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 مستخلص 
فاعلية توظيف تطبيقات جوجل هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن      
 يمية فى تنميةالتعل

 28من) دراسة، وتكونت عينة الالكفاءة الذاتية لدى طالب تكنولوجيا التعليم 
قسم  طالب الدراسات العليا الفرقة األولي للدبلوم الخاصطالًبا وطالبة( 
فى دوات األ وتمثلت. جامعة المنيا ،كلية التربية النوعية ،تكنولوجيا التعليم

جوجل  تطبيقاتلمهارات توظيف ج نهائى منت وبطاقة تقييم ءدااألاختبار 
 موجبة عالقة دالةد و وجنتائج الوأظهرت  ،الكفاءة الذاتيةمقياس و التعليمية 

د أثر و ، ووجفي تنمية الكفاءة الذاتيةجوجل التعليمية  تطبيقاتتوظيف  بين
لدى  تطبيقات جوجل التعليمية في تنمية الكفاءة الذاتيةدال للتفاعل بين 

 ا التعليم.طالب تكنولوجي
Abstract 

        The present study aimed to reveal the effectiveness of the 

employment of Google in the development of educational 

applications Self-efficacy among technology education students, the 

study sample consisted of ( 82students) graduate first year students of 

the Special Diploma in Education Technology Department, Faculty of 

Specific Education, Minia University. The most tools in the 

performance test and card final product evaluation skills employ 

Google and educational measure of self-efficiency applications, and the 

results showed a significant correlation is positive between hiring 

Google educational applications in self-efficacy development, and the 

existence of the effect of D of the interaction between Google 

                                                 
 .جامعة المنيا ،كلية الحاسبات والمعلومات ،أخصائى دراسات عليا باحث دكتوراه،(1)

 .أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم، وعميد كلية التربية النوعية ـ جامعة المنيا( 8)

 التربية النوعية ـ جامعة المنيا. كلية ،تكنولوجيا التعليم درسم (3)



 فاعلية توظيف تطبيقات جوجل التعليمية فى تنمية الكفاءة الذاتية لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 

 8 السابع  العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

educational applications in self-efficacy among technology education 

students Development. 

  :مقدمة
 التطور من مسبوقة غير ثورة تقنية المعلومات واالتصاالت موجة أحدثت

سرعات االنترنت لا نظرً والسيما في مجال التعليم، و  والتغير في شتى المجاالت
 والوسائل الطرق، أفضل عن باستمرار التربويون وبحثالمتاحة للمستخدمين 

 التفاعل وتبادل علي ، وحثهمالمتعلمين اهتمامتفاعلية، لجذب  تعليمية بيئة لتوفير
اتجهت العديد من المؤسسات إلي إتاحة تطبيقاتها اآلراء والخبرات لديهم. 

رفع شعار "التعاون منها جوجل التي ت لالستخدام من خالل شبكة االنترنت
وذلك لما تقدمه من أدوات تساهم فى خدمة  م الناجحوالتشارك سبيل التعلي

 وتطوير المؤسسات التعليمية. 
 تعد تطبيقات جوجل نموذج للحوسببة السبحابية والتبى تعبد واحبدة مبن أهبم

 . كمببا تشببيرانتشببرت فببي الفتببرة األخيببرةالتببى القضببايا فببي مجببال تقنيببة المعلومببات 
فكبببببر  علبببببى أنهبببببابية السبببببحا حوسببببببةلل (7, 3102)وفببببباء عببببببد الع يببببب  و خبببببرون 

المسببببتقبل، ففببببي ظببببل التطببببور السببببريع فببببي مجببببال تكنولوجيببببا المعلومببببات وعببببالم 
أصبببببح فكببببر الحوسبببببة السببببحابية تقنيببببة محببببط دراسببببة للجميببببع وتوافببببق  نترنببببت،اإل

حببداث تواصببل أوسببع إمتطلبببات التقببدم فببي تقنيببة المعلومببات وتبادلهببا وتسببهم فببي 
 .وتبادل للفكر والمعرفة والمهارات

( أن تنفيذ الكتابة الرقمية التعاونية becky ,3103)نتائج دراسة أظهرت 
)من خالل أدوات اتصال الكتروني( مع وثيقة نص تشعبي باستخدام خدمة مواقع 

 ( استراتيجية تعليمية مجدية وفعالة. Google sitesجوجل )
( هببدفت إلببى معرفببة أثببر اسببتخدام Chou& et, al.  ,3103)دراسببة

( فبببي التعلبببيم، عبببن طريبببق تقسبببيم Google Docs) محبببرر مسبببتندات جوجبببل
الطالب إلى مجموعات عمل بعضها يسبتخدم محبرر مسبتندات جوجبل واآلخبر ال 



 فاعلية توظيف تطبيقات جوجل التعليمية فى تنمية الكفاءة الذاتية لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 

 3 السابع  العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

يسببتخدمها. وتوصببلت الدراسببة إلببى التبببثير اإليجببابي لمحببرر مسببتندات جوجببل فببي 
التعلبببببيم التعببببباوني, وأنهبببببا أداة مفيبببببدة فبببببي العمبببببل الجمببببباعي, وأن نصبببببف طبببببالب 

ن اسببتخدام محببرر مسببتندات جوجببل كبببداة تحريببر نصببوص مجموعببة البحببث يببودو 
 في حياتهم الدراسية والعملية.

تطبيقبات جوجبل التعليميبة والبذي يهبتم  األمر الذي دفع الباحث السبتخدام
( أن Bandura,0997، 33-27)كما يشبير في تنمية الكفاءة الذاتية ف هابتوظيف

مفتاح الرئيس للقبوى المحركبة هذه المعتقدات الشخصية حول الكفاءة الذاتية تعد ال
لسلوك الفرد ألن السلوك اإلنساني يعتمد بشكل أساسي على مبا يعتقبده الفبرد عبن 
كفاءته وتوقعاته عن مهاراته السلوكية المطلوبة للتفاعل الناجح والكفؤ مع أحداث 
الحياة. وكذلك تعمل الكفاءة الذاتية كمعينات ذاتية أو كمعوقات ذاتية في مواجهة 

الت. فالفرد الذي لديه إحساس قوي بفعاليته الذاتية يركِّ  جبل  اهتمامبه عنبد المشك
مواجهتبه المشبكلة علبى تحليلهبا بغيبة الوصبول إلبى حلبول مناسببة لها.أمبا إذا تول ببد 
لديببه الشببك بكفاءتببه الذاتيببة فسببوف يتجببه تفكيببره نحببو الببداخل بعيببدًا عببن مواجهببة 

 الكفاءة وتوقع الفشل. المشكلة، فيركِّ  على جوانب الضعف وعدم
 اإلحساس بمشكلة البحث:

 نبع اإلحساس بمشكلة البحث من عدة مصادر أساسية كما يلي:
 الدراسات والبحوث المرتبطة: -أولا 

؛ شببببريف 3102أوصببببت الدراسببببات المرتبطببببة، منهببببا  )إينبببباس الشببببيتى، 
، Alshwaier ،et al؛ et al Hosseini ،3103؛ 3102و خبببببرون، 

( والتببي أوصببت جميعهببا بضببرورة اسببتخدام تطبيقببات Chappell، 3112؛3103
الحوسبة السحابية في تنمية المهارات العملية المختلفة، علبى أن تطبيقبات جوجبل 
التعليميببة كمسببتحدث تقنببى يمكببن اسببتخدامه فببي تنميببة الكفبباءة الذاتيببة بطببرق غيببر 

المعلومبات تقليدية تحت فكر دمج التعليم بالتقنية، فتطبيقات جوجل يتيح مشاركة 
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والمعبببارف للجميبببع، وتبببدعم نظبببم التعلبببيم المسبببتمر لراغببببي البببتعلم، وتبببوفر مواقبببف 
 وروابط جديدة لدى المتعلمين للتعلم لتنمية الكفاءة الذاتية لديه.

