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Research Abstract
The effect of different support patterns (teacher, peers) in the cloud
learning environment on developing the skills of designing some web
applications 0.2 for students of the Faculty of Specific Education
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The current research aims to develop the skills of designing some web
applications 0.2 for students of the Faculty of Specific Education, by
measuring the impact of different support patterns (teacher, peers) in the cloud
learning environment, and the basic experiment was applied to a sample
consisting of (80) male and female students of the band students The third (all
people except technology) at the Faculty of Specific Education in the first
semester of the academic year 2017-2018 at the Faculty of Specific Education
Tanta University, and students of the research were randomly divided into two
experimental groups, and each experimental group included (40) students,
where students of experimental groups studied from During the cloud
environments that were employed Support patterns (teacher / peers) in which
they appear in order: the first experimental group (teacher support pattern), the
second experimental group (peers support pattern), and after the
implementation of the experiment students' degrees were calculated and the
statistical results were treated, which revealed the superiority of the first
experimental group that studied Its students in the cloud-based learning
environment (teacher support pattern) in the arrangement of the postapplication averages of the cognitive achievement test, and the second
experimental group that studied its students in the cloud-based learning
environment (peers support pattern) excelled in the arrangement of the postapplication averages of the performance note card for T skills The core of some
web applications 0.2 and the existence of a positive correlation between the
scores of students of the two experimental groups in all research tools, as
students of the two experimental groups achieved a percentage of gain in each
of the cognitive achievement test, and a performance note card associated with
the design skills of some web applications 0.2.
Keywords: cloud learning environment, teacher support pattern, Peers support
pattern, web applications 0.2.
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مكذمة:
يد العالـ دى السنكات األ يرة مجمكعة مف التحديات نتيجة الثكرة اليائمة دى مجاؿ
تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاالت ك د كمت تمؾ التحديات بأبعادىا الم تمرة مطمبا ممحا كىك
إعادة النظر دى النظاـ التعميمى بجميل مد بلتو كعممياتو كم رجاتو حتى نستطيل إعداد
متعمـ ادر عمى التكادؽ مل التغيرات السريعة كالمتبلحقة دى العالـ المعاصر.
كيعد التعمـ اإللكتركنى مف أىـ تطبيقات تكنكلكجيا اإلتصاالت دى مجاؿ التعميـ حيث
يقكـ أساسا عمى ما تكدره ىذه التكنكلكجيا مف أدكات متمثمة دى الحاسب اآللى كاإلنترنت
كالتى كانت سببا دى إنت اره كتطكيره حيث يست دـ جميل الكسائط المتعددة بما دييا بكة
المعمكمات الدكلية كما تتمتل بو مف سرعة دى تددؽ المعمكمات دى المجاالت الم تمرة
لتسييؿ إستيعاب الطالب كديمو لممادة العممية.
كاست داـ التكنكلكجيا يتيح مؽ بيئات كايجاد أكضاع لممتعمميف تمكنيـ مف الحصكؿ
عمى المعردة كما لك كانكا دا ؿ الحرـ الجامعى حيث يسمح التعمـ اإللكتركنى لممتعمميف عف
بعد بالتراعؿ مل بعضيـ البعض مل إجراء تمثيبلت أك تصكرات لممحتكل دى أ كاؿ

د

اليستطيل المتعممكف تحقيقيا دكف است داـ التكنكلكجيا .الغريب زاىر )02 5002
كتعد البيئات اإلدتراضية عمى

بكة اإلنترنت حاليا األسمكب األمثؿ لمتعمـ حيث تكدر

بيئة ال مركزية تراعمية متكاممة مف الكسائط تراعى الرركؽ الرردية بيف المتعمميف كما تراعى
الظركؼ الزمانية كالمكانية ليـ كلدييا القدرة عمى ن ر ثقادة التعمـ الذاتى كجذب المتعمميف
كزيادة داعميتيـ كدادعيتيـ لمتعمـ كالتدريب .السعيد عبد الرازؽ )5002
كعرديا محمد عطية

ميس  ")5 5000بأنيا حزمة برمجية تقدـ مف

بلؿ

الكمبيكتركال بكات تمثؿ بيئة إلكتركنية متكاممة دى إن اء المحتكل التعميمى كادارتو كادارة
التعمـ كعمميات التعمـ كأحداثو كأن طتو كتراعبلتو كعمميات التقكيـ كتساعد كؿ مف
المعمميف كالمتعمميف مف اإلتصاؿ كالتراعؿ كالت ارؾ سكاء كاف ىذا اإلتصاؿ بطريقة متزامنة
أكغير متزامنة كتقدـ التكجيو كالدعـ الرنى عمى ال ط أل أنيا تعتبر العمكد الرقرل لمتعميـ
اإللكتركنى".

- 200 -

أثر اختالف أنماط الدعم (معلم ،أقران) ببيئة التعلم السحابية .......................................................

أما ىاك ككادر  )Hew & Kadar 2016, 990دقد أ ا ار إلى أنيا عبارة عف"
منصة إتصاالت عمى

بكة اإلنترنت التى تتيح لمطبلب الكصكؿ إلى أدكات التعمـ الم تمرة

مثؿ برامج المعمكمات كمحتكل الدكرات التدريبية كمساعدة المعمـ كلكحات المنا ات كتبادؿ
الكثائؽ كمصادر التعمـ دكف تحديد الزماف كالمكاف".
كلكف التراعؿ مل ىذه البيئات براعمية ككراءة يتطمب تكادر أجيزة بمكاصرات عالية
كبرمجيات تساعد عمى التعامؿ مل ىذه البيئة ك د ال تمتمؾ غالبية مؤسسات التعميـ العالى
المكارد كالبنية التحتية المطمكبة لت غيؿ تطبيقات التعمـ اإللكتركنى كالتى مف ضمنيا البيئات
اإلدتراضية ك راء اإلصدارات الحديثة مف األجيزة كالبرامج كما أصبح النمك اليائؿ دى حجـ
البيانات كالمعمكمات يحد مف درة المؤسسات التعميمية عمى إدارة ىذه البيانات كالمعمكمات
كالتحكـ بيا ب كؿ دعاؿ كمل استمرار إرتراع تكاليؼ الت زيف يجعؿ ىذه المؤسسات تكاجو
م اكؿ إسترجاع البيانات كاعداد نسخ إحتياطية باإلضادةإلى أف اإلنت ار الكبير لتقنيات
المعمكمات المتطكرة ب كؿ بو يكمى يؤثر عمى كراءة كانتاجية األعماؿ مما أدل إلى ظيكر
بيئات إدتراضية جديدة لمكاجية التحديات السابقة كالتى منيا البيئات السحابية.
كالحكسبة السحابية يتـ دييا تقديـ المكارد الحاسكبية ك دمات كيتاح الكصكؿ لمسحابة
عبر

بكة اإلنترنت دكف الحاجة إلمتبلؾ المكارد أك ال برة أك حتى التحكـ بالبنية التحتية

التى تدعـ ىذه ال دمات كما يمكف النظر لمحكسبة السحابية عمى أنيا مريكـ عاـ ي مؿ
البرمجيات ك دمة كغيرىا مف التكجيات الحديثة دى عالـ التقنية التى ت ترؾ دى دكرة
اإلعتماد عمى

بكة اإلنترنت لتمبية اإلحتياجات الحكسبية لممست دميف .محمد داككد

)5002
ك د أحدث مريكـ الحكسبة السحابية نقمة كبيرة دى األدكار كالتطبيقات المتعمقة
ب دمات تكنكلكجيا المعمكمات

