
 

 :البحثمقدمة 
يعيش العالم نتاج التطور التكنولوجي وثورة اإلنترنت، الذي أّثر بشكل كبير في 
مجريات حياتنا، بل وأصبح قاسًما مشترًكا لكافة األعمال، والمهام، والقطاعات في عالم 

أصبحت التوجهات العالمية لتطوير التعليم مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالتحّول   اليوم، ولذلك
ليم بالتقنية، خاصة بعدما أصبحت نظم التعليم التقليدية ال تفي نحو فكر دمج التع

بمتطلبات التحول بالمجتمع إلى مجتمع قائم على نشر المعرفة، وإكساب المهارات ، 
ث ان حيوتطوير الذات لكل من يرغب في التعلم في أي عمر، وألي مستوى ثقافي، 

لتعلم مدى تحقيًق فكر التعليم المستمر أو االعالم اليوم يسعى ل
 ( . (Chine,2009,p752الحياة

ات البيئة التعليمية الوحيدة لتقديم خدم هيوأصبحت المؤسسات التعليمية ليست 
التربويون للبحث باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة  دعيالتعليم، مما 

يعد التعلم و  تعليمية تفاعلية لجذب اهتمام المتعلمين وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات،
اون تجعل المتعلمين هم محور عملية التعلم؛ حيث يتع التيمن أساليب التعلم  اإللكتروني

 اللتزاماالمتعلمين للحصول على المعلومات وتبادلها وطرح األفكار لحل المشكالت دون 
، ص 2006، الحمدانيبمكان معين أو زمن محدد الستقبال عملية التعلم. )ادوارد 

47.) 
يكون فعاالً لو دمجت بعض عناصره  اإللكترونيإن التعلم  (Warrier,2006)رى وي

لدمج بين ا ويضيف انوهو ما يسمى بالتعلم المدمج  التقليديمع بعض عناصر التعليم 
 اإللكترونيليم وأفضل من التع التقليديأفضل من التعليم  واإللكتروني التقليديالتعليم 

لنجاح ا وااللتزام لتحقيقخر والبد من توفير الحماس كان كل منهما منفصاًل عن األ إذا
 التقليدية.الطريقة  تحتاجهالتعلم المدمج أكثر مما  في



 

 لتشاركياكما تعد بيئة التعلم االلكتروني واالنترنت أرض خصبة لنمو بيئة التعلم 
بعض   وبناءها بشكل فعال، حيث توفر النواحي االجتماعية للتعلم التشاركي من خالل

دوات المتاحة التي تتسم بالتشاركية والتي يمكن استغاللها وتوظيفها على ضوء التعلم األ
التشاركي، حيث أن هذا النوع من التعلم قائم على تبادل المعلومات بين مجموعة من 
المتعلمين يشتركون معا في صياغة المناقشات أو إعادة تنظيم المواد أو المفاهيم لبناء 

ومن خالل تشكيل وصياغة أفكار الدارسين بفكرهم وآرائهم  عالقات جديدة بينهما،
الخاصة، وكذلك تلقى التغذية الراجعة والتقويم من خالل مدرسيهم و زمالئهم 

Gewertz, 2012,6).) 
 في ركيالتشا اإللكترونيالعديد من الدراسات بتوظيف التعلم  اهتمتولذلك فقد 

مين للتفاعل يعطى الفرصة للمتعل التشاركي اإللكترونيحيث أن التعلم العملية التعليمية 
التعلم بمن أجل بناء البنية المعرفية الجديدة بشكل يسمح  والمشاركة الجماعية االجتماعي

 فيوقت و  يأ الحديثة في االتصاالتالمستمر القائم على استخدام التكنولوجيا ووسائل 
ودراسة  (،2007ودراسة )دعاء لبيب،  (،2010، محمد والىمكان مثل دراسة ) أي

 .(Ticheler, 2009) ودراسة (Alshwiah, 2009) ودراسة(، 2009)داليا حبيشى، 
 قد كانف التشاركي اإللكترونيوعلى الرغم من تأكيد الدراسات على فاعلية التعلم 

 فيها يتشارك التي المستندات إحدى بإنشاء القيام هي تواجهه التي من أهم المعوقات
  مثل الكتابة منفصلة مشكالت التالميذ يواجه األمر عادة ففي األفراد، من أكثر اثنين أو

  الذى الوقت ففي واحدة ،  نهائية  وثيقة في   الكتابات المنفصلة و دمج و المشاركة 
ان  الفريق يجب على أعضاء المستندات  ألحدى  التعاوني عملية التحرير تتم فيه
وتحتوى عادة على  وقت وجهد تأخذ هذه العملية بينهم، المستند لتداول طريقة يجدوا

أعضاء  أحد من لينتقل مرفقات شكل في اإللكترونيعن طريق البريد  أرسالهمستند يتم 

javascript:void(0);


 

فردية حسب الجدول  بطريقة المستند بمراجعة منهم كل الفريق ليقوم باقي الفريق الى
 . (Kieser & Golden,2009) الفريق بأعضاءالخاص  الزمنى

الحوسبة  ةتقنيوحتى نتمكن من التغلب على هذه المعوقات كان البد ان نتعرف على 
 .االلكتروني التعلمفي واستخداماتها  السحابية

حيث تعّد الحوسبة السحابية البيئة األساسية لمستقبل التعليم اإللكتروني؛ ألنها توفر 
 Hui) هائلةتخزينًا آمًنا للبيانات وخدمات إنترنت مالئمة، باإلضافة إلى قوة حوسبية 

& Sanhong, 2010,p150). 
كأحد  السحابية كانأن ظهور الحوسبة  ( إلى2011فقد أشارت )شريهان المنيري ،

ساليب الحوسبة، التي يتم فيها تقديم الموارد الحاسوبية كخدمات، ويتاح للمستخدمين أ
دون الحاجة إلى امتالك المعرفة، أو  السحابة(الوصول إليها عبر شبكة اإلنترنت )

 الخبرة، أو حتى التحكم بالبنية التحتية التي تدعم هذه الخدمات. 
 تحدثنا السحابية فإذا الحوسبة بيئة يف الهامة المفاهيم أحد هيالمشاركة  وبما أن

 التعاونية جوجل منصة أنشأتها التي السحابية الحوسبة على المعتمدة بيئة التعلم عن
والطالب المعلمين  بينوالتشارك  األقسام بين على التعاون  تعتمد أنها فسنجد كمثال
  Hui& et.a, 2010) البعض ).الطالب بعضهم  وبين

ملية الع فيكما أكدت العديد من الدراسات على أهمية توظيف الحوسبة السحابية 
إلى أن النمو الهائل في حجم  أشارت التي( 2013: دراسة ) الشيتي،  التعليمية ومنها

البيانات والمعلومات الذى يحّد من قدرة المؤسسات التعليمية على إدارة هذه البيانات 
ل لمشكالت الح هيوالمعلومات، والتحكم بها بشكل فّعال، وان تقنية الحوسبة السحابية 

ارتفاع تكاليف التخزين، ومشاكل استرجاع البيانات، وإعداد نسخ احتياطية ، 
أكدت نتائجها على أهمية استخدام  التي(  (Mehmet & Serhat, 2010 ودراسة

تقنية الحوسبة السحابية في التعلم اإللكتروني، للتغلب على مشاكل ارتفاع تكاليف بناء 



 