كمببببا أشببببارت العديببببد مببببن الدراسببببات مثببببل دراسببببة كببببل مببببن )عيبببباد وياسببببر 
 ورنبده العلبوان احمبد ;kordaki،3102 ;3102،حجبا ي جولتان ;3102،صالح

( إلى العالقة ببين مسبتوى الكفباءة الذاتيبة للمبتعلم وببين متغيبرات 3100،المحاسنه
أخرى خاصة بحياته األكاديمية مثبل االتجباه نحبو البتعلم والتوافبق المهنبي ومفهبوم 
الببذات، ممببا يشببير إلببى أهميببة الوصببول إلببى كيفيببة تنميببة الكفبباءة الذاتيببة لطببالب 

 بالتالي من كفاءته في مجاالت اكاديمية أخرى.تكنولوجيا التعليم والتي ست يد 
 توصيات بعض المؤتمرات والندوات:  -ثانياا 

الببدولي  أكببدت عديببد مببن مببؤتمرات ونببدوات تكنولوجيببا التعلببيم، المببؤتمر
 التعليميبة المسبتجدات ( بتقبديم3102التعلبيم ) لتقنيبات العمانيبة للجمعيبة الثباني
مببؤتمر العلمببي السببادس للجمعيببة العربيببة والحوسبببة السببحابية. وال الببتعلم لتقنيببات

( علبببى ضبببرورة اإلسبببتفادة مبببن الحوسببببة السبببحابية فبببى 3101لتكنولوجيبببا التعلبببيم )
 العملية التعليمية.

 الدراسة الستكشافية: -ثالثاا 
ليتبكببببد الباحببببث مببببن مببببدى اكتسبببباب طببببالب تكنولوجيببببا التعلببببيم لمهببببارات 

( طالبببًا وطالبببة 28الع رأى )اسببتخدام تطبيقببات جوجببل التعليميببة قببام بعمببل اسببتط
مبببن طبببالب الدراسبببات العليبببا، وطبببالب الفرقبببة الرابعبببة قسبببم تكنولوجيبببا التعلبببيم عبببن 
اسببتخدامهم لتطبيقببات جوجببل التعليميببة فببي العمليببة التعليميببة، وقببد أظهببرت نتببائج 

( من الطالب على عدم استخدامهم تطبيقات جوجل 49,8االستطالع إجماع )
 فى النواحى التعليمية.

وليتبكببد الباحببث مبببن مسببتوى الكفببباءة الذاتيببة الخاصبببة بطببالب تكنولوجيبببا 
التعلبببيم فبببي الجوانبببب االكاديميبببة الخاصبببة بتكنولوجيبببا التعلبببيم قبببام بتطبيبببق مقيببباس 

( طالببببًا وطالببببة مبببن طبببالب الدراسبببات العليبببا، وطبببالب 28الكفببباءة الذاتيبببة علبببى )
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 77,0تببائج االسببتطالع أن )الفرقببة الرابعببة قسببم تكنولوجيببا التعلببيم، وقببد أظهببرت ن
( من الطالب درجاتهم أقل من المتوسط في المقيباس، كمبا أجمبع  )72,3 )

مبببن الطبببالب أن اكتسبببابهم مهبببارات توظيبببف تطبيقبببات جوجبببل التعليميبببة ستحسبببن 
 ية.تأدائهم فى تنمية كفاءتهم الذا

من ثم يتضح أنه يوجد قصور ألداء طالب تكنولوجيا التعليم فى توظيف 
ت جوجل التعليمية من جهة أخرى، وكذلك قلة الكفاءة الذاتية للطالب فيما تطبيقا

 كاديمية في مجال التخصص.يخص النواحي األ
 مشكلة البحث:

 سعى البحث الحالي لإلجابة على التساؤل التالي:
" ما فاعلية إكساب مهارات استخدام تطبيقات جوجل التعليمية في تنمية 

 كنولوجيا التعليم؟ "الكفاءة الذاتية لدى طالب ت
 ويتفرع من التساؤل الرئيسي للبحث التساؤلين التاليين؟

ما أثر استخدام موقع ويب تعليمي في اكساب طالب تكنولوجيا التعليم  -
 مهارات استخدام تطبيقات جوجل التعليمية؟

في تنمية الكفاءة الذاتية لدي طالب  ما أثر استخدام موقع ويب تعليمي -
 ؟تكنولوجيا التعليم

ما العالقة بين اكتساب مهارات استخدام تطبيقات جوجل التعليمية وبين  -
 الكفاءة الذاتية لدى طالب تكنولوجيا التعليم نحو التخصص؟

 البحث: ضو فر 
دال إحصائيًا بين متوسطى درجات مجموعة البحث فى القياس يوجد فرق  -0

جوجل  القبلى والبعدى لبطاقة تقييم الطالب في مهارات استخدام تطبيقات
 التعليمية لصالح القياس البعدى.

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات مجموعة البحث فى القياس  -3
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 البعدى. القياسلمقياس الكفاءة الذاتية لصالح  القبلى والبعدى
توجد عالقة ارتباطية بين اكتساب مهارات استخدام تطبيقات جوجل  -2

تكنولوجيا التعليم نحو  التعليمية وبين الكفاءة الذاتية لدى طالب
 التخصص.
 هدفي البحث: 

 هدف البحث الحالي إلى:   
اكسببباب طبببالب تكنولوجيبببا التعلبببيم مهبببارات اسبببتخدام وتوظيبببف تطبيقبببات  -0

 جوجل التعليمية في مجال التخصص.
تنمية الكفاءة الذاتية لدى طالب قسبم تكنولوجيبا التعلبيم وذلبك مبن خبالل  -3

 طبيقات جوجل التعليمية.اكسابهم مهارات استخدام وتوظيف ت
 أهمية البحث:

 يمكن أن تسهم نتائج البحث الحالي في النقاط اآلتية:
اسببببتجابة لمببببا ينببببادى بببببه الكثيببببر مببببن المتخصصببببين فببببي المجببببال التقنببببي  -0

والمجببال التربببوي مببن ضببرورة دمببج التقنيببات الحديثببة مثببل تقنيببات جوجببل 
 الحديثة.التعليمية في التعليم لمواكبة التطورات التكنولوجية 

قببببد تسبببباهم نتببببائج هببببذا البحببببث فببببي تغييببببر نظببببم التعلببببيم التقليديببببة لتفببببي  -3
 بمتطلبات الكفاءة الذاتية خصوصا لطالب التعليم الجامعي .

 حدود البحث:
 حدود بشرية:-1

قسببم تكنولوجيببا  -الفرقببة األولببى للببدبلوم الخبباص -طببالب الدراسببات العليببا
نيبببا، وذلبببك ألن هبببؤالء الطبببالب لبببديهم التعلبببيم، كليبببة التربيبببة النوعيبببة، جامعبببة الم

جبببانبين الجانبببب األول الدراسبببة العمليبببة  وهبببو االسبببتفادة مبببن هبببذه التطبيقبببات فبببى 
حياتهم العمليه حيث يقبوم ببالتطبيق مبع طالببه تطبيقبات جوجبل التعليميبة بصبورة 
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مجانيبببة، الجانبببب الثبببانى الدراسبببة البحثيبببة  يقبببوم بتخببب ين جميبببع أبحاثبببة ودراسببباته، 
 لعمل الجماعى باستخدام تطبيقات جوجل التعليمية.ويقوم با

 حدود المحتوى:  -2
مهبببارات اسبببتخدام تطبيقبببات جوجبببل التعليميبببة فبببي تنميبببة الكفببباءة الذاتيبببة، 

 ، مواقببعGoogle Search، محببرك البحببثGmailجوجببل وتتضببمن بريببد
وذلبك ألنهبا  Google Docجوجبل مسبتندات ، ومحبررGoogle Sitesجوجبل

 لكفاءة الذاتية لدى المتعلم.تعمل على تنمية ا
  الحد الزمانى: -3

تببببم تطبيببببق البحببببث فببببى خببببالل الفصببببل الدراسببببى الثببببانى للعببببام الجببببامعى 
3102-3104. 

 منهج البحث:
يعتمبببد البحبببث الحبببالي علبببى المبببنهج شببببه التجريببببي فبببي قيببباس أثبببر المتغيبببر     

لبعبببببدي المسبببببتقل علبببببى المتغيبببببر التبببببابع، يتببببببع البحبببببث الحبببببالي التطبيبببببق القبلبببببي ا
 للمجموعة الواحدة كما يلي 

 بببببب مقيببباس الكفببباءة  بطاقبببة التقيبببيماختببببار األداء بببببب )أدوات القيببباس تطبيبببق
 ( قبلي. الذاتية

  تطبيق مادة المعالجة التجريبية المتمثل فى موقبع ويبب تعليمبي باسبتخدام
Google sites   يهببدف الكسبباب مهببارات اسببتخدام وتوظيببف تطبيقببات
 جوجل التعليمية.

 بببببب مقيببباس الكفببباءة  بطاقبببة التقيبببيماختببببار األداء بببببب )أدوات القيببباس طبيبببقت
 . بعدي( الذاتية

 متغيرات البحث:
 المتغير المستقل التجريبي:  -1
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موقببع ويبببب تعليمببي  يهبببدف إلكسبباب طبببالب تكنولوجيببا التعلبببيم لمهبببارات 
 استخدام تطبيقات جوجل التعليمية.