اصة ديما ي ص حمكؿ البنية التحتية التى تعتمد عمييا

المؤسسات دى تيسير عممياتيا حيث كجدت الكثير مف المؤسسات ضالتيا دى ىذه المنظكمة
الجديدة.
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كذكر جريجكر) )Gregor,P,2010أف ال اصية الجكىرية دى

دمة الحكسبة

السحابية ىى أف الحكسبة تجرل دى السحابة أل أف عممية المعالجة ليست محصكرة دى
أماكف

اصة كمعركدة كمف ثـ يمكف إعتبارىا تطك ار طبيعيا إلعتماد كاسل النطاؽ

لئلدتراضية كالتميز ىنا أف المست دـ ال يحتاج

برة أك أجيزة معينة أك برامج

اصة

لئلسترادة مف ىذا المستحدث الجديد.
كمل إنت ار الحكسبة السحابية  Cloud Computingلـ يعد األمر مجرد مريكـ
نظرل بؿ تحكؿ إلى تطبيؽ مممكس ن يده دى عدد مف ال دمات الم اعة دى الكيب ك اصة
دى مجاؿ التعمـ اإللكتركنى دعمى سبيؿ المثاؿ إنتقمت عممية بناء اإل تبارات مف البرمجيات
التى يمكف تحميميا عمى الجياز إلى دمات عمى

بكة اإلنترنت ال تتطمب أل برمجيات

اصة لئلسترادة منيا .ىند ال ميرة )5000
كيعدد محمد

متكت بعض دكائد الحكسبة السحابية دى سيكلة الكصكؿ إلى جميل

التطبيقات كال دمات ال اصة بؾ مف أل مكاف كأل زماف عبر اإلنترنت ك رض التكاليؼ
عمى ال ركات حيث ليس مف الضركرل اإلىتماـ ب راء أجيزة كمبيكتر ذات مكاصرات عالية
مف الذاكرة كالمساحة الت زينية بؿ يمكف ألل جياز كمبيكتر عادل كباست داـ أل متصرح
لمكيب الكصكؿ إلى ال دمات السحابية كذلؾ ضماف عمؿ ال دمة ب كؿ دائـ كذلؾ بإلتزاـ
ال ركة المقدمة ل دمة الت زيف السحابى بالتأكد مف أف ال دمة تعمؿ عمى مدار الساعة
بأدضؿ كؿ ممكف كاصبلح أل أعطاؿ طارئة بأسرع ك ت ممكف كأيضا اإلسترادة مف البنية
التحتية الض مة التى تقدميا ال دمات السحابية لمقياـ باإل تبارات كالتجارب العممية .محمد
متكت )5005
إف بيئات التعمـ السحابية يمكف أف تزكد المست دميف بالعديد مف المصادر التعميمية
كاألدكات التى يمكف أف يست دميا دى تكليد المعردة بدال مف تقديـ المحتكل ب كؿ طى مما
يجعؿ المتعمـ متمقى سمبى لممعمكمات يقتصر دكره عمى أنو مستيمؾ لممعردة كليس منتج ليا
كبالتالى ال يم تمؾ ميارات التكظيؼ الجيد ليا دى المكا ؼ الم تمرة كلكف تزكيده بكـ كبير
مف المصادر مف بلؿ التطبيقات السحابية يساعده عمى إبتكار أدكار جديدة كلكف إدارة ىذا
الكـ الكبير مف المصادر كاألدكات مف بؿ المصمـ ليذه البيئات د يقمؿ إلى حد كبير مف
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الك ت الذل د يقضيو المتعمـ عمى ال بكة لئلطبلع كاإلسترادة مف ىذا الكـ الكبير مف
المصادر.
كيعتمػػد تصػػميـ بيئػػات الػػتعمـ اإلكتركنيػػة عمػػى ػػدر كبيػػر مػػف الكرػػاءة كالراعميػػة عمػػى
مجمكعة مف العناصر مف أىميا دعامات الػتعمـ حيػث يعػد الػدعـ التعميمػى أحػد اإلسػتراتيجيات
الرعالة إلدارة بيئة التعمـ حيث يسػمح لممػتعمـ بدرجػة كبيػرة مػف الػتحكـ دػى تعممػو الػربط بػيف
معمكماتػػو السػػابقة كمعمكماتػػو الجديػػدة دػػى إطػػار مػػنظـ كذك معنػػى بالنسػػبة لممػػتعمـ يقمػػؿ مػػف
الك ت الػذل يسػتغر و المػتعمـ دػى البحػث عػف المعمكمػات كبالتػالى يزيػد مػف سػرعتو دػى عمميػة
التعمـ كتعمؿ عمى تقميؿ الغمكض الذل د يتصؼ بو التعمـ الجديد حيث تسيؿ بناء كاسػت داـ
المعردة الجديدة التى ككنيا المػتعمـ يراعػى حاجػات المػتعمـ كاىتماماتػو ك دراتػو تقميػؿ أك إزالػة
الغمكض كاإلرتباؾ الذل ي عر بو المتعمـ دى المكا ؼ الجديدة كبالتػالى تػزداد دادعيػتيـ لمػتعمـ
زيادة النمك المعردى كالريـ لدل المتعمميف .
كنظ ار ألف برامج التدريب اإللكتركنى تقكـ عمى إستراتيجيات التعمـ الذاتى دإف تصميـ
المقررات كالبرامج القائمة عمى الكيب البد كأف تدعـ المتعمـ دى التحكـ دى عممية تعممو بما
يترؽ مل سماتو ك صائصو المعردية كلذلؾ دإف تصميـ أنماط الدعـ البد كأف تنعكس عمى
الرركؽ الرردية دى ال طك الذاتى لكؿ متعمـ كتبعا ليذه ال صائص كالسمات حيث يستطيل
التعمـ كدقا ل صائصو كأسمكبو دى التعمـ كاإلسترادة مف تعدد كسائؿ الدعـ المتاحة دى
برامج التدريب اإللكتركنى كالتى تساعده دى زيادة تعممو .عبد العزيز طمبة 5000
ص)555
كي ير محمد ميس  )5005إلى أف مف أىـ ركط الدعـ الجيد ىك دعـ كتكجيو
المتعمـ حيث يحتاج المتعممكف إلى تعميمات كمساعدات كتكجييات مستمرة لتكجيو تعمميـ دى
اإلتجاه الصحيح نحك تحقيؽ األىداؼ كاصدار اإلستجابات الصحيحة كالمتكاممة مف البداية
دكف ضياع الك ت دى الم حاكالت كاأل طاء الرا مة ككذلؾ تقديـ المساعدات كالتكجييات
المناسبة دى الك ت المناسب عند الحاجة إلييا مل إعطاء مساحة مف الحرية لممتعمـ لتجكيد
كتحسيف تعممو.
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كدعـ بيئات التعمـ السحابية بما تتضمنو مف أدكات كمصادر تعمـ متعددة يمكف أف
يسيؿ تعمـ الطبلب لممحتكل كاكسابيـ لممعارؼ المرتبطو بو باإلضادة إلى تنمية الميارات
اإلجتماعية كاإلتصاؿ بيف الطبلب أثناء التعمـ.
كيجب أف يراعى دى تقديـ الدعـ أف يقدـ لممتعمميف عند حاجاتيـ لو دقط أل عندما ال
يستطيعكف المضى دما دكنو كأف يككف مؤ ت كيتـ سحبو تدريجيا حتى ال يؤتى نتائج
عكسية كال يقتصر دكره عمى المساعدة دى أداء ميمة معينة بؿ يعمؿ عمى نقؿ المتعمـ الى
مستكيات أعمى مف الريـ كأعمى درجة مف الجكدة دى إنجاز الميمة المككؿ بيا كما يرضؿ
أف يقدـ الدعـ دى سياؽ اجتماعى يتراعؿ ديو المتعمـ مل معممو أك ذكل ال برة مف األ راف
كما أف ن جاح الدعـ يتك ؼ عمى طبيعة بيئة التعمـ كالتى يجب أف تككف متمركزة حكؿ
المتعمـ كيجب تصميـ الدعـ بد ة ديك ليس عممية عركية مرسمة كانما تمارس بت طيط جيد
ليا كأف يعطى المتعمـ الحرية دى اإلبداع بحيث ال يضعو دى الب محدد كانما يعمؿ عمى
مساعدتو دى اكت اؼ الطرؽ الصحيحة كيتركو ي تار اإلستجابة المناسبة لو .
ك د صنؼ محمد عطيو