(، Aloriny, 2013نظم المعلومات وتطويرها، وتحسين بيئة التعلم، وأكدت دراسة )
ح ف تزيد من المهارات التقنية للمتعلمين، والسماعلى أن استخدام الحوسبة السحابية سو 

لهم بمواكبة احتياجات الحياة المعاصرة وسوق العمل، كما أنها سُتحّسن من فرص 
الطالب في التعلم الذاتي و مهارات التعاون في التعلم، وتسّهل عملية التوجيه بين المعلم 

 Mrdalj) ، ودراسة (Sanda  2011)، ودراسة Saleem, 2011)والطالب، ودراسة )
. حيث اتفقت كل هذه الدراسات على ان الحوسبة السحابية تتيح للمستخدم  (2011 ,

ه خالل السحابة دون الحاجة لتوفر التطبيق على جهاز  وتطبيقاته منالدخول على ملفاته 
والتغذية  المشاركة،وتعزز  المطلوبة،مما يقلل من المخاطر االمنية وموارد االجهزة 

 األقران. ودعم ،الراجعة
بة السحابية والحوس التشاركي اإللكترونيمما سبق عرضه يمكن االستفادة من التعلم 

تجميع  يمكننا حيثتمنع تشتت المتعلم  اإللكترونيوضع ضوابط داخل بيئات التعلم  في
 والنصوص المرفقات، العروض، التقويمات، الفيديو، مدى واسع من المعلومات )ملفات

بين لها  التحرير التعاونيو الملفات والمستندات المكان كما تتيح ايضَا مشاركة  نفس في)
 تنمية المهارات التقنية للمتعلمين وتحسين مهارات االتصال فيالفريق مما يفيد  أعضاء

 وتعزيز المشاركة ودعم األقران.
 البحث:مشكلة 
عمله كموجه تكنولوجيا تعليم الحظ أن مناهج الكمبيوتر  الباحث ممارسة أثناء

 األساليببوتكنولوجيا المعلومات بالمرحلة االعدادية تدرس بطريقة تقليدية ال تهتم 
تدرس للحفظ والتلقين فقط مما يؤدى إلى ضعف التحصيل  الحديثة فهيالتكنولوجيا 

 اإلعدادي الثانية الصف واالداء المهارى لتالميذ المرحلة االعدادية وخاص الدراسي
 العمليبيق تحتاج للتط التيالحسابية و  الجداولالخاص به  الدراسي المنهجيتناول  والذي

  لتالميذ.ايؤدى لتنمية هذه المهارات. لدى  تقليديغير  بأسلوببه  الموجودةلكل المهارات 



 

ومن ناحية أخرى فقد أوصت بعض الدراسات السابقة باستخدام تقنية الحوسبة 
السحابية في التعلم اإللكتروني ألنها سوف تزيد من المهارات التقنية للمتعلمين، كما أنها 
سُتحّسن من فرصهم في التعلم الذاتي، وتحّسن مهارات التعاون في التعلم، وتزيد من 
الحافز لديهم للتعليم، وتسّهل عملية التوجيه بين المعلم والمتعلم وهذا ما أكدته بعض 

 & Mehmetو (،2013 )الشيتي، من:بقة مثل دراسة كل الدراسات السا
Serhat, 2010))( و ،Aloriny, 2013.) 

 ترونياإللككما أكدت توصيات بعض المؤتمرات ومنها مؤتمر تكنولوجيا التعليم 
الثالث للتعلم  الدولي(، والمؤتمر 2009) العربيالوطن  في التربوي وتحديات التطوير 

(، بضرورة تصميم وتطوير مجتمعات التعلم 2013والتعليم عن بعد ) اإللكتروني
 التفاعلية وتوظيفها بشكل فاعل لتحقيق األهداف التعليمية. اإللكتروني

اء المهارى واالد الدراسيضعف التحصيل  فيضوء ما تقدم تتحدد مشكلة البحث  في
دية ام طرق تعلم غير تقليدخلدى تالميذ المرحلة االعدادية، ولهذا فان الحاجة ماسة الست

 للتصديو  البحث،لذلك دعت الحاجة للقيام بهذا  الحديثة،ظل الثورة التكنولوجيا  في
 .التالياإلجابة عن السؤال الرئيس  الحالييحاول البحث لهذه المشكلة 

حابية و الحوسبة الس التشاركيما أثر استخدام بيئة تعلم مدمج قائمة على التعلم "
 تنمية مهارات الجداول الحسابية لدى تالميذ المرحلة االعدادية" ؟ في

 األتية:ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية 
ما مهارات الجداول الحسابية المتعلقة بالحوسبة السحابية المراد تنميتها لدى تالميذ  .1

 االعدادية؟المرحلة 
يتم س التيالمدعم بالحوسبة السحابية  التشاركيما أدوات بيئة التعلم المدمج  .2

 استخدامها؟



 

مهارات المرتبط ب فيتنمية التحصيل المعر  فيما أثر استخدام البيئة المقترحة  .3
 االعدادية؟الجداول الحسابية لدى تالميذ المرحلة 

 تنمية االداء العملي المرتبط بمهارات الجداول فيما أثر استخدام البيئة المقترحة  .4
 الحسابية؟

 البحث:داف أه
بيئة تعلم مدمج قائمة على  استخدامعلى أثر  التعرف :الى الحالييستهدف البحث 

لمرتبط بمهارات ا واألدائي فيالجانب المعر  تنمية في والحوسبة السحابية التشاركيالتعلم 
 الجداول الحسابية لدى تالميذ المرحلة االعدادية. 

 أهمية البحث:
بة طريقة توظيف الحوس حيث أنه محاولة لتوضيحيستمد هذا البحث أهميته من 

 يفالمناهج والمسئولين التربويين  واضعيتساعد  وخارجه، كماالسحابية داخل الصف 
لسحابية اتطوير مناهج التكنولوجيا ووضع برامج اثرائية لمواكبة النسق العام للحوسبة 

 الكفايات االلكترونية. للرفع
   :حدود البحث

 على: اقتصرتحيث 
 اإلعدادي الثاني بالصف التالميذ من عينة فيتمثلت  :بشرية حدود. 
 إحدى المدارس الرسمية بمحافظة القاهرة. في تمثلت :مكانية حدود 
 2018/2019 الدراسيللعام  الثاني الدراسي الفصل :زمنية حدود.  
 فصلين من فصول مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا  فيتمثلت  :الموضوعية الحدود

 . اإلعدادي الثانيالمعلومات للصف 
  -البحث: أدوات 
 الباحث(.إعداد  من)  بطاقة مالحظة لمهارات الجداول الحسابية  .1



 

 .الباحث(إعداد  من)    فيللجانب المعر  تحصيلياختبار  .2
 .البحثعينة  وبعدى على قبليويتم تطبيق ادوات البحث تطبيق 

 منهج البحث:
يقات تطب السابقة والتعرف على وتحليل الدراساتلوصف  الوصفي:المنهج  .1

 التشاركي.التعلم المدمج  واستخدامها فيالحوسبة السحابية 
أثر التفاعل بين بيئة تعلم مدمج قائمة على التعلم  لدراسةالتجريبي: المنهج  .2

 داولومهارات الج الدراسيتنمية التحصيل  في والحوسبة السحابية التشاركي
 االعدادية.الحسابية لدى تالميذ المرحلة 

 إجراءات البحث:
  دراسة وتحليل الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع البحث وذلك

 للبحث. النظري إلعداد اإلطار 
 جمع المادة العلمية لموضوع البحث وتحديد المحتوى المالئم لمتغيراته 
  كنولوجيا مجال ت فيتصميم وثائق مادة المعالجة التجريبية وعرضها على الخبراء

التعليم ألخذ اآلراء حول صالحيتها لتنمية المهارات المطلوبة لدى التالميذ وإجراء 
 التعديالت الالزمة وفقا آلراء المحكمين. 

