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أ

اإلىـــــــــــــــــداء
إلى مف كممو اهلل بالييبة كالكقار  ,إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار ,إلى مف أحمؿ أسمو بكؿ افتخار,
أرجك مف اهلل أف يمد في عمرؾ لترل ثما انر قد حاف قطافيا بعد طكؿ انتظار كستبقى كمماتؾ نجكـ أىتدم بيا
اليكـ كفي الغد كالى األبد ,كالدم العزيز.
إلى مالكي في الحياة  ,إلى معنى الحب كالى معنى الحناف كالتفاني ,إلى بسمة الحياة كسر الكجكد ,إلى مف
كاف دعائيا سر نجاحي كحنانيا بمسـ جراحي إلى أغمى الحبايب أمي الحبيبة.
إلى مف بيـ أكبر كعمييـ أعتمد ,إلى شمعة متقدة تنير ظممة حياتي ,إلى مف بكجكدىـ أكتسب قكة كمحبة ال
حدكد ليا ,زكجتي الغالية كأبنائي أحمد كعمي كسممى.
الى مف كانت السند في جميع المحطات  ,ككانت العكف في كجو األزمات  ,الى الغالية أختي أميرة "أـ
فراس" كأبنائيا فراس كرغد.
إلى أخكتي كرفقاء دربي ,ىذه الحياة بدكنكـ ال شيء ,معكـ أككف أنا ,كبدكنكـ أككف مثؿ أم شيء ,أخكتي
عبد الفتاح كمحمد كأخكاتي شييرة كأماني كايماف كشيماء كعائالتيـ.
الى عائمتي كعزكتي أعمامي كعماتي  ,كأخكالي كخاالتي  ,كأبنائيـ فيـ سندم .
إلى األخكة ك األخكات الذيف لـ تمدىـ لي أمي  ,إلى مف تحمك باإلخاء كتميزكا بالكفاء كالعطاء إلى ينابيع
الصدؽ الصافي إلى مف معيـ سعدت ,كبرفقتيـ في دركب الحياة سرت إلى مف كانكا معي عمى طريؽ
النجاح كالخير إلى مف عرفت كيؼ أجدىـ كعممكني أف ال أضيعيـ أصدقائي كزمالئي.
إلى مف احتضنت األرض جسده ,كعبقت السماء بسيرتو ,الى رجؿ عز في زمف الرجاؿ ,الشييد أبك فراس
"أحمد حساف"
أيىدم ىذا الجيد العممي المتكاضع..

الباحث

ب

الشكر والتقدير
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ,كالشكر هلل أكالن كأخي انر الذم لكاله ما قاـ ليذا العمؿ مقاـ ,القائؿ في
كتابو العزيز" فاذكركني أذكركـ كاشكركا لي كال تكفركف" (البقرة .)ٕٔ٘:
ثـ أتكجو بالشكر إلى جامعة االزىر كأخص بالذكر كمية التربية ممثمة بالييئة التدريسية كالن باسمو كلقبو ,
كأتكجو بالشكر إلى مف بشره الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بقكلو "إف الحكت في البحر ,كالطير في السماء,
ليصمكف عمى معمـ الناس الخير" معممي كمشرفي االستاذ الدكتكر عطا حسف دركيش ,ككذلؾ أتقدـ بالشكر
الى مف ساعدني في اتماـ ىذا البحث كقدـ لي العكف كزكدني بالمعمكمات الالزمة ككاف لي خير سند كرفيؽ
طكاؿ فترة الدراسة كتفضؿ بقبكؿ مناقشة رسالتي الدكتكر عمي حسف أبك زيد ,كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ الى
الدكتكر صالح أحمد الناقة لقبكلو مناقشة رسالتي كاثرائيا بمالحظاتو التي ستزيدىا فكؽ جماليا جماالن ,كما
كال أنسى مف كاف داعمي األكؿ ,مف رباني منذ نعكمة أظافرم عمى العمـ كالجد كاالجتياد كالدم الغالي ,كال
أنسى مف بدعائيا أستنير كبحنانيا أتقدـ كأسير أمي الغالية  ,كأتقدـ بالشكر لزكجتي العزيزة كأبنائي ,رفقاء
دربي طكاؿ رحمة الدراسة في الماجستير ,كالى أخكتي كأخكاتي كعائمتي ,كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لعائمة زكجتي
أبك عالء كأـ عالء الدربي كأبنائيـ ,كالى الجنكد المجيكليف مف دعمكني كحفزكني طكاؿ رحمتي ىذه
األصدقاء كالزمالء.

الباحث

ج

ممخص الدراسة
فاعمية برنامج مقترح قائم عمى توظيف أدوات جوجل عمى تنمية اكتساب المفاىيم التكنولوجية لدى طالبات
كمية التربية بجامعة االزىر وتعزيز اتجاىاتين نحو التكنولوجيا
تيدؼ الدراسة إلى قياس فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى تكظيؼ أدكات جكجؿ عمى تنمية اكتساب المفاىيـ
التكنكلكجية لدل طالبات كمية التربية بجامعة األزىر كتعزيز اتجاىاتيف نحك تقبؿ التكنكلكجيا  ,كقد استخدـ
الباحث المنيج التجريبي ذم التصميـ شبو التجريبي ,ككانت عينة الدراسة متمثمة في ( )60طالبة مف
طالبات كمية التربية في جامعة االزىر-غزة ,بحيث كزعت عمى مجمكعتيف أحداىما ضابطة كتككنت
مف( )30طالبة درست باستخداـ طريقة التعمـ التقميدم المباشر ,كاألخرل تجريبية تككنت مف( )30طالبة
درست باستخداـ برنامج قائـ عمى تكظيؼ أدكات جكجؿ ,كتـ استخداـ مجمكعة مف األدكات تضمنت :اختبار
تحصيمي ,كمقياس اتجاه الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا ,كمكقع الكتركني .كاستخدـ الباحث مجمكعة مف
االساليب االحصائية منيا :المتكسطات الحسابية ,االنحرافات المعيارية ,كمعامؿ كركنباخ ألفا ,كاختبار(ت),
كمربع ايتا  n2لحساب حجـ األثر .كقد تكصمت الدراسة الى النتائج اآلتية:
ٔ -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(  )0.05 = αبيف متكسط درجات طمبة المجمكعة
التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ الدراسي
تعزل لطريقة التدريس.

ٕ -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(  )0.05 = αبيف متكسط درجات طمبة المجمكعة
التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس االتجاىات في محكر
اتجاه الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ ,كمحكر مشاركة الطالبات ,كمحكر المساكاة ,كمحكر التفاعؿ
الصفي تعزل لطريقة التدريس.
كفي ضكء النتائج التي تكصمت الييا الدراسة ,يكصي الباحث بعدد مف التكصيات منيا :استخداـ التعمـ
المدمج مف خالؿ دمج أدكات جكجؿ التعميمية في أساليب التدريس في الجامعة ,كتطكير قدرات األكاديمييف
الجامعييف كالطمبة في الجامعات الفمسطينية ,مف خالؿ برامج تؤىميـ عمى استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية
ككيفية استثمارىا في العممية التعميمية في الجامعة.

د

Abstract
The study aims to finding out the effectiveness of a proposed program based on using Google
tools on developing the technological concepts of the students of the Faculty of Education at AlAzhar University and enhancing their attitudes towards acceptance of Technology.
The researcher used the experimental method with semi-experimental design. The study sample
consisted of (60) female students. Control group is consisted of (30) students were taught via
traditional teaching method of direct learning, and the experimental group is consisted of (30)
students taught via a proposed program based on using Google applications
To achieve this purpose the researcher used a set of statistical methods including arithmetic
mean, standard deviations, Independent samples and parried samples T test, Analysis of
covariance (ANCOVA) and the size effect was measured by eta square.
The most important results of the research are the following
1- The study revealed that there are statistically significant differences at (   0.05 ) level of
significance between the mean scores of the experimental group and the mean scores of the
control group students in applying the educational achievement post- test due to the teaching
method.
2- The study revealed that there are statistically significant differences at (   0.05 ) level of
significance between the mean scores of the experimental group and the mean scores of the
students in the control group in the application of the attitudes scale in four dimensions
attitudes of the students towards using Google applications, the participation of female
students, the equality, and Teaching.
The study recommends to use of participatory learning through integrating Google's educational
applications in teaching methods at the university, as well as to develop the capabilities of
university academics and students in the Palestinian universities, through programs that enable
them to use Google's educational applications.
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مقدمة
تعتبر الثكرة التكنكلكجية إحدل أىـ سمات ىذا العصر ,حيث يشيد العالـ اليكـ تطك انر سريعان في شتى

المجاالت ,كعمى األخص فيما يتعمؽ بمجاؿ التقنيات ,كقد أصبحت التقنية بأشكاليا المتعددة مطمبان أساسيان
مف مطالب العصر.

تسعى العديد مف الدكؿ لتكظيؼ ىذه التكنكلكجيا في شتى مجاالت الحياة كيعتبر التعميـ ىك األساس ألم
مجتمع متقدـ كمتطكر ,كينادم الكثيركف بضركرة استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ كذلؾ لما ليا مف أثر في

الحياة ,بغض النظر عف السمبيات أك اإليجابيات التي قد تعترييا ,كلكف ما يتفؽ عميو الجميع ىك أف
التكنكلكجيا باتت تسكف كؿ مناحي الحياة اليكمية ,في البيت  ,كفي العمؿ ,كفي الشارع ,كعند البائع ,كفي

الجامعة كالمدرسة.

كلما كانت الجامعة ىي المؤسسة التي تخرج لنا معممي المستقبؿ لينشؤكا جيالن يمتمؾ الكفايات كالميارات التي

تساعدىـ عمى التعمـ كاكتساب المعرفة ,كاف البد مف التركيز عمى الجامعة كأحد مناحي الحياة التي باتت

التكنكلكجيا تسكف بيا.

إف استخداـ التعمـ االلكتركني في بيئة التعميـ أصبح أم انر ضركريان كميمان ,تمميو الحاجة الى التطكير النكعي

لممحتكل العممي لممساقات كالمناىج ككسائؿ التدريس الالزمة(الرحيمي)ٕٖٓٔ ,

كقد عبرت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف عبر مكقعيا االلكتركني ,مف خالؿ رسالتيا كرؤيتيا تييئة
إنساف فمسطيني يعتز بدينو كقكميتو ككطنو كثقافتو العربية كاإلسالمية ,كيسيـ في نيضة مجتمعو ,كيسعى

لممعرفة كاإلبداع ,كيتفاعؿ بإيجابية مع متطمبات التطكر العممي كالتكنكلكجي كقادر عمى المنافسة في
المجاالت العممية كالعممية كمنفتح عمى الثقافات كاألسكاؽ اإلقميمية كالعالمية كقادر عمى بناء مجتمع يقكـ
عمى المساكاة بيف الجنسيف كالتمسؾ بالقيـ اإلنسانية كالتسامح الديني ,كالنيكض بنظاـ التعميـ الذم يتميز بػ:

سيكلة االلتحاؽ بو ,كتنكع برامجو ,كتعدد مستكياتو كمركنتو ,ككفاءتو ,كفاعميتو ,كاستدامتو ,كاستجابتو
لالحتياجات المحمية ,كجكدتو.
كقد أكصت دراسة المبارؾ(ٕٗٓٓ) باالستفادة مف تقنيات االنترنت في التعميـ بمختمؼ صكرىا ,كتبادؿ
الرسائؿ االلكتركنية بيف الطالب بعضيـ البعض كبيف معممييـ ,كتشجيع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات

باالستفادة مف شبكة االنترنت بتقنياتيا المختمفة ,كذلؾ لتسييؿ العممية التقميدية المعتمدة عمى التعميـ المباشر

كتحسينيا.
كيتزامف ىذا التطكر التكنكلكجي مع النمك الكاضح في عدد مستخدمي االنترنت في فمسطيف؛ إذ تشير
اإلحصائيات في الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني(ٕٗٔٓ) الى اف نسبة االفراد مف الفئة

العمرية(ٓٔسنكات فأكثر) الذيف يستخدمكف االنترنت مف بيكتيـ في فمسطيف تصؿ الى(ٓ)%ٛ
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مقابؿ( )%ٔٚ,ٜيستخدمكنو مف الجامعة أك المدرسة ,عممان أنو كبحسب ك ازرة التربية كالتعميـ العالي(ٕ٘ٔٓ)
فإف نسبة المدارس المتصمة بشبكة االنترنت ىي( ,)%ٚٚ,ٜكبحسب الجياز المركزم لإلحصاء

الفمسطيني(ٕٗٔٓ) يستخدـ(٘ ) %ٕٙ,مف األفراد(ٓٔسنكات فأكثر) االنترنت لمعب أك تحميؿ األلعاب,
مقابؿ(ٗ )%ٗٙ,يستخدمكنو لغرض التعميـ أك التعمـ.
كفي قراءة سريعة إلحصائيات الجياز المركزم لإلحصاء أعاله فاف استخداـ االنترنت في البيت يصؿ الى
قرابة أربعة أضعاؼ كنصؼ حجـ استخدامو في المدرسة ,كىذا يستدعي أف يتـ استثمار ىذا الحجـ مف

االستخداـ مف قبؿ ىؤالء االفراد في تحفيزىـ لمتكاصؿ مع بعضيـ البعض أك مع مدرسييـ سكاء في المدارس

أك الجامعات .كلكف ىذه االحصائيات تدعك لمتساؤؿ عف سبب التقصير في أف( )%ٔٚ,ٜفقط ىـ مف
يستخدمكف االنترنت مف المدرسة اك الجامعة ,عممان أف( ) %ٚٚ,ٜمف المدارس كالجامعات في فمسطيف
تصميا خدمات االنترنت بحسب الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني!.

كيرل المكسكم( )ٕٓٓٛأف التعمـ االلكتركني" سيسمح لكؿ طالب أف يتعمـ أكثر كأعمؽ كفؽ قدراتو الخاصة,
ما يعني مراعاة الفركؽ الفردية في سرعة التعمـ ,كما سيتيح لممعمـ متابعة طمبتو كتقكيميـ بشكؿ مباشر ,مما
سيساىـ في تنمية قدرات الطمبة كبناء شخصياتيـ ليككنكا مشاركيف كمنتجيف لممعرفة ,كليس مجرد طمبة

متمقيف ليا".

كمف أشير المكاقع المكجكدة عمى الشبكة العنكبكتية مكقع جكجؿ ) )Googleبتطبيقاتو )(Google Apps
حيث يعتبر جكجؿ ) (Googleعمالؽ الخدمات المقدمة عف طريؽ االنترنت .كتقدـ شركة جكجؿ العديد مف

الخدمات كالتطبيقات المجانية لممستخدميف ,حيث يتجاكز عدد خدمات جكجؿ ٖٓخدمة في أكثر مف مجاؿ,
االنترنت كاليكاتؼ الجكالة كادارة األعماؿ كالكسائط المتعددة ,كالجغ ارفيا ,كالبحث العممي ,كالخدمات المكتبية
كالمنزلية ,كالتكاصؿ االجتماعي).(Google, 2015
تعتبر بعض األدكات التي سيقكـ الباحث بتطبيقيا في دراستو مف األدكات الميمة التي تسيؿ العممية التعممية
بالطريقة التكنكلكجيا الحديثة كىذه األدكات ىي ,أداة تصميـ مكاقع ) )Google Siteكىي عبارة عف اداة

مجانية تساعد المستخدميف عمى انشاء مكقع الكتركني مجاني كمتاح لمجميع دكف الحاجة الى الخبرة التقنية

إلنشاء مكقع عمى شبكة االنترنت ,أداة يكتيكب ) (YouTubeكىي عبارة عف أداة مجانية تستخدـ لرفع

كتحميؿ الفيديكىات كجعميا متاحة لمجميع بطريقة عرض سيمة كمتاحة لمجميع ,أداة جكجؿ درايؼ Google

) )Driveىي خدمة تخزيف كمزامنة لمممفات تقدـ بشكؿ مجاني مف شركة جكجؿ كتتيح لممستخدـ إمكانية

مشاركة الممفات مع آخريف كأيضا إنشاء ممفات كتعديميا بشكؿ آمف ليا ,أداة مجمكعات جكجؿ Google

) )Groupsىي خدمة تدعـ مجمكعات النقاش ,يمكف ألم مف المستخدميف بالبحث عف مجمكعات ذات

صمة باىتماماتو كالمشاركة في المحادثات المترابطة كيمكف أيضا البدء بإنشاء مجمكعات جديدة كتدعـ ىذه

األداة القراءة كالنشر مف خالليا  ,أداة نماذج جكجؿ ) (Google Formsىي خدمة يمكف مف خالليا إنشاء
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نماذج مخصصة لالستبيانات كاستطالعات الرأم كتحديد االحتياجات بشكؿ مجاني كأيضا يمكف مف خالليا
جمع المعمكمات في جداكؿ بيانات كتحميؿ البيانات بشكؿ مباشر.
إال أف التطكر التقني ميما سما كنما ال يغني عف الطرؽ التقميدية في التعميـ كالتعمـ ,كذلؾ أنو عند أنتشار
أنماط التعمـ االلكتركني كزيادة اإلقباؿ عمى استخداميا كتكظيفيا في العممية التعميمية ظيرت بعض

الصعكبات التي قد تحكؿ دكف تطبيقيا بشكؿ منفرد ,كنتيجة ليذه التحديات ظيرت الحاجة لشكؿ جديد يجمع
بيف مزايا التعمـ االلكتركني ,كمزايا التعميـ التقميدم كىك ما سمي التعميـ المدمج )(Blended Learning

) .(Clark&James,2005: 19إف التعميـ المدمج أصبح يطبؽ عمى نحك متزايد ,فيك يجمع بيف أساليب
التدريس التقميدية كجيا لكجو مع أنشطة التعمـ عمى االنترنت ,كبيذه الطريقة يستفيد الطالب مف التفاعؿ في

البيئة الصفية ,كيحصمكف عمى األلفة مف خالؿ التقنية كسيكلة إدارة عمميـ كتزكيدىـ بأكثر مميزات التعمـ

اإللكتركني كحرية الزماف كالمكاف كاالتصاؿ مع المعمميف كاألقراف مف أم مكاف كفي أم
كقت)(Conner,2008
كبناء عمى ما سبؽ فسيختار الباحث مساؽ مدخؿ الى التكنكلكجيا في التعميـ كالذم يدرس كمتطمب أساسي

لطمبة كمية التربية في جامعة االزىر ,كبعد إطالع الباحث عمى المساؽ كجد أف ىناؾ العديد مف المفاىيـ
التكنمكجية التي يسعى المساؽ إلكسابيا لطالبات كمية التربية في الجامعة ,حيث سيقكـ الباحث بتكظيؼ

خمسة مف أدكات جكجؿ التعميمية المجانية كىي(:يكتيكب ,كدرايؼ ,كمكاقع جكجؿ ,كمجمكعات جكجؿ,
كاستبيانات جكجؿ) كسييتـ تصميـ برنامج مقترح في ضكء أدكات جكجؿ لقياس فاعميتيا في اكتساب المفاىيـ
التكنكلكجية كاتجاىاتيـ نحكؿ تقبؿ التكنكلكجيا في التعمـ.
مف خالؿ استخداـ مكاقع جكجؿ ) )Google Sitesسيتـ بناء مكقع الكتركني تكضع فيو المادة التعميمية
كتدمج فيو بعض الخدمات األخرل ,كخدمة مجمكعات جكجؿ كاستخداـ خدمات جكجؿ درايؼ كيكتيكب,
كسيتـ تصميـ بعض المكاد التعميمية المساندة كاالختبارات كالكاجبات التعاكنية كالفيديكىات.

مشكمة الدراسة
شعر الباحث بأىمية المشكمة مف خالؿ دراستو لمقرر تقنيات تربكية كذلؾ أثناء دراسة مقررات الماجستير,
حيث أف المقرر تـ دراستو مف خالؿ استخداـ التكنكلكجيا المتاحة كتـ التطرؽ الستخداـ تطبيقات جكجؿ كقد

شعر الباحث بمدل صعكبة تعامؿ الطمبة مع ىذه االدكات  ,كمع ندرة الدراسات التي تناكلت تكظيؼ أدكات

جكجؿ في العممية التعميمية ال سيما في أساليب التدريس ,عمى حد عمـ الباحث ,تبرز أىمية دراسة فاعمية
تكظيؼ أدكات جكجؿ التعميمية في تنمية المفاىيـ التكنكلكجية كتعزيز االتجاىات نحكىا ,بما يسيـ في كلكج
عالـ المعرفة.

كمف ىنا يمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيسي اآلتي:
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ما مدى فاعمية برنامج مقترح قائم عمى استخدام أدوات جوجل عمى إكتساب المفاىيم التكنولوجية في

تقبل
مبحث مدخل الى التكنولوجيا في التعميم لدى طالبات كمية التربية بجامعة االزىر واتجاىاتين نحو ّ

التكنولوجيا؟

كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
ٔ.

ما مدل فاعمية برنامج مقترح في ضكء استخداـ أدكات جكجؿ في اكتساب المفاىيـ التكنكلكجية في
مبحث مدخؿ الى التكنكلكجيا في التعميـ لدل طالبات كمية التربية بجامعة االزىر-غزة؟

ٕ.

ما مدل فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ أدكات جكجؿ في تنمية اتجاىات طالبات كمية

التربية في جامعة االزىر-غزة نحك تقبؿ التكنكلكجيا؟

فرضيات الدراسة
ٔ.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجات طمبة
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار

التحصيؿ الدراسي تعزل لطريقة التدريس.
ٕ.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجات طمبة

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات في

محكر اتجاه الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ تعزل لطريقة التدريس.
ٖ.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجات طمبة
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات في

محكر مشاركة الطالبات تعزل لطريقة التدريس.
ٗ.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجات طمبة

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات في

محكر المساكاة تعزل لطريقة التدريس.
٘.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة( )0.05 ≤ αبيف متكسط درجات طمبة
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات في

محكر التفاعؿ الصفي تعزل لطريقة التدريس.
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أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة الى:
ٔ.

التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح في ضكر استخداـ أدكات جكجؿ في اكتساب المفاىيـ التكنكلكجية

ٕ.

التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح في ضكء استخداـ أدكات جكجؿ في تنمية اتجاىات طالبات كمية

لدل طالبات كمية التربية بجامعة االزىر-غزة .

التربية بجامعة االزىر نحك تقبؿ التكنكلكجيا-غزة .

أىمية الدراسة
إليماف الباحث بأىمية تحسيف جكدة التعمـ في جامعاتنا ,كتماشيان مع قانكف ك ازرة التربية كالتعميـ العالـ
باالتجاه نحك استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ كحكسبة التعميـ ,كمف خالؿ دراسة الباحث لمساؽ تقنيات تربكية

في الدراسات العميا برنامج التربية -تخصص مناىج كطرؽ تدريس في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ-ٕٓٔٚ
 ٕٓٔٛتـ استخداـ بعض أدكات جكجؿ في عممية التعمـ ككاف ليا األثر الكبير عمى الباحث كزمالئو كايضا
مف خالؿ التفاعؿ المالحظ خالؿ دراسة ىذا المساؽ ما بيف الطمبة كمدرس المساؽ ,كأيضان لتكافر خدمة
االتصاؿ باإلنترنت في الجامعة كتكافر العديد مف الكسائؿ التكنمكجيا الحديثة في قاعات كمختبرات الجامعة ,

لذلؾ تنبع أىمية الدراسة مف التالي:
ٔ.

الجانب النظري ,تمبي ىذه الدراسة جانبا مما ينادم بو خبراء المناىج مف تكظيؼ التقنيات الحديثة
في العممية التعميمية التعممية كلمخركج بتكصيات لتحسيف جكدة التعميـ في الجامعة.

ٕ.

الجانب التطبيقي ,سيقكـ الباحث كمف خالؿ رسالتو بتسجيؿ فيديكىات يشرح فييا طريقة استخداـ كؿ
التطبيقات التي اختارىا في دراستو كىي(يكتيكب ,كدرايؼ ,كمكاقع جكجؿ ,كمجمكعات جكجؿ,
كاستبيانات جكجؿ) كما سيقكـ بجمع كاعداد دليؿ مطبكع عف طريقة استخداميا.

ٖ.

الجانب المادي ,قد تسيـ ىذه الدراسة بتقميص النفقات المخصصة مف قبؿ الجامعة لبعض الجكانب
التقنية ,لما تمتاز بو أدكات جكجؿ المستخدمة مف انيا مجانية بشكؿ كامؿ.

حدود الدراسة
الحد المكضكعي :سيتـ اختيار مساؽ مدخؿ الى التكنكلكجيا في التعميـ–كمية التربية.
الحد المكاني :جامعة االزىر-غزة.
الحد البشرم :عينة قصدية متككنة مف طالبات كمية التربية بجامعة االزىر.
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الحد الزماني :الفصؿ الدراسي الثاني-العاـ الدراسي ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙـ.
الحد المنيجي :سيتـ استخداـ المنيج التجريبي بتصميمو شبو التجريبي.
مصطمحات الدراسة
كرد في الدراسة عدد مف المصطمحات  ,تـ تعريفيا اجرائيان كما يمي:
فاعمية:
مدل صالحية العناصر المستخدمة (المدخالت) لمحصكؿ عمى النتائج المطمكبة ( القدرة عمى احداث
التغيير) .
أدوات جوجل التعميمية:
تعرؼ أدكات جكجؿ التعميمية عمى أنيا عبارة عف مجمكعة مف الخدمات المجانية التي تقدميا شركة جكجؿ
الستثمارىا في عممية التعمـ.

االتجاه:
عبارة عف تييؤ عقمي كاستعداد نفسي يمتعمىـ لمتفاعؿ كاالستجابة المكجبة أك السالبة نحك مكاقؼ أك رمكز أك
أشياء أك اشخاص أك مكضكعات في البيئة التي تثير ىذه االستجابة.
االتجاىات نحو التكنولوجيا:
ىي استجابة العينة مف طالبات كمية التربية بجامعة األزىر–غزة لقبكؿ أك رفض أك التردد في استخداـ

أدكات جكجؿ التعميمية في العممية التعميمية التعممية في داخؿ أك خارج الجامعة.
المفاىيم التكنولوجية:

ىي مجمكعة المفاىيـ التكنكلكجية الكاردة في كتاب مساؽ مدخؿ الى التكنكلكجيا في التعميـ–كمية التربية

بجامعة االزىر-غزة.
تقبل التكنولوجيا:

ىك تقبؿ أدكات كأدكات جكجؿ التعميمية مف خالؿ استخداـ ىا في المكاد التكنكلكجية كالعممية داخؿ كخارج
الجامعة.
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الفصل الثاني
االطار النظري
مقدمة
المحور األول :أدوات جوجل التعميمية.
المحور الثاني :المفاىيم التكنولوجية
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االطار النظري
مقدمة
سيتـ مف خالؿ عرض الفصؿ الثاني لمدراسة تكضيح األدب التربكم حكؿ استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية
كأداة تعمـ يمكف مف خالليا تطكير العممية التعميمية التعممية  ,كربطيا في الدراسة الحالية كذلؾ مف خالؿ

محكريف رئيسييف ىما :
ٔ -المحكر االكؿ :أدكات جكجؿ التعميمية.
ٕ -المحكر الثاني :المفاىيـ التكنكلكجية.
المحور األول  :أدوات جوجل التعميمية
إف التطكر التكنكلكجي كثكرة االتصاالت في العالـ دعت الشركات في العالـ الى مكاكبة ىذا التطكر ,كتعتبر

شركة جكجؿ مف أىـ كاكبر الشركات في عالـ االتصاالت مف خالؿ طرحيا كتقديميا لمعديد مف األدكات
كالتطب يقات سكاء الخدمات االعالنية أك الخدمات البحثية أك خدمات التكاصؿ كأيضا خدمات متنكعة أخرل.