ميس  5002ص ص  )000-052المساعدات الى

ثبلث انكاع كىىا
 مساعدات إجرائية

ت غيؿ كاست داـ )ا كت مؿ عمى معمكمات تساعد المتعمـ دى

ت غيؿ البرنامج ككيريو است دامو .
 مساعدات تعميـا ت مؿ مساعدات اصة بتعميـ المحتكل كتساعد دى الحصكؿ عمى
معمكمات ترصيمية أك عرض أمثمة أك أ كاؿ .
 مساعدات تدريبا ت مؿ عمى تدريبات كتطبيقات مكزعة دى البرنامج تيدؼ
لممساعدة دى حؿ التدريبات كتكجيو المتعمـ نحك اإلستجابة الصحيحة .
كدى ىذا اإلطار يمكف تقسيـ دعامات التعمـ إلى نكعيف أساسييف حسب مصدر الدعـ
الب رل ىماا دعـ معمـ  Teacher Ledكدعـ أ راف ا
 دعـ المعمـ ا حيث يعتمد عميو دى الت طيط كادارة الم ركعات كتكجيو الطبلب
لتحقيؽ نكاتج التعمـ المن كدة ب كؿ دعاؿ ديذه المكا ؼ تككف أدضؿ مف حيث
اإلنجاز كالم اركة

(Stocwell, 2011; Archibald, 2009 ; Zhang,

). 2010
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كيترؽ كبل مف

 )Stahr , 2008ك

 )Reiser , 2004 , 276عمى أف أدضؿ

أنكاع الدعـ ىك ما يتـ تقديمو مف بلؿ الب ر مل التكنكلكجيا حيث يعمؿ المعمـ عمى م ار بو
طبلبو عف رب ليقدـ ليـ الدعـ الب رل ك ت الحاجة سكاء كاف ىذا الدعـ كجيا لكجو دى
البيئة التقميدية لمتعمـ أك مف بلؿ بكة االنترنت االدتراضية .
كىذا ما أكدتو نتائج عديد مف الدراسات كالتى منيا دراسة ا رؼ زيداف كليد الحمراكل
كائؿ عبد الحميد ) 5002؛

Connel,; )Stahr, 2008 ;(Reiser , 2004

,2004); (Mehdipour&Hamideh, 2013); ( Sarrab, etal, (Kelm and
), 2006 2012);(Holton,et al
 دعـ األ راف ا حيث يتـ الدعـ كالتكجيو مف بلؿ أ

اص دى نرس المجاؿ كالبد أف

يكجد ائد لممجمكعة يعمؿ عمى تكزيل األدكار إال أنو كجد بيذه الم ركعات نقاط
ضعؼ كأ طاء كما جاء دى دراسة (Rhee, McQuillan & Belyea, 2012,
)2082؛ كدراسة حمدل عبد العظيـ أحمد سعيد العطار .)5000
كما أ ار ) Brinkley (2011أف مصدر دعـ األ راف ي عر الطبلب بالطمأنينو كيقمؿ
ال عكر بالمراجأة عند أداء الميمات الصعبة كيساعدىـ دى إنجاز المياـ التعميمية
الم تمرة.
كىذا ما أكدتو نتائج عديد مف الدراسات كالتى منيا دراسة Garcia, Roman and
) Pardo (2006دراسة ) schilisslberg and Moscou (2011كدراسة نادر
يمى  )5000كدراسة حمدل أحمد عبد العظيـ  )5000كدراسة ىانى ال يخ )5000
كبناء عمى ما سبؽ دنحف أماـ مصدريف لدعـ التعمـ يمكف است داميا دي بيئات التعمـ
اال كتركنية ىماا دعـ المعمـ مقابؿ دعـ اال راف كىذيف المصدريف يساعداف الطبلب ب كؿ
كبير عمى ديـ الركرة العامة لعممية حؿ الم كمة أك تنريذ الن اط مف بلؿ مساعدة الطبلب
دي التعرؼ عمى اإلستراتيجيات التي يمكف است داميا لتنريذ األن طة التعميمية أك مساعدتيـ
دي إيجاد المعمكمات ذات الصمة لريـ الن اط لدعـ تكجو معيف لدل الطالب لحؿ الم كمة أك
تنريذ الن اط.
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كمف ناحية أ رل يعد تنمية التراعمية كاإلتصاؿ مف ال دمات التى أتاحيا الجيؿ
الثانى لمكيب كالتى أطمؽ عمييا البعض البرامج اإلجتماعية كالتى تتيح التعاكف كالم اركة
دى تحرير كتحديث محتكل الصرحات بعدة طرؽ كمنيا التعديؿ أك إدراج تعميؽ أك تحميؿ
ممؼ كسائط مف جياز المست دـ إلى ال ادـ دالكؿ لو إمكانية القراءة كالكتابة كالم اركة دمف
ىذه ال دمات المدكنات كمحررات الكيكى الت اركية كنا ؿ األ بار كالتدكيف الصكتى
المرئى كالتدكيف المصغر كال بكات أك المكا ل اإلجتماعية كالمرضمة اإلجتماعيةJama, .
)2009, 3

اإلحظاغ مبؼهلة البخح ّحتذٓذٍا :
تمكنت الباحثتاف مف بمكرة م كمة البحث الحالى كتحديدىا كصياغتيا مف

بلؿ

المحاكراالتيةا
أكالا زيادة االىتماـ باست داـ بيئات التعمـ االلكتركنية السحابية كذلؾ لما تتميز ىذه
البيئات مف مميزات عديدة ك د أثبتت البحكث كالدراسات تاثيرىا الرعاؿ دى تحقيؽ نكاتج
التعمـ الم تمرة منيـ دراسة كابس كأ ركف  )Capps, etal, 2009كدراسة سمكل
مصطرى عباس  )5005كدراسة محمد اليادل  )5000كدراسة كداء عبد العزيز
كأ ركف  ) 5005عمى أىمية تقنيات الحكسبة السحابية كمنيا األكعية السحابية كأكدت
عمى ضركرة ترعيؿ تقنيات الحكسبة السحابية كذلؾ دى إضادة درات جديدة عمى السحابة
لجعؿ عممية التعمـ أكثر مركنة كاإلسترادة مف دمات التعاكف السحابية.
كذلؾ ايدت ذلؾ تكصيات عديد مف المؤتمرات كالتى منياا المؤتمر العممي التاسل
ع ر لنظـ المعمكمات كتكنكلكجيا الحاسبات "نحك تطكيل تكنكلكجيا الحكسبة السحابية
لمساعدة من آت األعماؿ المصرية دي تعظيـ مكارد تكنكلكجيا المعمكمات بيا" )5005
المؤتمر الدكلى الثالث لمتعمـ اإللكتركنى كالتعميـ عف بعد بالرياض  )5005المؤتمر العممي
الرابل لمجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ بالتعاكف مل كمية التربية جامعة األزىر )5000
المؤتمر الدكلي الثالث لمجمعية العمانية لتقنيات التعميـ "طمكح التقنية كديـ المستحدثات
التربكية" )5002