  التأكد من و تم التوصل إليها  التيإجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة للبيانات
 صحة الفروض.

  ومناقشتها.استخالص النتائج وتفسيرها 
  تم التوصل إليها. التيضوء النتائج  فيتقديم التوصيات والمقترحات 

  البحث:مصطلحات 
  لتعلم ابأنها نمط من التعليم و  :الباحث اجرائيا المدمج: ويعرفهابيئات التعلم

من  كترونياإللمن حصص داخل الفصل وبين التعلم  التقليديبين التعليم  يجمع



 

ية لبعض مخرجات البحث االلكترون باإلضافةخالل برمجية تستخدم داخل الفصل 
و  يلااليمعلى االنترنت ومجموعة وسائل االتصال اإللكترونية المختلفة مثل 

  الدراسة.غير اوقات  فيالفيس بوك للتواصل مع المعلم و الطالب 
  لتعلم يعتمد ل أسلوبعلى أنه  اجرائيا:ويعرفه الباحث  التشاركي: ترونياإللكالتعلم

 ة وكذلكذكيأو اجهزة لوحية وتليفونات  أليعلى استخدام التكنولوجيا من حاسب 
ون مجموعات ويتبادلون اآلراء ويتشارك فيشبكة اإلنترنت، حيث يعمل المتعلمون 

 لبناء معرفة جديدة لتحقيق هدف مشترك وهو تنمية مهارات الجداول الحسابية.
  السحابية:الحوسبة Cloud Computing :عبارة عن تكنولوجيا رقمية  هي

برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات الى خدمات  متطورة تعمل على تحويل
لية التربوية وتسهل عملية التعلم عن طريق نقل المعالجة تطوير العم فيتساعد 

 هي عبارة التي" Cloud وآلية التواصل الى ما يعرف بالسحابة " ومساحة التخزين
 مكان. أيعن جهاز خادم يتم الوصول له عن طريق االنترنت من 

  الميذ تلزم لت والعمليات التيالقدرات المعرفية  الحسابية: هيمهارات الجداول
التجول داخل  –الجداول الحسابية  برنامج)استخدام  االعدادية وتشملالمرحلة 

 لعمل(.ا والصفوف والخاليا وورق التعامل مع االعمدة  –برنامج الجداول الحسابية 
 اإلطار النظرى للبحث:

 التعلم المدمجبيئة  أواَل:
التحليل و فقد تناولته العديد من الدراسات بالوصف  المدمج التعليم مفهومنظراً ألهمية 

 قامت بتفسير التعليم المدمج: التيعرض لبعض المفاهيم  يلي وفيما
م لمتعلدة الى مساعدف إيهل متكامم اظ( بأنه ن255، 2003س،خمي)محمد فه ريع

ني روإللكتوادي لتقليم التعلين امج بيدلاعلى وم يق، وتعلمهل حرامن حلة مرمل كل خال
 .جهارخاو ت الدراسةقاعال خدالمختلفة ا أشكالهب



 

دة لى مساعدف إتهم يقة للتعليطر( بأنه 11، 2010ن ، حس كما يعرفه )اسماعيل
م لتعليل اشكان أمج بيدلل اخالن فة مدلمستهم التعليت اجارمخق على تحقيم لمتعلا
 .جهارخاوسة درالت اقاعال خ، داهطني بأنماروإللكتم التعلين ابيوية دلتقليا
 مج: دلمم التعليواع انأ

 sing) (،Carman ,2002)ن مل ها كدديحث حي، مجدلمم التعليواع اندد أتتع 
 ( فيما يلي:2005ن، لخابدر ا، و)(2003,
  نرإلنتاعلى  رلمباشم التعليامج د( تOnlineوا ،)ر لمباشر اغيم لتعلي

(Offlineا ،)ية. دلتقليوف الصفر ااإطفي دث يحذي ل 
  ر، لمباشاني ولتعام التعليم، والمتعلابه م يتحكذي لاعة رلساتي ذام لتعليامج د

 رة.لمباشو ايدلفيرات اتمؤم لمثن، لمتعلمين امد يدلعن ايناميكي بيدلا
 لصفية(.و انية روإللكت)الحية رة المباشرات الخبز والجاهوى المحتامج دلا 
  م أو لمهااة محاكاذج نمادام سة )باستخرلمما، واسلفًاظم لمنم التعليامج د

 وري.لفم اعدل، وأدوات ايفية(وظلت العملياا
 مج :ـدلمم اتعلـلاة ـة ببيئـلخاصت اتيجياراتـالسا

 بلى:( في ما Khan, 2005( و ) Jean, 2003ن)مل لخصها كو 
 ني.روإللكتم التعلواجه وجها لم ولتعلامج دتيجية راستإ 
 ني ولتعاام لتعلواكي رلتشام التعلواتي ذالم التعلاتيجية راستإ 
  لمنتج(.ز و الجاه)التعليمي وى المحتن امج بيدلاتيجية راستإ 
 لمختلفة.م التعلرات امج مهادتيجية راستإ 
ــذا ي هــف مهاداتخـكي السرلتشام التعلواتي ذالم التعلاتيجية راستث إلباحر اختاوا

ن التعلم بمساعدة كيفية تمكين المتعلمون مى ــلإتيجية راتــإلساه ــذهر يــتشــث حيــث؛ لبحا
التكنولوجيا لضمان تحسين عملية التعلم وتوظيف العمل الجماعى حتى يستطيع 



 

المتعلمون مناقشة وطرح وتبادل أفكارهم و آراءهم، فهو يركز على الجهود التعاونية 
التشاركية بين المتعلمين لتوليد المعرفة من خالل التفاعالت االجتماعية، ويكون التعلم 

 عملية التعلم . فيالمتعلم كمشارك نشط متمركز حول 
س قياومج دلمم اتعلــلاة ــبيئدام تخــساة ــهميأى ــعلت اــسدرالــن اموقد أكدت العديد 

م تعلـلاة ـبيئو التجاه نحرات والمهااتنمية ل وكالتحصيددة متعرات فاعليتها في متغي
ء اـباالنتمور عـلشـدم اكلة عـمشى ـعلـب لتغلن وايـلمتعلمـم والمعلن ابيل لتفاعوامج  ـدلما
 ,Grayة )ـــسمن هذه الدراسات دراي ـــنرواللكتم اتعلـــلاة ـــي بيئـــفالتالميذ ا ـــبهر عـي يشـلتا

2006( ،)Yushaw,2006 ـدى، شا حم(، )ر2007ــد الشمرى، )محم( ودراسة كل من
فاعلية بيئة ت ــثبتأي ــلت( وا2008ـن محمود، )حس(، 2009رو حسين،)عم(، ، 2008

دم مج تقــدلمم اتعلــلاة ــبيئأن ى ــلت ايضَا إلـصوترات كما لمتغياه ذمج في هدلمم التعلا
 م.لمعلق اين طرجعة عراية ذتغز ويزتعد وشاوإرجيه وت

