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الختاميَة( داخَل بيئِة الحوسبِة -نمُط تقديِم األنشطِة اإللكترونيِة )االستهالليَة 
مهاراِت استخداِم الجداوِل اإللكترونيِة لدى طالِب  السحابية وأثرها في تنميةِ 

 المعاهِد العميا ودافعية اإلنجازُ 
 إعداد

 د . محمْد أحمْد عبِد الحميْد أمينٌ 
 نظَم معموماٍت إداريةً  قسمٌ -مدرُس تكنولوجيا التعميِم 

  التعميِم العالي وزارة-معهُد المدينِة العالي لإلدارِة والتكنولوجيا 

 اإللكتروني البريد
mohammedabelhameed@gmail.com 

 مستخمص البحث:

ىدف البحث إلى الكشف عن انسب األنشطة التعميمية اإللكترونية بنمطييا 
الختامية( في تنمية الجانب المعرفي واألدائي لمفاىيم وميارات الجداول -)االستياللية 

داخل  Google classroom( باستخدام منصة   Googleاإللكترونية )جداول بيانات 
لمدينة العالي وأثرىا عمى دافعية اإلنجاز، لدى بيئة الحوسبة السحابية لدى طالب معيد ا

( طالبًا من طالب الفرقة األولى قسم نظم المعمومات، قسمت إلى 06عينة مكونة من )
مجموعتين تجريبيتين المجموعة األولى بنمط األنشطة االستياللية باستخدام منصة  

Google classroom تخدام منصة  والمجموعة الثانية بنمط األنشطة الختامية باس
Google classroom  وطبق عمييم أدوات البحث وشممت اختبار تحصيمي، وبطاقة ،

مالحظة، مقياس دافعية اإلنجاز، وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللو 
( بين متوسط درجات الطالب في التطبيق البعدي في كال من 6.0إحصائية عند مستوى )

المالحظة يرجع إلى األثر األساسي الختالف نمطي األنشطة  االختبار التحصيمي وبطاقة
الختامية( لصالح المجموعة التي درست بنمط األنشطة االستياللية، وكذلك -)االستياللية 

( بين متوسط درجات 6.0توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى )
الختالف نمطي األنشطة  الطالب في التطبيق البعدي يرجع إلى األثر األساسي

mailto:Dr.abdou.salem@gmail.com
mailto:Dr.abdou.salem@gmail.com
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الختامية( لمقياس الدافعية لإلنجاز، ويوصى البحث باالعتماد عمى  -)االستياللية 
Google classroom   في العممية التعميمية وتوظيف األنشطة التعميمية داخميا لضمان

 زياد التحصيل والدافعية لإلنجاز واالعتماد أكثر عمى نمط األنشطة االستياللية .

 ات الرئيسة:الكمم

الجداول  (،الختامية-األنشطة التعميمية، أنماط األنشطة التعميمة )االستياللية 
 اإللكترونية، المنصات التعميمية، دافعية اإلنجاز.

The pattern of electronic submission of activities (opening - closing) 

within the cloud computing environment and their impact on the 

development of the skills of the use of electronic tables at the Higher 

Institutes students and achievement motivation 

Abstract 
The aim of the research is to uncover the most appropriate electronic educational 

activities with its two modes (beginning - closing) in developing the cognitive 

and performance aspect of the concepts and skills of electronic tables (Google 

spreadsheets) using the Google classroom platform within the cloud computing 

environment of the students of the Medina Academy Institute and its impact on 

achievement motivation. Of (60) students from the first year of the Department of 

Information Systems, it was divided into two experimental groups, the first group 

with the pattern of introductory activities and the second group with the pattern of 

closing activities, and the research tools were applied to them and included an 

achievement test, a note card, measures of achievement motivation, and the 

results of the researcher resulted in the presence of differences Of statistical 

significance between the average scores of students in the post application in both 

the achievement test and the observation card due to the main effect of the 

difference in the two types of activities (introductory - closing) in favor of the 

introductory activities, and the absence of statistically significant differences for 

the type of activities for the measure of motivation to achievement. classroom in 

the educational process and employing educational activities within it to ensure 

increased achievement and motivation for achievement And rely more on the 

pattern of start-up activities 

Key Words: Educational activities , Patterns of instructional activities 

(introductory - closing) , Electronic scales , Educational platforms , Achievement 

motivation 
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 مقدمة البحث:

شيد العصر الذي نعيشو تقدم تكنولوجي في جميع المجاالت وحدث تغير كبير في 
ثقافة المجتمع وتعدد وسائل التواصل االجتماعي بين البشر فانعكس ذلك في مجال التعميم 
فأصبح عمى الطالب أن يمتمك العديد من الميارات لكي يجد لنفسو وظيفة ومكانو في ىذا 

 العالم.
ظيرت أىمية تنمية ميارات الطالب لمتعامل مع التقنيات ومن ىذا المنطمق 

التي  ةالحديث لتخريج جيل قادر عمى مواكبة تغيرات العصر ومن أىم الميارات التطبيقي
يجب أن يتقنيا طالب المعاىد العميا ميارات التعامل مع برامج الجداول االلكترونية 

ة الميارات يواجو الطالب صعوبة وتستخدم في بيئة األعمال المكتبية وبالرغم من أىمي
باإللمام بميارات كتابو المعادالت واإلحصاءات والتقارير مع أنيا ضرورة ممحة لمطالب لكي 
تعينو في أداء ميامو الوظيفية المستقبمية، وتشمل الجداول اإللكترونية العديد من الميارات 

األعمدة واستخدام الجداول واألوامر التطبيقية مثل التعامل مع أوراق العمل والخاليا و 
تقانيا حتى يتمكن من كتابة المعادالت  والمخططات التي يجب عمى الطالب اإللمام بيا وا 

نشاء اإلحصاءات بصورة جيدة مما يزيد من جودة المستند.  وا 
وقد استيدفت العديد من الدراسات والبحوث التربوية التعرف مدى امتالك الطالب 

 حنان أبو المجدومن ىذه الدراسات دراسة الجداول اإللكترونية مج لمميارات التطبيقية لبرنا
ىدف البحث إلى استخدام الجداول اإللكترونية التجارية في تنمية بعض الميارات  1(5600)

 التجارية،المحاسبية والدافعية لتعمم مادة السكرتارية بالمغة األجنبية لدى طالب المدارس 
تدريب ب بالكمبيوتر، واالىتماماستخدام التعمم المدار وأوصى البحث بضرورة االىتمام ب

 اإللكترونية.عمى استخدام برنامج الجداول  المعممين
ىدف البحث إلى التعرف عمى ( و 5602وآخرون ) دعبد المقصو حنان دراسة 

فاعمية برنامج قائم عمى التعميم المدمج باستخدام الجداول اإللكترونية لتنمية ميارات التفكير 

                                              
 Psychological( الخاص بجمعية عمم النفس األمريكية اإلصدار السادس APA Ver. 6اتبع الباحث نظام توثيق ) 1

Association American  العائمة.وفى المغة اإلنجميزية تبدأ باالسم  ،خيرواألففي األسماء العربية تبدأ باالسم األول 
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االستفادة من برنامج  اإلعدادية، وأوصى البحث بضرورةصائي لدى تالميذ المرحمة اإلح
Excel  التعمم.نحو  يملدى التالميذ وزيادة دافعيت من أثر في تحسين مستوى التفكير لولما 

أثر التفاعل بين نمط اإلبحار ( وىدفت إلى دراسة 5602دراسة أحمد سيد )
كتاب اإللكتروني في إكساب تالميذ الصف الثاني واألسموب المعرفي لممتعمم داخل ال

التالميذ عمى اكتساب ميارات  وأوصى البحث بتدريب الحسابية،اإلعدادي ميارات الجداول 
الجداول الحسابية باستخدام الكتاب اإللكتروني حيث يعمل عمى تنمية كل من الجانب 

 .لممياراتالمعرفي واألدائي 
البحث إلى التعرف عمى فاعمية  وىدف( 5602وآخرون )حسن محمد دراسة 

( في تنمية بعض Moodle & Desire2learnاستخدام نظامي إدارة التعمم اإللكتروني )
وقد أوصى البحث القرى، لدى طالب جامعة أم  Excelميارات برنامج الجداول اإللكترونية 

ت برنامج في تنمية بعض ميارا بضرورة توظيف واستخدام نظم إدارة التعمم اإللكتروني
  ، وفي تدريس مواد تعميمة مختمفة. Excelالجداول اإللكترونية 

لدى الطالب تظير بعض المتغيرات  وعند تنمية ميارات الجداول اإللكترونية 
األخرى التي تساعد في زيادة التحصيل الدراسي ليذه الميارات حيث تشير العديد من 

عوامل المؤثرة في تحديد مستوى أداء الفرد في الدراسات والمراجع أن الدافعية لإلنجاز من ال
مختمف المجاالت، من ضمنيا المجال الدراسي حيث يقصد بالدافعية لإلنجاز الدراسي تمك 
القوة التي تثير وتوجو سموك الطالب نحو عمل يرتبط بتحصيمو الدراسي كما تؤثر طرديا 

مام بدراسة الدافعية لإلنجاز عمى الثقة بالنفس لدى المتفوقين دراسيًا، لذلك اتسع االىت
وعالقتيا بمتغيرات تربوية واجتماعية لمتعرف عمى العوامل التي تسيم بشكل كبير في تفسير 

 (02، ص  5606التباين في دافعية اإلنجاز بين األفراد .)أنور الشرقاوي ، 
تمعب دافعية اإلنجاز دورًا ىاما في زيادة مستوى أداء الفرد في مختمف حيث 

، كما أن دافعية اإلنجاز العالية تقف وراء عمق عمميات يواجيات واألنشطة التي المجاال
ن المتعممين يبذلون كل طاقاتيم لمتفكير واإلنجاز إذا كانوا  التفكير والمعالجة المعرفية، وا 

غمب األفراد يعتبرون أن المشكمة تمثل تحديا شخصيا ليم، وان حميا أمدفوعين داخميا، و 
ة من التوازن المعرفي ويمبى حاجات داخمية لدييم، وبالتالي يؤدى إلى يوصميم إلى حال
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ىو في األصل مستوى محدد من اإلنجاز أو براعة  يتحسن ورفع تحصيميم األكاديمي الذ
 ( .903،  5602في أداء ميارة ما )سميمان عبد الواحد ، 

سي ومتغيرات وىناك دراسات كثيرة تناولت عالقة الدافعية لإلنجاز بالتحصيل الدرا
( ، خالد 5603( ، أحمد كيالني )5603الرزاق عيادة ) عبد مثل دراسةأخرى بصفو عامة 

( ، 5656( ريم الشامي )5656( ، منال فتحي )5656(،  أماني خميس )5603الغامدي )
كدت عمى عالقة الدافعية لإلنجاز بالتحصيل أ( ، وجميع ىذه الدراسات 5656فنان حميد )أ

 . الدراسي
بين الجانب التطبيقي  ةوجود فجو نمية ميارات الجداول اإللكترونية في ظل ولت

لممحاضرات باإلضافة إلى صعوبة انتظام بعض الطالب في الدراسة  والجانب النظري
لعمميم اثناء فترة الدراسة لذا يجب االعتماد عمى متغير يستطيع الطالب التحكم فيو والتفاعل 

ات حول العناصر التي يتحكم فييا كل من المعمم والطالب من ىنا جاء اختالف الدراسمعو 
( من التأكيد عمى تحكم المعمم 5602ليو دراسة رشا ىريدي )إشارت أوالمؤسسة وىو ما 

ومن ضمن مكونات العممية التعميمة التي يمكن التحكم فييا األنشطة  والطالب بعممية التعمم،
نًا ميمًا من مكونات المنيج، ألنيا تمثل أداة التعميمية، حيث تعتبر األنشطة التعميمية مكو 

لمتقويم والتأكد من تحقيق األىداف ومدى اكتساب الطالب لممعارف الميارات الخاصة 
بالتعمم، كما توفر التعمم التفاعمي النشط وتمنح الطالب إمكانية البحث عن نقاط محددة 

ومن ثم يكون الطالب  بشكل عميق ومدروس من خالل أنشطة مختارة بعناية من المعمم،
 ( .200،  5600باحثًا عن المعرفة وليس مستقباًل ليا فقط )نبيل عزمي ، 

وفي ظل تطور التطبيقات التكنولوجية والنظريات الحديثة ظيرت األنشطة 
اإللكترونية وىي مجموعة من اإلجراءات والممارسات المخطط ليا التي تيدف لتيسير 

تاحة التعميم والتعمم عبر اإلنترنت  من خالل تعزيز التفاعالت التعميمية واالجتماعية وا 
الموارد والتطبيقات لتعزيز دور المتعمم في بناء مجتمعات التعمم عبر بيئة التعمم اإللكترونية 
وتؤكد عديد من الدراسات عمى أىمية توظيف األنشطة التعميمية داخل بيئات التعمم 

( 5603(، حمزة محمد )5602(، عبير سالم )5600اإللكتروني مثل دراسة داليا بقالوة )
حيث أوضحت الدراسات أن األنشطة مجموعة من التكميفات المطموب تنفيذىا من الطالب، 
ويجب توفير بيئة اإللكترونية تسمح بإضافة التعميقات واالستفسارات حول تمك األنشطة، 
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الراجعة لمطالب مما يزيد  وتحديد الموعد النيائي الستالم األنشطة وتقيميا، وتقديم التغذية
 دافعية نحو تنفيذ األنشطة وتحقيق األىداف التعميمية.  

وحددت النظرية السموكية المبادئ األساسية التي تدعم تقديم األنشطة التعميمية وفق 
توقيتات محددة سواء مع تقديم الميمات التعميمية أو بعدىا، ألن تقديم األنشطة التعميمية مع 

مصحوبًا بالمعمومات والمثيرات التعميمية مع المحتوى التعميمي التي يجب الميمات يكون 
عمى الطالب تحصيميا لتحقيق السموك المرغوب، وتقديم أنشطة وتدريبات موجو ومبينة، 
ومصحوبة بالشرح المناسب والتوجييات والخطوات التي يتبعيا الطالب الكتساب الميارات 

لمطالب لمتدريب عمى السموك المطموب وممارستو المطموب تعمميا، مما يتيح الفرصة 
وتكرار عمميات التدريب لحفظ التعمم وبقاء أثره ، من خالل أنشطة وتدريبات مناسبة مع 

 ( .2، 5609استخدام أسئمة واختبارات مراجعة )محمد خميس ، 
مع أما توقيت تقديم األنشطة التعميمية بعد تقديم األىداف والميام التعميمية فيتماشى 

يتم بناء المعرفة عمى  وفييا مركزة حول الطالبالتي تعتمد عمى األنشطة الالنظرية البنائية، 
وان التعمم يتم خالل الميارات المعرفية المكتسبة  لمطالب،المعرفة السابقة و أساس الخبرة 

 (.026، 5602ومعالجة المعمومات )محمد خميس ، 
–األنشطة التعميمية اإللكترونية )استياللية  يالحالي بتوظيف نمط البحثيتم يو 

ختامية( وتستمد أساسيا النظري من خالل نظريتي المنظمات التمييدية ألوزبل، والنظرية 
السموكية، أما األنشطة الختامية فيي تطبيق لمنظرية البنائية في العممية التعميمية والمنظمات 

الحالي التي تقدم في األساس  البحثطة في الالحقة ، يمكن القول بأن مستويات تقديم األنش
(  حول أىمية 099 - 052،  0325لتييئة الطالب تتوافق مع ذكره جابر عبد الحميد )

إلثارة اىتمام التالميذ وزيادة دافعيتيم وجذب انباىيم لمدرس الجديد، وسيمة  ةالتييئة كوسيم
ئة التوجييية )القبمية( وتستخدم لضمان اندماجيم في األنشطة التعميمية وقد قسميا إلى التيي

لتوجيو انتباه المتعممين في بداية الدرس ويستخدم المعمم نشاط كنقطة بداية لتوجيو انتباه 
ثارة اىتماميم بو ،والتييئة االنتقالية لتسييل االنتقال إالطالب نحو موضوع الدرس أو 

تييئة التقويمية وتستخدم لى المادة الجديدة ، والإمن المادة التي سبق معالجتيا  تدريجي
 لتقويم ما تم تعممو قبل االنتقال إلى أنشطة أو خبرات جديدة .
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سامو سعيد أوىناك دراسات تناولت توقيت تقديم األنشطة فييا بينيا مثل دراسة 
-( ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر اختالف نمط ممارسة األنشطة )فردي5602)

موزع(، وقد أسفرت الدراسة عن اختالف -بعدي-)قبميتعاوني(، وتوقيت ممارسة األنشطة 
 النتائج وفقًا لممتغير التابع في ممارسة األنشطة القمبية والبعدية والموزع.

( ىدفت إلى التعرف عمى توقيت عرض 5600ودراسة يحيى حسين وآخرون )
ألساسي تالميذ مرحمة التعميم ا ىاألنشطة التعميمية المصاحبة وعالقتو بتنمية التحصيل لد

وجاءت نتائج البحث مؤكدة عمى أن أنسب توقيت عرض النشاط المصاحب لمدة 
من مرحمة التعميم األساسي ىو التوقيت النيائي بعد  ىالرياضيات لدي تالميذ الحمقة األول

 عرض المحتوي التعميمي لموحدة المقدمة.
ض ( التي ىدفت إلى التعرف عمى أثر توقيت عر 5600ودراسة إبراىيم حسن )

ظيرت النتائج فاعمية توقيت أاألنشطة )أولية وختامية( داخل بيئات التعمم الشخصية و 
عرض األنشطة بنفس الدرجة في تنمية التحصيل واختمفت في تنمية الميارات لصالح 

 المجموعة األولى )أنشطة األولية(.
( وتناولت أثر توقيت األسئمة 5600) Wachtler &elودراسة واشمتر وآخرون 

شطة تعميمية داخل مقاطع الفيديو التعميمية عمى معدل صحة اإلجابات ونجاح التعمم، كأن
ن األسئمة التي تطرح في البداية يتم اإلجابة عمييا بشكل خطأ أكثر من أوأظيرت النتائج 

األسئمة األخرى، وتوصى الدراسة بأن طول الفترات الفاصمة بين طرح األسئمة يعمب دورًا 
الفيديو التعميمية، ويتم تحديد التأثر اإليجابي عمى نجاح التعمم عمى بسيطًا في مقاطع 

 المدى الطويل لممشاركين في مقاطع الفيديو التعميمية.
التي تناولت توقيت تقديم األنشطة  Pappas & el( 5602ودراسة باباس وآخرون)

ب لتبنى التعميمية مع ممفات الفيديو فقد ىدفت لدراسة العوامل التي تؤثر عمى الطال
األنشطة التعميمية مع الفيديو، وتوصمت الدراسة إلى أن الطالب يستفيدون بشكل متفاوت 

 من األنشطة التعميمية مع الفيديو حسب توقيت وصوليم إلييا.
زيادة كفاءة التعمم وجودة  إلى Wachtler &el( 5602ودراسة واشمتر وآخرون)

حضور واستطالعات الرأي داخل فيديوىات األنشطة التعميمية لمطالب من خالل مراقبة ال
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عمى مكونات تفاعمية لدعم الطالب  التعمم التفاعمي وتم استخدام منصة فيديو تحتوي
 الطالب.داء أوعند تطبيق ىذه االستراتيجية أدى إلى تحسن  والمعممين،

( ىدفت الدراسة عن أثر توقيت تقديم األنشطة التعميمية 5603ودراسة حمزة محمد )
ت التعمم الشخصية المؤسسية في األداء األكاديمي، ويوصى البحث بتقديم األنشطة ببيئا

 التعميمية بيئات التعمم الشخصية المؤسسية مع الميمات التعميمية لممقررات الدراسية.
( وىدفت إلى دراسة أثُر توقيت تقديم األنشطة 5603) ديز يودراسة محمد أبو ال

نو كمما قصرت المدة بين تعرض أظيرت النتائج أموب، و اإللكترونية في بيئة التعمم المق
الطالب لممحتوى التعميمي واألنشطة التعميمية كما زاد تقدم درجات الطالب في النتائج 

 النيائية.
من الدراسات السابقة عدم اتفاق نتائج الدراسات التي تناولت توقت تقديم  ويالحظ

ختامية( وان كانت جميع الدراسات السابق عرضيا أكدت فعالية -األنشطة )استياللية 
و بأخرى حيث تمثل األنشطة التعميمية شكاًل ميمًا من أتوظيف األنشطة التعميمية بصورة 

مل المعارف والميارات واالتجاىات وال بد من قياسو في يش يلذأشكال تقدير نمو الطالب ا
الحالي في المقارنة  البحثختمف يأوقات مختمفة ليتم قياس النمو بشكل فعال ومتكامل، و 

لتحقيق نمو الطالب  التعمم اإللكترونية بين توقيت تقديم األنشطة التعميمية داخل بيئة
والمعرفي في تنمية ميارات الجداول اإللكترونية وتأثر ذلك عمى دافعية اإلنجاز  الميارى
 لم تتناولو دراسة سابقة مما يدعم اجراء ىذا البحث . وىو ما

وفي ظل التطور اليائل في مجال التعميم اإللكتروني  وتزايد اىتمام الجامعات 
استعمال آليات متنقمة لمشاىدة  بالربط الدائم بالشبكات اإلنترنت ألنيا تمكن الطالب من

 ، ومن ىذه التقنياتالتقنيات اإللكترونيةالمقررات في أوقات مختمفة واي مكان باستخدام 
وىي تطبيقات متوفر عمى   التي يزاد استخداميا يومًا بعد يوم خدمات "الحوسبة السحابية"
واشكال متعددة،  ةبصور مختمفشبكة اإلنترنت تدعم انشاء الممفات وتحريرىا ومشاركتيا 

جراء االختبارات عبر اإلنترنت ومن أشير المواقع تطبيقات جوجل "  " ،  Googleوا 

Microsoft Online وتعتمد عمى وجود تطبيقات تعمل عمى شبكة اإلنترنت ومن ،
الواضح ان الحوسبة تتطور بشكل كبير حيث تتوجو الشركات العالمية لتخزين البيانات 