كالتى أكصت جميعيا بأىمية مكاكبة أبعاد تكنكلكجيا الحكسبة السحابية

كتطبيقيا كت جيل البحث العممي كالتطكير اليادؼ لمتكصؿ لنماذج كبرمجيات حكسبة
سحابية تترؽ مل منظمات المجتمل لئلسترادة مما تكدره تمؾ التكنكلكجيا الكاعدة مف مزايا
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مف تحقيؽ ألىد اؼ التعمـ ككذلؾ تحقيؽ دكر التعميـ اإللكتركنى كتطكير أداء أعضاء ىيئة
التدريس كالطبلب دى الميارات الحاسكبية لمتكادؽ مل التحكالت التكنكلكجية الحديثة
كماأكصت بضركرة كضل معايير لجكدة العمؿ كدؽ األكعية السحابية كبأىمية تدريب أعضاء
ىيئة التدريس كدؽ مبادلء التصميـ التعميمى عمى مستجدات التعمـ اإللكتركنى كطرؽ
تكظيريا دى التعميـ كالبحث العممى.
لذلؾ اتجو البحث نحك تحسيف البيئات السحابية كزيادة داعميتيا مف بلؿ دراسة
متغيرات تصميميا ك مف ىذه المتغيرات نمط الدعـ معمـ/أ راف).
ثانياا يكجد مصدريف أساسياف لدعـ التعمـ يمكف است داميا دي بيئات التعمـ
ن
االكتركنية ىماا دعـ المعمـ مقابؿ دعـ اال راف كلكؿ مف ىذيف المصدريف دعـ نظرل كلو
مؤيديو -كما أكضحت الباحثتاف دى مقدمة البحث  -دالبعض يرل أف نمط دعـ المعمـ ىك
األنسب كالبعض يرل أف نمط دعـ اال راف ىك االنسب.
كنظر ليذا التبا يف بيف نتائج البحكث ب أف تحديد النمط األكثر داعمية دعـ المعمـ /
نا
دعـ اال راف) لذلؾ تكجد حاجة الى إجراء مزيد مف البحكث لمتأكد مف أدضمية أحد النمطيف
عف اال ر اصة أف الدراسات كالبحكث لـ تتعرض ب كؿ مبا ر لدراسة ىذا المتغير بيئات
التعمـ السحابية كىك ما ييدؼ إليو البحث الحالى.
ثالثناا تكجد حاجة كا عية إلى است داـ بيئة التعمـ السحابية

كتحديد نمط الدعـ

دعـ المعمـ  /دعـ اال راف) األنسب ليا حيث الحظت الباحثتاف كجكد صكر لدل طبلب
الرر ة الثالثة دي ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0ال بكات اإلجتماعية المدكنات)
كالتى يحتاجيا الطبلب دى اإلتصاؿ كالتراعؿ ديما بينيـ إلنجاز الم اريل التعميمية المكمريف
بيا دى الت صصات الم تمرة ك د تبينت الباحثتاف ذلؾ مف بلؿ تدريسيما لمقرر تكنكلكجيا
التعميـ دى الت صص ان راض درجات الجانب التطبيقى دى مقررتكنكلكجيا التعميـ دى
الت صص لدل طبلب الرر ة الثالثة جميل ال عب عدا تكنكلكجيا كمبلحظتيما لمطبلب دى
عدـ درتيـ عمى التكاصؿ إلنجاز الم اريل المكمريف كعدـ تكدر الك ت الكادي لدراستيا
كالدعـ المناسب لمطبلب دي أثناء تعمميـ ككذلؾ حرص أغمب الطبلب عمى الدراسة المنرردة
دكف العمؿ دي مجمكعات.
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كمف أجؿ تأكيد جكانب الم كمة امت الباحثتاف بإجراء دراسة إستك ادية ممحؽ )0
عمى عينة مف طبلب الرر ة الثالثة بكمية التربية النكعية عددىا  )50طالب كطالبة
كاتضح مف نتائج التجربة اإلستك ادية أفا
 % 25 مف

الطبلب بحاجة إلى تقديـ الدعـ التعميمي كالمساعدة ليـ دي أثناء

تعمميـ لبرنامج معيف.
 %22 مف الطبلب ليس لدييـ القدرة عمى تصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0
 جميل الطبلب لـ يدرسكا مف

بلؿ البيئات اإلدتراضية السحابية) كلدييـ الرغبة

لمدراسة مف بلليا لزيادة درص التكاصؿ كتبادؿ المعمكمات ديما بينيـ
مما سبؽ أمكف تحديد م كمة البحث الحالي دي كجكد صكر لدل طبلب الرر ة الثالثة
بكمية التربية النكعية دي ميارات الجيؿ الثانى لمكيب الريس بكؾ – المدكنات) كالتى يحتاجيا
الطبلب دى اإلتصاؿ كالتراعؿ ديما بينيـ إلنجاز الم اريل التعميمية المكمريف بيا دى
الت صصات الم تمرة دظيرت الحاجة إلى است داـ بيئة تعمـ سحابية كالى تحديد أنسب نمط
لمدعـ دييا دعـ المعمـ  /دعـ اال راف) كذلؾ ديما يتعمؽ بمدل تأثيرىما عمي تعمـ الميارات
بجانبييا االدائى كالمعردى .

أطئلة البخح:
يمكف معالجة م كمة البحث الحالى مف بلؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالىا
كيؼ يمكف تصميـ بيئة تعمـ سحابية ائمة عمى ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف)
لتنمية ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0الريس بكؾ /المدكنات) لدل طبلب كمية
التربية النكعية ؟
كيتررع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الررعية األتيةا
 .0ما ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0الكاجب تنميتيا لدل طبلب كمية
التربية النكعية ؟
 .5ما المعايير التربكية البلزمة لتصميـ بيئة تعمـ سحابية ائمة عمى ا تبلؼ أنماط
الدعـ معمـ  /أ راف) لتنمية ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب 5.0لدل طبلب
كمية التربية النكعية ؟
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 .5ما إجراءات التصميـ التعميمى لبيئة التعمـ السحابية القائمة عمى ا تبلؼ أنماط
الدعـ معمـ  /أ راف) لتنمية ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0لدل طبلب
كمية التربية النكعية عند تطكيرىا باست داـ نمكذج الجزار )5000؟
 .0ما أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ

معمـ  /أ راف) ببيئة التعمـ السحابية عمى تنمية

الجكانب المعردية ال اصة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0لدل طبلب
كمية التربية النكعية؟
 .2ما أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ

معمـ  /أ راف) ببيئة التعمـ السحابية عمى تنمية

الجكانب األدائية لتصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0لدل طبلب كمية التربية النكعية
؟
 .5ما العبل ة اإلرتباطية بيف درجات طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف عمي ا تبار
التحصيؿ المعردي كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة األداء المرتبطيف بميارات تصميـ
بعض تطبيقات الكيب 5.0؟

أٍذاف البخح:
ىدؼ البحث الحالى إلىا
 .0التكصؿ إلى ائمة ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0الريس بكؾ/
المدكنات) الكاجب تنميتيا لدل طبلب كمية التربية النكعية ؟
 .5إعداد ائمة المعايير التربكية البلزمة لتصميـ بيئة تعمـ سحابية ائمة عمى ا تبلؼ
أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) لتنمية ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب 5.0
الريس بكؾ /المدكنات) لدل طبلب كمية التربية النكعية ؟
 .5التكصؿ إلى صكرة التصميـ التعميمى المقترح لبيئة التعمـ السحابية القائمة عمى
ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) لتنمية ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب
 5.0الريس بكؾ /المدكنات) لدل طبلب كمية التربية النكعية ؟
 .0الك ؼ عف أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) ببيئة التعمـ السحابية عمى
تنمية الجكانب المعردية لميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0الريس بكؾ/
المدكنات) لدل طبلب كمية التربية النكعية؟
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 .2الك ؼ عف أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) ببيئة التعمـ السحابية عمى
تنمية الجكانب األدائية لميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0الريس بكؾ/
المدكنات) لدل طبلب كمية التربية النكعية ؟
 .5الك ؼ عف العبل ة اإلرتباطية بيف درجات طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف عمي
ا تبار التحصيؿ المعردي كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة األداء المرتبطيف بميارات
تصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0