 اإللكتروني: التشاركي التعلم ثانيًا:
يتم فيه توزيع المتعلمين  تعليمي( أنه موقف 2012ياسر شعبان، حيث يرى ) 

الى مجموعات صغيرة أو كبيرة مكونة من اثنان من المتعلمين أو أكثر يعملون معا من 
أجل تحقيق أهداف محددة ومشتركة وذلك من خالل تناولهم لموضوعات مصحوبة 
بأنشطة، واختبارات إلكترونية وذلك من خالل تفاعلهم معًا عن طريق أحد المواقع 

مة لذلك، واستخدام أدوات االتصال المتزامن وغير المتزامن المتاحة مصالتعليمية الم
 لمعلم.اوفقًا لتعليمات محددة وتحت إشراف وتوجيه ومتابعة  تاإلنترنعبر شبكة 

 :اإللكتروني التشاركيأهمية التعلم 
علم مقابل الت في التشاركيحيث أكدت العديد من الدراسات على فاعلية التعلم 

، و)داليا 2003)للعديد من المراحل الدراسية فيرى كاًل من )محمد خميس،  التقليدي



 

 كيالتشار  اإللكتروني( أن فاعلية بيئة التعلم 2012( و)ريهام الغول، 2009حبيشى، 
 ترجع لألسباب اآلتية:

  بناء  يفالمتعلمين على المشاركة  التشاركي اإللكترونيتساعد أدوات بيئة التعلم
 مما يثرى عملية التعلم. االجتماعيالمعرفة الجديدة، والتواصل 

  لمتعلمين ل الجماعيعلى تشجيع النبوغ  التشاركي اإللكترونيكما يساعد التعلم
 والخبرات.في بناء المعرفة الجديدة وتطبيقها، وتبادل اآلراء 

  خطى لى تالمجال مما يساعد ع فييدمج بين معرفة المتعلمين ومعرفة الخبراء
 المجال. فيالحواجز أثناء عملية التعلم ومواكبة التطورات العلمية 

  إلى المشاركة مما يوفر مناخ داعم وملهم لعملية التعلم. التلقييحول من 
  يركز على مسئولية المتعلمين فرادى وجماعات عن إنجازاتهم مما يساعد على

 لمتعلمين ككل.تقويم دور المتعلم فردًيا باإلضافة إلى تقويم دور ا
  يقوم بتبادل مصادر التعلم بين المتعلمين مما يساعدهم على تواصلهم مع جميع

 التعلم. فيأطراف العملية التعليمية، والتعبير عن أفكارهم الخاصة 
محمد البسيونى والسعيد عبد الرازق و ) دراسةوقد اوصت العديد من الدراسات مثل 

(، )حمدان 2010،ليامي(، )شيخة ا2013(، )همت قاسم، 2012، داليا حبشى
، وتطوير 2أدوات الويب تبتطبيقاباالستعانة  (Tsai, 2010)  ) 2013، ل سماعيإ

استخدام بيئات و  ،التشاركي اإللكترونيالمهارات التدريسية للتالميذ من خالل بيئة التعلم 
لتعليمية المختلفة لتنمية مهارات االداء ا المقررات تدريس في التشاركي التعلم اإللكتروني

 لتدريب تدريبية دوارت إقامة إلى ومهارات التفكير وتحصيل المعارف لديهم ،  باإلضافة
رورة ضوالتشاركي،  اإللكتروني التعلم بيئات أدوات استخدام مهاراتعلى  المعلمين

  .بيةرلتت ابكلياب الطلداد اعإلشبكي في اني روإللكتم التعلدام استخاسع في ولتا
 



 

 ثالثَا: الحوسبة السحابية.  
ل يوعلى تحل تعمطورة قمية مترجيا ولوتكنن عرة عباهى لسحابية اسبة ولحا إن

ية وبرلتالعملية ر ايطوفي تد تساعت مادلى خت إمنتجان مت ماولمعلتكنولوجيا امج راب
لى ما ل إصوالتالية ن وآيزلتخامساحة ولمعالجة ل انقق ين طرعم لتعلل عملية اتسهو

 ن. مكان أي مت نرالنتق اين طرعبالسحابة يسمى 
 لسحابية اسبة ولحمكونات ا

 م هى:قساأ تتكون منلسحابية اسبة ولح( ان ا2014وت، شلتر )محمد كذي 
 ت مادكخت بيقاطلتاSoftware as a service: SaaSوم تقأن هي :و

زك جهات ونرإلنتار به عبل تتصب، ولسحااعلى زن مخن معيق بيطتدام باستخ
 .لالتصاط أداة افق

 ت مادكخت لمنصااPlatform as a service: PaaSلسحابة ا مداستخ: ا
ضع ك وعليها جميعاً كما يمكنل لعمك ايمكنوعليها ت بيقاطتدة ضع عوكمنصة ل

 ت. بيقاطلتن ابيل تكامك هناون يكويضًا ل اكامل تشغيم اظن
 ت مادلتحتية كخالبنية اInfrastructure as a service: IaaSل نتعام : هنا

ن يزمساحة تخرة وكم ذاحجومعالجة معينة درة بقدودة لسحابة كبنية تحتية محامع 
 ن.معين ميدمستخدد عو

 ية:لسحاباسبة ولحدام استخمتطلبات ا
 هاتف.او  لوحيب أو جهاز شخصي مناسب حاسز جها   
 ت.نرباإلنتل يسمح باالتصال تشغيم اظن  
  ت السحابة.بيقاطتم عديت نرنتامتصفح 
 دة.عة جيربست نرإلنتابشبكة ل التصار افوت 
 مة" .ر الخدفوقع يولسحابية " ماسبة ولحامة دلخزود م 



 

 مية:لتعليت اسساؤلمالسحابية فى اسبة ولحق ابيطتد ئواف
مقاله  في( 2014وت، شلتو )محمد ستها درا( في 10:2013ايناس الشيتي،ر )كذت

 لتعليمية هي. ت اسساؤلمالسحابة في ق ابيطتد ئاو فان من اهم 
 لحاجة دون السحابة ل اخالن بيقاته مطتوعلى ملفاته ول خدلن امدم لمستخن اتمك

 دم. لمستخز افي جهاق بيطلتر افولت
 ب لطتتد لتي قدة المعقت العملياراء اجإفي دًا جرة لكبيت امادلخن امدة الستفاا

 عاليه.ت صفاوابمزة جهأ
 دارات إلصدام استخاعلى ت التعليمية سساؤلمد السحابية يساعاسبة ولحادام ستخا

 دون الحاجة لشرائها.مج رالبن ايثة مدلحا
 ضع ن وويرلتماراء اج، وإسيل درافصل يبية لكدرتر دورات يطومكانية تإ

 ل.لفصانهاية د ها بعءلغاعلى االنترنت ٕوالفصلية رات االختباا
 م يدتقق ين طرعك لوذكة رلمشار واالبتكاداع وابالدوات ابأم و المتعلم لمعلد ايزوت

 ت. ماولمعلدر امع مصال لتعامانة رومل ولتفاعة والمحاكاب اساليا
 ث أو لبحافي ن يرآلخامع ون لتعادات والمستنء انشات ٕوالملفاامنة زامن ويزتخ

 لكتابة. ا
ء فا)وسة أوضحت دراحيث  بيةلسحااسبة ولحا وقد تناولت العديد من الدراسات

م لتعلظم انولعالي م التعليت اسساؤمر يطوها في ترث( أ2013رون، خف وأيرش
في ن غبيرالب االطلدى الرف لمعارات والمهااتنمية ولعلمي ث البحم اعودني رواللكتا
دث مستحر لسحابية هي فكافة رلمعاعية أن أولى إسة درالت اصلوت، وفة رلمعم والتعلا