 ة فالحوسبة أثبت نفسيا كاتجاىات تكنولوجية وجدت لتبقى. السرية في سحابة عام
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لذلك تعد الحوسبة السحابية أحد أىم المجاالت التي يتعمد عمييا التعميم اإللكتروني 
في الوقت الحالي وتشمل الحوسبة السحابية مجموعو من التطبيقات أىميم تطبيقات 

Google م اإللكتروني.التعميمية التي أصبحت أساسا في استخدام التعم 
ن الحوسبة السحابية من التكنولوجيا الحديثة في ( أ5609ويوضح محمد شمتوت )

توفير  تعتمد عمىعالمنا المعاصر، فمفيوم التقنية وتطبيقاتيا يقوم عمى أن الحوسبة 
البرمجيات والبيانات وموارد الحاسب المختمفة عند الطمب دون االعتماد عمى مركز بيانات 

ى وجود أكثر من مركز بيانات موزعة جغرافيا معتمد عمى فكرة الموارد محدد ولكن عم
االفتراضية، واليدف األساسي من السحابة الحاسوبية خدمة المستفيدين عند الطمب بغض 

 البيانات.النظر عن موقع مركز 
وتوفر الحوسبة السحابية عمى الدولة والمؤسسات التعميمية المبالغ الكبيرة التي تنفق 

ديث وشراء األجيزة وتوفير البرمجيات، كما أنيا تقضى عمى األعباء المالية والفنية في تح
إمكانات الناتجة من مالحقة التطور وتسيل العمل واإلنجاز عمى المعممين والطالب، وتوفر 

 (Khmelevsky & Voytenko,2014.131العمل في أي مكان وأي وقت. )
وأن عالم  ،الحاليصبح لغة العصر ويرى الباحث أن الحوسبة السحابية سوف ت

بيانات  تخزن فيو معظم digital repositoriesنترنت سيتحول تدريجيا لمستودع رقمي اإل
 العالم عمى مستوى األفراد، والمؤسسات وخاصة التعميمية منيا، ومحاولة ىذه المؤسسات

يمي وتقديمو بشكل االستفادة بقدر اإلمكان من تطبيقاتيا المختمفة في إدارة المحتوى التعم
 ُيسيل عمى المتعمم الحصول عميو في أي وقت ومن أي مكان.مما  جيد

والحوسبة السحابية التوجو الرئيسي في العالم، فالحوسبة توجو حقيقي سيغير شكل  
صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعمومات في العالم سيتغير شكل األعمال بمشاركة جميع 

 فورستر لألبحاثالتعميم وستكون أساس الحياة وقد توقت مجمة  القطاعات سواء الحكومة أو
مميار  500لى إ م ليصل 5600مميار دوالر عام  26السحابية من ن ينمو سوق الحوسبة أ

 (.Pourmajidi,2017م ) 5650دوالر بحمول عام 
 كدت عمى أىمية استخدام الحوسبة في العممية التعميميةأوىناك دراسات عديدة 

 ودراسة محمود (5600ودراسة محمد السيد ) (5609دراسة محمد شوقي )مثل  بصفة عامة
 Woods( 5602ودارسة وتس ) (5600ودراسة رىام حسن ) (5600سيد وآخرون )
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ودراسة محمود سيد  (5603ودراسة إبراىيم ناجي) (5602ودراسة محمد عمي )
 (5656العاطي ) دراسة حسناء عبد، و  (5603اهلل ) دراسة متعب عبدو  (5603وآخرون)

ودراسة فخار شيزاد وآخرون  Shahzad, &el (5656)ودراسة فخار شيزاد وآخرون 
Shahzad, &el (5656)  وجميع ىذه الدراسات أكدت عمى فاعمية استخدام الحوسبة

 السحابية داخل العممية التعميمية .
وتعتمد الحوسبة السحابية عمى كثير من الخدمات والتطبيقات مثل تطبيق 

Google Drive لجميع  مستخدمي  ةوعبارة عن مجموعة مكتبية متاحGoogle  وتضمن
و خدمات تعميمية مثل محرر مستندات أ Gmailمجموعو من الخدمات العامة مثل 

Google docs  العروض التقديمية ،Google presentations  جداول بيانات جوجل ،
Google Sheets ،جوجل  منصةGoogle classroom ميز منصة وتتGoogle 

classroom  بأنيا خدمة ويب مجانية وىدفيا مساعدة الُمعممين، عمى إدارة ميام الدورات
التدريبية، إنشاء األنشطة ، وتوزيعيا، وتصنيفيا، والغرض األساسي من قاعة دراسة جوجل 

 ىو تبسيط عممية مشاركة الممفات بين المعممين والطالب .
داخل  Google classroomية استخدام منصة وىناك دراسات أكدت عمى فاعم

لى معرفة إوىدفت الدراسة  Hallal el(  5656دراسة ىالل وآخرون ) العممية التعميمة مثل
 Googleمعوقات التحول من التعمم وجًيا لوجو إلى التعمم عبر اإلنترنت باستخدام منصة 

classroom  ي تحقيق ذلك في ظل انتشار ىم المعوقات التي تواجو الجامعة المبنانية فأوما
لى إالطالب وكشفت الدراسة و وباء كرونا واستخدمت الدراسة استبيان مقدم لمعممي الكمياء 

نترنت وسيولة تقديم المحتوى وتقيم الطالب مثل سيولة استخدام اإل ةوجود بعض نقاط القو 
كافية ،  نترنت ألنيا غيرضراب في خدمة اإلإويوجد بعض المعوقات مثل إمكانية حدوث 

 وانقطاع التيار الكيربي وبعض البرامج عالية التكاليف.

المعممين آراء ىدفت إلى تقيم   Kumar el (2020)وآخرون  كومارودراسة 
داخل العممية التعميمية عن طريق  Google classroomوالطالب حول استخدام منصة 

كشفت ، و  ماليزيةب العالي التعميممن مؤسسة  عممينآراء سبعة عشر طالًبا وثالثة ممعرفة 
سيولة االستخدام وفعاليتو داخل العممية التعميمية ىما العامالن الرئيسيان في الدراسة أن 

من قبل المعممين والطالب، وظيرت بعض  Google classroomاستخدام منصة 
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التخوفات والمشكالت التي عبر عنيا الطالب والمعممين مثل مشكمة فقدان الخصوصية 
عل داخل المنصة وتصميم الواجية ، وأضاف المعممين وجود بعض المشكالت والتفا

األخرى مثل الوصول إلى تحميالت التعمم والتخزين السحابى، وقدمت الدراسة بعض 
داخل العممية  Google classroomالمرتبة عمى استخدام منصة اآلثار التوصيات بعض 

 التعميمية في مرحمة التعميم العالي .
( وىدفت إلى دراسة تأثير التعمم 5656) Sujannah elجانة وآخرون دراسة س
عمى القدرة عمى الكتابة لطالب المغة اإلنجميزية  Google Classroomالمدمج باستخدام 

طالًبا في الفصل الدراسي  09كمغة أجنبية عبر مستويات الحكم الذاتي وتضمنت العينة 
داخل جامعة نيغيري ماالنج بإندونيسيا. درس الثالث يدرسون دورة كتابة مقال في فصمين 

واآلخر تم تدريسو بطريقة  Google Classroomأحد الفصول التعمم المدمج باستخدام 
نياية الفصل تم تطبيق االختبار القبمي والبعدي لمطالب في المجموعتين لمعرفة  يتقميدية وف

ن عمى طالب المجموعة قدرتيم عمى الكتابة قبل وبعد العالج، كما تم تطبيق استبيا
التجريبية لمعرفة مستويات استقالليتيم، وأظيرت نتائج الدراسة أن المجموعة التي درست 

كانت أفضل من المجموعة  Google Classroomباستخدام التعمم المدمج باستخدام 
ة األخرى في القدرة الكتابية لمغة اإلنجميزية كمغة أجنبية كذلك تفوق طالب المغة اإلنجميزي

كمغة أجنبية المستقمون ذوو االستقاللية العالية عمى طالب المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية 
 المستقمين المنخفضين في قدرتيم عمى الكتابة.

وىدفت إلى المقارنة بين منصتين  Francom el (2021)وآخرون  فرانكومدراسة 
Google Classroom  وD2L Brightspace  جيا وتم تجريب وفق نموذج قبول التكنولو

 كال النظامين في إدارة نظم التعمم المختمط داخل نظام التعميم العالي بتنفيذ أنشطة التدريب
ودعم أنشطة عبر اإلنترنت وأشارت النتائج إلى تفضيل استخدام نظم  وجًيا لوجو

Brightspace  لسيولة استخدامو ويحتوي عمى كثير من األدوات اإلنتاجية ولكن يتميز
Google Classroom  عرض تعميقات المشاركين ومالحظات المدرس بأنو مجاني، كما

 .عمى كال نظامي إدارة التعمم
كبيئة تعميمية تعمد عمى  Google Classroomمنصة  ملذا يرى الباحث الستخدا

منيا يكون لمطالب دور نشط يجعل التعمم ومعايير فمسفة بيئات التعمم اإللكتروني ليا شروط 
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عطاء بحيث يكون لمطالب قدر كبير في عممية تعممو، و  متمركز حولو حرية في  الطالبا 
عالن عن األنشطة ، وتقديم التغذية الراجعة واإلتناسبواختيار وجمع المعرفة باألدوات التي 

لذا يمكن القول إذا كان ىناك توقعًا في ، وكيفية استالميا وتقيميا والتعميمية تتناسب مع
الحالي لوجود تأثير لتقديم وحدة تعميمية حول تنمية ميارات الجداول اإللكترونية   البحث

ذا تم إ، فإنو من الممكن أن تزداد فعالية الوحدة Google Classroomباستخدام منصة 
ثناء دراسة الوحدة، ولعل أحد ىذه المتغيرات أتوظيف بعض المتغيرات والعناصر التعميمية 

االستفادة من توظيف األنشطة التعميمية المتضمنة بالوحدة التعميمية والعناصر التعميمية 
ومحاولة تنويع توقيت ممارستيا حيث من المعروف أن لألنشطة التعميمية بأشكاليا المختمفة 
دور كبير في تعزيز تعمم الطالب وتييئتيم الستقبال المعارف والمعمومات، مساعدتيم في 

وى إضافة إلى دورىا في زيادة معدل الدافعية نحو اإلنجاز الربط بين نواتج التعمم والمحت
 والتعمم.

  :اإلحساس بمشكمِة البحِث 

 نبعت مشكمة البحث من خالل:
 المالحظة الشخصية لمباحث:  -

الحظ الباحث من خالل خبرتو في تدريس المقرر حزم تطبيقات مكتبية والجزء 
)الجداول اإللكترونية( أن الطالب تواجييم بعض  Googleجداول بيانات الخاص تطبيق 

 المشكالت تتمثل في:
قصور في أداء الطالب لمميارات التطبيقية، وتحتاج إلى أوقات إضافية في  -

تطبيق األنشطة الخاص بيذه الميارات حيث يعتمد التطبيق باألساس عمى قدرة الطالب 
جود فروق فردية بين الطالب في عمى تطبيق األنشطة الخاصة بالميارات التطبيقية، و 

 تطبيق الميارات العممية.
المحاضرات يغمب عمييا الطابع النظري داخل السياق المرئي لمميارة، بما يؤدى  -

الخطوات الصحية لألداء ومن ثم ال يتم االستفادة  ةإلى تشتيت انتباه الطالب في متابع
 منيا.

أثناء فترة  بأعمال حرفيةالرتباطيم غياب أكثر الطالب عن المحاضرات  -
الدراسة، باإلضافة إلى بعد المسافة بين المعيد ومنازليم مما أدى إلى صعوبة انتظام 
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إلى بيئة اإللكترونية تساعدىم عمى التعمم وتراعى  ةحضروىم لممعيد، ومن ثم فيم في حاج
 المقرر.  ةنشطأظروفيم وتمكنيم من تنفيذ 

المعيد في األداء الميارى في  يخرجمالحظة الباحث ضعف مستوى بعض  -
استخدام برنامج الجداول اإللكترونية مما يؤثر عمى وظائفيم داخل المؤسسات الحكومية 

 والشركات.
لذلك يرى الباحث أنو من الممكن مساعدة الطالب عمى اإللمام بتمك الميارات 

ن يمك Google classroomباستخدام منصة   Googleجداول بيانات األساسية في 
لمطالب التدرب عمييا في أي وقت وأيضا توفرا بيئة اإللكترونية توائم مع احتياجات الطالب 
في تطبيق األنشطة التعميمية اإللكترونية، تعد أسموبا أمثل لتحقيق ذلك إذا تدعم التعمم 

عمى العممية يؤثر الذاتي المطمب األساسي في الوقت الرىن وحدوث أي تغير في بنائيا 
تتم في  ة، وتقسم األنشطة اإللكترونية من حيث طريقة تقديميا إلى أنشطة استدالليالتعميمية

بداية الدرس ويكون الغرض منيا تنشيط الطالب وشد انتباىيم لمحتوى الدرس، وأنشطة 
وىنا يظير ختامية تتم في نياية الدرس ويكون ىدفيا التدرب عمى ما تم تعممو من ميارات، 

قديم األنشطة التعميمية ببيئات الحوسبة السحابية سيكون محققا توقيتات تأفضل سؤال عن 
قد يتيح لممتعممين التركيز بداية الدرس ىل تقديم األنشطة التعميمية مع  ؟لألىداف التعميمية

بالميمات  قإلى معمومات إضافية تتعم عمى تنفيذ األنشطة التعميمية مباشرة دون التطرق
بوقت كاف يسمح لممتعممين  في نياية الدرسطة التعميمية التعميمية أم توقيت تقديم األنش

التعميمية مما يمكن المتعممين من تنفيذ األنشطة  بالوصول إلى المعرفة المتعمقة بالميمات
لماما بعناصر الموضوعات ، ومن ثم ظيرت الحاجة إلى دراسة التعميمية بشكل أكثر كفاءة وا 

 Googleمنصة داخل  الختامية ( –لية )االستيال تنوع تقديم األنشطة اإللكترونية

classroom وعالقة جداول اإللكترونية لدى طالب المعاىد العميا لمتنمية ميارات التطبيقية ل
 ذلك بتنمية دافعية اإلنجاز.

 نتائج وتوصيات األبحاث والدراسات السابقة:   -
ضوء ما أوصت بو المؤتمرات مثل المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعمومات  في

والمؤتمر الدولي الرابع  (،5602الرقمية "االتجاىات الحديثة في تكنولوجيا المعمومات " )
الدولي  (، المؤتمر5600لمتعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد "تعمم مبتكر لمستقبل واعد" )
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ذا أوصت جميعيا بضرورة تطوير إ(، 5602البتكارية وسوق العمل" )األول "التعميم النوعي ا
لكترونية تفاعمية وتوظيفيا بشكل يتناسب مع األىداف التعميمية واالستفادة إوتصميم بيئات 

 من تطبيقات التكنولوجيا واالتصاالت في تحسين العممية التعميمية وجودتيا .
تعمم الميارات والمفاىيم بأسموب ىناك العديد من الدراسات التي أوصت بضرورة و 

بيئات  عممي وضرورة استخدام أساليب حديثة في عرض المحتوى والتي أكدت عمى أىمية
أبو  مثل دراسة حنانمجداول اإللكترونية الحوسبة السحابية وأىمية الميارات التطبيقية ل

 . (5602وآخرون )حسن محمد ، (5602وآخرون )المقصود  حنان عبد، (5600المجد )
 من خالل الدراسة االستكشافية:  -  

أجرى الباحث دراسة استكشافية يقيس من خالليا مدى قدرة الطالب عمى 
المفاىيم والميارات المكتسبة والتي تم تحصيميا استبيان لتحديد  التحصيل؛ حيث تم إجراء

، ولتحديد ومدى دافعية الطالب لإلنجاز ودراسة المقرر من تدريس المقررات بالشرح التقميدي
المشكمة أجريت دراسة استكشافية عمى عينة عشوائية من طالب معيد المدينة وكان عددىم 

 ( طالبًا، وبعد تحميل نتائج الدراسة االستكشافية تم الوصل إلى النتائج التالية: 06)
% بسبب الطرق 26وجود قصور في التحصيل لدى نسبة كبيرة من الطالب تصل إلى  -

 التقميدية. 
 لكثير من الموضوعات تعتمد عمى الشرح النظري وتفتقد إلى عناصر الجذب والتشويق.ا -
رغبتيم في األنشطة اإللكترونية والمشاركات عبر اإلنترنت وتطبيق الميارات خارج  -

 قاعات الدراسة.
 تدنى دافعية اغمب الطالب لدراسة المقرر مما يوثر عمى دافعية اإلنجاز لدى الطالب. -

 وفى ضوء ما سبق تكمن مشكمة البحث في: 
 اإلدارية،ضعف الميارات التطبيقية لدى طالب الفرقة األولى بقسم نظم المعمومات 

الجزء الخاص بالجداول  بمعيد المدينة العالي من خالل مقرر حزم التطبيقات المكتبة
نشطة ( مما يتطمب معرفة أثر تقديم نمطي األGoogleجداول بيانات اإللكترونية )

داخل بيئة  Google classroomداخل منصة والختامية(  ةاإللكترونية )االستداللي
 الحوسبة السحابية وأثر ذلك عمى تنمية ىذه الميارات ودافعية اإلنجاز لدى الطالب.
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 أسئمة البحِث 

 Googleمنصة داخل )االستداللية والختامية( ما أثر تقديم األنشطة اإللكترونية 

classroom جداول بيانات لتنمية الميارات التطبيقية لGoogle  لدى طالب معيد المدينة
 العالي؟ 

 ويتفرع منه األسئمة التالية: 
منصة داخل الحوسبة السحابية ما التصميم التعميمي المقترح لبيئة تعمم قائمة عمى  -

Google classroom ( لتقديم األنشطة اإللكترونية)لطالب  االستداللية والختامية
 معيد المدينة العالي؟

 Googleمنصة داخل ما أثر تقديم األنشطة اإللكترونية )االستداللية والختامية(  -

classroom  الميارات التطبيقية لجداول بيانات الجانب المعرفي في تنميةGoogle 
 لدى طالب معيد المدينة العالي؟

 Googleمنصة داخل تامية( تقديم األنشطة اإللكترونية )االستداللية والخ أثرما  -

classroom  جداول بيانات ل الجانب الميارىفي تنميةGoogle  لدى طالب معيد
 المدينة العالي؟

في تنمية الدافعية لإلنجاز  تقديم األنشطة اإللكترونية )االستداللية والختامية(ما أثر  -
 طالب معيد المدينة العالي؟لدى 

 أهداُف البحِث :

 Googleمنصة داخل األنشطة اإللكترونية )االستداللية والختامية(  تعرف أثر تقديمال -

classroom  جداول بيانات ل الجانب المعرفيفي تنميةGoogle  لدى طالب معيد المدينة
 العالي.

 Googleمنصة داخل  (تقديم األنشطة اإللكترونية )االستداللية والختامية التعرف أثر -

classroom  جداول بيانات لفي تنمية الجانب الميارىGoogle  لدى طالب معيد المدينة
 العالي.

أثر تقديم األنشطة اإللكترونية )االستداللية والختامية( عمى تنمية الدافعية  التعرف -
 .لإلنجاز لدى طالب معيد المدينة العالي
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 تكمن أىمية البحث فيما يمي:  :أهمية البحِث 
التطويرية في مجال تكنولوجيا التعمم التي تعتمد عمى نموذج تصميم تعميمي أحد البحوث  -

 وتطبيقو بالميدان.
 Googleمنصة داخل  )االستداللية والختامية(تحديد أفضل أنواع األنشطة اإللكترونية  -

classroom  في تنمية الميارات التطبيقية جداول بيانات لالستفادة منياGoogle   لدى
 العالي.لمدينة طالب معيد ا

كبيئة أساسية في بيئات  الحوسبة السحابيةقد يسيم نتائج البحث في تعميم استخدام بيئة  -
 التعمم اإللكتروني.

لتذليل  Google classroomمنصة قد تسيم نتائج البحث في تعزيز االستفادة من  -
 د.الصعوبات التي تواجو الطالب الذين تمنعيم ظروفيم من الحضور إلى المعي

 بصورة اإللكترونيةالجداول تخريج جيل من الطالب قادر عمى التعامل مع تطبيق  -
 صحيحو مما ينعكس عمى مياراتيم المستقبمية فيما بعد.

حث القائمين عمى تطوير العممية التعميمية عمى دمج المستحدثات التكنولوجيا وال سيما  -
داخل نظامنا التعميمي بيدف التغمب عمى الصعوبات وزيادة دافعية  بيئة الحوسبة السحابية
 التعمم لدى الطالب.  