أٍنٔة البخح:
اتضحت أىمية البحث ديما يمىا
 .0تزكيد مصممى كمطكرل البيئات التعميمية اإللكتركنية بالمعايير البلزمة لتصميـ بيئة
تعمـ سحابية ائمة عمى ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) لتنمية ميارات تصميـ
تطبيقات الكيب .5.0
 .5يعتبر البحث الحالي معاص ار لئلتجاىات التربكية العالمية الحديثة لتكظيؼ األنماط
الم تمرة لمدعـ كالبيئات السحابية دى العممية التعميمية.
 .5تكجيو أنظار التربكييف كأ صائى تكنكلكجيا التعميـ إلى أىمية تنمية ميارات تصميـ
تطبيقات الكيب  5.0لدل المتعمميف لتكظيريا دى العممية التعميمة دى التراعؿ ديما
بينيـ كانجاز الم اريل .
 .0االىتماـ بالبيئات السحابية لمتكصؿ لنماذج كبرمجيات حكسبة سحابية تترؽ مل
منظمات المجتمل لئلسترادة مما تكدره تمؾ التكنكلكجيا الكاعدة مف مزايا.

حذّد البخح:
ا تصر البحث الحالي عمى الحدكد التاليةا
 .0حد ب رلا طبلب الرر ة الثالثة جميل ال عب عدا تكنكلكجيا دنكف -مكسيقى –
ا تصاد -إعبلـ).
 .5حد مكانىا كمية التربية النكعية  -جامعة طنطا.
 .5حدكد زمنيةا الرصؿ الدراسى األكؿ لمعاـ الدراسى 5000/5002ـ.
 .0حدكد مكضكعيةا يتضمف البحث الحدكد المكضكعية التاليةا
أ -ببيئة التعمـ السحابية القائمة عمى ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف)
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ب -ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0الريس بكؾ /المدكنات)

ميَج البخح:
ينتمي ىذا البحث إلى دئة البحكث التي تست دـ بعض مناىج الدراسات الكصرية دي
مرحمة الدراسة كالتحميؿ كالتصميـ كالمنيج

بو التجريبي عند ياس أثر المتغير المستقؿ

لمبحث عمى متغيراتو التابعة دي مرحمة التقكيـ.

أدّات البخح:
تضمنت أدكات البحث ما يمىا

 .1أدّات مجع البٔاىات:
أ -استبياف لطبلب الدراسة اإلستك ادية حكؿ ميارات تصميـ تطبيقات الكيب 5.0
كمدل است داميـ لمبيئات السحابية كأنماط الدعـ.
ب -ائمة المعايير التربكية البلزمة لتصميـ بيئة تعمـ سحابية ائمة عمى ا تبلؼ أنماط
الدعـ معمـ  /أ راف) لتنمية ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0لدل طبلب
كمية التربية النكعية
ج -ائمة الميارات المرتبطة بتصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0
د -ائمة األىداؼ المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0

 .2أدّات املعادتات التجشٓبٔة:
أ-

المك ل التعميمى كالذل ي تمؿ عمى أداتاف لممعالجات التجريبية كىى كالتالىا

ب -أداة المعالجة التجريبية األكلىا بيئة تعمـ سحابية ائمة عمى نمط الدعـ المعمـ.
ج -أداة المعالجة التجريبية الثانيةا بيئة تعمـ سحابية ائمة عمى نمط الدعـ األ راف.

 .3أدّات الكٔاغ:
أ-

ا تبار تحصيمي لقياس أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) ببيئة التعمـ
السحابية عمى تنمية الجكانب المعردية ال اصة بميارات تصميـ بعض تطبيقات
الكيب  5.0لدل طبلب كمية التربية النكعية.

ب -بطا ة مبلحظة األداء لقياس أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) ببيئة التعمـ
السحابية عمى تنمية الجكانب األدائية لميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب 5.0
لدل طبلب كمية التربية النكعية .
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متػريات البخح:
ا تمؿ البحث الحالى عمى المتغيرات األتيةا
المتغير المستقؿا بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف).
المتغير التابلا
أ-

التحصيؿ المعردي المرتبط بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0

ب -األداء الميارل المرتبط بتصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0

التصنٔه التجشٓبى للبخح:
كدقا لممتغير المستقؿ لمبحث كىك تصميـ بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ
معمـ/أ راف) تـ إست داـ التصميـ التجريبى لمبحث كىك " إمتداد تصميـ المجمكعتيف ذك
اإل تبار القبمى البعدل" " " Extended Two Groups Pretest Posttest Design
كذلؾ دي معالجتيف تجريبيتيف م تمرتيف المجمكعتيف التجريبيتيف لمبحث) كيكضح ال كؿ
األتى التصميـ التجريبي لمبحثا
عذٚي ()1
اٌزظّ ُ١اٌزغش٠جٌٍ ٝجؾش
اٌّغّٛػخ
اٌزغش٠ج١خ
اٌّغّٛػخ
األّٔ( ٌٝٚؾ اٌذػُ
اٌّؼٍُ)
اٌزغش٠ج١خ
اٌّغّٛػخ
اٌضبٔ١خ (ّٔؾ اٌذػُ ألشاْ)

اٌم١بط اٌجؼذٜ
اٌّؼبٌغبد
اٌزؾظٍٝ١
ث١ئخ رؼٍُ سؾبث١خ اإلخزجبس
اٌّشرجؾ
لبئّخ ػٍّٔ ٝؾ اٌذػُ اٌّؼشفٝ
ثّٙبساد رظّ ُ١ثؼغ
اٌّؼٍُ.
رطج١مبد اٌ٠ٛت .2.0

اٌم١بط اٌمجٍٝ
اإلخزجبس اٌزؾظٍٝ١
اٌّشرجؾ
اٌّؼشفٝ
رظُّ١
ثّٙبساد
ثؼغ رطج١مبد اٌ٠ٛت
.2.0
ث١ئخ رؼٍُ سؾبث١خ
ثطبلخ ِالؽظخ األداء لبئّخ ػٍّٔ ٝؾ اٌذػُ ثطبلخ ِالؽظخ األداء
ٌّٙبساد رظّ ُ١ثؼغ
ٌّٙبساد
رظّ ُ١ألشاْ.
رطج١مبد اٌ٠ٛت 2.0
ثؼغ رطج١مبد اٌ٠ٛت
2.0

- 205 -

أثر اختالف أنماط الدعم (معلم ،أقران) ببيئة التعلم السحابية .......................................................

