في تحقيق التنمية املستدامة، وأثبتت نتائج الدراسة أن 

تعلم املهنية كان لها دور هام وتأثير إيجابي على أعضاء مجتمع مجتمعات ال

يئة التدريس، والعمليات التدريسية، وأشارت النتائج التعلم املنهي، وأعضاء ه

إلى أن مجتمعات التعلم املهنية كان لها تأثير إيجابي على سير العملية 

املدرسيين، كما التدريسية على كل من املعلمين والطالب، باإلضافة إلى القادة 

كان للمشرفين التربويين دور في تسهيل األعمال الخاصة بمجتمعات التعلم 

املهنية في املدارس من خالل توفير الظروف املناسبة واملشاركة في األنشطة 

 الخاصة بمجتمعات التعلم.

[ إلى التحقق من دور القيادة 25وأشارت الدراسة التي قام بها رودريجز ]    

في تنمية الفاعلية الجماعية في مجتمعات التعلم املهنية من أجل واإلشراف 

واعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة  رجوة،تحقيق األهداف امل

( 9الكمكيفي في أحد املدارس بوالية كاليفورنيا، وتكونت عينة الدراسة من )

مشاركين ممن وافقوا على العمل في مجموعات تعاونية، وأثبتت نتائج 

راسة أن النموذج التعاوني في مجتمعات التعلم املهنية كان له أثر فعال في الد

وتحديد املوارد، والتعاون، وتعزيز الثقة خالل عمليات التنمية بناء الثقة، 

املهنية، وأن أهم املعوقات التي واجهها املعلمون تمثلت في مرورهم بأوقات 

انهم داخل مجتمعات صعبة تطلبت تحليل ومشاركة بيانات الطالب مع أقر 

زيز التعلم املهنية، وأكدت الدراسة على أهمية اإلدارة أو اإلشراف في تع

 الفعالية التعاونية بين أعضاء الفريق املدرس ي. 

 وملا كانت وظائف مجتمعات التعلم املهنية تقتض ي تحسين قدرات      

  أفرداها داخل هذه املجتمعات، واستخدام املصادر التربوية من خالل

اإلنترنت، وضرورة املشاركة بين أفراد مجتمع التعلم املنهي؛ لذا فإنه يمكن 

االستفادة من مزايا التقنية الرقمية وإعادة النظر في أساليب التعليم 

والتعلم، وهذا يتطلب تطوير أداء العاملين في التعليم وتنمية قدراتهم 

تفاعلية تتم في ة باستعمال التقنية الرقمية التي تعتمد أساليب إلكتروني

عد من البيئات التعليمية الحديثة 
ُ
بيئات التعلم اإللكترونية التشاركية، وت

 [.  26التي تعمل على زيادة املشاركة والتفاعل ]

وتعتبر املهارات الرقمية من مكونات املنظومة التعليمية في الدول      

عشرين، الاملتقدمة، بل وأصبحت من املهارات الخاصة في القرن الحادي و 

ويمكن للعاملين في املؤسسات التعليمية اإلفادة من خدمات الحوسبة في 

إنشاء واستخدام املحتوى من نص وصور وصوت ومقاطع فيديو عبر 

 اإلنترنت. 

وتحاول املؤسسات التعليمية تطوير بيئاتها التعليمية والتنظيمية واإلدارية      

الستيفاء متطلبات الجودة ، لتحسين أدائها وعملياتها ومن ثم مخرجاتها

واالرتقاء بمخرجات التعليم وتحقيًقا ألهدافه، مما يتطلب تنمية مهارات 

وقدرات وكفايات العاملين في امليدان التعليمي من املعلمين ومديري املدارس 

واملشرفين التربويين من خالل مجتمعات التعلم املهنية في بيئات تدريبية على 

 [.  27الحديثة التي تحسن من أداء مهامهم ] اتالبرامج واالستراتيجي

ومع التطورات الكبيرة والسريعة واملستمرة في مجال تقنية املعلومات     

واالتصاالت، ظهرت الكثير من املستحدثات والتطبيقات التي أثرت في عملية 

 [.  28التعليم والتعلم في السنوات املاضية ]

في التعليم ومجتمعات التعلم، واهتمام ة كما كان النتشار استخدام التقني     

الكثير من املعلمين واملشرفين التربويين ومديري املدارس بها دوًرا كبيًرا في 

استخدام العديد من البرامج والتطبيقات التقنية في املدارس والفصول 

الدراسية، بل وخارجها بين املعلمين والطالب، وبين املعلمين من ذوي 

وبين املعلمين واملشرفين التربويين فيما يعرف ، التخصصات الواحدة

 بمجتمعات التعلم.

 لهذه التطبيقات التي يمكن توظيفها     
ً
عد تطبيقات جوجل التعليمية مثاال

ُ
وت

في املؤسسات التعليمية لتحقق نوع من التواصل الفعال بين القائمين على 

يمي إلكتروني علالعملية التعليمة، إضافة إلى إمكانية استخدامها كوسيط ت

بحيث تمكن املعلم من تقديم العملية التعليمية خارج اإلطار التقليدي للبيئة 

املدرسية، وقد أثبتت العديد من الدراسات واألدبيات أن هذا املدخل التقني 

املستحدث قد حقق الكثير من النتائج اإليجابية في الكثير من السياقات 

ت إيجابية لدى الكثيرين ممن قاموا هاواملؤسسات، باإلضافة إلى وجود اتجا 

باالعتماد علي هذه التطبيقات، وذلك طبًقا لنتائج العديد من الدراسات والتي 

 [. 29أوصت بضرورة االعتماد على تطبيقات جوجل في العملية التعليمية ]

عد شركة جوجل العمالقة )     
ُ
( من كبرى الشركات املقدمة Googleوت

نتجت العديد من التطبيقات التقنية التربوية التي أ لخدمات اإلنترنت، حيث

، وهي حزمة من Education) (Google Apps forتخدم العملية التعليمية 

التطبيقات التي يمكن تفعيلها لتسهيل املشاركة، والتواصل واإلدارة الصفية 

في العملية التعليمية، وتتميز بأنها مجانية، وسهلة في الوصول إليها، 

ا، والقدرة التخزينية الكبيرة، ومستوى الحماية املرتفع، مه واستخدا

 ، وتقدم Googleوالحصول عليها من خالل التسجيل في حساب جوجل 

 [. 30هذه التطبيقات من خالل ما يعرف بالحوسبة السحابية ]

وتواجه مجتمعات التعلم بعض التحديات أو املعوقات، كالتواصل املباشر     

ن واملشرفين داخل البيئة الصفية؛ إذ يعاني معظم بين مجموعات املعلمي

كما أن االجتماعات التي تتم  املعلمون من محدودية وقت اليوم الدراس ي،

رة مهام داخل املدرسة دائًما ما تكون مقتضبة نتيجة ملحدودية الوقت، وكث

املعلم؛ حيث قد يتم تأجيل بعض املوضوعات أو القضايا الجتماعات قادمة، 

أهم املشكالت التي تبرر االعتماد على تطبيقات جوجل في  كما أن من

حفظ امللفات بإصدارتها املختلفة بما يعزز مجتمعات التعلم املهنية إمكانية 
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هد من خالل مشاركة دقة عملية التواصل بين املعلمين وتوفير الوقت والج

امللفات في أي وقت ومن أي مكان من خالل تقنية التخزين السحابي )جوجل 

( التي توظفها تطبيقات جوجل، كما أن من مبررات Google Driveدرايف 

االعتماد على تطبيقات جوجل أن امللفات يتم تخزينها في مكان معين داخل 

األفراد ممن لديهم حق نطاق معين وال يمكن الوصول إليه إال من قبل 

الوصول إلى هذه امللفات، ولذا حققت تطبيقات جوجل إمكانية مشاركة 

مللفات وإدارتها بشكل تعاوني بكل سهولة ويسر، كما مكنت املستخدمين من ا

دد كبير من املشاركين في وقت واحد باإلضافة إلى إمكانية توزيع ملف واحد لع 

واحد؛ بما يسمح للمستخدمين بمقارنة استعادة املسودات املختلفة للملف ال 

بيقات جوجل الكثير النسخ املختلفة للملف الواحد، ويوفر االعتماد على تط

من النفقات؛ حيث توفر جوجل الكثير من البرمجيات والبنى التحتية 

[. وتتوفر جميع تطبيقات جوجل على الهاتف النقال 31ا املختلفة ]بصوره

نصات األخرى، ومن ثم تتيح جوجل للهواتف من خالل بيئة األندرويد أو امل

عتبار الهاتف أحد الذكية الوصول للعديد من الخدمات بصورة آنية با

سها األدوات التي ال يمكن االستغناء عنها في الحياة اليومية والتي فرضت نف

 [.32بقوة على بيئة التعليم والتعلم ] 

تها في بؤرة اهتمام وتتمتع تطبيقات جوجل بالعديد من املميزات التي جعل

 [:35[، ] 34[، ]33البحث العلمي وخاصة في مجال التربية ومن أهمها: ]

تقديم وصول سهل للبيانات واملعلومات على خوادم جوجل بدرجة عالية  -

من الثقة، واألمان ألكبر عدد من األفراد بغض النظر عن بعدي الزمان 

 واملكان. 

هزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية تسهيل الوصول للمعلومات من خالل أج -

 دون الحاجة لخدمات زائدة أو متطلبات صيانة. 

مجانية، وتتميز بإمكانية تعديلها وتطويعها، مع إمكانية  ة بصورةمتوافر   -

 االعتماد عليها في تنفيذ العديد من املهام. 

 مع  -
ً
سهولة التطبيق، وتحقيق التواصل والتعاون في إنجاز املهام تماشيا

 أهداف التعليم في القرن الحادي والعشرين. 

ملفكرات، باإلضافة إلى توفير توفير خدمات إدارة الوقت، وجدولة املهام وا -

 ة واملنتديات واملدونات.خدمات املناقش

توفير خدمات الرسائل املكتوبة، والصوتية، ومكاملات الفيديو، باإلضافة  -

والنصوص املكتوبة بما يسهل  إلى إمكانية التعديل الفوري على الرسائل

 مشاركة امللفات.

امن والذي يناسب جميع تحقق نوع من االتصال املتزامن وغير املتز  -

 انوا معلمين أو مشرفين أو طالب.املستخدمين سواء أك 

 توفير تقنية الذكاء الصناعي في العديد من التطبيقات؛ حيث أصبحت  -

 للمستخدم وبإم
ً
كانها تعديل ذاتها وطبيعة خدماتها هذه التطبيقات أكثر فهما

 بعينه. 
ً
 بما يناسب مستخدما

ستخدمي هذه انية على خوادم جوجل ملتوفير مساحة تخزينية مج -

.  10التطبيقات جوجل تصل إلى  
ً
 جيجا بايت مجانا

وتعتبر تطبيقات جوجل التعليمية من أهم التطبيقات التي يمكن      

ضمن بيئة تعليمية متكاملة، ومن هذه االستفادة منها في مجتمعات التعلم 

استناًدا على ما ورد التطبيقات التي تقدمها جوجل وتسهم في خدمة التعليم، 

 Google[ وهي: مجموعات جوجل 36في املوقع الرسمي لتطبيقات جوجل ]

Groupsوجوجل درايف ، Google Drive ومحرر مستندات جوجل ،Google 

Docs وجدول بيانات جوجل ،Google Spreadsheets وعروض جوجل ،

سوم ، ور Google Forms، ونماذج جوجل Google Presentationالتقديمية 

، ومفكرة Google Hangouts، ودردشة الفيديوGoogle Drawingجوجل 

+، وجوجل الباحث العلمي Google، وجوجل بلس Google Calendarجوجل 

Google Scholar جوجل ، وكتبGoogle Books وفيديو جوجل ،Google 

Video ومدونة جوجل ،Google Blogger.وغيرها ، 

ين مجتمعات التعلم ديد من الدراسات العالقة بوفي هذا اإلطار تناولت الع     

املهنية وتطبيقات جوجل التعليمية ومنها: املشروع البحثي الذي قامت به 

ملعلمين نحو تطبيقات جوجل من [ ويهدف إلى دراسة اتجاهات ا[31بيتس 

خالل تطبيق وحدات تعليمية لتصميم تدريس ي كدليل للمستخدمين الجدد 

ساعد هذه الوحدات املعلمين على تحقيق فهم لتطبيقات جوجل؛ بحيث ت

أكبر لهذه األدوات وتوظيفها في مجتمعات التعلم املهنية، حيث تم االعتماد 

الت الصوتية وتقديمها في صورة لى العروض التقديمية مصحوبة بالتسجيع

ن املعلمين من مشاهدة تطبيقات جوجل 
ّ
وحدات قائمة على الويب بما يمك

ديم الوحدات بأسلوب مختلط بين املتزامن وغير خطوة بخطوة، وتم تق

شروع املتزامن، تبًعا الختالف القدرات التقنية لدى املعلمين، وقد شارك في امل

عتماد على مسح تم تطبيقه على املعلمين معلمين من عشرة مدارس، وتم اال 

املشاركين في التدريب للتحقق من فاعلية الوحدة القائمة على الويب بعد 

اء منها، وأثبتت النتائج وجود ردود فعل إيجابية نحو استخدام تطبيقات االنته

 املهنية.  جوجل كأحد األدوات التعاونية في مجتمعات التعلم

[ إلى التحقق من أثر دمج 33التي قام بها كاهل ]كما هدفت الدراسة       

تطبيقات جوجل كأحد السبل التقنية لتقديم املوارد التدريسية، وسبل 

واصل والتعاون بين الطالب، واعتمدت الدراسة على املنهج الكيفي، وتم الت

لدراسة والتي تكونت من جمع البيانات من خالل املقابالت مع أفراد عينة ا

ضاء هيئة تدريس من أحد الجامعات العريقة ممن قاموا عدد ثماني أع

ألقل( باالعتماد على تطبيقات جوجل في العملية التعليمية )تطبيقين على ا

كمعينات تدريسية، وأسفرت النتائج عن وجود آمال مستقبلية كبيرة لدى 

ات جوجل في االرتقاء العاملين في الحقل التربوي بشأن جدوى تطبيق

يمي، وزيادة اندماج الطالب، وتحقيق التواصل الفعال بينهم، باملستوى التعل

ية تتناول سبل كما أشار أعضاء هيئة التدريس إلى ضرورة توفير دورات تدريب

التعامل مع هذه التطبيقات وحسن توظيفها في العملية التعليمية، كما 

ة التي تعتبر أحد األدوات التدريسية الفاعلاتفقوا على أن التقنيات التعاونية 

 أسهمت بشكل كبير في تنمية مهارات الطالب عند 

 العمل بصورة جماعية وبصورة فردية. 

ق من فوائد االعتماد على ًعا بحثًيا بهدف التحق[ مشرو 37وأجرى ساتيو ]     

 لنظام لوتس نوتس )
ً
 Lotusتطبيقات جوجل في العملية التعلمية بديال

Notesتحقيق نوع من التعاون، والتشارك، ( القائم على البريد اإللكتروني ل

والتواصل بأحد املدارس بوالية هواي، ولتحقيق هدف البحث تم إعداد 

يمها من خالل موقع عبر اإلنترنت مع االعتماد على وحدة تدريبية وتقد

الرحالت التفاعلية، والفيديوهات التعليمية، والتدريس خطوة بخطوة، 

فعالية الوحدة التدريبية عبر الوثائق ولقطات الشاشة، وللتحقق من و 

اإلنترنت تم جمع البيانات من خالل مسح تم تطبيقه على عينة املشروع 

عن وجود اتجاه إيجابي لدى املعلمين للتواصل مع البحثي والتي أسفرت 
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زمالئهم من خالل االعتماد على تطبيقات جوجل والتي تمثلت في )البريد 

 لا
ً
 (. Lotus Notesنظام لوتس نوتس )إللكتروني، ومستندات جوجل( بديال

[ واقع استخدام خدمات تطبيقات 38كما استقصت دراسة أويد وأودن ]     

التعليم العالي، والتي تمثلت في )البريد اإللكتروني، جوجل في مؤسسات 

سحابية، التقويم، واملواقع(، والتأكد من مستندات جوجل، الحوسبة ال

عدمها في االستخدام بين فريق قسم وجود فروق ذات داللة إحصائية من 

األكاديمية. واعتمدت  ABCاملعلومات وبين الفريق ذاته وطالبهم بجامعة 

إلكترونية، وتكونت نهج البحث املسحي واستخدمت استبانة الدراسة على م

عينة البحث من جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم تقنية املعلومات، 

الستخدام حيث كان استخدام تطبيقات وأشارت النتائج إلى وجود فروق في ا 

جوجل في التواصل بين األعضاء والطالب أقل من املعدل الطبيعي وأقل من 

 أعضاء الفريق وبعضهم البعض.التواصل بين 

[ املعايير التربوية والتقنية 39وحددت دراسة الغامدي ومصطفى ]      

لتصميم مجتمعات املمارسة عبر الويب، ونظًرا لطبيعة هذه الدراسة 

واألهداف التي تسعي لتحقيقها، استخدم املنهج الوصفي التحليلي في تحليل 

ومناقشة بعض الخبراء في تلك بعض مجتمعات املمارسة عبر اإلنترنت، 

عات، الستخالص أبرز معايير تصميم تلك املجتمعات بالصورة املجتم

الصحيحة، ثم عرض هذه املعايير على مجموعة من املحكمين املتخصصين 

في مجال تقنيات التعليم والخروج بقائمة من املعايير على قسمين: معايير 

ة ن تحديد املعايير التربوية والتقنيتربوية، ومعايير تقنية، وأسفرت النتائج ع

( 140( لتي بلغت )2.0الالزمة لتصميم مجتمعات املمارسة عبر الويب )

( معيارا تقنًيا بنسبة 88(%، و)37.15( معياًرا تربوًيا بنسبة )52معياًرا، منها )

(% وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق هذه املعايير في إنشاء مجتمعات 62.85)

 يب.و لا عبر املمارسة

[ التي هدفت إلى معرفة تأثير برنامج مجتمعات 40وعمر ] دراسة الزايد     

التعلم املهنية على اإلنترنت في تحسين فهم معلمات العلوم لطبيعة العلم، 

وممارسات تدريسها، وتحديد العوامل املؤثرة في فاعلية هذا البرنامج، 

ميم دراسة الحالة املعتمد على جمع واستخدمت الدراسة املنهج النوعي بتص

يانات من مصادر عدة: استبيان طبيعة العلم ومقابالت شبه مغلقة، الب

( قصدية من MOSQوتقارير التأمل الذاتي، وطبقت الدراسة على عينة )

ست معلمات علوم من مدارس املرحلة املتوسطة بمدينة الرياض. وأظهرت 

ب الصريح من خالل مجتمع التعلم نتائج الدراسة فاعلية استخدام األسلو 

على اإلنترنت في تحسين فهم املعلمات لجوانب طبيعة العلم املتعلقة  املنهي 

باملعرفة العلمية، والطرق العلمية لالستقصاء، واملسعى العلمي، وتحسين 

فهمهن ملمارسات تدريسها، وبينت النتائج أن أكثر جوانب طبيعة العلم تطوًرا 

عرفة العلمية، وعدم لنظريات والقوانين العلمية، وتغير املوهي: العالقة بين ا

وجود طريقة علمية واحدة بخطوات محددة، وتأثير الذاتية. وبرزت عدة 

عوامل أثرت في فاعلية البرنامج، أهمها: املناقشة، والتأمل، وعرض التجارب 

 التدريسية.