 حة له. وقبة مفترامظم ند يجاوايمي دألكاداء االر ايطولى تدف إيه



 

د لسحابية تساعاسبة ولحت اتقنيا( أن 2013ايناس الشيتي،سة )وكذلك أوضحت درا
ن تحسيت وماولمعلاتقنية وارد صيانة مل ادارة ومشاكن مد يدلعل الحت لكليات والجامعاا

 تي. ذالم التعليم والتعلياعملية 
تقنية دام ستخاهمية أضيح ولى ت( إ (Mehmet & Serhat, 2010سة وهدفت درا

لت صوتدة . ومتباعن ماكأفي ت كليان لتى تتضمت الجامعاالسحابية فى اسبة ولحا
ب للتغلت لجامعااني في رواللكتم التعليالسحابية في اسبة ولحاتقنية دام ستخاهمية ألى إ

لجامعة ت اكلياد جواتل مشاكت وماولمعلظم انر يطوتء وبناف تكاليع تفال ارعلى مشاك
 دة.متباعرة كثي نكماأفي 

ر المحتمل ثيالتأي ـف( بالبحث He et al, 2011)  ـرون خوآي ـة هـسـت دراصكما أو
دام تخـمج باسذج الداـنمـت ونرإلنتاى ـعلـم الطالب تعلرب اـي تجـبية فللحوسبة السحا

ل التعلم خالن مس يءة التدركفالية وفعار ثأي ــف؛ والبحث بيةالسحاسبة در الحومصا
 بية .السحاسبة در الحومصادام تخـباسمج المد

( دراسة للتعرف على Kessler, Bikowski & Boggs, 2012وأجرى )
االحتياجات وفهم عملية الكتابة التعاونية من خالل العمل ضمن مستند نصي مشترك 
على شبكة االنترنت من خالل مستندات جوجل. وأظهرت نتائج الدراسة، أن بعض 

ركًا ضمن مجموعاتهم، وأصبحت عملية الكتابة لديهم أكثر تطورًا، الطلبة كانوا أكثر تشا
وأن الطالب عملوا معاً بنجاح، وأن كّل عضو فيهم لعب دورًا مهمًا. وقد أوصت الدراسة 

 بتشجيع الممارسات التربوية المرنة.
 الجداول الحسابية: مهارات :رابعا
ن مم لمتعلن التي تمكالمكتسبة ادرة لقا( بأنها 2011 رم،لمق)سعد ا رة: يرى لمهاا

 ر.فأوتعليمي د عائد وجهل قت وأقر وقصأ فين تقاءة ٕواتعليمية بكفال عماز أنجاإ



 

 به الفرد يقوم الذيأن المهارة هى االداء  (35، 2003، الفتالوى  ترى )سهيلةكما 
 اعياً اجتم أو عقلياً  األداء أكان سواء والجهد الوقت في اقتصاد مع وكفاءة ودقة بسهولة

 حركيًا. أو
على في درة ألى مقؤدي إتومكتسبة رة لمهااتفقت أن السابقة ت ايفارلتعا فينجد أنه 

ة طتبرهي مد ولجهر افيوتءة ولكفان واإلتقاواعة رلساناحية ن مل ألعماز انجاداء ٕواألا
 ني.دبوعقلي داء بأ
 Excel الحسابية:برنامج الجداول  

( بأنه أحد برامج الجدولة االلكترونية الشائعة 2014عرفته )وزارة التربية و التعليم، 
كتاب بوتسمى جداول البيانات في اكسل  الشخصيو المصممة للعمل على الكمبيوتر 

او أكثر و كل   worksheetكل كتاب عمل يتكون من صفحة  workbookعمل
 والتي تتقاطع لتشكيل خاليا ،  Rowsو صفوف  Columnsصفحه تتكون من أعمدة

 Cells.  
 :Excelبرنامج الجداول الحسابية  استخدام

  يستخدم برنامج الجداول الحسابية في العديد من المهام التنظيمية والحسابية مثل:
 إدخال وتنظيم البيانات الحسابية في ورقة العمل. 
  واٍن األرقام في ثمعالجة العمليات الحسابية الجماعية، لجمع وقسمة وضرب آالف

 .معدودة
 تصميم الجداول الحسابية. 
 تنفيذ وإجراء المعادالت الحسابية. 
  عرض الجدوال على هيئة رسم بياني أو مخطط دائري. 
 تصميم التقارير والرسوم والبيانات. 



 

رات الجداول الحسابية مثل دراسة )هناء ابراهيم، مهاوقد تناولت العديد من الدراسات 
دراسة فاعلية استراتيجية على استخدام الشبكات االجتماعية لى إ هدفت التي( 2014

واألداء المهارى لوحدة اإلكسيل وعالقة ذلك بإنخراط تلميذات  فيلتنمية التحصيل المعر 
 ةاالستراتيجيفاعلية سة درالانتائج  أظهرتث حيالتعلم،  في اإلعدادي الثانيالصف 

 االنخراط.و واألداء المهارى  فيلتنمية التحصيل المعر 
هدفت الى التعرف على فاعلية برنامج  التي( و 2012ودراسة )مروة عبد المقصود 

تنمية مهارات استخدام الحاسوب لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم  فيمتعدد الوسائط 
 التعليمية. بالبرمجةدرست  التيالتالميذ  ق ، وتوصلت الى تفو األساسي

( الى معرفة أثر نمط الدعم التعليمي في 2016)وليد يوسف، سة ت درافدهبينما 
بيئات التعلم اإللكترونية في تنمية التحصيل المعرفي واألداء المهاري لمقرر الكمبيوتر 
وتكنولوجيا المعلومات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية وتم التوصل إلى وجود فرق بين 

تي قدم لها الدعم متوسطي درجات أفراد المجموعات التجريبية لصالح المجموعة ال
 التعليمي بطريقة مباشرة في األداء المهاري لمقرر برنامج الجداول الحسابية.

 النظري: اإلطارمن  الحاليمدى استفادة البحث 
 لالتي:التوصل  فيللبحث  النظري  اإلطارساهم 

  المهام.إعداد قائمة 
  الحسابية.إعداد قائمة المهارات الخاصة بمهارات الجداول 
  ي.الحالالبحث  فيالتوصل للتعريفات االجرائية للمصطلحات المستخدمة 
  بناء أدوات البحث. فيساعد الباحث 
  البحث. وتوجيه فروضصياغة 
  سيتوصل اليها البحث. التيتفسير النتائج 
 



 

 اجراءات البحث و أدواته:
 إعداد قائمة بالمهارات االساسية لبرنامج الجداول الحسابية:

   التالية:تم إعداد قائمة بالمهارات األساسية وفق الخطوات 
  تم تحليل محتوى مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات المقرر  :المحتوى تحليل

 التي ، وفق الضوابطالثاني الدراسيالفصل  اإلعدادي الثانيعلى تالميذ الصف 
تصلة كل المواد الم وصف في( وتمثلت 1997،164)احمد كاظم ،حددها 

ستخدام االتعريف الواضح والمحدد لفئات التحليل و بالموضوع منهجيا وموضوعيا و 
 المادة. ومفاهيماساليب كمية لمقياس أهمية 