فشّض البخح:
سعى البحث الحالى لمتحقؽ مف صحة الرركض التاليةا
 .0يكجد درؽ داؿ إحصائيان عند مستكم  )0.02≤ αبيف متكسطي درجات

طبلب

المجمكعتيف التجريبية األكلي دعـ المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي التطبيؽ

البعدم ال تبار التحصيؿ المعردي المرتبط بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0
 .5يكجد درؽ داؿ إحصائيان عند مستكم  )0.02≤ αبيف متكسطي درجات

طبلب

المجمكعتيف التجريبية األكلي دعـ المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي التطبيؽ
البعدم لبطا ة مبلحظة األداء لميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0

 .5تكجد عبل ة ارتباطية دالة مكجبة بيف درجات طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف عمي
ا تبار التحصيؿ المعردي كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة األداء لميارات تصميـ بعض
تطبيقات الكيب .5.0
 .0يحقؽ ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) ببيئات التعمـ السحابية نسبة كسب دي
درجات طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف عمي ا تبار التحصيؿ المعردى كدرجاتيـ عمي
بطا ة مبلحظة األداء المرتبطيف بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب . 5.0

إجشاءات البخح:
تمت إجراءات البحث كما يمىا
 .0االطبلع عمي الدراسات كاألدبيات ذات الصمة بمكضكع أنماط الدعـ كالبيئات السحابية
كميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0كذلؾ بيدؼ تحميميا كمنا تيا كاإلسترادة
منيا دي إعداد اإلطار النظرم كتكظيريا دي معالجة م كمة كاجراءات البحث.
 .5إعداد ائمة بأىداؼ البيئة ال اصة بدراسة اثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) ببيئة
التعمـ السحابية عمي تنمية الجكانب المعردية كاألدائية المرتبطة بتصميـ بعض تطبيقات
الكيب  5.0لدل طبلب كمية التربية النكعية.
 .5إعداد ائمة ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0البلزـ تنميتيا لدل طبلب كمية
التربية النكعية كعرضيا عمى مجمكعة مف المت صصيف كاجراء التعديبلت المطمكبة.
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 .0إعداد سيناريك اص بتصميـ البيئة ال اصة بدراسة اثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ /
أ راف) ببيئة التعمـ السحابية

كعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف كالمت صصيف دي

مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ كاجراء التعديبلت دي ضكء آرائيـ.
 .2تصميـ كن ر البيئة ال اصة بدراسة اثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) ببيئة
التعمـ السحابية دي ضكء السيناريك الذم تـ تعديمو ككدؽ نمكذج التصميـ المقترح.
 .5إعداد أدكات البحث كما يمىا
 .2ا تبار تحصيمى لقياس أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) ببيئة التعمـ السحابية
عمى تنمية الجكانب المعردية ال اصة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0لدل
طبلب كمية التربية النكعية.
 .0بطا ة مبلحظة لقياس أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) ببيئة التعمـ السحابية
عمى تنمية الجكانب األدائية لميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0لدل طبلب كمية
التربية النكعية.
 .2عرض األدكات عمى مجمكعة مف ال براء كالمت صصيف دي مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ
لمتأكد مف صبلحيتيا لمتطبيؽ كاجراء التعديبلت.
 .00إجراء التجربة االستطبلعية عمى عينة ع كائية كذلؾ بيدؼ ياس صدؽ كثبات أدكات
البحث كمعردة أىـ الصعكبات التي تكاجو الباحثتاف أك أدراد العينة عند إجراء التجربة
األساسية كتقدير الزمف المناسب لبل تبار.
 .00ا تيار عينة البحث ع كائيا مف طبلب كمية التربية النكعية كتقسيميـ ع كائيا إلى
مجمكعتيف تجريبيتيف.
 .05تطبيؽ أدكات الدراسة بميان عمى عينة البحث.

 .05تطبيؽ المعالجة عمى المجمكعتيف التجريبيتيف.
 .00تطبيؽ أدكات الدراسة بعديان عمى أدراد المجمكعتيف.

 .02إجراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات باست داـ برنامج .SPSS
 .05عرض النتائج كترسيرىا كمنا تيا.
 .02التكصيات كالمقترحات بالبحكث المستقبمية.
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مصطلخات البخح :
 .0مفَْو اذتْطبة الظخابٔة Cloud Computingا
ىناؾ العديد مف التعريرات منيا تعريؼ "بابككؾ  " Babcockبأنيا نقؿ عممية المعالجة
مف جياز المست دـ إلى أجيزة ادمة عبر اإلنترنت كحرظ ممرات المست دـ ىناؾ ليستطيل
الكصكؿ إلييا مف أم مكاف كأم جياز كلتصبح البرامج مجرد دمات كليصبح كمبيكتر
المست دـ مجرد كاجية أك نادذة ر مية كغالبان ما تست دـ األجيزة ال ادمة تقنيات األكساط
اإلدتراضية لمسماح لعدة مست دميف باست داـ ال دمة ذاتيا . )Babcock,2009,P9
كيعرديا "محمد

متكت" بأنيا المصادر كاألنظمة الكمبيكترية المتكادرة تحت الطمب عبر

ال بكة كالتي تستطيل تكدير عدد مف ال دمات الحاسكبية المتكاممة دكف التقيد بالمكارد
المحمي ة بيدؼ التيسير عمى المست دـ كت مؿ تمؾ المكارد مساحة لت زيف البيانات كالنسخ
اإلحتياطي كالمزامنة االكتكماتيكية كما ت مؿ درات معالجة برمجية كجدكلة المياـ كددل
البريد اإللكتركني كالطباعة عف بعد كيستطيل المست دـ عند إتصالو بال بكة التحكـ دي ىذه
المكارد عف طري ؽ كاجية برمجية بسيطة تبسط كتتجاىؿ الكثير مف التراصيؿ كالعمميات
الدا مية" .محمد متكت )5005
بينما يرل "ممدكح الرقي" أف الحكسبة السحابية تعني دي المجمؿ ال دمات التي تتـ
عبر أجيزة كبرامج متصمة ب بكة ك كادـ تحمؿ بياناتيا دي سحابة إدتراضية تضمف إتصاليا
دائـ د كف إنقطاع مل أجيزة م تمرة كمبيكتر جياز لكحي ىكاتؼ ذكية كغيرىا) بعد كضل
ككد اص لرتح ال بكة كبالتالي يتـ الد كؿ إلييا مف أم مكاف كدي أم زماف كتعتمد
الحكسبة السحابية عمى مراكز البيانات المتطكرة كالتي تقدـ مساحات ت زيف كبيرة
لممست دميف كما تكدر بعض البرامج ك دمات لممست دميف" .ممدكح الرقي . )5005
كتعرديا الباحثتاف إجرائيان بأنيا بيئة إدتراضية إلدارة التعمـ يتـ دييا تكدير ركابط لبعض

التطبيقات السحابية ك دمات عبر اإلنترنت منيا مايست دـ دى ت زيف المحتكل بغرض
م اركتو بيف المتعمميف مثؿ  Google Driveبحيث يمكف لممست دـ التعامؿ معو
كاالسترادة منو مف أم مكاف كدي أم ك ت كمف أم جياز كمنيا التطبيقات التزامنية التى
تست دـ لتقديـ الدعـ لممتعمميف معمـ  /أ راف) مثؿ تطبيؽ  Hangoutكتطبيؽ Gmail

- 202 -

أثر اختالف أنماط الدعم (معلم ،أقران) ببيئة التعلم السحابية .......................................................