أدكات جكجؿ التعميمية Google Appsمجمكعة مف األدكات ك الحمكؿ التعاكنية كالتشاركية المقدمة مف

شركة جكجؿ ,Googleكالتي يمكف االستفادة منيا بشكؿ كبير في العممية التعميمية ,كتتميز أدكات جكجؿ
المجانية بعدة خصائص قمما تجتمع في الحمكؿ التعاكنية لمشركات األخرل ,مما يجعؿ العديد مف األنظمة

كالمؤسسات التعميمية تختار الحمكؿ التعاكنية لجكجؿ في طريقيا نحك عالـ التقنية  .كتقدـ شركة جكجؿ العديد

مف الخدمات ك التطبيقات المجانية لممستخدميف ,حيث يتجاكز عدد خدمات جكجؿٖٓ خدمة في أكثر مف

مجاؿ ,االنترنت كاليكاتؼ النقالة كادارة األعماؿ كالكسائط المتعددة ,كالجغرافيا ,كالبحث العممي ,كالخدمات

المكتبية كالمنزلية ,كالتكاصؿ االجتماعي(Google, 2015) .

لقد تجاكز محرؾ جكجؿ Googleككنو مجرد محرؾ بحث فقد أصبح مكقع يسعى لخدمة التعميـ كنشر
المعرفة في كؿ مكاف كتيسير ذلؾ عف طريؽ تقديـ خدمات متميزة مجانان ,كما أنو قاـ بتطكير الكثير مف
الحمكؿ التقنية الستخداميا في التعميـ داخؿ المدارس كالجامعات مف خالؿ بعض أدكات جكجؿ التعميمية

 .Google Apps forكيستخدـ الكثير مف طمبة المدارس كالجامعات كالمعاىد حكؿ العالـ أدكات جكجؿ
التعميمية ,كبنظرة سريعة الى بعض االرقاـ ,يالحظ انو في شير ايمكؿ مف عاـ ٕٗٔٓ استخدـ ثالثكف مميكف

شخص حكؿ العالـ أدكات جكجؿ التعميمية ,Google Apps for Educationكما استخدـ مئة كتسعكف
مميكف شخص خدمة جكجؿ درايؼ  ,Google Driveسكاء مف المنزؿ أك العمؿ أك المدرسة

) (Schrom,2014كما أف اثنتيف كسبعيف جامعة مف أفضؿ مئة جامعة في الكاليات المتحدة تستخدـ أدكات
جكجؿ,

مف

ىذه

)(Koetsier,2013

الجامعات

Brown

Northwestern,
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Georgetown,

Vanderbilt,

تتمثؿ رسالة شركة جكجؿ في  ,تنظيـ معمكمات العالـ ,كتمكيف الناس مف الكصكؿ إلى ىذه المعمكمات
كاالستفادة منيا (.)Google, 2016a
تـ تسجيؿ اسـ النطاؽ اإللكتركني  Google.Comيكـ٘ٔأيمكؿ ,مف عاـ ٜٜٔٚـ ,كتأسست الشركة رسميان
ّ
عد االسـ تحريفان بسيطان في كممة " ,"googolكىي مصطمح رياضي لمرقـٔ متبكعان بػ
كي ّ
في عاـٜٜٔٛـ .ي
مؤسسي شركة جكجؿ
ٓٓٔصفر ,كيعكس استخداـ المصطمح رسالة الرم كسيرجي Sergey Brin,Larry
ْ
لتنظيـ المعمكمات غير المحدكدة عمى اإلنترنت (.)Google, 2016b

تكلي شركة جكجؿ اىتمامان خاصان بالفرد ,كتعتبر أف رأس ماليا ,ىك اإلنساف ,كما تكلي القدرات اىتمامان أكبر

مف الخبرات ,كتقكؿ ذلؾ صراحة عمى صفحتيا الرسمية عمى اإلنترنت ,تحت بند (ثقافتنا)" :يرجع الفض يؿ
حقّان في ما كصمت إليو شركة  Googleإلى األشخاص ,فنحف نكظّؼ أشخاصان أذكياء ,يتمتّعكف باإلصرار,
فضؿ القدرات عمى الخبرة" (.(Google, 2016a
ي
كن ّ
فإف نصؼ نتائج البحث التي تكفرىا الشركة,
تأسست شركة جكجؿ في كاليفكرنيا ,إال ّأنو كبحسب جكجؿّ ,
أشخاص يعيشكف خارج الكاليات المتحدة األمريكية .لدل جكجؿ حكؿ العالـ مكاتب في أكثر مف
يستفيد منيا
ه

ٓ ٙبمدان ,كتحتفظ جكجؿ بأكثر مفٓ ٔٛنطاقان لإلنترنت ,كتقدـ لممستخدميف كاجية بحث بأكثر مفٖٓٔ لغة
(.)Google, 2016b

خصصت جكجؿ مجمكعة مف التطبيقات لخدمة التعميـ ,أسمتيا ,أدكات جكجؿ التعميمية Google Apps
 ,for Educationحيث يستخدـ ىذه التطبيقات حكاليٓ٘ مميكف مستخدـ ,في أكثر مفٓ ٜٔدكلة

(.)Google, 2016g

مميزات أدوات جوجل المجانية

تتميز أدكات جكجؿ بأنيا تحقؽ اليدؼ األكؿ مف التعميـ كىك المشاركة ,حيث يكفر كؿ مف مكقع جكجؿ عمى

الكيب كأدكات إنشاء المستندات إمكانية التحرير كالتعاكف في الكقت الفعمي باإلضافة إلى أدكات التحكـ الفعاؿ
في المشاركة كالتكافؽ السيؿ ,كبالتالي يمكف لمطالب أف يتعاكنكا كيشارككا في جمع المعمكمات عف نفس

المكضكع ,كقد تميزت أدكات جكجؿ المجانية عف غيرىا مف األدكات في عالـ االتصاالت كتكنكلكجيا

المعمكمات بالتالي:

أ -التعاون و التشارك
تتميز أدكات جكجؿ  Google Appsبدرجة عالية مف التعاكنية ك التشاركية ,حيث يكفر كؿ مف مكقع

جكجؿ عمى الكيب كأدكات إنشاء المستندات إمكانية التحرير ك التعاكف في الكقت الفعمي باإلضافة إلى أدكات

التحكـ الفعاؿ في المشاركة كالتكافؽ السيؿ.
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ب -السرعة و توفير الوقت
تمكف أدكات جكجؿ المجانية  Google Appsمف تيسير بعض المياـ مثؿ كتابة المقاالت كجدكلة مكاعيد
معا عمى إحدل المياـ في محرر مستندات ,Google
الفصؿ .كما يمكف لمجمكعة مف الطالب العمؿ ن
النسخ عبر البريد
بحيث يطمع كؿ فرد في المجمكعة عمى التغييرات في الكقت الفعمي بدالن مف انتظار تمقي ي
اإللكتركني ,مما يساعد عمى تكفير كقت ثميف يمكف أف يقضى في التدريس أك التعمـ.

ج -المجانية و سيولة االستعمال

تتميز أدكات جكجؿ بمجانيتيا ,كبكاجية استعماؿ سيمة ك جذابة ,كما أف كؿ أدكات جكجؿ المجانية سحابية,
أم أنيا ال تحتاج إال لمساحة صغيرة عمى القرص ,باإلضافة إلى إمكانية الكلكج إلى جميع التطبيقات

بحساب جكجؿ كاحد كمف أم جياز مرتبط باإلنترنت.

د -الحفاظ عمى البيئة

تساعد أدكات جكجؿ عمى تقميؿ االعتماد عمى األكراؽ ,كما أنيا تقمؿ مف انبعاث الكربكف حيث تدعـ
 Google Appsمراكز بيانات مكفرة لمطاقة.
أدوات جوجل:
.2

جيميل Gmail

خدمة البريد اإللكتركني مف جكجؿ ,تيستخدـ في التعميـ لمكصكؿ األمثؿ لزمالء الد ارسة ,كاألساتذة كمناقشة
المحاضرات(ربايعة .)ٕٖٓٔ ,كبامتالكؾ لبريد إلكتركني مجاني كاحد ,فأنت تستطيع الكصكؿ إلى ك ّؿ
الخدمات المقدمة مف شركة جكجؿ!(.)Google, 2016c

أف مف أنشأكا
قبؿ العاـ ٕٓٔٓ ,كانت خدمة جيميؿ  Gmailتسمى بريد جكجؿ  ,Google Mailحيث ّ
بريدىـ اإللكتركني قبؿ ىذا العاـ ,كاف عمى شكؿ( ,)name@googlemail.comكيمكف لمف يمتمككف ىذا
البريد االلكتركني ,تحكيؿ بريدىـ إلى الشكؿ الجديد الذم اعتمدتو شركة جكجؿ بعد العاـ ٕٓٔٓ ,ليصبح

عمى الشكؿ( ,)name@gmail.comكذلؾ مف خالؿ الدخكؿ إلى لكحة اإلعدادات لمبريد اإللكتركني,
كالضغط عمى زر التحكؿ الى@ gmail.comالمكجكدة في قائمة الحسابات(.)Gmail Help, 2016

يمكف مف خالؿ خدمة جيميؿ  ,Gmailتصنيؼ البريد االلكتركني إلى أقساـ ,تسمى تصنيفات(,)Labels
كذلؾ مف خالؿ خيار الفالتر( )Filtersالمكجكد في إعدادات الجيميؿ.
.1

جوجل درايف Google Drive

خدمة مجانية تقدميا شركة جكجؿ ,يمكف مف خالليا تخزيف ممفات عمى اختالؼ أنكاعيا(صكر ,فيديك,
نصكص ,رسكمات ,صكت ,أك أم نكع آخر) بالطرؽ السحابية ,كبسعة ابتدائية تصؿ إلى٘ٔغيغابايت ,كما
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أم مكاف في العالـ مف خالؿ شبكة اإلنترنت ,أك الياتؼ الذكي ,أك الجياز
يمكف الكصكؿ إلى الممفات مف ّ
المكحي ,أك جياز سطح المكتب(.)Drive, 2015
لمحرر مستندات جكجؿ  ,Google Docsكجداكؿ
يعتبر جكجؿ درايؼ  Google Driveالقاعدة الرئيسية
ّ
البيانات  ,Google Sheetsكنماذج جكجؿ  ,Google Formsكشرائح جكجؿ  ,Google Slidesكغيرىا

أم مكاف عمى
مف الممفات ,حيث يسمح جكجؿ درايؼ  Google Driveبتخزيف الممفات ,كالكصكؿ ليا مف ّ
شبكة اإلنترنت في العالـ ,إضافة إلى إمكانية التخزيف عمى القرص الصمب لجياز الكمبيكتر ,أك عمى جياز

آيباد  iPadأك أندركيد(.)Wilson, 2016
.3

مستندات جوجل Google Docs

خدمة تمكف المستخدـ مف كتابة مستندات تحتكم عمى نصكص كصكر كجداكؿ كركابط إلكتركنية ,كالتعاكف
فييا مع آخريف عف طريؽ االنترنت .كما تمكنؾ ىذه الخدمة مف كتابة تقرير ,أك مذكرة ,أك رسالة إلى العائمة

كاألصدقاء ,أك أم نكع آخر مف أنكاع الكثائؽ .مستندات جكجؿ  Google Docsتتيح لؾ إمكانية إنشاء

الممفات النصية ,كمعالجتيا ,كطباعتيا ,كمشاركتيا عبر اإلنترنت ,كالتعديؿ عمييا ,مثؿ أم معالج نصكص
آخر(.)Holzner, 2009
.4

مجموعات جوجل Google Groups
خدمة تقدميا شركة جكجؿ مجانان ,تم ّكنؾ مف المشاركة في نقاش حكؿ مكضكع معيف ,أك تنظيـ
المؤتمرات كلقاءات العمؿ ,مف خالؿ التكاصؿ مع األعضاء في المجمكعة ,سكاء مف خالؿ كاجية

المجمكعة الرئيسية أك البريد اإللكتركني الخاص بالمجمكعة(.)Groups Help, 2016a
يككف لك ّؿ مجمكعة بريد إلكتركني خاص بيا ,حيث أف ارساؿ رسالة إلى البريد االلكتركني لممجمكعة ,يم ّكف
الرد عمييا .كمف المي ازت اليامة كالمفيدة في مجمكعات
ك ّؿ عضك في المجمكعة مف قراءة ىذه الرسالة ك ّ

جكجؿ  Google Groupsأيضان ,إمكانية تحديد الخصكصية  Privacyلممجمكعة ,حيث يمكف أف تككف
المدعكييف فقط المشاركة بيا ,أك عامة  ,Publicأم
المجمكعة خاصة  ,Privateأم يمكف لألشخاص
ّ
ييسمح لجميع المستخدميف المشاركة بيا(.)Gralla, 2006
كيكجد العديد مف أنكاع المجمكعات:
قائمة البريد  :Email Listيتكاصؿ أعضاء المجمكعة مف ىذا النكع ,فقط مف خالؿ البريد اإللكتركني .ىذا
النكع يشيع استخداـ ق في مكاتب األعماؿ كالشركات.

منتدل الكيب  :Web Forumيتكاصؿ األعضاء ,مف خالؿ الكاجية الرئيسية لممجمكعة التي تككف عمى

شكؿ منتدل.
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منتدل سؤاؿ كجكاب  :Forum Q&Aىذا النكع مف المجمكعات ,يستخدـ لإلجابة عف أسئمة األعضاء حكؿ
معيف ,حيث يعمؿ القائمكف عميو عمى اجابة أسئمة
مكضكع معيف .ىذا النكع يمكف استخداـ ق كمنتدل لمنتج ّ
الزبائف كاستفساراتيـ.
البريد التعاكني  :Collaborative Inboxىذا النكع يتيح ألعضاء المجمكعة إدارة سير العمؿ مف خالؿ
البريد ,حيث يمكف لمفرد إرساؿ بريد إلى زمالء العمؿ ,كالمدراء ,كمتابعة مكضكع معيف ىك كمف أرسؿ ليـ

البريد لغاية الكصكؿ إلى ح ّؿ لممكضكع مف خالؿ البريد اإللكتركني(.)Groups Help, 2016b
.5

نماذج جوجل Google Forms

أداة مف أدكات جكجؿ المجانية ,تم ّكف المستخدـ مف إنشاء نمكذج لتنظيـ رحمة ,أك طمب تكظيؼ ,أك
استطالع رأم ,أك تجميع معمكمات معينة ,أك اختبارات لمطمبة ,بشكؿ سيؿ كسريع .حيث يتـ تجميع الردكد

م ,يسمى جداكؿ جكجؿ  ,Google Sheetsمع
أك االستجابات  Responsesفي مكاف كاحد كبشكؿ فكر ّ
إمكانية تحميؿ النتائج التي يتـ الحصكؿ عمييا بضغطة زر كاحدة ,مف خالؿ خيار ممخص الردكد

 Summary Of Responsesالمكجكد في جداكؿ جكجؿ.)GoogleForms,2016( Google Sheets
في العممية التعميمية ,يمكف االستفادة مف نماذج جكجؿ  Google Formsبأكثر مف طريقة ,حيث يمكف

يكد
يده اإللكتركني ,كىكاياتيو ,ك ُّ
أم معمكمات أخرل ّ
اسمو ,كبر ي
لممعمّـ إنشاء نمكذج ,لتجميع بيانات الطالب؛ ي
المعمّـ معرفتيا عف الطالب .أيضان ,يمكف لممعمّـ تجميع الكاجبات التي يعطييا لمطمبة بشكؿ سيؿ كسريع
كأكتكماتيكي .إضافة إلى ذلؾ ,تتيح نماذج جكجؿ  Google Formsإمكانية تصميـ ركبرؾ Rubric

تعميمي يعمؿ عمى حساب التقييـ أكتكماتيكيان(.)Carey, 2014

ميزة فمكبارك  Flubarooمف اإلضافات المميزة ,التي يمكف دمجيا مجانان ,مع جداكؿ جكجؿ Google

- Sheetsمكاف تجميع الردكد عمى النمكذج ,-حيث تعمؿ ىذه البرمجية المجانية عمى االختبارات ذات

األسئمة مف نكع االختيار مف متعدد كتعبئة الفراغ .يعمؿ فمكبارك  Flubarooعمى تصحيح االختبار تمقائيان,

كايجاد معدؿ العالمات لالختبار كلك ّؿ سؤاؿ عمى حدة ,إضافة إلى تزكيد المعمّـ برسـ بياني لتكزيع
العالمات .كيمكف لممعمّـ إرساؿ نتائج االختبار ,مع األسئمة ,كاإلجابات النمكذجية ,كالتغذية الراجعة ,إلى ك ّؿ
طالب عمى حدة ,عبر البريد اإللكتركني أك جكجؿ درايؼ  Google Driveالخاص بكؿ طالب كبشكؿ

أكتكماتيكي(.)Flubaroo, 2016
.6

مواقع جوجل Google Sites

ألم غاية يريدكنيا.
ىي خدمة مجانية مف خدمات جكجؿ ,تسمح لممدرسيف كالطمبة ,بناء مكقع إلكتركني ّ
يمكف استخداـ خدمة مكاقع جكجؿ  Google Sitesكممؼ إنجاز إلكتركني .ىذه المكاقع يمكف أف تككف

عامة  ,Publicيصميا ك ّؿ الناس ,أك خاصة  ,Privateال يصميا إال الطالب كالمعممكف الذيف لدييـ
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حسابات جكجؿ  Google Accountsأك بريد جيميؿ  .Gmailكما أف ىذه المكاقع يمكف أف يتشارؾ في
بنائيا أكثر مف مؤلؼ كاحد(.)Pitler, Hubbell,& Kuhn, 2012
بغض النظر عف دكرؾ في المكقع ,سكاء كنت مالكو  Ownerأـ تتعاكف مع أحدىـ فيو  ,Collaboratorأـ

فإنو مف الجيد أف تتعرؼ عمى الفرؽ بيف ك ّؿ دكر مف ىذه األدكار الثالثة ,كما بينيا
مشاىد ّ ,Viewer
()Teeter,& Barksdale, 2009
مالؾ المكقع  :Ownerعندما تقكـ بإنشاء مكقع بنفسؾ فأنت مال يكو ,كيمكنؾ التعديؿ كانشاء صفحات إضافية
كالتعميؽ عمى الصفحات ,كما يممؾ المالؾ صالحية إضافة متعاكنيف  Collaboratorsإلى المكقع أك حذؼ

المكقع بالكامؿ مف شبكة اإلنترنت.

المتعاكنكف  :Collaboratorsعندما تشاىد زر التعديؿ( التحرير)  ,Editعمى صفحة في مكقع مف مكاقع
جكجؿ  Google Sitesكأنت لـ تقـ ببناء ىذا المكقع ,فأنت حينيا متعاكف  Collaboratorفي ىذا المكقع.
لكنو ال يستطيع حذؼ المكقع مف
يمكف لممتعاكف إضافة صفحات ,كالتعميؽ عمى الصفحات ,كالتعديؿ عميياّ ,
اإلنترنت ,كما ال يمكنو التعديؿ عمى إعدادات المكقع.
المشاىدكف  :Viewersعندما ال تشاىد زر التعديؿ  ,Editفأنت فقط مشاىد ليذا المكقع ,كال تممؾ أيان مف
صالحيات إنشاء الصفحات ,أك التعميؽ ,أك التعديؿ ,أك التغيير عمى اإلعدادات.

.7

اليوتيوب YouTube

تـ إطالؽ مكقع يكتيكب  YouTubeفي حزيراف مف عاـٕ٘ٓٓ .عند تأسيسو ,كاف ييدؼ المكقع – كغيره

مف المكاقع حينيا -إلى إزالة العكائؽ التقنية أماـ نشر الفيديكىات عمى اإلنترنت .يتككف المكقع مف كاجية
رئيسية بسيطة ,تسمح لممستخدميف رفع  Uploadفيديكىات ,كنشرىا  ,Shareسكاء عف طريؽ البريد
االلكتركني أك شبكات التكاصؿ االجتماعي ,كما يسمح يكتيكب  YouTubeلممستخدـ ,برفع عدد غير

النجاح
محدكد مف الفيديكىات عميو .باألساس يكتيكب  YouTubeمكقع مستقؿ كال يتبع ألحد ,كلكف بعد ّ

الذم حققو المكقع بعد عاـ كنصؼ تقريبان عمى إطالقو ,اشترت شركة جكجؿ  Googleالمكقع في تشريف
أكؿ

عاـ

ٕٓٓٙ

(بعد

ٔٙ

شير

عمى

إطالقو

فقط)

مقابؿ٘ٔ.ٙ

مميار

دكالر!

(.)Burgess,&Green,2009
ك ّؿ شخص يمتمؾ حساب جكجؿ  Google Accountأك بريد جكجؿ جيميؿ  ,Gmailفيك تمقائيان يمتمؾ قناة
ألم شخص ,سكاء كاف لديو حساب عمى اليكتيكب YouTube
عمى اليكتيكب (.)Google, 2016c
ي
يمكف ّ
أـ لـ يكف لديو حساب ,أف يستفيد مف المكقع ,بالبحث ,كالمشاىدة ,كالمشاركة مع اآلخريف .أما مف يممؾ

حسابان عمى مكقع يكتيكب  YouTubeفبإمكانو أيضان ,التعميؽ عمى الفيديكىات ,كرفع الفيديكىات ,Upload
كتخصيص اإلعدادات في قناتو الخاصة  ,كالعديد مف الميزات األخرل (.) Sahlin & Botello, 2007
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يمكنؾ ,كمعمّـ ,أف تقكـ بإنشاء مستند نصي مف مستندات جكجؿ  ,Google Docsتكتب بو سؤاؿ أك

ميمة معينة ,كتمنح الطالب صالحية التعديؿ  Editعمى الممؼ ,حيث يقكـ ك ّؿ طالب باإلجابة عمى المستند
ا لنصي ,سكاء بالنص ,أك بالصكر ,أك بالفيديك؛ كذلؾ عف طريؽ دمج الفيديك المكجكد عمى اليكتيكب
 YouTubeفي المستند النصي ,أك نسخ رابط الفيديك كلصقو داخؿ الممؼ النصي (.)Wilson, 2016c
يمكف دمج الفيديك المكجكد عمى اليكتيكب  YouTubeأيضان ,داخؿ أم صفحة في مكاقع جكجؿ Google

 ,Sitesحيث تتـ مشاىدة الفيديك داخؿ المكقع نفسو دكف االنتقاؿ إلى مكقع يكتيكب (.)Conner, 2008

مف خالؿ العرض السابؽ ألدكات جكجؿ التعميمية يرل الباحث انو يتكفر ليا مجمكعة مف المميزات كآالتي:
ٔ -ال تتطمب أف تككف ىذه التطبيقات مثبتة عمى أجيزة الحاسب اآللي الخاصة بالمستخدميف.
ٕ -تقكـ بحفظ المستندات تمقائيا ك تقمؿ الحاجة لمطباعة .
ٖ -تتيح سعة تخزينية كبيرة لكؿ مستخدـ بشكؿ مجاني .

ٗ -تمكف الطالب كالمعمميف مف نشر أم مستند كصفحة كيب .
٘ -تسيؿ استخداـ أدكات النشر عمى شبكة اإلنترنت ,دكف الحاجة لتعمـ لغات البرمجة .

 -ٙتعتبر آمنة ,فكؿ شيء يبقى ضمف النطاؽ المسجؿ كال يمكف الكصكؿ إلييا مف قبؿ أم شخص ليس
لديو تسجيؿ دخكؿ كفؽ االعدادات.

 -ٚتكفر خصكصية البيانات كالمعمكمات كتتبع تطكر الطالب.

المحور الثاني :المفاىيم التكنولوجية
تعتبر التكنكلكجيا أحد أىـ مجاالت العالـ في عصرنا الحالي حيث اف الثكرة التكنكلكجيا في تسابؽ لتحسيف
جكدة التعميـ في المجتمعات ,ككما في أم مجاؿ مف مجاالت العمـ  ,فإف لمتكنكلكجيا عددان مف المفاىيـ

األساسية التي تميزىا عف غيرىا مف مجاالت العمـ  ,كىذه المفاىيـ تمثؿ المبنة األساسية األكلى لدراسة

التكنكلكجيا.

المقصود بالمفيوم:
يعرؼ (الطيطي  )ٚ: ٜٜٖٔ ,المفيكـ عمى أنو عبارة عف "زمرة مف األشياء أك الرمكز أك الحكادث  ,جمعت
بعضيا الى بعض عمى أساس خصائص مشتركة يمكف أف يشار إلييا باسـ أك رمز معيف".
بينما يرل (بطرس )ٕٔ : ٕٓٓٗ ,أف المفيكـ ىك " فكرة عامة أك مصطمح يتفؽ عميو األفراد نتيجة المركر
بخبرات متعددة عف شئ ما يشترؾ في خصائص محددة يتفؽ فييا كؿ أفراد ىذا النكع" .
كيرل(مرداف كالعبيدم  )ٙٔ: ٕٓٓٗ ,أف المفاىيـ ىي "مجاميع مف األشياء التي ليا أسماء مشتركة".
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كمف التعريفات السابقة نالحظ أنيا جميعا اتفقت بأف المفيكـ قد يككف رمز أك صكرة أك كممة أك تطمؽ عمى
شيء معيف بحيث يعرؼ بيا.
كيعرفو الباحث بأنو صكرة ذىنية عف شيء ال يدرؾ بالحكاس ,كلكف لو اسـ مشترؾ كخصائص محددة

كمشتركة.

مميزات المفيوم وخصائصو
يرل(سالمة )٘ٗ :ٕٓٓٗ ,أف المفاىيـ تتميز بعدد مف الخصائص كالسمات كىي:
ٔ .التمييز أم أنو يصنؼ األشياء كالمكاقؼ كيميز بينيما.

ٕ .التعميـ أم أنو ال ينطبؽ عمى شئ أك مكقؼ كاحد بؿ ينطبؽ عمى مجمكعة مف األشياء أك المكاقؼ.
ٖ .الرمزية فيك يرمز فقط لخاصية أك مجمكعة مف الخكاص المجردة.
كيضيؼ إلييا(بطرس )٘ٗ: ٕٓٓٗ ,الخصائص التالية:
ٗ .تعتمد المفاىيـ في تككينيا عمى الخبرة السابقة التي يكتسبيا الطفؿ مف خالؿ األسرة كالفرص

التعميمية التي يتعرض ليا كيضاؼ إلى ىذا أف ىناؾ جكانب انفعالية كجكانب ادراكية ترتبط بتككيف

المفاىيـ كالمدركات.

٘ .يتـ انتظاـ المفاىيـ في تنظيمات أفقية كرأسية فالتنظيـ األفقي يدؿ عمى كجكد بعض الخصائص
المشتركة كلكف نظ انر الختالفيا في بعض الصفات فيأتي ىذا التنظيـ الرأسي.

 .ٙال يمتمؾ األشخاص نفس المفيكـ فكؿ شخص يختمؼ عف اآلخر مف حيث القدرات العقمية كالخبرات
التعميمية.

 .ٚتتغير المفاىيـ مف البسيط إلى المعقد كمف المحسكس إلى المجرد ,كأف الكقت الذم تستغرقو ىذه
التغييرات يعتمد عمى ذكاء الطفؿ كفرص التعمـ المتاحة.

 .ٛلكي يتعمـ اإلنساف مفيكـ عاـ البد مف تعممو بعض المفاىيـ الخاصة التي يتككف منيا المفيكـ العاـ
 .ٜتستخدـ المفاىيـ بطريقتيف عمى األقؿ ,ظاىرية عامة كباطنية خاصة ,االستخداـ الظاىر لممفاىيـ

ينطبؽ عمى الحاالت التي يشيع فييا االعتراؼ بالمصطمحات التي تككف كاضحة لكؿ مف يشاىد

الشيء أك الحدث ,كينتج استخداـ المفيكـ مف شيكع االتفاؽ أك القبكؿ لمخصائص المكضكعة

لمشيء ,أما االستخداـ الباطني( الخاص) لممفاىيـ فيختمؼ مف شخص آلخر ,كفي ىذه الحالة ,فإف
المفيكـ يعرؼ بنتيجة لمخبرات الشخصية الذاتية المصاحبة لتككينو.