  التابعانالمتغيران  -3
 ام وتوظيف تطبيقات جوجل التعليمية.مهارات استخد -0
 الكفاءة الذاتية نحو تكنولوجيا التعليم. -3

 أدوات البحث:
قائمببة المهببارات األساسببية السببتخدام وتوظيببف تطبيقببات جوجببل التعليميببة  -0

 لطالب تكنولوجيا التعليم )من إعداد الباحث(.
اختببببببار أدائبببببي لقيببببباس المكبببببون األدائبببببي الخببببباص بالمهبببببارات االساسبببببية  -3

دام وتوظيببف تطبيقببات جوجببل التعليميببة لطببالب تكنولوجيببا التعلببيم السببتخ
 )من إعداد الباحث(.

 بطاقة تقييم  أداء الطالب في االختبار األدائي)من إعداد الباحث(. -2
تبنببباه  نحبببو التخصبببصمقيببباس الكفببباءة الذاتيبببة لطبببالب تكنولوجيبببا التعلبببيم  -8

 .(0997الباحث إعداد  جرو يليم وشفارت  بب ترجمة  رضوان)
 مادة المعالجة التجريبية:

 بب إعداد الباحث بب من Google Sitesموقع ويب تعليمي يعد من خالل 
يهبببدف لتبببدريب الطبببالب علبببى المهبببارات األساسبببية السبببتخدام وتوظيبببف تطبيقبببات 

 جوجل التعليمية.
 عينة البحث:

قسببببم  -الفرقببببة األولببببى للببببدبلوم الخبببباص -عينببببة مببببن طببببالب الدراسببببات العليببببا
لتعلبببببببببيم، كليبببببببببة التربيبببببببببة النوعيبببببببببة، جامعبببببببببة المنيبببببببببا  دفعبببببببببة العبببببببببام تكنولوجيبببببببببا ا

 تم تقسيمهم إلى مجموعتين  3104-3102الدراسي
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 :( مبن الطبالب والطالببات تبم تجريبب 9تتكبون مبن ) المجموعة السـتطالعية
البحببث علببيهم لتوثيقهببا قبببل إجببراء تجربببة البحببث األساسببية علمببا ببببن  أدوات

 لتجربة البحث األساسية. طالب تلك المجموعة لم يتعرضوا
 ( طالبببب وطالببببة تبببم التطبيبببق علبببيهم 32تتكبببون مبببن ): المجموعـــة التجريبيـــة

 تجربة البحث األساسية.
 مصطلحات البحث 

  :تطبيقات جوجل التعليمية -1
ــاا:  مجموعببة مببن التطبيقببات تسببتخدم فببى تنميببة الكفبباءة يقصــد بهــا إجرائي

 Googleجوجل ، مواقعGoogle Searchمحرك البحث )الذاتية حيث تتضمن
Sitesجوجل مستندات ، ومحررGoogle Docبريد جوجل ،Gmail) . 

  :الكفاءة الذاتية -2
مركبً ا مهًمبا فبي دافعيبة الفبرد للقيبام بببي عمبل ليحقبق  إجرائيـا: يقصد بهـا

ببراد، ومقياسببًا لقدراتببه، وأفكببباره، وأفعالببه، وعبباماًل حاسببمًا فببي النجبباح، أو  الهببدف الما
  لدرجة الطالب في المقايس. حياة، وذلك وفقاً الفشل في ال

 اإلطار النظري:
المحبور  ،مل اإلطار النظري في الدراسة الحالية على محبورين أساسبينش
  الكفاءة الذاتية.، والمحور الثاني  تطبيقات جوجل التعليميةاألول  

 المحور األول ــ تطبيقات جوجل التعليمية:
 مفهوم تطبيقات جوجل التعليمية:

القضببايا فببي مجببال تقنيببة  تعببد تطبيقببات جوجببل التعليميببة واحببدة مببن أهببم
 بحبث محبرك مجبرد جوجبللبم يعبد و .انتشبرت فبي الفتبرة األخيبرةالتى المعلومات 

 طريبق عبن المقدمبة الخبدمات عمبالقببل يعتببر  وفعاليتبه قوتبه مبن ببالرغم
 قبدمهاي التبي والتطبيقبات الخبدمات مبن مجموعبةوذلبك نتيجبة امتالكبه  ،االنترنبت
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 فبي المتبوفرة المعلومبات وترتيبب جمبع فبي مهمتبه يمثبل البذي وشبعاره رؤيتبه وفق
 مستضبافة اتخبدم مجموعبة علبى شبتمليو ، للجميبع ومفيبدة متاحبة وجعلهبا العبالم

 مبن متنوعبة مجموعبة باسبتخدام شبركات والمبدارسالتعليميبة وال لمؤسسباتل  تسبمح

,  Gmailجوجبل  بريبد ذلبك   فبي العمبل بمبا فبي المسباعدة شببنها مبن التطبيقبات
 Google السبحابية الحوسببة خدمبة ،Google Searchمحبرك البحبث جوجبل 

Drive  جوجبل مسبتندات محبررمنهبا Docs Docs مواقبع جوجبل ،Google 

Sites جوجببل  وتقببويم Google Calendar ،جوجببل االجتماعيببة  وشبببكة
Google+ . ات شببمل خببدمات ومنتجبببات جوجببل محركببات البحبببث و أدو كمببا ت

االتصببال والنشببر والبرمجيببات المتكاملببة والمنتجببات المتخصصببة بسببطح المكتببب 
 والهواتف الذكية وغيرها.

 Wright et) ومنهـا:تطبيقات جوجـل التعليميـة، تعددت التعريفات التى تناولت 

al, 2012: 43; Bennett, 2009, 9;Hamilton, 2012: 15) صسـتخاليمكـن ا 
 اآلتى:
 لتابعبببة لشبببركة جوجبببل مجموعبببة مبببن التطبيقبببات اGoogle  تسبببمح للمسبببتخدم

سماء النطاقبات المخصصبة مبع العديبد مبن منتجبات جوجبل التبى أبإستخدام 
 .تضم تطبيقات الويب المختلفة

  تطبيقات مجانية من شبنها المساعدة في العمبل والحصبول علبى المعلومبات
 وتخ ينها وتبادلها مع اآلخرين.

 دمبة تطبيق يتبع منهج السحابة مبن خبالل خGoogle Drive  التبي تسباهم
بين مجموعببة مببن نفببس المسببتند علببىفببى نفببس الوقببت  التشبباركي فببى العمببل
 المتعلمين.

 بالتواصببل  تسببمحالتببي  مجموعببة مببن األدوات والحلببول التعاونيببة والتشبباركية
 الفعال. ، وأولياء األمور، وتوفير التدريسوالطالب ،وبعضهممعلمين ال بين
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 مبع المخصصبة النطاقبات أسبماء باسبتخدام تخدمللمسب تسمح جوجل من خدمة 
 المختلفة. الويب تضم تطبيقات التي جوجل منتجات من عديد

  على  الخاصة بهم تخ ين الملفاتتساعد المتعلمين فى مجموعة من البرامج
تشببغيلها وكببذلك يببتم حاجببة لشببراء أو تثبيببت البببرامج، الدون  شبببكة االنترنببت

 .مستعرض ويب من خالل
  عبببة مبببن الخبببدمات مثبببل)تتضبببمن مجموGoogle Search, Gmail, 

Google Site, Google +, Google Calendar, Google Blogs, 

Google Vault)  وكببببببذلكGoogle Drive  وتشببببببمل مجموعببببببة
 ,Google Docs, Google Sheets, Google Slidesأدوات)

Google Forms.) 