الطالب [ كفاءة 41واستقصت دراسة شتاوي دويقات، وعبد الرازق ]      

وجل لتدعيم عملية التعليم والتعلم، املعلمين في استخدام تطبيقات ج

باإلضافة إلى استخداماتهم لها وتصوراتهم عنها، والفوائد التي يحققونها 

واملعوقات التي تواجههم في استخدامها، واعتمد البحث على املنهج 

عتبرون % من طالب عينة البحث ي(63) الكمكيفي، حيث أظهرت النتائج أن

املتقدم في استخدام تطبيقات جوجل، ن ذوي املستوى من الخبراء أو م

% من الطالب لديهم (13)% من الطالب لديهم خبرات متوسطة، و(24)و

خبرات محدودة، كما أظهرت النتائج أن الطالب يستخدمون تطبيقات 

جوجل بصورة أساسية من أجل التواصل، وتخزين البيانات ومشاركتها، 

أن تطبيقات جوجل أدوات إلى املوارد التدريسية، ويرى الطالب  والوصول 

قيمة لتنمية عمليات التعليم والتعلم، إال أن هناك بعض املعوقات التي 

تحول دون استخدام تطبيقات جوجل، ومن أهمها محدودية الوصول  

للتقنيات الحديثة، وزيادة ضغوط العمل، ونقص مهارات التعاون، والغش 

 لمية، ونقص املهارات التكاملية. والسرقات الع

[ إلى استقصاء أثر 42كما هدفت الدراسة التي قام بها العمران، وماليك ]      

تطبيقات جوجل في بيئة العمل من وجهة نظر العاملين بمؤسسات التعليم 

العالي، واعتمدت الدراسة على استبانة إلكترونية ألعضاء هيئة التدريس، 

كونت عينة عة البيورامي من أجل جمع البيانات، وتوالفريق اإلداري بجام

مشارك، وأثبتت الدراسة وجود اتجاهات إيجابية لدى  34الدراسة من عدد 

الفريق اإلداري نحو استخدام تطبيقات جوجل عن أعضاء هيئة التدريس، 

 أن ما يقرب من )
ً
%( من املشاركين يقومون 58.8كما أشارت النتائج أيضا

ومن ثم أكدت بيقات جوجل بالفعل في تنفيذ أعمالهم، باالعتماد على تط

النتائج بشكل عام أن تطبيقات جوجل لها تأثير إيجابي على أداء املهام في 

 مؤسسات التعليم العالي.

 مشكلة الدراسة . 2

ا من كون مجتمعات التعلم املهنية أصبحت اتجاًه عاملًيا إلصالح      
ً
انطالق

كالواليات املتحدة األمريكية، وبريطانيا، وكندا التعليم في جميع دول العالم 

في الدول العربية بعامة وغيرها من الدول التي انتشرت فيها، وحداثة التطبيق 

رحلة التطبيق لبناء واململكة العربية السعودية بخاصة، حيث بدأت م

( في مدارس تطوير، وهو برنامج وطني 2012مجتمعات التعلم املهنية عام )

لتطوير  -رحمه هللا –دارس وأحد برامج مشروع امللك عبدهللا لتطوير امل

بيق واملمارسة ملجتمعات التعلم ال [. إال أن املفهوم والتط2التعليم العام ]

ملوضوع وقلة التجارب واملمارسة، كما يزال دون املستوى املأمول لحداثة ا 

ايد [، ودراسة الز 43أكدت ذلك العديد من الدراسات، كدراسة املطيري ]

[ ودراسة إسماعيل وزمالؤه 17[ ودراسة الزايدي ]23[، دراسة الغافري ]44]

[18 .] 

ودعًما لتوجه وزارة التعليم واهتمامها بتكوين ودعم مجتمعات التعلم      

قاء بالتعليم وتحسين عملياته ومخرجاته، ولكون التطوير املنهي املهنية؛ لالرت

خياًرا استراتيجًيا ملواجهة تحديات القائم على املدرسة يمثل ضرورة ملحة و 

ناء ومتطلبات التغيير وتحقيق تطلعات املؤسسات التعليمية وغاياتها وب

ج مجتمعات تعلمية مهنية قادرة على تحديد مشكالتها ومعالجتها، وإنتا

املعرفة وتوظيفها من خالل تأهيل وتدريب املعلمين واملشرفين التربويين على 

لتقنيات التعليمية، واملشاركة في بناء أدوات جديدة الوسائط االلكترونية وا

. ومناسبة تؤدي إلى التطبيق الصحيح ملجتمعات التعل
ً

م املهنية تطبيًقا فاعال

[ التي أوصت بتعميم 45] وهو ما أكدته بعض الدراسات كدراسة العجالن 

تجربة املجتمعات املهنية على جميع مدارس تطوير ومدارس التعليم العام في 

 ملكة العربية السعودية.امل

بقلة  -بعد الرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة -واستشعاًرا من الباحث

وندرة الدراسات التي تناولت هذا املوضوع وخاصة فيما يتعلق بتفعيل 
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ات التعلم من خالل التطبيقات التقنية التعليمية، كتطبيقات جوجل  مجتمع

(Google Apps وملا لها من مميزات ،)ة ضمن متعددة جاءت هذه الدراس

مجال الدراسات التي تسعى إلى تطوير مجتمعات التعلم املهنية بالتركيز على 

فئة املعلمين واملشرفين التربويين ومن خالل توظيف تطبيقات جوجل 

Google Apps.وتنمية مهارات استخدامها ووضع تصور مقترح لها )) 

 ومن هنا يتحدد السؤال الرئيس للدراسة:

 أسئلة الدراسة  .أ

 Googleما التصور املقترح لتنمية مهارات استخدام تطبيقات جوجل ) 

Appsفي مجتمعات التعلم املهنية لدى املعلمين واملشرفين التربويين؟ ) 

 قترح يجب اإلجابة عن األسئلة اآلتية:ولبناء التصور امل

في ( Google Appsما املهارات الالزمة الستخدام تطبيقات جوجل ) .1

 مجتمعات التعلم املهنية لدى املعلمين واملشرفين التربويين؟

( في Google Appsما مدى توفر مهارات استخدام تطبيقات جوجل )  .2

 املعلمين واملشرفين التربويين؟مجتمعات التعلم املهنية لدى 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعزى  .3

)التخصص، املؤهل الدراس ي، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية إلى املتغيرات 

ت، مكتب التعليم( ملدى توفر مهارات استخدام تطبيقات في التقنية واالنترن

 (. Google Appsجوجل )

 Googleما التصور املقترح لتنمية مهارات استخدام تطبيقات جوجل ) .4

Apps املشرفين التربويين؟( في مجتمعات التعلم املهنية لدى املعلمين و 

 دراسة أهداف الب. 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

( في Google Appsتحديد املهارات الالزمة الستخدام تطبيقات جوجل ) .1

 ت التعلم املهنية لدى املعلمين واملشرفين التربويين؟مجتمعا

في  (Google Appsتعرف مدى توفر مهارات استخدام تطبيقات جوجل ) .2

 مجتمعات التعلم املهنية لدى املعلمين واملشرفين التربويين؟

الكشف عن الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة ملدى توفر مهارات  .3

( تعزى إلى املتغيرات )التخصص، Google Appsتطبيقات جوجل)استخدام 

املؤهل الدراس ي، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية في التقنية، مكتب 

 .(التعليم

 Googleوضع تصور مقترح لتنمية مهارات استخدام تطبيقات جوجل ) .4

Appsفي مجتمعات التعلم املهنية لدى املعلمين واملشرفين التربويين؟ ) 

 : أهمية الدراسةج. 

 تكمن أهمية الدراسة فيما يأتي:

عد الدراسة الحالية استجابة لالتجاهات التربوية الحديثة التي أكدت ع .1
ُ
لى ت

 من
ً
أهم  ضرورة االهتمام بتفعيل مجتمعات التعلم املهنية؛ حيث إنها مدخال

 مداخل التنمية املهنية للمعلمين واملشرفين التربويين.

ساير  .2
ُ
الدراسة الحالية االتجاهات التربوية الحديثة التي تؤكد على أهمية ت

 ( املتنوعة في مجتمعات التعلم Google Appsتوظيف تطبيقات جوجل )

 املهنية.

قد تسهم نتائج الدراسة الحالية في توجيه اهتمام املعلمين واملشرفين  .3

مهارات استخدام تطبيقات التربويين نحو االستعانة بالتصور املقترح في تنمية 

 ( لدعم مجتمعات التعلم.Google Appsجوجل )

 

 دراسة الحدود د. 

ت الالزمة الستخدام الحد املوضوعي: اقتصرت الدراسة على تحديد املهارا -

( في مجتمعات التعلم املهنية لدى املعلمين Google Appsتطبيقات جوجل )

 تلك املهارات. واملشرفين التربويين، ووضع تصور مقترح لتنمية

الحد البشري: طبقت هذه الدراسة على عينة من املعلمين واملشرفين  -

 التربويين بمنطقة املدينة املنورة.

الدراسة على مكاتب التعليم بمنطقة املدينة  اقتصرت هذه املكاني:  الحد -

 املنورة دون محافظاتها.

الحد الزماني: طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني لعام  -

 هـ  1440/  1439

 مصطلحات الدراسةه. 

  Communities of Learningمجتمعات التعلم  -

. بأنها: " مجموعات من [2لتعليم ] لتطوير اويعرفها مشروع امللك عبدهللا      

األفراد املنتمين إلى نفس املهنة تتشكل وفق أطر متعددة ومستويات مختلفة 

يجمعهم االهتمام املشترك بجعل أدائهم أكثر كفاءة وفاعلية، ويعملون 

بصورة تعاونية من خالل أوعية متعددة تتيح تبادل الخبرات واكتساب أفضل 

 ات التي تواجه عملهم.ات والتحديلجة الصعوباملمارسات ومعا

 بأنها: مجموعات الفرق 
ً
ويعرف الباحث مجتمعات التعلم املهنية إجرائيا

املهنية من املعلمين واملشرفين التربويين يعملون سوًيا لتحقيق أهداف 

مشتركة؛ لتحسين أدائهم ومهاراتهم ومشاركة خبراتهم املهنية وتجاربهم وتبادل 

اتهم من خالل توظيف تطبيقات جوجل  قويم ممارسا بينهم وتاألفكار فيم

 التعليمية.

  Google Applicationsتطبيقات جوجل  -

وتعرف تطبيقات جوجل بأنها "نوع من التطبيقات القائمة على الويب التي 

تتيح الوصول إلى العديد من الخدمات التي تقدمها جوجل في أي وقت وأي 

 [.  46مكان عبر اإلنترنت ]

  Googleنها مجموعة من البرامج التي توفرها [: بأ47س ]يعرفها جرجو 

 Google App (Pocket) ،- Googleملستخدميها على االنترنت مجاًنا مثل: 

Chrome - Google (Powtoon) Google (Powtoon) App " Google 

(Quizlet) - App (Vocaroo) - Google docs- Google App (Picasion) - 

App Drawing ي ال تح" والت( تاج إال امتالك حساًبا لدىGoogle مع إمكانية )

االتصال باإلنترنت من أي مكان في العالم، ويمكن من خاللها إنشاء أشهر 

 أنواع ملفات الكمبيوتر وتشاركها مع متعلمين آخرين محددين مسبًقا".

مة من ( إجرائًيا بأنها: حز Google Appsويعرف الباحث تطبيقات جوجل )

مة من شركة جوجل والتي تحقق التواصل واملشاركة والخدمات املقداألدوات 

واملناقشة من خالل استخدامها في مجتمعات التعلم املهنية لدى املعلمين 

 واملشرفين التربويين.

  التصور املقترح: -

ويعرفه الباحث إجرائًيا: بأنه رؤية مستقبلية تتمثل في بناء تصور مقترح 

( في Google Appsات جوجل )استخدام تطبيقتنمية مهارات يساهم في 

 مجتمعات التعلم املهنية لدى املعلمين واملشرفين التربويين في املدينة املنورة.
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 الطريقة واالجراءات . 3

 منهج الدراسة أ. 

 اعتمد الباحث في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي؛ لوضع      

( في Google Appsطبيقات جوجل )تصور مقترح لتنمية مهارات استخدام ت

 مجتمعات التعلم املهنية لدى املعلمين واملشرفين التربويين.

 مجتمع الدراسة ب. 

بمكاتب التعليم  تكّون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين بمنطقة املدينة      

( معلًما، كما تكون املجتمع من جميع 8393دون محافظاتها، والبالغ عددهم )

تربويين بمنطقة املدينة بمكاتب التعليم دون محافظاتها، والبالغ املشرفين ال

 هـ. 1440 / 1439( في العام الدراس ي 171عددهم )

 عينة الدراسةج. 