ٓٔ.

لكؿ مفيكـ شحنة انفعاؿ  ,كتككف المفاىيـ الذاتية التي تتعمؽ بذات الشخص أك بالناس أك

األشياء التي ليا صمة بالشخص نفسو مشحكنة انفعاليان بدرجة أكبر مف المفاىيـ المكضكعية( كالحقائؽ

العممية ).

16

ٔٔ.

تؤثر المفاىيـ عمى التكافؽ الشخصي كاالجتماعي  ,فالمفاىيـ اإليجابية تقكد إلى السمكؾ

اإليجابي ,كالعكس صحيح.

ٕٔ.

تتككف الكثير مف المفاىيـ بدكف كعي كبنفس األسمكب تتككف القيـ.

أنواع المفاىيم :
يقسـ (سالمة ) ٕٓٓٗ:٘٘ ,المفاىيـ إلى:
أ -مفاىيـ عبارة عف تصنيفات أك مجمكعات مف األشياء تيدؼ في أساسيا إلى الكصؼ كتسييؿ

الدراسة العممية ثـ تجرد ىذه الصفات كاألشياء كتعطي اسمان أك مصطمحان معينان  ,فالتأكسد مفيكـ
يتفاكت مف حيث البساطة كالتعقيد.

ب -مفاىيـ تعبر عف قكانيف أك عالقات ,مثؿ مفيكـ ثابت اإلتزاف يعبر عف عالقة أك نسبة بيف متغيريف
كىما المكاد الداخمة في التفاعؿ كالمكاد الناتجة مف التفاعؿ أم أف :المقاكمة=فرؽ الجيد/شدة التيار.

ت -مفاىيـ تعبر عف عالقات تقكـ عمى أساس مف الفركض كالتككينات الفرضية العقمية ىذه المفاىيـ
تقكـ عمييا عادة النظريات العممية كتيدؼ إلى تفسير العالقات أك القكانيف.

تصنيف المفاىيم:
بينما يذكر (بطرس )ٜ٘: ٕٓٓٗ ,في كتابو أف ىناؾ عدة آراء لتصنيؼ أنكاع المفاىيـ كىي كما يمي:
أ -التصنيؼ مف كجية نظر فيجكتسكي.
ب -التصنيؼ عمى أساس العالقات بيف مككنات المفيكـ مف كجية نظر بركنير كأكستي.
ت -التصنيؼ عمى أساس كظيفة المفيكـ.

ث -التصنيؼ عمى أساس مصدر كطريقة تككيف المفيكـ.

أ -التصنيف من وجية نظر فيجوتسكي:

ٔ .المفاىيـ التمقائية  :ىي المفاىيـ التي تنمك نتيجة االحتكاؾ اليكمي لمفرد بمكاقؼ الحياة كتفاعمو مع
الظركؼ المحيطة بو ( الشمس).

ٕ .المفاىيـ العممية  :كىي تمؾ المفاىيـ التي تتككف نتيجة تكاجد الفرد في مكقؼ تعميمي معيف مف
جانب الفرد ذاتو أك مف مصدر خارجي كما في ( تحكيؿ الطاقة الشمسية إلى طاقة ح اررية).

ب -التصنيف من وجية نظر برونر ،أوستن:

حيث قاـ بتصنيؼ المفاىيـ عمى أساس العالقات بيف مككنات المفيكـ عمى النحك التالي:
ٔ .المفيكـ الرابط :ىك مجمكعة مف الخكاص المشتركة بيف مجمكعة مف األشياء أك الكائنات مثؿ
الطيكر ,كالحيكانات.
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ٕ .المفيكـ الفاصؿ :ىك مجمكعة مف الخكاص المختمفة بيف األشياء أك الكائنات مثؿ الحيكانات  ,فيناؾ
حيكانات أليفة كأخرل مفترسة ,كىناؾ طيكر تأكؿ الحبكب كطيكر تأكؿ األسماؾ.

ٖ .المفيكـ العالقي  :ىك مفيكـ يعبر عف العالقة بيف خاصيتيف أك أكثر مف خصائص المفيكـ  ,مثؿ
الدجاج لو أكثر مف خاصية ( يؤكؿ لحمو  ,يبيض  ,يؤكؿ البيض).

ت -التصنيف عمى أساس وظيفة المفيوم:

ٔ .مفاىيـ كصفية  :كىي تمؾ المفاىيـ التي تقكـ عمى الكصؼ  ,كتستيدؼ تيسير الدراسة العممية مثؿ
مفيكـ الكائف الحي.

ٕ .مفاىيـ تعبر عف قكانيف أك عالقات  ,كىي تقرر نكع العالقة بيف مفيكميف أك حدثيف أك أكثر.

ٖ .مفاىيـ تعبر عف عالقات تقكـ عمى أساس الفركض كالتككينات الفرضية العقمية :كىذه المفاىيـ تقكـ
عمييا ادة  ,النظريات العممية كتستيدؼ تفسير العالقات أك القكانيف.

ث -التصنيف عمى أساس مصدر وطريقة تكوين المفيوم:

ٔ .مفاىيـ محسكسة  :ىي تمؾ المفاىيـ البسيطة التي يعتمد أساس اشتقاقيا مباشرة عمى المالحظة
كالخبرة الحسية كعادة ما تككف كصفية.

ٕ .مفاىيـ مجردة :كىي تمؾ المفاىيـ المعقدة التي ال تستمد مباشرة مف المالحظة كالخبرة الحسية
كتحتاج ىذه المفاىيـ إلى مستكيات أعمى مف النمك العقمي.

مصادر الصعوبة في تعمم المفاىيم:
أف المفاىيـ تتفاكت مف حيث درجة سيكلتيا كتعقيدىا كتجريدىا  ,كينبغي مراعاة المستكيات المختمفة
لمصعكبة كالتجريد بما يتناسب مع طبيعة التالميذ  ,فبينما يسيؿ عمى تمميذ المرحمة االبتدائية أف يتعمـ

المفاىيـ البسيطة فإنو يصعب عميو تعمـ المفاىيـ الصعبة كالمجردة مثؿ التي ترتبط بالطاقة الحركية بالذرة .

(سالمة ) ٘ٛ : ٕٓٓٗ ,

ومن أىم مصادر الصعوبة في تعمم المفاىيم:
 الخمط في المعنى الذم ينشأ بيف المعاني الدارجة غير الدقيقة في معظـ الحاالت  ,كبيف المعاني

الدقيقة لكممات كعبارات عممية  ,فالشغؿ كالطاقة ليا معانييا التي تختمؼ عف المعاني الشائعة لدل

الشخص العادم محدكد الخبرة.

 تمييز التمميذ عما إذا كانت عبارة معينة تتضمف مفيكمان أك قانكنان أك فكرة أساسية  ,كلذلؾ يميؿ إلى
اعتبار ىذه المككنات المعرفية في العمـ عمى أنيا أنكاع مف المفاىيـ.

كيضيؼ الباحث بعض الصعكبات في تعمـ المفاىيـ تتمثؿ في كؿ مف:
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 بعض المفاىيـ معقدة مف حيث الصعكبة كالسيكلة .
 عدـ تراكـ الخبرات العممية كالخمفية الثقافية لمطالب .
العوامل المؤثرة في تعمم المفاىيم:
يرل (بطرس  )ٖٔ: ٕٓٓٗ ,أف ىناؾ عدد مف العكامؿ التي تؤثر في تعمـ المفاىيـ :
ٔ .نكع األمثمة المستخدمة في تعمـ المفيكـ  :فاستخداـ األمثمة المكجبة يتساكل مع استخداـ األمثمة

السالبة  ,كيقصد باألمثمة المكجبة األشياء التي تعد مفيكـ معيف مثؿ ) مجمكعة صكر لطيكر يغطي

جسميا الريش ) أما األمثمة السالبة فيي جميع األشياء األخرل التي ىي ليست أمثمة لممفيكـ.
ٕ .سيكلة التمييز بيف األمثمة المكجبة كاألمثمة السالبة.

ٖ .عدد الخصائص المنتمية كغير المنتمية لممفيكـ  :حيث أف زيادة عدد الخصائص المنتمية لممفيكـ )
الخصائص المكجبة ( يسيؿ حؿ مشكالت تعمـ المفيكـ.

ٗ .طريقة عرض األمثمة :فالبدء باألمثمة األكثر كضكحان كالتدرج لألكثر تعقيدان يسيؿ عممية التعمـ.
٘ .طبيعة كنكع المفيكـ فتعمـ المفاىيـ العالئقية اسيؿ مف تعمـ المفاىيـ الالعالئقية.

 .ٙالتمفظ  :فقد يردد االنساف مفيكما ما لكنو ال يعني أنو يعي خصائص ذلؾ المفيكـ.

 .ٚالتغذية الراجعة فكجكد قدر كافي مف التغذية الراجعة مف العكامؿ التي تؤثر في سيكلة تعمـ المفيكـ.
 .ٛالعمر الزمني فكمما زاد السف زادة ميارة تعمـ المفيكـ.

 .ٜالذكاء  :فالذكاء مف العكامؿ المؤثرة في تعمـ المفيكـ.

ٓٔ.

القمؽ  :فالقمؽ يزداد عند تعمـ المفاىيـ البسيطة كيتالشى عند تعمـ المفاىيـ المعقدة.

أىمية تعمم المفاىيم:
يذكر (سالمة  )٘ٛ: ٕٓٓٗ ,أف لتعمـ المفاىيـ أىمية كبيرة تتمثؿ في :
 المفاىيـ تجمع الحقائؽ كتصنفيا كتقمؿ مف تعقيدىا.
 المفاىيـ أكثر ثباتان كبالتالي أقؿ عرضة لمتغير.

 المفاىيـ تقمؿ مف تعقد البيئة كسيكلة دراسة التالميذ لمككناتيا.

 تعمـ المفاىيـ يساعد المتعمـ عمى التفسير كالتطبيؽ بمعنى أف تعمـ أحد المفاىيـ في.
 مرحمة ما يساعد عمى تفسير المكاقؼ أك األحداث الجديدة أك غير المألكفة كمعنى ذلؾ أف تعمـ
المفاىيـ يساعد عمى انتقاؿ أثر التعمـ.

 يسيـ تعمـ المفاىيـ في القضاء عمى المفظية حيث أف المتعمـ كاف يستخدـ المفظ دكف أف يعرؼ
مدلكلو.
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 تؤدم دراسة المفاىيـ إلى زيادة اىتماـ التالميذ بمادة العمكـ كتزيد مف دكافعيـ كتحفزىـ عمى
التخصص.

 تؤدم دراسة المفاىيـ إلى زيادة قدرة التالميذ عمى استخداـ المعمكمات في مكاقؼ حؿ المشكالت.
 تؤدم دراسة المفاىيـ إلى تكفير أساس الختيار الخبرات كتنظـ المكقؼ التعميمي كتحديد اليدؼ مف
المنيج.

 تدريس المفاىيـ يمكننا مف ابراز الترابط كالتكامؿ بيف فركع العمـ المختمفة.
 تؤدم دراسة المفاىيـ إلى تنمية التفكير االبتكارم لدل التالميذ.
أثر أدوات جوجل التعميمية في ضوء برنامج تعميمي عمى اكتساب المفاىيم التكنولوجية :
تيتـ أدكات جكجؿ التعميمية بشكؿ أساسي بالمتعمـ  ,ككنو محكر العممية التعميمية  ,فتنتج العديد مف برامج
التعمـ الذاتي كتساعد المتعمـ في استثمار تمؾ األدكات المجانية في مشاركة االخريف كاشراكيـ بعممية التعمـ
كالتعميـ دكف الحاجة لمتكاجد في مكاف كاحد اك في كقت كاحد  ,كتراعي ىذه األدكات المتاحة الفركؽ الفردية

لممتعمميف  ,كبالتالي فإف برنامج قائـ عمى استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية يدعـ بشكؿ فعاؿ اكتساب
الطالبات لممفاىيـ التكنكلكجية كيزيد مف تقبميف لمتكنكلكجيا في العممية التعميمية .

21

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
المحكر االكؿ :دراسات تناكلت استخداـ أدكات جكجؿ في العممية التعميمية التعممية .

المحكر الثاني  :دراسات تناكلت االتجاه نحك تقبؿ التكنكلكجيا .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مف خالؿ اطالع الباحث كمراجعة األدب التربكم كاالبحاث كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ,
يعرض الباحث مجمكعة مف الدراسات العربية كاالجنبية كالتي اجريت في مجاؿ الدراسة – في حدكد عمـ

الباحث – بغرض تكضيح الدراسة الحالية كالحاجة الييا ,كيمكف تقسيميا عمى النحك التالي :
تنقسـ ىذه الدراسات الى محكريف عمى النحك التالي :
المحكر االكؿ  :دراسات تناكلت استخداـ أدكات جكجؿ في العممية التعميمية التعممية .
المحكر الثاني  :دراسات تناكلت االتجاه نحك التكنكلكجيا .
المحور االول  :دراسات تناولت استخدام أدوات جوجل في العممية التعميمية التعممية
أوالً  :دراسات عربية
.2

دراسة غانم ()2016
ىدفت الدراسة الى معرفة أثر استخداـ أدكات جكجؿ في تنمية اكتساب طمبة الصؼ السادس في

المدارس الحككمية في محافظة طكلكرـ في فمسطيف لممفاىيـ العممية كاتجاىاتيـ نحك تقبؿ التكنكلكجيا,

حيث تـ استخداـ التصميـ شبو التجريبي ككانت عينة الدراسة مف طمبة الصؼ السادس االبتدائي ,

حيث اف الباحث طبؽ دراستو عمى كحدة دراسية في مبحث العمكـ ,كقد أكصى الباحث ك ازرة التربية
كالتعميـ بتجربة استخداـ أدكات جكجؿ لعاـ دراسي كامؿ لمكصكؿ الى نتائج أدؽ  ,كما دعا الى االىتماـ
بالبنية التحتية لممدارس مف الناحية التكنكلكجيا .
.1

دراسة الرحيمي ()2013
أجرت دراستيا عف استخداـ بعض أدكات جكجؿ التربكية (بريد جكجؿ  ,Gmailمكاقع جكجؿ Google

 ,Sitesتقكيـ جكجؿ  ,Google Calendarمستندات جكجؿ  ,Google Docsشبكة جكجؿ
االجتماعية

جكجؿ بمس  )Google+في تدريس مساؽ ميارات الحياة الجامعية مف مساقات الجامعة

كقياس أثر ىذه التطبيقات في التحصيؿ الدراسي كالذكاء االجتماعي لدل طالبات جامعة طيبة في
السعكدية ,كقد تكصمت الباحثة في تجربتيا التي اجرتيا عمى  55طالبة ,الى نتائج تدعك الى تعزيز ىذه

التجربة بتجارب أخرل ,حيث تكصمت الباحثة الى أف ىناؾ أث ار ايجابيا قد انعكس عمي التحصيؿ
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الدراسي كالذكاء االجتماعي لمطالبات  .كفي ضكء النتائج التي تكصمت الييا الدراسة  ,أكصت الباحثة
باستخداـ التعمـ التشاركي  ,مف خالؿ دمج أدكات جكجؿ التربكية في العممية التعميمية التعممية.
.3

أبو خطوة ()2013
قاـ أبك خطكة (ٖٕٔٓ) بدراسة ىدفت إلى إعداد برنامج قائـ عمى التدريب اإللكتركني عف بعد ,كقياس
فاعميتو في تنمية بعض ميارات التعميـ اإللكتركني لدل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الخميجية,
كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي لتحقيؽ أىداؼ البحث ,كأظيرت نتائج البحث كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التطبيقيف القبمي كالبعدم ألدكات قياس ميارات التعميـ اإللكتركني
لدل أعضاء ىيئة التدريس ,كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم؛ مما يؤكد فاعمية التدريب اإللكتركني عف بعد

في تنمية ميارات التعميـ اإللكتركني لدل أعضاء ىيئة التدريس.
.4

دراسة الجابري ()2012
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أىمية التعمـ اإللكتركني كتكظيؼ التكنكلكجيا الرقمية  ,كاستخداـ التقنية
الحديثة إليصاؿ المعمكمة لممتعمـ  ,فيي دراسة جديرة باالىتماـ  ,كذلؾ ألىمية المجاالت التي تناكلتيا ,
فقد أعدت الباحثة لمدراسة مقياسيف االكؿ  :الستقصاء مستكل االستخداـ  ,كالتكظيؼ لمتطبيقات ,

كالبرامج الحاسكبية  ,كالثاني  :لتقدير درجة دافعية الطمبة نحك التعمـ التكنكلكجي مف خالؿ ىذه
التطبيقات  .استخدمت الباحثة المنيج الكصفي في دراستيا التي استيدفت  500طالبان كطالبة مف جامعة

البت ار الخاصة في االردف كالتي يبمغ عدد طالبيا  5500طالبان كطالبة  .كقد خمصت الدراسة إلى تحديد

التطبيقات ا الكثر استخداـ ا مف قبؿ الطمبة  ,حيث كانت شبكات التكاصؿ االجتماعي  ,كالبريد
اإللكتركني االكثر استخداـ .
.5

دراسة السيد ( ) 2012
ىدفت الدراسة الى معرفة أثر استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمى أدكات جكجؿ التربكية في تنمية

ميارات تصميـ المساقات االلكتركنية كاالتجاه نحكه لدل اعضاء ىيئة التدريس بجامعة اـ القرل بالمممكة
العربية السعكدية ,كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي في دراستو  ,ككانت عينة الدراسة عبارة عف عينة

عشكائية مف أعضاء الييئة التدريسية في جامعة اـ القرل ,كتـ استخداـ االختبار التحصيمي لعينة الدراسة

كمقياس االتجاه كبطاقة تقييـ ميارات تصميـ المساقات االلكتركنية ,ككانت أىـ تكصيات الباحث
استخداـ

التعمـ التشاركي مف خالؿ دمج أدكات جكجؿ التربكية في مساقات تقنيات التعميـ لتنمية

التحصيؿ الدراسي كاالتجاه نحكىا .

23

.6

القحطاني()2010
كأجرت القحطاني(ٕٓٔٓ) دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف كاقع استخداـ الفصكؿ االفتراضية في برنامج
التعميـ عف بعد مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ عبد العزيز بمدينة جدة ,كقد

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي كلمتحقؽ مف ذلؾ تـ إعداد استبانة لمعرفة ىذا الكاقع ,كقد تككنت

االستبانة مف ثالثة محاكر .كيتككف المحكر األكؿ كالذم يتعمؽ بمعرفة آراء األعضاء نحك استخداـ

الفصكؿ االفتراضية عمى(ٕٓ) فقرة ,بينما يتككف المحكر الثاني كالذم يتعمؽ بمعرفة أىمية استخداـ
الفصكؿ االفتراضية عمى (ٕٓ) فقرة ,أما المحكر الثالث فيتعمؽ بمعرفة صعكبات استخداـ الفصكؿ

االفتراضية كيتككف مف ( )ٜٔعبارة ,فيما تـ التحقؽ مف صدؽ األداة بناءان عمى صدؽ المحكميف كصدؽ
االتساؽ الداخمي كثباتيا باستخداـ معامؿ الثبات ( ألفا كرك نباخ ) الذم بمغ ) , (93,0كقد تـ تطبيقيا

عمى عينة الدراسة باستخداـ ) (SPSSالمككنة مف (ٕٓٔ) عضكان ,كقد أظيرت نتائج الدراسة عف عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة مجتمع الدراسة نحك استخداـ الفصكؿ

االفتراضية في برنامج التعميـ عف بعد تعزل لمتغير نكع الكمية كسنكات الخبرة .
ثانياً  :دراسات أجنبية
.2

دراسة كرين ()Crane، 2016

فقد تناكلت مدل استفادة جامعة ركد ايالند

 University of Rhode Islandفي الكاليات المتحدة

األمريكية مف تبنييا ألدكات جكجؿ التعميمية .استخدمت الباحثة منيج البحث االجرائي ,حيث قامت بمقابمة
عشرة أشخاص مف المسؤكليف في دائرة الخدمات التكنكلكجية كالمعمكمات في الجامعة ,ككجيت ليـ تسعة

أسئمة عف طريؽ االيميؿ ,كتركت ليـ حرية اختيار طريقة االجابة ؛ اما عف طريؽ المقابمة الشخصية كجيا
لكجو كتسجيؿ اجاباتيـ ,أك بالرد عمى االيميؿ .كقد خمصت الدراسة الى أف أكبر ميزة الستخداـ أدكات

جكجؿ التعميمية ,ىي السيكلة في االستخداـ  ,كادارة الصفكؼ التعميمية عف طريؽ صفكؼ جكجؿ التعميمية
 ,Google Classroomsكتجميع االستجابات بشكؿ اكتكماتيكي في جكجؿ درايؼ ,اضافة الى التكاممية

 Integrationالمكجكدة بيف كؿ أدكات جكجؿ التعميمية مع بعضيا البعض .كما اشارت الدراسة الى ميزة

كجكد اضافات برمجية يمكف اضافتيا الى متصفح جكجؿ كركـ  ,Google Chromeتعمؿ عمى تسييؿ

مشاركة المكاد التعميمية مع الطمبة .كما اف استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية ساىـ في زيادة التنافسية لدل
الطمبة كالمعمميف في استخداـ

تقنيات القرف الكاحد كالعشريف ,اضافة الى التعاكف

كالتشارؾ  Sharingكالتكاصؿ  ,Communicationالذم ازداد

Collaboration

بيف الطالب كالمعمميف كبيف الطالب

أنفسيـ .كقد أشادت الباحثة في نياية دراستيا بالميزة العظيمة ليذه التطبيقات ,كالتي تكفر الجيد األكبر عمى

الجامعات ,كىي أف استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية ليست بحاجة الى تأسيس اك الى بناء بنية تحتية
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 ,Infrastructureفالبرمجيات مكجكدة ؛ كما عمى المؤسسة سكل استخداـ ىا ,كما أف صيانة ىذه
البرمجيات كتطكيرىا أيضا يقع عمى عاتؽ شركة جكجؿ التي تقدـ كؿ ىذه الخدمات مجانا.
.1

دراسة بيترسن ()Petersen,2013

طبقت الدراسة في جامعة ىاكام في الكاليات المتحدة االمريكية  ,حيث سعت الي تزكيد المعمميف لمرحمة

الركضة كحتي الصؼ الثاني عشر ( )k-12بالميارات التقنية التي تساعد جيؿ الطالب المستيدؼ عمي اف
يصبح قاد ار عمى استخداـ

التقنيات الحديثة كتكظيفيا في فترة دراستو العميا ك أماكف عممو .كتحقيقا لذلؾ

فقد استيدؼ الباحث عينة مف  20شخصا ؛  15مف االناث ,ك 5مف الذككر ,كاحد منيـ يحمؿ شيادة

الدكتكراه  ,كأحد عشر اخريف يحممكف شيادة الماجستير أك الدبمكـ العالي .قاـ الباحث بإنشاء قالب تعميمي

الكتركني كامؿ لطالب المرحمة المستيدفة باستخداـ أدكات جكجؿ ,حيث تـ تصميـ المكقع االلكتركني

باستخداـ خدمة مكاقع جكجؿ ( ,)Google Sitesكاالختبار القبمي ك البعدم لمطالب تـ باستخداـ نماذج
جكجؿ ( )Google Formsكقاـ الباحث بتضميف ىذه المكاد في مكقعو ,كعزز المكقع بمكاد تعميمية تـ
تصميميا باستخداـ مستندات جكجؿ ( )Google Docsكفيديكىات تـ نشرىا عمى يكتيكب (.)YouTube

كقد ابدل المشارككف في ىذه الدراسة ردكدا ايجابية حكؿ طريقة التعمـ باستخداـ ىذه التطبيقات ,فيقكؿ
أحدىـ ":أحببت مبدأ انو يمكنني أف أتعمـ في أم مكاف كأم كقت ,فيمكنني فعؿ ذلؾ يكـ الجمعة الساعة

التاسعة ليال كأنا اجمس عمى أريكتي !".
ٖ.

دراسة كيسمر ،وبيكاوسكي ،وبوجز ()Kessler, Bikowski & Bogges,2012

التعرؼ عمى االحتياجات كفيـ عممية الكتابة التعاكنية لغير الناطقيف بالمغة االنجميزية مف خالؿ العمؿ ضمف
مستند نصي مشترؾ عمى شبكة االنترنت مف خالؿ مستندات جكجؿ .كتمثمت عينة الدراسة في ثمانية

كثالثيف مف باحثي برنامج فكلبرايت  Fulbrightفي جامعة كيسترف  Midwestern universityفي

الكاليات المتحدة االمريكية .كقد اعتمدت الدراسة عمى منيج دراسة الحالة .كتممت األدكات في استطالع

رأم ,كالتغذية الراجعة أثناء استخداـ مستندات جكجؿ ,كتك اررات المشاركة  .كقد كشفت الدراسة عف مجمكعة

مف النتائج  ,فقد أشارت إلى أف بعض الطمبة كانكا أكثر استعداد لمكتابة في ىذا النكع االكاديمي  ,كأكثر
تشاركان ضمف مجمكعاتيـ  ,كأصبحت عممية الكتابة لدييـ أكثر تطك انر  ,كأف الطالب عممكا معان بنجاح  ,كأف

كؿ عضك فييـ لعب دك انر ميمان كقد أكصت الدراسة بتشجيع الممارسات التربكية المرنة .
.4

دراسة جاكمين كاىيل )( Cahill 2011

تمت الدراسة في جامعة نكرث سنتراؿ في الكاليات المتحدة االمريكية  ,باستخداـ المقابالت مع مجمكعة مف
األساتذة ك الطالب ,لدراسة الفائدة مف التعميـ التعاكني باستخداـ أدكات جكجؿ التعميمية Google Apps

 ,for Educationكقد أجريت الدراسة عمى ثمانية مدرسيف استخدمكا أك يستخدمكف اثنيف عمى األقؿ مف
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أدكات جكجؿ التعميمية ,اضافة الى أربع مجمكعات مف الطمبة الذيف استخدمكا ىذه التطبيقات مف قبؿ .كقد
كشفت الدراسة عف اراء ايجابية لدل المدرسيف كمجمكعات الطمبة حكؿ استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية,

حيث أركا أف استخداـ ىذه التطبيقات مفيد ,عندما يتـ استخداـ ىا بشكؿ مخطط لو ,كأف يتـ ارفاؽ تعميمات
لالستخداـ ليذه التطبيقات .كما خمصت ىذه الدراسة الى أف استخداـ ىذه التطبيقات يساىـ في مساعدة

الطمبة في بناء مستقبميـ الميني ,مف خالؿ تعمميـ عمى األدكات التعاكنية كالعمؿ بركح الفريؽ قبؿ الدخكؿ
الى سكؽ العمؿ .كقد أكصت الدراسة بأف يتـ اجراء مسح لمطمبة الخريجيف الذيف استخدمكا تطبيقات تعميمية
في دراستيـ ,كمقارنتيـ بأقرانيـ الذيف لـ يستخدمكىا ,كتدكيف الحسنات كالسيئات الستخداـ

التطبيقات في التعميـ الجامعي العالي.
.5

مثؿ ىذه

دراسة فينس ((Vens،2010

استخدـ منيج البحث النكعي في دراستو التي بحثت في مدل مالئمة خدمة مستندات جكجؿ Google
 Docsكأداة لمكتابة التعاكنية  Collaborativeبيف الطالب في الحرـ الجامعي لجامعة ايكا Iowa State

 Universityفي الكاليات المتحدة االمريكية ,كذلؾ باختيار عينة قصدية تتككف مف  32طالبا مف

المستخدميف جكجؿ مف المكاصفات التي صمميا كالتي تقيـ بيئة الكتابة التعاكنية كقد سماىا "مجمكعة أدكات

الكتابة التعاكنية االساسية" ,قاـ بمقابمة المتعمميف الكتشاؼ تجاربيـ ممف استخداـ مستندات جكجؿ ,كبعد

تحميؿ النص الكامؿ لتمؾ الم قابالت كشفت الدراسة بأف مستندات جكجؿ ,مع استثناء قميؿ  ,تعد بيئة كتابية
تعاكنية مناسبة لمطالب.
.6

دراسة بالو  ،وكاسبي ()Belau & Caspi ,2009

كلمكشؼ عف أثر الكتابة التشاركية مف خالؿ مستندات جكجؿ عمى اتجاىات الطالب نحك جكدة المخرجات ,

تمثمت عينة الدراسة في ( )118طالب كطالبة مف طمبة المرحمة الجامعية مف قسـ التربية كعمـ النفس في
الجامعة المفتكحة

 Open Universityفي – فمسطيف المحتمة  ,-تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي  .كقد

اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي  .كتمثمت أدكات الدراسة في االستبياف  ,كالمستندات  .كقد كشفت

الدراسة عف مجمكعة مف النتائج  ,فقد أشارت الى أىمية التشارؾ حيث أف المستندات أصبحت أعمى جكدة
بعد العمؿ التشاركي  ,كمف العكامؿ التي أثرت عمى ذلؾ اتجاىات الطالب نحك مشاركة االقراف  ,فعينة

الدراسة تعتقد أف التشارؾ قد حسف مف جكدة المستند  .كقد أكصت الدراسة بتحسيف التعمـ مف خالؿ تشجيع
التشارؾ بتمقي كاقتراح التحسينات في الكتابة مع االخريف .
.7

دراسة تشين ( )Chen, 2009

أجرل دراسة لمتعرؼ عمى فاعمية استخداـ أدكات الكيب  )Web 2.0( 2.0لتحسيف االداء كالجكدة في بيئة

تعاكنية  .كتمثمت عينة الدراسة في منسؽ القسـ كالمكظفيف لدل قسـ الفيرسة في مكتبة جامعة أكىايك the
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 Ohio state university libraryفي الكاليات المتحدة االمريكية  .كقد اعتمدت الدراسة عمى منيج دراسة
الحالة  .كتمثمت األدكات في عدد مف أدكات كيب ٓ ٕ.كتشمؿ المدكنة  blogكمستندات جكجؿ Google

 Docsكتقكيـ جكجؿ  Google Calendarكالمفضمة االجتماعية
 Social Bookmarkingكفميكر Flicker

ديميشز  Deliciousكبكؾ ماركينج

كالكيكى  . Wikiكقد كشفت الدراسة عف مجمكعة مف

النتائج  ,فقد أشارت إلى أف التغيرات المبتكرة التي نفذت في القسـ منحت الدعـ الكاضح فقد زادت كفاءة

سير العمؿ في القسـ  ,كخفضت مف الكقت الالزـ لتدريب المكظفيف الجدد  ,ككفرت الكقت ألميف المكتبة
لمقياـ بمزيد مف االنشطة المينية  ,كأتاحت قد انر أكبر مف الكقت كالتعاكف  ,كامكانية التكامؿ الكصكؿ الى
مصادر الفيرسة  .كقد أكصت الدراسة بكاجب التفكير في طرؽ أفضؿ لمقياـ بالعمؿ المكحد .