تطبيقات  مارهعتبإ، بالبحث اتطبيقات فى هذ الباحث ثالثة وقد إستخدام
جوجل التعليمية التي ستساهم فى تنمية الكفاءة الذاتية لدي طالب تكنولوجيا 

التطبيقات التي تتفق مع إجراءات وأدوات وخطوات البحث الحالي  ،التعليم
( باإلضافة إلى Google Search, Google Sites, Google Docsوهم)

تعليمية البد من إمتالك نظرًا لإلستفادة من تطبيقات جوجل ال Gmailتطبيق 
 .Gmailالمستخدم 

 أبرز تطبيقات جوجل التعليمية وتوظيفها فى العملية التعليمية:
بريد جوجل األساس   (Roy, 2011, 5:6)يشير :Gmail جوجل بريد- 

للتسجيل واإلشتراك فى تطبيقات جوجل األخرى، فال يتطلب إستخدامه تطبيقات 
جيل الدخول والوصول إلى البريد برمجية مخصصة، حيث يمكن إعادة تس

الخاص من أى مكان وفي أي وقت، ومن أى جها  متصل باإلنترنت، فواجهة 
المستخدم فيه تعتبر األسرع واألكثر سهولة من بين منافسيها، ولكل حساب فى 

جيجا بايت مجانية للمستخدم من سعة التخ ين،  32بريد جوجل يتم تخصيص 
صندوق البريد الوارد والمرسل ومي ة تجميع  ويتوفر فيه خاصية البحث داخل
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الرسائل المرتبطة بشخص محدد وموضع معين مع بعضها البعض. كما أن 
إستخدام بريد جوجل يتمي  بخاصية المحادثة النصية أو الصوتية أو المرئية مع 

 األشخاص الموجودين في قائمة االتصال الخاصة بك.
يشير نبيل : Google Search engineمحرك البحث جوجل  -

 طالب اثنان من قام عندما Google البحث محرك ( بدأ4، 3100المعثم)
 تقديم إلى ويهدف .م 1998 سنة بتبسيس جوجل ستانفورد جامعة في الدكتوراة
 الشبكة المتوافر على المعلومات عالم بجعل اإلنترنت على خدمة بحث أفضل

 ويعكس المليارات، بماليين عدًدا جوجل فتعني كلمة أما . الباحث متناول في
 من الهائلة تنظيم الكمية استخدام جوجل لهذه الكلمة إصرار الشركة على

في  األول الشبكةوفي العالم. حيث إنه محرك البحث على المتوافرة المعلومات
 …به الخاصة قاعدة البيانات في المفهرسة الصفحات بمليارات .. العالم

 في جوجل يبقى … الساحة على جدد افسينظهور من ومع .. الهائلة وبسرعته
 .البحث قمة محركات

سبهلة االسبتخدام، فمبا  Roy,2011), (7يري: Google Sites جوجل مواقع -
نشاء صفحات مختلفة للموقع، وطرح بعض  على المستخدم سوى اختبار قالب، وا 

، إال أنببه ترنبتالمحتويبات، وبببذلك سيحصبل المسببتخدم علبى موقببع علبى شبببكة اإلن
 هيكل الموقع بسهولة.  تغييريتيح للمستخدم ال 
 (Adams, 2008: 98-99)يشببير: Google Docs جوجــل ســتنداتم -
إليببه مببن أى  ولخبب ن كببل مببا يرسببل أو يسببتقبل فببى السببحابة، وبببذلك يمكببن الوصببت

مكان، وفى أى وقت مجانا من أى جها  كمبيبوتر فبى منبا لهم، أو فبى المدرسبة، 
جيجبببا  ثالثبببةتسبببمح بسبببعة تخ ينيبببة تقبببدر بحبببوالي  أو فبببى مكتببببة عامبببة، كمبببا أنهبببا

 بايت. 
 ميزات استخدام تطبيقات جوجل التعليمية في المؤسسات التعليمية:
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 Nevin, 2009: 25-38);) ;(Sena,2012,6أشار كاًل من  )
(Adams, 2008: 96) التعليمية كاآلتي مي ات تطبيقات جوجل  أن إلى 

  ،الحفظ التلقائي ألى وكذلك تلقائيًا، بحفظ المستندات  تقومخدمات مجانية
فال يفقد الطالب ملفاته في حالة تعطل جها ه  الطالبعمل يقوم به 

الشخصي، وكذلك ال تتطلب من المستخدم توافر البرامج المستخدمة على 
 الجها .

  استخدامها في المؤسسات التعليمية بصورة جيدة، أداة تربوية قوية يمكن
 .دارات البرامج تلقائياعلى تحديث إص تعملألنها 

 وتوفر الملفات للمستخدم لألستخدام سعة تخ ينية كبيرة لكل مستخدم تتيح ،
، والحاجة إلى مساحة الحاجة للطباعة قللفي أي وقت ومن أي مكان، مما ي

 تخ ينية علي القرص الصلب علي الحاسب الخاص بالمستخدم.
 الطالب  تمكنعليمية، و للطالب فى المن ل أو المؤسسة الت بيئة تعلم واحدة

والمعلمين من نشر أى مستند كصفحة ويب، مما يمنحهم القدرة على إجراء 
 اتصاالت عالمية.

 التعليمية توافر جها  حاسب، ونظام  متطلبات استخدام تطبيقات جوجل
، وكذلك إمكانية Gmail، وخدمة إنترنت، حساب متصفح إنترنتتشغيل، و 

 العمل على الهواتف الذكية.
 من قبل أى شخص ليس  إلي الملفاتيمكن الوصول التطبيقات  منة،  رتعتب

لديه تسجيل دخول، وتوفر خصوصية البيانات والمعلومات، وتجعلها على 
مي ة جديدة لتتبع تطور التالميذ، فهى تسجيل  توفري. كما مستوى أمان عال

ها، كل مراجعة للمستند، فالمعلم يصبح قادرًا على رؤية كل المراجعات وعدد
كمهمة جماعية مشتركة، فإن تطبيقات  مستندوعندما يعمل الطالب على 

 جوجل تسجل تلقائيًا الشخص الذى قام بالعمل وما هو العمل الذى قام به.
  ال تطلب الحاجة إلى تعلم لغات برمجة أو إستخدام برامج لتصميم مواقع



 فاعلية توظيف تطبيقات جوجل التعليمية فى تنمية الكفاءة الذاتية لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 

 14 السابع  العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

فهى تسمح ألى شخص فى الحرم الجامعي إنشاء  خاص بالمستخدم،
استخدام أدوات النشر على شبكة  تسهل ،علومات والوسائط ومشاركتهاالم

 .اإلنترنت
التعليمية تطبيقات جوجل لمي ات المجموعة من مما سبق يستخلص الباحث 

   يتآليتوفر لها كا
 لديه  مستخدم لكل كبيرة تخ ينية سعة تتيحGmail  مما مجاني بشكل ،

ال تتطلب أن تكون ، وكذلك ويب كصفحة مستند أي نشر يساعده في
 بالمستخدمين.  الخاصة الحاسب أجه ة على مثبتةالبرامج المستخدمة 

 يبقى شيء فكل، والمعلومات البيانات خصوصيةمن   هتوفر لما  منة  تعتبر 
 ليس أي شخص قبل من إليها الوصول يمكن وال المسجل النطاق ضمن
ذلك التعليق وك الطالب تطور تتبع. وتساعد المعلم في دخول تسجيل لديه

علي أعمال الطالب مما يساعد الطالب في تحسين أعمالهم قبل تسليمها 
 نهائيًا.

  الحاجة دون اإلنترنت، شبكة على النشر أدواتتساعد المتعلم في استخدام 
وكذلك تساعده في  .أو استخدام برامج تصميم المواقع البرمجة لغات لتعلم

 المستندات بحفظ تقومو إلنترنت، إنشاء الدراسات االستقصائية على اإجراء 
 تقللوكذلك أي تقوم بحفظ أي إجراء يتم عمله على المستند. و  تلقائيا
لتوافر الملفات للطالب في أي مكان وفي أي وقت يحتاج  للطباعة الحاجة
  إليه.

 خصائص تطبيقات جوجل التعليمية:
إلي ست خصائص رئيسية من  (Miller, 2008: 14- 15)أشار 

السحابية وبما أن تطبيقات جوجل التعليمية نموذج من نماذج الحوسبة الحوسبة 
 السحابية إذن تنطبق عليها هذه الخصائص اآلتية  

فبمجرد اتصال المستخدم بالسحابة، يصبح ما هو  متمركز حول المستخدم: .0
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مخ ن هناك من مستندات، ورسائل، وصور، وتطبيقات، أو أيا كان 
م فقط، ولكن يمكنه أيضًا مشاركتها مع للمستخدم. وهى ليست للمستخد

 اآلخرين.
فبداًل من التركي  على تطبيق وما يمكن القيام به،  ذات مهمة مركزية: .3

ينصب التركي  على ما يحتاج المستخدم القيام به، وكيف يمكن للتطبيق أن 
 يفعل ذلك بالنسبة له.

فى  فهى تربط المئات أو اآلالف من أجه ة الحاسب اآللي معاً  قوية: .2
 السحابة.

فيتم تخ ين البيانات فى السحابة، ويمكن  إمكانية الوصول إليها: .8
للمستخدمين االستراداد الفوري لم يد من المعلومات من مستودعات متعددة، 
وال تقتصر على مصدر واحد من البيانات، كما كان الحال مع أجه ة 

 الحاسب اآللي.
أجه ة الحاسب اآللي فى  فمع جميع البيانات المخ نة على مختلف ذكية: .2

السحابة يمكن استخراج البيانات وتحليلها للوصول إلى هذه المعلومات 
 بطريقة ذكية.