الباحث عينة الدراسة باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة  اختار      

( معلًما، بينما تكونت عينة املشرفين 368حيث تكونت عينة املعلمين من )

ا تربوًيا، وكالهما نسب ممثلة ملجتمع الدراسة، 119التربويين من )
ً
( مشرف

 رات.( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للمتغي1والجدول )

 1 جدول 

 توزيع أفراد العينة من املعلمين واملشرفين التربويين وفق متغيرات الدراسة التصنيفية

 الدراسة  د. أدوات

 : وهما استبانتان الدراسة هذه في استخدمت

 التعلم  مجتمعات في( Google Apps) جوجل تطبيقات قائمة: األولى االستبانة

 .املنورة املدينة بمنطقة التربويين  واملشرفين  املعلمين  لدى املهنية

 أسئلة من األول  السؤال عن لإلجابة القائمة هذه ببناء الباحث قام وقد     

 تطبيقات لقائمة التوصل وتم املقترح، التصور  بناء ضوئها في وليتم الدراسة،

 التي  السابقة والدراسات البحوث من العديد إلى بالرجوع وذلك جوجل

 والالزمة نيةهامل التعلم مجتمعات في املستخدمة جوجل تطبيقات تناولت

: ومنها والبحوث الدراسات تلك أمثلة ومن التربويين، واملشرفين للمعلمين 

[  49]  القحطاني ودراسة ،[48]  والعبيد الشايع ودراسة ،[47] جرجس دراسة

 املتنوعة جوجل تطبيقات من تطبيًقا( 19) وبلغت ،[43] املطيري  ودراسة

 ووضع التربويين، واملشرفين للمعلمين  املهنية التعلم مجتمعات في تستخدم

 جوجل تطبيقات تضمنت قائمة صورة في تحديدها تم التي  التطبيقات

 للمعلمين  املهنية التعلم مجتمعات في أهميتها درجة منها كل وأمام التعليمية

 على األولية صورتها في االستبانة وعرض ،(مهمة غير - مهمة – جًدا مهمة)

 وتقنيات التدريس وطرق  املناهج في واملتخصصين الخبراء من مجموعة

 االستبانة تعديل تم  ومقترحات آراء من املحكمون  أبداه ما ضوء وفي التعليم،

 للمعلمين  املهنية التعلم مجتمعات في  جوجل تطبيقات قائمة لتصبح

 .تطبيًقا( 14) من مكونة النهائية صورتها في التربويين  واملشرفين 

 تطبيقات باستخدام املتعلقة املهارات قائمة: الثانية االستبانة

 واملشرفين للمعلمين املهنية التعلم مجتمعات في( Google Apps)جوجل

 من  تطبيق كل استخدام مهارات وترتيب بتجميع الباحث قام وقد. التربويين 

 للمعلمين  املهنية التعلم مجتمعات في( Google Apps) جوجل  تطبيقات

 لكل  املنطقي التتابع ضوء وفي سابًقا، تحديدها تم والتي  التربويين واملشرفين 

 تناولت التي  السابقة والدراسات البحوث من العديد إلى بالرجوع وذلك مهارة،

 السابقة والدراسات البحوث تلك ومن جوجل، تطبيقات استخدام مهارات

[  49]  القحطاني ودراسة ،[48]  والعبيد الشايع ودراسة ،[47] جرجس دراسة

 استخدام مهارات لقائمة مبدئية صورة وضع وتم ،[43] املطيري  ودراسة

 ويتضمن تطبيق كل وعرض املهنية، التعلم مجتمعات في جوجل تطبيقات

 لدى مهارة( 42) من املبدئية الصورة وتكونت استخدامه، مهارات من عدًدا

 تحت األساسية املهارات وهذه التربويين، للمشرفين  مهارة( 44)و املعلمين،

 كتب  - جوجل فيديو - جوجل صور  - جوجل وثائق) يه تطبيق عشر أربعة

 -التقديمية العروض -السحابية الحوسبة -جوجل( مفكرة) تقويم -جوجل

 البريد  -العلمي  جوجل باحث -جوجل بيانات جداول  -جوجل نماذج

 خاصة وهي) جوجل فصول  -جوجل مدونة -جوجل ترجمة -االلكتروني

 التربويين  باملشرفين خاصة وهي االجتماعية جوجل شبكة -( فقط باملعلمين 

 تم كما. ومهمة جًدا مهمة درجة) على حصلت  التي  التطبيقات وهذه( فقط

 من املحكمين  من مجموعة على املهارات لقائمة املبدئية الصورة عرض

 إجراء وبعد التعليم، وتقنيات التدريس وطرق  املناهج مجال في املتخصصين 

 ين التربويينملشرففئة ا فئة املعلمين فئات املتغير  املتغير 

 النسبة املئوية العدد  النسبة املئوية العدد 

 %41.2 49 %77.9 287 جامعي املؤهل 

 %58.8 70 %22.1 81 دراسات عليا 

 %65.6 78 %55.7 205 االجتماعي -اإلنساني التخصص 

 %34.4 41 %44.3 163 التطبيقي  -العلمي 

 %26.1 31 %21.7 80 شمال املدينة  مكتب التعليم 

 %29.4 35 %31.8 117 جنوب املدينة

 %21.8 26 %31.5 116 شرق املدينة 

 %22.7 27 %14.9 55 املدينة  غرب

 %25.2 30 %13.0 48 أقل من خمس سنوات  سنوات الخبرة

 %21.9 26 %17.7 65 سنوات  10 –6من 

 %52.9 63 %69.3 255 سنوات 10أكثر من 

 %45.4 %45.4 %63.9 235 ت دورا 5أقل من  الدورات التدريبية

 %54.6 %54.6 %36.1 133 دورات  10أكثر من 
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 غير أنها على اتفقوا التي  املهارات ستبعادا و  املحكمون، اقترحها التي  التعديالت

 في  جوجل تطبيقات استخدام بمهارات قائمة إلى التوصل تم مهمة،

 والحذف التعديل بعد املهارات عدد بلغت حيث املهنية، التعلم مجتمعات

 وكذلك للمعلمين  جوجل تطبيقات ستخدامال  مهارة( 36) واإلضافة

 .التربويين  للمشرفين 

 :واملشرفين  املعلمين  الستبانة متريةالسيكو  الخصائص

 :الثانية لالستبانة الذاتي الصدق

 العينة على ميدانًيا بتطبيقها الباحث قام االستبانة تحكيم بعد     

ا( 35)و معلًما،( 53) من واملكونة االستطالعية
ً
 حساب  تم  حيث تربوًيا، مشرف

 والذي  ثباتلا ملعامل التربيعي الجذر حساب طريق عن لها الذاتي الصدق

 فإن  عليه وبناءً  التربويين، للمشرفين ( 0.931)و للمعلمين،( 0.965) يساوي 

 للمشرفين( 0.964) و للمعلمين،( 0.982) تساوي  الذاتي الصدق قيمة

 وصالحيتها األداة صدق من التأكد إلى أدت مرتفعة درجة وهي التربويين،

 .للتطبيق

 :الثانية لالستبانة الداخلي االتساق حساب

 مهارات بين  بيرسون  ارتباط معامل باستخدام الداخلي االتساق حساب تم     

 والدرجة( Google Apps) جوجل تطبيقات باستخدام املتعلقة االستبانة

 لالستبانة الكلية والدرجة األبعاد بين  االرتباط معامالت قيم أن  وتبين  الكلية،

 للمشرفين( 797,0 -388,0) و للمعلمين،( 919,0 -657,0) بين ما تراوحت

 والدرجة مهارة كل درجة بين االرتباط معامالت قيم جميع وكانت التربويين،

 مهارات  باستثناء ،(0,01) داللة مستوى  عند دالة قيم لالستبانة الكلية

 بالنسبة ،(0.05) عند دالة كانت فقد( جوجل  فيديو جوجل، وثائق) تطبيق

 الصدق  من عالية بدرجة االستبانة تمتع إلى يشير وهذا. التربويين  للمشرفين 

 . الداخلي

 :الثانية االستبانة ثبات

 ثبات  لحساب( Alpha Cronbach) كرونباخ ألفا طريقة استخدام تم    

 ثبات  معامل فبلغ االستطالعية، العينة على تطبيقها بعد وذلك االستبانة

 ككل  االستبانة ثبات معامل  بلغ  بينما للمعلمين،( 0.965) ككل االستبانة

 ثبات  درجة ولهما مرتفعان، ثبات معامال وهما ،(0.931) التربويين  للمشرفين 

 .إحصائًيا ومقبولة عالية

 :الثانية الدراسة أداة تطبيق إجراءات

 للخطوات وفًقا تطبيقها تم الثانية االستبانة وثبات صدق من التأكد بعد

 :األتية

 خالل  من تبانةساال  من إلكترونية نسخة وتصميم بإعداد الباحث قام -

 (. google forms) جوجل نماذج

 في التربويين  واملشرفين  للمعلمين  اإللكترونية االستبانة رابط الباحث وزع -

 مكاتب  مديري  خالل من املنورة املدينة بمنطقة األربعة التعليم مكاتب

 .اإللكترونية التواصل وقنوات املنورة، املدينة بمنطقة التعليم

 للمعلمين، استبانة( 368) بلغت والتي  املكتملة االستبانات على الحصول  تم -

 .للتحليل صالحة وتعتبر التربويين، للمشرفين  استبانة( 119) و

 والدراسات  النظرية الخلفية في عرضه تم وما الدراسة، نتائج ضوء في -

 . املقترح التصور  بناء تم السابقة،

 :اإلحصائية املعالجة أساليب

 تفريغها تم وتجميعها، التربويين  واملشرفين  املعلمين  على نةاالستبا تطبيق بعد

 الحزم برنامج خالل من إحصائًيا بياناتها وملعالجة التكرارات لحصر جداول  في

 الباحث واستخدم. والعشرون  الثاني اإلصدار( SPSS. 22) اإلحصائية

 :وهي اإلحصائية األساليب من مجموعة

 .لالستبانة( الداخلي االتساق) من ققللتح وذلك بيرسون؛ ارتباط معامل -

 .االستبانة ثبات لحساب( Alpha Cronbach) كرونباخ ألفا معامل -

 .التكرارات حساب في املئوية النسب -

 .متغيرين بين  الفروق اتجاه ملعرفة" T test"  اختبار -

 الفروق ملعرفة( One Way ANOVA) االتجاه أحادي التباين تحليل اختبار -

 .العينة فئات اتجاباست بين 

 النتائج. 4

 أسئلتها عن اإلجابة ضوء في الدراسة نتائج استعراض الجزء هذه في سيتم

 :اآلتي النحو على

 تطبيقات  الستخدام الالزمة املهارات ما : األول  بالسؤال املتعلقة النتائج

 واملشرفين املعلمين لدى املهنية التعلم مجتمعات في( Google Apps) جوجل

 يين؟التربو 

 تناولت  التي  السابقة والدراسات البحوث من العديد إلى الرجوع خالل من

 للمعلمين  والالزمة املهنية التعلم مجتمعات في املستخدمة جوجل تطبيقات

 في  املتخصصين  آراء واستطالع للدراسة النظري  واإلطار التربويين  واملشرفين 

 لقائمة التوصل مت فقد التعليم، وتقنيات التدريس وطرق  املناهج مجال

 قائمة إلى التوصل تم كما تطبيًقا،( 14) من مكونة وهي جوجل تطبيقات

 الستخدام مهارة( 36) مكونة وهي جوجل تطبيقات استخدام مهارات

 .التربويين للمشرفين  وكذلك للمعلمين  جوجل تطبيقات

 تطبيقات استخدام مهارات توفر  مدى ما: الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج

 باملدينة التربويين  واملشرفين  املعلمين  لدى املهنية التعلم مجتمعات في جلجو 

 الحسابية املتوسطات حساب تم الثاني السؤال عن ولإلجابة املنورة؟

 وكانت املشاركين  الستجابات التوفر ومستوى  والترتيب املعيارية واالنحرافات

 : اآلتي الجدول  في كما النتائج

 
ً
 :املعلمين : أوال

 2 جدول 

 املعلمين  الستجابات التوفر  ومستوى  والترتيب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 مستوى التوفر الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  مهارات استخدام تطبيقات جوجل  م 

 متوسطة 1 1.000 3.1087 مهارات تطبيق ترجمة جوجل 13

 متوسطة 2 0.738 3.0426 مهارات تطبيق صور جوجل  2

 متوسطة 3 0.853 2.9814 مهارات تطبيق فيديو جوجل 3

 متوسطة 4 1.039 2.9647 مهارات تطبيق البريد االلكتروني  12
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 مستوى التوفر الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  مهارات استخدام تطبيقات جوجل  م 

 متوسطة 5 0.904 2.7944 مهارات تطبيق الحوسبة السحابية 6

 متوسطة 6 0.980 2.7038 مهارات تطبيق فصول جوجل 7

 متوسطة 7 0.839 2.5571 مهارات تطبيق وثائق جوجل  1

 متوسطة 8 1.133 2.5380 مهارات تطبيق باحث جوجل العلمي  11

 متوسطة 9 0.838 2.5068 مهارات تطبيق كتب جوجل  4

 ضعيفة  10 0.951 2.3714 مهارات تطبيق نماذج جوجل  9

 ضعيفة  11 0.878 2.2432 مهارات تطبيق عروض جوجل التقديمية 8

 ضعيفة  12 1.012 2.2364 جلمهارات تطبيق جداول بيانات جو  10

 ضعيفة  13 0.955 2.1821 مهارات تطبيق مدونة جوجل  14

 ضعيفة  14 0.878 2.1807 مهارات تطبيق تقويم )مفكرة( جوجل 5

 متوسطة - 7030. 2.5497 املتوسط العام لالستبانة ككل 

 استخدام مهارات توفر  مدى أن  إلى( 2) رقم  الجدول  في النتائج تشير     

  للمعلمين  املهنية التعلم مجتمعات في جوجل قاتتطبي
ً
 في جاءت إجماال

  إلى  وبالنظر ،(2.5497) بلغ حسابي وبمتوسط متوسطة، توفر مستوى 

 جوجل، صور  جوجل، ترجمة) تطبيق مهارات أن  ُيالحظ تطبيق كل مهارات

 وثائق  جوجل، فصول  السحابية، الحوسبة االلكتروني، البريد جوجل، فيديو

 توفر مستوى  في جاءت( جوجل كتب العلمي، جوجل ثباح جوجل،

 ُيالحظ كما ،(3.1087 - 2.5068) بين  تتراوح حسابية وبمتوسطات متوسط،

 جوجل، بيانات  جداول  التقديمية، جوجل جوجل، نماذج) تطبيق مهارات أن 

 توفر  مستوى  في جاءت( جوجل( مفكرة) تقويم جوجل، مدونة تطبيق

 من وبالرغم(. 2.3714)  - 2.1807) بين  اوحتتر  حسابية وبمتوسطات ضعيفة

 دون  أنها إال والضعيف، املتوسط بين  التوفر مدى أن  إلى تشير النتائج أن 

 وتحسين  للمعلمين  املنهي  النمو في املستمر التطور  مع وخاصة واملتوقع املأمول 

  والتقنية، الوظيفية املجاالت جميع في أدائهم
ً
 تطبيقات شيوع عن فضال

 والبيئات املنصات من العديد ووجود املهنية، التعلم تمعامجت في جوجل

  حول  تدريبية دورات تقدم التي  اإلنترنت شبكة على واملنتديات والبرمجيات

 املعلمين وفهم معرفة عدم إلى ذلك الباحث يعزو  وقد. جوجل تطبيقات

 عن منهم البعض عزوف ربما أو التعليمية، جوجل تطبيقات الستخدام

 عدم وربما استخداماتها، لتعقيد املهنية التعلم مجتمعات في استخدامها

 والتدريب أقرانهم مع التعلم مجتمعات في للمشاركة املعلمين  بعض تفضيل

 دراسة مع النتيجة هذه وتتفق جوجل، تطبيقات استخدام مهارات على

 على  املعلمين  اعتماد ضرورة على أكدت التي [. 18] وزمالؤه إسماعيل

 أنتينلوما، ودراسة. للمعلمين  املنهي النمو لتعزيز املهنية؛ التعلم مجتمعات

 في  لالندماج واملهارة املعرفة لديهم املعلمون  أن  إلى أشارت لتي [ 22] وزمالؤه

 والتطبيق  املمارسة أن  إلى أشارت التي [ 20] ويليام ودراسة املنهي، النمو

 على إيجابي أثر اله  املمارسة مجتمع في واملشاركة األقران  وتدريب واملساندة

 . التكنولوجيا مجال في القيادية املعلم وقدرة التكنولوجي التكامل

 
ً
 التربويين املشرفين : ثانيا

 3 جدول 

 التربويين املشرفين الستجابات التوفر  ومستوى  والترتيب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 مستوى التوفر الترتيب حراف املعياري ن اال  املتوسط الحسابي  مهارات استخدام تطبيقات جوجل  م 

 كبيرة 1 84118. 3.5462 مهارات تطبيق ترجمة جوجل 13

 كبيرة 2 89053. 3.4622 تطبيق البريد االلكتروني  مهارات 12

 كبيرة 3 63213. 3.3936 مهارات تطبيق صور جوجل  2

 كبيرة 4 79419. 3.3782 مهارات تطبيق الحوسبة السحابية 6

 متوسطة 5 96453. 3.1513 ماذج جوجل تطبيق نمهارات  8

 متوسطة 6 78322. 3.1204 مهارات تطبيق فيديو جوجل 3

 متوسطة 8 80921. 3.0784 مهارات تطبيق وثائق جوجل  1

 متوسطة 7 89674. 3.0773 مهارات تطبيق عروض جوجل التقديمية 7

 متوسطة 9 1.03932 2.9328 مهارات تطبيق باحث جوجل العلمي  11

 متوسطة 10 94628. 2.7647 مهارات تطبيق جداول بيانات جوجل 9

 متوسطة 11 76645. 2.7185 مهارات تطبيق كتب جوجل  4

 متوسطة 12 87414. 2.5630 مهارات تطبيق شبكة جوجل االجتماعية 10

 ضعيفة  13 80526. 2.4678 مهارات تطبيق تقويم )مفكرة( جوجل 5

 ضعيفة  14 79150. 2.2605 مهارات تطبيق مدونة جوجل  14

 متوسطة - 58366. 2.9623 املتوسط العام لالستبانة ككل 

( إلى أن مدى توفر مهارات استخدام تطبيقات جوجل 3تشير نتائج جدول )     

 جاءت في مستوى 
ً
في مجتمعات التعلم املهنية للمشرفين التربويين إجماال

النظر إلى مهارات كل (. وب2.9623توفر متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )

تطبيق )ترجمة جوجل، البريد االلكتروني، صور تطبيق ُيالحظ أن مهارات 
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جوجل، الحوسبة السحابية( جاءت في مستوى توفر كبيرة، وبمتوسطات 

(، كما ُيالحظ أن مهارات تطبيق )نماذج 3.3782- 3.5462حسابية تتراوح بين )