    نشطة التعميمية اإللكترونية وليا نمطان: المتغيرات المستقمة: األأوالالبحِث: متغيرات 
 الختامية.األنشطة التعميمية  -.       األنشطة التعميمية االستياللية -

 والميارى المعرفي اإللكترونية بجانبياميارات الجداول  - لتابع:اثانيًا المتغيرات  
 دافعية اإلنجاز. -                      

( طالبًا 06العينة األساسية: بمغ العدد اإلجمالي لعينة البحث األساسية ):   عينة البحِث 
من طالب معيد المدينة العالي المسجمون لدراسة مقرر " حزم التطبيقات المكتبية " في 

( 96موزعين عمى مجموعتين كل مجموعة ) ، 5603/ 5602الفصل الدراسي الثاني 
 طالب، وفقًا لمتغيرات البحث .
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 . 5603/ 5602حدود زمنية: الفصل الدراسي الثاني  -: ْلَبْحِث ُحُدوُد اَ 
مقرر حزم ضمن   Googleجداول بيانات تنمية الميارات التطبيقية ل حدود محتوى:-

 .لطالب الفرقة األولى بقسم نظم معمومات اإلدارية بمعيد المدينة العالى التطبيقات المكتبية
الختامية( -يمية اإللكترونية  )االستياللية حدود موضوعية:  نوعين من األنشطة التعم-

 . Googleلميارات جداول بيانات 
بقسم نظم معمومات تم التطبيق عمى مجموعتين من طالب الفرقة األولى   حدود مكانية: -

   ياإلدارية بمعيد المدينة العال
 مصطمحات البحِث :

 Googleمنصة األنشطة التعميمية: تعرف األنشطة اإللكترونية داخل 

classroom  عمى أنيا مجموعة من الممارسات والتدريبية اإللكترونية والتي تتضمن جوانب
معرفية، وأخري أدائية ينفذىا طالب المعاىد العميا داخل بيئة الحوسبة السحابية من خالل 

 الختامية(.-األنشطة التعميمية بنمطييا )االستياللية تقديم 
يتم تقديميا  ن الممارسات والتدريبية اإللكترونيةمجموعة ماألنشطة االستياللية: 

 بشكل مركز لتوجيو انتباه الطالب في بداية الوحدة التعميمية بيدف تدريبيم عمى ميارات
 . Googleجداول بيانات 

مجموعة من الممارسات والتدريبية اإللكترونية يتم تقديميا بشكل األنشطة الختامية: 
 بيدف تدريبيم عمى مياراتب في نياية الوحدة التعميمة لممساعدة في تقويم الطال مركز

 .Googleجداول بيانات 
 Google classroom  ) تعرف إجرائيا: استخدام خدمات جوجل  )فصول جوجل

 Google منصةواستخدام  Googleجداول بيانات السحابية في تدريب الطالب عمى 

classroom  الختامية(-ستياللية في إدارة األنشطة التعميمية بنمطييا )اال 
: تمكن طالب معيد المدينة من أداء تعرف إجرائياميارات الجداول اإللكترونية 

تقان في أقل وقت ممكن. Googleجداول بيانات ميارات   بسيولة وسرعة وا 
تعرف بأنيا حالة داخمية مرتبطة بمشاعر الفرد وتوجو نشاطو نحو دافعية اإلنجاز: 

التخطيط بما يحقق مستوى محددا من التفوق يؤمن بو الفرد  التخطيط لمعمل وتنفيذ ىذا
 ( 500،  0320 ،رجاء محمود ) ويعتقد فيو.
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دافع اإلنجاز بأنو دافع مكتسب من البيئة ويشمل مجموعة من القوى  الحجيعرف و 
 0330 ، الحجيأسامة ) اليدف.بحيث توجو الفرد نحو تحقيق  سموكية( )معرفية، انفعالية،

 ،06 )  
نتيجة طالب المعيد العالي وتعرف إجرائيا: مجموعة الدرجات التي يحصل عمييا 

الستجابتيم لممحفزات والمثيرات الصادرة من البيئة التعميمية المحيطة بيم، بما يمكنيم من 
مكاناتيم المعرفية  والوجدانية ألداء الميام التعميمية وتحقيق  والمياريةتوظيف طاقتيم وا 

ويقاس من خالل الدرجة التي يحصل عمييا في ىداف األكاديمية مستوى عالي من األ
 .مقياس دافعية اإلنجاز

جراءاتهِ   : خطوات البحِث وا 
 لإلجابة عن أسئمة البحث سار البحث وفقًا لإلجراءات والخطوات التالية: 

أواًل: تحديد مالمح األنشطة التعميمية وكيفية تصميميا وعرضيا وفق نوعين األنشطة 
 اللية، والختامية االستي

لمادة المعالجة التجريبية لطالب معيد المدينة في فصل "  األنشطة التعميميةثانيًا: تصميم 
 "     Googleجداول بيانات 

 ثالثًا: تصميم مادة المعالجة ويستمزم ذلك القيام بالخطوات التالية: 
 بناء أدوات القياس؛ وتمثل ذلك في:  -

)إعداد  Googleجداول بيانات اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات  -
 الباحث(

)إعداد  Googleالتعامل مع جداول بيانات بطاقة مالحظة لقياس ميارات الطالب في  -
 الباحث(

العربية فاروق عبد  ، وترجمو إلى 0326 سنةرمانز يىاختبار دافعية االنجاز )إعداد   -
      (الفتاح موسى

 اإلطاُر النظرُي 
 أواًل : األنشطُة التعميميةُ 

 الخطوات، تصنيفيا، مفيومياحيث  منالمحور األنشطة التعميمية  يتناول ىذا
 العناصر. لتمك تفصيميعرض  يمييمية، وفيما مالتع األنشطةلتنفيذ  اإلجرائية
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 عطية،يحيي عددت تعريفات األنشطة التعميمية بوجو عام فيعرف  مفيوم األنشطة التعميمية:
 وإشباع حاجاتالمتعمم بيدف  والذي يبذل يدالج ذلك"  و( بأن 50،  5662الجمل ) ميوع

قدراتو عمى التفكير وكذلك التي تؤدي إلى تنمية  ياراتالم منالعديد  وكسابوا   المعرفية
 إكسابو االتجاىات والقيم.

حدد التعمم بتفاعل م أنشطة (Beetham& Sharpe,2007)يعرف بيثام وشارب 
 لمطالب مع اآلخرين باستخدام أدوات وموارد محددة ، موجية نحو نتائج محددة . 

( مجموعة من األدوات العقمية والحركية التي 060،  5606ويعرف حسن زيتون )
يقوم بيا الطالب داخل الصف أو خارجو، بغيت تعمميم محتوى المنيج وصواًل لتحقيق 

 األىداف المرجوة.
( بأنيا Salmon,2002التعميمية اإللكترونية فعرفيا سالمون )أما تعريف األنشطة 

ميام يقوم بيا الطالب عبر اإلنترنت تحثيم عمى التعمم التفاعمي، وذلك من خالل مشاركتيم 
من خالل أدوات اتصال اآلخرين بإرسال مساىمات فيما بينيم، وكذلك الرد عمى مشاركات 

 متزامنة وغير متزامنة.
( أنشطة تعميمية تعتمد عمى Lara & Repáraz, 2007الرا وريباراز ) وعرفتيا

توظيف الويب في العممية التعميمية من خالل استراتيجيات محكمة تراعى االستخدام األمثل 
 لخدمات اإلنترنت.

  أنواع األنشطة التعميمية اإللكترونية:
اتساع مفيوم  كتصنف األنشطة التعميمية تبعًا لمغرض الذي إنشات من أجمو لذل

وتصنيفات كثير منيا تصنيف وجود أنواع مختمفة من األنشطة، وأدى إلى النشاط في التعمم 
 وقسم األنشطة إلى  (Horton,2006. 49) ىورتون 

ات التحميل ر عمييا ميا التعميمية التي يغمب رراتمع المق تصمح االستيعاب4 أنشطة-0
 والتفكير.

 عممية وأدائية. اتر ات التعميمية التي تحتاج إلى ميار مع المقر  تصمح التنفيذ4 أنشطة-5
( ، 5602سامو ىنداوي )، أ Karla, 2013 ،Charles, 2014 ويرى كال من )

العزيز  إيمان عبد(، 5602(، أحمد فييم )5602(، مي فتحي )5600إبراىيم محمد )

  ( 5603) ديز ي( ، محمد أبو ال5603حمزه محمد ) (،5602)
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، (0كما في شكل ) تصنيف األنشطة التعميمية تبًعا لعديد من الجوانبيمكن  أنو     
 أىميا:

 و تشاركية أجماعية  –من حيث طريقة الممارسة: أنشطة فردية  - 
 أنشطة موزعو. –أنشطة ختامية  –من حيث توقيت ممارستيا: أنشطة استياللية  -
 ارج الفصل.أنشطة خ –نشطة داخل الفصل أمن حيث مكان ممارسة األنشطة:  -
أنشطة  –نشطة تطورية أ –من حيث اليدف من النشاط: أنشطة استكشافية  -

 تمييدية.
 أنشطة مغمقة.  –من حيث مستوى التفكير والممارسة: أنشطة مفتوحة النياية  -
 من حيث شكل األنشطة: أنشطة إلكترونية، أنشطة تقميدية. -
 أنشطة عالجية . وفقًا لمستوى وقدرات المتعمم: أنشطة إثرائية ، -

 
 إعداد الباحث تصنيف األنشطة التعليمية (0شكل )

وىناك دراسات عديدة تناولت األنشطة التعميمية وأكدت عمي أىمتيا في العممية 
( ىدفت إلى الكشف عن 5602التعميمية وخطوات استخداميا منيا: دراسة حصة الشايع )

التمخيص الكتابي وقياس الكفاءة الذاتية  فاعمية األنشطة اإللكترونية في تنمية بعض ميارات
لدى طالبات جامعة األميرة نورة وقد أوصت الدراسة بتدريب الطالبات عمى ميارات 
التمخيص الكتابي واستخدام األنشطة اإللكترونية المختمفة في المقررات لزيادة تفاعل 

 الطالبات في بيئات التعمم اإللكتروني.

إلى التعرف عمى فاعمية استخدام األنشطة  دفت( ى5602) فاطمة عاشورودراسة 
 نجران،لدى طفل الروضة بمنطقة  القصصية الحسية واإللكترونية في إكساب الثقافة الغذائية

إكساب  وتوصل البحث إلى فاعمية استخدام األنشطة القصصية الحسية واإللكترونية في
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لقصصية ألطفال الروضة االىتمام باستخدام األنشطة اوأوصى البحث ب الغذائي،الوعي 
 خالليا.األطفال التعمم من  إلكسابيم نواحي معرفية وثقافية كطريقة جذابة وشيقة يستطيع

 نشطةاألاستخدام  ستوىم عمى التعرف إلىىدفت  (5602إبراىيم )فيد ودراسة 
ضيات لدى معممي الريا التصور البصري المكانيميارات  تنمية اإللكترونية التفاعمية في

تقديم دورات التوصيات أىميا من  مجموعة، وأسفرت عن صبياتعميم  إدارةحمة الثانوية ببالمر 
وكيفية  التفاعمية اإللكترونية شطةاألن صميمبالتعريف ببرامج ت صتدريبية لممعممين تخت
  .خالليا من تفاعمية إلكترونية شطةأن صميمالتعامل معيا وكيفية ت

البحث إلى تصميم  ( ىدف5656)ودراسة سعيد األعصر، إنجى صبري 
عبر اإلنترنت وفق  E-activitiesاستراتيجية تعميمية قائمة عمى األنشطة اإللكترونية 

، لتنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى Salmons Model( 5662مراحل نموذج سالمون )
كسابين ميارات معالجة مشكالت  طالبات االقتصاد المنزلي بكمية التربية جامعة نجران، وا 

تصميم مالبس األطفال، وتوصمت إلى وجود فرق دال إحصائيا في تنمية ميارات التفكير 
االبتكاري يرجع لفعالية االستراتيجية القائمة عمى األنشطة اإللكترونية عبر اإلنترنت، وبناء 
عميو يوصى البحث باستخدام األنشطة اإللكترونية عبر اإلنترنت في تنمية ميارات التفكير 

 . البتكاري لطالبات االقتصاد المنزليا
( التي ىدفت إلى استخدام أنشطة التعمم عن طريق Sharp, 2020ودراسة شارب )

معالجة األقران لتحسين جودة الكتابة بين الطالب الدراسات العميا وتم استخدام أدوات ل
وأوصت الدراسة بالتنوع في  Google Docsو  Microsoft Wordخالل  النصوص من

أثر استخدام األنشطة التعميمية اإللكترونية دراسة ستخدام األنشطة التعميمية والتعمق في ا
 عمى طالب الدراسات العميا.

عالقة بين الدراسة ىدفت إلى  Rajabalee & el (2020)وآخرون  رجباليودراسة 
ة تعمم من خالل تحميل أنشط مشاركة الطالب وأدائيم األكاديمي في بيئة التعمم اإللكتروني

كانت ىذه  ،تم تحديد ثالثة مؤشرات قابمة لمقياس اإلنترنت،الطالب في وحدة نمطية عبر 
( مستوى األىمية )حسب نتائج الدورة( ألنشطة التعمم 5) المكتممة؛( عدد أنشطة التعمم 0)

( األنشطة التي تتطمب وجود المنصة. لقد وجد أن ىناك عالقة إيجابية كبيرة 9) المكتممة؛
ا ضعيفة بين مشاركة الطالب في الوحدة النمطية عبر اإلنترنت وأدائيم في نشاط ولكني
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كان ىناك ارتباط  المستمر،التعمم النيائي. ولوحظ كذلك أنو عند النظر في أنشطة التعمم 
 الطالب مشاركة مستوىكان متوسط  عام،إيجابي قوي لمغاية بين المشاركة واألداء. بشكل 

 لمنخفض.ا باألداء مقارنة الجيد األداء ألصحاب نسبةبال ممحوظ بشكل أعمى
 :اإللكترونية التعميمية األنشطة تقديم لتوقيت النظرية األسس

يعتمد تقديم األنشطة التعميمية سواء االستياللية أو الختامية عمى أكثر من نظرية 
االستياللية أو الختامية في التعمم فالنظرية السموكية تدعم تقديم األنشطة التعميمية سواء 

التي يجب عمى الطالب اتباعيا إلكسابو المعمومات والميارات المطموب تعمميا مما يتيح لو 
التدرب عمى السموك المطموب وممارستو أثره واستخدام األسئمة والمراجعات واالختبارات مما 

 (2،  5609يدعم بقاء لدى المتعمم )محمد خميس ، 
مية بعد األىداف والميام التعميمية فيتماشى مع النظرية وتقديم األنشطة الختا

البنائية حيث تعتمد عمى نشاط الطالب في بناء المعرفة من خالل الخبرات التي يمر بيا في 
ضوء المعرفة السابقة لمطالب، وبأن التعمم يحدث من خالل الميارات المعرفية المكتسبة 

 (026،  5602)محمد خميس ،  ومعالجة المعمومات.
وترى البنائية االجتماعية أن التعمم نشاط اجتماعي، حيث يجدون الطالب المعنى 

خالل التفاعالت االجتماعية داخل فرق العمل التي  لمطالب، ومنمن الخبرات الفردية 
 (  50،  5662تمكنيم من االستفادة من المعمومات خبرات اآلخرين )عايش زيتون ، 

ت التعميمية )األىداف وعناصر الموضوع( مع تقديم كما يمكن اعتبار تقديم الميما
وتتمحور معظم النتاجات ، أوزوبلأنشطة التعمم كمنظم متقدم وفق نظرية التعمم ذي المعنى 

إلى تحقيقيا لدى الطالب، في ىدفو النيائي الذي  أوزوبل (Ausubel) التعميمية التي سعى
العالقة والروابط بين المفاىيم، والحقائق، حاول التركيز عميو ىو تشكيل بناء معرفي تتضح فيو 

والقضايا التي يمتمكيا الطالب، باإلضافة إلى مساعدة الطالب عمى النمو حتى يصبح قادرًا 
 .عمى إدراك البنية المعرفية لمموضوع الدراسي والمميز لتمك المادة أو الخبرة

لمتقدم في النقاط اآلتية افتراضات أوزوبل في التعمم ذي المعنى واستخدام المنظم ا وتعرض
 :(0336)قطامي 

ىدف التعمم أن يكون ذا معنى، ويتم ذلك إذا ما ربطت المادة التعميمية بالخبرات  إن-0
السابقة لممتعمم، والتي تميد بالتالي لظيور معان جديدة، لذا ينبغي تييئة كل الظروف 
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ذا معنى سيل ارتباطو، الممكنة التي تجعل التعمم ذا معنى، حيث إنو كمما كان التعمم 
 وانتظامو واندماجو في البناء المعرفي.

التعمم المفظي ذا المعنى يصمم لتقوية البناء المعرفي لدى المتعممين في مادة دراسية  إن-5
 وثباتيا .معنية، وفي وقت محدد، ومن ثم تنظيميا، ومدى وضوحيا 

 ئيس الذي يحدد مدى المعنىإن البناء المعرفي الموجود لدى الطالب يعد المحدد الر  -9
ن البناء المعرفي ا  المتوافر في المادة الجديدة، ودرجة اكتساب المتعمم ليا واالحتفاظ بيا. و 

لدى الطالب يتعمق بنوع المعمومات المرتبطة بالمجال التعميمي في ذىنو، وكم ىو متوافر 
دى الطالب متطمب منيا لديو، وأسموب تنظيميا، وأن زيادة قوة ووضح المعرفة السابقة ل

 رئيس لتقديم معمومات وخبرات جديدة.
إن تحقيق البنية المعرفية ذات الخصائص المميزة يسيم في تحويل المادة الدراسية إلى  -2

مادة تتضمن معاني، ومفاىيم جديدة، وواضحة، ويسيم ذلك في زيادة البناء المعرفي لدى 
 الطالب، ويساعده عمى تعمم مواد جديدة.

م التعمم ذي المعنى إتاحة الفرص أمام الطالب إليجاد روابط حقيقة وليست يستمز  -0
 عشوائية بالمبادئ والمفاىيم ذات العالقة بيا، والتي تم تكوينيا مسبقًا في البناء المعرفي.

صقل وتيذيب البنية المعرفية لدى الطالب، ويسيل ذلك اكتساب المواد التعميمية  أىمية-0
 واالستدعاء، واالنتقال إلى مواقف تعمم أخرى جديدة مماثمة. والخبرات، واالحتفاظ،

المعممون نقل كم ىائل من المعرفة إلى الطالب باستخدام نموذج التعمم المفظي  يستطيع-2
ذي المعنى، وأن المعمم ىو الذي يسيم في تطوير تعمم طمبتو من خالل ما يييئو ليم من 

 مواد تسمح بذلك.
لسيطرة عمى األفكار والمعمومات الضرورية التي تنمي البناء إن المتعمم يمكن لو ا -2

ن  المعرفي، والتي تسيم في تطوير تفكيره، ويتضح دوره في إتقان المعمومات واألفكار، وا 
تقوية البناء المعرفي لدى الطالب يسيل اكتساب الطمبة واحتفاظيم بالمعمومات والخبرات 

الب بالقواعد المنظمة التي تسيم في تمكينو ربط الجديدة؛ لذا فإنو من الضروري تزويد الط
 المعمومات الجديدة وتثبيتيا، واستدعائيا.

إن البناء المعرفي يتكون من مفاىيم، وأفكار ثابتة نسبيًا، ومنظمة بدرجة عالية في وعي  -3
طبيعة ىرمية متدرجة، تكون فييا المفاىيم  organizationالمتعمم، وأن طبيعة ىذا التنظيم 
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كثر شموال في القمة، واألكثر تخصصا في القاعدة، وحتى يتسنى لممتعمم معالجة األ
ن ذىن المتعمم يكون  المعمومات ذىنيا فإنو البد من أن تقدم لو المعمومات بطريقة مناسبة، وا 
نشطا عادة في موقف التعمم، حيث يقوم بتخزين المعمومات عن وعي بطريقة ىرمية 

 ى الخاص المحدد.متسمسمة من العام الشامل إل
واستفاد الباحث من االفتراضات التي تقوم عمييا نظرية أوزبل من خالل تييئة كل 

المرتبطة باألنشطة التعميمية المقدمة من  ةالظروف أمام الطالب إليجاد الروابط الحقيقي
كن خالل بيئة التعمم المبنية عمى الحوسبة السحابية وتزويد الطالب بالقواعد المنظمة التي تم

الطالب من ربط المعمومات الجديد وتثبيتيا واالىتمام بتقديم األنشطة التعميمية )االستياللية 
 والختامية( كمنظم متقدم يساعد المتعمم عمى التعمم ذي المعنى.

 :التعميمية األنشطة لتنفيذاإلجرائية  الخطوات
نشطة ( أن إجرائية تنفيذ األ006،  5660يرى )فاروق شوقي؛ أحمد فاروق ، 

 تتطمب عدة خطوات ينبغي عمى المعمم أن يمم بيا وىي:
أواًل: التخطيط لألنشطة التي سوف يقوم بتنفيذه وذلك عن طريق وضع خطة عمل تتضمن 

 عدة عناصر أىميا:
تحديد الوسائل واإلمكانات المتطمبة من أجل تنفيذ  -تحديد األىداف.               -

 النشاط.     
 تحديد أعداد المشاركين في النشاط.   -
 تحديد أسموب العمل في تنفيذ النشاط وموعد التنفيذ ومكان التنفيذ.  -

ثانيا: التنظيم: يتم تقدير حجم األعمال لألزمة لتحقيق األىداف وتحديد المسئوليات المنوطة 
 باألعضاء واألدوار التي سوف يقومون بيا.

والتوجيو أثناء تنفيذ النشاط ويعمل  فعمم أن يقوم بدور اإلشراثالثًا التوجيو: يتطمب من الم
 عمى متابعة سير النشاط بصورة منتظمة.

كرائد ومشرف عمى النشاط أن يعمل عمى متابعة سير  تطمب من المعممرابعًا المتابعة: ي
 النشاط بصورة منتظمة.