فالعديد من المهام الضرورية مع الحوسبة السحابية يجب أن يكون  مبرمجة: .4
 ليًا، فعلي سبيل المثال، لحماية سالمة البيانات، وتخ ين المعلومات على 

ى السحابة يجب أن يكون منسوخًا على أجه ة جها  حاسب  لي واحد ف
الحاسب اآللي األخرى فى السحابة، فإذا كان هذا جها  الحاسب اآللي 
الواحد قد انتقل إلى خارج الشبكة، فإن السحابة تعيد البرمجة تلقائيًا من ذلك 

 الحاسب اآللي إلى حاسب  لى  خر جديد فى السحابة.
 :المحور الثاني ــ الكفائة الذاتية

 ( self- efficacyالكفاءة الذاتية ) مفهوم



 فاعلية توظيف تطبيقات جوجل التعليمية فى تنمية الكفاءة الذاتية لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 

 16 السابع  العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

ي خر التراث النفسى بالعديم من التعريفات التى قدمها الكثير من العلماء 
أشار  يدان أنه بالرجوع إلى قواميس اللغة والباحثين للكفاءة الذاتية, ومن ثم  
( وجد أنه يرد عند كل من إلياس Efficacyلتحديد الترجمة الصحيحة لمصطلح)

دوارد إلياس, وحسن سعيد الكرامى, ومنير البعلبكى بمعنى فاعلية, فى حين ورد وا
( بمعنى الكفاية, وجدير بالذكر أن قواميس علم النفس قد Efficiencyمصطلح )

( بمعنى Efficiency( بمعنى الفاعلية, ومصطلح )Efficacyتناولت مصطلح )
راسة الحالية مصطلح (. ويتبنى الباحث فى الد210, 3110الكفاءة )ال يات 

(self- efficacy.المرادف له باللغة العربية الكفاءة الذاتية ) 
 ,Bandura ,3111)تعددت التعريفات التى تناولت الكفاءة الذاتية، ومنها: 

72:72; Beeshaf ,0978 ,387; Shell ,0929 ,91; عبد الحميد جابر 

,1926 ,448; Schult ,1991 ,457) اآلتى:ستخلص ن 

 البيئية بالظروف مرتبطةالشخصي بل  السلوك في ثابتة سمة ليست -

 .االجتماعية وخاصة
فى قدراته هو العامل األساسى فى تحقيق األهداف. فالنجاح  الفرداعتقاد  -

ال يتطلب إمتالك المهارات فقط بل يحتاج إلى مستوى من الدافعية لدى 
 لحل المشكلة.الفرد 

معين  مرغوبة فيها فى موقف نتائج ققيح الذي السلوك أداء على الفرد قدرة -
. 
التفكير  أنماط في ذاته لذا تؤثر عن بمفهوم الفرد كبيرة بدرجة ترتبط -

 العاطفية. اإلثارة وفي المختلفة والتصرفات
الدافعية التى تساعده فى حل ما يواجهه من  في عمليات هاماً  عنصراً  تمثل -

 ه.حيات في اثاألحد تنظيممشكالت دون األعتماد على اآلخرين فى 
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 خارجية للتعامل عوامل إلى إرجاعها يمكن ال التي الدافعية، عن تعبير -
  البيئة. مع الناجح

إدراك المتعلم نحو ذاته ببن لديه الدافعية التى تمكنه من تعديل سلوكه  -
 .هفاهدأبصورة إيجابية لتحقيق 

يمكن اإلستدالل عليها من السلوك الشخصى وقياسها من خالل المقاييس  -
 النفسية.

 أنواع الكفاءة الذاتية : 
 صنف العلماء الكفاءة الذاتية إلى عدة أنواع منها  

 Generalized Self – Efficacyالكفاءة الذاتية العامة  -1
الذى ( قدرة الفرد على القيام بالسلوك 0924 ,879) Banduraيقصد بها 

يحقق نتائج إيجابية فى موقف محدد, والسيطرة على الضغوط الحياتية التى تؤثر 
 على سلوك األفراد, التنبؤ بالجهد والنشاط لتحقيق العمل الموكل إليه.

  Specific Self – Efficacyالكفاءة الذاتية الخاصة  -2
ا ( األحكام والمعتقدات التى يصدره0994 ,20)  .Pajares , Fويقصد بها 

 المتعلم عن مدى قدرته على تحقيق األعمال أو االداءات فى مهمة محددة.
 : Population Self – Efficacyالكفاءة الذاتية القومية  -3

( تلك الكفاءة التى ترتبط ببحداث ال 877, 0991) عبد الحميد يقصد بها جابر
يستطيع المواطنون السيطرة عليها. وكذلك لها تبثير على من يعيشون فى 

 الداخل, وتعمل على إكسابهم أفكار ومعتقدات عن أنفسهم. 
 : Collective Self – Efficacyالكفاءة الذاتية الجماعية  -4

( مجموعة تؤمن بقدراتها وتعمل فى 82, 0998أبو هاشم )السيد يقصد بها 
أن جذور  Banduraنظام جماعى لتحقيق المستوى المطلوب منها. ويرى 

 ة تكمن فى كفاءة أشخاص هذه الجماعة.الكفاءة الذاتية الجماعي
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 :أبعاد الكفاءة الذاتية
ثالثة أبعاد للكفاءة الذاتية Bandura (0977 ,098; 0997 ,82 83  )أشار 

 هي    
العمومية  وتعني انتقال التوقعات الفاعلة إلى مواقف متشابهة وانطباعات  .0

وقعات التفوق أو اآلخرين وهي تختلف في عنونتها فمنها يكون محددًا لخلق ت
تمتد لتشمل العالج النوعي كما أن التفسيرات الوصفية وخصائص الشخص 

 .(029, 3112) سالم تؤثر في ذلك رفقة
مقدار الكفاءة  ويتحدد مقدار الفاعلية بمستوى اإلتقان وبذلك الجهد واالنتا  .3

 .(029, 3112)سالم جية والدقة والتنظيم الذاتي رفقة 
في ضوء خبرة الفرد ومدى مالئمتها, وكذلك الشعور بالكفاءة القوة  وتتحدد  .2

يعبر عن المثابرة والقدرة العالية التي تساعد الفرد أو الطالب في اختيار 
 األنشطة التي سوف تؤدى بنجاح.

  خصائص الكفاءة الذاتية:
 يوجد للعديد من خصائص الكفاءة الذاتية كاألتى:

ية, ألنها تختلف من حسب الموقف ذات طبيعة ديناميكية وليست استاتيك .0
 والمجال لدى الفرد الواحد.

تعد محددًا لنجاح الفرد أو فشله, وذات طبيعة تنبئية ألداء الفرد للعمل فى  .3
 الحاضر والمستقبل.

تعمل على توفير قدر من االستطاعة سواء كانت عقلية أم نفسية مع وجود  .2
 دافعية لدى الفرد فى المواقف المختلفة.

خالل التفاعل اإلجتماعى للفرد مع البيئة واآلخرين, وكذلك تنمو من  .8
 بالتدريب واألنشطة وتنمية الخبرات المختلفة.

 جهد مبذول وتوقعات للقدرة لدى الفرد التى تعمل على تحقيق نتائج منشودة. .2
تخضع للتنمية والتطوير من خالل التعرض للخبرات التربوية  .4
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 Cynthia& Bobko (0998 ,248.)المالئمة
النظرية البنائيبة التبي تعتمبد علبى قيبام المبتعلم علي تستند الدراسة الحالية 

ببناء تعلمه بنفسه عبن طريبق توظيبف خببرات سبابقة ومشباركته مبع اآلخبرين  فبي 
 learningاكتساب المعرفة  والتي تحاكي فكرة جون ديوي من التعلم بالممارسبة 

by doing"(" (Splitter, 2008, 139المتعلمببينفاعببل بببين وعليببه فببان الت 
والتشبببارك فببببي مهببببام الببببتعلم يولبببد بيئببببة تعليميببببة جذابببببة تبببرفض السببببلبية فببببي تلقببببي 
للمعلومبببات مبببن المعلبببم فقبببط والتبببي تظهبببر دور المعلبببم المرشبببد والموجبببه فبببي بنببباء 

 معرفته بنفسه بشكل سليم.
قائمببة علببي إتاحببة النظريببة البنائيببة  (Wood& Hopkins,2008)يببري 

لبنببباء المعرفبببة تبعبببا لقبببدراتهم ومبببا يمتلكونبببه مبببن خببببرات سبببابقة الفرصبببة للمتعلمبببين 
 بحيث يسهل عملية استدعائها وقت الحاجة إليها.