لتقديمية، باحث جوجل، فيديو جوجل، وثائق جوجل، عروض جوجل ا

جل، كتب جوجل، شبكة جوجل جوجل العلمي، جداول بيانات جو 

االجتماعية( جاءت في مستوى توفر متوسطة، وبمتوسطات حسابية تتراوح 

(، بينما ُيالحظ أن مهارات تطبيق تقويم )مفكرة( 3.1513- 2.5630بين )

جوجل، ومدونة جوجل( جاءت في مستوى توفر ضعيفة. وبمتوسطات 

النتائج تشير إلى أن ( وبالرغم من أن 2.4678 -2.2605تتراوح بين ) حسابية

مدى التوفر بين الكبير واملتوسط والضعيف، وتعتبر جيدة إلى حٍد ما، إال أنه 

من املتوقع أن املشرفين التربويين يمتلكون مهارات عالية، ويفعلون تقنية 

اإلشراف والتزويد االتصال وشبكات التواصل االجتماعي والتدريب في عمليات 

جتمعات التعلم املهنية؛ لكونهم يشرفون على بالتغذية الراجعة من خالل م

املعلمين ويتواصلون معهم، ويدعمون مجتمعات التعلم املهنية لديهم. وقد  

يعزو الباحث ذلك إلى إدراك وقناعة املشرفين التربويين بأهمية استخدام 

معات التعلم املهنية، خاصة تطبيقات جوجل التعليمية وتوظيفها في مجت

عد من امل
ُ
ستجدات بل واملتطلبات الالزمة في امليدان التربوي، كما أنه وأنها ت

قد يوجد بعض املشرفين لم تكن لديهم معلومات كافية عنها وال عن كيفية 

وطريقة استخدامها وتفعيلها أو التدرب عليها داخل مجتمعات التعلم، وتتفق 

[  19ي ]ة التي توصلت إليها دراسة بالير وكراتاس وألس هذه النتيجة مع النتيج

حيث أشارت إلى أن املدراء واملشرفين التربويين داخل مجتمعات التعلم 

املهنية لهم دور فعال في بناء هذه املجتمعات والعمل على استمراريتها في أداء 

دورها داخل بيئة العمل التعليمي، إال أنهم ال يقومون بالدور املنشود 

ت إلى قلة الوعي بأهمية [ التي أشار 23املطلوب منهم. ودراسة الغافري ]و 

عد أكثر التحديات التي تواجههم.
ُ
 مجتمعات التعلم املهنية ت

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث

وينص على " هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين استجابات أفراد 

عزى إلى )التخصص، املؤهل الدراس ي،
ُ
الدورات التدريبية في التقنية  العينة ت

 وات الخبرة، مكتب التعليم( واإلنترنت، سن

؛ وذلك T- testولإلجابة عن السؤال الثالث استخدم الباحث اختبار "ت"      

للمقارنة بين متوسطي استجابات املعلمين واملشرفين التربويين ملدى توفر 

تغيرات ( حسب املGoogle Appsمهارات استخدام تطبيقات جوجل)

الجامعي، الدورات التدريبية في التقنية(، بينما لتخصص الدراس ي، املؤهل )ا

( وذلك للمقارنة بين One Way ANOVAاستخدم تحليل التباين األحادي )

متوسطات استجابات املعلمين على االستبانة حسب متغيري )سنوات الخبرة، 

 مكتب التعليم( والجداول التالية توضح ذلك. 

: م
ً
 خصصتغير التأوال

 4جدول 

ا للتخصص 
ً
 املتوسطات وقيمة " ت " ومستوى الداللة ملعرفة الفروق بين استجابات املعلمين واملشرفين التربويين وفق

 عينة املشرفين التربويين عينة املعلمين املتغير  مهارات استخدام تطبيقات جوجل 

مستوى  قيمة "ت" املتوسط  العدد 

 الداللة 

مستوى  "ت" مةقي املتوسط  العدد 

 الداللة 

 978. 028.- 3.0769 78 69. 391. 2.537 163 اإلنسانية األدبية وثائق جوجل

 3.0813 41 2.572 205 العلمية التطبيقية

 505. 669.- 3.3654 78 47. -718. 3.073 163 اإلنسانية األدبية صور جوجل

 3.4472 41 3.017 205 التطبيقية العلمية

 281. 1.083 3.0641 78 *05. 2.000 3.080 163 اإلنسانية األدبية وجلفيديو ج

 3.2276 41 2.902 205 العلمية التطبيقية

 892. 136.- 2.7115 78 42. -799. 2.546 163 اإلنسانية األدبية كتب جوجل

 2.7317 41 2.475 205 العلمية التطبيقية

 452. 754.- 2.4274 78 68. -403. 2.2014 163 يةاإلنسانية األدب تقويم )مفكرة( جوجل

 2.5447 41 2.164 205 العلمية التطبيقية

 398. 848.- 3.3333 78 25. 1.143 2.854 163 اإلنسانية األدبية الحوسبة السحابية

 3.4634 41 2.746 205 العلمية التطبيقية

 633. 478.- 3.0487 78 75. 315. 2.824 163 اإلنسانية األدبية عروض جوجل التقديمية

 3.1317 41 2.608 205 العلمية التطبيقية

 450. 758.- 3.1026 78 75. -308. 2.227 163 اإلنسانية األدبية نماذج جوجل

 3.2439 41 2.256 205 العلمية التطبيقية

 273. 1.101 2.6955 78 40. 842.- 2.388 163 اإلنسانية األدبية جداول بيانات جوجل

 2.8963 41 2.357 205 العلمية التطبيقية

 488. 696.- 2.8846 78 59. 527. 2.286 163 اإلنسانية األدبية باحث جوجل العلمي 

 3.0244 41 2.196 205 العلمية التطبيقية

 011.- 3.4615 78 90. 125. 2.503 163 اإلنسانية األدبية االلكتروني البريد

 

.991 

 3.4634 41 2.565 205 العلمية التطبيقية 

 0.27 2.240 3.4231 78 26. 1.124 2.957 163 اإلنسانية األدبية ترجمة جوجل
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 3.7805 41 2.9707 205 العلمية التطبيقية

 659. 442.- 2.2372 78 14. 1.449 2.101 163 اإلنسانية األدبية مدونة جوجل

 2.3049 41 2.246 205 العلمية التطبيقية

 فصول جوجل

 )للمعلمين( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *03. 2.110 2.608 163 اإلنسانية األدبية

 2.824 205 يةالعلمية التطبيق

 شبكة جوجل االجتماعية

 )للمشرفين التربويين( 

 927. 092. 2.5684 78 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األدبية اإلنسانية

 2.5528 41 العلمية التطبيقية

 372. 896.- 2.9275 78 55. 595.- 78 163 اإلنسانية األدبية الدرجة الكلية لالستبانة

 3.0285 41 41 205 العلمية التطبيقية

 إحصائًيا دالة* 

 تطبيقات استخدام مهارات ملعظم" ت" قيمة أن( 4) الجدول  من يتضح -

 دالة غير الكلية، والدرجة للمعلمين  املهنية التعلم مجتمعات في جوجل

 أفراد بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى يشير وهذا إحصائًيا،

عزى  العينة
ُ
 في( التطبيقية العلمية -األدبية اإلنسانية) التخصصات إلى ت

 فيديو) تطبيق مهارات باستثناء لالستبانة، الكلية والدرجة األبعاد جميع

 التخصصات لصالح بينهما الفروق كانت فقد( جوجل فصول  جوجل،

 جوجل، فيديو) تطبيق مهارات أن إلى ذلك الباحث ويعزو . التطبيقية العلمية

 بل للمعلمين  املهنية التعلم مجتمعات في  وتستخدم تتوفر( جوجل وفصول 

 الدروس  إعداد في التطبيقية العلمية التخصصات أصحاب ويحتاجونها

علمين  جوجل  فصول  تشجع حيث األدبية؛ سانيةناإل بالتخصصات مقارنة
ُ
 امل

 حتى  وواجباتهم مهامهم في الطالب ومتابعة الدراسية، الواجبات تنظيم على

 استخدم واملعلمين، الطالب بين  والتواصل التعاون  وزيادة منهم، استالمها

( Docs- Gmail Google Drive) جوجل فصل إدارة في جوجل تطبيقات

 مع النتيجة هذه وتنسجم. وفعالية وتعاوًنا إنتاجية رأكث التدريس وجعل

 استخدام نحو إيجابية فعل ردود وجود أثبتت التي [ 31] بيتس دراسة

   األدوات كأحد جوجل تطبيقات

 أشارت  التي [ 38] وأودن  أويد ودراسة املهنية، التعلم مجتمعات في التعاونية

 الفريق  أعضاء بين  لالتواص في جوجل تطبيقات استخدام في فروق وجود إلى

 .الطبيعي املعدل من أقل ولكن البعض وبعضهم

 استخدام مهارات لجميع" ت" قيمة أن أيًضا الجدول  من يتضح كما -

 دالة غير التربويين للمشرفين املهنية التعلم مجتمعات في جوجل تطبيقات

 أفراد بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى يشير وهذا إحصائًيا،

عزى  ينةالع
ُ
 يدل وهذا( التطبيقية العلمية -األدبية اإلنسانية) التخصص إلى ت

ا هناك أن  على
ً
 الباحث  ويعزو  التخصص، ملتغير وفًقا العينة أفراد بين اتفاق

 استخدام مهارات توفر مدى في تأثير أي التخصص ملتغير ليس أنه إلى ذلك

 للمشرفين  ةاملهني التعلم مجتمعات في( Google Apps)جوجل تطبيقات

 املشرفين  دور  إلى[ 24] أونجر أفيدو دراسة نتائج أشارت حيث التربويين،

 من  املدارس في املهنية التعلم بمجتمعات الخاصة األعمال تسهيل في التربويين 

 بمجتمعات الخاصة األنشطة في واملشاركة املناسبة الظروف توفير خالل

 .التعلم

 
ً
 :الدراس ي  املؤهل متغير: ثانيا

 (5) ل جدو 

ا التربويين واملشرفين املعلمين استجابات بين الفروق ملعرفة الداللة ومستوى "  ت"  وقيمة املتوسطات
ً
 الدراس ي  للمؤهل وفق

 عينة املشرفين التربويين املعلمين عينة املتغير  مهارات استخدام تطبيقات جوجل 

 مستوى الداللة  قيمة "ت" املتوسط  العدد  مستوى الداللة  قيمة "ت" املتوسط  العدد 

 618. -499. 3.0340 49 15. -1.433 2.5238 287 جامعي وثائق جوجل

 3.1095 70 2.6749 81 دراسات عليا 

 455. 750. 3.4456 49 70. -377. 3.0348 287 جامعي صور جوجل

 3.3571 70 3.0700 81 دراسات عليا 

 127. 1.538 3.2517 49 82. 220. 2.9866 287 جامعي فيديو جوجل

 3.0286 70 2.9630 81 دراسات عليا 

 438. -778. 2.6531 49 20. -1.268 2.4774 287 جامعي كتب جوجل

 2.7643 70 2.6111 81 دراسات عليا 

 *05. 1.969 2.6395 49 56. -577. 2.1667 287 جامعي تقويم )مفكرة( جوجل

 2.3476 70 2.2305 81 دراسات عليا 

 464. 734. 3.4422 49 *01. 3.431- 2.7096 287 جامعي سبة السحابيةحو ال 

 3.3333 70 3.0947 81 دراسات عليا 

 *01. 2.286 3.2980 49 14. -1.478 2.2073 287 جامعي عروض جوجل التقديمية

 2.9229 70 2.3704 81 دراسات عليا 

 910. 113. 3.1633 49 25. 1.136 2.3415 287 جامعي نماذج جوجل

 3.1429 70 2.4774 81 دراسات عليا 
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 *05. 1.692 2.9388 49 *0.05 -2.187 2.1754 287 جامعي جداول بيانات جوجل

 2.6429 70 2.4527 81 دراسات عليا 

 231. -1.20 2.7959 49 *01. -2.734 2.4530 287 جامعي باحث جوجل العلمي 

 3.0286 70 2.8395 81 دراسات عليا 

 779. 282. 3.4898 49 *01. -2.420 2.8955 287 جامعي البريد االلكتروني

 3.4429 70 3.2099 81 دراسات عليا 

 -2.429 3.0418 287 جامعي ترجمة جوجل

 

.01* 49 3.6122 .715 .476 

 3.5000 70 3.3457 81 دراسات عليا 

 -889. 2.1585 287 جامعي مدونة جوجل

 

.37 49 2.2755 .172 .863 

 2.2500 70 2.2654 81 دراسات عليا 

 فصول جوجل

 )للمعلمين( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18. -1.327 2.6678 287 جامعي

 2.8313 81 دراسات عليا 

 شبكة جوجل االجتماعية

 )للمشرفين التربويين( 

 *014. 2.484 2.7959 49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جامعي

 2.4000 70 دراسات عليا 

 -1.847 2.5139 287 جامعي الدرجة الكلية لالستبانة

 

0.05* 49 3.0600 1.53 .127 

 2.8939 70 2.6767 81 دراسات عليا 

 إحصائًيا دالة* 

 السحابية، الحوسبة) تطبيق ملهارات" ت" قيمة أن ( 5) الجدول  من يتضح -

 ترجمة االلكتروني، البريد العلمي، جوجل باحث جوجل، بيانات جداول 

 داللة ذات فروق وجود إلى يشير وهذا إحصائًيا، دالة الكلية والدرجة( جوجل

عزى  العينة أفراد بين إحصائية
ُ
( عليا دراسات -جامعي) الدراس ي  املؤهل إلى ت

 مجتمعات في جوجل تطبيق مهارات توفر ملدى الكلية والدرجة املهارات تلك في

  وقد  ،(دكتوراه – ماجستير) العليا الدراسات لصالح للمعلمين  املهنية تعلمال

عزى 
ُ
 في  جوجل تطبيقات استخدام بأهمية اقتناعهم إلى الفروق هذه ت

تيحت كلما ذلك يزداد وقد املهنية التعلم مجتمعات
ُ
 لحصولهم الفرصة لهم أ

 ومهارات معارف اكتساب على قدرتهم يعني  مما عليا؛ دراسية مؤهالتهم على

 تطبيق ملهارات" ت" قيمة جاءت بينما. التقنية التطبيقات تلك مع للتعامل

( مفكرة) تقويم جوجل، كتب جوجل، فيديو  جوجل، صور  جوجل، وثائق)

 مدونة جوجل، نماذج التقديمية، جوجل عروض جوجل، فصول  جوجل،

 .إحصائًيا دالة غير( جوجل

 جوجل، وثائق) تطبيق ملهارات" ت" قيمة أن  أيًضا الجدول  من يتضح كما -

 الحوسبة جوجل،( مفكرة) تقويم جوجل، كتب جوجل، فيديو جوجل، صور 

 جوجل، بيانات جداول  جوجل، نماذج التقديمية، جوجل عروض السحابية،

 ترجمة االلكتروني، البريد العلمي، جوجل باحث االجتماعية، جوجل شبكة

 إلى  يشير وهذا إحصائًيا، دالة غير الكلية والدرجة( جوجل مدونة جوجل،

عزى  العينة أفراد بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم
ُ
 املؤهل إلى ت

 والدرجة  املهارات تلك في( دكتوراه -ماجستير) عليا دراسات -جامعي) الدراس ي 

 املهنية التعلم مجتمعات في جوجل تطبيق مهارات توفر ملدى الكلية

 توفر بمدى عالقة له ليس املؤهل غيرمت أن  يعني  مما التربويين؛ للمشرفين 

 للمشرفين  املهنية التعلم مجتمعات في التطبيقات تلك استخدام مهارات

 املشرفين  وإعداد تأهيل من متوقع هو ما إلى ذلك ُيعزى  وقد. التربويين 

 لهم تتيح والتي  التقنية الجوانب في املتعمقة والقراءة االطالع وسعة التربويين،

 باستثناء. الفروق فيها تظهر لم التي  جوجل طبيقاتت واستخدام توظيف

 جداول  التقديمية، جوجل عروض جوجل،( مفكرة) تقويم) تطبيق مهارات

 إحصائًيا دالة الفروق كانت فقد( االجتماعية جوجل شبكة جوجل، بيانات

 يتم  ما كثيًرا املهارات تلك أن  إلى ذلك يعود وربما الجامعي، املؤهل لصالح

 متطلبات من وهي التربويين  للمشرفين  املهنية التعلم مجتمعات في استخدامها

 من مجموعة تتضمن والتي  اإلشرافي األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق

 حددت والتي [ 39] ومصطفى الغامدي دراسة ذلك على أكدت كما املعايير،

 الويب عبر املمارسة مجتمعات لتصميم الالزمة والتقنية التربوية املعايير

 .اإلشرافية العملية في وتوظيفها استخدامها من ليتمكنوا ؛(2.0)

 
ً
 واإلنترنت التقنية في التدريبية الدورات متغير: ثالثا

 6 جدول 

ا التربويين واملشرفين املعلمين استجابات بين الفروق ملعرفة الداللة ومستوى "  ت"  وقيمة املتوسطات
ً
 تواإلنترن  التقنية في التدريبية للدورات وفق