خامسًا التقويم: بعد االنتياء من تنفيذ النشاط ينبغي تقويميا في ضوء أىدافيا حتى نضمن 
 ان النشاط قد حقق أىدافو 
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وقد قام الباحث باتباع الخطوات السابقة في تنفيذ األنشطة التعميمية المستخدمة في تدريس 
 التعميمية.الوحدة 

 عالقة األنشطة التعميمة بدافعية اإلنجاز:
الدافعية لإلنجاز من الشروط اليامة التي يتوقف عمييا تحقيق اليدف من تعد   

عممية التعمم، فالمتعمم ال يستطيع االستجابة لبيئة التعمم إال إذا كان لدية دافعية لمتعمم حيث 
تمثل مبررًا قوية إلقبال الطالب عمى التعمم ، وبذلك تظير الحاجة لتنمية الدافعية لإلنجاز 

تاحة ممارسة األنشطة التعميمية عمى أساس قوة دافعيتيم لإلنجاز ويظير لدى الطالب وا  
تناولت ذلك من خالل العالقة الموجبة بين دافعية اإلنجاز واألداء الجيد ، وىناك دراسات 

( سعت لتقصي 5609عالقة الدافعية لإلنجاز باألنشطة التعميمية مثل دراسة عمي الكندري )
رونية في التعمم اإللكتروني عمى تحصيل طالب جامعة الكويت أثر استخدام األنشطة اإللكت

في مقرر التربية البيئية بكمية التربية ودافعيتيم نحو ىذا النوع من التعمم، أظيرت نتائج 
الدراسة عدو وجود أثر لألنشطة بالتعمم اإللكتروني عمى الدافعية لدى طالب المجموعة 

 التجريبية.
(  ىدفت إلى التعرف عمى أفضل 5600ند عباس )ودراسة أسماء عبد الصمد ، ى

مستوى لممشاركة )فردية / ثنائية / جماعية( وأفضل نمط لمتفكير بصوت عال )رجعى / 
تنمية  في( لألنشطة الذىنية بالفصول االفتراضية التزامنية وذلك بداللة تأثيرىا يتزامن

 فييات وذلك بداللة تأثيرىم التحصيل والدافعية لإلنجاز لدى الطالب/ المعمم بشعبة الرياض
تنمية التحصيل والدافعية لإلنجاز لدى الطالب المعمم بشعبة الرياضيات، وقد توصمت نتائج 
البحث إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام المشاركة الجماعية وكذلك نمط 

لم تسفر نتائج  التحصيل والدافعية لإلنجاز، بينما في، وذلك يالتفكير بصوت عال الرجع
التفكير بصوت عال في  يالبحث عن أية فروق لمتفاعل بين مستويات المشاركة ونمط

 التحصيل والدافعية لإلنجاز. نمتغيري
( ىدفت إلى تصميم استراتيجية الستخدام تكنولوجيا 5600) ةكذلك نشوى شحات

جية في تنمية التحصيل الواقع المعزز في تنفيذ األنشطة التعميمية، وتعرف أثر ىذه االستراتي
المعرفي والدافعية لإلنجاز لدى طالبات الصف األول الثانوي عام، حيث أظيرت النتائج أثر 
االستراتيجية المقترحة في تنمية التحصيل المعرفي في مادة الجغرافيا والدافعية لإلنجاز لدى 
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ات تكنولوجيا طالبات الصف األول الثانوي وقد أوصى البحث ضرورة االستفادة من إمكان
 .الواقع المعزز في تنمية ميارات المتعممين وتحصيميم ودافعيتيم لإلنجاز

 ثانيا : تطبيقاُت الحوسبِة السحابية وخدماتها
 ماىية الحوسبة السحابية أو الخدمات السحابية: -

الحوسبة   ((Rupesh  & Gaurav  , 2011  غورافو روبيش  وقد عرف
الحسابية بأنيا: تقنية تعتمد عمى نقل المعالجة ومساحة التخزين والبيانات الخاصة بالحاسب 
إلى ما يسمى بالسحابة، وىو جياز خادم يتم الوصول إليو عن طريق اإلنترنت، كما أنيا 
تتميز بحل مشاكل صيانة وتطوير البرامج وبالتالي يتركز مجيود الجيات المستفيدة عمى 

 دام ىذه الخدمات فقط".استخ
في التطور فمفيوميا  اآلخذةتعتبر الحوسبة السحابية من التكنولوجيات الحديثة و 

لبرمجيات والبيانات وموارد الحاسب عند الطمب عن طريق اإلنترنت دون ايعتمد عمى توفير 
ان من دولو ومك أكثررافيا في غاالرتباط بمركز بيانات محدده وتكون ىذه المراكز موزعو ج

عند الطب بغض النظر عن  نالمستفيديوبالتالي يكون اليدف من الحوسبة السحابية خدمة 
 البيانات. موقع مركز 

داخل  المتاحةإلى االستفادة من التطبيقات  التعميميةتسعى المؤسسات لذلك 
التعميمية ولما ليا من تأثير عمى  األعمال والميامتمكن الطالب من أداء  لكيالحوسبة 

استخدام الكمبيوتر وتوفر أيضًا بيئة  ىتعتمد عمالتعميمية داخل المؤسسات التي  ةالساح
 (.Ercan,2010 , 938إلكترونية آمنة وفعالة ) تعميمية

أن  Abbadi & Martin (2011 , p 110)ويرى كال من ابادى ومارتين 
مطموبة عمى طمب المستخدم من مزود الخدمة بحجز المساحة ال تعتمد السحابيةالحوسبة 

عبر السحابة اإللكترونية ، ويمكن االستفادة منيا في عمميات التعمم اإللكتروني حيث يمكن 
والمحاضرات ومصادر التعمم وغيرىا لممتعمم عبر السحابة  ةلممعمم أن يتيح المادة التدريبي

 اإللكترونية .

 خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقاتها  -
تعد فكرة الحوسبة السحابية وتطبيقاتيا من المستحدثات التكنولوجية ومن الشركات   

وتقدم كال منيم عدد من التطبيقات    Google , Microsoftالرائدة في ىذا المجال 
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والخدمات المجانية التي يمكن توظيفيا في المؤسسات التربوية مثل خدمة المساحات 
التقويم وجداول لتشارك مع اآلخرين وربطيا بالقوائم البريدية المجانية التي تسمح باالتخزينية 

 يلجميع  مستخدم ةمجموعة مكتبية متاحوعبارة عن  Google Drive، وتطبيق 
Google  وتضمن مجموعو من الخدمات مثلGmail وخدمات ،Google drive 

، وأما لتعميميةخدماتيا التعميمية التي توظف في الناحية ا Googleطمقت أالمكتبية وبعدىا 
وتتميز  one drive , office 365أطمقت العديد من الخدمات واىميا Microsoftشركة 

 (.092،  5656،  العاطى حسناء عبدبالمميزات التالية ) Googleتطبيقات 

بدرجة عالية من التعاونية  Google Appsتتميز تطبيقات جوجل :  التعاون والتشارك -أ 
مكانية التحرير والتعاون في الوقت الفعمي و أدوات إنشاء المستندات والتشاركية، حيث يوفر   ا 

من تيسير بعض  Google Appsتمكن تطبيقات جوجل :  الوقت السرعة وتوفير -ب
مًعا في محرر التشارك الميام مثل كتابة المقاالت وجدولة مواعيد الفصل. كما يمكن 

 عمى التغييرات في الوقت الفعمي، بحيث يطمع كل فرد في المجموعة Googleمستندات 
   والتشارك في التعديالت 

تتميز تطبيقات جوجل بمجانيتيا، وبواجية استعمال سيمة :  المجانية وسيولة االستعمال -ج
وجذابة، كما أن كل تطبيقات جوجل سحابية، باإلضافة إلى إمكانية الولوج إلى جميع 

 .التطبيقات بحساب جوجل واحد 
تساعد تطبيقات جوجل عمى :  الحفاظ عمى البيئة / التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة  -د

 Googleتقميل االعتماد عمى األوراق، كما أنيا تقمل من انبعاث الكربون حيث تدعم 

Apps .مراكز بيانات موفرة لمطاقة 
 في مجال التعميم :   Googleلخدمات  تطبيقات تربوية وتعميمية أهم ال

تطبيق لمعالجة النصوص عمى اإلنترنت،  :   Google docsمحرر مستندات  -أ
 يمكنك من إنشاء مستندات نصوص ، مشاركتيا .

تطبيق يمكنك من إنشاء  :  Google presentationsالعروض التقديمية -ب
باستخدام الشرائح ويتميز بإدماج مقاطع  Goole Driveالعروض التقديمية داخل 

والرسوم المتحركة ويمكنك من نشر العروض التقديمية عمى الويب او الفيديو 
 مشاركتيا .
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: تطبيق يمكنك من خالل انتشاء   Google Sheets جداول بيانات جوجل -جـ 
وأحد مجموعة تطبيقات جوجل درايف المكتبية، ويعتبر الحسابية معالجتيا  الجداول 

لتنظيم  وسيمةوتعد جداول البيانات  ، ىذا التطبيق شبيو لبرنامج مايكروسوفت إكسل
 المعمومات.

  :Google Sheetsمميزات تطبيق  - 
يمكنك من خالل التطبيق إنشاء جداول البيانات الجديدة أو التعديل عمى جداول  -

 بيانات تم إنشاؤىا مسبقًا أو تحميميا من اإلنترنت.
جدول البيانات  إمكانية مشاركة جداول البيانات والعمل مع اآلخرين في نفس -

 وفي نفس الوقت.
 فتح ممفات مايكروسوفت إكسل والتعديل عمييا. -
 استخدام التطبيق في أي وقت وأي مكان دون الحاجة إلى اإلنترنت. -
دراج الصيغ  - يسمح التطبيق بتنسيق الخاليا كما تريد، وعرض المخططات وا 

 وغيرىا.
داول من خالل ميزة البحث يمكنك التطبيق من القيام بعممية البحث في الج -

 واالستبدال.
يمكنك العمل في التطبيق بكل راحة دون القمق من خسارة عممك مع ميزة الحفظ  -

 التمقائي أثناء الكتابة.
 التطبيق بسيط لمغاية وسيل االستخدام بشكل كبير. -
 تم تطوير ىذا التطبيق من قبل شركة جوجل ما يجعمو تطبيق أمن وموثوق. -

 ىدفيا مساعدةو  ويب مجانية : خدمةGoogle classroom راسة جوجلقاعة دد_ 
وتوزيعيا، وتصنيفيا، والغرض  األنشطة،إنشاء  التدريبية،الُمعممين، عمى إدارة ميام الدورات 

 األساسي من قاعة دراسة جوجل ىو تبسيط عممية مشاركة الممفات بين المعممين والطالب.
تجمع قاعة دراسة جوجل، العديد من تطبيقات جوجل األخرى مثل جوجل درايف، و 
 والبريد اإللكترونيوتوزيعيا، وجداول البيانات،  األنشطة،إلنشاء  استخداموالذي يتم 
رفاقيا مع الواجبات، الجوال لممستخدمين، وتتيح تطبيقات لالتصال ، التقاط الصور وا 

 . خرى، والوصول إلى البياناتومشاركة الممفات من التطبيقات األ
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ويمكن دعوة الطالب، لالنضمام إلى فصل دراسي، ويقوم كل فصل بإنشاء مجمد 
ليتم  النشاط،حيث يمكن لكل طالب، إرسال  بالمستخدم،منفصل في جوجل درايف، الخاص 

و ويتيح التطبيق مراقبة التقدم، لكل طالب بشكل منفرد، وبعد مراجع المعمم،تقييمو، بواسطة 
 ، إعادة العمل مع التعميقات عميو.لممعممالطالب، يمكن  انشطة

 :Google classroom عبردراسة  المميزات -
المدرسية  األنشطةيتيح لممعممين إنشاء المدرسية:  األنشطةمتابعة إنشاء و  -

تصحيحيا، وُيمكنيم من القيام بأشياء أخرى مثل: إضافة روابط و وتوزيعيا وجمعيا 
اجبات، إعادة استخدام نفس الواجب مرة أخرى، جدولة الواجب لتاريخ مفيدة مع الو 

 الحق.
في  مراقبة تقدم كل طالب جوجل دراسةتدعم قاعة الدرجات لمطالب: وضع  -

عادتيا مع و  المطموبة،الميام  يمكن لممدرس تقييم الميام التي تم تسميميا وا 
 التعميقات لمسماح لمطالب بمراجعة الميمة والعودة.

نشر اإلعالنات في الفصل الدراسي الذي  لممعممينيمكن مع الطالب:  التواصل-
 المعممينما يسمح بالتواصل ثنائي االتجاه بين  يمكن لمطالب التعميق عمييم

في  النشاطتسمح الخدمة لممعممين بجدولة موعد ظيور إعالن أو والطالب، و 
 .عالمة تبويب ساحة المشاركات الخاصة بالطالب

لممدرسين إرسال تعميقات  Google classroomيتيح األمور: تعميقات ألولياء  -
لكتروني، يتضمن عبر البريد اإل ويتم اإلرسالإلى أولياء األمور حول أداء الطالب، 

 تفاصيل مثل: الواجب الذي لم يتم إنجازه، الواجب القادم، ونشاط الفصل.
ينشئ ِتْمَقاِئيًّا مجمد جوجل درايف  عند االشتراك فإنو: تخزين مواد الفصل الدراسي

(، وعند إنشاء فئة جديدة يتم إنشاء مجمد فرعي جديد، وسيتم Classroomيسمى )
تخزين جميع الواجبات المدرسية التي يوزعيا المعمم، تمقائيا في ىذه المجمدات 

 الفرعية.
مشاركة مجمدات أو ممفات جوجل درايف مع الطالب بمجرد لصق الرابط في  -
 ( أو عن طريق إضافتو إلى واجب مدرسي/ إعالن/ سؤال.Aboutالمة تبويب )ع
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جوجل لممدرسين بأرشفة الدورات التدريبية في  دراسةتسمح قاعة الدورة: أرشفة  -
 .ووضعيا في منطقة )الصفوف المؤرشفة( السنة،  انتياءنياية الفصل الدراسي أو 

ستخدمين، من التقاط الصور، تتيح التطبيقات لممالجوال: تطبيقات الياتف  -
رفاقيا، بمياميم، ومشاركة الممفات، من التطبيقات األخرى، ودعم الوصول، في  وا 

 وضع عدم االتصال.
أو  ال يتم فحص بيانات المستخدمالخصوصية: سرية بيانات كل مستخدم و  -

 استخداميا ألغراض إعالنية.
 :Google classroom   عبردراسة  صخصائ 

بشكل مباشر مع باقي المواقع المدعومة من قبل  Googleراسة ترتبط قاعة د -
Google  :مثلGoogle calendar، Google Drive، Google Docs، 

 وراق.لتسييل التعمم اإللكتروني دون استخدام األ ،Googleجدول بيانات 
التعميمية من خالل قاعة دراسة  تالفيديوىارفع جميع المحاضرات والدروس  -

 جوجل.
 اعطاء الواجبات والميام، من قبل المدرس.سيولة  -
عادة إرساليا من جديد إلى المدرس. -  سيولة اإلجابة عمى جميع الواجبات وا 
رسال الدرجة مباشرة إلى لطالب. بكفاءةتصحيح الميام  -  عالية وا 
 االحتفاظ بإجابات الطالب في جوجل درايف، واختيار أفضميا كنموذج لإلجابة. -
مكانية فتح باب النقاش المباشر  االتصالإتاحة  -  بينيم.بين األستاذ والطالب وا 
 أرشفة الدروس في نياية العام الدراسي أو عند انتياء الفصل الدراسي. -
أند  ةتتوفر خدمة قاعة دراسة جوجل عمى أجيزة الياتف النقال التي تدعم أنظم -

 أو أي أو إس. دروي
طالب ألي أغراض يمكن استخدام بيانات ال وال داخموال توجد أي إعالنات  -

 إعالنية.
 بالكامل وسيمو االستخدام. مجانيةالخدمة  -
 بشكل كامل العربيةالمنصة تدعم المغة  -
 يمتمك النظام تطبيقًا في اليواتف الذكية لتسييل الوصول إلى الطالب والمعممين. -
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  كأداة تعميمية: Google classroomدراسات تناولت منصة 
 Googleالبحث إلى دراسة تأثير تطبيق  ىدف Osman(2017)  دراسة عثمان

classroom  عمى كفاءة التدريس لدى طالب الكميات التربوية ، وتتكون عينة البحث من
 جيد -جيد) الدراسي التحصيل مستوى( من طالب الكمية التربوية ممن ىم في متوسط 06)

 المممكة من ربيةالغ المنطقة في يعيشون واالقتصادي االجتماعي المستوى ومتوسط( جدا
( طالبًا كمجموعة 96الباحثة العينة إلى مجموعتين، منيم ) قسمت السعودية، العربية

( طالبًا كمجموعة تجريبية. اتبعت الباحثة المنيج التجريبي في تطبيق 96ضابطة واألخرى )
عمى عينة البحث، وىي المجموعة الضابطة التي تدرس  Googleالفصول الدراسية في 

،  Google classroomالتقميدية بينما درست المجموعة التجريبية باستخدام  بالطريقة
(. 5600ديسمبر  -)أكتوبر  5602-5600طوال الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

لمشاركة مواد الدورة. ثم طبقت الباحثة بطاقة مالحظة الختبار التطوير عمى كفاءة التدريس 
لي الختبار فرضيات البحث. وكانت النتائج بعد اختبار واختبار تحصيل في الحاسب اآل

الفرضيات كما يمي: توجد فروق ذات داللة إحصائية في النتائج بين المجموعة التجريبية 
، عمى الكفاءة التدريسية لطمبة  Google classroomوالمجموعة الضابطة عند تطبيق 

ذ والتقييم( وفي التحصيل الدراسي في الكمية التربوية في كل من مستوياتيا )التخطيط والتنفي
 الكمبيوتر.

فعالية استخدام ىدفت لدراسة   Heggart and Yoo (5602) ىيجارت ويودراسة 
Google Classroom  االبتدائي السنة النيائية في التعميم العالي قسم التعميمطالب ل 
  Googleفي تشجيع الطالب عمى استخدام أدوات   Googleومدى مساىمة منصة 

يمكن أن تؤثر المنصة عمى أساليب ومدى إتاحة الفرصة لمتعبير عن آرائيم، وكيف 
 Google Classroomأن وأظيرت النتائج  التدريس المستقبمية عمى مستوى التعميم العالي

وبناء عمى النتائج تم بناء استبيان  الفصلداخل  زاد من مشاركة الطالب وتعمميم وتحسينو
أربعة مفاىيم )السرعة ، سيولة الوصول ، من خالل  المنصات عبر اإلنترنت لتقييم استخدام

الممارسة وبالتالي يمكن تحديد مدى فاعمية  (استخدام األدوات – ، التعبير عن الرأيالتعاون
 داخل كل منصة  التربوية
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استقصاء العوامل ىدفت إلى   el  Kumar&( 5603دراسة كرما وآخرون ) 
داخل   Google classroomالتعميم العالي الستخدام منصة  البى نية طمالمؤثرة ع

الدراسة عمى وركزت  UTAUTالتعمم النقال في ضوء النظرية الموحدة لتقبل التكنولوجيا 
األداء المتوقع،  كذلك فحصت الدراسة تضمين ستة عالقات غير خطية في النموذج المعدل

 Googleمنصة  الستخدام  السموكيةة ى النيموالتأثير االجتماعي ع د المتوقع،يوالج

classroom  كشفت النتائج عن عالقات غير خطية ، و  طالًبا 009، وبمغت عينة الدراسة
ترتكز نوايا الطالب و داخل النموذج.  UTAUT2ميمة بين التحفيز والعادة مع بقية عوامل 

كانت العادة و  ،توقع األداء والتحفيز، العادة،عمى  Google Classroomاإليجابية لقبول 
 Googleىي العامل األكثر أىمية في تحديد االستخدام الفعمي )سموك االستخدام( لـ 

Classroom بداًل من النية السموكية. 
 Google استخدام  تأثيروىدفت إلى دراسة  Gupta, &el(2021)ودراسة جوبا 

Classroom بيئة التعمم باستخدام  كمنصة لمتعمم والتعاون عمى مستوى تعميم المعممين
من كمية تعميمية في مدينة  طالبا 06 من تتكونوكانت عينة الدراسة  المستند إلى الويب

كشف ،  عممية التدريس والتعممفي  Google Classroomوتم استخدام منصة  جامو
تحميل البيانات أن الطالب يمكنيم الوصول إلى أنشطة التعمم بسيولة ، ويمكنيم التواصل 

ِإِلْكِتُروِنيًّا، ويمكنيم تحديد متى يريدون التعمم وفًقا  داخل الدروسالطالب اآلخرين في مع 
أن الطالب يمكنيم الوصول بانتظام إلى الموارد عبر وكشفت النتائج  لسرعتيم الخاصة

 شعر الطالب بالرضا واإلنجاز ،اإلنترنت ولدييم االستقاللية في سؤال معمميم عما لم يفيموه
طباعة المحاضرات ومواد التمرين من كذلك تمكنوا من  التعاوني ، العمل من خالل والراحة

أظيرت الردود عمى مما نما دافعيتيم لإلنجاز، و الموارد التي تم تحميميا بواسطة معممييم 
أن المعممين كانوا قادرين عمى إعطاء  Google Classroom الرأي لمنصة استطالع تقييم

وأن الطالب طوروا شعوًرا َجَماِعيًّا الب في ظل كثرة األعداد لمط اىتمام فردي أفضل 
وأكدوا شعر الطالب أن التعمم لم يكن مماًل ولم يكن مضيعة لموقت. كذلك  لمفصل الدراسي

 عمى فاعميتيا لمدراسة. 
 Googleوقد استفاد الباحث من ىذه الخصائص والمميزات في اختيار منصة 

classroom ظي  ارىا بشكل يناسب مع احتياجات الطالب.لتصميم ألنشطة وا 
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 :من خالل اإلطار النظري توصل الباحث إلى

 Googleتعرف األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت كل من منصة  -

Classroom  واألنشطة اإللكترونية وتوظيفيا في التعميم، وقد استفاد الباحث من
األنشطة التعميمية المبنية عمى  ىذه المعرفة في إعداد البرنامج المقترح الستخدام

 وخدماتيا.تطبيقات الحوسبة السحابية بيئة الحوسبة السحابية في ضوء 

التوصل ألسس ومعايير تصميم البرنامج المقترح الستخدام األنشطة التعميمية  -
لتنمية  بيئة الحوسبة السحابية داخل Google Classroomمنصة  المبنية عمى

 .Googleمفاىيم وميارات التعامل مع جداول بيانات 

 ىا.الخطوات اإلجرائية لتنفيذو  اإللكترونيةتحديد أنواع األنشطة التعميمية  -

 التعميمية.   Googleتحديد خصائص الدراسة عبر تطبيقات  -

االستفادة في بناء أدوات القياس وأدوات المعالجة التجريبية، وتحديد نموذج لتصميم  -
المبنية عمى بيئة  التعميمية اإللكترونيةالبرنامج المقترح الستخدام نمطي األنشطة 

 .Googleبيانات الحوسبة السحابية لتنمية مفاىيم وميارات التعامل مع جداول 

 :فروُض البحِث 
في ضوء ما تقدم بالنسبة لمشكمة البحث وما ورد باإلطار النظري وما توافر من أبحاث 

 ودراسات سابقة تم صياغة فروض البحث عمى النحو التالي: 
( بين متوسطي درجات طالب 6.60ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) -

المجموعة التجريبية األولى )األنشطة االستياللية( وطالب المجموعة الثانية 
)األنشطة الختامية( في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي الخاص 

 . Googleبمفاىيم وميارات جداول بيانات 

( بين متوسطي درجات طالب 6.60إحصائيًا عند مستوى )ال يوجد فرق دال  -
المجموعة التجريبية األولى )األنشطة االستياللية( وطالب المجموعة الثانية 
)األنشطة الختامية( في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة الخاص بميارات جداول 

 . Googleبيانات 
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وسطي درجات طالب ( بين مت6.60ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) -
المجموعة التجريبية األولى )األنشطة االستياللية( وطالب المجموعة الثانية 

 اإلنجاز.مقياس دافعية البعدي لنتائج )األنشطة الختامية( في التطبيق 

جراءاِت تنفيِذ التجربةِ   :منهُج البحِث وا 
متغير  منيج البحث: استخدم البحث المنيج التجريبي والذي ييدف إلى بحث أثر

 مستقل أو أكثر.
 :التصميم التجريبي لمبحث

 ) قالتطبياستخدم الباحث التصميم التجريبي ذا المجموعتين التجريبيتين قبل وبعد 
Pre/ Post Test )  منصة داخل لمكشف عن أثر توقيت تقديم األنشطة التعميميةGoogle 

Classroom جداول بيانات لالميارات التطبيقية  في تنميةGoogle   لدى ودافعية اإلنجاز
 . طالب معيد المدينة العالي

 ( التصميم التجريبي لمبحث1جدول )
 التطبيق َالبعدي مادة َالمعالجة َالتجريبية التطبيق َالقبمي المجموعة

المجموعة 
 0 َالتجريبيةَ 

اختبار َالتحصيل  -
 َالمعرفي.