 إجراءات البحث:
 دراسة نظرية:  -أولا 
  اإلطببالع علببى الدراسببات والمراجببع واألدبيببات الشببارحة للمفبباهيم ذات العالقببة

بحبث، وبنباء قائمبة بتطبيقات جوجل التعليمية بهدف تبدعيم اإلطبار النظبري لل
 المهارات.

  اإلطببالع علببى الدراسببات والمراجببع واألدبيببات الشببارحة للمفبباهيم ذات العالقببة
بالكفببباءة الذاتيبببة بهبببدف تبببدعيم اإلطبببار النظبببري، والوصبببول لمقيببباس الكفببباءة 

 الذاتية نحو تكنولوجيا التعليم.
 بناء أدوات البحث:  -ثانياا 

 مرت هذه المرحلة بالخطوات اآلتية:
 يل مقاييس الكفاءة الذاتية للوصول إلى المقياس المناسب للبحث.تحل -0
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إعببداد قائمببة مهببارات اسببتخدام وتوظيببف تطبيقببات جوجببل التعليميببة وعرضببها  -3
 على المحكمين لعمل التعديالت الال مة والتوصل لشكلها النهائي.

 إعداد أدوات القياس والتقييم والمتمثلة في   -2
 عملببي الخبباص بالمهببارات األساسببية السببتخدام اختبببار أدائببي لتقيببيم الجانببب ال

وتوظيبببببف تطبيقبببببات جوجبببببل التعليميبببببة، وعرضبببببه علبببببى المحكمبببببين إلجا تبببببه 
 وحساب صدقه وثباته.

  ،بطاقببببة تقيببببيم لقيبببباس أداء طببببالب مجموعببببة البحببببث فببببي االختبببببار االدائببببي
 وعرضه على المحكمين إلجا تها وحساب صدقها وثباتها.

نتاج مادة المعالجة ال -8 جا تها بعرضبها علبى مجموعبة مبن تصميم وا  تجريبية وا 
جراء التعديالت المقترحة والتوصل لشكلها النهائي.  المحكمين وا 

عمببببل تجربببببة اسببببتطالعية بهببببدف توثيببببق تطبيقببببات القيبببباس ومببببادة المعالجببببة  -2
التجريبيبببببببة للتبكبببببببد مبببببببن وضبببببببوح صبببببببياغة المحتبببببببوى واإلرشبببببببادات وسبببببببالمة 

جببببرا ء التعببببديالت المقترحببببة االرتباطببببات، وحسبببباب صببببدق وثبببببات األدوات وا 
تمهيبببببدا لتطبيقهبببببا علبببببى مجموعبببببة البحبببببث، علمبببببا بببببببن طبببببالب المجموعببببببة 

 االستطالعية تم استبعادهم من التجربة األساسية فيما بعد.
 ثالثاا: إجراء تجربة البحث: 

 مرت هذه المرحلة بالخطوات اآلتية:
 الفرقبببببة األولبببببى للبببببدبلوم -اختيبببببار عينبببببة البحبببببث  طبببببالب الدراسبببببات العليبببببا -0

 قسم تكنولوجيا التعليم، كلية التربية النوعية، جامعة المنيا. -الخاص
 تطبيق أدوات القياس قبليا وهي  -3

o  االختبببار األدائببى وبطاقببة تقيببيم لقيبباس مسببتوى الطببالب فببي الجانببب األدائببي
لمهببارات اسببتخدام وتوظيببف تطبيقببات جوجببل التعليميببة قبببل البببدء فببي تجربببة 

 البحث.
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 Googleالتجريبية وهو موقع ويب تعليمي قائم على تطبيق مادة المعالجة  -2
sites. 

 تطبيق أدوات القياس بعديا وهي   -8
o  االختبببار األدائببى وبطاقببة تقيببيم وذلببك لقيبباس اثببر اسببتخدام موقببع الويببب علببى

 اكساب مهارات استخدام وتوظيف تطبيقات جوجل التعليمية.
o رات اسبببببتخدام مقيببببباس الكفببببباءة الذاتيبببببة  لمعرفبببببة العالقبببببة ببببببين اكتسببببباب مهبببببا

وتوظيببببف تطبيقببببات جوجببببل التعليميببببة وبببببين الكفبببباءة الذاتيببببة للطببببالب نحببببو 
 تكنولوجيا التعليم.

 :رابعاا:استخالص النتائج وتحليلها إحصائياا 
الحصببببول علببببى البيانببببات ومعالجتهببببا إحصببببائيا الختبببببار صببببحة فببببروض 
 البحبببببث والتوصبببببل إلبببببى النتبببببائج ومناقشبببببتها وتفسبببببيرها، ثبببببم تقبببببديم االسبببببتنتاجات

 والتوصيات والمقترحات ببحوث مستقبلية في ضوء نتائج البحث.
 نتائج البحث:

 السؤال البحثي األول والفرض األول:
ــ  مــن الفــرض األول:  ــة عــن التســاؤل األول للبحــث والتحق قببام الباحببث لإلجاب

بالكشبببف عبببن الفبببروق ببببين أداء مجموعبببة البحبببث فبببي التطبيقبببين القبلبببي والبعبببدي 
ذي يقيس المكون األدائي لمهارات استخدام وتوظيف تطبيقات لإلختبار األدائي ال

جوجبببل التعليميبببة وذلبببك باسبببتخراج المتوسبببطات الحسبببابية وقيمبببة )ت( لمجموعببببة 
 البحث، والجدول التالي يبين ذلك 
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(: داللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيق البعدي 8جدول)

 درجة( 15طالب وطالبة(،) النهاية العظمى=88ة التقييم )ن=الختبار األداء المهارى وبطاق

 المتغيرات
المستوي 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 (η2) حجم التأثير داللة الفروق

قيمة 

 )ت(

 مستوى

 الداللة

 مستوي

 الداللة
 لداللةا القيمة

التطبيق 

 القبلي
19.64 2.248 

63.69 0000 

دال 

إحصائ

 يا  

 مرتفع 0..00
 التطبيق

 البعدي
50.11 .832 

ببين  ال إحصبائياً دفبرق وجبود يتضبح الجدول السبابق بإستقراء النتائج فى 
الختببببار البعبببدي القبلبببي و فبببي القيببباس  ،البحبببث ةمتوسبببطي درجبببات أفبببراد مجموعببب
(. ومببن 42,49جبباءت قيمببة "ت" مسبباوية )حيببث  األداء المهببارى وبطاقببة التقيببيم،

( 2إحصائًيا. مما استل م حساب مربع إيتبا ) ثم يتم قبول الفرض ألن الفرق دال
 ( وهبذا يبدل علبى حجبم تببثير مرتفبع )رشبدي0.993حيث جاءت قيمتبه مسباوية)

 (.42  0997 منصور،
 :الثانيوالفرض  الثانيالسؤال البحثي 

قببام الباحببث : الثــانيللبحــث والتحقــ  مــن الفــرض  الثــانيلإلجابــة عــن التســاؤل 
موعبببة البحبببث فبببي التطبيقبببين القبلبببي والبعبببدي بالكشبببف عبببن الفبببروق ببببين أداء مج

وذلببببببك باسببببببتخراج المتوسببببببطات الحسببببببابية وقيمببببببة )ت(  لمقيببببباس الكفبببببباءة الذاتيببببببة
 لمجموعة البحث، والجدول التالي يبين ذلك 

 

 (: داللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيق البعدي 8جدول)

 درجة( 00طالبة(،) النهاية العظمى=طالب و88لمقياس الكفاءة الذاتية )ن=

 المتغيرات
المستوي 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 (η2) حجم التأثير داللة الفروق

 قيمة )ت(
 مستوى

 الداللة

 مستوي

 الداللة
 لداللةا القيمة

التطبيق 

 القبلي
11.61 1.499 

67.588 0000 
دال 

إحصائ

 يا  
 مرتفع 0..00

التطبيق 

 البعدي
38.64 1.615 
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ببين  ال إحصبائياً دفبرق وجبود يتضبح الجدول السبابق بإستقراء النتائج فى 
الختببببار البعبببدي القبلبببي و فبببي القيببباس  ،البحبببث ةمتوسبببطي درجبببات أفبببراد مجموعببب
(. ومبن 47,222جاءت قيمة "ت" مسباوية )حيث  األداء المهارى وبطاقة التقييم،