  ددها بلغ ع التيتم اعداد الصورة األولية لقائمة المهارات و  :المهاراتإعداد قائمة
 ( مهارة فرعية.30( مهارات رئيسية متفرع منها )3)

  يم التعلتخصص )تكنولوجيا  السادة المحكمين على مجموعة منعرض القائمة
 كمين.أوصى بها السادة المح التيآرائهم فيها وإجراء جميع التعديالت  ألبداء وذلك

  - :التجريبية المعالجة مادة بناء
النماذج التعليمية ومنها نموذج )محمد  تصميم نماذج على العديد من تم االطالع

إسماعيل،  )الغريبنموذج (، 2004الفار،  ابراهيم) ونموذج(، 92، 2003خميس، 
( 2015(، ونموذج )محمد شلتوت، 2012، الدسوقي)محمد  (، ونموذج258أ،2009

 يتيح الشمولية والمرونة تسمح ألنه الدسوقيالباحث نموذج محمد ابراهيم  وقد اختار
صها وفقُا تم تلخي التيمع اهداف البحث من خالل مراحله السبعة و  وتوظيفه باستخدامه

 .للتالي
 
 
 



 

  ى:لالمدخ التقييم أوال:
 التعلم. والمتعلم وبيئةالمدخلية لكل من المعلم  المتطلبات قياس
حيث يمتلك الباحث مهارة التعامل مع اجهزة الحاسب وشبكات  المعلم: .أ

 االنترنت كذلك التعامل مع االجهزة أثناء حدوث مشكلة.
 البحث. عينة لدى وانترنتكمبيوتر  أجهزة توافر من التأكد تم المتعلم: .ب
ترنت سريع ان اختار الباحث مدرسة لتطبيق البحث يتوافر بها التعلم:بيئة  .ت

 وكذلك االجهزة الضرورية لتطبيق التجربة.
 .يليوتضمن هذه المرحلة ما  التهيئة: مرحلة ثانيًا:

تطبيقات جوجل السحابية  مع التعامل كيفية تم عقد جلستان لتدريب التالميذ على
ين عطلها تب التي المطلوب معرفتها، كما قام الباحث بصيانة بعض اجهزة الكمبيوتر

 .المدخلي التقييم مرحلة خالل من
 على:وتشمل  التحليل: مرحلة ثالثًا:
 بعض تنمية فيتتمثل  التيو  التعليمي للمحتوى  العامة األهداف تحديد .أ

 الثاني الصف لدى تالميذ الحسابية الجداول برنامج استخدام مهارات
 .اإلعدادي

تم اختيار تالميذ  ثالعامة. حي وخصائصهم المتعلمين احتياجات تحديد .ب
بمدرسة مصر للتأمين اإلعدادية بمحافظة القاهرة،  اإلعدادي الثانيالصف 

 .وشبكة االنترنت األلىممن لديهم بعض الخبرة في التعامل مع الحاسب 
 يلي:وتشمل تلك المراحل على ما  التصميم: مرحلة رابعُا:

عبارات  فيحيث تم صياغة االهداف اإلجرائية  :اإلجرائية األهداف صياغة -أ
( هدفًا تم 18سلوكية ليكون سهل قياسها ومالحظاتها وبلغ عدد هذه االهداف للوحدات )

فيها وإضافة أو حذف أو تعديل ما يرون  الرأي ألبداءالمحكمين  عرضها على السادة
 تعديله في القائمة.



 

 بإنشاءحيث قام الباحث  التعلم: تقديم لبيئة المناسب التعليمي المحتوى  تصميم -ب
على المادة الدراسية  يحتوي ، Google Sitesباستخدام مواقع جوجل  يموقع الكترون

زين التخ ،اإللكتروني البريدوهي )وعلى عدة خدمات من تطبيقات جوجل السحابية 
، Formبواسطة  يوالتقييم الكترون ،Spreadsheets سابيةحلجداول الا ،يالسحاب

 .(Fluborooبواسطة  يوالتصحيح الكترون
 سيتم نشره: الذياختيار منصة عرض للمحتوى  -ج

وتم تصميم واجهات  (Google Siteتم اختيار منصة العرض لمواقع جوجل )
 التفاعل ورأس الموقع ايضا باستخدام نفس التطبيق.

 التفاعل الخاصة بالوحدات:  واجهات تصميم -د
ي بحيث يراعى ف تصميمهاوتم معظم شاشات الموقع  فيالمستخدمة  الواجهة وهي

وتتضمن االدوات  مع قدرات واستعدادات وامكانات المتعلم، تتالءماستخدامها ان 
عملية االنتقال بين الشاشات، من نصوص، وصور، وفيديو، وغيرها،  فيالمستخدمة 

 . التاليلتظهر العناصر على الشاشة بصورة منظمة كما بالشكل 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 الموقع شاشات معظم في المستخدم التفاعل ( واجهة1شكل )



 

 االنتاج: مرحلة خامسًا:
 التعلم من ببيئات الخاص المتعددة الوسائط هذه المرحلة تم انتاج وتجميع في
المستخدم، كما تم  التعليمي الموقع عناصر إعداد وتممن اإلنترنت،  مختلفة مصادر

 يلكتروناالى موقع  األساسيالتعليمية حيث تم تحويل السيناريو  واالنشطة المحتوى  إنتاج
 األولية. صورته في

 يلي:هذه المرحلة ما  فيتم  التقويم: حيث سادسُا: مرحلة
السادة المحكمين  منمجموعة  على بعرضه: اإللكترونيإجازة المحتوى  .أ

 للتأكد (التعليم )تكنولوجيامجال  في المتخصصين أعضاء هيئة التدريس
 التعليمي.المحتوى  تصميم معايير مراعاة من

التجربة  ءاإجر  خالل : مناإللكترونيالتجريب االولى لمحتوى الوحدات  .ب
احمد  بمدرسة اإلعدادي الثاني الصف تالميذ عينة من االستطالعية على

تلميذا بداية من يوم االحد  (25)وعددها القاهرة ماهر الرسمية بمحافظة
 م. 21/2/2019حتى يوم الخميس  3/2/2019

  التطبيق: مرحلة سابعُا:
القبلى  من خالل أدوات البحث أثرة ودراسة النهائي المحتوى  دراسة خاللها من ويتم
 للبحث. التجريبيطبقا للتصميم  والبعدي
 المساعدة. أداتيإعداد 

 تالميذ مساعدة في الستخدامه للمعلم دليل قام الباحث بإعداد المعلم:دليل  -أ
 .وبعده وأثناءه التعلم قبل اإلعدادي الثاني الصف
 في مستمر كتقويم التالميذ عمل أوراق بإعداد الباحث قام التالميذ:أوراق عمل  -ب
  .والمهارات اكتساب المعلومات مدى لتعكسدرس،  كل بعدالموقع 
 



 

 بالبحث: الخاصة القياس أدوات إعداد
 التحصيلي: ختبار: إعداد االأوال

 المعرفية للجوانب اإلعدادي الثاني الصف تالميذ تحصيل إلى قياس االختبارهدف 
باستخدام تطبيقات الحوسبة  الحسابية الجداول برنامج بمفاهيم ومهارات المرتبطة

 والذى االختبارالمواصفات ثم صياغة مفردات  جدول إعدادتم  االختبارالسحابية، ولبناء 
( مفردة من 16( مفردة من نوع الصواب والخطأ، و)16 منها) (32بلغ عددها الكلى )