مهارات استخدام تطبيقات  

 جوجل 

 عينة املشرفين التربويين عينة املعلمين املتغير 

مستوى  قيمة "ت" املتوسط  العدد 

 الداللة 

مستوى  قيمة "ت" املتوسط  العدد 

 الداللة 

 *01. -2.293 2.8951 54 *01. 3.487 2.4440 235 دورات  5أقل من  وثائق جوجل

 3.2308 65 2.7569 133 دورات  10أكثر من 

 276. -1.094 3.3241 54 *01. -3.172 2.9518 235 دورات  5أقل من  صور جوجل

 3.4513 65 3.2030 133 دورات  10أكثر من 

 226. -1.218 3.0247 54 *01. -4.496 2.8348 235 دورات  5أقل من  فيديو جوجل

 3.2000 65 3.2406 133 دورات  10أكثر من 

 131. -1.521 2.6019 54 *01. -4.526 2.3617 235 دورات  5من أقل  كتب جوجل
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 2.8154 65 2.7632 133 دورات  10أكثر من 

 295. -1.051 2.3827 54 *01. -4.251 2.0376 235 دورات  5أقل من  تقويم )مفكرة( جوجل

 2.5385 65 2.4336 133 دورات  10أكثر من 

 *01. -2.803 3.1605 54 *01. -3.680 2.6660 235 دورات  5أقل من  الحوسبة السحابية

 3.5590 65 3.0213 133 دورات  10أكثر من 

 *01. -2.917 2.8222 54 *01. -4.674 2.0866 235 دورات  5أقل من  عروض جوجل التقديمية

 3.2892 65 2.5199 133 دورات  10أكثر من 

 *0.05 -1.667 2.9907 54 *01. -4.603 2.2043 235 دورات  5أقل من  نماذج جوجل

 3.2846 65 2.6667 133 دورات  10أكثر من 

 *01. -3.581 2.4398 54 *01. -4.610 2.0582 235 دورات  5أقل من  جداول بيانات جوجل

 3.0346 65 2.5514 133 دورات  10أكثر من 

 -4.461 2.3447 235 دورات  5أقل من  باحث جوجل العلمي 

 

.01* 54 2.7778 1.490- .139 

 3.0615 65 2.8797 133 دورات  10أكثر من 

 151. -1.445 3.3333 54 *01. -3.355 2.8298 235 دورات  5أقل من  البريد االلكتروني

 3.5692 65 3.2030 133 دورات  10أكثر من 

 156. -1.428 3.4259 54 05. -2.019 3.0298 235 دورات  5أقل من  ترجمة جوجل

 3.6462 65 3.2481 133 دورات  10أكثر من 

 197. -1.299 2.1574 54 *01. -3.970 2.0362 235 دورات  5أقل من  مدونة جوجل

 2.3462 65 2.4398 133 دورات  10أكثر من 

 فصول جوجل

 )للمعلمين( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *01. -3.530 2.5702 235 دورات  5أقل من 

 2.9398 133 دورات  10أكثر من 

 شبكة جوجل االجتماعية

 )للمشرفين التربويين( 

 520. -645. 2.5062 54 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورات  5أقل من 

 2.6103 65 دورات  10أكثر من 

 *0.05 -2.859 2.7994 54 *01. -5.300 2.4087 235 دورات  5أقل من  الدرجة الكلية لالستبانة

 3.0977 65 2.7989 133 دورات  10أكثر من 

 إحصائًيا دالة* 

 والدرجة جوجل تطبيق مهارات لجميع" ت" قيمة أن( 6) الجدول  من يتضح -

 بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى  يشير وهذا إحصائًيا، دالة الكلية

عزى  العينة أفراد
ُ
 من  أقل) االنترنتو  التقنية في التدريبية الدورات متغير إلى ت

 توفر  ملدى الكلية والدرجة املهارات جميع في( دورات 10 من أكثر - دورات 5

 لصالح للمعلمين  املهنية التعلم مجتمعات في  جوجل تطبيق مهارات

 ويعزو . واالنترنت التقنية في تدريبية دورات 10 من أكثر على الحاصلين 

 مهارات استخدام على قدرةال لديهم تتوفر قد املعلمين أن إلى ذلك الباحث

 التحقوا الذين وخاصة التعلم مجتمعات في التعليمية جوجل تطبيقات

 من تدريبية دورات( 10) من ألكثر واإلنترنت التقنية مجال في تدريبية ببرامج

 بوزارة  التعليمي  املنهي للتطوير الوطني  املركز من أو الذاتي التدريب خالل

  قدم والذي التعليم
ً
 وتتفق. التخصصية النوعية التطويرية لبرامجا من عددا

 اتجاه وجود إلى أشارت والتي [ 37] ساتيو دراسة مع جزئًيا النتيجة هذه

 تطبيقات  على االعتماد خالل من زمالئهم مع للتواصل املعلمين  لدى إيجابي

 ( جوجل ومستندات اإللكتروني، البريد) في تمثلت والتي  جوجل
ً
 لنظام بديال

 توفير ضرورة إلى أشارت التي [ 33] كاهل ودراسة(. Lotus Notes) نوتس لوتس

 في توظيفها وحسن التطبيقات هذه مع التعامل سبل تتناول  تدريبية دورات

 الطالب أن  إلى أشارت التي [ 41] وزمالؤه شتاوي  ودراسة التعليمية، العملية

 التواصل، أجل من أساسية بصورة جوجل تطبيقات يستخدمون  املعلمين 

 أدوات  وأنها التدريسية، املوارد إلى والوصول  ومشاركتها، البيانات ينوتخز 

 .والتعلم التعليم عمليات لتنمية قيمة

 جوجل، صور ) تطبيق ملهارات" ت" قيمة أن  أيًضا الجدول  من يتضح كما -

 جوجل  باحث االجتماعية، جوجل شبكة جوجل، كتب جوجل، فيديو

. إحصائًيا دالة غير( جوجل مدونة ل،جوج ترجمة االلكتروني، البريد العلمي،

 الحوسبة جوجل،( مفكرة) تقويم جوجل، وثائق) تطبيق مهارات باستثناء

( جوجل بيانات جداول  جوجل، نماذج التقديمية، جوجل عروض السحابية،

 ذات فروق وجود إلى يشير وهذا إحصائًيا، دالة" ت" قيمة أن  ُيالحظ فإنه

عزى  العينة أفراد بين  إحصائية داللة
ُ
 التقنية في التدريبية الدورات متغير إلى ت

 في جوجل تطبيق مهارات توفر ملدى الكلية والدرجة املهارات لتلك واإلنترنت

 من أكثر على الحاصلين  لصالح التربويين  للمشرفين  املهنية التعلم مجتمعات

 كفايات إلى تحتاج ربما جوجل مهارات أن إلى ذلك الباحث ويعزو . دورات 10

 التربويين للمشرفين  املهنية التعلم مجتمعات في مستمرة تدريبية ودورات ىأعل

 من بالرغم. جوجل بيانات وجداول  السحابية، الحوسبة وخاصة الستخدامها

 بتقنية واملتعلقة التدريبية والدورات البرامج من العديد تتيح التعليم وزارة أن 

. التربويين  للمشرفين  نيةامله التنمية برامج خالل من واإلنترنت املعلومات

 توفير ضرورة إلى أشارت التي [ 33] كاهل دراسة مع النتيجة هذه وتنسجم

 في توظيفها وحسن التطبيقات هذه مع التعامل سبل تتناول  تدريبية دورات

 .التعليمية العملية
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 :الخبرة سنوات متغير: رابًعا

 7 جدول 

ا ONE-WAY- ANOVA األحادي التباين تحليل اختبار  نتائج
ً
 الخبرة سنوات ملتغير  وفق

مهارات 

تطبيقات 

 جوجل 

مصادر  

 التباين

 عينة املشرفين التربويين املعلمين عينة

مجموع  

 املربعات 

درجات  

 الحرية

متوسطات  

 املربعات 

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة 

مجموع  

 املربعات 

درجات  

 الحرية

متوسطات  

 املربعات 

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة 

بين   وثائق جوجل

 املجموعات

2.074 2 1.037 1.476 230 1.992 2 .996 1.535 .220 

داخل  

 املجموعات

256.506 365 .703 75.276 116 .649 

 118 77.268 367 258.579 اإلجمالي

بين   صور جوجل

 املجموعات

1.928 2 .964 1.774 .171 2.237 2 1.118 2.889 .01* 

داخل  

 املجموعات

198.405 365 .544 44.915 116 .387 

 118 47.152 367 200.333 اإلجمالي

بين   فيديو جوجل

 املجموعات

.949 2 .475 .650 .522 .093 2 .046 .074 .928 

داخل  

 املجموعات

266.285 365 .730 72.292 116 .623 

 118 72.385 367 267.234 اإلجمالي

بين   كتب جوجل

 املجموعات

.190 2 .095 .135 .874 1.586 2 .793 1.358 .261 

داخل  

 املجموعات

258.043 365 .707 67.733 116 .584 

 118 69.319 367 258.233 اإلجمالي

تقويم )مفكرة( 

 جوجل

بين  

 املجموعات

1.676 2 .838 1.087 .338 2.336 2 1.168 1.827 .166 

داخل  

 املجموعات

281.446 365 .771 74.179 116 .639 

 118 76.515 367 283.122 اإلجمالي

الحوسبة 

 السحابية

بين  

 املجموعات

.156 2 .078 .095 .910 1.517 2 .759 1.207 .303 

داخل  

 املجموعات

300.341 365 .823 72.910 116 .629 

 118 74.428 367 300.497 اإلجمالي

عروض جوجل  

 التقديمية

ن  بي

 املجموعات

1.751 2 .876 1.136 .322 .019 2 .010 .012 .988 

داخل  

 املجموعات

281.327 365 .771 94.869 116 .818 

 118 94.889 367 283.078 اإلجمالي

بين   نماذج جوجل

 املجموعات

1.750 2 .875 .967 .381 5.058 2 2.529 2.801 .01* 

داخل  

 املجموعات

330.162 365 .905 104.720 116 .903 

 118 109.777 367 331.912 اإلجمالي

 *01. 3.002 2.600 2 5.200 452. 796. 817. 2 1.635بين  جداول بيانات 
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 املجموعات جوجل

داخل  

 املجموعات

374.797 365 1.027 100.462 116 .866 

 118 105.662 367 376.432 اإلجمالي

باحث جوجل 

 لعلمي ا

بين  

 املجموعات

1.740 2 .870 .676 .509 1.596 2 .798 .735 .482 

داخل  

 املجموعات

469.727 365 1.287 125.867 116 1.085 

 118 127.462 367 471.467 اإلجمالي

البريد 

 االلكتروني

بين  

 املجموعات

.264 2 .132 .122 .886 1.436 2 .718 .904 .408 

داخل  

 اتاملجموع

396.277 365 1.086 92.143 116 .794 

 118 93.580 367 396.541 اإلجمالي

 ترجمة جوجل

 

بين  

 املجموعات

.548 2 .274 .273 .762 .592 2 .296 .414 .662 

داخل  

 املجموعات

367.104 365 1.006 82.904 116 .715 

 118 83.496 367 367.652 اإلجمالي

  بين جلمدونة جو 

 املجموعات

1.105 2 .552 .603 .548 1.602 2 .801 1.285 .281 

داخل  

 املجموعات

334.197 365 .916 72.323 116 .623 

 118 73.924 367 335.302 اإلجمالي

 فصول جوجل

 )للمعلمين( 

بين  

 املجموعات

.077 2 .039 .040 .961  

داخل  

 املجموعات

352.415 365 .966 

 367 352.492 اإلجمالي

شبكة جوجل 

 االجتماعية

 

)للمشرفين  

 التربويين(

بين  

 املجموعات

 *01. 3.910 2.847 2 5.695 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داخل  

 املجموعات

84.471 116 .728 

 118 90.166 اإلجمالي

الدرجة الكلية 

 لالستبانة

بين  

 املجموعات

.201 2 .101 .203 .817 1.013 2 .507 1.500 .227 

داخل  

 املجموعات

181.328 365 .497 39.184 116 .338 

 118 40.197 367 181.529 اإلجمالي

 إحصائًيا الةد* 

 والدرجة جوجل تطبيقات مهارات لجميع( ف) قيم أن( 7) جدول  من يتضح -

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى وتشير إحصائًيا، دالة غير الكلية

 توفر  ملدى املعلمين  استجابات متوسطات بين( 0.05) و( 0.01) مستوى  عند

عزى  الكلية والدرجة جوجل تطبيقات مهارات جميع
ُ
 الخبرة، سنوات إلى ت

 عالقة له ليس الخبرة سنوات متغير أن  من بالرغم أنه إلى ذلك الباحث ويعزو 

 املهنية التعلم مجتمعات في التطبيقات تلك استخدام مهارات توفر بمدى

 من بالرغم املهارات تلك توفر في متساوون  املعلمين جميع إن  حيث للمعلمين؛

 املهنية التعلم مجتمعات برنامج تأثير ن أ إال لديهم، الخبرة سنوات اختالف

 العلمية والطرق  التدريس، وممارسات الفهم تحسين في يساهم اإلنترنت على

 وهو التدريسية، التجارب وعرض والتأمل، املناقشة، خالل من لالستقصاء

 مع جزئًيا النتيجة هذه وتتفق[. 40] وعمر الزايد دراسة نتائج إليه أشارت ما

 داللة ذات فروق وجود عدم عن كشفت التي [ 21] والشهومي إبراهيم دراسة

عزى  الدراسة عينة أفراد استجابات في إحصائية
ُ
 في  الخبرة سنوات متغير إلى ت

 .املدرسية اإلدارة مشرفي نظر وجهة من املهنية التعلم مجتمعات بناء
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 جوجل، تطبيقات مهارات ملعظم( ف) قيم أن  أيًضا الجدول  من يتضح كما -

 داللة ذات فروق وجود عدم إلى وتشير إحصائًيا دالة غير الكلية لدرجةا وفي

 املشرفين  استجابات متوسطات بين ( 0.05)و( 0.01) مستوى  عند إحصائية

 Google) جوجل تطبيقات مهارات استخدام مهارات توفر ملدى التربويين 

Apps )عزى  الكلية والدرجة
ُ
 قات تطبي مهارات باستثناء الخبرة، سنوات إلى ت

 جوجل  شبكة جوجل، بيانات جداول  جوجل، نماذج جوجل، صور )

 ،(0.05) و( 0.01) مستوى  عند احصائيا دالة" ف" قيمة فكانت( االجتماعية

 استخدام تم املهارات تلك في العينة افراد بين  الفروق اتجاهات ولتحديد

 : في كاآلتي نتائجه وكانت( scheffe) شيفيه اختبار

 : جوجل صور  تطبيق مهارات -

 بلغت جوجل صور  تطبيق ملهارات( ف)  قيمة أن ( 7) جدول  من يتضح

(  0.01) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى وتشير ،(2.889)

 مهارات استخدام توفر ملدى التربويين  املشرفين  استجابات متوسطات بين 

 الفروق  اتجاهات ولتحديد الخبرة، سنوات متغير حسب جوجل صور  تطبيق

 -:كاآلتي نتائجه وكانت( scheffe) شيفيه اختبار استخدام تم

 8 جدول 

ا جوجل صور  تطبيق مهارات  في الفروق اتجاه لتحديد شيفيه اختبار 
ً
 الخبرة سنوات  ملتغير  وفق

 سنوات فأكثر  10من  سنوات  10إلى أقل من -6 من سنوات  5أقل من  املتوسط الحسابي  مكتب التعليم 

 - - - 3.6111 سنوات  5أقل من 

 - - 17251. 3.4386 سنوات  10إلى أقل من -5من 

 - 15050. 32302. 3.2881 سنوات فأكثر  10من 

 دالة( scheffe) شيفيه الختبار البعدية املقارنات نتائج أن  الجدول  من يتضح

 توفر  ملدى التربويين  املشرفين  استجابات بين  فروق وجود يعني  مما إحصائًيا؛

 متوسط بين الخبرة سنوات حسب جوجل صور  يقتطب مهارات استخدام

 وذلك( سنوات 10 من أكثر) و ،(سنوات 5 من أقل) الخبرة سنوات درجات

 في( 3.6111) األعلى املتوسط ذات( سنوات 5 من أقل) الخبرة سنوات لصالح

قل املتوسط مقابل
ٌ
 (. 3.2881) األ

 االجتماعية جوجل شبكة تطبيق مهارات -

 االجتماعية جوجل شبكة تطبيق ملهارات( ف) قيمة أن( 7) جدول  من يتضح

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى  وتشير ،(3.910) بلغت

 استخدام توفر ملدى التربويين  املشرفين  استجابات متوسطات بين ( 0.01)

 الخبرة، سنوات متغير حسب االجتماعية جوجل شبكة تطبيق مهارات

  شيفيه اختبار ستخداما تم الفروق اتجاهات ولتحديد

(scheffe )كاآلتي نتائجه وكانت:-  

ا االجتماعية جوجل شبكة تطبيق مهارات  في الفروق اتجاه لتحديد شيفيه  اختبار  9 جدول 
ً
 الخبرة سنوات ملتغير  وفق