.8

دراسة ىيريك ( )Herrick ,2009

استخداـ أدكات جكجؿ كزيادة التعاكنية كاالنتاجية  ,كالتي استخدـ فييا الباحث المنيج الكصفي  ,فقد أجريت
في جامعة ككلكرادك

Colorado University

في الكاليات المتحدة االمريكية  ,التي انتقمت عاـ 2009

مف استخداـ نظاـ مراسالت (بريد الكتركني) داخمي ,الى استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية

Google

 , Apps for Educationكقد استعرض الباحث ميزات كؿ تطبيؽ مف التطبيقات ,كفى نياية دراستو ,
استعرض مقارنة مالية بيف التكاليؼ المترتبة عمى استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية كالنظاـ السابؽ ,

كخمصت الدراسة إلى أف خيار االنتقاؿ إلى استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية ىك الخيار االفضؿ  ,خاصة إذا
ما قكرف مبمغ صفر دكالر

 ,بتسعة مالييف دكالر سنكيا لمنظاـ السابؽ  .كما أشار الباحث الى اف

المستخدميف أبدكا رضاىـ عف أدكات جكجؿ  ,خاصة فيما يخص التنكع كالتكافقية بيف التطبيقات  ,التي
أسيمت بشكؿ كبير في زيادة التعاكنية كاالنتاجية  .مف جية أخرل  ,اشار الباحث الى كجكد بعض الحاالت

التي عانت مف التغيير الذل حصؿ عمى كاجية االستخداـ لمبريد االلكتركني كلكف بفضؿ الدعـ الفني
كتعميمات االستخداـ المرفقة مع كؿ تطبيؽ  ,كالمتكافرة أيضا عمى شكؿ مجمكعة نقاش عمى االنترنت  ,فقد

استطاع المستخدمكف التأقمـ مع الكاجية الجديدة .كفي نياية دراستو ,اكصى الباحث باستخداـ أدكات جكجؿ

في جامعة ككلكرادك سكاء بشكؿ مكمؿ لمنظاـ المكجكد اك باستبداؿ النظاـ القديـ بيذه التطبيقات .

تعقيب عمى الدراسات السابقة في المحور االول :دراسات تناولت استخدام أدوات جوجل في العممية
التعميمية التعممية.
مف خالؿ عرض الدراسات السابقة كارتباط ىا بمجاؿ الدراسة  ,يقدـ الباحث تعقيبو عمى ىذه الدراسات بما
تتشابو بو مع دراستو الحالية كما سيقكـ بو الباحث مف حيث استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية كاليدؼ مف

استخداـ ىذه األدكات كأيضا األدكات المستخدمة في الدراسة الحالية .

دراسة الرحيمي ٖٕٔٓ ,تتشابو إلى حد كبير مع ما سيقكـ بو الباحث  ,مف حيث استخداـ أدكات جكجؿ

التعميمية (بريد جكجؿ  ,Gmailمكاقع جكجؿ  ,Google Sitesتقكيـ جكجؿ ,Google Calendar
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مستندات جكجؿ  ,Google Docsشبكة جكجؿ االجتماعية

جكجؿ بمس  )Google+في تدريس مساؽ

مف مساق ات الجامعة كقياس أثر ىذه التطبيقات في التحصيؿ الدراسي ,كاستخداـ ىذا القالب في باقي أجزاء
الدراسة ,كفي المنيجية التي اتبعيا الباحث كىي المنيج التجريبي  .ىذه الدراسة تعتبر ذات عالقة بطبيعة

الدراسة الحالية مف حيث استخداـ الباحث لتطبيقات تتشابو الى حد كبير مع ما سيستخدمو الباحث ,اضافة
الى المنيج الذم اتبعو الباحث كىك المنيج التجريبي .أيضا قياس أثر استخداـ

التحصيؿ ,كالذم سيقكـ الباحث بقياسو أيضا في دراستو ىذه .

أدكات جكجؿ عمى

أما دراسة غانـ  ٕٓٔٙفقد استخدمت مجمكعة مف أدكات جكجؿ كالتي تتشابو الى حد ما مع الدراسة الحالية

كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي في الدراسة كىذا يتكافؽ مع المنيج الذم سيستخدمو الباحث في ىذه

الدراسة  ,كلكف االختالؼ يكمف في اف الباحث لـ يطبؽ بشكؿ مباشر مع العينة المستيدفة كانما مف خالؿ

معممي مساؽ العمكـ لمصؼ السادس االبتدائي في مدارس الحككمة  ,لكف الباحث في ىذه الدراسة سيقكـ
بتطبيؽ البرنامج بنفسو عمى المجمكعة التجريبية.

دراسة بيترسكف (  , )Petersen,2013تتشابو إلى حد كبير مع ما سيقكـ بو الباحث  ,مف حيث إنشاء
قالب تعميمي باستخداـ خدمات جكجؿ ,كاستخداـ ىذا القالب في باقي أجزاء الدراسة ,كفي المنيجية التي

اتبعيا الباحث كىي المنيج التجريبي  .كما أف ىذه الدراسة دعت إلى تعزيز استخداـ أدكات جكجؿ في سير

العممية التعميمية بغض النظر عف المنياج الذم سكؼ تستخدـ فيو كىذا ما يطمح أف يحققو الباحث في ىذه
الدراسة.

أما الفائدة المرجكة مف استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية ,كالتي كقد خمصت دراسة كاىيؿ ()Cahill,2011
فقد رأل الباحث انيا مف العقبات الكبيرة التي تكاجو الطمبة –في مجتمعنا الفمسطيني عمى كجو الخصكص -

 ,الذيف يتخرجكف مف الجامعة دكف أية خبرة تذكر في مجاؿ العمؿ التعاكني ضمف فريؽ  ,فتييئة الطالب

لممستقبؿ الميني ضمف فريؽ  ,كانت مف أىـ النتائج التي أجمع عمييا أساتذة الجامعة كمجمكعات الطمبة

الذيف شممتيـ الدراسة  .كىذا يجعؿ مف ىذه الدراسة مكضكعان ىامان لالستزادة كالتعمؽ أكثر في مجاؿ دراسة

أثر استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية .

لقد كانت الدراسات االجنبية أكثر تخصيصا في مجاؿ استخداـ أدكات جكجؿ  ,كيظير ذلؾ مف خالؿ
الدراسات التي قاـ بيا كيسمر كأخركف ( )Kessler et al, 2012كبالك ككاسبى ()Blau & caspi,2009

كفنيس ( ,)Vens,2010كتشيف ( )Chen, 2009حيث استخدـ جميعيـ تطبيقا تعاكنيا مف أدكات جكجؿ ,
كىك مستندات جكجؿ ,كقد تكصمكا جميعا الى االثر االيجابي الذل تركو استخداـ ىذه التطبيقات عمى أداء

الطمبة كزيادة تعاكنيـ كتشاركيـ  ,كىذا ما شجع الباحث عمى اف يستخدـ تطبيقات أخرل لجكجؿ كدراسة

أثرىا عمى الطمبة  .إضافة الى أف ىذه الدراسات استخدمت المنيج التجريبي الذل استخدمو الباحث في ىذه

الدراسة .
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أما دراسة الجابرل (ٕٕٔٓ) كالتي بحثت في استخداـ التقنية الحديثة إليصاؿ المعمكمة لممتعمـ  ,فقد استفاد
الباحث مف نتائجيا  ,كالتي خمصت الى اف الطمبة يفضمكف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي كالبريد

االلكتركني كالمكبايؿ كأكثر مف غيرىا مف التقنيات الحديثة  ,كىذا ما ينسجـ مع أدكات جكجؿ التي سكؼ
يستخدميا الباحث في دراستو ىذه  .إضافة الى قياس الدراسة التجاىات ذات صمة باالتجاىات التي سيقيسيا

الباحث في دراستو ىذه .

أما دراسة السيد (ٕٕٔٓ) كالتي بحثت في أثر استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمى أدكات جكجؿ التربكية
في تنمية ميارات تصميـ المساقات االلكتركنية كاالتجاه نحكه لدل اعضاء ىيئة التدريس بجامعة اـ القرل ,

كالتي أكصت باستخداـ التعمـ التشاركي مف خالؿ دمج أدكات جكجؿ التربكية في مساقات تقنيات التعميـ
لتنمية التحصيؿ الدراسي كاالتجاه نحكىا  ,فإنيا تنسجـ مع ىدؼ الباحث باستخداـ التعمـ التشاركي في

جميع مراحؿ العممية التعميمة كخاصة تصميـ مساقات تقنيات التعميـ .

مف الدراسات التي تناكلت النكاحي المادية ألدكات جكجؿ التعميمية ىي دراسة ىيريؾ ()Herrick,2009
كدراسة كريف ( )Crane,2016كقد أىتـ الباحث بيذه الدراسات لعدة أسباب  ,أكليا ,أنيا تناكلت قضية
حساسة ألصحاب القرار في أم بمد مف البمداف  ,كىى الناحية المادية كالتكاليؼ لالنتقاؿ الستخداـ نظاـ

جديد .كىنا يظير جميا ,أنو ميما كانت تكمفو النظاـ الذم تستخدمو المؤسسة ,فمف يككف أقؿ تكمفة مف أدكات
جكجؿ (المجانية !) ,كىذه عقبة كبيرة تـ ازالتيا أماـ أم باحث يريد أف يكصي باستخداـ ىذه التطبيقات ,بعد

دراسة أثرىا بالتأكيد .أما السبب الثاني الذم دفع الباحث لالىتماـ بيذه الدراسات كىنا الحديث أكثر عف

دراسة ىيريؾ  )2009 ,(Herrickفيك ما لكحظ مف تطكر ك اضافات عمى أدكات جكجؿ منذ عاـ ٕٜٓٓ
–كىك عاـ الدراسة – كلغاية العاـ  – ٕٓٔٛكىك العاـ الذم ستتطبؽ فيو ىذه الدراسة ,حيث أضيفت

تطبيقات كاممة الى حزمة أدكات جكجؿ التعميمية لـ تكف مكجكدة في العاـ  , ٕٜٓٓمثؿ خدمة التخزيف

السحابية  ,Google Driveكتـ التخمي عف خدمات كاممة أيضا كاستبداليا بخدمات أخرل  ,مثؿ خدمة
 Google Talkكالتي تـ استبداليا بخدمة ىانج أكتس  Google Hangoutsكما تظير الدراسة أف خدمة

اليكتيكب  YouTubeكانت حديثة العيد  ,كلكنيا األف تطكرت بشكؿ كبير ,ككؿ ىذه التطك ارت التي
حصمت عمى اليكتيكب سكؼ تستفيد منيا جامعة ككلكرادك التي بدأت قبؿ تسع سنكات مف األف باستخداـ

ىذه التطبيقات المجانية لغاية يكمنا ىذا .

تمخيصا لما سبؽ  ,ىذه الدراسات يمكف االستفادة مف نتائجيا عمى الصعيديف ؛ التطبيقي كالمادم في أف
كاحد.
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المحور الثاني  :دراسات تناولت االتجاه نحو تقبل التكنولوجيا
دراسات عربية
 .2دراسة فرواني ()2012
أجرل دراسة ىدفت إلى معرفة اتجاىات الطمبة نحك استخداـ التكاصؿ الفكرم المتزامف كغير المتزامف في
بيئة التعمـ اإللكتركني في منطقة (سمفيت) التعميمية في جامعة القدس المفتكحة ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة,
استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية الكصفية التحميمية  ,حيث تكصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا :إف

اتجاىات الدارسيف نحك استخداـ التكاصؿ المتزامف كغير المتزامف في بيئة التعميـ اإللكتركني في منطقة

(سمفيت) التعميمية كانت متكسطة .عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل استخداـ التكاصؿ

المتزامف كغير المتزامف في بيئة التعميـ اإللكتركني في منطقة (سمفيت) التعميمية تعزل لكؿ مف
متغيرات(العمر ,الجنس ,الحالة االجتماعية  ,مينة الطالب) .كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج

فقد أكصت بضركرة تدعيـ بيئة التعميـ اإللكتركني في منطقة (سمفيت) التعميمية كمراعاة ضعؼ البنية التحتية
لخدمات اإلنترنت في محافظة(سمفيت) كالحث عمى المزيد مف الدراسات في ىذه المنطقة .
 .1دراسة الشناق ،ودمي ()2010
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى اتجاىات المعمميف كالطمبة نحك استخداـ التعمـ اإللكتركني في العمكـ.

درسكا مادة الفيزياء المحكسبة لمصؼ األكؿ الثانكم
كتككنت عينة المعمميف مف ( )ٕٛمعممان كمعممة ممف ّ
العممي ,ك( )ٔٔٛطالبان مكزعيف عمى خمس مجمكعات في ثالث مدارس ثانكية لمذككر في محافظة الكرؾ,
منيا أربع مجمكعات تجريبية تعممت مف خالؿ اإلنترنت ,القرص المدمج ,اإلنترنت مع القرص المدمج,

المعمـ مع جياز عرض البيانات كمجمكعة ضابطة تعممت بكاسطة الطريقة االعتيادية ,تكصمت نتائج الدراسة
إلى كجكد اتجاىات إيجابية لدل المعمميف نحك التعمـ اإللكتركني ,حيث بمغ المتكسط الحسابي الكمي لتقدير

المعمميف عمى مقياس االتجاىات نحك التعمـ اإللكتركني (ٖ . )ٚٙ.كالى حدكث تغير سمبي داؿ إحصائيا في
اتجاىات الطمبة نحك التعمـ اإللكتركني ,حيث كاف متكسط عالمات الطمبة عمى مقياس االتجاىات قبؿ

التجربة ( ٖ )ٚٛ.أعمى مف متكسط عالمات الطمبة عمى المقياس بعد التجربة (ٖ. ( ٖٖ.
 .3دراسة كابمي ()2013
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف آراء المتعمميف في التعميـ اإللكتركني البنائي االجتماعي عبر المنتديات

التعميمية لتدريس المساقات بأسمكب التعمـ عف بعد ,كقد تككنت عينة الدراسة مف(ٔ٘ٔ) طالبان مف طالب

جامعة (طيبة) لمتعرؼ عمى آراء المتعمميف في التعميـ اإللكتركني عبر المنتديات اإللكتركنية المدمجة في
المنظكمة اإللكتركنية  ,كقد قاـ الباحث بتجميع البيانات باالعتماد عمى استبانة تـ التأكيد مف صدقيا كثباتيا.

كقد أثبتت النتائج التي تـ تجمييا كالمعتمدة عمى آراء الطمبة أف البحث عف المعمكمة يعتبر سيالن عبر التعمـ
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الجماعي ,كما أظيرت النتائج أف أفراد عينة الدراسة يكافقكف بشدة عمى سيكلة التعمـ القائـ عمى التعمـ,
باإلضافة كضكح المحتكل التعميمي لممتعمميف عبر التعمـ القائـ عمى التفاعالت االجتماعية

لمحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة لمعممية التعميمية

بيف المتعمميف

 .4دراسة الشيري()2005
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى اتجاىات اختصاصي المكتبات كالمعمكمات العامميف في المكتبات األكاديمية
تجاه األخذ بأسمكب التعميـ عف بعد في تقديـ دكرات تدريبية ألغراض التطكير الميني .كزعت استبانة عمى

(ٕ )ٔٙاختصاصيان في خمس مكتبات أكاديمية ,بمغ عدد االستبانات التي تـ تكزيعيا عمى اختصاصي
المكتبات كالمعمكمات العامميف في خمس مكتبات أكاديمية (ٕ )ٔٙاستبانة ,تمثؿ مجمكع أفراد عينة الدراسة
الحالية ,كما كصؿ عدد االستبانات التي تـ استكماؿ بياناتيا كاعادتيا مف المشاركيف(٘ٔٔ) استبانة ,كذلؾ

بنسبة تقارب(ٔ )%ٚمف المجمكع الكمي لالستبانات المكزعة .أظيرت نتائج تحميؿ بيانات الدراسة أف (

٘ )% ٖٛ,مف مجتمع الدراسة يؤيدكف األخذ بأسمكب التعميـ عف بعد في تقديـ دكرات تدريبية ألغراض

التطكير الميني ,مع التفاكت في درجة المكافقة عمى األسباب الدافعة لذلؾ ,كأف ما نسبتو ( )%ٚ٘,ٚمف

مجمكع المبحكثيف ( )ٜٙمبحكثان يفضمكف اإلنترنت لتقديـ الدكرات التدريبية ,إضافة إلى حاجتيـ الماسة إلى

التدريب في العديد مف المكضكعات ,كما أف ىناؾ تباينان بيف غالبية المجتمع المبحكث (٘ٔٔ) مبحكثا في
درجة مكافقتيـ عمى الصعكبات التي يمكف أف تعيؽ تقديـ دكرات تدريبية مف خالؿ أسمكب التعميـ عف بعد.
 .5دراسة السعادات()2005
ىدفت الدراسة إلى استطالع آراء عينة مف طالب كطالبات كمية الدراسات العميا كخدمة المجتمع بجامعة
الممؾ فيصؿ باإلحساء نحك امكانية استخداـ التعميـ عف بعد في برامج الكمية ,كقد تككنت عينة الدراسة مف

(٘ٓٔ) دارسيف بالكمية ,كاستخدمت دارسيف بالكمية ,كاستخدمت أداة الدراسة كىي استبانة مككنة مف أربعة
محاكر ,كتككف كؿ محكر مف االتجاه نحك تكنكلكجيا التعمـ عف بعد مف عشر فقرات ,أظيرت النتائج أف
برامج التعمـ عف بعد في برامج الكمية تؤدم إلى تنمية ميارة استخداـ الحاسكب كالحصكؿ عمى المعمكمات

مف شبكات المعمكمات ,كانو سيجعؿ برامج الكمية تتصؼ بالمركنة باإلضافة الى تكفير الكقت كالجيد في
عممية التعمـ .كما أشارت نتائج الدراسة الى ضركرة تكفير الكسائؿ كتقنيات التعميـ الحديثة الالزمة لمتعمـ عف
بعد ,كما بينت نتائج الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ تعزل الى متغير الجنس كالعمر كالكضع االجتماعي
كالمستكل التعميمي كالكضع الكظيفي.
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دراسات أجنبية:
.2

دراسة ميدي زاده وزمالئو ( Mahdizadeh, et al. ( 2008

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى العكامؿ التي يمكف في ضكئيا تفسير استخداـ المعمميف لبيئات التعمـ
اإللكتركني في التعميـ الجامعي .كتككنت عينة الدراسة مف( )ٔٚٛمدرسان في أقساـ مختمفة في جامعة

)(Wageningenفي ىكلندا كقاـ الباحثكف بإعداد استبياف لمتعرؼ إلى العكامؿ المجددة الستخداـ التعميـ

اإللكتركني .كأكضحت نتائج الدراسة أف اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس كآراءىـ تمعب الدكر الحاسـ في
استخداـ بيئات التعمـ اإللكتركني بالجامعات حيث تمثؿ (ٖٗ )%مف التبايف في متغير استخداـ بيئات
التعمـ اإللكتركني .كأكدت النتائج عمى أف آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ األنشطة المطبقة مف خالؿ شبكة

المعمكمات كالتعميـ بمساعدة الحاسب اآللي إيجابية .كما أكضحت الدراسة أىمية إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس

لقيمة فائدة بيئات التعمـ اإللكتركني في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية.
.1

دراسة "ىو" ( 2008 ( Ho

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف إدراكات الطالب في إحدل كميات المكسيقى جامعة الكك ,الستخداـ

تكنكلكجيا المعمكمات كالتعميـ اإللكتركني كاستجاباتيـ لمتحديات المترتبة عمى استخداـ التكنكلكجيا ككسيمة

مساعدة في التعميـ كالتدريس .كتككنت عينة الدراسة مف( )ٔٙطالبان كتـ تطبيؽ استبياف يدكر حكؿ التعميـ

اإللكتركني كتكنكلكجيا المعمكمات إلى جانب إجراء المقابالت معيـ .كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف الطالب

كاثقكف مف قدرتيـ عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات لكنيـ ال يؤمنكف بأف إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات في

المنيج الدراسي سكؼ يحسف مستكل جكدة تعميميـ .كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف دافعية الطالب تتكقؼ

عمى رغبتيـ في المادة الدراسية ,كأسمكب المحاضر ,كادماج تكنكلكجيا المعمكمات التي يجب دائمان أف تككف

مرتبطة بحاجات األفراد .كيمكف االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في مساعدة الجامعات في االستجابة
لمتغيرات التي يحدثيا التعميـ اإللكتركني كتكنكلكجيا المعمكمات

.3

دراسة بورستورف ولو( Borstorff & Lowe ( 2006

ىدفت الدراسة الى التعرؼ إلى االتجاه نحك التعميـ اإللكتركني ,كالذم أصبح أكثر أساليب التعميـ شيكعان
بالجامعات كالمؤسسات التعميمية المختمفة .كما يقكـ التعميـ عف بعد عمى تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركني في

تقديـ المناىج الدراسية كالبرامج التعميمية المختمفة ,كنظ انر لمتطكر الكبير في تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركني
كالتغير في مياـ المعمميف كالمناىج الدراسية فقد أصبح مف الميـ التعرؼ عمى إدراكات المتعمميف كقناعتيـ

ليذا النكع مف التعميـ كمدل فاعميتو .كتككنت عينة الدراسة مف ) (113طالبان كالذيف تـ تطبيؽ استبياف

لمتعرؼ عمى إدراكاتيـ كقناعتيـ بالتعميـ اإللكتركني  .أكضحت نتائج الدراسة أف( )%ٛٛمف أفراد العينة

أظيركا اتجاىات إيجابية كخبرات مكجبة نحك استخداـ التعميـ اإللكتركني ,كنصح ( )%ٜٚمنيـ اآلخريف
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باستخداـ ىذا النكع مف التعميـ .بينما تركزت أكجو قصكر ىذا النكع مف كجية نظر الطالب في الحاجة إلى
المزيد مف التكاصؿ مع المعمميف كالطالب اآلخريف حيث اقترحت اإلناث المزيد مف التكاصؿ مع المعمميف

ككضكح تعميمات االستخداـ  ,بينما طمب الذككر كالطالب األصغر سنان المزيد مف التكاصؿ مع الطالب

اآلخريف .
.4

دراسة جوبتا وأخرون , Gupta –et al ( 2004 (،

أما دراسة جكبتا كأخركف , Gupta (ٕٓٓٗ(,فقد ىدفت إلى الكشؼ عف اتجاىات الطالب كأعضاء ىيئة

التدريس بالجامعة نحك استخداـ التعميـ اإللكتركني .كحاكلت الدراسة التعرؼ إلى اتجاىات طالب الفرقة
الثالثة بكمية طب األسناف كأعضاء ىيئة التدريس بالكمية نحك استخداـ التعميـ اإللكتركني .كتككنت عينة

الدراسة مف(٘ )ٙطالبان بالفرقة الثالثة إلى جانب أربعة أفراد مف أعضاء ىيئة التدريس .كاستخدـ الباحثكف
استبيانان لمتعرؼ عمى اتجاىات الطالب كآراءىـ حكؿ التعميـ اإللكتركني كالمناىج الدراسية اإللكتركنية

course Eكما أجرل الباحثكف مقابالت مع أعضاء ىيئة التدريس كالتي تـ تحميميا كيفيان .كتكصمت نتائج

الدراسة إلى أف( )%ٛٙمف الطالب يدخمكف عمى مكقع المناىج الدراسية اإللكتركنية مف داخؿ الكمية,

ك(ٖ٘ )%منيـ يدخمكف عمى المكاقع أيضان مف المنزؿ كيفضؿ الطالب أسئمة االختيار مف متعدد كتحميؿ

مذكرات إضافية كمشاىدة الرسكـ كالنماذج لتكضيح اإلجراءات اإلكمينيكية .كأكضحت النتائج أيضان

أف( )%ٜٚمف الطالب يفضمكف استخداـ التعميـ اإللكتركني كمساعد أك شيء إضافي بجانب المحاضرات
التقميدية بينما يفضؿ( )%ٚمف الطالب أف يحؿ التعميـ اإللكتركني محؿ المحاضرات التقميدية .كما أظيرت

النتائج أيضان إلى أف أعضاء ىيئة التدريس يدرككف فكائد التعميـ اإللكتركني كلكف يخشكف مف آثاره عمى
حضكر الطالب لممحاضرات كغياب التغذية الراجعة مف الطالب .كاستخمصت الدراسة أف الطالب يعتبركف

التعميـ اإللكتركني كسيمة إيجابية إضافية لطرؽ التعميـ التقميدية بينما ينظر أعضاء ىيئة التدريس نظرة سمبية

الستخداـ التعميـ اإللكتركني.