( 2ل م حساب مربع إيتبا )ثم يتم قبول الفرض ألن الفرق دال إحصائًيا. مما است
 ( وهبذا يبدل علبى حجبم تببثير مرتفبع )رشبدي1,997حيث جباءت قيمتبه مسباوية)

 (.42  0997 منصور،
 :الثالثوالفرض  الثالثالسؤال البحثي 

قام الباحث : الثالثللبحث والتحق  من الفرض  الثالثلإلجابة عن التساؤل 
ين تطبيقات جوجل ، بالبحث ةدرجات مجموعمعامل اإلرتباط بين حساب ب

   اآلتىوتم التوصل إلى النتائج الموضحة بالجدول التعليمية وبين الكفاءة الذاتية، 

(: داللة وجود عالقة إرتباطية بين درجات أفراد مجموعة البحث في اكتساب 8جدول)

 مهارات 

 طالب وطالبة(88توظيف تطبيقات جوجل التعليمية وبين الكفاءة الذاتية )ن=

 نوع الداللة مستوى الداللة عامل االرتباطم المتغيرات

تطبيقات جوجل التعليمية 

 الكفاءة الذاتية و
 دال احصائيا 0000 00700

عالقببة إرتباطيببة بببين وجببود يتضببح الجببدول السببابق بإسببتقراء النتببائج فببى 
فبببي اكتسببباب مهبببارات توظيبببف تطبيقبببات جوجبببل  ،البحبببث ةدرجبببات أفبببراد مجموعببب

جبببباءت قيمببببة معامببببل اإلرتببببباط مسبببباوية حيببببث  ذاتيببببة،التعليميببببة وبببببين الكفبببباءة ال
(. ومببن ثببم يببتم قبببول الفببرض ألنببه دال احصببائيًا ووجببود عالقببة إرتباطيببة 1,784)

 عالية. 
 ـ مناقشة وتفسير نتائج البحث:ــ ثانيا  

من خالل فروض البحث ومن واقع البيانات التي تم التوصل إليهبا والتبي 
م عرضببه مببن نتببائج البحببث، قببام الباحببث تببم معالجتهببا إحصببائيا، وفببي ضببوء مببا تبب

مببببببادظ النظريبببببة البنائيبببببة و بتفسبببببيرها ومناقشبببببتها مسبببببتنًدا علبببببى اإلطبببببار النظبببببري 
في هذا المجال، وبتطبيقها على فروض البحث الحالية أشارت  والدراسات السابقة
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أثبر فعبال ببل أنبه أثبر لها  تطبيقات جوجل التعليميةنتائج البحث إلى أن استخدام 
 االداء.فبببي جانبببب طبببالب مجموعببة البحبببث جبببابي فبببي رفببع مسبببتوى أداء بشببكل إي

 عدة أسباب أهمها البحث ل ويرجع الباحث التغير الذي طرأ على مجموعة
  ترابط خبدمات جوجبل التعليميبة وتبوافر جميبع الخبدمات وفبق بريبد إلكترونبي

Gmail  سبباهم فببي تببوافر سبببل اإلتصببال المختلفببة وتكامببل الموقببع التعليمببي
فر خدمات وصالحيات داخل الموقع وكذلك خدمة الحوار والمناقشة من توا

، تببوافر جميببع خببدمات جوجببل مببن إضببافة مقبباطع + Googleمببن خببالل 
 Picasaورفع الصور على حساب موقبع   ،Youtube فيديو ورفعها على

 كلها تطبيقات لجوجل التعليمية.
  يبببادة  سببباعدت فبببىاألنشبببطة داخبببل الموقببع التعليمبببي فبببي الطبببالب مشبباركة 

فبببرص تنميبببة المهبببارات المعقبببدة، مثبببل  التفكيبببر بمسبببتوى أعلبببى، والتعببباون، 
واالتصببال، وتببوفير خطببة لحببل المشببكالت كببل ذلببك أدى إلببى رفببع مسببتوى 

 .الطالبأداء 
  اسببببتخدام تكنولوجيببببا الوسببببائط المتعببببددة فببببي تقببببديم المحتببببوى ومخاطبببببة

ن مبب(Yuping Wang ,2004) حببواس المببتعلم وهببذا يتفببق مببع دراسببة 
 مشاهدة أدق التفاصيل في أداء المهارة من خالل مقاطع فيديو رقمية.

  تقديم تغذية الرجع الفورية مبن قببل المعلبم لمبا يقدمبه المبتعلم مبن اسبتجابات
أثنبببباء تطبيقببببه للمهببببارات ومتابعببببة المتعلمببببين خطببببوة بخطببببوة أثنبببباء تطبببببيقهم 

رسببال التعليقببات والمرفقببات عبببر  للمهببارات وتقببويمهم مباشببرة الصببالحيات وا 
 .التي تتيحها خدمات مواقع جوجل وكذلك من خالل مستندات جوجل

  قببدرة المببتعلم علببى الببتحكم فببي عببدد مببرات مشبباهدة مقبباطع الفيببديو الرقميببة
والقببدرة علببى الببتحكم باإليقبباف اللحظببي أو التقببديم أو اإلرجبباع لمشبباهدة أهببم 

 التفاصيل الدقيقة للمهارة.
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 تضبببمنت الموقبببع التعليمبببي عديبببد مبببن  توظيبببف األنشبببطة واالختببببارات حيبببث
األنشبببطة التبببي تتطلبببب مبببن المبببتعلم االجاببببة عليهبببا، ممبببا أسبببهم فبببي دراسبببة 
المتعلم للمقرر جيدًا باإلضافة الى بحث المتعلم عبن الم يبد مبن المعلومبات 
مببن خببالل االنترنببت والمكتبببة اإللكترونيببة الموجببودة داخببل الموقببع التعليمببي 

 ألداء األنشطة التعليمية.
  يوفر الموقع مشاركة الطالب فى المحتوى واألنشطة التعليمية حيث يتحول

 موقببف المببتعلم مببن متلقببي سببلبي للمعلومببات إلببى مشببارك فببي عمليببة الببتعلم.
 .لدي الطالب أثر تبثيًرا إيجابًيا في كفاءة األداءمما 

  ،تعببدد أسبباليب التفاعببل )المت امنببةم غيببر المت امنببة( الموجببودة داخببل الموقببع
كبذلك صبالحيات خبدمات جوجببل تضبمنه مبن غرفبة الحببوار والدردشبة و ومبا 

وعبببرض مبببن إضبببافة المبببتعلم التعليقبببات والمرفقبببات داخبببل صبببفحات الموقبببع 
الموقبببع فبببي شبببكل وسبببائط متعبببددة مبببن نصبببوص المحتبببوى التعليمبببى علبببى 

وسبل االتصبال المختلفبة للتواصبل  وصور ورسومات خطية ومقاطع فيديو،
 لمتابعة المستمرة أدى إلى  يادة مهارات المتعلمين.بين المعلم والمتعلم، وا

  أفبراد مجموعبة البحبث أدي بناء التواصل اإليجابي والعالقات التعاونية ببين
في البتعلم وممارسبة المهبارات فبي حبل  المتعملينتبادل الخبرات، ودعم إلى 

واالعتمببببباد علبببببى البببببذات، وكبببببذلك  يبببببادة نسببببببة التنبببببافس ببببببين  المشبببببكالت،
 .الطالب

 واصببل والتعبباون أثنبباء الببتعلم مببن خببالل الموقببع التعليمببي ومببا تببوفره مببن الت
أدوات وفرتهبببببا تطبيقبببببات جوجبببببل للتواصبببببل والتعببببباون أدي البببببى خلبببببق بيئبببببة 
تعليمية متكاملة لتبادل الخببرات واكتسباب المعلومبات والمعبارف، وكبل ذلبك 

 ساعد على تحقيق درجات مرتفعة في اختبار األداء.
 عليمى من المنظور البنائي، وذلك مبن خبالل األدبيبات تم تصميم الموقع الت

التربوية في مجبال النظريبة البنائيبة والتصبميم التعليمبي عببر اإلنترنبت. كمبا 
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أن المبببادظ األساسببية للنظريببة البنائيببة فببي (Phillips,1997,21) يؤكببد  
التربية تبتي متوافقة مبع اإلمكانبات والمميب ات التبي تقبدمها بيئبة البتعلم عببر 

إلنترنبببت، حيبببث تصبببمم المبببادة العلميبببة بحيبببث تتبببرك للمبببتعلم إمكانيبببة بنببباء ا
المعرفبببة وفبببق خبراتبببه، كمبببا يضبببيف بببببن النظريبببة البنائيبببة تؤكبببد علبببى تعلبببم 