مقياس دافعية  -
 اإلنجاز

االستياللية نشطة َالتعميمية تقديم َاأْل 
 Googleمنصة داخل 

Classroom 

اختبار َالتحصيل  -
 َالمعرفي.

 بطاقة ُماَلَحَظة. -
مقياس دافعية  -

 اإلنجاز
المجموعة 
 5 َالتجريبيةَ 

 الختاميةنشطة َالتعميمية تقديم َاأْل 
 Googleداخل منصة 

Classroom 
  يمي:ويتضح من الجدول السابق ما  
 Googleنشطة َالتعميمية االستياللية داخل منصة َاأْل  تقديمالمجموعة األولى:  

Classroom 
 .Google Classroomداخل منصة  الختاميةنشطة َالتعميمية تقديم َاأْل المجموعة الثانية: 

  التجريبيِة:إعداُد مواِد المعالجِة 
تم إعداد مواد المعالجة التجريبية وفقًا لإلجراءات التي تناوليا البحث في تقديم 

بيئة الحوسبة السحابية وتمت  Google Classroomمنصة األنشطة التعميمية داخل 
مراجعة العديد من المراجع والدراسات والنماذج المختمفة التي اىتمت بمجال التصميم 
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( لتصميم بيئة التعمم اإللكتروني 5600مد عطبة خميس )التعميمي، وتم اعتماد نموذج مح
لمناسبتو لموضوع البحث، وذلك بعد إجراء بعض التعديالت والدمج لخطواتو الفرعية، بما 

لمبحث وتم إنشاء البيئة الخاصة بمادة المعالجة وفق  ةيتماشى وطبيعة المعالجة التجريبي
 Googleالسحابية ونشرىا عمى النموذج، ثم القيام بربط مكونات بيئة الحوسبة 

classroom   :عمى الرابط التالي 
(https://classroom.google.com/c/NjE2OTQ5Mjg1NTZa?cjc=e7gy44s 
) 
(

https://classroom.google.com/u/0/c/MTI0MTYzMTQ1MjNa?cjc=e7g

y44s) 

https://classroom.google.com/c/NjE2OTQ5Mjg1NTZa?cjc=e7gy44s
https://classroom.google.com/u/0/c/MTI0MTYzMTQ1MjNa?cjc=e7gy44s
https://classroom.google.com/u/0/c/MTI0MTYzMTQ1MjNa?cjc=e7gy44s


 

38 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجمد   

 
 (5600ة خميس )ينموذج محمد عط( 2شكل )

 مرحمة التحميل واإلعداد القبمي: يتم في ىذه المرحمة عدة إجراءات كما يمي -أ
 :(تصميم، ومادة، ومصادر، وبرمجة، ووسائط متعددة كيل فريق العمل )خبراءتش -0

 تأليفوخبير  العممية،التعميمي، وخبير المادة  تصميمفريق العمل من خبير ال يتكون
سائط المتعددة ،خبير البرمجة ، وقائد الفريق الذى ينظم العمل بين أعضاء الفريق ، الو 
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خبير التصميم التعميمي، وقد قام الباحث بجميع أدوار الفريق وغالبا ما يكون قائد الفريق 
عداد المحتوى واألنشطة وضبط إعدادات بيئة التعمم المبنية عمى  الخاص بتصميم وا 

 الحوسبة السحابية
 تحديد المسؤوليات والميام: -5

قام الباحث بتحديد الميام المطموب تنفيذىا وفق نموذج التصميم التعميمي لمبيئة 
 ية والمحتوى العممي بيا وفق الخطوات التالية:التعميم
 االطالع إلى سناريوىات تصميم بيئات الحوسبة السحابية وتبنى أحدىا. -

االطالع عمى منصات التعمم ونظم إدارة التعمم المختمفة سواء المجانية أو غير  -
المجانية واختيار أحد ىذه المنصات لتكون بمثابة نظام إلدارة التعمم الخاصة 
بالمؤسسة التعميمية المسئولة عن تقديم األىداف وعناصر الموضوعات واألنشطة 

 لمطالب.

تحديد مصادر المحتوى العممي الخاص بالجانب التطبيقي لمقرر حزم برامج مكتبية  -
نتاج ممفات كمصدر لكل موضوع من موضوعات  عمى ضوء أىداف المقرر وا 

ب مع خصائص ومتطمبات المحتوى في شكل ممفات فديو وممفات نصية لتناس
 طالب المعاىد العميا.

 تخصيص الموارد المالية وطرق الدعم: -9

تخصيص  Google Classroomداخل منصة لم يتطمب إعداد وتصميم ونشر 
نتاج األنشطة التعميمية، ومجموعو من  موارد مالية وتكفل الباحث بجوانب تصميم وا 

ل كبير عمى األدوات والبرامج كمصادر لمتعمم، واعتمد الباحث بشك وممفات الفيدي
 المجانية عبر اإلنترنت.  

 مرحمة التحميل:-ب 
 تحميل الحاجات والغايات العامة: -0

قام الباحث بتحديد الحاجات التعميمية المرتبطة بالجانب التطبيقي لمقرر حزم برامج 
،    Googleمكتبية بشقيو المعرفي واألدائي كحاجة إلى معرفة التعامل مع جداول ببيانات 
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يدة أوراق عمل جد يحتوى عمىإنشاء ممف  التطبيق ،  واجية أىم مكونات  يفو، وتحديدتعر 
 . ، والتعديل عمييا البياناتإدراج  ،

كما قام الباحث بمحاولة تحديد افضل األوقات لتقديم األنشطة التعميمية داخل منصة 
Google Classroom األكاديمي )اكتساب المعارف ، واثر ىذا التوقيت عمى تنمية األداء

لطالب الفرقة األولى  حزم برامج مكتبيةوالميارات(، الخاصة بالجانب التطبيقي لمقرر 
بالمعاىد العميا واثرة في تنمية دافعية اإلنجاز ومن ثم تحدد اليدف الرئيس من البحث في 

يئات ب Google Classroomمنصة  ختامية( داخل – ةتقديم نمطى لألنشطة )استياللي
،  Googleالحوسبة السحابية واثر ذلك في تنمية ميارات التعامل مع جداول ببيانات 

 والدافعية لإلنجاز
 تحميل خصائص الطالب المستيدفين، ومعارفيم وحاجاتيم ومتطمباتيم:  -5

ييدف تحميل ومعرفة خصائص الطالب ان يكون المعمم قادرًا عمى تييئة أفضل 
مى التعمم بفعالية وكفاءة، كما تساعده عمى التعرف عمى الخبرات التي تساعد الطالب ع

التعمم المناسبة لو، وتنظيم المحتوى واختيار نوع  تإمكانيات الطالب الختيار استراتيجيا
الوسائط المناسب لخصائص الطالب وأساليب تعمميم وكذلك أساليب التقييم المناسبة والتي 

خصائص الطالب أنيا تمك الجوانب من خبرة تساعد في تحقيق األىداف التعميمية ويقصد ب
 الطالب التي تؤثر في فاعمية الموقف التعميمي. 

عينة البحث من طالب المعاىد العميا من طالب الفرقة األولى، حيث تم تحميل 
خصائص الطالب وسموكيم المدخمي بيدف مراعاة ىذه الخصائص أثناء تصميم األنشطة 

قي لمقرر حزم برامج مكتبية وقد حدد البحث خصائص التعميمية لمطالب الجانب التطبي
 الطالب فيما يمي: 

خصائص المرحمة العمرية: طالب الفرقة األولى بمعيد المدنية العالي بقسم نظم  -
 سنة. 56-02معمومات ويتراوح العمر الزمني من 

خصائص وقدرات شخصية: يتميز طالب ىذه المرحمة بالشغف والقدرة عمى التعمم  -
 رنت والتعامل مع بسيولة ويسر.من اإلنت
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خصائص متعمقة بالتعامل مع الكمبيوتر واألجيزة المحمولة: يتميز طالب ىذه  -
المرحمة بقدرة عاليا مع التعامل أجيزة الكمبيوتر واألجيزة المحمولة وتم التأكد أن 

 كل طالب لدية بريدًا إلكترونيًا يجيد التعامل معو بسيولة.

د الكتساب الميارات التطبيقية باستخدام األدوات يوجد لدييم رغبة واستعدا -
 التكنولوجية.

يوجد لدييم رغبة في بناء المعرفة الجديدة من خالل االستفادة من أدوات الويب في  -
 عمميات البحث عبر اإلنترنت.

 وقد استفاد الباحث من تحديد خصائص الطالب في:
o .تحديد مستوى الخبرات التعميمية 

o تقديم األنشطة التعميمية. صياغة واختيار مستوى 

o التعمم المناسبة.  تاختيار استراتيجيا 

 تحميل المهمات التعميمية:  -3

 المدنية بمعيد األولى الفرقة تم تحميل الجانب التطبيقي لمقرر جزم برامج مكتبية لطالب
معمومات وتم التوصل إلى مجموعو من الميمات التعميمية الرئيسة  نظم بقسم العالي

 ما يمي: والفرعية ك
  Googleجداول بيانات الميمة األولى: مقدمة عن 

 Googleالتعامل مع أوراق عمل جداول بيانات  الميمة الثانية:
 Googleالتعامل مع الخاليا واألعمدة داخل جداول بيانات الميمة الثالثة: 
  خاليا والجداوللمالنسخ والنقل والتنسيق الميمة الرابعة: 

  دام الجداول والمخطوطاتاستخالميمة الخامسة: 
( وقد استخدم الباحث المدخل 0وتشمل كل ميمة رئيسية ميمات فرعية )ممحق 

اليرمي من أعمى إلى أسفل حيث يبدأ من أعمى بالمفاىيم والميمات العامة ثم يتدرج نحو 
الميمات الفرعية والتي تمثل المعرفة واألداء النيائي الذي ينبغي أن يكون لدى الطالب بعد 
دراسة الجانب العممي كما قام الباحث وتحميل المحتوى لموصول إلى قائمة الميارات 

 والمفاىيم الخاصة بالمحتوى.
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 تحميل المواقف والموارد والقيود:-2
تم رصد اإلمكانات والموارد التسييالت المتاحة والقيود والمحددات التعميمية والمالية 

ميات التصميم والتطوير واالستخدام واإلدارة والتقويم واإلدارية والمالية والبشرية الخاصة بعم
مع اإلمكانيات المتاحة والقيود المفروضة،  بوالنشر بيدف تطوير منظومات تعميمية تتناس

وتحديد كيفية االستفادة من الفرص والموارد المتاحة وعالج نقاط الضعف والتغمب عمى 
 ( :5القيود والمعوقات كما بجدول )

 ل المواقف والموارد والقيودتحمي( 5جدول )
 القيود والمعوقات ونقاط الضعف الفرص والموارد المتاحة ونقاط القوة

ضعف بنية االتصاالت والشبكات وعدم توافر  وجود موقع وصفحو رسمية لممعيد عمى اإلنترنت
 األجيزة والبرامج بما يناسب مع عدد الطالب 

 066معامل حاسب األلى تحتوي عمى  0وجود 
 جياز

 وجود نظام قديم إلدارة التعميم اإللكتروني 

إتاحة إدارة المعيد استخدام برامج المحادثة المباشرة 
مع الطالب ورفع فيديوىات الشرح عمى قناة 

 اليوتيوب الخاصة بالمعيد

منصة  صعوبة تحديد ىوية الطالب داخل
Google Classroom  

،  ICDLحصول أغمب الطالب عمى شيادة 
والباقي لدية خبرة في التعامل مع الكمبيوتر 

 واألجيزة المحمولة

منصة صعوبة قبول بعض الطالب لمتعمم عبر 
Google Classroom 

جميع الطالب لدييم بريد إلكتروني عمى موقع 
Google ويستطيع أغمبيم التعامل معو بسيولة ، 

بعض الطالب لدييم صعوبة في التعامل مع 
نظرا ألنيا جديدة  Google Classroomمنصة 
 عمييم

 جـ( مرحمة تصميم المحتوى اإللكتروني: 
 صياغة األىداف التعميمية وتحميميا: -0

يتضمن ىذا الجزء صياغة األىداف العامة لموحدة لذا تم تحديد خمس مواضيع 
 كما يمي:  Googleبيانات  رئيسة لدراسة جداول

  Googleجداول بيانات  التعرف عمى -0

 Googleمع أوراق عمل جداول بيانات  التعامل-5
  Googleأو حذف خاليا وصفوف وأعمدة داخل جداول بيانات  إدراج-9
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 الخاليا والجداول وتنسيق ونقل  نسخ  -2
 الجداول والمخطوطات استخدام-0    

ثم قسم كل موضوع إلى مجموعة من األىداف السموكية القابمة لمقياس واشتمل 
الموضوع األول عمى ستة أىداف، والموضوع الثاني عمى خمسة أىداف، والموضوع الثالث 
عمى عشرة أىداف، والموضوع الرابع عمى عشرة ىدفًا ، والموضوع الخامس عمى أربعة 

م حيث اشتممت عمى ثالث مستويات التذكر والفيم أىداف ، وتم التصنيف وفقًا تصنيف بمو 
جداول ىدف خاص بالجانب التطبيقي لمقرر  90والتطبيق ووصل عدد األىداف إلى 

وتم عرض القائمة عمى مجموعة محكمين وقد أوصوا بتعديل بعض  Googleبيانات 
 الصياغات لتتناسب مع محتوى المقرر . 

 مرجع.تصميم االختبارات والمقاييس محكية ال-5
 تم تصميم أدوات القياس بالبحث وتتمثل فيما يمي: 

  Googleجداول بيانات االختبار التحصيمي المعرفي لمميارات العممية ل (0)
تحديد اليدف من االختبار: ىدف االختبار المعرفي إلى قياس الجوانب المعرفية  -

 .Googleلمجانب التطبيقي لجداول بيانات 

باحث بإعداد جدول المواصفات الذي يحتوي عمى األوزان إعداد جدول المواصفات: قام ال
 Googleجداول بيانات النسبية لكل موضوع من موضوعات الجانب التطبيقي لوحدة 

واألوزان النسبية لكل مستوى من مستويات التعمم التي يشمميا االختبار كما ىو موضح 
 ( مواصفات االختبار التحصيمي9جدول )               (   9بجدول )

 الموضوع
مجموع 
األهداف 
 السموكية

مجموع أسئمة  مستويات التعمم
 الموضوع

الوزن النسبي 
لمموضوعات 
بالنسبة لكل 
 تطبيق فيم تذكر الموضوعات

 Google 0 2 0 0 0 %18مقدمة عن جداول بيانات 
 14% 5 0 5 5 0 جداولالالتعامل مع أوراق عمل 

 %28 06 9 5 0 06 التعامل مع الخاليا واألعمدة
 %28 10 9 9 2 06 النسخ والنقل والتنسيق لمخاليا والجداول

 %12 4 5 0 0 2 الجداول والمخطوطات
 - 35 06 3 00 90 مجموع األىداف
 %066 - 28% 26% 46% - الوزن النسبي
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الباحث بحساب الزمن الذي استغرقو جميع الطالب  قام تحديد زمن االختبار: -
 06طالب وتم قسمتو عمى عددىم فكانت النتيجة  56االستطالعية والمكونة من 

   دقيقة. 
وضع تعميمات االختبار في بدايتو بحث تتضمن كيفية اإلجابة تعميمات االختبار:  -

إللكترونية بعد تحويمة إلى صيغة ا األسئمة الموجودة في بداية االختبار عن
 Google formsباستخدام 

تقدير درجات تصحيح االختبار: تم تقدير اإلجابة الصحيحة بدرجة، واإلجابة  -
 درجة. 90الخاطئة بصفر، من ثم تكون الدرجة الكمية لالختبار 

صدق االختبار التحصيمي: تم التأكد من صدق االختبار من خالل عرضو عمى  -
ال تكنولوجيا التعميم، وذلك بيدف إبداء المتخصصين في مجالسادة المحكمين 

ومدى سالمة الرأي في سالمة االختبار ومدى مالئمتو لطالب المعاىد العميا، 
في إعادة  وبالفعل أبدى السادة المحكمون مالحظاتيمتعميمات االختبار ووضوحيا، 

 .بعض الصياغات

جذر الصدق الذاتي: تم حساب معامل الصدق الذاتي لالختبار من خالل ال -
( وتشير 6.26وقد بمغت قيمة الصدق الذاتي لالختبار ) الثبات،التربيعي لمعامل 

  باطمئنان.ىذه القيمة إلى أن معامل صدق االختبار كان عاليًا ويمكن استخدامو 
صدق االتساق الداخمي: تم حساب االتساق الداخمي لعبارات االختبار، وذلك عن  -

كل سؤال والدرجة الكمية لالختبار لكل طريق حساب معامل االرتباط بين درجة 
 ( . 6.53طالب، وقد تم استبعاد األسئمة التي كان معامل االرتباط فييا أقل من )

التجربة االستطالعية لالختبار: تم إجراء التجربة االستطالعية لالختبار عمى عينة  -
 ( طالب من غير مجموعة البحث وذلك بيدف: 56من طالب المعيد قوامو )

ثبات االختبار: لحساب ثبات االختبار قام الباحث باستخدام معادلة "كيودر حساب  -
وىذه قيمة  6.22وردتشاردسن" وقد وجد أن معامل الثبات طبقًا ليذه المعادلة = 

  باطمئنان.عالية يمكن استخداميا 
 –تحميل مفردات االختبار: تم تحميل مفردات االختبار لحساب معامل )السيولة  -

تمييز( معامل السيولة: تم حساب معامل السيولة والصعوبة ال-الصعوبة 
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( ومعامالت 6.00 – 6.20لممفردات؛ حيث تراوحت معامل السيولة بين )
( وقد تم إجراء التعديالت عمى المفردات 6.03- 6.20الصعوبة تراوحت بين ) 

 ( . 6.26( ، والسيولة أكثر من )6.5التي تصل فييا الصعوبة أقل من )
تميز لمفردات االختبار: تم حساب معامل التميز لكل مفردة من مفردات معامل ال -

االختبار، وبعد حساب معامل التميز وجد أن بعض المفردات يصل تميزىا إلى أقل 
( ، وقد تم حذف ىذه المفردات من اختبار التحصيل ليصل عدد مفرداتو 6.5من )

 – 6.20تمييزىا بين ) ( مفردة والتي تتراوح معامل90في الشكل النيائي إلى )
6.50) 

 مقياس دافعية اإلنجاز لألطفال والراشدين:   (5)

ثم قام فاروق عبد الفتاح  ، 0326سنة   "Hermans"  أعده في األصل ىيرمانز 
 موسى بترجمتو إلى العربية وتكييفو عمى البيئة المصرية .

 :المقياسوصف  -
تميز مرتفعي التحصيل عن التي الصفات العشرة  يعتمد المقياس عمي استخدم

الحراك  –المخاطرة –مستوى الطموح وتشمل: منخفضي التحصيل الدراسي 
 اختيار –التوجو لممستقبل  –إدراك الزمن  –توتر العمل  –المثابرة  – االجتماعي

 اإلنجاز.سموك  –سموك التعرف  –الرفيق 
كل تتكون عدد، متمن اختيار فقرة في صورة  52يتكون مقياس الدافع لإلنجاز من و 

عبارة زوج من األقواس  كل ويوجد أمام فقرة من جممة ناقصة تمييا خمس عبارات
 عمى المفحوص أن يختار العبارة التي
( بين القوسين الموجودين أمام ىذه العبارة  x)  يرى أنيا تكمل الفقرة بوضع عالمة

. 
 المقياس:طريقة تقدير درجات  -

 اإلجابة ففي الفقرات الموجبة تكون الدرجات اهاتجيتم تقدير درجات المقياس حسب 
( وبالمثل في الفقرات 0 - 0( وفى الفقرات السالبة تكون الدرجات من )0 -0من )

 .  52 وأدنى درجة 096تكون أقصى درجة ىي الرباعية وبذلك 
 إعداد بطاقة المالحظة: قام الباحث بإعداد بطاقة المالحظة وفقًا لمخطوات التالية:  (9)
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اليدف: ىدفت بطاقة المالحظة إلى قياس أداء الطالب في بعض ميارات تحديد  -
   Googleالجانب التطبيقي لجداول بيانات 

 تحديد الميارات التي تتضمنيا ببطاقة المالحظة:  -

تضمنت بطاقة المالحظة الميارات التي اشتقاقيا من قائمة الميارات والمفاىيم المرتبطة 
في معمل  اوتم مالحظة الطالب أثناء القيام بتنفيذى ببعض موضوعات الجانب التطبيقي

ميارة  59الحاسب اآللي بمعيد المدينة العالي بحيث تضمنت خمس ميارات رئيسية و 
 فرعية وتشمل الرئيسة ىي كما يمي: 

 Googleالتعامل مع واجية جداول بيانات  -0
 Googleالتعامل مع أوراق عمل جداول بيانات  -5
  Googleإدراج أو حذف خاليا وصفوف وأعمدة داخل جداول بيانات  -9
 نسخ ونقل وتنسيق الخاليا والجداول   -2
 الجداول والمخطوطات استخدام-0

أن تكون الميارات محددة وغير مركبة  -وقد راعى الباحث عند تحديد االعتبارات التالية: 
 يمكن مالحظتيا. 