تعقيب عمى الدراسات السابقة في المحور الثاني :دراسات تناولت االتجاه نحو تقبل التكنولوجيا.
مف خالؿ عرض دراسات تناكلت قياس االتجاه نحكؿ تقبؿ التكنكلكجيا مف خالؿ مقاييس اتجاه ىدفت بعض
الدراسات ,قركاني (ٕٕٔٓ) إلى الكشؼ عف آراء المتعمميف في التعميـ اإللكتركني البنائي االجتماعي عبر

المنتديات التعميمية لتدريس المساقات بأسمكب التعمـ عف بعد  ,ككانت أىـ نتائج ىذه الدراسة إف اتجاىات
الدارسيف نحك استخداـ التكاصؿ المتزامف كغير المتزامف في بيئة التعميـ اإللكتركني في منطقة (سمفيت)

التعميمية كانت متكسطة كقد أكصت الدراسة بضركرة تدعيـ بيئة التعميـ اإللكتركني في منطقة (سمفيت)
التعميمية كمراعاة ضعؼ البنية التحتية لخدمات اإلنترنت في محافظة(سمفيت) كالحث عمى المزيد مف

الدراسات في منطقة سمفيت التعميمية ,أما دراسة الشناؽ ,كدمي (ٕٓٔٓ) ىدفت الى التعرؼ إلى اتجاىات

المعمميف كالطمبة نحك استخداـ التعمـ اإللكتركني في العمكـ  ,ككانت عينة الدراسة عبارة عف معمميف ممف
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درسكا مادة الفيزياء المحكسبة لممرحمة الثانكية  ,كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد اتجاىات إيجابية لدل
المعمميف نحك التعمـ اإللكتركني  ,بينما دراسة ميدم زاده كزمالئو ( (ٕٓٓٛىدفت الى التعرؼ إلى العكامؿ

التي ي مكف في ضكئيا تفسير استخداـ المعمميف لبيئات التعمـ اإللكتركني في التعميـ الجامعي  ,أكضحت
نتائج الدراسة أف اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس كآراءىـ تمعب الدكر الحاسـ في استخداـ بيئات التعمـ

اإللكتركني بالجامعات  ,مف جانب أخر ىدفت دراسة الشيرم (ٕ٘ٓٓ ) التعرؼ إلى اتجاىات اختصاصي
المكتبات كالمعمكمات العامميف في المكتبات األكاديمية تجاه األخذ بأسمكب التعميـ عف بعد في تقديـ دكرات

تدريبية ألغراض التطكير الميني  ,بينما ىدفت دراسة السعادات (ٕ٘ٓٓ) بجامعة الممؾ فيصؿ باإلحساء

الى امكانية استخداـ التعميـ عف بعد في برامج الكمية  ,أظيرت النتائج إلى أف برامج التعمـ عف بعد في
برامج الكمية تؤدم إلى تنمية ميارة استخداـ الحاسكب كالحصكؿ عمى المعمكمات مف شبكات المعمكمات,

كانو سيجعؿ برامج الكمية تتصؼ بالمركنة باإلضافة الى تكفير الكقت كالجيد في عممية التعمـ .كما أشارت
نتائج الدراسة ال ى ضركرة تكفير الكسائؿ كتقنيات التعميـ الحديثة الالزمة لمتعمـ عف بعد  ,أما الدراسات

االجنبية كابمي (ٖٕٔٓ) ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف آراء المتعمميف في التعميـ اإللكتركني البنائي

االجتماعي عبر المنتديات التعميمية لتدريس المساقات بأسمكب التعمـ عف بعد  ,كأظيرت النتائج أف أفراد
عينة الدراسة يكافقكف بشدة عمى سيكلة التعمـ القائـ عمى التعمـ ,باإلضافة كضكح المحتكل التعميمي
لممتعمميف عبر التعمـ القائـ عمى التفاعالت االجتماعية

بيف المتعمميف لمحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة

لمعممية التعميمية  ,أما دراسة "ىك"( ,Ho (ٕٓٓٚفقد ىدفت إلى الكشؼ عف إدراكات الطالب في إحدل

كميات المكسيقى الستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالتعميـ اإللكتركني كاستجاباتيـ لمتحديات المترتبة عمى
استخداـ التكنكلكجيا ككسيمة مساعدة في التعميـ كالتدريس  ,كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف الطالب كاثقكف

مف قدرتيـ عمى اس تخداـ تكنكلكجيا المعمكمات لكنيـ ال يؤمنكف بأف إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات في المنيج

الدراسي سكؼ يحسف مستكل جكدة تعميميـ  ,كقاـ كؿ مف بكرستكرؼ كلك(Borstorff & Lowe (ٕٓٓٙ
بدراسة ىدفت الى التعرؼ إلى االتجاىات نحك التعميـ اإللكتركني  ,أكضحت نتائج الدراسة أف( )%ٛٛمف
أفراد العينة أظيركا اتجاىات إيجابية كخبرات مكجبة نحك استخداـ التعميـ اإللكتركني ,كنصح ( )%ٜٚمنيـ

اآلخريف باستخداـ ىذا النكع مف التعميـ .بينما تركزت أكجو قصكر ىذا النكع مف كجية نظر الطالب في

الحاجة إلى المزيد مف التكاصؿ مع المعمميف كالطالب اآلخريف حيث اقترحت اإلناث المزيد مف التكاصؿ مع

المعمميف ككضكح تعميمات االستخداـ  ,بينما طمب الذككر كالطالب األصغر سنان المزيد مف التكاصؿ مع
الطالب اآلخريف  ,أما دراسة جكبتا كزمالئو (ٕٗٓٓ(  , Guptaفقد ىدفت إلى الكشؼ عف اتجاىات
الطالب كأعضاء ىيئة التدريس بالجامعة نحك استخداـ التعميـ اإللكتركني  ,كتكصمت نتائج الدراسة إلى

أف( )% ٛٙمف الطالب يدخمكف عمى مكقع المناىج الدراسية اإللكتركنية مف داخؿ الكمية ,ك(ٖ٘ )%منيـ
يدخمكف عمى المكاقع أيضان مف المنزؿ كيفضؿ الطالب أسئمة االختيار مف متعدد كتحميؿ مذكرات إضافية

كمشاىدة الرسكـ كالنماذج لتكضيح اإلجراءات اإلكمينيكية .كأكضحت النتائج أيضان أف( )%ٜٚمف الطالب
يفضمكف استخداـ

التعميـ اإللكتركني كمساعد أك شيء إضافي بجانب المحاضرات التقميدية بينما
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يفضؿ( )%ٚمف الطالب أف يحؿ التعميـ اإللكتركني محؿ المحاضرات التقميدية .كما أظيرت النتائج أيضان
إلى أف أعضاء ىيئة التدريس يدرككف فكائد التعميـ اإللكتركني كلكف يخشكف مف آثاره عمى حضكر الطالب

لممحاضرات كغياب التغذية الراجعة مف الطالب.

مف خالؿ عرض الدراسات السابقة كالتعقيب عمييا  ,ال سيما في ظؿ ندرة األبحاث المشابية ليذه الدراسة

كالتي طبقت في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تحديدان ,كندرة الباحثيف الذيف تناكلكا ىذا المكضكع بأم

مجاؿ مف مجاالت التعميـ في قطاع غزة أك حتى في فمسطيف كاف البد لمباحث أف يسعى جاىدان لالطالع
عمى االبحاث التي تكافرت في الكطف العربي اك في جامعات عالمية  ,كقد كانت أكجو االفادة لمباحث

كالتالي:
ٔ.

تحديد المنيج التجريبي ذم التصميـ شبو التجريبي المناسب لمدراسة .

ٕ.

اختيار االساليب االحصائية المناسبة .

ٖ.

اعداد أدكات الدراسة اختبار تنمية اكتساب المفاىيـ التكنكلكجيا ك مقياس االتجاه ,كتصميـ المكقع
االلكتركني .
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مقدمة:
يعرض ىذا الفصؿ اإلجراءات التي اتبعيا الباحث لتطبيؽ الدراسة الميدانية ,تمييدان لإلجابة عف اسئمة الدراسة

كالحكـ عمى فرضياتيا مف خالؿ اعداد األدكات كالتأكد مف صدقيا كثباتيا كتحميؿ كتفسير النتائج .حيث قاـ
الباحث بتحديد ك عرض خصائص مجتمع الدراسة ,باإلضافة لبياف خطكات تطكير أدكات الدراسة كالتحقؽ

مف صدقيا كثباتيا .ك يختتـ ىذا الفصؿ بعرض المعالجات اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ البيانات

التي تـ جمعيا عبر أدكات الدراسة.
منيجية الدراسة :

كيعرؼ التصميـ شبو التجريبي بأنو
اعتمدت ىذه الدراسة المنيج التجريبي ذم التصميـ شبو التجريبي ّ ,
تصميـ تجريبي حقيقي (جزئيان) ,يتـ فيو ضبط (بعض) المصادر التي تيدد الصدؽ الداخمي كليس كمّيا,
كيستخدـ في الحاالت التي يصعب فييا تكفير ضبط تجريبي تاـ (الكيالني كالشريفيف )ٕٓٔٙ ,كقد قاـ
الباحث باختيار عينة قصدية ,كمف ثـ تـ تقسيميا الى مجمكعتيف  ,احداىما المجمكعة التجريبية التي يتـ

تدريسيا كفؽ برنامج قائـ عمى استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية ,كذلؾ لقياس تأثيره عمى المتغير التابع االكؿ

" اختبار اكتساب المفاىيـ التكنكلكجية " كالمتغير التابع الثاني " اتجاىات الطالبات نحك استخداـ التكنكلكجيا
في التعميـ " ,كاالخرل المجمكعة الضابطة التي يتـ تدريسيا بالطرؽ االعتيادية فقط في جامعة االزىر-غزة .
مجتمع الدراسة :
يتككف مجتمع الدراسة مف طالبات كمية التربية في جامعة االزىر -غزة لمعاـ الجامعي  ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙكالبالغ

عددىف  ٕٗٙطالبة المسجالت لمفصؿ الدراسي الثاني في كمية التربية بجامعة االزىر–غزة ,كذلؾ حسب
كشكفات كمية التربية بجامعة االزىر-غزة.
عينة الدراسة :

تككنت عينة الد ارسة مف (ٓ )ٙطالبة مف طالبات المسجالت لمساؽ مدخؿ الى التكنكلكجيا في التعميـ لمعاـ

الدراسي  ,ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙمقسمة بشكؿ عشكائي عمى النحك االتي :

المجموعة التجريبية :تتككف مف (ٖٓ) طالبة مف طالبات مساؽ مدخؿ الى التكنكلكجيا في التعميـ التي
تجرم عمييف المعالجة كيتـ تدريسيف مف خالؿ برنامج قائـ عمى استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية .

المجموعة الضابطة :تتككف مف (ٖٓ ) طالبة مف طالبات مساؽ مدخؿ الى التكنكلكجيا في التعميـ كالتي يتـ
تدريسيف بالطرؽ االعتيادية.
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العينة االستطالعية:
بيػػدؼ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ كثبػػات اختبػػار اكتسػػاب المفػػاىيـ التكنكلكجيػػة قػػاـ الباحػػث باختيػػار عينػػة

عش ػكائية اسػػتطالعية حجميػػا (ٖٓ) طالبػػة ممػػف سػػبؽ كأف درسػػف مسػػاؽ مػػدخؿ الػػى التكنكلكجيػػا فػػي التعمػػيـ
بجامعة األزىر -غزة ,لتقييـ صدؽ كثبات أدكات الدراسة.
أدوات الدراسة وموادىا :
ٔ.

اختبار اكتساب المفاىيـ التكنكلكجية .

ٕ.

مقياس اتجاىات الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ في التدريس.

ٖ.

البرنامج القائـ عمى تكظيؼ أدكات جكجؿ.

خطوات الدراسة :
بناء اختبار اكتساب المفاىيم التكنولوجية .
قاـ الباحث بعقد كرشة عمؿ مع مجمكعة مف األكاديمييف كالخبراء لتحديد قائمة مفاىيـ تعميمية تكنكلكجية ,
كباالستعانة بالمفاىيـ الكاردة في كتاب مدخؿ الى التكنكلكجيا في التعميـ كالمساؽ عمى الطالبات في مبحث
مقدمة في تكنكلكجيا التعميـ في جامعة االزىر لمعاـ الجامعي ,ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙقاـ بتحديد قائمة مفاىيـ

تكنكلكجية(ممحؽ رقـٕ) ,كمف ثـ تـ اعداد فقرات االختبار(ٕ٘ سؤاؿ) (اختبار التحصيمي ممحؽ رقـٖ) مكزعة
عمى تمؾ المفاىيـ حسب أىميتيا مف خالؿ مخرجات كرشة العمؿ  ,كتـ تحكيمو كايجاد معامؿ الصعكبة

كالتمييز لو  ,كقد أخذ االختبار شكؿ كاحد (االختيار مف متعدد) ,كقد راعى الباحث عند صياغة فقرات
االختبار ما يمي :
ٔ.

تككف الفقرات شاممة لقائمة المفاىيـ التكنكلكجية الكاردة في مبحث مقدمة في تكنكلكجيا التعميـ .

ٕ.

الفقرات كاضحة كبعيدة عف الغمكض كالمبس.

ٖ.

سميمة مف الناحية المغكية كاإلمالئية.

صياغة تعميمات االختبار
تـ صياغة تعميمات االختبار كعرضيا مف خالؿ الكرقة األكلى لالختبار (ممحؽ رقـ  3االختبار) ,كتـ التنكيو

في التعميم ات الى اليدؼ مف االختبار  ,ككيفية االجابة عمى اسئمة االختبار ,مع مراعاه استخداـ لغة
كمفردات تتناسب مع الطالبات .
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صدق االختبار
يعرؼ صدؽ األداة بقدرتيا عمى قياس ما كضعت مف أجؿ قياسو ,ككذلؾ عف درجة تفسير القيـ الناتجة

جراء تطبيقيا .ىناؾ العديد مف أساليب التحقؽ مف صدؽ استبانة البحث ,كقد استخدـ الباحث اختباريف منيا
كىي كالتالي:
.2

صدق المحكمين :

بعد اعداد االختبار بصكرتو االكلية ,تـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة كالكفاءة في

المناىج كطرؽ التدريس كتكنكلكجيا التعميـ كالبالغ عددىـ (( )4ممحؽ رقـ  1بأسماء المحكميف كرتبيـ

األكاديمية كاختصاصيـ) ,كذلؾ لالستفادة مف خبراتيـ في إجراء التعديالت المطمكبة حتى يصبح االختبار
عمى اكمؿ كجو .
ككانت مالحظات المحكميف تدكر حكؿ :
ٔ.

تكزيع في مكاقع االسئمة .

ٕ.

تصحيح لبعض األخطاء اإلمالئية كالمغكية.

كقػػد اسػػتجاب الباحػػث لمتعػػديالت التػػي اتفػػؽ عمييػػا غالبيػػة المحكمػػيف ,كاسترشػػد بمػػا لػػـ يػػتـ االتفػػاؽ عميػػو بعػػد
التشاكر مع األستاذ الدكتكر المشرؼ عمى الدراسة كبعد إجراء الباحث لمتعديالت المطمكبة ,قاـ بتطبيقيا عمػي

عينة الدراسة الختبار صدؽ اتساقيا الداخمي كالبنائي.
ب .صدق االتساق الداخمي:
يقصد بصدؽ ا التساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار كالدرجة الكمية لألسئمة .كيحسب
صدؽ االتساؽ

الداخمي مف خالؿ إيجاد معامؿ ارتباط

بيرسكف ( Pearson’s Correlation

 ) Coefficientلكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار .كقد اعتمد الباحث في ذلؾ عمى

عينة استطالعية حجميا  30مف طمبة كمية التربية بجامعة األزىر – غزة ممف سبؽ كأف درسكا مساؽ مدخؿ
الى التكنكلكجيا في التعميـ مف خارج عينة الدراسة الفعمية .يبيف جدكؿ رقـ ( )1نتائج صدؽ االتساؽ

الداخمي لالختبار.
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جدكؿ( :)1معامالت ارتباط درجة كؿ سؤاؿ مع الدرجة الكمية لالختبار( ,ف =.)30
القيمة

القيمة

السؤال

معامل االرتباط

1

**0.706

0.000

2

*0.432

0.021

15

3

*0.394

0.036

16

*0.342

4

*0.365

0.036

17

**0.587

0.001

5

*0.465

0.011

18

**0.505

0.004

6

**0.758

0.000

19

*0.366

0.037

7

*0.432

0.017

20

**0.505

0.004

8

*0.392

0.036

21

*0.384

0.036

9

**0.668

0.000

22

**0.585

0.001

10

*0.364

0.036

23

*0.411

0.024

11

*0.341

0.018

24

**0.631

0.000

12

**0.516

0.003

25

*0.366

0.037

13

**0.481

0.007

االحتمالية

السؤال

معامل االرتباط

14

**0.577

0.001

*0.384

0.036
0.055

االحتمالية

* داؿ عند مستكل داللة (٘ٓ ** ,)ٓ.داؿ عند مستكل داللة (ٔٓ.)ٓ.
تظير النتائج في جدكؿ رقـ ( )1أف معامالت ارتباط درجة كؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار اكتساب المفاىيـ
التكنكلكجية مع الدرجة الكمية لالختبار تتراكح ما بيف ( )0.342–0.758كىي قيـ دالة إحصائيان عند مستكل

داللة  , 0.05كعميو فإنو يمكف الحكـ عمى أف أسئمة االختبار تتسـ بصدؽ االتساؽ الداخمي.
حساب معامالت السيولة والتمييز:

يعبر معامؿ السيكلة عف نسبة الطمبة الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابة صحيحة ,كيمكف حساب معامؿ السيكلة
مف المعادلة التالية
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معامؿ السيكلة=

عدد الطمبة الذيف أجابكا إجابة صحيحة عف السؤاؿ
عدد الطمبة الذيف حاكلكا اإلجابة عف السؤاؿ

ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ السيكلة لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعكبتيا 0.20

اك تزيد عف .0.80

جدكؿ ( :)2معامالت السيكلة كالصعكبة كالتمييز( ,ف=)30
السؤال

معامل السيولة

معامل التمييز

السؤال معامل السيولة معامل التمييز
1

0.22

0.40

14

0.79

0.30

2

0.25

0.50

15

0.22

0.40

3

0.50

0.50

16

0.78

0.23

4

0.28

0.50

17

0.77

0.25

5

0.47

0.50

18

0.75

0.50

6

0.40

0.70

19

0.30

0.50

7

0.50

0.60

20

0.30

0.80

8

0.23

0.30

21

0.57

0.60

9

0.21

0.30

22

0.37

0.40

10

0.53

0.40

23

0.26

0.25

11

0.22

0.40

24

0.79

0.30

12

0.25

0.50

25

0.22

0.40

13

0.50

0.50
متوسط معامل السيولة= 0.423
متوسط معامل التمييز= 0.441
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معامؿ التمييز كيقصد بو قدرة االختبار عمى التمييز بيف الطمبة طبقان لمقدرات العقمية كالمعارؼ التي

يمتمككنيا ,كيمكف حساب معامؿ التمييز مف المعادلة التالية
معامؿ التمييز=

د )ص(

ع )ص(
ف

حيث أف :
ع(ص) = عدد الطمبة الذيف أجابكا إجابة صحيحة عمى الفقرة مف المجمكعة العميا .
د(ص) = تمثؿ عدد الطمبة الذيف أجابكا إجابة صحيحة عمى الفقرة مف المجمكعة الدنيا .
ف = أعداد أفراد إحدل المجمكعتيف العميا أك الدنيا.
كالحتساب معامؿ التمييز مثمت المجمكعة العميا بالطالبات العشرة (بما نسبتيا  %33.33مف العينة
االستطالعية) ذكم أعمى تحصيؿ في اختبار اكتساب المفاىيـ التكنكلكجية بينما تمثمت المجمكعة الدنيا

بالطالبات العشرة ذكم أدنى تحصيؿ في ذات االختبار (بما نسبتيا  %33.33مف العينة االستطالعية).
جدكؿ رقـ ( )2يعرض معامالت السيكلة كالصعكبة كالتمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار ككذلؾ
المتكسطات لكؿ مف معامالت السيكلة كالصعكبة كالتمييز.

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )2أف قيـ معامالت الصعكبة ألسئمة االختبار تراكحت بيف ( ) 0.21 ,0.79كىي
قيـ تدؿ عمى مستكل مناسب لصعكبة أسئمة االختبار  .كما تراكحت معامالت التمييز ألسئمة االختبار بيف

( )0.80 ,0.23كىي أيضا قيـ تدؿ عمى مستكل مناسب لقدرة أسئمة االختبار عمى التمييز بيف فئات

الطالبات.

ثبات االختبار
يقصد بالثبات حساب قدرة االختبار عمى إعطاء نفس النتائج إذا تكرر استخدامو تحت نفس الظركؼ ( نفس

الطمبة ك البيئة المحيطة) ,كيمكف قياس ثبات االختبار مف خالؿ قياس تحرره مف خطأ القياس العشكائي.

كقياس الثبات كفؽ التعريؼ السابؽ يتطمب إعادة تطبيؽ االختبار ( (Test-retest reliabilityمرة أخرل
بفارؽ زمني كعمى نفس الطمبة ك تحت نفس الظركؼ ,كىذا األمر صعب مف الناحية العممية نظ انر لككف
مجتمع البحث صغير ,كلعدـ تقبؿ معظـ المبحكثيف لتكرار ذات المقياس أكثر مف مرة .لذا استخدـ الباحث

طريقتيف لقياس ثبات أداة البحث كىما اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach Alphaلحساب ثبات االتساؽ

الداخمي لممقياس ,ك كذلؾ طريقة التجزئة النصفية ).(Split-Half
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.2

معامل ألفا كرونباخ:

يقيس معامؿ ألفا كركنباخ درجة ارتباط مجمكعة مف الفقرات (األسئمة) لتشكؿ مقياسان (اختبا انر) متسؽ

داخميان ,كيعتبر مف أكثر معامالت قياس االتساؽ الداخمي تطبيقان في الدراسات اإلنسانية .ك إذا تجاكزت
قيمة اختبار ألفا كركنباخ  0.7فإف ىذا يعتبر مؤش انر عمى ثبات المقياس .كقد بمغت قيمة معامؿ ألفا

كركنباخ  ,0.832األمر الذم يدلؿ ك يؤكد ثبات االتساؽ الداخمي الختبار اكتساب المفاىيـ التكنكلكجية.
.1

طريقة التجزئة النصفية:

تعتبر طريقة التجزئة النصفية بديالن عمميان إلعادة تطبيؽ االختبار عمى نفس المجمكعة لمرة ثانية تحت نفس
الظركؼ  ,كتعتمد طريقة التجزئة النصفية عمى تجزئة أسئمة االستبانة إلى جزأيف ( األسئمة ذات األرقاـ

الفردية  ,كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية) كمف ثـ حساب معامؿ االرتباط بينيما ,كيتـ تصحيح معامؿ االرتباط

باستخداـ معامؿ جتماف ( )Guttman's Coefficientلممحاكر ذات عدد الفقرات الفردم كقد بمغت قيمة

معامؿ االرتباط الختبار التجزئة النصفية  0.817كبعد التعديؿ  0.899كىي قيمة دالة إحصائيان عند

مستكل داللة ( ,)0.05 ≤ αكبذلؾ تكافقت نتائج تطبيؽ اختبارم ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية عمى ثبات
اختبار اكتساب المفاىيـ التكنكلكجية.
ثانياً :مقياس اتجاه الطالبات نحو تقبل التكنولوجيا
قاـ الباحث بإعداد مقياس االتجاىات لدل الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا في جامعة االزىر– غزة ( ,ممحؽ

رقـ  4مقياس اتجاىات الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا ) مكزعة عمى أربعة محاكر كىي :

ٔ .محكر اتجاىات الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية .ٕ .محكر مشاركة الطالبات .
ٖ .محكر المساواة بيف الطالبات  .ٗ .محكر التفاعؿ .

جدكؿ ( : )3تكزيع عدد الفقرات في مقياس االتجاىات
عدد الفقرات

المحور
محكر اتجاىات الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية

ٛ

محكر مشاركة الطالبات

ٛ

محكر المساكاة بيف الطالبات

ٛ

محكر التفاعؿ

ٛ

المجمكع

ٕٖ
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اعتمد الباحث مقياس ليكرت  Likertبتدرج مف الرقـ  1الى الرقـ  , 5حيث يرمز الرقـ  1الى "المعارضة
بشدة" عمى الفقرة  ,كالرقـ  2الى "المعارضة"  ,كالرقـ  3الى "الحيادية"  ,كالرقـ  4الى "المكافقة"  ,كالرقـ 5

الى "المكافقة بشدة" .

صدق مقياس اتجاه الطالبات نحو تقبل التكنولوجيا
يقصػػد بصػػدؽ األداة ىػػك قػػدرتيا عمػػى قيػػاس مػػا كضػػعت مػػف أجػػؿ قياسػػو ,ممػػا يرفػػع مسػػتكل الثقػػة
بالنتائج .كبيدؼ التحقؽ مف صدؽ استمارة الدراسة استخدـ الباحث ثالث اختبارات كىي:
.2

صدق المحكمين:
الختب ػػار م ػػدل ص ػػالحية االس ػػتمارة لقي ػػاس اتج ػػاه الطالب ػػات نح ػػك تقب ػػؿ التكنكلكجي ػػا ,ع ػػرض الباح ػػث

االسػػتمارة بشػػكميا األكلػػي ( ممحػػؽ ) 4عمػػى عػػدد  4محكمػػيف ( ممحػػؽ )1بيػػدؼ الحكػػـ عمػػى صػػالحيتيا لجيػػة
قياس ما صيغت مف أجؿ قياسو كانسجاـ اتجاىات أسئمتيا كترتيبيا كمالئمة طكؿ فقراتيا .كالتأكد مػف كضػكح

كسػػالمة صػػياغتيا ككفايػػة خياراتيػػا .كقػػد أرفػػؽ الباحػػث باالسػػتمارة خطػػة الد ارسػػة مبػػيف فييػػا عنكانيػػا ,أىػػدافيا,

تساؤالتيا كفرضياتيا لتككف عكنان لممحكميف في فيـ أىداؼ الدراسة.

كقد استجاب الباحث لمتعديالت التي اتفؽ عمييا غالبية المحكميف ,كاسترشد ببقية التعميقات ,ك قد قاـ الباحث
بإجراء التعديالت التالية عمى النسخة األكلية لالستمارة:
ٔ.

تنسيؽ كترتيب شكؿ االستمارة.

ٕ.

تصحيح لبعض األخطاء اإلمالئية كالمغكية.

كبػػإجراء التعػػديالت الس ػػابقة أصػػبحت االس ػػتمارة جػػاىزة الختبػػار ص ػػدؽ اتسػػاقيا ال ػػداخمي كصػػدقيا البن ػػائي –

ممحؽ.4

ب .صـــدق االتســـاق الـــداخمي :يقصػػد بصػػدؽ االتسػػاؽ(الفقرات) الػػداخمي مػػدل اتسػػاؽ كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات
االستمارة مع المحكر الذم تنتمي إليو.
كقد تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ اختيار العينة االستطالعية حيث تـ احتساب معامؿ

ارتباط بيرسكف ( )Pearson’s Correlation Coefficientلكؿ فقرة مف فقرات المحاكر األربعة.

يعرض جدكؿ رقـ ( )4معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر في استمارة قياس اتجاه

الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا.
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يتضح مف النتائج أف ىناؾ ارتباطان داالن إحصائيان عند مستكل ( )0.05 ≤ αبيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية

لممحكر الذم تنتمي إليو ,مما يدلؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات استمارة اتجاه الطالبات نحك تقبؿ

التكنكلكجيا.