 سنوات فأكثر  10من  سنوات  10إلى أقل من -6من  سنوات  5أقل من  املتوسط الحسابي  مكتب التعليم 

 - - - 2.9000 نوات س 5أقل من 

 - - 23333. 2.6667 سنوات  10 إلى أقل من -6من 

 - 27619. 50952. 2.3905 سنوات فأكثر  10من 

( scheffe) شيفيه الختبار البعدية املقارنات نتائج أن  الجدول  من يتضح     

 ملدى  التربويين  املشرفين  استجابات بين  فروق وجود يعني  مما إحصائًيا؛ دالة

 سنوات  حسب االجتماعية جوجل شبكة تطبيق مهارات تخداماس توفر

 من أكثر)و ،(سنوات 5 من أقل) الخبرة سنوات درجات متوسط بين الخبرة

 املتوسط ذات( سنوات 5 من أقل) الخبرة سنوات لصالح وذلك( سنوات 10

قل املتوسط مقابل في( 2.9000) األعلى
ٌ
  إلى  ذلك الباحث ويعزو (. 2.3905) األ

 في  الدافعية لديهم( سنوات 5 من أقل) الخبرة ذوي  من التربويين  فين املشر  أن 

 الخبرات  اكتساب على  يساعدهم مما باستمرار؛ املنهي  ونموهم أدائهم تطوير

 مهارات ومنها التعليمية، جوجل وتطبيقات بالتقنيات املتعلقة واملهارات

 الصور  عن البحث ملهارات استخدامهم حيث من( جوجل صور ) تطبيق

 املشرفين من املجموعة أعضاء مع ومشاركتها وحفظها جوجل، في ملوجودةا

 حيث  من( االجتماعية جوجل شبكة) مهارات وكذلك املعلمين، أو التربويين 

 املعلمين  أو التربويين  املشرفين  مجموعات تقسيم ملهارات استخدامهم

 كتهمومشار  التربويين  املشرفين  مع دورية اجتماعات وعقد صغيرة، ملجتمعات

 دراسة عليه أكدت ما وهو والنصوص، التعليمية الفيديو ومقاطع بالصور 

 التعلم مجتمعات في التعاوني النموذج أن  إلى أشارت التي [ 25] رودريجز

 الثقة وتعزيز والتعاون، املوارد، وتحديد الثقة، بناء في فعال أثر له كان  املهنية

 تعزيز في اإلشراف أو دارةاإل  أهمية وعلى املهنية، التنمية عمليات خالل

 . املدرس ي  الفريق أعضاء بين  التعاونية الفعالية

 جوجل نماذج تطبيق مهارات -

 بلغت  جوجل نماذج تطبيق ملهارات( ف) قيمة أن ( 7) جدول  من يتضح

(  0.01) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى وتشير ،(2.801)

 مهارات استخدام توفر ملدى يين التربو  املشرفين  استجابات متوسطات بين 

 اتجاهات  ولتحديد الخبرة، سنوات متغير حسب جوجل نماذج تطبيق

 -:كاآلتي نتائجه وكانت( scheffe) شيفيه اختبار استخدام تم الفروق

ا  جوجل نماذج تطبيق مهارات في  الفروق اتجاه لتحديد شيفيه  اختبار  10 جدول 
ً
 الخبرة سنوات ملتغير  وفق

 سنوات فأكثر  10من  سنوات  10إلى أقل من -6من  سنوات  5أقل من  املتوسط الحسابي  مكتب التعليم 

 - - - 3.2167 سنوات  5أقل من 

 - - 36228.- 3.5789 سنوات  10إلى أقل من -6من 

 - 57180. 20952. 3.0071 سنوات فأكثر  10من 
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( scheffe) شيفيه الختبار البعدية املقارنات نتائج أن  الجدول  من يتضح     

 ملدى  التربويين  املشرفين  استجابات بين  فروق وجود يعني  مما إحصائًيا؛ دالة

 بين  الخبرة سنوات حسب جوجل نماذج تطبيق مهارات استخدام توفر

 10 من أكثر) و( سنوات 10 من أقل إلى 6 من) الخبرة سنوات درجات متوسط

 ذات( واتسن 10 من أقل إلى 6 من) الخبرة سنوات لصالح وذلك( سنوات

قل املتوسط مقابل في( 3.5789) األعلى املتوسط
ٌ
 (. 3.0071) األ

 جوجل بيانات جداول  تطبيق مهارات -

 تطبيق مهارات استخدام توفر ملدى( ف) قيمة أن ( 7) جدول  من يتضح     

 داللة ذات فروق وجود إلى وتشير ،(3.002) بلغت جوجل بيانات  جداول 

 التربويين  املشرفين  استجابات متوسطات بين ( 0.01) مستوى  عند إحصائية

 متغير حسب جوجل بيانات جداول  تطبيق مهارات استخدام توفر ملدى

 شيفيه اختبار استخدام تم الفروق اتجاهات ولتحديد الخبرة، سنوات

(scheffe )كاآلتي نتائجه وكانت:- 

 11 جدول 

ا جوجل اتبيان  جداول  تطبيق مهارات  في الفروق اتجاه لتحديد شيفيه اختبار 
ً
 الخبرة سنوات ملتغير  وفق

 سنوات فأكثر  10من  سنوات  10إلى أقل من -6من  سنوات  5أقل من  املتوسط الحسابي  مكتب التعليم 

 - - - 2.8083 سنوات  5أقل من 

 - - 40219.- 3.2105 سنوات  10إلى أقل من -6من 

 - 58553. 18333. 2.6250 سنوات فأكثر  10من 

 دالة( scheffe) شيفيه الختبار البعدية املقارنات نتائج أن  الجدول  من يتضح

 توفر  ملدى التربويين  املشرفين  استجابات بين  فروق وجود يعني  مما إحصائًيا؛

 متوسط بين  الخبرة سنوات حسب جوجل جداول  تطبيق مهارات استخدام

( سنوات 10 من أكثر) و( سنوات 10 من أقل إلى 6 من) الخبرة سنوات درجات

 املتوسط ذات( سنوات 10 من أقل إلى 6 من) الخبرة سنوات لصالح وذلك

قل املتوسط مقابل في( 3.2105) األعلى
ٌ
  إلى  ذلك الباحث ويعزو (. 2.6250) األ

 لديهم( سنوات 10من  أقل إلى -6 من) الخبرة ذوي  من التربويين  املشرفين  أن 

  اإلشرافية واملمارسة الخبرة من
ً
 التقنية ملهاراتوا للخبرات امتالكهم عن فضال

 مهارات  استخدام من يمكنهم ما التعليمية جوجل تطبيقات بعض وخاصة

 استبيانات  تصميم ملهارات استخدامهم حيث من( جوجل نماذج) تطبيق

 التعليمية، للنماذج املعلمين  أو املشرفين  ومشاركة املعلمين، أو للمشرفين 

 إنشاء ملهارات استخدامهم حيث من( جوجل بيانات جداول ) مهارات وكذلك

 نتائج، إلى وتحليلها البيانات جداول  وتصدير  واستيراد البيانات جداول 

 نتيجة مع جزئًيا النتيجة هذه وتتفق املعلمين، أو املشرفين  مع ومشاركتها

 التدريس هيئة أعضاء من املشاركين أن  إلى أشارت التي [ 42] العمران دراسة

 من لها ملا أعمالهم، تنفيذ في فعل بال  جوجل تطبيقات على باالعتماد يقومون 

 . العالي التعليم مؤسسات في املهام أداء على إيجابي تأثير

 :التعليم مكتب متغير: خامًسا

 12 جدول 

ا ONE-WAY- ANOVA األحادي التباين تحليل اختبار  نتائج
ً
 التعليم  مكتب ملتغير  وفق

مهارات 

تطبيقات 

 جوجل 

مصادر  

 التباين

شرفين التربويينامل عينة عينة املعلمين  

مجموع  

 املربعات 

درجات  

 الحرية

متوسطات  

 املربعات 

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة 

مجموع  

 املربعات 

درجات  

 الحرية

متوسطات  

 املربعات 

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة 

بين   وثائق جوجل

 املجموعات

10.365 3 3.455 5.066 .01* 1.630 3 .543 .826 .482 

داخل  

 املجموعات

248.215 364 .682 75.638 115 .658 

 118 77.268 367 258.579 اإلجمالي

بين   صور جوجل

 املجموعات

8.950 3 2.983 5.674 .01* 3.961 3 1.320 3.516 .01* 

داخل  

 املجموعات

191.383 364 .526 43.191 115 .376 

 118 47.152 367 200.333 اإلجمالي

بين   فيديو جوجل

جموعاتامل  

15.440 3 5.147 7.440 .01* .771 3 .257 .412 .744 

داخل  

 املجموعات

251.794 364 .692 71.614 115 .623 

 118 72.385 367 267.234 اإلجمالي

بين   كتب جوجل

 املجموعات

9.417 3 3.139 4.592 .01* .453 3 .151 .252 .860 

 599. 115 68.866 684. 364 248.816داخل  
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 املجموعات

 118 69.319 367 258.233 اإلجمالي

تقويم )مفكرة( 

 جوجل

بين  

 املجموعات

14.033 3 4.678 6.327 .01* .285 3 .095 .143 .934 

داخل  

 املجموعات

269.089 364 .739 76.230 115 .663 

 118 76.515 367 283.122 اإلجمالي

الحوسبة 

 السحابية

بين  

 املجموعات

4.112 3 1.371 1.684 .170 1.640 3 .547 .864 .462 

داخل  

 املجموعات

296.385 364 .814 72.788 115 .633 

 118 74.428 367 300.497 اإلجمالي

عروض جوجل  

 التقديمية

بين  

 املجموعات

11.157 3 3.719 4.978 .01* 1.695 3 .565 .697 .556 

داخل  

 املجموعات

271.921 364 .747 93.194 115 .810 

 118 94.889 367 283.078 اإلجمالي

بين   نماذج جوجل

 املجموعات

9.334 3 3.111 4.978 .01* 5.410 3 1.803 1.987 .120 

داخل  

 املجموعات

322.578 364 .886 104.368 115 .908 

 118 109.777 367 331.912 اإلجمالي

نات جداول بيا

 جوجل

بين  

 املجموعات

14.328 3 4.776 3.511 .01* 9.022 3 3.007 3.579 .01* 

داخل  

 املجموعات

362.104 364 .995 96.640 115 .840 

 118 105.662 367 376.432 اإلجمالي

باحث جوجل 

 العلمي 

  بين

 املجموعات

25.156 3 8.385 4.801 .01* 2.919 3 .973 .898 .444 

  داخل

 املجموعات

446.312 364 1.226 124.543 115 1.083 

 118 127.462 367 471.467 اإلجمالي

البريد 

 االلكتروني

بين  

 املجموعات

6.795 3 2.265 6.839 .01* 4.235 3 1.412 1.817 .148 

داخل  

 املجموعات

389.746 364 1.071 89.345 115 .777 

 118 93.580 367 396.541 اإلجمالي

 ترجمة جوجل

 

بين  

 املجموعات

2.223 3 .741 2.115 .05* 1.589 3 .530 .743 .528 

داخل  

 املجموعات

365.430 364 1.004 81.907 115 .712 

 118 83.496 367 367.652 اإلجمالي

بين   مدونة جوجل

 املجموعات

16.273 3 5.424 .738 .530 1.326 3 .442 .700 .554 

داخل  

 املجموعات

319.028 364 .876 72.598 115 .631 

 118 73.924 367 335.302 اإلجمالي
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 فصول جوجل

 )للمعلمين( 

بين  

 املجموعات

14.272 3 4.757 5.120 .01*  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داخل  

 املجموعات

338.220 364 .929 

 367 352.492 اإلجمالي

شبكة جوجل 

 االجتماعية

للمشرفين  )

 التربويين(

بين  

 املجموعات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  7.841 3 2.614 3.651 .01* 

داخل  

 املجموعات

82.325 115 .716 

 118 90.166 اإلجمالي

الدرجة الكلية 

 لالستبانة

بين  

 املجموعات

8.761 8.761 2.920 6.153 .01* .963 3 .321 .941 .424 

داخل  

 املجموعات

172.768 172.768 .475 39.235 115 .341 

 118 40.197 181.529 181.529 اإلجمالي

 إحصائًيا دالة* 

 صور  جوجل، وثائق) تطبيقات ملهارات( ف) قيمة أن ( 12) جدول  من يتضح -

 جوجل  عروض جوجل،( مفكرة) تقويم جوجل، كتب جوجل، فيديو جوجل،

 العلمي، جوجل باحث جوجل، بيانات جداول  جوجل، نماذج ،التقديمية

 دالة الكلية، والدرجة( جوجل فصول  جوجل، مدونة االلكتروني، البريد

 بين  فروق وجود إلى وتشير ،(0.05) و( 0.01) مستوى  عند إحصائًيا

 جوجل  تطبيقات مهارات استخدام توفر ملدى املعلمين  استجابات متوسطات

عزى 
ُ
 السحابية، الحوسبة) تطبيق مهارات باستثناء عليم،الت مكتب إلى ت

 اتجاهات ولتحديد احصائًيا، دالة غير" ف" قيمة فكانت ( جوجل وترجمة

 شيفيه اختبار استخدام تم الكلية الدرجة في العينة أفراد بين الفروق

(scheffe )كاآلتي نتائجه وكانت: 

 : للمقياس الكلية الدرجة -

  وتشير ،(6.153) بلغت الكلية للدرجة( ف) ةقيم أن ( 12) جدول  من يتضح

 متوسطات بين ( 0.01) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى

 ولتحديد  التعليم، مكتب متغير حسب الكلية الدرجة في املعلمين  استجابات

 نتائجه وكانت( scheffe) شيفيه اختبار استخدام تم الفروق اتجاهات

 -:كاآلتي

 13 جدول 

ا للمعلمين املهنية التعلم مجتمعات في  جوجل تطبيقات مهارات توفر  ملدى الكلية الدرجة  في الفروق اتجاه لتحديد شيفيه اختبار 
ً
 التعليم مكتب  ملتغير  وفق

 غرب املدينة املنورة شرق املدينة جنوب املدينة  شمال املدينة املنورة املتوسط الحسابي  مكتب التعليم 

 - - - - 2.7531 شمال املدينة املنورة 

 - - -  39843. 2.3546 املدينة املنورة  جنوب

 - -  27899.- 11943. 2.6336 شرق املدينة املنورة 

 - 14172. 13728.- 26115. 2.4919 غرب املدينة املنورة 

( scheffe) شيفيه الختبار البعدية املقارنات نتائج أن  الجدول  من يتضح -

 توفر ملدى املعلمين استجابات بين  فروق وجود يعني  مما إحصائًيا؛ دالة

 درجات  متوسط بين التعليم ملكتب وفًقا جوجل تطبيق مهارات استخدام

 مكتب لصالح وذلك( املنورة املدينة جنوب) و ،(املنورة املدينة شمال) مكتب

 املتوسط مقابل في( 2.7531) األعلى املتوسط ذات( املنورة املدينة شمال)

قل
ٌ
 شمال التعليم مكتب وتميز نشاط إلى ذلك لباحثا ويعزو (. 2.919) األ

 ISO)“ الدولية األيزو  شهادة على املكتب حصل حيث املنورة، املدينة

 اإلشرافي الجانب في العاملية للمعايير موافقة خدمات تقديم في”( 9001:2015

  واإلداري، والتعليمي 
ً
 سعَيا وبرامجه ومجاالته التميز ثقافة نشر عن فضال

 املنورة باملدينة للتعليم العامة اإلدارة رؤية من املنبثقة املكتب ةرؤي لتحقيق

 .  2030 اململكة ورؤية الوطني  التحول  برنامج وتحقيق

 جوجل، تطبيقات مهارات ملعظم( ف) قيم أن  أيًضا الجدول  من يتضح كما -

 داللة ذات فروق وجود عدم إلى وتشير إحصائًيا دالة غير الكلية الدرجة وفي

 املشرفين  استجابات متوسطات بين ( 0.05) و( 0.01) مستوى  عند ةإحصائي

 Google)جوجل تطبيقات مهارات استخدام مهارات توفر ملدى التربويين 

Apps )عزى  الكلية والدرجة
ُ
 مهارات باستثناء التعليم مكتب متغير إلى ت

( االجتماعية جوجل شبكة جوجل، بيانات جداول  جوجل، صور ) تطبيقات

 العينة افراد بين  الفروق اتجاهات ولتحديد احصائًيا، دالة" ف" قيمة فكانت

 : كاآلتي نتائجه وكانت( scheffe) شيفيه اختبار استخدام تم املهارات تلك في

 جوجل صور  تطبيق مهارات -

 بلغت جوجل صور  تطبيق ملهارات( ف) قيمة أن ( 12) جدول  من يتضح -

(  0.01) مستوى  عند حصائيةإ داللة ذات فروق وجود إلى وتشير ،(3.516)

 مهارات استخدام توفر ملدى التربويين  املشرفين  استجابات متوسطات بين 

 الفروق  اتجاهات ولتحديد التعليم، مكتب متغير حسب جوجل صور  تطبيق

 :  كاآلتي نتائجه وكانت( scheffe) شيفيه اختبار استخدام تم
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 14 جدول 