بشكل الكترونى بواسطة نماذج جوجل  االختبارمن متعدد وتم إعداد  االختيارنوع 
على مجموعة من المحكمين للتحقق من صدقة تم إجراء بعض  االختبارعرض وب

ه عن طريق حساب معامل ألفا، وقد بلغت قيمت االختبارت، ثم التحقق من ثبات التعديال
 (.0.54وبلغ ) الصعوبة ومعامل السهولة معامل (، و حساب0,95)

 المالحظة: ثانيًا: بطاقة
 لمهارات اإلعدادي الثاني الصف تالميذ أداء قياس المالحظة إلى بطاقة هدفت

 دارسة قبل المهارات تلك من تمكنهم مدى على الحسابية للتعرف الجداول برنامج
 وعدد رئيسية ( مهارات3على) النهائية صورتها في دارسة. واشتملتالوبعد  البرنامج

)ضعيف /  المهارة أداء لدرجة مستويات ثالث البطاقة مهارة فرعية، وتضمنت( 30)
تم االلتزام بكافة  الثالثة، وقد المستويات من لكل الكمي التقدير ( وتحديدعاليمتوسط / 
 قائمةضوء  فيلبناء بطاقة المالحظة  المحكمون  السادة اقترحها التي التعديالت
مالحظة،  بطاقة إلى تحويلها تم التيو  والتعديل عليها، التحكيم تم التي المهارات
 الواحد التلميذ أداء على المالحظين، اتفاق أسلوب استخدام تم البطاقة ثبات ولحساب

 متوسط وكانكوبر"   " معادلة باستخدام لألداء تقديرهم بين معامل االتفاق حساب ثم
الثبات  من عالية درجة على المالحظة بطاقة أن يعنى مما (،%90) االتفاق معامل

 .التاليكما يوضحها الجدول 



 

 الثالثة التالميذ حاالت في المالحظين بين االتفاق نسب( 1جدول )
 المتوسط الثالث الثاني األول التلميذ

 %90 %88 %92 %90 االتفاقنسبة 

 للبحث األساسية التجربة إجراءات
 للبحث: التجريبيالتصميم  .أ

مجموعة و تجريبية  )مجموعةذو المجموعتين  التجريبياستخدم هذا البحث التصميم 
الحظه ، وبطاقة مالتحصيليمن االختبار  والبعدي لكل القبليمع التطبيق  ضابطة(

اركية تستخدم بيئة تعلم مدمج تشللمهارات على المجموعتين المجموعة التجريبية سوف 
طة المجموعة الضابتدريس المقرر، أما  في قائمة على تطبيقات الحوسبة السحابية

 :التاليذلك من الجدول ، ويتضح التقليدية(التعلم  )بيئةفتستخدم 
 للبحث التجريبيالتصميم  (2)جدول 

 البعديالتطبيق  المعالجة التجريبية القبليالتطبيق  المجموعة

المجموعة 
 الضابطة

 التحصيلياالختبار 
 مالحظةالبطاقة 

التدريس بالطريقة 
 التقليدية

 التحصيلياالختبار 
 بطاقة المالحظة

المجموعة 
 التجريبية

 التحصيلياالختبار 
 مالحظةالبطاقة 

التدريس من خالل بيئة 
 التعلم المقترحة

 التحصيلياالختبار 
 بطاقة المالحظة

  البحث:عينة  .ب
بمدرسة  اإلعدادي الثاني( تلميذه من تالميذ الصف 50تكونت عينة البحث من )

وتم توزيع  2018/2019 الدراسيبالعام  –مصر للتأمين االعدادية بمحافظة القاهرة
( تلميذ تدرس باستخدام 25الطلبة بطريقة قصدية على مجموعتين المجموعة الضابطة )

( تلميذ تدرس باستخدام البيئة المقترحة 25) والمجموعة التجريبيةبيئة التعلم التقليدية 
 والبد من توافر االنترنت لدى هذه المجموعة. 

  



 

  :البحث ألدوات القبلي التطبيق .ت
 الحسابية الجداول برنامج لمهارات المالحظة وبطاقة ،المعرفي االختبار تطبيق تم
 وذلك اإلعدادي الثاني الصف لتالميذ والمجموعة التجريبية المجموعة الضابطة أفراد على
 م. 2019فبراير  27و 26 يومي 2019-2018العام  من الثاني الدراسي الفصل في
 تجربة البحث وتطبيق المعالجة التجريبية: تنفيذ .ث

حتى الخميس  3/2019ا/3الفترة من  في للبحث األساسية التجربة تطبيق تم
م وقام الباحث بعقد اثنان جلسة تمهيدية للمجموعة التجريبية تم من 21/3/2019

 لى جوجلحسابات لهم ع بإنشاءخاللهما توضيح مفهوم الحوسبة السحابية، وقام التالميذ 
، ومستندات ، وخدمات التخزين السحابىGmailوكذلك تم التعرف على التعامل مع بريد 

تالميذ المجموعة التجريبية بدراسة وحدات  ، والتعامل مع نماذج جوجل ، ثم قيامجوجل
 المجموعة تالميذ المقترحة من قبل الباحث، وقيام البيئة باستخدامالجداول الحسابية 

 بالطريقة التقليدية. الحسابية الجداول بدارسة وحدات الضابطة
 البحث:ألدوات  البعدي التطبيق .ج

 بعديا البحث أدوات تطبيق ثم البحث، لمجموعتيالوحدات  تدريس من االنتهاء بعد
 ، وبطاقةفياختبار التحصيل المعر  وهي) التجريبية ،المجموعتين( الضابطة تالميذ على

لمعرفة أثر استخدام الحوسبة السحابية في تدريس  28/3/2019و  26 يوميالمالحظة 
 وبطاقة المالحظة. فيالجداول الحسابية على االختبار المعر 

 البحث:نتائج تجربة 
 .األولاختبار صحة الفرض    
نحراف واال الحسابي،قام الباحث بحساب المتوسط  الفرض،والختبار صحة هذا     
تين المجموعدرجات تالميذ  متوسطيبين  وداللتها اإلحصائية، وقيمة )ت(، المعياري 
 ج.يوضح نلك النتائ التاليوالجدول  التحصيلي، لالختباروالضابطة التجريبية 



 

 البحث لالختبار التحصيل مجموعتيدرجات تالميذ  متوسطي داللة( 3جدول )
 البيان      

 
 المجموعة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 )ت(اختبار 

 درجة الحرية
قيمة )ت( 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 1.451 28.16 التجريبية
48 766, 8 

دالة لمستوى 
 3.940 20.8 الضابطة 05,0

  السابق:يتضح من الجدول 
أعلى من قيمة )ت( الجدولية  وهي( 8.766المحسوبة )أن قيمة )ت( المحسوبة 

 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةوهذا يعنى وجود ( 48( عند )2.011)
درجات تالميذ المجموعتين  متوسطي(، مما يؤكد وجود فرق دال إحصائيا بين 0.05)

 .المجموعة التجريبية والضابطة لصالحالتجريبية 
البعدي و  القبليدرجات التطبيق  متوسطيعلى داللة الفرق بين  االستداللكما تم 
والجدول  باستخدام معادلة بليك، فيبية في التحصيل المعر الضابطة والتجري للمجموعتين

 يوضح نلك النتائج. التالي
 باستخدام معادلة بليك معدل الكسب( قياس 4جدول )