جدكؿ ( :)4معامالت ارتباط درجة كؿ فقرة مف االستمارة مع درجة المحكر الذم تنتمي إليو( ,ف=ٖٓ).
الفقرة

المحور

معامل

القيمة

الفقرة

االحتمالية

االرتباط
*0.596
1
محكر اتجاىات *0.600
2
الطالبات نحك *0.601
3
*0.631
4
ات
ك
أد
استخداـ
*0.697
5
جكجؿ التعميمية *0.738
6
*0.720
7
*0.673
8
*0.619
1
*0.474
2
محكر مشاركة *0.795
3
*0.797
4
الطالبات
*0.655
5
*0.600
6
*0.679
7
*0.596
8
*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة

1
0.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
1
0.00
2
ٔ0.0
3
0.00
4
0.00
5
0.00
6
0.00
7
0.00
8
0.00
(.)0.05 ≤ α

المحور

محكر المساكاة
بيف الطالبات

محكر التفاعؿ

معامل
االرتباط
*0.546
*0.505
*0.512
*0.670
*0.717
*0.576
*0.610
*0.593
*0.586
*0.576
*0.673
*0.491
*0.688
*0.386
*0.679
*0.596

القيمة
االحتمالية
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.03
0.00
0.00

ج .الصدق البنائي
يقيس الصدؽ البنائي مدل االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر مف المحاكر األربعة مػع الدرجػة الكميػة

لالسػػتمارة .كلمتحقػػؽ مػػف ذلػػؾ قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ محػػكر مػػع
الدرجة الكمية لالستمارة .تظير قػيـ معػامالت االرتبػاط بػيف الدرجػة الكميػة لممحػاكر األربعػة مػع الدرجػة الكميػة

لالستمارة في جدكؿ رقـ ٘ أف ىناؾ ارتباطان داالي إحصائيان عند مسػتكل ( )0.05 ≤ αبػيف الدرجػة الكميػة لكػؿ

مف المحاكر األربعة كالدرجة الكمية لالستمارة ,مما يدلؿ عمى الصدؽ البنائي لالستمارة.

دلمت نتائج اختبارات صدؽ استمارة االستقصاء الثالثة صالحية االستمارة لقياس اتجاه الطالبات نحك تقبؿ
التكنكلكجيا.
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جدكؿ ( : )5معامالت االرتباط بيف المحاكر األربعة كبيف الدرجة الكمية لالستمارة( ,ف=)30
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

المجال

م

*0.730

0.00

 2محكر مشاركة الطالبات

*0.853

0.00

 3محكر المساكاة بيف الطالبات

*0.872

0.00

 4محكر التفاعؿ

*0.775

0.00

 1محكر اتجاىات الطالبات نحك استخداـ
أدكات جكجؿ التعميمية

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ()0.05 ≤ α
ثبات استمارة اتجاه الطالبات نحو تقبل التكنولوجيا
يقصػػد بثبػػات المقيػػاس ىػػك مػػدل تحػػرر المقيػػاس الخاضػػع لالختبػػار مػػف خطػػأ القيػػاس العشػكائي ,كالػػذم يمكػػف
التحقػػؽ منػػو مػػف خػػالؿ عػػدة طػػرؽ أىميػػا طريقػػة إعػػادة اختبػػار ذات المقيػػاس م ػرة أخػػرل ( (Test-retest

 reliabilityبعػػد فت ػرة مػػف الػػزمف كلػػنفس المستقصػػى مػػنيـ كفػػي نفػػس الظػػركؼ التػػي سػػادت االختبػػار األكؿ,

كالحصكؿ عمى نفػس النتػائج مػف خػالؿ االرتبػاط بػيف قػيـ المقيػاس المسػتخدـ مػرتيف ,كنظػ انر لصػعكبة حسػاب

الثب ػػات بي ػػذه الطريق ػػة م ػػف الناحي ػػة العممي ػػة ,ف ػػإف الباح ػػث اعتم ػػد عم ػػى طػ ػريقتيف كىم ػػا اختب ػػار ألف ػػا كركنب ػػاخ

( )Cronbach Alphaلحساب ثبات االتساؽ الداخمي لممقياس ,كطريقة التجزئة النصفية ).(Split-Half
.3

معامل ألفا كرونباخ:
يعرض جدكؿ رقـ ( )6قيمة معامؿ ألفا كركنباخ لكؿ محكر مف محاكر االستمارة ككذلؾ لجميع

فقرات االستمارة .نجد أف جميع قيـ معامالت ألفا كركنباخ لكؿ محكر مف محاكر االستمارة ككذلؾ جميع
فقرات االستمارة مرتفعة جدان ( أكبر مف  ( 0.7مما يدلؿ عمى ثبات االتساؽ الداخمي الستمارة لقياس اتجاه
الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا.
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جدكؿ ( :)6معامؿ الثبات ألفا كركنباخ لمحاكر االستمارة ككؿ االستمارة( ,ف=)30
م

عدد الفقرات

المحور

 1محكر اتجاىات الطالبات نحك استخداـ

8

 2محكر مشاركة الطالبات

8

0.831

 3محكر المساكاة بيف الطالبات

8

0.898

 4محكر التفاعؿ

8

0.814

32

0.944

أدكات جكجؿ التعميمية

االستمارة ككل
.4

معامل كرونباخ ألفا
0.911

طريقة التجزئة النصفية:

تعتمد طريقة التجزئة النصفية عمى تجزئة فقرات االستمارة إلى جزأيف ( األسئمة ذات األرقػاـ الفرديػة ,كاألسػئمة
ذات األرقػػاـ الزكجيػػة) كمػػف ثػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بينيمػػا ,كقػػد تػػـ تصػػحيح معامػػؿ االرتبػػاط باسػػتخداـ

معامؿ سبيرماف ( )Sperman's Coefficientلممحػاكر ذات عػدد الفقػرات الزكجيػة كجتمػاف ( Guttman's
 )Coefficientلممحاكر ذات عدد الفقرات الفردم.
جدكؿ ( :)7معامؿ الثبات ( التجزئة النصفية ) لمحاكر االستمارة ككؿ فقرات االستمارة( ,ف=)30
عدد الفقرات

معامؿ االرتباط

معامؿ االرتباط المعدؿ

المحكر

ـ

8

*0.936

*0.97

 2محكر مشاركة الطالبات

8

*0.744

*0.85

 3محكر المساكاة بيف الطالبات

8

*0.783

*0.88

 4محكر التفاعؿ

8

*0.761

*0.86

32

*0.931

*0.96

 1محكر اتجاىات الطالبات نحك

استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية

االستمارة ككؿ

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ()0.05 ≤ α
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يعػػرض جػػدكؿ رقػػـ ( )7قػػيـ معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية ,كيتضػػح أف معػػامالت االرتبػػاط لجميػػع
المحػػاكر ككػػذلؾ لجميػػع فق ػرات االسػػتمارة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة (  . )   0.05كبيػػذه القػػيـ يكػػكف

الباحث قد تحقؽ مف ثبات أداة الدراسة.

تػػدلؿ قػػيـ اختبػػارات الصػػدؽ كالثبػػات السػػتمارة االستقصػػاء صػػالحيتيا لقيػػاس اتجػػاه الطالبػػات نحػػك تقبػػؿ

التكنكلكجيا ,كبالتالي تككف االستمارة في شكميا الحالة جاىزة لجمع البيانات مف عينة الدراسة.
الموقع االلكتروني:

قاـ الباحث بإنشاء كتصميـ مكقع إلكتركني باستخداـ أدكات مكاقع جكجؿ  ,Google Sitesكيحتكم ىذا
المكقع عمى المادة الدراسية في مبحث مدخؿ الى التكنكلكجيا في التعميـ كالمفاىيـ التكنكلكجيا (رابط المكقع/

https://sites.google.com/s/0B9U_ZQ7_oeE1aGswbEhTMWFGMHM/p/0B9U_ZQ7

 , ) _oeE1WU5Zb0ZiSnhrcFk/editكأيضا دليؿ التدريب عمى كيفية استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية

(ممحؽ رقـ ٘ ) ,كالتي تـ تدريسيا باستخداـ البرنامج  ,كيحتكم المكقع أيضان عمى عدة أدكات كخدمات
تقدميا شركة جكجؿ بشكؿ مجاني كىذه الخدمات ىي  :اليكتيكب  ,نماذج جكجؿ  ,دردشة جكجؿ ,

مجمكعات جكجؿ  ,تـ دمجيا معا في المكقع االلكتركني
صكرة رقـ ( : )1المفاىيـ التكنكلكجيا  -كاجية المكقع االلكتركني
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صورة رقم ( )2أدكات جكجؿ  -كاجية المكقع االلكتركني

صورة رقم ( )3مصطمحات في التعميـ االلكتركني  -كاجية المكقع االلكتركني

خطوات الدراسة :
ٔ -االطالع عمى األدبيات كالبحكث كالدراسات السابقة .

ٕ -تحميؿ المحتكل لمبحث مدخؿ لمتكنكلكجيا في التعميـ.
ٖ -اعداد اختبار المفاىيـ التكنكلكجية.

ٗ -اعداد مقياس االتجاه نحك تقبؿ التكنكلكجيا.
٘ -اعداد دليؿ كيفية استخداـ أدكات جكجؿ.

 -ٙاختيار عينة الدراسة االستطالعية كالضابطة كالتجريبية كاجراء التطبيؽ القبمي.
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المعالجات اإلحصائية:
تـ إعداد نمكذج رقمي إلدخاؿ البيانات التي تـ جمعيا في و
كؿ مف االختباريف القبمي كالبعدم الكتساب

المفاىيـ التكنكلكجية ,ككذلؾ مقياس اتجاه الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا باستخداـ

برنامج الحزمة

اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ( Statistical Package for Social Sciences )SPSSاإلصدار ٕٕ,
ك تمى ذلؾ ترميز األسئمة كالخيارات ,ك معالجة القراءات الشاذة ك القيـ المفقكدة ,إلى جانب حساب قيـ

المتكسطات الحسابية لممتغيرات كاالمتحانات ,لتككف بذلؾ جاىزة لمعالجتيا إحصائيان بيدؼ بياف خصائص
مجتمع الدراسة كاإلجابة عمى تساؤالت الدراسة كالحكـ عمى فرضياتيا.

خالل تحميل النتائج استخدم الباحث االختبارات اإلحصائية التالية:
ٔ.

التكـــــ اررات ،النســـــب المئويـــــة ،المتوســـــط الحســـــابي واالنحـــــراف المعيـــــاري (

Frequency,

 :)Percentages, Mean and Standard deviationاستخدميا الباحث لكصؼ التكػ اررات فػي

ٕ.

عينة الدراسة ,ك ترتيب األكلكيات كفي اختبار الفرضيات.

معامــل ارتبــاط بيرســون ) :(Pearson’s Correlation Coefficientلقيػػاس درجػػة االرتبػػاط ,
كاسػػتخدميا الباحػػث لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لممقيػػاس ككػػذلؾ فػػي طريقػػة التجزئػػة النصػػفية لقيػػاس

ٖ.
ٗ.
٘.

الثبات .

اختبار كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha):لقياس ثبات فقرات محاكر مقياس اتجاىات الطالبات
نحك التكنكلكجيا.

معامــل ارتبــاط ســبيرمان بــروان ( (Spearman-Brownلقيػػاس ثبػػات مقيػػاس اتجاىػػات الطالبػػات
نحك التكنكلكجيا.

اختبار "ت" لمفرق بـين عينتـين مسـتقمتين ( )Independent Samples T-Testلمعرفػة مػا إذا
كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مجمػػكعتيف مسػػتقمتيف مػػف البيانػػات .كاسػػتخدمو الباحػػث

.ٙ

لدراسة أم فركؽ في اختبار اكتساب الميارات التكنكلكجية بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية.

مؤشر حجم التأثير كوىن ( :)Cohen's dكيستخدـ لتقدير حجـ تأثير متغير مستقؿ مف فئتيف عمى
متغيػػر تػػابع متصػػؿ ,كاسػػتخدمو الباحػػث لتقػػدير حجػػـ تػػأثير اختبػػار ت لعينتػػيف مسػػتقمتيف .كلقػػد أشػػار
ككىف ( )Cohen, 1988أف المؤشر يأخذ قيمان أكبر مف صفر كأشار إلى معايير لمحكـ عمى قيمة
حجػػـ األثػػر المسػػتخرجة بكاسػػطة حجػػـ مؤشػػر كػػكىف

.7

 dحيػػث اعتب ػره صػػغي انر عنػػد القيمػػة (ٕ)ٓ.

كمتكسطان عند القيمة (٘ )ٓ.كاعتبره كبي انر إذا كاف أكبر مف (.)ٓ.ٛ

اختبار تحميل التباين األحـادي المصـاحب ( :)Analysis of Covariance ANCOVAلمعرفػة مػا
إذا كػػاف ىنػػاؾ تػػأثير ألكثػػر مػػف متغيػػر مسػػتقؿ عمػػى متغيػػر تػػابع .كاسػػتخدمو الباحػػث لد ارسػػة الختبػػار
فرضية كجكد فركؽ بيف اتجاىات الطالبات في المقياس القبمي كالبعدم تعزل لطريقة التدريس.
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.ٛ

معامل التأثير مربع ايتا 2 ( :

) كيستخدـ لتقدير حجـ تأثير متغير مستقؿ مف أكثر مف فئتيف عمى

متغير تابع متصؿ ,كاستخدمو الباحث لتقدير حجػـ تػأثير اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم المصػاحب.
ك يأخػػذ المؤشػػر قيمػان بػػيف ٓ كا  ,ك معيػػار الحكػػـ عمػػى قيمػػة حجػػـ األثػػر المسػػتخرجة بكاسػػطة معامػػؿ

( 2

) حيث يعتبر صػغي انر عنػد القيمػة أقػؿ مػف ( )0.01كمتكسػطان إذا كػاف ( )0.06كتػأثي ار كبيػ ار

عند القيمة ( )0.14أك أكبر.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال االول .

 عرض نتائج السؤال الثاني .
 التوصيات .

 المقترحات .
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
مقدمة
يعرض ىذا الفصؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي لنتائج الطالبات في االختباريف القبمي كالبعدم الكتساب المفاىيـ
التكنكلكجية ,ككذلؾ مقياس اتجاه الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا ,بيدؼ الحكـ عمى فرضيات الدراسة.

كينقسـ ىذا الفصؿ لجزئييف األكؿ يتناكؿ التحميؿ الخاص بنتائج اختبار اكتساب المفاىيـ التكنكلكجية ,بينما
يتناكؿ الجزء الثاني تحميؿ مقياس اتجاه الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا.

الجزء األول  :اختبار الفرضيات حول اكتساب المفاىيم التكنولوجية
شاركت  60طالبة مف طالبات مساؽ مدخؿ الى التكنكلكجيا في التعميـ المتضمف في خطة كمية التربية
بجامعة األزىر – غزة لمعاـ الدراسي  ,2018/2017مقسمة بشكؿ عشكائي كبالتساكم عمى مجمكعتيف
تجريبية كضابطة بحيث ,تـ تدريس الطالبات في المجمكعة التجريبية مف خالؿ برنامج قائـ عمى استخداـ

أدكات جكجؿ التعميمية ,بينما تـ تدريس طالبات المجمكعة الضابطة بالطرؽ االعتيادية المتبعة في جامعة

األزىر  -غزة .ك حرصان عمى التأكد مف تكافئ مستكل اكتساب المفاىيـ التكنكلكجية لدل المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة عند بدء التجربة ,قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار القبمي لقياس مدل اكتساب المفاىيـ
التكنكلكجية لدل المجمكعتيف ,كبعد التحقؽ مف اتباع النتائج التكزيع الطبيعي استخدـ الباحث اختبار "ت"

لمفرؽ بيف متكسطي مجمكعتيف مستقمتيف كما ىك مبيف في جدكؿ رقـ ()8

جدكؿ ( : )8اختبار ت لمفرؽ بيف متكسطي المجمكعة الضابطة كالتجريبية في االختبار القبمي
المجموعة

العدد

المتوسط اإلنحراف الفرق بين
الحسابي

قيمة

المعياري المتوسطين االختبار

ضابطة

30

11.23

1.58

تجريبية

30

11.33

0.73

0.10

3.14

قيمة (ت)

0.754

تظير النتائج في جدكؿ رقـ ( )8أنو ال يكجد فارؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط درجة اكتساب الطالبات لمفاىيـ

التكنكلكجيا عند مستكل داللة (  )   0.05في االختبار القبمي األمر الذم يدلؿ عمى تكافؤ المفاىيـ

المكتسبة لدل الطالبات المشاركات في عينة الدراسة قبؿ بدء التجربة مما يسيـ الحقان في بياف أثر البرنامج
المقترح عمى اكتساب الطالبات لممفاىيـ التكنكلكجية.
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الفرضية األولى  :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة(  )   0.05بيف متكسط درجات
طمبة المجمكعة التجريبية كدرجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ الدراسي
تعزل لطريقة التدريس.
لمحكـ عمى الفرضية األكلى قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار"ت" لمفرؽ بيف متكسطي المجمكعة الضابطة

كالمجمكعة التجريبية في االختبار البعدم كما ىك مبيف في جدكؿ رقـ (.)9

جدكؿ ( :)9اختبار ت لمفرؽ بيف متكسطي المجمكعة الضابطة كالتجريبية في االختبار البعدم
المجموعة

العدد

المتوسط اإلنحراف الفرق بين
الحسابي

المعياري المتوسطين

ضابطة

30

15.43

1.223

تجريبية

30

21.80

1.375

6.4

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

*18.95

0.00

* داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
تظير النتائج في جدكؿ رقـ ( )2كجكد فارؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط درجة اكتساب الطالبات لمفاىيـ
التكنكلكجيا في االختبار البعدم عند مستكل داللة (  )   0.05لصالح المجمكعة التجريبية .ك بمغ حجـ

التأثير لمعامؿ ككىف ( ) Cohen's dالختبار الفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف ما قيمتو  4.9كالذم
يعتبر معامالن كبي انر.

الجزء الثاني  :اختبار الفرضيات حول اتجاه الطالبات نحو تقبل التكنولوجيا
لمحكـ عمى فرضيات الجزء الثاني حكؿ اتجاه الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا بناء عمى المقياس المعد ليذا
الغرض كلمتأكد مف تكافئ اتجاىات الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا لدل المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عند
بدء التجربة ,قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس اتجاه الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا قبؿ بدء التجربة (المقياس
القبمي) عمى طالبات المجمكعتيف ,كبعد التحقؽ مف اتباع النتائج التكزيع الطبيعي استخدـ الباحث اختبار

"ت" لمفرؽ بيف مت كسطي مجمكعتيف مستقمتيف لجميع فقرات المقياس ككذلؾ لكؿ محكر عمى حدا كما ىك
مبيف في جدكؿ رقـ (.)3

تظير االحصائيات الكصفية في جدكؿ رقـ  3أنو الكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة  2.88بكزف نسبي

 %57.5بينما بمغ الكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية  2.91بكزف نسبي  %28.2بدرجة تكافر متكسطة.
كما تظير نتائح االختبار في جدكؿ ( )10األنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (
 )   0.05بيف متكسطي المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في المقياس القبمي التجاىات الطالبات نحك
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تقبؿ التكنكلكجيا القبمي لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ,مما يدلؿ عمى تجانس اتجاىات الطالبات في
المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية كىك شرط الزـ قبؿ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف المشترؾ ANCOVA

في الفرضيات التالية.

جدكؿ( :)10اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمفرؽ بيف متكسطي مقياس اتجاىات الطالبات نحك تقبؿ

التكنكلكجيا القبمي لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية.
الضابطة
المحكر

ـ

الكسط
الحسابي

اإلنحراؼ
المعيارم

التجريبية
الكسط
الحسابي

اإلنحراؼ
المعيارم

الفرؽ بيف
متكسطيف

اختبار ت

القيمة
االحتمالية

 1محكر اتجاىات
الطالبات نحك

استخداـ أدكات

2.98

0.30

2.97

0.25

0.01

0.12

0.91

جكجؿ التعميمية

 2محكر مشاركة
الطالبات

 3محكر المساكة بيف
الطالبات
 4محكر التفاعؿ
المقياس القبمي
ككؿ

2.51

0.81

2.61

0.77

-0.10

-0.49

0.63

2.93

0.21

2.97

0.27

-0.03

-0.53

0.60

3.10

0.29

3.08

0.31

0.02

0.32

0.75

2.88

0.25

2.91

0.20

-0.02

-0.42

0.68

الفرضية الثانية  :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة (  )   0.05بيف متكسط
درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات

في محكر اتجاه الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ تعزل لطريقة التدريس
الجدكؿ رقـ ( )11يعرض اإلحصاءات الكصفية لمحكر اتجاه الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ بحسب
المجمكعة ككقت تطبيؽ المقياس (قبمي ,كبعد) كالتي تظير اف الفارؽ بيف متكسط المقياس البعدم كالقبمي في

المجمكعة التجريبية يزيد عف نظيره في المجمكعة الضابطة.
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جدكؿ(ٔٔ) :اإلحصائيات الكصفية لمحكر اتجاه الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ بحسب المجمكعة
المجمكعة

المقياس

اإلحصائيات

الضابطة

التجريبية

جيمع الطالبات

القبمي

البعدم

العدد

30.00

30.00

الكسط الحسابي

2.975

3.492

اإلنحراؼ المعيارم

0.303

0.358

العدد

30.00

30.00

الكسط الحسابي

2.967

4.083

اإلنحراؼ المعيارم

0.246

0.291

العدد

60.00

60.00

الكسط الحسابي

2.971

3.788

اإلنحراؼ المعيارم

0.274

0.440

جدكؿ( :)12اختبار تحميؿ التبايف المشترؾ المصاحب ( )ANCOVAألثر طريقة التدريس عمى محكر اتجاه
الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ
مصدر التبايف

مجمكع

درجة

مربع

قيمة

المربعات

الحرية

المتكسطات

"ؼ"

القيمة

قيمة

االحتمالية مربع ايتا

الثابت

7.16

1.00

7.16

66.22

*0.00

0.54

المقياس القبمي لممحكر

0.001

1.00

0.001

0.00

0.98

0.00

المجمكعة

5.25

1.00

5.25

48.54

*0.00

0.46

الخطأ

6.17

57.00

0.11

872.13

60.00

المجمكع

* داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
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كلمحكـ عمى داللة ىذا الفارؽ ككذلؾ لمحكـ عمى الفرضية الثانية استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف
المصاحب االحادم ( , )ANCOVAيعرض جدكؿ رقـ ( )12نتائج تطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف المشترؾ

المصاحب ( ,)ANCOVAكتظير النتائج أنو يكجد ىناؾ تأثير داؿ إحصائيان لطريقة التدريس عمى اتجاه
الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ لصالح الطريقة المقترحة فقد بمغ معامؿ التأثير لمعامؿ مربع إيتا

 , 0.46كعميو يمكف الحكـ بكجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (  )   0.05بيف متكسط درجات
طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات في

محكر اتجاه الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ تعزل لطريقة التدريس.

الفرضية الثالثة  :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة (  )   0.05بيف متكسط
درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات

في محكر مشاركة الطالبات تعزل لطريقة التدريس
الجدكؿ رقـ ( )13يعرض اإلحصائات الكصفية لمحكر مشاركة الطالبات بحسب المجمكعة ككقت تطبيؽ
المقياس (قبمي ,كبعد) كالتي تظير اف الفارؽ بيف متكسط المقياس البعدم كالقبمي في المجمكعة التجريبية

يزيد عف نظيره في المجمكعة الضابطة.

جدكؿ( :)13اإلحصائيات الكصفية لمحكر مشاركة الطالبات بحسب المجمكعة
المجمكعة

الضابطة

التجريبية

جيمع الطالبات

اإلحصائيات

المقياس
القبمي

البعدم

العدد

30.00

30.00

الكسط الحسابي

2.51

3.48

اإلنحراؼ المعيارم

0.81

0.38

العدد

30.00

30.00

الكسط الحسابي

2.61

3.96

اإلنحراؼ المعيارم

0.77

0.27

العدد

60.00

60.00

الكسط الحسابي

2.56

3.72

اإلنح ارؼ المعيارم

0.79

0.40
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كلمحكـ عمى داللة ىذا الفارؽ ككذلؾ لمحكـ عمى الفرضية الثالثة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف
المصاحب االحادم ( , )ANCOVAيعرض جدكؿ رقـ ( )14نتائج تطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف المشترؾ

المصاحب ( ,)ANCOVAكتظير النتائج أنو يكجد ىناؾ تأثير داؿ إحصائيان لطريقة التدريس عمى مشاركة
الطالبات لصالح الطريقة المقترحة فقد بمغ معامؿ التأثير لمعامؿ مربع إيتا  0.37كىي قيمة تدلؿ عمى تأثير

كبير ,كعميو يمكف الحكـ بكجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (  )   0.05بيف متكسط درجات

طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات في
محكر مشاركة الطالبات تعزل لطريقة التدريس.

جدكؿ( :)14اختبار تحميؿ التبايف المشترؾ المصاحب ( )ANCOVAألثر طريقة التدريس عمى محكر

مشاركة الطالبات

مصدر التباين

مجموع

درجة

مربع

المربعات

الحرية

المتوسطات

قيمة "ف"

القيمة

قيمة

االحتمالية مربع ايتا

الثابت

76.15

1.00

76.15

712.05

*0.00

0.93

المقياس القبمي لممحكر

0.12

1.00

0.12

1.12

0.30

0.02

المجمكعة

3.51

1.00

3.51

32.84

*0.00

0.37

الخطأ

6.10

57.00

0.11

841.27

60.00

المجمكع

* داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
الفرضية الرابعة  :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة (  )   0.05بيف متكسط
درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات

في محكر المساكة بيف الطالبات تعزل لطريقة التدريس
الجدكؿ رقـ ( )15يعرض اإلحصائات الكصفية لمحكر المساكة بيف الطالبات بحسب المجمكعة ككقت
تطبيؽ المقياس (قبمي ,كبعد) كالتي تظير اف الفارؽ بيف متكسط المقياس البعدم كالقبمي في المجمكعة

التجريبية يزيد عف نظيره في المجمكعة الضابطة.
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جدكؿ( :)15اإلحصائيات الكصفية لمحكر المساكة بيف الطالبات بحسب المجمكعة
المجموعة

المقياس

اإلحصائيات

الضابطة

التجريبية

جيمع الطالبات

القبمي

البعدي

العدد

30.00

30.00

الوسط الحسابي

2.93

3.49

اإلنحراف المعياري

0.21

0.43

العدد

30.00

30.00

الوسط الحسابي

2.97

4.09

اإلنحراف المعياري

0.27

0.28

العدد

60.00

60.00

الوسط الحسابي

2.95

3.79

اإلنحراف المعياري

0.24

0.47

جدكؿ( :)16اختبار تحميؿ التبايف المشترؾ المصاحب ( )ANCOVAألثر طريقة التدريس عمى محكر
المساكة بيف الطالبات
مصدر التباين

مجموع

درجة

مربع

قيمة

المربعات

الحرية

المتوسطات

"ف"

القيمة

قيمة

االحتمالية مربع ايتا

الثابت

6.55

1.00

6.55

49.82

*0.00

0.47

المقياس القبمي لممحكر

0.04

1.00

0.04

0.31

0.58

0.01

المجمكعة

5.51

1.00

5.51

41.91

*0.00

0.42

الخطأ

7.50

57.00

0.13

874.67

60.00

المجمكع

* داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
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كلمحكـ عمى داللة ىذا الفارؽ ككذلؾ لمحكـ عمى الفرضية الرابعة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف
المصاحب االحادم ( , )ANCOVAيعرض جدكؿ رقـ ( )16نتائج تطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف المصاحب

( ,)ANCOVAكتظير النتائج أنو يكجد ىناؾ تأثير داؿ إحصائيان لطريقة التدريس عمى المساكة بيف
الطالبات لصالح الطريقة المقترحة فقد بمغ معامؿ التأثير لمعامؿ مربع إيتا  0.42كىي قيمة تدلؿ عمى تأثير

كبير  ,كعميو يمكف الحكـ بكجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( )   0.05بيف متكسط درجات

طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات في

محكر المساكة بيف الطالبات تعزل لطريقة التدريس.