ا التربويين املشرفين لدى جوجل صور  تطبيق اراتمه  في الفروق اتجاه لتحديد شيفيه اختبار 
ً
 التعليم مكتب ملتغير  وفق

 املدينة املنورة غرب شرق املدينة جنوب املدينة  شمال املدينة املنورة املتوسط الحسابي  مكتب التعليم 

 - - - - 3.4479 شمال املدينة املنورة 

 - - - 14468.- 3.5926 جنوب املدينة املنورة 

 - - 23926. 09458. 3.3533 املنورة  شرق املدينة

 - 26359. 50285. 35817. 3.0897 غرب املدينة املنورة 

( scheffe) شيفيه الختبار البعدية املقارنات نتائج أن  الجدول  من يتضح     

 ملدى  التربويين  املشرفين  استجابات بين  فروق وجود يعني  مما إحصائًيا؛ دالة

 متوسط بين  التعليم ملكتب وفًقا جوجل ور ص تطبيق مهارات استخدام توفر

 لصالح وذلك( املنورة املدينة غرب)و ،(املنورة املدينة جنوب) مكتب درجات

 مقابل  في( 3.5926) األعلى املتوسط ذات( املنورة املدينة جنوب) مكتب

قل املتوسط
ٌ
 (.  3.0897) األ

  جوجل بيانات جداول  تطبيق مهارات -

 جوجل  بيانات جداول  تطبيق ملهارات( ف) مةقي أن ( 12) جدول  من يتضح 

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى  وتشير ،(3.579) بلغت

 مهارات استخدام ملدى التربويين املشرفين  استجابات متوسطات بين ( 0.01)

  ولتحديد  التعليم، مكتب متغير حسب جوجل بيانات جداول  تطبيق

 :كاآلتي نتائجه وكانت( scheffe) شيفيه اختبار استخدام تم الفروق اتجاهات

 15 جدول 

ا التربويين للمشرفين جوجل بيانات جداول  تطبيق مهارات  في الفروق اتجاه لتحديد شيفيه اختبار 
ً
 التعليم مكتب ملتغير  وفق

 غرب املدينة املنورة شرق املدينة جنوب املدينة  شمال املدينة املنورة املتوسط الحسابي  مكتب التعليم 

 - - - - 2.4844 مال املدينة املنورة ش

 - - - 09201.- 2.5764 املدينة املنورة  جنوب

 - - 58361.- 67563.- 3.1600 شرق املدينة املنورة 

 - 16962. 41400.- 50601.- 2.9904 غرب املدينة املنورة 

( scheffe) شيفيه الختبار البعدية املقارنات نتائج أن  الجدول  من يتضح      

 ملدى  التربويين  املشرفين  استجابات بين  فروق وجود يعني  مما إحصائًيا؛ ةدال

 بين التعليم ملكتب وفًقا جوجل بيانات جداول  تطبيق مهارات استخدام توفر

 وذلك( املنورة املدينة شمال) و ،(املنورة املدينة شرق ) مكتب درجات متوسط

 مقابل  في( 3.1600) ىاألعل املتوسط ذات( املنورة املدينة شرق ) مكتب لصالح

قل املتوسط
ٌ
 (. 2.4844) األ

 االجتماعية جوجل شبكة تطبيق مهارات -

 االجتماعية جوجل شبكة تطبيق ملهارات( ف) قيمة أن( 12) جدول  من يتضح

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى  وتشير ،(3.651) بلغت

 استخدام توفر دىمل التربويين  املشرفين  استجابات متوسطات بين ( 0.01)

 التعليم، مكتب متغير حسب االجتماعية جوجل شبكة تطبيق مهارات

 وكانت( scheffe) شيفيه اختبار استخدام تم الفروق اتجاهات ولتحديد

 -:كاآلتي نتائجه

 16 جدول 

  التربويين للمشرفين االجتماعية جوجل شبكة تطبيق مهارات  في الفروق اتجاه لتحديد شيفيه اختبار 
ً
 التعليم  مكتب ملتغير  اوفق

 غرب املدينة املنورة شرق املدينة جنوب املدينة  شمال املدينة املنورة املتوسط الحسابي  مكتب التعليم 

 - - - - 2.3229 شمال املدينة املنورة 

 - - - 18634.- 2.5093 جنوب املدينة املنورة 

 - - 53074.- 71708.- 3.0400 شرق املدينة املنورة 

 - 56564. 03490. 15144.- 2.4744 ة املنورة غرب املدين

( scheffe) شيفيه الختبار البعدية املقارنات نتائج أن  الجدول  من يتضح     

 ملدى  التربويين  املشرفين  استجابات بين  فروق وجود يعني  مما إحصائًيا؛ دالة

 بين التعليم ملكتب وفًقا جوجل بيانات جداول  تطبيق مهارات استخدام توفر

 وذلك( املنورة املدينة شمال) ،(املنورة املدينة شرق ) مكتب درجات سطمتو 

 مقابل  في( 3.0400) األعلى املتوسط ذات( املنورة املدينة شرق ) مكتب لصالح

قل املتوسط
ٌ
 شرق  التعليم مكتب أن  إلى ذلك الباحث ويعزو (. 2.322) األ

 من وهو املنورة، املدينة منطقة مستوى  على املتميزة املكاتب من ُيعد املدينة

 املبادرات  من العديد ولديه املنورة، املدينة بمنطقة التعليم مكاتب أقدم

  السحابية الحوسبة مبادرة ومنها والتقنية التدريبية
ً
 إنجاًزا تحقيقه عن فضال

 ما  وهو”( ISO 9001:2015)“ الدولية األيزو  شهادة على لحصوله عاملًيا ا

 في  والتعليمي  التربوي  األداء جودة حيث نم التعليم مكتب أهداف مع يتوافق

 هذه وتنسجم وآمنة، محفزة تربوية بيئة في التميز لتحقيق له التابعة املدارس

 املدراء أن إلى أشارت التي [ 19] وألس ي  وكراتاس بالير دراسة مع النتيجة

 هذه بناء في فّعال دور  لهم املهنية التعلم مجتمعات داخل التربويين  واملشرفين 

 .التعليمي  العمل بيئة داخل دورها أداء  في استمراريتها على والعمل جتمعاتامل

 الرابع بالسؤال املتعلقة النتائج

 جوجل تطبيقات استخدام مهارات لتنمية املقترح التصور  ما"  على وينص

(Google Apps )واملشرفين املعلمين  لدى املهنية التعلم مجتمعات في 

 "التربويين؟
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( 12) على عرضه ثم   ومن املقترح التصّور  إعداد تم   السؤال هذا عن ولإلجابة

 واملمارسين التعليم، وتقنيات التدريس وطرق  املناهج في املختصين  من

 أشاروا  وقد لتحكيمه، واملشرفين، املعلمين  من التعلم مجتمعات في التربويين 

 .منه الهدف لتحقيق التصور  مناسبة إلى

 املقترح التصور 

 استخدام مهارات لتنمية مقترح تصور  وضع إلى الحالية الدراسة تهدف

 املعلمين  لدى املهنية التعلم مجتمعات في( Google Apps) جوجل تطبيقات

 .التربويين  واملشرفين 

 املقترح التصور  بناء أسس

 :يأتي ما على املقترح التصور  بناء اعتمد

 تطبيقات  استخدام مهارات بتنمية املتعلقة الحالية امليدانية الدراسة نتائج -

 واملشرفين املعلمين لدى املهنية التعلم مجتمعات في( Google Apps) جوجل

 .التربويين 

. جوجل وتطبيقات املهنية التعلم مجتمعات تناولت التي  السابقة الدراسات -

(Google Apps ) 

/  1436 لعام التعليم وزارة من والصادر التربوي، لإلشراف التنظيمي  الدليل -

 التربوي، اإلشراف وواجبات مهام فيه حدد والذي ( األول  اإلصدار) ـه  1437

 .الدراسية املواد معلمي  بين املنهي  التعلم ومجتمعات شبكات ودعم بناء: ومنها

 لعام التعليم وزارة من والصادر العام، التعليم ملدارس التنظيمي  الدليل -

 املعلم، واجباتو  مهام فيه حدد والذي( الثالث اإلصدار ) هـ 1437/ 1436

 البرامج عقد خالل من املدرسة في العاملين  بين التعلم مجتمعات تفعيل: ومنها

 في واالتصاالت املعلومات تقنية ودمج. الزيارات وتبادل التدريبية والورش

 .والتعلم التعليم عمليتي 

 املقترح التصور  أهداف

 Google) التعليمية جوجل تطبيقات توظيف إلى املقترح التصور  يسعى

Apps )قبل من استخدامها مهارات لتنمية التعليمية؛ العملية في منها واإلفادة 

 .املهنية التعلم مجتمعات في التربويين  واملشرفين  املعلمين 

 املقترح التصور  ودوافع مبررات

 :يأتي كما وهي واملرتكزات املنطلقات من عدٍد  على املقترح التصور  هذا اعتمد

 املهنية للتنمية كنمط املهنية التعلم مجتمعات تنفيذ بأهمية الوعي غياب -

 .بالتقنية وربطها التربويين، واملشرفين  للمعلمين  الحديثة

  إنها حيث املهنية، التعلم مجتمعات بتفعيل املتزايدة األهمية -
ً
 أهم من مدخال

 من يمكن والتي  التربويين  واملشرفين للمعلمين  املستمرة املهنية التنمية مداخل

 التعليمية والتطبيقات التربوية التوّجهات مواكبة على مساعدتهم لهاخال

 كفاياتهم  لتطوير املتسارعة؛ والتقنية العلمية واملستجدات املتالحقة،

 .والقيادية والتقنية والتعليمية األدائية

 البعض؛  بعضهم من للتعلم التربويين  واملشرفين  للمعلمين  الفرصة إتاحة -

 .املنهي  التعلم جتمعم أهداف لتحقيق وذلك

 التعلم مجتمعات ودعم بتكوين واهتمامها التعليم وزارة لتوجه دعًما -

 .ومخرجاته عملياته وتحسين  بالتعليم لالرتقاء املهنية؛

 التقنية دمج يمكن حيث التربوية، املنظومة عناصر بين  االندماج متطلبات -

 األداء، كفاءة لرفع هنية؛امل التعلم مجتمعات في املتنوعة وبرامجها وتطبيقاتها

 وتحديد واملمارسة، التطبيق مستوى  على املساندة الحديثة التقنيات وتفعيل

 .التعليمي  العمل منظومة في املجتمعات هذه تفعيل كيفية

 .والتعلم التعليم في وتعلمها وتعليمها وتطبيقاتها التقنية توظيف ضعف -

 املهنية التعلم مجتمعات وفي املدارس في جوجل تطبيقات استخدام قصور  -

 للشبكات، التحتية البنى  تحسن من بالرغم التربويين، واملشرفين  للمعلمين 

 
ً
 من فائقة أجيال وتوفر اإلنترنت شبكة الستخدام الكبير االنتشار  عن فضال

 التطبيقات وحداثة ومرونة الخدمة، ومزودي االتصاالت لشركات السرعات

 . املتنوعة االجتماعي التواصل شبكات وتوفر الذكية، األجهزة وتوفر املستمرة،

 التقنية التوجهات أحد تعتبر املتنوعة التعليمية جوجل تطبيقات كون  -

 التعلم مجتمعات في توظيفها يمكن التي  واملتمّيزة الحديثة التربوية والتجارب

 .املهنية

 املقترح التصور  متطلبات

 في التعليمية جوجل تطبيقات إمكانية وتيسير املقترح التصور  لتحقيق

 متطلبات عدة هناك التربويين، واملشرفين  للمعلمين  املهنية التعلم مجتمعات

 :يأتي ما أهمها توافرها من البد

 وآليات  إستراتيجيات لتطوير التعليم؛ مكاتب  من ولجان  فرق  عدة تشكيل -

 منسوبي قدرات بناء في واملشاركة املهنية، التعلم مجتمعات مفهوم تعزيز

 التدريبية البرامج وتحديد ،(التربويين  واملشرفين  املعلمين ) التعليم بمكت

 تطبيقات  ملمارسة الدراس ي؛ العام خالل لتدريبهم  الالزمة الخطط ووضع

 .املهنية التعلم مجتمعات في التعليمية جوجل

 بأهمية تخصصاتهم اختالف على التربويين  واملشرفين  املعلمين  توعية -

 املهنية التعلم مجتمعات في ومهاراتها التعليمية لجوج تطبيقات استخدام

 والندوات واملؤتمرات النقاش، وحلقات العمل وورش اللقاءات خالل من

 .التخصص ومجموعات املتخصصة،

 أو إعدادهم أثناء التربويين  واملشرفين  املعلمين  تدريب برامج تضمين  ضرورة -

 والبرمجيات واالتصاالت املعلومات تقنية استخدام مجاالت على عملهم أثناء

 .التعليمية العملية في وتوظيفها التعليمية،

 -التنظيمية -البشرية) املختلفة بأنواعها املطلوبة الدعم إمكانات توفير -

 واالتصاالت  املعلومات تقنية لتطبيقات الالزمة( الخ... -التقنية -اإلدارية

 .جوجل تطبيقات خداماست من تعزز  متميزة تعليمية بيئة في وتقدم باملدارس،

 جوجل تطبيقات توظيف كيفية على التربويين واملشرفين املعلمين  تدريب -

 جديدة أدوات بناء في واملشاركة التعليمية، والتقنيات االلكترونية والوسائط

  تطبيًقا املهنية التعلم ملجتمعات الصحيح التطبيق إلى تؤدي ومناسبة
ً

 . فاعال

 املقترح التصور  مبادئ

 Google)  التعليمية  جوجل  تطبيقات  خالل  من  املتاحة  واإلمكانات  دماتالخ  -

Apps )قبل من استخدامها مهارات لتنمية التعليمية؛ العملية في منها واإلفادة 

 .املهنية التعلم مجتمعات في التربويين  واملشرفين  املعلمين 

 وتبادل واملشاركة، كالتعاون : املهنية التعلم مجتمعات أعضاء خصائص -

 التعلم، مجتمع أعضاء بين  واملمارسات واملعلومات  واملهارات والخبرات األفكار

 واملناقشة، جديدة، ومعلومات ومهارات خبرات اكتساب خالل من والتعلم

 .الذهني  والعصف املستمر، والتفاعل

 املقترح التصور  تنفيذ آلية

 
ً
 تطبيق (14) بلغت والتي  التعليمية جوجل تطبيقات واختيار تحديد: أوال

 Google) جوجل  فصول  تطبيق باختالف التربويين  واملشرفين  للمعلمين 

Classroom )االجتماعية جوجل وشبكة للمعلمين، املهنية التعلم مجتمعات 

(Gooogle  )+تتميز حيث التربويين، للمشرفين  املهنية التعلم مجتمعات في 
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 والتشارك، اون التع ومبدأ الوقت، توفير: منها مميزات بعدة جوجل تطبيقات

 . االستخدام وسهولة ومجانية

 االحتياجات وتحديد جوجل، تطبيقات استخدام مهارات على التعرف: ثانًيا

 .تطبيق كل لطبيعة وفًقا

ا
ً
 جوجل تطبيقات من تطبيق كل مهارات استخدام لتطبيق التخطيط: ثالث

 عةلطبي وفًقا توزيعهم خالل من املهنية، التعلم مجتمعات في التعليمية

 (. تربوي  مشرف/  معلم) عملهم

 استخدام أثناء والتشارك التعاون  تفعيل خالل من ويكون : التنفيذ: رابًعا

 املهنية التعلم مجتمعات ألوعية ووفًقا املتنوعة، التعليمية جوجل تطبيقات

 باألقران، والتدريب املباشر، والتدريب النقاش،  وحلقات والعمل ورش: ومنها

 املهنية، والشبكات األكاديمية، والبرامج املتخصصة، توالندوا واملؤتمرات

 .اإلجرائية والبحوث التخصص، ومجموعات

 مهارات الستخدام وفًقا املتنوعة التعليمية جوجل  تطبيقات توظيف: خامًسا

 من يتضح كما املهنية التعلم مجتمعات أعضاء خصائص ضوء في تطبيق كل

 : اآلتي الجدول 

 17 جدول 

ا تعليميةال جوجل تطبيقات
ً
 التعلم  مجتمعات وأوعية املهنية، التعلم مجتمعات  أعضاء خصائص  ضوء  في تطبيق كل استخدام ملهارات  وفق

مجتمعات  

التعلم 

 املهنية

تطبيقات جوجل  

 املستخدمة 

خصائص أعضاء مجتمعات التعلم   مهارات استخدام تطبيقات جوجل  

 املهنية

أوعية مجتمعات  

 التعلم 

تحرير وتنسيق النصوص واملستندات من خالل وثائق           وثائق قوقل  للمعلمين 

 قوقل 

  ورش والعمل         التعاون واملشاركة املستمرة         

 وحلقات النقاش 
 

Google Docs          املباشر التدريب          اكتساب وتوليد وإنتاج املعرفة          ينش ئ املستندات كالوورد وغيره من خالل وثائق قوقل 

 و
 

مشتركة مع زمالئي املشرفين التربويين   يقدم أوراق عمل         

 أو املعلمين 

 التدريب باألقران          نشر واكتساب وخزن املعرفة         

   
 الشبكات املهنية         تبادل األفكار والخبرات واملمارسات         

املشرفين  

 التربويين 

  
مهارات   خالل اكتساب  التعلم من        

 ومعلومات جديدة 

مجموعات          

 التخصص 
   

 املناقشة         
 

   
 التفاعل املستمر         

 

 
 الشبكات املهنية         التعاون واملشاركة املستمرة          يبحث عن الصور املوجودة في قوقل          صور قوقل 

 
Google Images         مجموعات           التفاعل املستمر          استخدمها في عمليصور التي يحفظ ال

 التخصص 
  

يشارك الصور مع أعضاء املجموعة من املشرفين أو         

 املعلمين 

 نشر واكتساب وخزن املعرفة         
 

 
يبحث عن مقاطع الفيديوهات من املواقع املتخصصة           فيديو جوجل

 رهكاليوتيوب وغي

 الشبكات املهنية         التعاون واملشاركة املستمرة         

 
Google video          مجموعات           التفاعل املستمر          يحفظ مقاطع الفيديوهات في املكان املناسب

 التخصص 
  

يشارك مقاطع الفيديوهات مع أعضاء املجموعة من         

 املشرفين أو املعلمين 

 نشر واكتساب وخزن املعرفة         
 

 
يبحث في الكتب العلمية اإللكترونية املنشورة في           كتب جوجل

 املجاالت املختلفة

ورش والعمل           التعاون واملشاركة املستمرة         

 وحلقات النقاش 
 

Google Books         البرامج األكاديمية         وتوليد وإنتاج املعرفة  اكتساب          يتصفح ويطبع الكتب اإللكترونية 
   

 الشبكات املهنية         نشر واكتساب وخزن املعرفة         
    

مجموعات          

 التخصص 
    

 البحوث اإلجرائية.        
 