 المتعلم وعمله.
  انجبا  المهببام والتكليفبات المطلوبببة الموقببع التعليمبي والمرتبطببة بموضببوعات

توى األداء للمتعلمبببين. الدراسبببة والمحققبببة لألهبببداف، أدت البببى ارتفببباع المسببب
وكذلك توافر محتوي المحاضبرات طبوال الوقبت عببر الموقبع التعليمبي مكبن 
الطببالب مبببن متابعببة دروسبببهم ومراجعتهببا بشبببكل ذاتببي ودعبببم مفهببوم البببتعلم 

 الذاتي لديهم.
؛ تغريد 3108وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كاًل من  )نبيل السيد،

؛ Massadeh & Mesleh , 2013 ؛3102، يحبي حسبين، 3102الرحيلبي، 
( التى أشارة إلى فاعلية استخدام تطبيقات Thomas, 2012؛ 3103الجابري ، 

 جوجل التعليمية  فى تنمية األداء المهارى.
بشبببكل  تأثبببر فعبببال أثبببر الكفببباء الذاتيبببة لهبببا أشبببارت نتبببائج البحبببث إلبببى أن 

ويرجبببع اء االدفبببي جانبببب طبببالب مجموعبببة البحبببث إيجبببابي فبببي رفبببع مسبببتوى أداء 
  عدة أسباب أهمهاالبحث ل الباحث التغير الذي طرأ على مجموعة

  ومعرفببة محاضببرةعقببب كببل  ةنشببطبعببد إنتبباج األ الطببالبتقيببيم ،
ببببين األنشبببطة جوانبببب القبببوة والضبببعف داخبببل كبببل نشببباط، وتنبببوع األنشبببطة 

علبببى  الطبببالبتحفببب   الموقبببع التعليمبببيداخبببل الفرديبببة واألنشبببطة الجماعيبببة 
، ممبا أدي إلبى رفبع ام المعلومات والمهبارات التبي تبم تعلمهباالتفكير الستخد

 قدرته على تنظيم وتنفيذ االنشطة التعليمية المطلوب إنجا ها.مستوي 
  تغذيببة الرجبببع مبببن قببببل المعلبببم أثنبباء تنفيبببذ الطبببالب األنشبببطة أدي إلبببى رفبببع

مسببتوي الكفبباءة لببديهم وذلببك لمببا قدمتببه تطبيقببات جوجببل مببن تواصببل داخببل 
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األنشببببطة داخببببل الموقببببع فببببي الطببببالب مشبببباركة وكببببذلك  عليمببببي.الموقببببع الت
 .الطالبرفع مستوى أداء  همساعدتالتعليمي 

  وفق النظرية التعليمي التي تم بناءها الموقع توافر األنشطة التعليمية داخل
وتفاعبل الطبالب على فهم األفكار العلمية الجديبدة،  الطالب ةساعد البنائية

لببي رفببع مسبتوي التعليمببي لببدي الطببالب ورضببا مبع المحتببوي التعليمببي أدي إ
 الطالب عن المستوي التعليمي.

  تطبيقات جوجبل ومبا وفرتبه مبن وسبائل التواصبل والتعباون أثنباء البتعلم أدي
حرية المتعلم في اختيار الج ء الذي الى خلق بيئة تعليمية متكاملة. وكذلك 

ل داخبببل يرغبببب فبببي دراسبببته وفبببق قدراتبببه مبببن خبببالل سبببهولة اإلبحبببار والتنقببب
مببن متابعببة دروسببهم ومراجعتهببا طببالب عينببة البحببث مكببن  الموقببع التعليمببي

 .مبشكل ذاتي ودعم مفهوم التعلم الذاتي لديه
)فببببؤاد عيبببباد وياسببببر  مببببن  وتتفببببق هببببذه النتببببائج مببببع نتببببائج دراسببببات كببببالً 

 ورنده العلوان ؛ احمد3102حجا ي، ؛ جولتان kordaki,2013؛ 3102صالح،
التبى  (Adebomi, Olufunke, & Oluyemisi, 2012؛ 3100المحاسبنه،
 األداء المهارى.أرتفاع مستوي فى الكفاءة الذاتية أشارة إلى 

توظيببف لوبالتببالي يمكببن القببول ببببن اكتسبباب الطببالب للمهببارات األساسببية 
تطبيقببات جوجببل التعليميببة حسببن كثيببرا مببن الكفبباءة الذاتيببة لببدى المببتعلم والوصببول 

 وتنمية لديه مهارات تنظيمية وأكاديمية. إلى مستوى رضا لدى المتعلم
 توصيات البحث 

االسببتفادة مببن تقنيببات جوجببل التعليميببة فببي تببدريس المقببررات والتببدريب علببى  -0
 المهارات المختلفة.

توظيف تطبيقات جوجل التعليمية في اكتساب المهارات االكاديمية والمهنيبة  -3
 المختلفة الال مة لطالب تكنولوجيا التعليم.
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 البحث مقترحات 
إجببراء بحببوث تكشببف عببن العالقببة بببين توظيببف تطبيقببات جوجببل التعليميببة  -2

 وبين متغيرات بحثية تربوية ونفسية أخرى.
اجببراء بحببوث تسبباهم فببي تحسببين الكفبباءة الذاتيببة لطببالب تكنولوجيببا التعلببيم  -8

 نحو التخصص.
 تطبيق البحث على عينة بحثية أخرى. -2
 

 :رالمراجع والمصاد
 :بيةالمراجع العر أولا ـ 
 وعالقتها القراءة في الذاتية الكفاءة(. 3100)  المحاسنه رنده و العلوان احمد

 طلبة من عينة لدى القراءة استراتيجيات باستخدام
 التربوية، العلوم في األردنية المجلة. الهاشمية الجامعة
 299, 8 عدد ،7 مجلد

 رسالة. الذات فاعلية على الراجعة األغذية أثر(. 0998) هاشم أبو محمد السيد
 .شمس عين جامعة. التربية كلية. منشورة غير ماجستير

 فى السحابية الحوسبة تقنية استخدام إمكانية(. 3102) محمد ايناس, الشيتى
 الدولي المؤتمر القصيم، جامعة فى اإللكترونى التعليم
 .الرياض بعد، عن والتعليم اإللكترونى للتعلم الثالث

 .عمان سلطنة(. 3102) التعليم لتقنيات العمانية لجمعيةل الثاني الدولي المؤتمر
 الحلول(. 3101) التعليم لتكنولوجيا العربية للجمعية السادس العلمي المؤتمر

 2 القاهرة التعلم، لمجتمع الرقمية
 وجودة المهني بالتوافق وعالقتها الذات فاعلية(. 3102)حجا ي حسن جولتان

 المدارس يف المصادر غرف معلمات لدى األداء
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 العلوم في األردنية المجلة, الغربية الضفة في الحكومية
 .809, 8 عدد ،9 مجلد التربوية،

 االنجا  بدافع األكاديمي والفرع الذات فعالية عالقة(. 3112) سالم خليفة رفقة
 البحوث مجلة. الجامعية عجلون كلية طلبة لدى الدراسى
 .049-028, والنفسية التربوية

; اهلل عبد سميرة كردى،; الهادى عبد محمد حسن،; الع ي  عبد وفاء شريف،
 أوعية فاعلية(   3102) البديع عبد وفاء اليافى،
  اإللكتروني التعليم نظم دعم في ودورها السحابية المعرفة
 السعودية، العربية بالمملكة العلمي البحث وتنمية
 عن والتعليم  اإللكتروني للتعلم الثالث الدولى المؤتمر

  .الرياض بعد،
 األكاديمية الذاتية للكفاءة العاملية ،البنية(3110) ال يات مصطفى فتحي

 اإلرشاد مرك " السادس الدولي المؤتمر. ومحدداتها
 الحادي للقرن قومي توجه  الحياة جودة النفسي

 – 807 شمس، عين جامعة التربية، كلية".والعشرين
272. 

 فى الذاتية الكفاءة(. 3102) صالحة نالرحم عبد وياسر عياد إسماعيل فؤاد
 لدى اإللكترونى التعليم نحو باالتجاه وعالقتها الحاسوب
 العربية المجلة, األقصى بجامعة التدريس هيئة أعضاء
 العدد الثامن المجلد, التعليمالجامعى جودة لضمان

(09 ,)44.  
 لبحثا محرك على العربية باللغة البحث(. 3100)المعثم الرحمن عبد نبيل

 ع ،07 مج الوطنية، فهد مكتبة مجلة ،Googleجوجل
3. 
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