كالغير تزامنية مثؿ تطبيؽ Google Docلزيادة داعميتيا لتنمية التحصيؿ المعردى كالجانب
األدائى المرتبط بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0
 .5مفَْو الذعه  Supportingا
يعد الدعـ اإللكتركنى بمثابة إر اد كتكجيو لممتعمميف دى بيئة التعمـ اإللكتركنى القائـ
عمى الكيب كتزكيدىـ بالمساعدة المبلئمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية بإست داـ تطبيقات
الكيب التراعمية المتزامنة كغير المتزامنة .عبد العزيز طمبة  5000ص)50
يعرؼ نبيؿ جاد عزمى كمحمد م تار المرادنى  5000ص )522دعـ األداء عمى أنو
مجمكعة مف المساعدات كالتكجييات كالتصميمات التى تقدـ لممتعمـ أثناء عممية التعمـ
كإر ادات لتساعده كتيسر لو إنجاز مياـ التعمـ كتحقيؽ األىداؼ المطمكبو منو بكراءة
كداعمية.
كتعردو الباحثتاف إجرائيان بأنو اإل ر ادات كالمساعدات التى تقدـ لممتعمـ دي أثناء تعممو

دي بيئة الحكسبة السحابية كالمتمثمة دى دعـ المعمـ  /األ راف) لمساعدتو عمى انياء المياـ
التعميمية المطمكبة كتحقيؽ األىداؼ التعميمية كما تقمؿ مف احتماالت الر ؿ لديو دي أداء
الميمة المطمكبة كتعمؿ عمى تنمية التحصيؿ المعردى كالجانب األدائى المرتبط بميارات
الكيب .5.0

 .3مصذس دعه املعله :
عرؼ ) Archibald (2009مصدر دعـ األداء بالمعمـ بأنو المساعدة كالتكجيو
التى تتـ مف

بلؿ تقديـ الم كرة كالنصح مف المعمـ لطبلبو دى الت طيط كالقيادة إلدارة

الم ركعات كت جيعيـ عمى اإل نجاز كالم اركة لتحقيؽ األىداؼ المن كدة ب كؿ دعاؿ.

 .4مصذس دعه األقشاٌ
عردو ) (Brinkley, 2011بأنو عممية يتـ دييا تعميـ الطبلب عف طريؽ أ رانيـ األكثر
برة كمعردة كدراية بالمادة العممية .
كما عردو كؿ مف ) (Rhee, McQuillen and Beylea , 2012, 2082بأنو تقييـ
لمعمؿ مف بلؿ أ

اص آ ريف دى نرس المجاؿ كالبد بأف يككف لممجمكعة ائد يعمؿ عمى

تكزيل األدكار دا ؿ المجمكعة مف دعـ تطكير تنظيـ ت اكر) بيف األ راف كبعضيـ .
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( .5الْٓب Web 2.0( 2.0
ي ير مادف كدككس ) )Madden&Fox 2008أنيا "الجيؿ الثانى مف ال دمات
كالمجتمعات اإللكتركنية عمى ال بكة كالتى تتيح ب كؿ رئيسى التراعؿ كالم اركة كاإلتصاؿ
بيف م تمؼ المست دميف عمى ال بكة ذاتيا".
كتعرديا الباحثتاف إجرائيا بأنيا "الجيؿ الثانى مف ال دمات اإللكتركنية كالتى تسمح
بم اركة كتبادؿ المعمكمات بيف عدد كبير مف المتعمميف باست داـ مجمكعة مف التطبيقات
الحديثة".
 .5أدّات /تطبٔكات الْٓب ) Web 2.0Tools) 5.0
يعرديا دكانز ) )Downes,2005بأنيا " أدكات تمكف المتعمـ مف اإلن راط دى بيئة
مكزعة تتككف مف بكة مف األ

اص كال دمات كالمكارد".

كتعرديا الباحثتاف إجرائيا بأنيا "ثكرة جديدة ل مؽ التعاكف كالن ر كالتبادؿ بيف
المست دميف عمى اإلنترنت لم اركة المحتكل كما أنيا تتميز بسيكلة اإلست داـ دميس ىناؾ
حاجة لتحمبؿ العديد مف البرامج دالمست دـ ليس بحاجة إلى برامج بإستثناء متصرح
اإلنترنت كيمكف لممعمميف كالطبلب إتقاف العديد مف ىذه الميارات دى غضكف د ائؽ
بيئة سيمة اإلست داـ كدى متناكؿ الجميل".
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ثاىٔا :اإلطاس اليظشى ّالذساطات الظابكة:
تضمف اإلطار النظرل لمبحث الدراسات كاألدبيات كالمراجل المرتبطة بمتغيرات البحث
الحالى كتضمف

مس محاكر المحكر األكؿا دعـ األدا المحكر الثانىا بيئة الحكسبة

السحابية المحكر الثالثا تطبيقات الكيب  5.0المحكر الرابلا العبل ة بيف أنماط الدعـ
دا ؿ بيئة الحكسبة السحابية كتنمية ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب 5.0

كالمحكر

ال امسا تصميـ بيئة الحكسبة السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ معمـ/أ راف).

احملْس األّل:دعه األداء
تناكؿ المحكر األكؿ مريكـ الدعـ أنماط الدعـ معمـ/أ راف) األسس النظرية
القائماف عمييا

صائصيما كأىميتيما معايير تصميـ دعـ األداء دى بيئة التعمـ اإللكتركنى

كيتضح ذلؾ كاآلتىا

 .1مفَْو الذعه
يعد الدعـ اإللكتركنى بمثابة إر اد كتكجيو لممتعمميف دى بيئة التعمـ اإللكتركنى
القائـ عمى الكيب كتزكيدىـ بالمساعدة المبلئمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية بإست داـ
تطبيقات الكيب التراعمية المتزامنة كغير المتزامنة .عبد العزيز طمبة  5000ص)50
يعرؼ نبيؿ جاد عزمى كمحمد م تار المرادنى  5000ص )522دعـ األداء عمى
أنو مجمكعة ال مساعدات كالتكجييات كالتصميمات التى تقدـ لممتعمـ أثناء عممية التعمـ
كإر ادات لتساعده كتيسر لو إنجاز مياـ التعمـ كتحقيؽ األىداؼ المطمكبو منو بكراءة
كداعمية.
كيعردو ) Whitehouse, (2007عمى أنو المساعدات التى يتمقاىا المتعمـ عند
تنريذه ميمة تعميمية محدد بحيث تحدد ىذه المساعدات مف أيف يبدأ المتعمـ كما المقبكؿ
كالمناسب مف استجابات كسمكؾ كمتى يجب أف تقدـ ككيؼ كذلؾ دكف أف تحدد لو
التراصيؿ الكاممة ل كؿ اإلستجابات بؿ تددل المتعمـ تجاه اإلستجابات الصحيحة التى تؤدل
إلى إنجاز مياـ التعمـ المستيددة ثـ يترؾ المتعمـ لكى يبنى تعممو بنرسو.
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يعرؼ أيضا عمى أنو "اإلمكانات النصية أك المصكرة أك المنطك ة أك حتى كسيمة
اإلتصاؿ المبا رة أك غير المبا رة التى يقدميا المك ل التعميمى عبر الكيب لحؿ الم كبلت
التى تكاجو المتعمـ دى أثناء ت غيؿ البرنامج أك التنقؿ بيف محتكاىا التعميمى ليت ذ اررا
يحقؽ لو التغيير المن كد دى سمككو ك د تطكر ىذا المصطمح كتعبير مجازل ليقكـ بكصؼ
أل عدد مف أليات دعـ المتعمـ سكاء أكاف ب ريا أـ مبرمجا أـ تكنكلكجيا" .إسماعيؿ
حسكنة )5000
كيرل محمد عطية

ميس

 )02 5005أف المتعمميف بحاجة إلى تكجييات

مستمرة لتكجيو تعمميـ دى االتجاه الصحيح نحك تحقيؽ األىداؼ كاصدار االستجابات
الصحيحة كالمتكاممة مف البداية دكف ضياع الك ت دى المحاكالت كاأل طاء الرا مة .
كيؤكد محمد عطية ميس  )525 5005عمى أف أحد العكامؿ التى تؤثر دى
التعمـ مف بلؿ بكة اإلنترنت كـ الدعـ كالتكجيو كالمساعدة المقدمة لممتعمـ دالمتعمـ يحتاج
إلى أف يككف دائما عمى دراية بمكاف تكاجده دى النظاـ التعميمى كاالستراتيجيات كاألن طة
التى يحتاج إلييا دالقدرة عمى معردة كالحصكؿ عمى ما يريده منو يؤثر دى نجاح النظاـ
كيؤكد أيضا عمى أف التكجيو السئ يجعؿ المتعمـ ائرا مف الرراغ الرائؽ حيث يرقد المست دـ
طريقو كال يعرؼ كيؼ يعكد اصة دى حالة الكسائؿ الرائقة كبيرة الحجـ ك اصة عندما تككف
بنية النظاـ متغيرة المحتكل كالركابط مما يجعميا مصدر صعب لمتعمـ بدكف أل مستكل أك
نكع مف الدعـ كالتكجيو الجيد .
كيرل كبل مف حسف زيتكف