الفرضية الخامسة  :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة (  )   0.05بيف متكسط
درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات

في محكر التفاعؿ الصفي تعزل لطريقة التدريس
الجدكؿ رقـ ( )17يعرض اإلحصائات الكصفية لمحكر التفاعؿ الصفي بحسب المجمكعة ككقت تطبيؽ
المقياس (قبمي ,كبعد) كالتي تظير اف الفارؽ بيف متكسط المقياس البعدم كالقبمي في المجمكعة التجريبية

يزيد عف نظيره في المجمكعة الضابطة.

جدكؿ( :)17اإلحصائيات الكصفية لمحكر التفاعؿ الصفي بحسب المجمكعة
المجموعة

الضابطة

التجريبية

جيمع الطالبات

اإلحصائيات

المقياس
القبمي

البعدي

العدد

30.00

30.00

الوسط الحسابي

3.10

3.46

اإلنحراف المعياري

0.29

0.37

العدد

30.00

30.00

الوسط الحسابي

3.08

4.05

اإلنحراف المعياري

0.31

0.26

العدد

60.00

60.00

الوسط الحسابي

3.09

3.75

اإلنحراف المعياري

0.30

0.44
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كلمحكـ عمى داللة ىذا الفارؽ ككذلؾ لمحكـ عمى الفرضية الخامسة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف
المصاحب االحادم ( , )ANCOVAيعرض جدكؿ رقـ ( )18نتائج تطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف المصاحب

( ,)ANCOVAكتظير النتائج أنو يكجد ىناؾ تأثير داؿ إحصائيان لطريقة التدريس عمى المساكة بيف
الطالبات لصالح الطريقة المقترحة فقد بمغ معامؿ التأثير لمعامؿ مربع إيتا  0.48كىي قيمة تدلؿ عمى تأثير
كبير  ,كعميو يمكف الحكـ بكجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( )   0.05بيف متكسط درجات

طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس االتجاىات في

محكر التفاعؿ الصفي تعزل لطريقة التدريس.

جدكؿ( :)18اختبار تحميؿ التبايف المشترؾ المصاحب ( )ANCOVAألثر طريقة التدريس عمى محكر

التفاعؿ الصفي

مصدر التباين

مجموع

درجة

مربع

المربعات

الحرية

المتوسطات

قيمة "ف"

القيمة

قيمة

االحتمالية مربع ايتا

الثابت

10.52

1.00

10.52

105.24

*0.00

0.65

المقياس القبمي لممحكر

0.24

1.00

0.24

2.39

0.13

0.04

المجمكعة

5.15

1.00

5.15

51.50

*0.00

0.48

الخطأ

5.70

57.00

0.10

856.81

60.00

المجمكع

* داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
الفرضية السادسة  :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة (  )   0.05بيف متكسط
درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس اتجاىات

الطالبات نحك التكنكلكجيا تعزل لطريقة التدريس
الجدكؿ رقـ ( )19يعرض اإلحصائات الكصفية لمقياس اتجاىات الطالبات نحك التكنكلكجيا بحسب المجمكعة
ككقت تطبيؽ المقياس (قبمي ,كبعد) كالتي تظير اف الفارؽ بيف متكسط المقياس البعدم كالقبمي في المجمكعة

التجريبية يزيد عف نظيره في المجمكعة الضابطة.
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جدكؿ( :)19اإلحصائيات الكصفية لمقياس اتجاىات الطالبات نحك التكنكلكجيا بحسب المجمكعة
المجموعة

الضابطة

التجريبية

جيمع الطالبات

المقياس

اإلحصائيات

القبمي

البعدي

العدد

30.00

30.00

الوسط الحسابي

2.88

3.48

اإلنحراف المعياري

0.25

0.19

العدد

30.00

30.00

الوسط الحسابي

2.91

4.05

اإلنحراف المعياري

0.20

0.14

العدد

60.00

60.00

الوسط الحسابي

2.89

3.76

اإلنحراف المعياري

0.23

0.33

جدكؿ( :)20اختبار تحميؿ التبايف المشترؾ المصاحب ( )ANCOVAألثر طريقة التدريس عمى مقياس
اتجاىات الطالبات نحك التكنكلكجيا
مصدر التباين

مجموع

درجة

مربع

المربعات

الحرية

المتوسطات

قيمة "ف"

القيمة

قيمة

االحتمالية مربع ايتا

الثابت

5.12

1.00

5.12

183.80

*0.00

0.76

المقياس القبمي لممحكر

0.00

1.00

0.00

0.00

0.96

0.00

المجمكعة

4.80

1.00

4.80

172.26

*0.00

0.75

الخطأ

1.59

57.00

0.03

856.26

60.00

المجمكع

* داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
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كلمحكـ عمى داللة ىذا الفارؽ ككذلؾ لمحكـ عمى الفرضية السادسة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف
المصاحب االحادم ( , )ANCOVAيعرض جدكؿ رقـ ( )20نتائج تطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف المصاحب

( ,)ANCOVAكتظير النتائج أنو يكجد ىناؾ تأثير داؿ إحصائيان لطريقة التدريس عمى اتجاىات الطالبات
نحك التكنكلكجيا لصالح الطريقة المقترحة فقد بمغ معامؿ التأثير مربع إيتا  0.75كىي قيمة تدلؿ عمى تأثير

كبير  ,كعميو يمكف الحكـ بكجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( )   0.05بيف متكسط درجات

طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ لمقياس اتجاىات الطالبات

نحك التكنكلكجيا تعزل لطريقة التدريس.
مناقشة النتائج :

قاـ الباحث بمناقشة النتائج التي تكصؿ الييا مف خالؿ التحميؿ االحصائي كتفسيرىا في ضكء ما تـ
مالحظتو اثناء التطبيؽ  ,كربطو بالجانب النظرم كالدراسات السابقة .
الفرضية االولى المتعمقة باكتساب المفاىيم التكنولوجية تعزى لطريقة التدريس.
أظيرت نتائج الفرضية االكلى  ,كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الدالة (  )   0.05بيف

متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم تعزل لطريقة
التدريس ,ىذه النتيجة تتكافؽ مع ما تكصمت اليو دراسة الراحيمي (ٖٕٔٓ) في دراستيا كالتي تكصمت لنتيجة
ايجابية ألثر استخداـ التكنكلكجيا عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة  ,كقد كاف تكافؽ في اجراءات التطبيؽ

لمدراسة مع الباحثة  ,حيث اف الباحث قاـ بنفسو بتدريس الطالبات .

كتتعارض نتيجة الفرضية االكلى لمدراسة مع ما تكصمت اليو دراسة غانـ ( )ٕٓٔٙمف كجكد اثر الستخداـ

أدكات جكجؿ التعميمية عمى تحصيؿ الطمبة  ,كيبرر الباحث التعارض  -المقبكؿ مف كجية نظره – باف
الباحث في دراستو قاـ بتدريب المعمميف عمى استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية قبؿ بدء العاـ الدراسي كقامكا
ىـ انفسيـ بتعميـ طمبتيـ  ,في حيف اف الباحث في ىذه الدراسة ىك مف قاـ بتدريس الطمبة بنفسو .

اما فيما يخص الجامعة  ,يرل الباحث بأف البنية التحتية لمجامعة ما زالت غير مؤىمة الستخداـ ىذه
التطبيقات بداخميا كتقديـ االختبارات باستخداـ مختبر الحاسكب  ,كذلؾ الف عدد الطالبات في الشعبة

التعميمية الكاحدة يفكؽ عدد االجيزة في المختبر  ,كايضا عدـ القدرة عمى استخداـ االنترنت داخؿ الجامعة

بشكؿ دائـ مف خالؿ استخداـ اجيزة الحاسكب المتنقؿ اك اجيزة االتصاؿ الخمكم كغيرىا مف االجيزة المكحية
الذكية فيحد مف قدرة الطالبات عمى استخداـ التطبيقات داخؿ الجامعة .
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فرضيات الدراسة المتعمقة بمحاور مقياس االتجاه نحو تقبل التكنولوجيا .
أظيرت نتائج اختبار الفرضيات الثانية كالثالثة كالرابعة كالخامسة  ,الى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند

مستكل الدالة (  )   0.05بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة في
التطبيؽ البعدم لمقياس االتجاىات في محاكر اتجاىات الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ  ,كمشاركة

الطالبات  ,كالمساكاة  ,كالتفاعؿ الصفي  ,تعزل لطريقة التدريس .

كيرل الباحث باف ىذه النتائج  ,تعزل الى أكثر مف سبب  ,أىميا حداثة طريقة التدريس التي اتبعيا الباحث

مع الطالبات داخؿ الجامعة  ,كقدرة الطالبات عمى التكاصؿ بشكؿ دائـ مع الباحث مف خالؿ السؤاؿ
كاالستفسار حكؿ أدكات جكجؿ ككيفية استخداـ تمؾ التطبيقات  ,كأيضا اتاحة الفرصة مف الباحث لمطالبات
بإمكانية التكاصؿ المباشر عبر أدكات جكجؿ التي يتـ استخداميا في البرنامج في جميع االكقات مف خالؿ
مشاركتيف بطرح افكارىف ككجيات نظرىف حكؿ مكاضيع كانت تطرح بشكؿ دائـ سكاء مف قبؿ الباحث اك

الطالبات أنفسيف  ,امكانية االتصاؿ كالتكاصؿ مف خالؿ استخداـ التطبيقات عبر الياتؼ الخمكم كىذا يتيح
ليف المجاؿ لمبقاء عمى تكاصؿ بشكؿ مستمر في حاؿ كصكليف لخدمة االنترنت .

توصيات الدراسة :
ٔ -استخداـ التعميـ المدمج مف خالؿ دمج أدكات جكجؿ التعميمية في مساؽ مدخؿ الى التكنكلكجيا في
التعميـ لتنمية التحصيؿ الدراسي كاالتجاه نحك استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ .

ٕ -تحسيف البنية التحتية لمجامعات الفمسطينية  ,كتكفير اجيزة الحاسب االلي ,كخدمة األنترنت
كالحكسبة السحابية داخؿ الجامعات الفمسطينية .

ٖ -تطكير قدرات األكاديمييف الجامعييف كالطمبة في الجامعات الفمسطينية  ,مف خالؿ برامج تؤىميـ
عمى استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية ككيفية استثمارىا في العممية التعميمية في الجامعة .

ٗ -يكصي الباحث بإعداد دكرات تدريبية لألكاديمييف الجامعييف كفرؽ العمؿ العاممة عمى انتاج

المساقات االلكتركنية االستعانة بأدكات جكجؿ التعميمية بيدؼ نشر ثقافة جكدة التعميـ االلكتركني .

٘ -تعزيز اتجاه الطمبة نحك استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ  ,كذلؾ مف خالؿ اجراء بحكث عممية تبيف
مدل فاعمية التكنكلكجيا في تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي لدييـ .

 -ٙالسعي مف قبؿ ادارات الجامعات الفمسطينية لتفعيؿ الجانب العممي لمباحث التكنكلكجيا في التعميـ
مف خالؿ استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية ككنيا تقدـ بشكؿ مجاني .
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مقترحات الدراسة
في ضكء ىذه الدراسة يقترح الباحث ما يمي :
ٔ .اجراء دراسات حكؿ فاعمية أدكات جكجؿ التعميمية في تصميـ المساقات االلكتركنية لطمبة الجامعات
الفمسطينية .

ٕ .اجراء دراسات حكؿ أثر برنامج تدريبي في ضكء استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية لتقييـ طمبة التربية
العممي بكميات التربية في الجامعات الفمسطينية .

ٖ .اجراء دراسات حكؿ اتجاىات األكاديمييف كالعامميف في الجامعات الفمسطينية نحك تقبؿ التكنكلكجيا
كاستثمارىا في التدريس .

ٗ .دراسة حكؿ أثر استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية في بناء صفكؼ افتراضية لتنمية المفاىيـ العممية
لطمبة الصؼ العاشر االساسي في المدارس الحككمية في قطاع غزة .

٘ .دراسة تقييمية حكؿ قدرة المؤسسات التعميمية كالجامعات الستخداـ التقنيات التكنكلكجية في تدريس
الطمبة في الجامعات الفمسطينية .
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ممحؽ رقـ (ٔ)
قائمة المحكميف
مكاف العمؿ

ـ

االسـ

الدرجة العممية

التخصص

ٔ.

د .مجدم سعيد عقؿ

دكتكراه

مناىج كطرؽ تدريس الجامعة االسالمية – غزة

ٕ.

د .عطايا يكسؼ عابد

دكتكراه

مناىج كطرؽ تدريس ك ازرة التربية كالتعميـ – غزة

ٖ.

أ .حسف يكسؼ العبسي

ماجستير

ارشاد كتكجيو

ك ازرة الصحة الفمسطينية – غزة

ٗ.

أ .أحمد محمد حسف

ماجستير

عمـ نفس تربكم

محاضر – جامعة القدس
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المفتكحة

ممحؽ رقـ (ٖ)
اختبار التحصيؿ لممفاىيـ التكنكلكجيا
جامعة االزىر -غزة

عمادة الدراسات العميا

كمية التربية
برنامج  -مناىج وأساليب التدريس
اختبار تحصيمي في مبحث تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركني
التاريخ .......................... :
الرقـ الجامعي................:

االسـ ................................. :
تعميمات االختبار
عزيزم الطالب  /عزيزتي الطالبة
-

االختبار الذم بيف يديؾ مككف مف  25سؤاؿ ,في مساؽ تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركني .

-

مدة االختبار  30دقيقة .

الرجاء قراءة التعميمات قبؿ اإلجابة عف األسئمة :
ٔ -لديؾ أربع خيارات لكؿ سؤاؿ  ,كعميؾ اختيار خيار كأحد لكؿ سؤاؿ بكضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة .
ٕ -عدـ البدء باإلجابة عمى األسئمة قبؿ أف يؤذف لؾ بذلؾ .

ٖ -أجب عف جميع األسئمة  ,فال تقضي كقتا طكيال أماـ أحد األسئمة .
مثاؿ عمى االجابة :

س

نص السؤاؿ

1

يعتبر أحد مكونات جياز الحاسوب :
أ

عمميات .

ب

مخرجات .

ج

مدخالت .

د

القرص الصمب .
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س

نص السؤال

1

تعتبر أحد أىم مميزات أدوات جوجل :
أ

التعاكف كالتشارؾ.

ب

الربح المالي.

ج

جمع اكبر عدد مف المستخدميف.

د

يمكف استخداميا بدكف االتصاؿ باإلنترنت .
من أدوات جوجل والتي يمكن من خالليا استخدام العديد من األدوات األخرى :

2
أ

فيس بكؾ .Facebook

ب

ىكتميؿ .Hotmail

ج

جيميؿ .Gmail

د

تكيتر .Twitter
يعتبر جوجل درايف : Google Drive

3
أ

خدمة الكتركنية مدفكعة األجر .

ب

يمكف مف خالليا تخزيف ممفات عمى اختالؼ أنكاعيا.

ج

قطعة الكتركنية يمكف تركيبيا في جياز الحاسكب .

د

أداة يمكف مف خالليا البحث عف ممفات.
تعد نماذج جوجل : Google Forms

4
أ

اداة إلنشاء مكاقع الكتركنية مجانية .

ب

اداة إلدارة البريد االلكتركني .
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ج

اداة لجمع بيانات كمعمكمات كتحميميا بشكؿ مباشر .

د

أ+ب
يمكنك من خالل أداة اليوتيوب : YouTube

5
أ

رفع فيديكىات كتحميميا كنشرىا كمشاىدتيا عمى االنترنت.

ب

تصميـ فيديكىات كنشرىا عمى االنترنت .

ج

مشاىدة مقاطع فيديك عبر االنترنت فقط .

د

تعديؿ عمى الفيديكىات كاعادة نشرىا .
أداة مواقع جوجل : Google Sites

6
أ

تسمح لممدرسيف فقط بإنشاء مكاقع عمى االنترنت .

ب

تسمح ألم مف مستخدمي أدكات جكجؿ بإنشاء مكاقع عمى االنترنت .

ج

ىي اداة لمعرض فقط ال يمكف مف خالليا انشاء مكقع عمى االنترنت .

د

ىي اداة يمكف مف خالليا انشاء خطة تدريسية مباشرة عبر االنترنت.
من مبادئ التعمم عن بعد :

7
أ

عدـ اشتراط الكجكد لممعمـ مع المتعمـ في المكاف نفسو .

ب

كجكد المعمـ كالمتعمـ في نفس المكاف كلكف تختمؼ أداة التعمـ .

ج

التفاعؿ بيف المتعمميف فقط دكف تدخؿ المعمـ .

د

استخداـ الحاسكب في عممية التعمـ فقط .
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8

من انماط التفاعل وتقنيات التعميم عن بعد :
أ

تفاعؿ المتعمـ مع المحتكل .

ب

تفاعؿ المتعمميف مع بعضيـ البعض كمع المعمـ .

ج

تفاعؿ المتعمميف مع بعضيـ البعض.

د

تفاعؿ المتعمـ مع المعمـ .
التعريف األدق لمتعميم االلكتروني ىو :

9
أ

نظاـ تفاعمي لمتعميـ عف بعد يقدـ لممتعمـ كفقا لمطمب فقط .

ب

استخداـ تقنيات كأدكات الشبكات في التكاصؿ عف بعد بيدؼ احداث عممية تعمـ.

ج

عممية منظمة يحدث فييا التعميـ.

د

عممية منظمة يحدث فييا التعميـ بشرط كجكد المتعمـ كالمعمـ بشكؿ مباشر .
من مميزات التعميم االلكتروني :

10
أ

فرض التعميـ عمى المتعمـ مف خالؿ برامج الكتركنية مجانية .

ب

يستطيع المتعمـ الحصكؿ عمى المعرفة في ساعات الدكاـ الرسمي .

ج

حرية المتعمـ في اختيار الزماف كالمكاف المناسبيف إلحداث عممية التعمـ .

د

كؿ ما ذكر صحيح .
أىم عوامل التغير في التوجو نحو استخدام التكنولوجيا في التعميم ىو :

11
أ

االنفجار السكاف كالمعرفي .

ب

عدـ فاعمية الطرؽ التعميمية التقميدية .
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ج

سيكلة كبساطة التكنكلكجيا .

د

عدـ كجكد تكمفة مالية باىظة .
مراحل التصميم التعميمي االلكتروني بالترتيب ىي :

12
أ

تصميـ  -تحميؿ  -تطكير – تقكيـ

ب

تحميؿ  -تصميـ  -تطكير  -تكظيؼ  -تقكيـ .

ج

تقكيـ  -تطكير  -تحميؿ  -تصميـ  -تكظيؼ .

د

تطكير  -تصميـ  -تكظيؼ  -تقكيـ .
ادارة المساقات االلكترونية عبر الشبكات ىي عممية ديناميكية من شأنيا أن :

13
أ

تزيد مف العبء الممقى عمى عاتؽ المعمـ مقارنة مع المعمـ في التعميـ التقميدم .

ب

تخفؼ مف العبء الممقى عمى عاتؽ المعمـ مقارنة مع المعمـ في التعميـ التقميدم .

ج

العبء ىك نفسو عمى المعمـ في سكاء في ادارة المساقات االلكتركنية اك التعميـ
التقميدم.

د
14

ال شيء مما ذكر صحيح .
يمكن تقديم تغذية راجعة لممتعممين في التعميم االلكتروني من خالل :

أ

االلتقاء بالطالب كجيا لكجو بشكؿ دائـ .

ب

اعالف نتائج بعض االختبارات المقدمة لممتعمميف .

ج

الرد عمى رسائؿ المتعمميف كاستفساراتيـ في اكقات محددة كثابتو .

د

االلتقاء بالطالب مف حيف ألخر .
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15

التقويم االلكتروني عبر الشبكات ىو :
أ
ب

تقديـ اختبارات عف مكضكعات تكنكلكجيا .
استخداـ أدكات كبرمجيات الكتركنية لجمع معمكمات كتحميؿ بيانات كالكصكؿ الى
حكـ .

ج

استخداـ التغذية الراجعة بشكؿ دائـ مف خالؿ المراسالت كالتعميقات فقط .

د

استخداـ أدكات تقكيـ حديثة في عممية التقكيـ.
عناصر عممية االتصال االلكتروني :

16
أ

مستقبؿ  -كسيمة اتصاؿ  -تغذية راجعة  -برمجيات .

ب

مرسؿ  -مستقبؿ -مكقع الكتركني  -تقكيـ .

ج

مرسؿ  -مستقبؿ  -رسالة  -كسيمة اتصاؿ  -تغذية راجعة .

د

مستقبؿ  -مرسؿ  -رسالة  -تغذية راجعة .
السجل التراكمي االلكتروني ىو :

17
أ

نظاـ آلي مصمـ لحفظ جميع بيانات الطالب في جميع مراحؿ تعممو.

ب

مجمكعة مف االنشطة تقدـ الكتركنيا لممعمـ في جميع مراحؿ تعمـ الطالب .

ج

نظاـ آلي مصمـ لمحكـ عمى اداء الطالب في جميع مراحؿ تعميمو .

د

مجمكعة مف االنشطة تطمب مف الطالب في جميع مراحؿ تعممو .
تخطيط واعداد وتطوير وتنفيذ وتقويم كامل لمعممية التعميمية من مختمف جوانبيا

18

ومن خالل وسائل تقنية متنوعة المقصود بالتعريف السابق ىو :
أ

تكنمكجيا التعميـ .
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ب

تكنكلكجيا التربية.

ج

تقنيات التعميـ.

د

برمجيات تعميمية.
ىو وسيمة من الوسائل التي تدعم العممية التعميمية وتحوليا من طور التمقين إلى

19

طور اإلبداع والتفاعل وتنمية الميارات ،ويجمع كل األشكال المتطورة لمتعميم
والتعمم.
أ

التعميـ الفردم .

ب

التعميـ الجماعي .

ج

التعميـ االلكتركني .

د

التعميـ المساند.
من معيقات التعميم االلكتروني :

20
أ

التطكر السريع في المعايير القياسية العالمية .

ب

التكاليؼ المالية الباىظة .

ج

كجكد كعي كافي ألفراد المجتمع بيذا النكع مف التعميـ .

د

عدـ تكافر االمكانيات الالزمة لعممية التعمـ.
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21

ىي األجيزة واألدوات والمواد التعميمية التي يستخدميا المعمم داخل حجرة الدراسة
لتيسر لو نقل الخبرات التعميمية إلى المتعمم بسيولة ووضوح:
أ

الكسائؿ التعميمية .

ب

تقنيات التعميـ .

ج

تكنكلكجيا التعميـ .

د

أدكات جكجؿ التعميمية.
االختبارات التحصيمية االلكترونية :

22
أ

تستقبؿ استجابات الطالب عمى تنكع أشكاليا ( اختبارات مكضكعية ,إجابات قصيرة,
أسئمة مفتكحة النيايات).

ب

يتـ تصحيحيا آليا مما يضمف الدقة ك السرية .

ج

يتـ إعالف نتائجيا مباشرة عند إجابة الطالب عمى أسئمتيا

د

جميع ما ذكر صحيح .
من مميزات االختبار االلكتروني عبر أداة نماذج جوجل: Google forms

23
أ

يحتاج لمتخصص تكنكلكجيا معمكمات لإلجابة عميو .

ب

يحتاج لطباعتو قبؿ االجابة عميو .

ج

كقتو محدكد  ,كال يمكف لتصحيح أم اجابة خاطئة .

د

يمكف ارسالو عف طريؽ البريد االلكتركني كمتابعتو بشكؿ مباشر .
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مادة تعميمية موضوعة بصورة إلكترونية ،يتم توظيف النصوص والصور والفيديو

24

والخرائط التوضيحية والبيانات بشكل متداخل ومتشعب .المقصود بالتعريف السابق
ىو:
أ

المحتكل التفاعمي .

ب

المحتكل الدراسي .

ج

المحتكل التنظيمي .

د

المحتكل التخطيطي .
سجل أو حافظة لتجميع أفضل األعمال المميزة لمطالب أو لممعمم من دروس

25

ومحاضرات ومشاريع وتمارين  ،في مساق دراسي ما أو مجموعة من المساقات
الدراسية .المقصود بالتعريف السابق ىو:
أ

االختبار االلكتركني .

ب

التقكيـ االلكتركني .

ج

ممؼ االنجاز االلكتركني .

د

بنؾ االسئمة االلكتركني .

انتيت االسئمة
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ممحؽ رقـ ( ٗ ) مقياس اتجاه الطالبات نحك تقبؿ التكنكلكجيا
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
عزيزتي الطالبة
يقكـ الباحث بأجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير في المناىج كطرؽ التدريس تحت عنكاف " أثر برنامج

مقترح قائم عمى توظيف أدوات جوجل عمى تنمية اكتساب المفاىيم التكنولوجية لدى طالبات كمية التربية
بجامعة االزىر وتعزيز اتجاىاتين نحو تقبل التكنولوجيا " لديؾ  32عبارة  ,اماـ كؿ عبارة  5خيارات ,
اتمنى عميؾ قراءة العبارة بشكؿ جيد كتمعف  ,كمف ثـ اختيار ما تعتقديف انو يعبر عف كجية نظرؾ

الشخصية  ,كذلؾ بكضع اشارة √ اماـ الخيار المناسب مف كجية نظرؾ  ,مع مالحظة التالي :
ٔ .ال يكجد اجابة صحيحة كاخرل خطأ  ,إجاباتؾ تعبر عف كجية نظرؾ الشخصية .

ٕ .ستستخدـ اجاباتؾ ألغراض البحث العممي فقط  ,كلف تؤثر عمى عالماتؾ في المساؽ الدراسي .
ٖ .يرجى اختيار خيار كاحد فقط  ,كفي حاؿ قمتي بتغيير رأيؾ  ,يرجى كضع دائرة ○ عمى الخيار
الذم تـ اعتماده في اجابتؾ.

ٗ .الرجاء االجابة عمى جميع االسئمة .
مثاؿ عمى طريقة االجابة :
معارضة

ـ

العبارة

ٔ

استخدـ الحاسب االلي بشكؿ يكمي

بشدة

معارضة محايدة مكافقة

مكافقة
بشدة
√

ىذه االجابة تعني اف الشخص مكافؽ بشدة كيستخدـ الحاسب االلي كثي ار كبشكؿ يكمي .
شك ار لؾ لتعاكنؾ

الباحث  /عبد العزيز رضكاف العفيفي
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ـ

معارضة

العبارة

بشدة

أكالن :محكر اتجاىات الطالبات نحك استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية
ٔ.

أعرؼ كيؼ يمكف استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية .

ٕ.

أيفضؿ استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية في الدراسة .

ٖ.

اعتبر اف استخداـ أدكات جكجؿ في التعميـ صعب كممؿ .

ٗ.
٘.
.ٙ
.ٚ
.ٛ

استطيع استخداـ أدكات جكجؿ في التحضير لدرس تعميمي
كمشاركتو مع زمالئي.

اشعر بالمتعة كالرضى عندما اقكـ بحؿ الكاجبات مع زمالئي
باستخداـ أدكات جكجؿ التعميمية .

استطيع التعمـ كاكتساب المعرفة مف خالؿ استخداـ أدكات
جكجؿ بشكؿ افضؿ .
يمكنني مساعدة زمالئي في الدراسة مف خالؿ استخداـ أدكات
جكجؿ التعميمية في المحاضرات.
أعتقد أف استخداـ أدكات جكجؿ التعميمية في مكادم الدراسية

فكرة جيدة .

ثانيان :محكر مشاركة الطالبات
.ٜ

اشرح كجية نظرم لزمالئي االخريف.

ٓٔ .يكجو لي المحاضر االسئمة في المحاضرة .
ٔٔ .أناقش االفكار كالمكاضيع التي يتـ طرحيا في المحاضرة .
ٕٔ .استفيد مما ادرسو في المحاضرات خارج الجامعة ايضا .
ٖٔ.