 دى والتتابع المنطقي لتنفيذ الميارات األساسية.أن تكون الميارات مرتبة وفق الم -

 أن تكون صياغة الميارة بعبارة إيجابية أي ال تحتوي عمى أداة نفى. -

تصميم بطاقة المالحظة: تم تصميم بطاقة المالحظة عمى شكل مقياس ثالثي متدرج كما  -
 يمى: 
o             .األداء الكامل والصحيح لمميارة بدرجتين 

o غير كاممة بدرجة واحدة. األداء بصورة 

o .عدم أداء الميارة بصفر 

 درجة. 026ومن ثم تكون الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة 

 إعداد الصورة األولية لبطاقة المالحظة:  -
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توصل الباحث إلى الصورة األولية لبطاقة المالحظة والتي تكونت من خمس 
التي تصمح لمقياس باستخدام بطاقة ميارة فرعية وتم اختيار الميارات  52ميارات رئيسة، و

 المالحظة.
صدق بطاقة المالحظة: تم عرض الصورة األولية عمى السادة الخبراء والمحكمين في  -

سالمة تعميمات بطاقة المالحظة  حول: مدىمجال تكنولوجيا التعميم إلبداء آرائيم 
 ووضوحيا.

 مالءمة بطاقة المالحظة لميدف منيا  
 ة لميدف منيا الناحية العممية والمغوية.مالءمة بطاقة المالحظ 
 مدى مالءمة الميارات الفرعية لقياس الميارات الرئيسة. 

وقام الباحث بإجراء التعديالت التي أوصى بيا المحكمين من تعديل بعض الصياغات 
ضافة بعض الميارات الفرعية لتصبح بطاقة المالحظة في صورتيا النيائية لتتكون من   0وا 

 (0ميارة فرعية كما بممحق ) 59ة وميارات رئيس
 ثبات بطاقة المالحظة:  -

( طالبًا، حيث 56تم حساب ثبات البطاقة بأسموب تعدد المالحظين عمى أداء)
استعان الباحث بإثنين من الزمالء المعيدين بالقسم لمالحظة أداء العينة االستطالعية، وتم 

داء العينة االستطالعية باستخدام حساب نسبة االتفاق بين الباحث والزمالء بالنسبة أل
 .   Cooperمعادلة 

وتم التوصل إلى متوسط معامل اتفاق المالحظين عمى أداء العينة االستطالعية 
% وىو يعد معدل ثبات مرتفع، ويعنى أن البطاقة عمى درجة عالية من 20وكان المتوسط 

 الثبات وصالحة لالستخدام والتطبيق كأداة لمقياس.
 تحديد بنية المحتوى اإللكتروني: -9

تم تحديد عناصر المحتوى التعميمي لألنشطة التعميمية بناء عمي عناصر محتوى 
الموضوعات التعميمية، وعمي ضوء األىداف التعميمية وتحميل الميام األساسية والفرعية 

 لمجانب العممي.
يتناسب مع األىداف وبعد ذلك تم تنظيم تتابع عرض محتوى األنشطة التعميمية بما 

التعميمية وطبيعة التعميمية وخصائص الطالب وخصائص بيئات الحوسبة السحابية وبذلك 
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األىداف، وعناصر الموضوعات، ومحتوى األنشطة التعميمية وتوقيت تقديميا أصبحت 
 جاىزًا في صورتو النيائية.

رئيسة كما تتضمن ىذه الخطوة تحديد بنية ومكونات الموضوعات التعميمية ال
والفرعية التي يتضمنيا المحتوى المقدم لمطالب، وتمثمت البنية العامة لممحتوى اإللكتروني 

 .   Googleفي الجانب التطبيقي لوحدة جداول ببيانات 
 تحديد استراتيجيات التعميم والتعمم:-2

 العرض واالكتشاف كاستراتيجيات لمتعمم كما يمي:  يتم الجمع بين استراتيجيت
العرض: تم استخدام ىذه االستراتيجية بعض األىداف السموكية  ةجياستراتي -

 والميمات التعميمية التي تحقق األىداف التعميمية.   

استراتيجية االكتشاف: تعتمد عمى الطالب بحيث يكون الطالب إيجابيا نشطًا متبعًا  -
أسموب االستقراء من الخاص إلى العام ومن األمثمة إلى القاعدة، حيث يقوم 
الطالب بالبحث عبر اإلنترنت وفق رءوس الموضوعات المتاحة وىذه االستراتيجية 

 تتناسب مع طبيعية بيئات الحوسبة السحابية.

 كما استخدم الباحث استراتيجيات التعمم التي تجمع بين:
التعمم المعرفية: فتمثمت في التعمم الفردي في بيئة الحوسبة السحابية،  تاستراتيجيا -

دخل الوصول الحر عند تنظيم المحتوي عمى أساس أن لمطالب وتم اختيار م
الحرية في الوصول إلى المحتوى من خالل المصادر المختمفة والمتاحة عمى 

 اإلنترنت كما تم استخدام التنظيم الخطى في تتابع الموضوعات. 

التعمم فوق المعرفية: ترتكز عمى التنظيم الذاتي حتى تتم معالجة  تاستراتيجيا  -
التفكير في التعمم، حيث يقيم  تعمومات وتنظيميا وتخزينيا وتشمل استراتيجياالم

المعمومات التي وصل إلييا من خالل البحث ، وتنظيم عممية البحث وفق األىداف 
 والوقت المتاح لكل نشاط من األنشطة التعميمية . 

 تحديد أساليب التفاعل مع المحتوى:-0
 يعة التفاعالت التعميمية القائمة عمى ما يمي: عمى ضوء طبيعة البحث تم تحديد طب
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التفاعل مع بيئة التعمم: تفاعل الطالب مع بيئة التعمم الحوسبة السحابية عن طريق  -
 والتفاعل مع محتوياه.  Google classroomالتسجيل في منصة 

: ويتم Google classroomتفاعل الطالب مع المحتوى المقدم من خالل منصة  -
ذلك من خالل التفاعل مع األىداف التعميمية الخاصة بالميمات لمموضوعات، 
والتفاعل مع األنشطة التعميمية المرتبطة باألىداف وعناصر الموضوع ومصادر 
التعمم المتاحة والمرتبطة بموضوعات الميمات التعميمية وكذلك كتابة التعميقات 

وتمقى التغذية الراجعة من المعمم بعد  معمم،الاسفل المشاركات والرد عمى زمالئو أو 
 األنشطة.تقديم وتقيم 

تفاعل الطالب مع المعمم: عن طريق البريد اإللكتروني، التعميقات أسفل الميمات  -
 التعميمية واألنشطة.

التعميقات  اإللكتروني،عن طريق البريد  تفاعل الطالب مع زمالئو من الطالب: -
 شطة.واألنالميمات التعميمية  أسفل

 :والتكليفات التعليمية األنشطة تحديد-0

تم تصميم األنشطة بما يسمح لمطالب من استدعاء، وفيم المعارف، وتطبيق الميارات 
المرتبطة باألىداف التعميمية المحددة لكل موضوع ، وتحديد األنشطة التعميمية المرتبطة 

ومراعاة مكونات النشاط بالميمات التعميمية عمى ضوء معايير تصميم وتنفيذ كل نشاط، 
التعميمي ليتكمن الطالب من تنفيذ األنشطة التعميمية بشكل فعال بما يحقق األىداف 

 التعميمية وليتمكن المعمم من تقييم األنشطة التعميمية داخل بيئات الحوسبة السحابية .
 وتم تقديم األنشطة التعميمية وفقا نمطي:

مع تقديم الميمات واألىداف التعميمية أنشطة استياللية: في بداية كل موضوع  -
 وذلك وفقًا لممجموعة األولى.

أنشطة ختامية: بعد دراسة الموضوع وتقديم الميمات واألىداف التعميمية وذلك وفقًا  -
 لممجموعة الثانية.
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  Google classroomمنصة ( يوضح األنشطة داخل 5شكل )

 تنظيم تتابع المحتوى وأنشطتو: -2
تم تقسيم الموضوعات إلى خمس موضوعات رئيسو بما يتناسب مع اىداف الوحدة 

 وتم تقديم األنشطة وفقا لمنمطي االستياللية والختامية مع كل موضوع. 
بحيث يتاح لممجموعة األولى الميمات واألنشطة المطموبة قبل بداية الدرس ،بينما 

ط في بداية الدرس وبعد نيايتو يتم تقديم المجموعة الثانية يتم تقديم الميمات التعميمية فق
 األنشطة التعميمية ويكون ىناك موعد نيائي لتسميم األنشطة التعميمية .

 المصادر، والوسائط اإللكترونية: تحديد-2
مع المحتوى التعميمي المقدم وتتمثل في نصوص  بتم اختبار مصادر تتناس

جزاء المحتوى ورفعيا عمى قناة لكل جزء من أفيديو مكتوبة ، وصور توضحيو ، وشرح 
 اليوتيوب . 

 المصادر والوسائط اإللكترونية: وصف-3
تم تحديد مواصفات ومعايير تصميم المصادر والوسائط اإللكترونية وفق المعايير 
الفنية الخاصة بتصميم وتطوير األنشطة التعميمية ببيئات الحوسبة السحابية وتوقيت 

المصادر تمكن الطالب من المصادر الخارجية تقديميا، وتم إتاحة مجموعو من 
 لمموضوعات المقدمة.

 :والتوجييات التعميمات إعداد- 06
تم إعداد التعميمات والتوجييات الخاصة بالمحتوى وخطوات التسجيل وكيفية تنفيذ 
األنشطة وجميع التوجييات التي يحتاجيا ، وخطوات حل االختبار التحصيمي ومقايس 

 لمالحظة  وتم التواصل مع الطالب باستمرار لحل أي مشكمة تواجييم . الدافعية وبطاقة ا
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 العرض، وتصميم واجيو التفاعل: منصة-00
 Google classroomبعد دراسة العديد من نظم الحوسبة السحابية اختار الباحث 

حيث يضمن مجموعة من الخصائص مثل : المجانية ، سيولة التسجيل ، سيولة إضافة 
ميا ، وجود ساحة لمنقاش وتبادل اآلراء ، ولو تطبيق عمى الموبيل يمكن األنشطة وتقي

 في أي وقت يناسبو وأي مكان .إليو الطالب من الدخول 
ومن ثم  https://classroom.google.com/hويقوم الطالب بالدخول إلى 

األىداف المصادر إتاحة يطمب الدخول إلى مجموعتو وفق كود لكل مجموعة، وتم 
من المجموعتين في نفس الوقت ، ولكن تم إتاحة األنشطة لممجموعة الثانية ِلِكاَل والميمات 

 بعد االنتياء من دراسة الموضوعات .

 
 Google classroomمنصة ( يوضح واجية 9شكل ) 

 
 Google classroom( يوضح األنشطة داخل منصة 2شكل )

 تقديميا:واألنشطة، وتوقيت  اإللكتروني،سيناريو إنتاج المحتوى  تصميم-05
بكل   Googleتم ترتيب موضوعات الجانب التطبيقي لوحدة جداول بيانات 

موضوع وكتابة الوصف لممحتوى وتحديد األفكار الرئيسة لكل عنصر ونشاط تعميمي 

https://classroom.google.com/h
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ديد التدريبات الالزمة وتوزيعيا عمى موضوعات التعمم، وتم تحديد التفاعالت التعميمية وتح
 من حيث أداور المعمم والطالب ضمن بيئات الحوسبة السحابية .  

 اإللكتروني:تطوير المحتوى  مرحمة-د 
في ضوء بيئات الحوسبة السحابية تم االعتماد عمى إجراءات نموذج التصميم التعميمي 

 ( بما يتناسب مع طبيعة البحث كما يمي: 5600لمحمد خميس )
 متطمبات اإلنتاج المادية: -0

 وجياز كمبيوتر بمواصفات عالية وميكرفون ليمكن الباحث من إنتاج ممفات الفيدي -
والتعديل عمى ممفات الصور باستخدام برنامج  لمميارات كمصادر يتم إتاحتيا

Photoshop . 

 والمقررات التعميميةفيديو البرامج واألدوات الخاصة بإنتاج وتصميم  -

 الحوسبة السحابيةنتاج وتصميم المصادر بيئات إ يالمستخدمة ف( البرامج 2جدول )

 الغرض من استخدامو البرنامج اسم م
0 Microsoft Word 2016  دراج الجداول والصور لممحتوى في ممف لكتابة النصوص وا 

  PDFنصي ثم حفظو بامتداد 

5 SnagIt 9 وتعديمياصور الشاشة  طاللتقا 
9 Camtasia Studio 9.0 ولتسجيل لقطات الفيدي  
2 Wondershare Filmora9 والتعديل عميو   والفيدي جلمونتا 
0 Adobe Photoshop CS6  نتاجيالمتعديل عمى الصور  وا 

 اإلنتاج الفعل لألنشطة التعميمية بيئات الحوسبة السحابية: -5

لكي ننشئ األنشطة التعميمية تم تجييز جميع الوسائط المتعددة بعد معالجتيا 
 classroom Googleبالبرامج المتخصصة، ثم قام الباحث بتحميميا عمى منصة 

 طالب لممجموعة االستطالعية والتقويم البنائي  56، كما تم اختيار 

 عرض األنشطة التعميمية بيئات الحوسبة السحابية عمى المحكمين: -9

بكل محتوياتيا عمى بعض المتخصصين  classroom Googleتم عرض منصة 
اصر في تكنولوجيا التعميم لمتأكد من مناسبة الميام التعميمية واألنشطة وجودة عن

الموضوعات، وتم إجراء التعديالت المقترحة عمى ضوء ما اتفق عميو أغمب 
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( طالب إلجراء التجربة االستطالعية، والتقويم 56المحكمين، كما تم اختيار عدد )
 البنائي وتوصل الباحث إلى صالحية بيئات الحوسبة السحابية بشكميا الحالي.  

 و:وتحسين يتقويم المحتوى اإللكترون مرحمة-ه
حيث قام الباحث بإجراء  ستطالعية عمى عينة من الطالب:اال إجراء الدراسة -

التجربة االستطالعية لمتأكد من سالمتيا وصالحيتيا لمتجربة األساسية، وتم 
 توضيح ىذه الخطوة أثناء إعداد أدوات البحث.

: قم الباحث بعرض أدوات البحث عمى السادة المحكمين المحتوى يف براءالخ آراء -
 تم توضيح ىذه الخطوة أثناء إعداد أدوات البحثو 

تحديد التعديالت المطموبة وتنفيذىا: قام الباحث بتحديد التعديالت المطموبة التي  -
 أوصى بيا السادة المحكمون األدوات البحث ومن ثم تنفيذىا.

السادة المحكمين وآراء قام الباحث في ضوء التعديالت النيائية  النسخة النيائية: -
ك المعالجات اإلحصائية بالوصول بالنسخة النيائية من أدوات البحث ومادة وكذل

  Google classroom ومن ثم نشرىا عمى منصة ةالمعالجة التجريبي

  :اإلدارة والتوزيع النشر مرحلة - و

تم عرض األىداف التعميمية واألنشطة والمحتوى  عمى الويب: يوضع المحتو  -0
نشاء التعميمي لكال المجموعتين   Google  فصمين دارسين عمى منصة وا 

classroom .لكل فصل كود خاص بو 

إنتاج المصادر التعميمية المختمفة ليا حقوق تخص  تحديد حقوق الممكية واإلتاحة:  -5
 الباحث فقط لالستخدام التعميمي.

المحتوى: لوصول الطالب إلى األىداف التعميمية الوصول إلى  يالتحكم ف -9
  Googleة بموضوعات الجانب التطبيقي لوحدة جداول بيانات والمصادر المتعمق

 ىي :  تمن خالل مجموعة من اإلجراءا

 اختيار االنضمام لفصل دراسي  -        Googleتسجل دخول باستخدام حساب   -

 الضغط عمى االنضمام. -كتابة كود الفصل، ولكل مجموعو كود مختمف.    -
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 Google classroom( طرق االنضمام لمنصة 0شكل )

يظير لمطالب الميمات التعميمية عمى التوالي والموضوعات الدراسية الخاصة  -
بالجانب التطبيقي ويتم تقديم األنشطة وفق نمطي مختمفين بعد تقسيم الطالب إلى 

 أنشطة ختامية(. –استياللية مجموعتين )أنشطة 

 داخل بيئة الحوسبة السحابية Google classroomالتجربة االستطالعية لمنصة  -

( من األساسيةتم إجراء التجربة االستطالعية عمي عينة عشوائية )غير أفراد العينة 
( طالبًا 56الفرقة األولى بقسم نظم المعمومات بمعيد المدينة العالي ، وبمغ عددىم )طالب 

تغرق تنفيذ م ، وقدا اس 5602/5603 الدراسي الثاني من العام الجامعيوذلك في بداية 
التجربة ثالثة أيام، وقد استيدفت التجربة جمع المعمومات والمالحظات الخاصة بالتعامل مع 

والظروف  ختامية(ال–)االستياللية وطرق تقديم األنشطة   Google classroomمنصة 
المحيطة بتطبيقيا وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجو الطالب، وتحديد الزمن 

يق التجربة األساسية وحساب معامالت السيولة والصعوبة والثبات لمفردات المناسب لتطب
 االختبار التحصيمي

 نتائج التجربة االستطالعية :
وطريق تقديم األنشطة  Google classroomمع منصة  بإيجابية تفاعل الطالب  -

 اإللكترونية .

 التأكد من صالحية جميع الروابط داخل المنصة  -

ثبات أدتى البحث وحساب معامالت الصعوبة والتميز والثبات  كشفت نتائج التجربة -
 لالختبار التحصيمي .

 معرفة الزمن المناسب إلجراء االختبار التحصيمي . -
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   الطالب في بطاقة المالحظةمتوسط معامل اتفاق المالحظين عمى أداء  حساب  -

 التجربة األساسية لمبحث إلجراء وبالنظر إلى النتائج السابقة نجد أنيا مطمئنة 
 المحتوى وتحديثه: صيانة- 4

تجرى متابعات مستمر لمروابط والمحتوى وتحدثيا باستمرار تجنبا ألي عطل داخل 
 التطبيق. 

 األساسيِة:إجراءات التجربِة 
 ضبط بعض متغيرات البحث:  -1
الزمني: روعي عند اختيار مجموعتي البحث تقارب العمر لمجموعة البحث، وقد  العمر-أ

( سنة، كما تم 18/20تم استبعاد الطالب الراسبين ومن ثم تراوح عمر الطالب ما بين )
 استبعاد الطالب المشتركين في التجربة االستطالعية. 

وقد تم  الكمبيوتر،بمعمل المعمل لتنفيذ تجربة البحث: تم تجييز جميع األجيزة  تجييز-ب 
وبعد االنتياء من التجييز قام الباحث  باإلنترنت،تصميح بعض األجيزة والتأكد من اتصاليا 
 بعمل اختصار لمموقع ليسيل الدخول عميو. 

أسبوعين بواقع  Googleوحدة جداول بيانات تطبيق التجربة: بمغت مدة تدريس  زمن-ج 
 محاضرتين من كل أسبوع لكل مجموعة.

 تطبيق أدوات القياس القبمي عمى مجموعتي البحث: -2
بعد الوصول إلى النسخة النيائية من أدوات البحث وصالحيتيا لمتطبيق ، وتم التطبيق 
في معامل معاىد المدنية العميا، وتم اختيار عشوائية من طالب معيد المدنية بالفرقة األولى 

وتم تحديد موعد لمقاء المباشر لمطالب ( طالب وتم تقسيميم عمى مجموعتين   06وعددىم )
لشرح كيفية التعامل مع البيئة التعميمية ، وتم تطبيق القبمي الختبار التحصيل المعرفي ، 

في معامل   Googleومقياس دافعية اإلنجاز بشكل اإللكتروني فردي باستخدام نماذج 
 . 02/5/5603الحاسب اآللي  وذلك في يوم 

األدوات القمبية قام الباحث بجمسة تعريفية عن بيئات التعمم بعد االنتياء من تطبيق -
وطبيعة األنشطة التعميمية    Google classroomالحوسبة السحابية وكيفية التعامل مع 

 وطريقة تقديميا وكيفية تسمميا.
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قام الباحث بحساب تجانس مجموعتي البحث في متغير التحصيل المعرفي باستخدام  -
 رت النتيجة كما بالجدول التالي:وظي t-testاختبار 

 القبمي قالتطبي يالبحث ف ةالفروق بين متوسطات درجات مجموع ( داللة0)جدول 
 Googleالتطبيقي لوحدة جداول بيانات لمجانب  المعرفيختبار التحصيل ال
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط المجموعة

 0.39 0.90 األنشطة االستياللية
 0.30 0.00 األنشطة الختامية 0.69 6.932

المحسوبة غير دالة إحصائيًا، حيث إنيا  t( السابق أن قيمة 0يتضح من جدول )
وذلك يدل عمى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات  6.60أكبر من  6.035تساوى 

طالب مجموعتي البحث مما يدل عمى تجانس مجموعات البحث في االختبار التحصيل 
 المعرفي.