 البيان    
 المجموعة

 العدد القياس
الدرجة 
 العظمى

 م
معدل 
 الكسب

 مستوى الداللة

 الضابطة
 6.24 30 25 قبلى

1.098 
 1.2>  غير  

 20.8 30 25 بعدى دالة إحصائيا

 التجريبية
 5.64 30 25 قبلى

1.675 
> 1.2 

 28.16 30 25 بعدى دالة إحصائيا
 يتضح من الجدول السابق 

نسبة ذات  وهي( 1.675أن نسبة الكسب المعدل لبليك بالنسبة للمجموعة التجريبية )
( وفقا لمعيار بليك وتدل ايضا على أن استخدام 1.2داللة إحصائية كبيرة كونها تزيد عن )



 

لمعرفي االمدعم بتطبيقات الحوسبة السحابية ذو تأثير فعال على التحصيل  يالتشاركالتعلم 
( مما يدل على ان 1.098بلغت نسبة الكسب المعدل بالنسبة للمجموعة الضابطة ) كذلك

 .فيالطريقة التقليدية ذو تأثير أقل فاعلية في التحصيل المعر 
 الثاني:اختبار صحة الفرض 

االنحراف و  الحسابي،قام الباحث بحساب المتوسط  الفرض،والختبار صحة هذا      
ذ لتالميدرجات الكسب  متوسطيبين  ا اإلحصائيةوداللته (،وقيمة )ت المعياري،

 ك النتائج.يوضح نل التاليوالجدول  ،العملياالداء  فيوالضابطة المجموعتين التجريبية 
 العملياالداء  فيالبحث  مجموعتيدرجات  متوسطي داللة( 5جدول )

 البيان   
 
 المجموعة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 )ت(اختبار 
 درجة
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 2.08 87.56 التجريبية
دالة لمستوى  11.434 48

 11.284 61.28 الضابطة 05,0
أعلى من  ( وهي11.434)( المحسوبة )تيتضح من الجدول السابق: أن قيمة 

 مما يعنى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 2.011قيمة )ت( الجدولية )
االداء المهارى  متوسطي(، مما يؤكد وجود فرق دال إحصائيا بين 0.05) داللة

 .المجموعة التجريبية والضابطة لصالحللمجموعتين التجريبية 
البعدي و  القبليدرجات التطبيق  متوسطيعلى داللة الفرق بين  لاالستدالكما تم 
ة امج الجداول الحسابيالبحث في بطاقة مالحظة أداء التالميذ لمهارات برن لمجموعتي

 يوضح ذلك: التاليبحساب معدل الكسب وفقا لمعادلة بليك، والجدول 
 باستخدام معادلة بليك معدل الكسبقياس  (6جدول )

 البيان    
 المجموعة

 العدد القياس
الدرجة 
 العظمى

 م
معدل 
 الكسب

 مستوى الداللة

 1.2> غير 0.8080 33.12 90 25 قبلي الضابطة



 

 البيان    
 المجموعة

الدرجة  العدد القياس
 العظمى

معدل  م
 الكسب

 مستوى الداللة

 دالة إحصائيا 61.28 90 25 بعدى

 التجريبية
 32.6 90 25 قبلي

1.5682 > 1.2 
 87.56 90 25 بعدى دالة إحصائيا

ة أن نسبة الكسب المعدل لبليك بالنسبة للمجموعة التجريبييتضح من الجدول السابق 
( وفقا لمعيار بليك 1.2( وهى نسبة ذات داللة إحصائية كبيرة كونها تزيد عن )1.568)

و المدعم بتطبيقات الحوسبة السحابية ذ يالتشاركوتدل ايضا على أن استخدام التعلم 
غت الجداول الحسابية ،كذلك بل تبمهاراالمرتبط  العمليتأثير فعال في تنمية االداء 
( وهى نسبة غير دالة 0.808النسبة للمجموعة الضابطة )نسبة الكسب المعدل لبليك ب

( مما يدل على ان الطريقة التقليدية ذات تأثير أقل فاعلية في تنمية 1.2كونها أقل من )
 لمهارات الجداول الحسابية.  العملياالداء 

 تفسير النتائج:
مجموعة لل البعدي المعرفي االختبار في التالميذ إلى أن الحاليأشارت نتائج البحث 

باستخدام تطبيقات الحوسبة  لهم الحسابية الجداول المعرفي لبرنامج الجانب شرح مت التجريبية
للمجموعة  المعرفي بالتحصيل مقارنة لديهم التحصيل المعرفي زيادة إلى أدى مما السحابية،

 .استخدمت الطريقة التقليدية التيالضابطة و 
على العديد  اشتملتتم من خاللها تقديم تلك المهارات للمجموعة التجريبية  التيالبيئة 

من المثيرات مثل لقطات الفيديو المصحوبة بالصوت كنموذج آلداء المهارة كذلك توفير 
على اداء التالميذ في بطاقة المالحظة  انعكسصور ثابتة مع الشرح باستخدام النصوص 

 بقى أثرا من النسيان. وجعل التعلم أ البعديفي التطبيق 



 

ي فوالمشاركة  لاإلكسيتعرف التالميذ على األهداف، والمفاهيم، والمهارات لوحدة 
التطبيقات عن طريق بيئة تعلم نشطة تفاعلية يقل فيها عنصر التشتت وعدم التركيز ويذيد 

 . والبعدي القبليالتقييم من خالل التطبيق  وتموالتشوق فيها االنتباه 
سير كل تلميذ في الموقع وفق سرعته وقدراته، حتى يحقق مستوى االتقان المطلوب 

لمه أو اعادة وحسب سرعة تع يريده الذيب تيبالتر  التعليميحيث يستطيع مشاهدة المحتوى 
 مرة.عرض لمهارة أكثر من 

 التوصيات والمقترحات:  رابعا:
باستخدام تطبيقات  الحسابية الجداول برنامج مهارات اكتساب على التالميذ تدريب .1

 والمهارى لديهم. المعرفي الجانب تنمية على يعمل الحوسبة السحابية
لمختلف المناهج  تطبيقات الحوسبة السحابية توظيف بكيفية تدريبية برامج عقد .2

 بها. التشاركي التعلم واعتماد الدراسية
 استخدام على القائمة التشاركية األنشطة تنفيذ في الريادة دور المتعلمين اعطاء .3

 ومرشد. كميسر المعلم بدور السحابية واالكتفاء الحوسبة
 التعلم بيئات خالل من والتعليم والمستمر الذاتي التعليم على التالميذ حث .4

 .السحابية الحوسبة تقنية على وبخاصة المستندة االلكترونية
 مليالتع في المتزامن وغير المتزامن التفاعل بين تجمع متنوعة وسائط استخدام .5

 .بينهموالفروق الفردية  المتعلمين لمراعاة خصائص والتدريب
 كمثل سحابية خدمات تقدم مصرية عربية منصات انشاء الى المبرمجين توجيه .6

 العربية. ولغتنا وثقافتنا مجتمعاتنا مع تتناسب العالمية الشركات تقدميا التي
المعتمد على تطبيقات الحوسبة السحابية ألثره في  التشاركياالهتمام بالتعلم  .7

 معالجة الكثافة المرتفعة في الفصول ومواجهة االزمات والمشكالت الطارئة.
االلكترونية عن طريق نماذج جوجل، وجعلها متاحة للتالميذ  االختباراتعقد  .8

 وتصحيحها. عليها وتدريب المعلمين على صنعها وتدريبهم
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