أعبر عف كجية نظرم داخؿ قاعة المحاضرة عندما تتاح لي

الفرصة في المشاركة .
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معارضة محايدة مكافقة

مكافقة
بشدة

ٗٔ.

٘ٔ.

.ٔٙ

أشارؾ في التخطيط لممحاضرات مع المحاضر ,مف خالؿ

طرح افكار .

يساعدني المحاضر في طرح افكارم أثناء المناقشة في

المحاضرات .

استخداـ أدكات كتقنيات تكنكلكجيا لتسييؿ مشاركتي في

المحاضرات.

ثالثان :محكر المساكة بيف الطالبات.
 .ٔٚيعاممني المحاضر في قاعة التدريس كباقي زميالتي.
.ٔٛ
.ٜٔ
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٖٕ.
ٕٗ.

يعطيني المحاضر فرصة لإلجابة عف االسئمة كما يعطي باقي

زميالتي .

ييتـ المحاضر باألسئمة التي اطرحيا أثناء المحاضرة كما ييتـ

بباقي زمالئي.

أتمقى نفس المساعدة التي يتمقاىا باقي زميالتي في
المحاضرات.
تتاح لي الفرصة لممشاركة في النقاشات كما تتحاح لزميالتي

في المحاضرات .

يمكنني طرح كجية نظرم كأفكارم أثناء المحاضرات .
يعطيني المحاضر الفرصة لمتخطيط لممحاضرات كما يعطي

باقي زميالتي .

يساعدني المحاضر طرح افكارم كتطكيرىا في المحاضرات

كباقي زميالتي .

رابعان :محكر التفاعؿ
ٕ٘ .يساعدني المحاضر الجامعي عندما اكاجو مشكمة في الدراسة.
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 .ٕٙيستخدـ المحاضر أساليب نقاش كتفاعؿ في المحاضرات .
.ٕٚ

يتيح لي المحاضر النقاش كالعمؿ مع زميالتي في

المحاضرات.

 .ٕٛأشارؾ زميالتي في اجراء األنشطة داخؿ المحاضرات.
.ٕٜ
ٖٓ.
ٖٔ.
ٕٖ.

أقكـ بمشاركة المحاضر المكاضيع التي تطرح في

المحاضرات.

يعطيني المحاضر المساحة الكافية لمتفاعؿ داخؿ

المحاضرات.

أعتقد أف أساليب المشاركة التي يستخدميا المحاضر تساعدني
في فيـ الدركس .
يستخدـ المحاضر أساليب أدكات أكثر تفاعؿ داخؿ قاعة

المحاضرات.

تمنياتي لكـ بالنجاح
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ممحؽ رقـ (٘) دليؿ استخداـ أدكات جكجؿ
جامعة االزىر -غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية التربية
برنامج  -مناىج كأساليب التدريس

دليل استخدام أدوات جوجل

إعداد الباحث
عبد العزيز رضكاف العفيفي

اشراؼ
أ.د عطا حسف دركيش
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مقدمة :
اف التعمـ ا اللكتركني " سيسمح لكؿ طالب اف يتعمـ اكثر كاعمؽ كفؽ قدراتو الخاصة  ,مراعاة الفركؽ الفردية
في سرعة التعمـ  ,كما سيتيح لممعمـ متابعة طمبتو كتقكيميـ بشكؿ مباشر  ,مما سيساىـ في تنمية قدرات

الطمبة كبناء شخصياتيـ ليككنكا مشاركيف كمنتجيف لممعرفة  ,كليس مجرد طمبة متمقيف ليا " المكسكم (
) ٕٓٓٛ

كمف أشير المكاقع المكجكدة عمى الشبكة العنكبكتية مكقع جكجؿ  Googleبتطبيقاتو Google Apps
حيث يعتبر جكجؿ  Googleعمالؽ الخدمات المقدمة عف طريؽ االنترنت .
كتقدـ شركة جكجؿ العديد مف الخدمات ك التطبيقات المجانية لممستخدميف  ,حيث يتجاكز عدد خدمات

جكجؿ ٖٓ خدمة في اكثر مف مجاؿ  ,االنترنت كاليكاتؼ الجكالة كادارة االعماؿ كالكسائط المتعددة ,
كالجغرافيا  ,كالبحث العممي  ,كالخدمات المكتبية كالمنزلية  ,كالتكاصؿ االجتماعي (Google ,2015 ) .

لقد تجاكز محرؾ جكجؿ  Googleككنو مجرد محرؾ بحث فقد اصبح مكقع يسعى لخدمة التعميـ كنشر
المعرفة في كؿ مكاف كتيسير ذلؾ عف طريؽ تقديـ خدمات متميزة مجانا  ,كما انو قاـ بتطكير الكثير مف

الحمكؿ التقنية الستخداميا في التعميـ داخؿ المدارس كالجامعات مف خالؿ بعض أدكات جكجؿ التعميمية

 . Google Apps for Educationكيستخدـ الكثير مف طمبة المدارس كالجامعات كالمعاىد حكؿ العالـ

أدكات جكجؿ التعميمية  ,كبنظرة سريعة الى بعض االرقاـ  ,يالحظ انو في شير ايمكؿ مف عاـ ٕٗٔٓ اف
ثالثكف مميكف شخص حكؿ العالـ استخدـ أدكات جكجؿ التعميمية  , Google Apps for Educationكما

استخدـ مئة كتسعكف مميكف شخص خدمة جكجؿ درايؼ  ,Google Driveسكاء مف المنزؿ اك العمؿ اك
المدرسة ) (Schrom,2014كما اف اثنتيف كسبعيف جامعة مف افضؿ مئة جامعة في الكاليات المتحدة
تستخدـ أدكات جكجؿ  ,مف ىذه الجامعات )( Koetsier,2013
Vanderbilt , Georgetown , Northwetern , Brown
حول شركة جوجل
أف رسالتيا ىي,
تعمف شركة جكجؿ كعمى مكقعيا الرسميّ ,
تنظيـ معمكمات العالـ ,كتمكيف الناس مف الكصكؿ إلى ىذه

المعمكمات كاالستفادة منيا (.)Google, 2016a

تـ تسجيؿ اسـ النطاؽ اإللكتركني  Google.comيكـ ٘ٔ أيمكؿ ,مف عاـ ٜٜٔٚـ ,كتأسست الشركة رسميان
ّ
عد االسـ تحريفان بسيطان في كممة " ,"googolكىي مصطمح رياضي لمرقـ ٔ متبكعان بػ
كي ّ
في عاـ ٜٜٔٛـ .ي
ٓٓٔ صفر ,كيعكس استخداـ المصطمح رسالة الرم كسيرجي لتنظيـ المعمكمات غير المحدكدة عمى

اإلنترنت (.)Google, 2016b
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تكلي شركة جكجؿ اىتمامان خاصان بالفرد ,كتعتبر أف رأس ماليا ,ىك اإلنساف ,كما تكلي القدرات اىتمامان أكبر

مف الخبرات ,كتقكؿ ذلؾ صراحة عمى صفتحيا الرسمية عمى اإلنترنت ,تحت بند (ثقافتنا)" :يرجع الفض يؿ
حقّان في ما كصمت إليو شركة  Googleإلى األشخاص ,فنحف نكظّؼ أشخاصان أذكياء ,يتمتّعكف باإلصرار,
فضؿ القدرات عمى الخبرة" (جكجؿ/ٕٓٔٙ ,أ).
ي
كن ّ
فإف نصؼ نتائج البحث التي تكفرىا الشركة,
تأسست شركة جكجؿ في كاليفكرنيا ,إال ّأنو كبحسب جكجؿّ ,
أشخاص يعيشكف خارج الكاليات المتحدة األمريكية .لدل جكجؿ حكؿ العالـ مكاتب في أكثر مف
يستفيد منيا
ه

ٓ ٙبمدان ,كتحتفظ جكجؿ بأكثر مف ٓ ٔٛنطاقان لالنترنت ,كتقدـ لممستخدميف كاجية بحث بأكثر مف ٖٓٔ
لغة (جكجؿ/ٕٓٔٙ ,ب).

خصصت جكجؿ مجمكعة مف التطبيقات لخدمة التعميـ ,أسمتيا ,أدكات جكجؿ التعميمية Google Apps
 ,)for Education) GAFEحيث يستخدـ ىذه التطبيقات حكالي ٓ٘

مميكف مستخدـ ,في أكثر مف ٓ ٜٔدكلة (جكجؿ/ٕٓٔٙ ,ج).
مميزات أدوات جوجل المجانية

أ -التعاكف ك التشارؾ

تتميز أدكات جكجؿ  Google Appsبدرجة عالية مف التعاكنية ك التشاركية,

حيث يكفر كؿ مف مكقع جكجؿ عمى الكيب كأدكات إنشاء المستندات إمكانية التحرير ك التعاكف في الكقت

الفعمي باإلضافة إلى أدكات التحكـ الفعاؿ في المشاركة كالتكافؽ السيؿ.

ب -السرعة ك ربح الكقت

تمكف أدكات جكجؿ المجانية  Google Appsمف تيسير بعض المياـ
مثؿ كتابة المقاالت كجدكلة مكاعيد الفصؿ .كما يمكف لمجمكعة مف

معا عمى إحدل المياـ في محرر مستندات ,Google
الطالب العمؿ ن
النسخ عبر البريد
بحيث يطمع كؿ فرد في المجمكعة عمى التغييرات في الكقت الفعمي بدالن مف انتظار تمقي ي
اإللكتركني ,مما يساعد عمى ربح كقت ثميف يمكف أف يقضى في التدريس أك التعمـ.
ج -المجانية ك سيكلة االستعماؿ

تتميز أدكات جكجؿ بمجانيتيا ,ك بكاجية استعماؿ سيمة ك جذابة ,كما أف كؿ

أدكات جكجؿ المجانية سحابية ,أم أنيا ال تحتاج إال لمساحة صغيرة عمى
القرص ,باإلضافة إلى إمكانية الكلكج إلى جميع التطبيقات بحساب

جكجؿ كاحد كمف أم جياز مرتبط باإلنترنت.
د -الحفاظ عمى البيئة

تساعد أدكات جكجؿ عمى تقميؿ االعتماد عمى األكراؽ ,كما أنيا تقمؿ مف انبعاث الكربكف حيث تدعـ

 Google Appsمراكز بيانات مكفرة لمطاقة.
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بعض أدكات جكجؿ :
 -2جيميل Gmail
خدمة البريد اإللكتركني مف جكجؿ ,تيستخدـ في التعميـ لمكصكؿ األمثؿ
لزمالء الدراسة ,كاألساتذة كمناقشة المحاضرات (ربايعة.)ٕٖٓٔ ,
كبامتالكؾ لبريد إلكتركني مجاني كاحد ,فأنت تستطيع الكصكؿ إلى ك ّؿ
الخدمات المقدمة مف شركة جكجؿ! (.)Google, 2016c
أف مف أنشأكا
قبؿ العاـ ٕٓٔٓ ,كانت خدمة جيميؿ  Gmailتسمى بريد جكجؿ  ,Google Mailحيث ّ
بريدىـ اإللكتركني قبؿ ىذا العاـ ,كاف عمى شكؿ ( ,)name@googlemail.comكيمكف لمف يمتمككف
ىذا اإليميؿ ,تحكيؿ بريدىـ إلى الشكؿ الجديد الذم اعتمدتو شركة جكجؿ بعد العاـ ٕٓٔٓ ,ليصبح عمى

الشكؿ ( ,)name@gmail.comكذلؾ مف خالؿ الدخكؿ إلى لكحة اإلعدادات لمبريد اإللكتركني ,كالضغط
عمى زر التحكؿ الى @ gmail.comالمكجكدة في قائمة الحسابات (.)Gmail Help, 2016

يمكف مف خالؿ خدمة جيميؿ  ,Gmailتصنيؼ اإليميالت إلى أقساـ ,تسمى تصنيفات ( ,)Labelsكذلؾ

مف خالؿ خيار الفالتر ( )Filtersالمكجكد في إعدادت الجيميؿ .مثالن ,أثناء تجييزم لبحثي ىذا ,قمت
بإنشاء تصنيؼ باسـ (رسالة ماجستير) ,حيث قمت بإضافة إيميؿ الدكتكر المشرؼ عمى رسالتي باستخداـ

أف اإليميؿ الذم يصمني مف الدكتكر ,يتـ فرزه تمقائيان عمى تصنيؼ (رسالة
الفالتر ( ,)Filtersبحيث ّ
أردت أف أبحث عف بريد كصمني مف الدكتكر بخصكص رسالة
ماجستير) .كفائدة ىذه الطريقة ,في أنني لك
ي

عمي سكل أف اضغط عمى تصنيؼ (رسالة ماجستير) ,لتظير لي قائمة بكؿ المراسالت التي
الماجستير ,فما ّ
تمت بيني كبيف الدكتكر ,كما يظير في الصكرة
 -1جوجل درايف Google Drive
خدمة مجانية تقدميا شركة جكجؿ  ,يمكف مف خالليا تخزيف ممفات
عمى اختالؼ أنكاعيا (صكر ,فيديك ,نصكص ,رسكمات ,صكت ,أك

أم نكع آخر) بالطرؽ السحابية ,كبسعة ابتدائية تصؿ إلى
أم مكاف في العالـ
٘ٔغيغابايت ,كما يمكف الكصكؿ إلى الممفات مف ّ
مف خالؿ شبكة اإلنترنت ,أك الياتؼ الذكي ,أك الجياز المكحي ,أك جياز سطح المكتب (.)Drive, 2015
لمحرر مستندات جكجؿ  ,Google Docsكجداكؿ
يعتبر جكجؿ درايؼ  Google Driveالقاعدة الرئيسية
ّ
البيانات  ,Google Sheetsكنماذج جكجؿ  ,Google Formsكشرائح جكجؿ  ,Google Slidesكغيرىا
أم مكاف عمى
مف الممفات ,حيث يسمح جكجؿ درايؼ  Google Driveبتخزيف الممفات ,كالكصكؿ ليا مف ّ
93

شبكة اإلنترنت في العالـ ,إضافة إلى إمكانية التخزيف عمى القرص الصمب لجياز الكمبيكتر ,أك عمى جياز
آيباد  iPadأك أندركيد (.)Wilson, 2016b
 -3مستندات جوجل Google Docs
خدمة تمكف المستخدـ مف كتابة مستندات تحتكم عمى نصكص كصكر
كجداكؿ كركابط إلكتركنية ,كالتعاكف فييا مع آخريف عف طريؽ االنترنت.

كما تمكنؾ ىذه الخدمة مف كتابة تقرير ,أك مذكرة ,أك رسالة إلى العائمة

كاألصدقاء ,أك أم نكع آخر مف أنكاع الكثائؽ .مستندات جكجؿ
 Google Docsتتيح لؾ إمكانية إنشاء الممفات النصية ,كمعالجتيا,
كطباعتيا ,كمشاركتيا عبر اإلنترنت ,كالتعديؿ عمييا ,مثؿ أم معالج

نصكص آخر (.)Holzner, 2009 & Holzner

 -4مجموعات جوجل Google Groups
خدمة تقدميا شركة جكجؿ مجانان ,تم ّكنؾ مف المشاركة في نقاش حكؿ
مكضكع معيف ,أك تنظيـ المؤتمرات كلقاءات العمؿ ,مف خالؿ التكاصؿ

مع األعضاء في المجمكعة ,سكاء مف خالؿ كاجية المجمكعة الرئيسية

أك البريد اإللكتركني الخاص بالمجمكعة (.)Groups Help, 2016a

يككف لك ّؿ مجمكعة بريد إلكتركني خاص بيا ,حيث أف ارساؿ رسالة إلى إيميؿ المجمكعة ,يم ّكف ك ّؿ عضك
الرد عمييا .كمف الميزات اليامة كالمفيدة في مجمكعات جكجؿ
في المجمكعة مف قراءة ىذه الرسالة ك ّ

 Google Groupsأيضان ,إمكانية تحديد الخصكصية  Privacyلممجمكعة ,حيث يمكف أف تككف المجمكعة

دعكييف فقط المشاركة بيا ,أك عامة  ,Publicأم ييسمح لجميع
خاصة  ,Privateأم يمكف لألشخاص الم ّ
المستخدميف المشاركة بيا (.)Gralla, 2006
كيكجد العديد مف أنكاع المجمكعات (:)Groups Help, 2016b

قائمة البريد  :Email Listيتكاصؿ أعضاء المجمكعة مف ىذا النكع ,فقط مف خالؿ البريد اإللكتركني .ىذا
النكع يشيع استخدامو في مكاتب األعماؿ كالشركات.
منتدل الكيب  :Web Forumيتكاصؿ األعضاء ,مف خالؿ الكاجية الرئيسية لممجمكعة التي تككف عمى

شكؿ منتدل.
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منتدل سؤاؿ كجكاب  :A Forum&Qىذا النكع مف المجمكعات ,يستخدـ لإلجابة عف أسئمة األعضاء حكؿ
معيف ,حيث يعمؿ القائمكف عميو عمى أجابة أسئمة
مكضكع معيف .ىذا النكع يمكف استخدامو كمنتدل لمنتج ّ
الزبائف كاستفساراتيـ.
البريد التعاكني  :Collaborative Inboxىذا النكع يتيح ألعضاء المجمكعة إدارة سير العمؿ مف خالؿ
البريد ,حيث يمكف لمفرد إرساؿ بريد إلى زمالء العمؿ ,كالمدراء ,كمتابعة مكضكع معيف ىك كمف أرسؿ ليـ

البريد لغاية الكصكؿ إلى ح ّؿ لممكضكع مف خالؿ البريد اإللكتركني.
 -5نماذج جوجل Google Forms
أداة مف أدكات جكجؿ المجانية ,تم ّكف المستخدـ مف إنشاء نمكذج
لتنظيـ رحمة ,أك طمب تكظيؼ ,أك استطالع رأم ,أك تجميع معمكمات

معينة ,أك اختبارات لمطمبة ,بشكؿ سيؿ كسريع .حيث يتـ تجميع الردكد

م ,يسمى
أك االستجابات  Responsesفي مكاف كاحد كبشكؿ فكر ّ
جداكؿ جكجؿ  ,Google Sheetsمع إمكانية تحميؿ النتائج التي يتـ الحصكؿ عمييا بضغطة زر كاحدة,
مف خالؿ خيار ممخص الردكد  Summary Of Responsesالمكجكد في جداكؿ جكجؿ Google

( Sheetsنماذج جكجؿ.)ٕٓٔٙ ,

في العممية التعميمية ,يمكف االستفادة مف نماذج جكجؿ  Google Formsبأكثر مف طريقة ,حيث يمكف

يكد
يده اإللكتركني ,كىكاياتيو ,ك ُّ
أم معمكمات أخرل ّ
اسمو ,كبر ي
لممعمّـ إنشاء نمكذج ,لتجميع بيانات الطالب؛ ي
المعمّـ معرفتيا عف الطالب .أيضان ,يمكف لممعمّـ تجميع الكاجبات التي يعطييا لمطمبة بشكؿ سيؿ كسريع
كأكتكماتيكي .إضافة إلى ذلؾ ,تتيح نماذج جكجؿ  Google Formsإمكانية تصميـ ركبرؾ Rubric

تعميمي يعمؿ عمى حساب التقييـ أكتكماتيكيان (.)Carey, 2014
فمكبارك  ,Flubarooمف اإلضافات المميزة ,التي يمكف دمجيا مجانان ,مع جداكؿ جكجؿ Google Sheets
-مكاف تجميع الردكد عمى النمكذج ,-حيث تعمؿ ىذه البرمجية المجانية عمى االختبارات ذات األسئمة مف

نكع االختيار مف متعدد كتعبئة الفراغ .يعمؿ فمكبارك  Flubarooعمى تصحيح االختبار تمقائيان ,كايجاد معدؿ

العالمات لالختبار كلك ّؿ سؤاؿ عمى حدة ,إضافة إلى تزكيد المعمّـ برسـ بياني لتكزيع العالمات .كيمكف
لممعمّـ إرساؿ نتائج االختبار ,مع األسئمة ,كاإلجابات النمكذجية ,كالتغذية الراجعة ,إلى ك ّؿ طالب عمى حدة,
عبر البريد اإللكتركني أك جكجؿ درايؼ  Google Driveالخاص بكؿ طالب كبشكؿ أتكتكماتيكي

(.)Flubaroo, 2016
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 -6مواقع جوجل Google Sites
ىي خدمة مجانية مف خدمات جكجؿ ,تسمح لممدرسيف كالطمبة ,بناء مكقع

ألم غاية يريدكنيا .يمكف استخداـ خدمة مكاقع جكجؿ Google
إلكتركني ّ
 Sitesكممؼ إنجاز إلكتركني .ىذه المكاقع يمكف أف تككف عامة ,Public

يصميا ك ّؿ الناس ,أك خاصة  ,Privateال يصميا إال الطالب كالمعممكف
الذيف لدييـ حسابات جكجؿ  Google Accountsأك بريد جيميؿ  .Gmailكما أف ىذه المكاقع يمكف أف
يتشارؾ في بنائيا أكثر مف مؤلؼ كاحد (.)Kuhn, 2012 & ,Pitler, Hubbell
بغض النظر عف دكرؾ في المكقع ,سكاء كنت مالكو  Ownerأـ تتعاكف مع أحدىـ فيو  ,Collaboratorأـ

فإنو مف الجيد أف تتعرؼ عمى الفرؽ بيف ك ّؿ دكر مف ىذه األدكار الثالثة ,كىي (Teeter
مشاىد ّ ,Viewer
& :)Barksdale, 2009
مالؾ المكقع  :Ownerعندما تقكـ بإنشاء مكقع بنفسؾ فأنت مال يكو ,كيمكنؾ التعديؿ كانشاء صفحات إضافية
كالتعميؽ عمى الصفحات ,كما يممؾ المالؾ صالحية إضافة متعاكنيف  Collaboratorsإلى المكقع أك حذؼ
المكقع بالكامؿ مف شبكة اإلنترنت.
المتعاكنكف  :Collaboratorsعندما تشاىد زر التعديؿ  ,Editعمى صفحة في مكقع مف مكاقع جكجؿ
 Google Sitesكأنت لـ تقـ ببناء ىذا المكقع ,فأنت حينيا متعاكف  Collaboratorفي ىذا المكقع .يمكف

لكنو ال يستطيع حذؼ المكقع مف
لممتعاكف إضافة صفحات ,كالتعميؽ عمى الصفحات ,كالتعديؿ عميياّ ,
اإلنترنت ,كما ال يمكنو التعديؿ عمى إعدادات المكقع.

المشاىدكف  :Viewersعندما ال تشاىد زر التعديؿ  ,Editفأنت فقط مشاىد ليذا المكقع ,كال تممؾ أيان مف
صالحيات إنشاء الصفحات ,أك التعميؽ ,أك التعديؿ ,أك التغيير عمى اإلعدادات.
 -7اليوتيوب YouTube
تـ إطالؽ مكقع يكتيكب  YouTubeفي حزيراف مف عاـ ٕ٘ٓٓ .عند

تأسيسو ,كاف ييدؼ المكقع –كغيره مف المكاقع حينيا ,-إلى إزالة العكائؽ

التقنية أماـ نشر الفيديكىات عمى اإلنترنت .يتككف المكقع مف كاجية
رئيسية بسيطة ,تسمح لممستخدميف رفع  Uploadفيديكىات ,كنشرىا

 ,Shareسكاء عف طريؽ اإليميؿ أك شبكات التكاصؿ االجتماعي ,كما يسمح يكتيكب YouTube
لممستخدـ ,برفع عدد غير محدكد مف الفيديكىات عميو .باألساس يكتيكب  YouTubeمكقع مستقؿ كال يتبع

النجاح الذم حققو المكقع بعد عاـ كنصؼ تقريبان عمى إطالقو ,اشترت شركة جكجؿ
ألحد ,كلكف بعد ّ
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 Googleالمكقع في تشريف أكؿ عاـ ( ٕٓٓٙبعد  ٔٙشير عمى إطالقو فقط) مقابؿ ٘ ٔ.ٙمميار دكالر!
(.)Green, 2009 & Burgess
ك ّؿ شخص يمتمؾ حساب جكجؿ  Google Accountأك بريد جكجؿ جيميؿ  ,Gmailفيك تمقائيان يمتمؾ قناة
ألم شخص ,سكاء كاف لديو حساب عمى اليكتيكب YouTube
عمى اليكتيكب (.)Google, 2016c
ي
يمكف ّ
أـ لـ يكف لديو حساب ,أف يستفيد مف المكقع ,بالبحث ,كالمشاىدة ,كالمشاركة مع اآلخريف .أما مف يممؾ

حسابان عمى مكقع يكتيكب  YouTubeفبإمكانو أيضان ,التعميؽ عمى الفيديكىات ,كرفع الفيديكىات ,Upload
كتخصيص اإلعدادات في قناتو الخاصة  ,كالعديد مف الميزات األخرل (.)Botello , 2007 & Sahlin

كمعمّـ ,يمكف أف تقكـ بإنشاء مستند نصي مف مستندات جكجؿ  ,Google Docsتكتب بو سؤاؿ أك ميمة

معينة ,كتمنح الطالب صالحية التعديؿ  Editعمى الممؼ ,حيث يقكـ ك ّؿ طالب باإلجابة عمى المستند
النصي ,سكاء بالنص ,أك بالصكر ,أك بالفيديك؛ كذلؾ عف طريؽ دمج الفيديك المكجكد عمى اليكتيكب

 YouTubeفي المستند النصي ,أك نسخ رابط الفيديك كلصقو داخؿ الممؼ النصي (.)Wilson, 2016c
يمكف دمج الفيديك المكجكد عمى اليكتيكب  YouTubeأيضان ,داخؿ أم صفحة في مكاقع جكجؿ Google

 ,Sitesحيث تتـ مشاىدة الفيديك داخؿ المكقع نفسو دكف االنتقاؿ إلى مكقع يكتيكب (.)Conner, 2008
كيف تنشئ بريد الكتروني من خالل جيميل Gmail
الخطوة االولى :
ٔ -عبئ البيانات المطمكبة في الحقكؿ حسب المطمكب .
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ٕ -بعد االنتياء مف تعبئة الحقكؿ اضغط عمى الخطكة التالية لالنتقاؿ لمرحمة جديدة.

الخطكة الثانية :
ٔ -ستظير لؾ بنكد الخصكصية اضغط عمى المرحمة التالية لالنتقاؿ الى مرحمة جديدة .
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الخطكة الثالثة :
ٔ -أثبت ممكية حسابؾ مف خالؿ رقـ الجكاؿ المعبأ في الحقؿ السابؽ .

الخطكة الرابعة :
ٔ -اثبت ممكية حسابؾ مف خالؿ رسالة التفعيؿ التي ستأتيؾ عبر الجكاؿ .
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أخي انر  :مبركككؾ  ..يمكنؾ استخداـ بريدؾ االلكتركني عبر جيميؿ Gamel

طريقة استخدام جوجل درايف جوجل درايف Google Drive
ٔ -يمكنؾ الصكؿ الى اداة جكجؿ درايؼ مف خالؿ رمز الشبكة اك المربعات الصغيرة في االعمى اقصى
يسار الشاشة .
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ٕ -ستظير لؾ صفحة جكجؿ درايؼ  ,مف خالؿ قائمة ستظير لؾ إلنشاء ممفات ك ادراج ممفات
لمتخزيف  ,كأيضا انشاء مستندات كنماذج كتخزينيا في جكجؿ درايؼ .

ٖ -بعد انشاء ممؼ مخزف في جكجؿ درايؼ يمكنؾ مشاركتو اك الحصكؿ عمى رابط لو كاعادة تسميتو
كالعديد مف المزايا  ,مف خالؿ النقر بالماكس عمى الزر اليميف ستظير لؾ مجمكعة مف الخيارات .
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ٗ -يمكنؾ مشاركة الممفات مع االخريف مف خالؿ كضع البريد االلكتركني لمشخص المراد مشاركة
الممؼ معو .
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