دام اختبار باستخ مقياس الدافعية لإلنجازتجانس مجموعتي البحث في قام الباحث بحساب 
t-test :وظيرت النتيجة كما بالجدول التالي  

 مقياس الدافعية لإلنجازل( داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعة البحث ف التطبيق القبمي 0جدول)
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط المجموعة

 00.20 02.09 األنشطة االستياللية
 09.02 00.29 الختاميةاألنشطة  0.58 6.02

المحسوبة غير دالة إحصائيًا، حيث إنيا  tن قيمة أ( السابق 0يتضح من جدول ) 
وذلك يدل عمى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات  6.60من  أكبر 6.009تساوى 

طالب مجموعتي البحث مما يدل عمى تجانس مجموعات البحث في مقياس الدافعية 
 لإلنجاز

 تطبيق مادة المعالجة التجريبية: -2
تم عقد لقاء مباشر لمطالب لتييئة الطالب الستخدام بيئات الحوسبة السحابية وكيفية 

وطرق إتاحة وعرض المصادر المختمفة    Google classroomالدخول إلى منصة 
تين لممحتوى التعميمي ، وطرق تسميم األنشطة التعميمية ، وتم تقسيم الطالب إلى مجموع

 بحيث يختمف تقديم نمطي األنشطة التعميمية لكل منيا كما يمي :
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المجموعة األولى: تقديم األنشطة االستياللية ويكون مع تقديم الميمات التعميمية  -
لمفرقة األولى لطالب معاىد المدنية  Googleلمجانب التطبيقي لجداول بيانات 

 العميا.

تقديم الميمات التعميمية  بعدويكون  ةيالمجموعة الثانية: تقديم األنشطة الختام -
لمفرقة األولى لطالب معاىد المدنية  Googleلمجانب التطبيقي لجداول بيانات 

 العميا.

وبدأ طالب المجموعتين في البحث عبر اإلنترنت لالطالع عمى المحتوى المتعمق 
ب بعناصر الموضوع وفق لألىداف المحددة لكل موضوع، وتم تقديم موضوعات الجان

 م0/9/5603إلى 56/5/5603التطبيقي وفقًا لمجدول الزمني بدأ من
المختارة لمجموعات  الموضوعاتبعد االنتياء من تدريس  البحث:التطبيق البعدي ألداتي  -

البحث تم تطبيق أداتي البحث تطبيقًا َبْعِدي عمى طالب مجموعة البحث التجريبية ، وبعد 
عدادىا إلجراء التحميالت اإلحصائية االنتياء من عممية التطبيق تم رصد  الدرجات وا 

 المناسبة وعرض النتائج وتفسيرىا في ضوء ما يكشف عنو البحث من نتائج.
 

 وتفسيرها:عرُض النتائِج ومناقشتها 
يتناول عرض ألىم النتائج التي توصل ليا البحث واإلجابة عن األسئمة والتحقق 

 من صحة الفروض كما يمي: 

الذي نص عمى ما التصميم التعميمي المقترح لبيئة تعمم  السؤال األول:لإلجابة عن 
قائمة عمى الحوسبة السحابية لتقديم األنشطة اإللكترونية )االستداللية والختامية( لطالب 

تم دراسة وتحميل مجموعة من نماذج التصميم التعميمي وفى ضوء  معيد المدينة العالي؟
مع إجراء بعض  (5600محمد عطية خميس )لباحث نموذج نتائج تحميل تمك النماذج تبن ا

 التعديالت عميو ليتالءم مع طبيعة البحث.
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  لإلجابة عمى السؤال الثاني والثالث والرابع:
 Googleما أثر تقديم األنشطة اإللكترونية )االستداللية والختامية( داخل منصة - 

classroom ية لجداول بيانات في تنمية الجانب المعرفي الميارات التطبيقGoogle  لدى
 طالب معيد المدينة العالي؟

 Googleما أثر تقديم األنشطة اإللكترونية )االستداللية والختامية( داخل منصة  -

classroom  لجداول بيانات  يفي تنمية الجانب الميارGoogle  لدى طالب معيد المدينة
 العالي؟

اللية والختامية( عمى تنمية الدافعية ما أثر تقديم األنشطة اإللكترونية )االستد-
 لإلنجاز لدى طالب معيد المدينة العالي؟

)االستداللية بنمطيا  تقديم األنشطة اإللكتروني ثيرأنتائج تلذلك يجب تحديد 
تنمية الدافعية و  Googleجداول بيانات عمى التحصيل المعرفي وميارات  والختامية(
 لذا يجب اإلجابة عمى فروض البحث  يلدى طالب معيد المدينة العال لإلنجاز

    ونصه:النتائج المرتبطة بالفرض األول 
( بين متوسطي درجات طالب 6.60ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )" 

المجموعة التجريبية األولى )األنشطة االستياللية( وطالب المجموعة الثانية )األنشطة 
الختامية( في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي الخاص بمفاىيم وميارات 

 ".Googleجداول بيانات 
البعدي لممجموعتين فرض تم حساب الفرق بين متوسطي القياس لمتأكد من صحة ال

لحساب (  2)، وحساب مربع ايتا باستخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين األولى والثانية
 ( يوضح ىذه النتائج . 2والجدول )معامل التأثير 

 ( حساب الفرق بين متوسطي القياس البعدي لممجموعتين األولى والثانية في االختبار التحصيمي 2جدول )
 وحجم التأثيرباستخدام اختبار )ت( 

 المتوسط المجموعات
االنحراف 
 حجم التأثير الداللة قيمة ت المعياري

األنشطة 
 االستياللية

53.0 9.00 
9.50 6.6650 6.00 

 5.32 50.30 األنشطة الختامية
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البعدي لممجموعتين ( أن قيمة )ت( بين القياسين 2يتضح من جدول رقم )
لدى طالب  Googleعمى التحصيل المعرفي لميارات جداول بيانات  األولى والثانية

، مما يشير  6.60( وليا داللة إحصائيًا عن مستوى 9.50بمغت )معيد المدينة العالي 
القياسين القبمي والبعدي ويعزى الفرق لصالح القياس إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين 

( وىذا 53.0األعمى متوسط حسابي وىي مجموعة األنشطة االستياللية؛ حيث بمغ )
يعد مؤشرًا عمى أثر األنشطة االستياللية في تنمية التحصيل المعرفي المرتبط بمفاىيم 

ضح أنو عالي ، وكذلك حساب حجم التأثير ويو  Googleجداول بيانات وميارات 
يوجد فرق دال  وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل وينص عمي "

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى 6.60إحصائيًا عند مستوى )
)األنشطة االستياللية( وطالب المجموعة الثانية )األنشطة الختامية( في التطبيق 

 Googleفي الخاص بمفاىيم وميارات جداول بيانات البعدي الختبار التحصيل المعر 
وبذلك يكون البحث قد أجاب عمى " ( االستياللية)األنشطة لصالح المجموعة األولى 

 .Googleجداول بيانات للمبحث فيما يرتبط بالتحصيل المعرفي  الثانيالتساؤل 
    ونصه: الثانيالنتائج المرتبطة بالفرض 

( بين متوسطي درجات طالب 6.60ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )"
المجموعة التجريبية األولى )األنشطة االستياللية( وطالب المجموعة الثانية )األنشطة 

 ."Googleالختامية( في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة الخاص بميارات جداول بيانات 
البعدي لممجموعتين لمتأكد من صحة الفرض تم حساب الفرق بين متوسطي القياس 

(  2، وحساب مربع ايتا )باستخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتيناألولى والثانية 
 ( يوضح ىذه النتائج . 2والجدول )لحساب معامل التأثير 
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 ألولى والثانية( حساب الفرق بين متوسطي القياس البعدي لممجموعتين ا2جدول )
 وحجم التأثيرفي بطاقة المالحظة باستخدام اختبار )ت( 

االنحراف  المتوسط المجموعات
 المعياري

 حجم التأثير الداللة قيمة ت

األنشطة 
 االستياللية

023.00 0 
9.50 0.0018 6.002 

 09.09 026.30 األنشطة الختامية

البعدي لممجموعتين ( أن قيمة )ت( بين القياسين 2يتضح من جدول رقم )
لدى طالب معيد المدينة  Googleميارات جداول بيانات تنمية عمى  األولى والثانية

، مما يشير إلى وجود  6.0إحصائيًا عن مستوى وليا داللة ( 9.50بمغت )العالي 
ي ويعزى الفرق لصالح القياس األعمى فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبمي والبعد

( ويعد مؤشرًا 023.00متوسط حسابي وىي مجموعة األنشطة االستياللية؛ حيث بمغ )
، وكذلك Googleجداول بيانات في تنمية ميارات  ةعمى أثر األنشطة االستداللي

حساب حجم التأثير ويوضح أنو عالي وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض 
( بين متوسطي 6.60يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) ص عمى "البديل وين

درجات طالب المجموعة التجريبية األولى )األنشطة االستياللية( وطالب المجموعة 
ميارات بالخاص  لبطاقة المالحظةالثانية )األنشطة الختامية( في التطبيق البعدي 

" وبذلك ( االستياللية)األنشطة لصالح المجموعة األولى  Googleجداول بيانات 
يكون البحث قد أجاب عمى التساؤل الثالث لمبحث فيما يرتبط بميارات التعامل مع 

 .Googleجداول بيانات 
 ونصه:    الثالثالنتائج المرتبطة بالفرض 

( بين متوسطي درجات طالب 6.60ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )"
)األنشطة االستياللية( وطالب المجموعة الثانية )األنشطة المجموعة التجريبية األولى 

 اإلنجاز".مقياس دافعية البعدي لنتائج الختامية( في التطبيق 
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البعدي لممجموعتين لمتأكد من صحة الفرض تم حساب الفرق بين متوسطي القياس 
(  2، وحساب مربع إيتا )باستخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتيناألولى والثانية 

 ( يوضح ىذه النتائج . 3والجدول )لحساب معامل التأثير 
 ( حساب الفرق بين متوسطي القياس البعدي لممجموعتين األولى والثانية3جدول )

 وحجم التأثيرباستخدام اختبار )ت( مقياس دافعية اإلنجاز في 

 المتوسط المجموعات
االنحراف 
 المعياري

 حجم التأثير الداللة قيمة ت

األنشطة 
 االستياللية

062.0 06.22 
6.30 0.33 6.600 

 05.0 060.00 األنشطة الختامية
البعدي لممجموعتين ( أن قيمة )ت( بين القياسين 3يتضح من جدول رقم )

( 6.30بمغت ) لمقياس دافعية اإلنجاز لدى طالب معيد المدينة العالي األولى والثانية
، مما يشير إلى عدم وجود فروق دالة  6.60وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عن مستوى 

إحصائيًا بين القياسين القبمي والبعدي وكذلك حساب حجم التأثير ويوضح أنو ضعيف 
وبذلك نقبل الفرض الصفري وبذلك يكون البحث قد أجاب عمى التساؤل الرابع لمبحث 

اإللكترونية )االستداللية والختامية( عمى تنمية الدافعية أثر تقديم األنشطة فيما يرتبط  
 .لإلنجاز

 ومناقشتها:تفسيُر نتائِج البحِث 
إحصائيا من خالل التحميل اإلحصائي أشارت النتائج البحث إلى وجود تأثير 

االستياللية والختامية في االختبار  بنمطييا التعميمية اإللكترونية الستخدام األنشطة
 تفوق نتائج الدراسة إلى شارتأو  نتائج االختبارات البعدية قايس الدافعية فيالتحصيمي وم

المجموعة عن  األنشطة االستيالليةاألولى التي درست بنظام المجموعة التجريبية 
التحصيل المعرفي  في نتائج االختبار األنشطة الختامية الثانية التي درست بنظام

وظير ذلك نتائج الفرض األول  Google الخاص بمفاىيم وميارات جداول بيانات
 ويمكن تفسير ذلك لعدة أسباب منيا: 
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حرص الطالب المجموعة األولى لموصول إلى المعمومة المرتبطة باألىداف بشكل 
أسرع ومركز لموصول إلى اإلجابة عن األسئمة التي تقدم كتقويم بنائي بعد كل جزء، بخالف 
طالب المجموعة الثانية كانوا يبحثون عن المعمومة بشكل عام لعدم معرفتيم باألنشطة 

في الحمل المعرفي لدييم ويتفق ذلك مع النظرية البنائية، كما  المطموبة مما قد يسبب زيادة
ساعد تقديم األنشطة التعميمية مع الميمات التعميمية في تثبيت المعمومات الجديدة وتضيق 
الفجوة فيما يعرفو الطالب وما يجب أن يكتسبو من معارف جديدة واستدعاء المعمومات 

حيث لعبة  وزوبلألك مع نظرية المنظمات المتقدمة والخبرات السابقة لدى الطالب، ويتفق ذل
األنشطة القبمية وظائف المنظمات التمييدية حيث توجو الطالب إلى ما سوف يعرض 

العام لما سوف يعرض عمييم، ويرى الباحث ان األنشطة  تزويدىم باإلطارعمييم مع 
فعالية المحتوى في االستياللية ساىمت في تييئة الطالب الستقبال المحتوى وأثر ذلك في 

وعند النظر إلى نتائج   Googleمفاىيم وميارات جداول بيانات تحقيق األىداف التعميمية ل
ىذه الدراسة في ىذا الجانب في ضوء نتائج الدراسات السابقة فإننا نجد أن ىناك اتفاقًا مع 

 ديز يو المحمد أب، ( 5603(، حمزة محمد )5602سامو سعيد )أ دراسة نتائج دراسة كاًل من
 .(5600وتختمف مع دراسة يحيى حسين وآخرون ) (5603)

فقد اتفقت نتائج الدراسة  Googleوفيما يتعمق بمفاىيم وميارات جداول بيانات 
(، حنان عبد 5600ىمية امتالك الطالب ليذه الميارات مع دراسة حنان أبو المجد )أعمى 

 (5602وآخرون ) (، حسن محمد5602(، أحمد سيد )5602المقصود وآخرون )
مع أما فيما يتعمق بأىمية استخدام األنشطة التعميمية وفعالية استخداميا فيتفق ذلك 

( ، فيد إبراىيم 5602(، فاطمة عاشور )5602دراسة حصة الشايع ) نتائج دراسة كاًل من
( Sharp, 2020(، دراسة شارب )5656نجى صبري )إ( ، ودراسة سعيد األعصر، 5602)

 .Rajabalee & el (5656)، دراسة رجبالي وآخرون 
أما فيما يتعمق بحجم تأثير استخدام الحوسبة السحابية فقد أوضحت النتائج حجم 

محمود سيد ،  (5600محمد السيد )تأثير عالي ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من: 
، (5602محمد عمي )،  Woods( 5602وتس )، (5600رىام حسن )، (5600وآخرون )

 ,Shahzadفخار شيزاد وآخرون ، (5603محمود سيد وآخرون) ،(5603إبراىيم ناجي)

&el (5656)  ،(5656أسدي )Asadi &el. 
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فميا حجم تأثير عالي ويتفق  Google classroomأما فيما يتعمق بفعالية منصة 
( 5602ىيجارت ويو )،  Osman(5602)عثمان  من: ُكالًّ ذلك مع نتائج دراسة 
Heggart and Yoo  ،( 5603كرما وآخرون )el&Kumar ( 5656ىالل وآخرون  )

Hallal& el ، سجانة وآخرونSujannah& el (5656)  ،وآخرون  كومارKumar el 

    Gupta, &el (2021)جوبا  ، Francom el (2021)وآخرون  فرانكوم ،  (2020)
األولى التي درست بنظام المجموعة التجريبية  تفوق نتائج الدراسة إلى شارتأو 

في  األنشطة الختامية المجموعة الثانية التي درست بنظامعن  األنشطة االستياللية
" وظير Googleالتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة الخاص بميارات جداول بيانات نتائج 

 ذلك نتائج الفرض الثاني ويمكن تفسير ذلك لعدة أسباب منيا: 
تاحة المناقشات حول أسيم تقديم األنشطة التع ميمية مع الميمات التعميمية وا 
وتوجيو االنتباه وتنظيم المجال اإلدراكي لمطالب ، األلفة األنشطة مباشرة مع المعمم إلى 

ساىم في زيادة فيديو لممحتوى بصور مختمفة سواء نصية او اإلثرائية وكذلك تقديم ممفات 
مع تقديم الميمات في تقميل الحمل  الجانب المياري لمطالب ، وساعد تقديم األنشطة

المعرفي والتركيز عمى عمل الميارات المطموبة ، ولكن يالحظ أن الفروق في المتوسطات 
ليست كبيرة ويمكن تفسير ذلك بتنوع أساليب التفاعل وتقديم التوجيو عند الحاجة، وتنوع 

مفات الفيديو مما األنشطة والتدريبات الخاصة بالجانب التطبيقي ، وكذلك جودة تصميم م
كان أثر كبير في إكساب الطالب الميارات العممية بإتقان ، ويتفق ذلك مع النظرية البنائية 

أن التعمم نشاط اجتماعي حيث تم تييئة ظروف تعبر عن ميام االجتماعية التي ترى 
وانشطة حقيقة ومشكالت يسعى إلى وجود افضل الحمول ليا وىذا ما تم توفير اثناء اعداد 

 األنشطة التعميمية .
وعند النظر إلى نتائج ىذه الدراسة في ىذا الجانب في ضوء نتائج الدراسات 

دراسة شارب ( أما 5600إبراىيم حسن )السابقة فإننا نجد أن ىناك اتفاقًا مع نتائج دراسة 
(Sharp, 2020) ، وآخرون  رجباليدراسةRajabalee & el (2020)  فقد أكدت عمى

(، حمزة محمد 5602سامو سعيد )في تنمية الميارات، واختمفت مع دراسة أأىمية األنشطة 
(5603)  . 
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األولى التي درست المجموعة التجريبية  تساوى درجات نتائج الدراسة إلى شارتأو 
األنشطة  درجات المجموعة الثانية التي درست بنظاممع  الستيالليةااألنشطة بنظام 
وظير ذلك نتائج الفرض الثالث مما يعني عدم  لإلنجاز مقياس الدافعيةفي نتائج  الختامية

وجود فروق بين نمطي األنشطة االستياللية والختامية في تنمية الدافعية لإلنجاز، فيما 
 أظيرت النتائج تنمية الدافعية لإلنجاز مع الطالب بغض النظر عن نمطي األنشطة داخل

كن تفسير ذلك لعدة أسباب بيئة الحوسبة السحابية ويم Google Classroomمنصة 
 منيا: 

جودة تصميم وعرض الميارات المرتبطة بالوحدة التعميمية التي ساعدت تنمية 
 ، االجتماعيالحراك  ،المخاطرة ،مستوى الطموح الدافعية لإلنجاز التي شممت ميارات 

 –لتعرف سموك ا –الرفيق  اختيار ،التوجو لممستقبل  ،إدراك الزمن ، توتر العمل  ،المثابرة 
اإلنجاز من خالل دمج الميارات في األنشطة التعميمية مما ساعدة عمى تنمية سموك 

وأنشطة تعتمد عمى التعمم النشط واالكتشاف  تالدافعية لإلنجاز، كذلك استخدام فيديوىا
يجعل الطالب محور العممية التعميمية مما يرسخ المعمومة لدية وبالتالي يرفع من مستوى 

افعية لإلنجاز، وأيضا حرص المعمم عل أىمية االلتزام بمواعيد تسميم األنشطة التحصيل والد
لمحصول عمى كامل الدرجة مما قد يكون أثر في تنمية دافعيتيم لإلنجاز لتسميميا قبل 
موعدىا المحدد ، واستخدام بيئة الحوسبة السحابية التي تتميز بمحتوى دراسي منظم حسب 

عمومة وتخزييا حسب الموقف التعميمي ساىم في زيادة الم عحاجو الطالب ال استرجا
 الدافعية لإلنجاز .

وعند النظر إلى نتائج ىذه الدراسة في ىذا الجانب في ضوء نتائج الدراسات 
عالقة الدافعية لإلنجاز  التي تناولت تالدارساالسابقة فإننا نجد أن ىناك اتفاقًا مع نتائج 

( ، 5603الرزاق عيادة ) دراسة عبدمثل فو عامة بالتحصيل الدراسي ومتغيرات أخرى بص
( ، منال فتحي 5656(،  أماني خميس )5603( ، خالد الغامدي )5603أحمد كيالني )

دراسات تناولت عالقة الدافعية أو  ( 5656فنان حميد )أ( ، 5656( ريم الشامي )5656)
د ، ىند عباس دراسة أسماء عبد الصم مثل  ةلإلنجاز األنشطة التعميمية بصفو خاص

( وتتفق أيضا في جانب تساوى نمطي األنشطة مع دراسة 5600نشوى شحاتة )(، 5600)
 . (5609عمي الكندري )
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 البحِث:توصيات 
 في ضوء نتائج البحث يمكن صياغة التوصيات عمى النحو التالي:

توظيف األنشطة التعميمية داخل بيئات الحوسبة السحابية في العممية التعميمية  -
 لضمان زياد التحصيل والدافعية لإلنجاز.

مرعاه أنماط األنشطة التعميمية اإللكترونية داخل بيئات الحوسبة السحابية لتنمية  -
 األداء األكاديمي لممقررات المختمفة. 

استخدام األنشطة التعميمية اإللكترونية بشكل مكثف داخل العممية التعميمة لمواجية  -
 شكل قد يعوق العممية التعميمية.مشاكل زيادة اعداد الطالب ب

إذا اخدنا في االعتبار تأثير نمط ممارسة األنشطة )االستياللية والختامية( في  -
حدود عينة البحث ومتغيراتو ، فإنو يمكن التوصية باعتماد نمط األنشطة 

 حيث ثبت فاعميتيا في تحقيق الجوانب التي استيدفتيا الدراسة . االستياللية

تنوع األنشطة التي يمارسيا الطالب داخل وخارج قاعة المحاضرة ضرورة تتعدد وت -
مع توفير المصادر والوسائل واإلمكانيات لتنفيذىا مما يساعد عمى تحقيق األىداف 

 المرتبطة بالمقرر وزيادة الدافعية لإلنجاز.