واألحداث واالجتماعات مع  ينظم املواعيد واملشاركات         تقويم )مفكرة( جوجل

 شرفين أو املعلمين امل

ورش والعمل           التعاون واملشاركة املستمرة         

 وحلقات النقاش 
 

Google Calendar           ملتابعة مواعيد املعلمين أو 
ً
ينشر التقويم كامال

 املشرفين التربويين 

املؤتمرات           التفاعل املستمر         

 والندوات املتخصصة
  

يرسل دعوات للموجودين في قائمة االتصال في البريد         

 اإللكتروني )اجتماع، تذكير بمهمة(

 
 الشبكات املهنية        
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مجموعات          

 التخصص 
 

الحوسبة السحابية 

Google Drive 

والعمل  ورش          التعاون واملشاركة املستمرة          درايف يستطيع فتح حساب في قوقل         

 وحلقات النقاش 
 

 التدريب املباشر          اكتساب وتوليد وإنتاج         يخزن امللفات والوثائق وغيرها في قوقل درايف         
 

 التدريب باألقران          نشر واكتساب وخزن املعرفة          يشارك امللفات مع املشرفين التربويين أو املعلمين         
  

تبادل األفكار والخبرات واملهارات          

 واملعلومات واملمارسات 

املؤتمرات          

 والندوات املتخصصة
  

التعلم من خالل اكتساب مهارات          

 ومعلومات جديدة 

 البرامج األكاديمية        

  
 الشبكات املهنية         املناقشة         

  
مجموعات           ستمر التفاعل امل        

 التخصص 
  

 العصف الذهني.         
 

 
ورش والعمل           التعاون واملشاركة املستمرة          وتحرير العروض التقديميةيقوم بإنشاء          العروض التقديمية

 وحلقات النقاش 
 

Google presentations         ة: يقوم بتحميل العروض التقديمية بصيغTXT- PPT- 

PDF 

 التدريب املباشر          اكتساب وتوليد وإنتاج املعرفة         

  
ع إدراج الصور ومقاطع الفيديو في العروض  يستطي         

 التقديمية

تبادل األفكار والخبرات واملهارات          

 واملعلومات واملمارسات 

 التدريب باألقران         

  
مهارات   التعلم من خالل اكتساب          ع العروض التقديمية على املوقع اإللكتروني ينشر ورف        

 ومعلومات جديدة 

 الشبكات املهنية        

  
مجموعات           املناقشة          يشارك العروض التقديمية مع املشرفين أو املعلمين         

 التخصص 
   

 التفاعل املستمر         
 

 
ورش والعمل           التعاون واملشاركة املستمرة          يقوم بتصميم استبيانات لزمالئي املعلمين أو للطالب          ج جوجلنماذ

 وحلقات النقاش 
 

Google Forms          التدريب املباشر          اكتساب وتوليد وإنتاج املعرفة          يقوم بإعداد االختبارات الفصلية أو النهائية للطالب 
  

 التدريب باألقران          تبادل األفكار والخبرات واملمارسات          يشارك املشرفين أو املعلمين للنماذج التعليمية        
   

 الشبكات املهنية         املناقشة         
   

مجموعات           التفاعل املستمر         

 التخصص 
 

جوجل  جداول بيانات

Google sheets 

ورش والعمل           التعاون واملشاركة املستمرة          يقوم بإنشاء جداول البيانات وفًقا الحتياجي        

 وحلقات النقاش 
 

 ريب املباشر التد         اكتساب وتوليد وإنتاج املعرفة          يستورد ويصدر جداول البيانات بصيغ مختلفة         
 

 التدريب باألقران          تبادل األفكار والخبرات واملمارسات          يحلل بيانات الجداول إلى نتائج        
  

 الشبكات املهنية         املناقشة         
   

مجموعات          

 التخصص 
 

باحث قوقل  

 G.scholarالعلمي.

ت العلمية املحكمة، يستطيع البحث في الرسائل واملجال         

 والكتب، وامللخصات 

ورش والعمل           التعاون واملشاركة املستمرة         

 وحلقات النقاش 
 

املؤتمرات           اكتساب وتوليد وإنتاج املعرفة         

 والندوات املتخصصة
 

 البرامج األكاديمية         وخزن املعرفة  نشر واكتساب        
  

 الشبكات املهنية        
  

مجموعات          

 التخصص 
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 البحوث اإلجرائية.        

 
عبر   يتواصل مع الزمالء املشرفين التربويين أو املعلمين         Gmailالبريد االلكتروني 

 البريد اإللكتروني

 الشبكات املهنية         التفاعل املستمر         
 

مجموعات          

 التخصص 
 

 .Gترجمة جوجل 

Translate 

يستخدم ترجمة الكلمات أو النصوص أو املواقع إلى          

 اللغات األخرى 

 األكاديمية البرامج          التعاون واملشاركة املستمرة         
 

 الشبكات املهنية         اكتساب وتوليد وإنتاج املعرفة         
  

مجموعات          

 التخصص 
  

 البحوث اإلجرائية.        
 

يستخدم املدونة كموقع شخص ي حيث يمكن تحميل           مدونة جوجل

التقديمية أنواع امللفات ومقاطع الفيديو والعروض  

 وإدراجها في املدونة 

ورش والعمل           التعاون واملشاركة املستمرة         

 وحلقات النقاش 

 
Google Blogger           يستخدم املدونة كمنتدى للحوار والنقاش حول

 مواضيع يتم طرحها

 الشبكات املهنية         اكتساب وتوليد وإنتاج املعرفة         

   
مجموعات           تبادل األفكار والخبرات واملمارسات         

 التخصص 
   

 املناقشة         
 

 التدريب املباشر          التعاون واملشاركة املستمرة          يستطيع تصميم فصل دراس ي افتراض ي على قوقل          علمين( فصول قوقل )للم للمعلمين 

Google classroom         ( يستخدم تطبيقات قوقل في إدارة فصل قوقلDocs- 

Gmail Google Drive ) 

التعلم من خالل اكتساب مهارات          

 جديدة  ومعلومات

 التدريب باألقران         

 
 الشبكات املهنية         املناقشة          يتابع الطالب في مهامهم وواجباتهم حتى استالمها منهم        

  
مجموعات           التفاعل املستمر         

 التخصص 
  

 العصف الذهني.         
 

املشرفين  

 التربويين 

اعية شبكة قوقل االجتم

Gooogle  + 

املشرفين أو املعلمين   يقوم بتقسيم مجموعات        

 ملجتمعات صغيرة ليتواصل معهم 

ورش والعمل           التعاون واملشاركة املستمرة         

 وحلقات النقاش 

يشارك مجموعات املشرفين أو املعلمين بالصور          

 ومقاطع الفيديو التعليمية والنصوص 

 التدريب املباشر          اكتساب وتوليد وإنتاج املعرفة         

 التدريب باألقران          تبادل األفكار والخبرات واملمارسات          يعقد اجتماعات دورية مع املشرفين أو املعلمين         
 

التعلم من خالل اكتساب مهارات          

 ومعلومات جديدة 

ت  املؤتمرا        

 والندوات املتخصصة
 

 البرامج األكاديمية         املناقشة         
 

 الشبكات املهنية         التفاعل املستمر         
 

مجموعات           العصف الذهني.         

 التخصص 
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 1كل ش

 املقترح للتصور  العام الشكل

 توصياتال. 5

 التصور  بتبني  الحالية الدراسة توص ي إليها التوصل تم التي  النتائج على بناءً  

 في ( Google Apps) جوجل  تطبيقات استخدام مهارات لتنمية املقترح

 لالرتقاء التربويين؛ واملشرفين املعلمين  لدى املهنية التعلم مجتمعات

 وذلك أهدافها، تحقيق في فاعليتها وزيادة فيةواإلشرا التعليمية باملمارسات

 : يأتي ما خالل من

 تطبيقات  مهارات أو كفايات باستخدام املتعلقة املهنية املعايير تضمين  .1

  لتلبي  التربويين؛ واملشرفين  املعلمين  وتعيين  اختيار عند التعليمية جوجل

 . املهنية والتنمية التطوير متطلبات

 وتطبيقات اإللكتروني، التعلم تطبيق في التوسع التعليم مكاتب تبني  .2

 وتقديم املقترح، التصور  في عرضه تم ما وفق والتفاعلية التعليمية جوجل

 (.الخ... -التقني  -اإلداري  -التنظيمي  -البشري ) بأنواعه الدعم

 تطبيقات مهارات استخدام كيفية على التربويين  واملشرفين  املعلمين  تدريب .3

 املهنية التعلم مجتمعات أوعية باستخدام التعلم مجتمعات في جوجل

 .اإللكتروني والتعلم بعد عن التدريب فرص من واالستفادة

   جوجل تطبيقات توظيف على التربويين  واملشرفين  املعلمين  تشجيع .4

 وفًقا املهنية التعلم مجتمعات في تطبيق كل استخدام ومهارات التعليمية

 .حاليةال الدراسة في املقترح للتصور 

 مجتمعات في جوجل تطبيقات فاعلية ملعرفة تجريبية شبه دراسة إجراء .5

 .التربويين  واملشرفين  املعلمين  على املهنية التعلم

 التدريس مهارات لتنمية مقترح برنامج فاعلية حول  دراسة إجراء .6

 .التعليمية جوجل تطبيقات باستخدام

 املراجع 

 العربية  املراجعأ. 

 عبدهللا امللك مشروع. املهنية التعلم مجتمعات(. 1436) ليمالتع وزارة[ 2]

 الرياض. التعليم لتطوير

 األكاديمي  لالعتماد مدخل التعلم، مجتمعات(. 2007) أمين  النبوي،[ 8]

 وهونج واليابان  األمريكية املتحدة الواليات في مقارنة دراسة للمدارس،

 التربية مجلة. مصر في منها اإلفادة إمكانية ومدى وكوريا، كونج

 . 106 ،41 والتنمية،

 املدرسة في التربوي  اإلشراف توطين (. 1432) عواض نور  الزايدي،[ 17]

 التربية، كلية دكتوراه، رسالة ،"مقترح تصور " منهي تعلم كمجتمع

 .القرى  أم جامعة

 بناء في املدارس مديري  دور (. 2018) سعيد والشهومي، حسام إبراهيم،[ 21]

 اإلدارة مشرفي نظر وجهة من عمان  بسلطنة املهنية التعلم مجتمعات

 376 -335 ،(116) ،29 بنها، جامعة التربية، كلية مجلة املدرسية،

  جوجل  تطبيقات استخدام أثر(. 2018) وآخرون  طارق، املسعود،[ 26]

 التعليم تكنولوجيا طالب لدى املهارات لبعض األداء تنمية في التربوية

 كلية مجلة نحوها، االتجاه وتنمية بالكويت يةاألساس التربية كلية في

 . 173 -152 ،(8) 34 أسيوط، جامعة التربية،

  معلمات استخدام درجة(. 2017) محمد بن عبدهللا العقاب،[ 27]

 دون  تحول  التي  العوامل وأهم قوقل وتطبيقات ألدوات الرياضيات         

 التربوية، العلوم مجلة الرياض، بمدينة التعليمية العملية في توظيفها

 .163  -137 ،(1) 29 سعود، امللك جامعة التربية، كلية
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 بلس جوجل شبكة استخدام(. 2015) أفنان  والعبيد، حصة الشايع،[ 28]

 لطالبات املشروعات على القائم التعلم في+( Google) االجتماعية

 الدولية التربوية املجلة عنها، رضاهن ومدى نورة األميرة جامعة

 . 66 -48 ،(1)4 صة،املتخص

 التربوية جوجل تطبيقات استخدام أثر(. 2017) صالح إيمان  الضلعان،[ 30]

 الدبلوم طالبات لدى اإللكترونية االختبارات تصميم مهارات تنمية في

 الدولية التربوية املجلة التعليم، في الحاسب مقرر  في التربوي 

 . 61 -48 ،(3) 6 املتخصصة،

 والتقنية التربوية املعايير(. 2014) إبراهيم دي،والغام أكرم، مصطفى[ 39]

 التربوية الدولية املجلة الويب، عبر املمارسة مجتمعات لتصميم

 121 -91 ،(4)3 املتخصصة،

 على  ملهنيةا التعلم  مجتمعات تأثير(. 2016) سوزان  وعمر، زينب، الزايد،[ 40]

 ريسها،تد وممارسات العلم لطبيعة العلوم معلمات فهم في اإلنترنت

 362  -349 ،(3) 12 التربوية، العلوم في األردنية املجلة

  ملعلمات املهنية التعلم مجتمعات واقع(. هـ1438) هياء املطيري،[ 43]

 رسالة القصيم، بمنطقة الثانوية املرحلة في تطبيقها ومتطلبات العلوم        

 .القصيم جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير

 املهنية التعلم مجتمعات في التأملية املمارسة تأثير( 2018) زينب يد،الزا[ 44]

 النفس، وعلم التربية رسالة مجلة الثانوية، املرحلة معلمات تعلم في

 والنفسية، التربوية للعلوم السعودية الجمعية سعود، امللك جامعة

62، 55- 79 . 

 التعلمية ملجتمعاتا برنامج أثر(. فبراير 4 -2 ،2016) فتحية العجالن،[ 45]

 الصف لطالبات التحصيلية باملستويات االرتقاء في PLC املهنية

 مكة بمنطقة العام التعليم في الرياضيات مادة في  االبتدائي الخامس

 وتدريب  إعداد) املعلم إلعداد الخامس للمؤتمر مقدم بحث. املكرمة

 كلية ،فبراير 4 -2 ،(العصر ومستجدات التنمية مطالب ضوء في املعلم

 . 144  -97 ،(2)4 القرى، أم جامعة التربية،

 االتصالية النظرية على قائم برنامج فاعلية(. 2016) ماريان  جرجس،[ 47] 

 املهارات بعض تنمية في التفاعلية جوجل  تطبيقات بعض باستخدام

 أسيوط، جامعة التربية كلية طالب لدى التعلم في واالنخراط الرقمية

 . 144-109 ،70 النفس، وعلم بيةالتر  في عربية دراسات

  األجنبية املراجعب. 
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A PROPOSED PERSPECTIVE FOR DEVELOPING 
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SUPERVISORS SKILLS OF USING GOOGLE 

APPS IN THE PROFESSIONAL LEARNING 

COMMUNITIES 
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ABSTRACT_ The current study aimed to identify the skills needed to utilize Google Apps in the professional 

learning communities among teachers and educational supervisors, and develop a proposed perspective for 

developing such skills. The survey descriptive method was adopted for fulfilling the study purpose and two 

questionnaires were developed: the first one tackled a list of Google Apps in the professional learning 

communities among teachers and educational supervisors, which consisted of 14 Apps, and the second 

questionnaire addressed the skills list needed for utilizing such apps which consisted of 36 skills. The study 

participants were 368 teachers and 119 educational supervisors. The results of the study showed that the 

availability of using Google Apps skills in the professional learning communities was between average to 

weak as the arithmetic mean was (2.54) for the teachers and (2.96) for the educational supervisors. There 

were no statistically significant differences among the study participants, which might be attributed to the 

specialization, years of experience in the professional learning communities among teachers and educational 

supervisors. 

KEYWORDS: Google Apps, Google Drive, Professional Learning Communities. 

 

 

 