في حدود  Google Classroomمنصة اذا اخذنا في االعتبار نتائج استخدام  -
 Googleمنصة  فإنو يمكن التوصية باعتماد يراتو ،عينة البحث ومتغ

Classroom  والتطبيقات التي تتبعيا كبيئة تعميمة متكاممة يمكن االعتماد عمييا
  التي استيدفتيا الدراسة .في تحقيق 

ضرورة عقد دورات تدريبة لممعممين عمى استخدام بيئات الحوسبة السحابية داخل  -
 أثر إيجابي في تنمية مياراتيم ودافعيتيم لإلنجاز.العممية التعميمية لما ليا من 

 :البحوُث المقترحةُ 
 في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث يقترح الباحث إجراء البحوث والدراسات التالية:
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  اقتصر البحث عمى نمطي األنشطة )االستياللية والختامية( لذا نقترح اجراء بحوث
داخل بيئات التعمم األنشطة اإللكترونية  طريقة الممارسةلقياس إثر أنماط 

 اإللكتروني عمى نواتج التعمم لدي طالب المرحمة اإلعدادية 

  اقتصر البحث عمى دراسة أثر األنشطة عمى الدافعية لإلنجاز لذلك يمكن
 داخل بيئاتاجراء دراسة لقياس أثر التفاعل بين تقديم األنشطة التعميمية 

لمعرفي )المندفع والمتروي( وأثره في تنمية واألسموب ا الحوسبة السحابية
 لدى طالب المعيد العالي.   Googleميارات التعامل مع جداول بيانات

  قدم البحث متغيراتو عبر بيئة الحوسبة السحابية ، لذا فمن الممكن تناول نفس
التعمم  –المتغيرات المستقمة باستخدام بيئات تعميمية أخرى )التعمم االفتراضي 

 ي( فمن المحتمل اختالف النتائج .التكيف

  اقتصر البحث عمى تناول تأثير متغيرات مستقمو )نمطي األنشطة( عمى طالب
التعميم العالي، لذلك يمكن تناول ىذه المتغيرات في إطار مراحل تعميمية 
أخرى، فمن المحتمل اختالف النتائج نظرًا الختالف المرحمة العمرية ومستوى 

 الخبرة.
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 المراجع
 المراجع العربية

إبراىيم محمد يونس حسن 
(6102.) 

 أثر توقيت عرض األنشطة اإللكترونية ببيئة التعمم الشخصية في 

تنمية ميارات إنتاج الرسومات التعميمية الكمبيوترية لدى طالب تكنولوجيا التعمم ،رسالة  
 ماجستير، كمية التربية ،جامعو حموان .

تصميم برنامج إلكتروني لتنمية ميارات تطبيقات الحوسبة السحابية  .(6102)صالح  إبراىيم ناجي
 لدى 

الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة كمية التربية ،  مجمة القراءة والمعرفة، معممي التعميم العام 
 . 626 – 622، ص ص  يوليو،  602ع ، جامعة عين شمسب

 احمد السيد محمد عبد العال
(6102.) 

 ن نمط اإلبحار واألسموب المعرفي لممتعمم داخل اثر التفاعل بي

،  الجداول الحسابية اإلعدادي مياراتالكتاب اإللكتروني في إكساب تالميذ الصف الثاني  
 ، كمية تربية ، جامعة بنى سويف. دكتوراهرسالة 

أثر التفاعل بين مستوى تقديم توجيو األنشطة اإللكترونية في  ( . 6102أحمد فييم بدر عبد المنعم )
 بيئة 

الصف المقموب واألسموب المعرفي عمى تنمية ميارات إنتاج برمجيات الوسائط المتعددة  
لدى طالب التعميم العالي ، مجمة العموم التربوية ، كمية الدراسات العميا لمتربية بجامعة 

 .26 -6بر ، ص ، أكتو  4، ع  62القاىرة ، مج 
  -زواج  -أثر استراتيجية )فكر  ( . 6102ياسين عمي محمد المقوسي )؛  أحمد محي الدين الكيالنى

شارك( فى تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي فى مبحث التربية اإلسالمية وتنمية  
،  العمميعمادة البحث ،  العموم التربوية دراسات، مجمة  دافعيتيم إلنجاز الواجبات البيتية

 . 828 – 872، ص ص   6، ع42مج،  الجامعة األردنية
  سة تجريبية عمى عينة من طالب المرحمةراد اإلنجاز،تنمية دافع  (.0222) الحجي ابراىيمأسامة 

كمية التربية  سعود،جامعة الممك  منشورة،رسالة ماجستير غير  الرياض،المتوسطة بمدينة  
. 

 أثر التفاعل بين نمط وتوقيت ممارسة األنشطة فى وحدة تعميمية  .(6104)أسامة سعيد عمي ىنداوي 
إلكترونية حول إدراك األلغاز والخدع البصرية الرقمية عمى ميارات التمييز البصرى  

ومستوى قراءة البصريات لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، مجمة دراسات عربية في 
 . 71 – 07، سبتمبر ، ص ص  82التربويين العرب ، عالتربية وعمم النفس ، رابطة 
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 الصمد، ىند أحمد عباس محمد أسماء السيد محمد عبد
(6102). 

 التفاعل بين مستويات مشاركة 

األنشطة الذىنية بالفصول االفتراضية التزامنية ونمطي التفكير يصوت عال وأثره في تنمية  
دراسات ، مجمة  الرياضيات بكمية التربيةالتحصيل والدافعية لإلنجاز لدى طالب شعبة 

 – 82و ، ص ص يوني،  74ع،  رابطة التربويين العرب،  عربية في التربية وعمم النفس
026 . 

 
سميم افنان حميد الصبحى؛ رانية يوسف 

(6161.) 
 فاعمية أساليب التمعيب عبر المنصات الرقمية في 

دراسات جدة، مجمة اإلنجاز األكاديمي لدى طالبات كمية التربية بجامعة  دافعيةتنمية  
 . 82 – 68، يوليو ، ص  062، ع عربية في التربية وعمم النفس

  فاعمية استخدام ممف اإلنجاز عمى الدافعية لإلنجاز والتحصيل (.6161) عثمان أماني خميس
، كمية التربية ، المجمة التربوية،  الطالبات المعممات تخصص رياض األطفالالدراسي لدى  

 . 20 – 40، ص ص  يونيو،   74ج، جامعة سوىاج 
االنجمو مكتبة  ،، القاىرةوالميني األكاديميالدافعية لإلنجاز  (.6101)الشرقاوي محمد أنور 

 .المصرية
كامل  آمال ربيع؛ ؛ زينب محمد أمينرمضان زعبد العزيإيمان 

(6102.) 
 أثر التفاعل بين حجم 

،  طالب تكنولوجيا التعميم ونمط التعمم عمى أداء األنشطة اإللكترونية لدىالمجموعات  
 07ع، جامعة المنيا ،  كمية التربية النوعية،  مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 . 022 – 007، ص  يوليو
زاىر  فوزي الشيخ؛سميمان  جابر؛جابر عبد الحميد 

(0226). 
  دار النيضة القاىرة: التدريس،ميارات 

 العربية. 
مدخل إلى المنيج الدراسي رؤية عصرية ، الرياض ، دار الصولتية  (.6101زيتون )حسين حسن 

 لمنشر والتوزيع.
منصور  ماريان ميالد صالح؛عامر أحمد  خميفة؛حسن محمد 

(6102.) 
 التعمماستخدام نظامي إدارة 

( في تنمية بعض ميارات برنامج الجداول  Moodle & Desire2learn) اإللكتروني   
،  جامعة أسيوط، مجمة كمية التربية، لدى طالب جامعة أم القرى Excelاإللكترونية 
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 . 227 – 268، نوفمبر ، ص ص  00، ع24مج
( 6161العاطي الطباخ؛ أسماء عبد المنعم محمد المير ) حسناء عبد

. 
 ف أنماط الدعم أثر اختال

 6.1تنمية ميارات تصميم بعض تطبيقات الويب  ببيئة التعمم السحابية عمى)معمم، أقران(  
ع  78ج ، كمية تربية ، جامعة سوىاج ،  المجمة التربوية،  التربية النوعية لدى طالب كمية
 . 810 – 201يوليو ، ص ص 

 فاعمية األنشطة اإللكترونية في تنمية ميارات  (.6102) محمد عباس الشايع؛ ابتسام حصة محمد
مجمة ،  والكفاءة الذاتية لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الكتابيالتمخيص  

 2، ع  02مج ،  جامعو دمشق،  كميو التربية،  اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 . 614 – 020، ص ص سبتمبر، 
 أثر توقيت تقديم األنشطة التعميمية ببيئات التعمم الشخصية  .(6102إبراىيم القصبي )حمزة محمد 

األداء األكاديمي، وميارات التعمم مدى الحياة لدى طالب الدراسات العميا المؤسسية في  
 بجامعة القاىرة، رسالة دكتوراه، كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة.

 ريم حسني عمي ؛ م طمانحنان أبو المجد 
(6108.) 

 استخدام الجداول اإللكترونية التجارية في تنمية 

والدافعية لتعمم مادة السكرتارية بالمغة األجنبية لدى طالب  الميارات المحاسبيةبعض  
 – 002، أكتوبر ،ص ص  21 عطنطا، جامعة التربية، مجمة كمية التجارية، المدارس 

022 . 
 فاعمية برنامج قائم  ( .6107) إسماعيل محمد إسماعيل؛ شيماء محمد عميعمى؛  حنان عبدالمقصود

التعميم المدمج باستخدام الجداول اإللكترونية في تنمية ميارات التفكير اإلحصائي لدى عمى  
، ص ص  يونيو، 66ع، جامعة بورسعيد، مجمة كمية التربية، تالميذ المرحمة اإلعدادية

262 – 287 .  
 لدى  دافعية اإلنجاز وقمق االختبار وعالقتيا بالتحصيل الدراسي (.6102) الغامدي الرزاق عبدخالد 

كمية الدراسات ،  العموم التربوية، مجمة  الطالب في المرحمة الثانوية بمحافظة جدةعينة من  
 . 428 – 412، ص ص  يناير،  0، ع 67مج ،  جامعة القاىرة،  العميا لمتربية

 نموذج مقترح لتصميم وتوظيف األنشطة اإللكترونية التعميمية  (.6102) محمد بقالوةداليا محمود 
نظم إدارة التعمم واثره في تنمية دافعية اإلنجاز والنسق الذاتي لمتعمم، رسالة القائمة عمى  

 دكتوراه، كمية التربية النوعية ، جامعو بورسعيد.
 ، الكويت ، دار القمم .4ط ،  التربويعمم النفس  (.0222) رجاء محمود أبو عالم

اختالف عناصر تحكم المتعمم في بيئات التعمم الشخصية وأثرة رشا أحمد محمد ىريدى 
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 عمى  (.6102)
نتاج األنشطة القائمة عمى الويب والتنظيم الذاتي لدى معممي المغة تنمية   ميارات تصميم وا 

 كمية الدراسات العميا لمتربية ، جامعة القاىرة . دكتوراه،رسالة  األلمانية،
 تصميم برنامج تدريبي إلكتروني قائم عمى الحوسبة السحابية لتنمية  .(6102رىام حسن محمد طمبو )

واالتجاه نحوىا لدى ىيئة  Google Appsاستخدام تطبيقات جوجل التعميمية ميارات  
التدريس بالكميات التكنولوجية ، دراسات عربية في التربية وعمم النفس ، رابطة التربويين 

 . 24 – 82، يناير ، ص ص  22العرب ، ع
 منى حسن بدويإبراىيم؛  سعيدة أمانيالشامي؛  ريم إبراىيم

(6161.) 
العالقة بين أساليب التعمم 

 والدافعية 
المجمة الدولية ، الدراسي بالمرحمة اإلعدادية  لدى الموىوبات منخفضات التحصيللإلنجاز  

،  ص ص 22ع ، المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، لمعموم التربوية والنفسية
157 – 027 . 

 القوي صبري عبد األعصر، إنجي الموجود عمى سعيد عبد
(6161). 

فعالية تصميم استراتيجية 
 تعميمية 

األنشطة اإللكترونية عبر اإلنترنت لتنمية ميارات التفكير االبتكاري لدي طالبات قائمة عمي  
،  72ج ، جامعة سوىاج ، كمية التربية ، المجمة التربويةنجران، االقتصاد المنزلي بجامعة 

 .0262 – 0727، ص ص نوفمبر
 

سميمان عبد الواحد يوسف 
(6104.) 

 في التحصيل  تيجيات التعمم واالستذكاراالقدرة التنبؤية الستر 

تالميذ المرحمة اإلعدادية الموىوبين منخفضي التحصيل في مادة الرياضيات، لدى الدراسي  
 . 281 - 211، ص ص  مجمة كمية التربية ، جامعة اسوان

 تدريس العموم ، عمان ، دار الشروق . تالنظرية البنائية واستراتيجيا (. 6117عايش محمود زيتون )
  أثر استخدام الوسائط المتعددة في تحصيل طالبات الصف الرابع ( .6102) المييبي عيادة قعبد الرزا

المؤسسة ، المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية،  ودافعية االنجاز في مادة الفيزياءالعممي  
 .  22 – 42،  فبراير،  7ع،  العربية لمتربية والعموم واآلداب

فاعمية استخدام المدونات والويكي في تفاعل الطمبة المعممين مع  .(6102عبير سالم حيالن )
 األنشطة،

عدد  والبشرية،جمعية التنمية التكنولوجية  باإلنترنت،اإللكترونية المجمة الدولية لمتعميم  
 .044 -064ص ص  ديسمبر،



 

71 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجمد   

 فاعمية االنشطة اإللكترونية عمى التحصيل والدافعية لمتعمم لدى  (.6102) عمي محمد حبيب الكندري
،  مجمس النشر العممي -جامعة الكويت ، المجمة التربوية، طمبة جامعة الكويتعينة من  

 . 81 – 02 ص ص،  ديسمبر، 012، ع 62مج 
محفوظ  احمد فاروقىى؛ شوقي البو  فاروق

(6110.) 
 دار المعرفة  اإلسكندرية، المدرسية،األنشطة 

 الجامعية. 
 فايزة أحمد عمي؛ فاطمة عاشور توفيق

(6102.) 
 فاعمية استخدام األنشطة القصصية الحسية 

،  مجمة العموم التربوية والنفسية الروضة،إكساب الثقافة الغذائية لطفل في  واإللكترونية 
 . 22 – 42، ص ص  إبريل،  01، ع 6مج ،  المركز القومي لمبحوث غزة

آل مسعد   زيد بن ؛ أحمد موكمي فيد إبراىيم
(6102.) 

مستوى استخدام األنشطة اإللكترونية التفاعمية 
 في 

مجمة ، الثانوية ميارات التصور البصري المكاني لدى معممي الرياضيات بالمرحمة تنمية 
 – 067مارس، ص ص  0، ع2مج، جامعة األمير سطام بن عبد العزيز،  العموم التربوية

082 . 
القرني  اهلل متعب عبد

(6102.) 
 ميارات  فاعمية برنامج قائم عمى تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية

، مجمة كمية التربيةالثانوية، المرحمة  البيانات وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدى طالبقواعد  
 . 427 – 482 ، ص ص رسبتمب 2، ع 28مج كمية التربية ، جامعو أسيوط، 

محمد أبو اليزيد أحمد 
 .(6102مسعود)

 أثُر توقيت تقديم األنشطة اإللكترونية في ببيئة التعمم المقموب 

الميارات التطبيقية لمقرر ِحزم التطبيقات المكتبية لطالب المعاىد العميا، الجمعية لتنمية  
 . 670 – 602، ص ص   41العربية لتكنولوجيا التربية ، يوليو ، ع

سميمان محمد السيد أحمد محمد 
(6102.) 

 تطبيقات الحوسبة السحابية  عمىبرنامج تدريبي قائم  فاعمية

 ،التربية  كمية ماجستير،رسالة  اآللي،مي الحاسب مالنقال لمع عممالتميارات في تنمية  
 .جامعة المنصورة

شمتوت  شوقيمحمد 
(6102). 

نموذج مقترح لمركز مصادر تعمم قائم عمي الحوسبة السحابيـة ، 
 المؤتمر 

مايو تحت رعاية مركز زين  2 – 7الدولي الرابع لمتعميم اإللكتروني في الفترة من والمعرض  
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   البحرين. اإللكتروني بجامعةلمتعميم 
محمد عطية خميس 

(6102.) 
 القاىرة ، دار السحاب  ، التعميمالنظرية والبحث التربوي في تكنولوجيا 

 والتوزيع.لمنشر  
محمد عطية خميس 

(6102.) 
 بيئات التعمم اإللكترونية )الجزء األول( ، القاىرة ، دار السحاب لمنشر 

 والتوزيع. 
  المياراتلتنمية  السحابيةالحوسبة  تطبيقاتبرنامج مقترح قائم عمى  (.6102الحايس ) محمد عمي

الجمعية العربية النوعية،  لدى طالب المعيد العالي لمدراسات التعميمية اإللكترونية 
 – 427 ، ص ص يوليو،  22ع، تكنولوجيا التربية دراسات وبحوث،  لتكنولوجيا التربية

867. 
 أحمد الحكم عبد ؛ محمد طو سعد محمود ؛ محمود سيد محمود أبو الناجي

(6102). 
فاعمية برنامج 

 قائم 
تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية ميارات استخدام عناصر الوسائط الفائقة لدى عمى  

، أبريل ، ص  6، ع26معممي المرحمة اإلعدادية ، مجمة كمية التربية ، جامعة أسيوط ، مج
 . 241 – 207ص 

 غريب سيد تيامي؛  حسنية محمد حسن؛  سعد خميفة عبد الكريم؛ محمود سيد محمود أبو ناجي
(6102.) 
تنمية ميارات إدارة  تدريبي قائم عمى تطبيقات الحوسبة السحابية وفاعميتو فيبرنامج  

،  نوفمبر،  00، ع  28مج ،  جامعة أسيوط،  مجمة كمية التربية،  المحتوي اإللكتروني
 . 711 – 277ص ص 

  مستحدثاتمدى وعي طالب االقتصاد المنزلي بتوظيف  (.6161) الشاعر منال فتحي محمد
مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية ، والمعمومات ودافعيتيم لإلنجازتكنولوجيا التعميم  

 . 226 – 347، ص ص  يناير، 07ع ،  رابطة التربويين العرب، النوعية
 البيان الختامي لممؤتمر  "( 6102" التعميم النوعي االبتكارية وسوق العمل )  المؤتمر الدولي األول

يوليو،  07 - 02من  الفترة المنعقد في عد،لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بالدولي الرابع  
 جامعة المنيا، مصر.

 ( 6108واعد" ) لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد بعنوان " تعمم مبتكر: لمستقبل المؤتمر الدولي الرابع
المنعقد في الفترة  عد،اإللكتروني والتعميم عن ب الختامي لممؤتمر الدولي الرابع لمتعممالبيان  

 . : وزارة التعميم، المممكة العربية السعوديةالرياض مارس، 8 -6من 
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المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعمومات 
 الرقمية

 " االتجاىات الحديثة في تكنولوجيا المعمومات"بعنوان 

، متاح عمى موقع     6104مايو  08-02عمان  -األردن  
http://digital.jilwan.com   

 
فاعمية تنوع األنشطة ببرامج الكمبيوتر التعميمية في تنمية  .(6107مي فتحي حسن رشاد )

 التحصيل 
الجامعي واإلدراك البصري لدى الطالب ذوي صعوبات التعمم، دراسات في التعميم المعرفي  

، مايو، ص ص  22، جامعة عين شمس كمية التربية مركز تطوير التعميم الجامعي، ع 
262 – 411. 

نبيل جاد عزمي 
(6108). 

 ، القاىرة ، دار الفالح لمنشر والتوزيع . 6بيئات التعمم التفاعمية ، ط

 استراتيجية مقترحة الستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في تنفيذ  (.6102) نشوى رفعت محمد شحاتة
، التعميمية وأثرىا في تنمية التحصيل والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة الثانويةاألنشطة  

 . 662 – 020، ص ص يناير، 0، ع62مج، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم
 خالد محمد محمد فرجون ؛ إنشراح عبدالعزيز إبراىيم دسوقى ؛ أبو جالجل يحيى حسين محمد

(6102.) 
عرض األنشطة التعميمية المصاحبة وعالقتو بتنمية التحصيل لدى تالميذ مرحمة توقيت  

 2، ع66مج، كمية التربية جامعة حموان،  دراسات تربوية واجتماعية، مجمة األساسيالتعميم 
 . 282 – 222، ص ص يوليو

 تدريس التاريخ في القرن الحادي والعشرين ،  (.6114الجمل )  أحمد وعمى سميمان؛ يةيحيي عط
 التربية ، جامعة عين شمس .القاىرة ، كمية  

، عمان، األردن، األىمية لمنشر 0221تفكير األطفال: تطوره وطرق تعميمو،  (.0221) يوسف قطامي
 .والتوزيع

 :المراجع األجنبية  
Trust in the Cloud, Information Security , Abbadi,I,M and Martin (2011) . 

Technical Report . 

https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.istr.2011.08.006.  

 

 Asadi, Zoleixa; Abdekhoda, Mohammadhiwa; Nadrian, Haidar (2020) 

Cloud Computing Services Adoption among Higher Education 

Faculties: Development of a Standardized Questionnaire , Education 

and Information Technologies, v25 n1 p175-191 Jan, ERIC Number: 

EJ1239452 . 

 

An introduction to rethinking Beetham, H., & Sharpe, R. (2007). 

http://digital.jilwan.com/
http://digital.jilwan.com/
https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.istr.2011.08.006
https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.istr.2011.08.006
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1–10 . 

 

Active learning: creating excitement in the  Charles, C. (2014). 

Available at classroom   

https://www.asec.purdue.edu/lct/hbcu/documents/ 

Active_Learning_Creating_Excitement_in_the_Classroom.pdf. 
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Procedia-Social and Behavioral Sciences,2(2), 938-942.  
 

 

 

 Francom, Gregory M.; Schwan, Anna; Nuatomue, Jeremiah N (2021). 
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Practice to Improve Learning, v65 n1 p111-119 Jan , ERIC 

Number: EJ1283919. 

 

To Study the Impact of Google Gupta, Adit; Pathania, Pooja (2021). 

Classroom as a Platform of Learning and Collaboration at the 

Teacher Education Level , Education and Information Technologies, 

v26 n1 p843-857 Jan , ERIC Number: EJ1280725. 
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Chemical Education, v97 n9 p2806-2809 Sep , ERIC Number: 
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https://www.asec.purdue.edu/lct/hbcu/documents/Active_Learning_Creating_Excitement_in_the_Classroom.pdf
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