كماؿ زيتكف

5005

 )502أف أحد الحمكؿ التى

تساعد دى حؿ م كمة التعقد المعردى كغزارة المعمكمات التى تتميز بيا بكة اإلنترنت ىى أف
يتزكد الطبلب بما يسمى السقاالت المعردية  Cognitive Scaffoldsكىى معردة تقدـ
لممتعمـ لتساعده عمى عبكر الرجكة بيف ما يعردو كما يسعى إليو كبالتالى دإف تزكيد الطبلب
بالتكجييات كالمعمكمات يساعدىـ عمى است بلص المعمكمات المطمكبة مف ىذا الكـ اليائؿ
مف المعمكمات عمى

بكة اإلنترنت مما يقمؿ مف التعقيد المعردى المتضمف دى بعض مياـ

التعمـ كيمكف تقديـ ىذه المساعدات دى

كؿ متكازف دبل تقدـ دى

كؿ زائد عف الحاجة

دتؤدل إلى إرىاؽ المتعمـ أك تقدـ دى كؿ أ ؿ مف البلزـ دتؤدل إلى د ؿ المتعمـ .
كما تكجد عدة تصنيرات لمصادر الدعـ كؿ منيا اـ عمى أساس محدد كما يمىا
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أ  -على أطاغ ػهل تكذٓه الذعه
كما ذكرىا كؿ مف محمد عطيو ميس 025 5005؛ بدر عبد اليادل اف
005 5002ا ) 002كىىا
 نصكص تكضل دى بداية بيئة التعمـ االلكتركنية لتكضيح آليو العمؿ دى البيئة أك
عمى ىيئة ك ادات تكضح المتك ل حدكثو بعد نقر تمؾ األيقكنة بالماكس .
 رسكمات تككف بمثابة رائط تبيف لممتعمميف كيرية التعامؿ مل بيئة التعمـ االلكتركنية
.
 صكر ثابتة تكضح كيرية التعامؿ مل بيئة التعمـ االلكتركنية .
 ديديك يكضح كيرية التعامؿ مل بيئة التعمـ االلكتركنية .

ب  -على أطاغ مظتْى الذعه
كما ذكرتيا يماء صكدى  )55 5005ا
 مساعدة مكجزة ا كالمساعدات المكجكدة دى بداية البرنامج ديى الحد األدنى الذل ال
يمكف اإلستغناء عنو .
 مساعدة متكسطة ا كالمساعدات المكجكدة دا ؿ كؿ كحدة مف بلؿ زر اص أسرؿ
ال ا ة لممساعدة عمى السير بلؿ البرنامج تظير بالضغط عمى ىذا الزر .
 مساعدة ترصيمية ا أل تحتكل عمى

رح مرصؿ سكاء عمى مستكل الت غيؿ

اإلجرائى) أك المستكل التعميمى .

ج  -على أطاغ ىْع  /منط الذعه
أما

محمد عطية ميس 5002

 052ا )000دقد صنؼ المساعدة كالتكجيو إلى ثبلثة

أنكاع رئيسية ىىا
 مساعدات الت غيؿ كاالست داـ ا
كت تمؿ عمى تعميمات كتكجييات تساعد المتعمـ دى ت غيؿ البرنامج كاست دامو .
 مساعدات تعميـ ا
كىى مساعدات اصة بتعميـ المحتكل كتساعد المتعمـ دى الحصكؿ عمى معمكمات
ترصيمية أك رح مريكـ أك كؿ أك عرض أمثمة إضادية  ...إلخ .
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 مساعدات تدريب ا
تقدـ ىذه المساعدات بمصاحبة التدريبات كالتطبيقات البنائية اإلنتقالية المكزعة دى
البرنامج كتيدؼ إلى مساعدة المتعمـ دى حؿ ىذه التدريبات كتكجيييـ نحك إصدار
االستجابات السمككية الصحيحة .
كمنيا تصنيؼ ككلر كدي ر كىيسى  )Koller., Fischer, Hesse, 2006حيث حددكا
نمطيف أساسييف لدعـ بيئات التعمـ اإللكتركنى كىماا
 دعـ عمميات تعمـ المحتكل Content supportا كىك مساعدة الطبلب عمى ديـ
المحتكل المطمكب دراستو كالتركيز عمى محاكره الرئيسية كالررعية كمكضكعاتيا
كالمراىيـ كالعبل ات التى يتضمنيا المحتكل بغرض حؿ الم كمة التعميمية كتحقيؽ
أىداؼ التعمـ.
 دعـ عمميات التراعؿ اإلجتماعى بيف الطبلب ا كالذل يعمؿ عمى تسييؿ كتنظيـ
تراعؿ الطبلب كتعاكنيـ معا أثناء عممية التعمـ إلكتساب المعارؼ كالميارات
المن كدة.

د) على أطاغ مصذس الذعه
 مصدر الدعـ بالمعمـ ا ىك الذل يعتمد عمى المعمـ دى الت طيط كادارة الم ركعات
كتكج يو الطبلب لتحقيؽ نكاتج التعمـ المن كدة ب كؿ دعاؿ ديذه المكا ؼ تككف أدضؿ
مف حيث اإلنجاز كالم اركة ; Stocwell, 2011 ; Archibald, 2009,2
. Zhang, 2010
 مصدر دعـ األ راف ا حيث يتـ الدعـ كالتكجيو مف بلؿ أ

اص دى نرس المجاؿ

كالبد أف يكجد ائد لممجمكعة يعمؿ عمى تكزيل األدكار .
كسكؼ تتناكؿ الباحثتاف ىذاف المصدراف بالتكضيح تباعا كاآلتى ا
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 .2أمناط الذعه(معله/أقشاٌ)
أ  -مصذس دعه املعله :
أ ار كبل مف أ رؼ زيداف كليد الحمراكل كائؿ عبد الحميد )5000؛ أف الدعـ ىك
تقديـ مجمكعة مف اإلر ادات كالتكجييات ب كؿ مبا ر مف المعمـ الى المتعمـ عبر عبل ات
تتسـ بالتراعؿ كعردو ) Archibald (2009بأف مصدر دعـ األداء بالمعمـ ىك المساعدة
كالتكجيو التى تتـ مف بلؿ تقديـ الم كرة كالنصح مف المعمـ لطبلبو دى الت طيط كالقيادة
إلدارة الم ركعات كت جيعيـ عمى اإلنجاز كالم اركة لتحقيؽ األىداؼ المن كدة ب كؿ دعاؿ
كعرديا ) Stocwell(2011عمى أنيا المساعدة المتبعة مف المعمـ إلنجاز الميمات
كاألن طة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية.
كتعرؼ الباحثتاف دعـ المعمـ إجرائيا دى ىذا البحث بأنو المساعدات المقدمة لممتعمـ
مف بؿ المعمـ مف

بلؿ بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ المعمـ/أ راف)

لمساعدة المتعمميف عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية كأداء المياـ المرتبطة بميارات تصميـ
بعض تطبيقات الكيب.5
كاست داـ مصدر دعـ المعمـ ببيئات التعمـ اإلدتراضية يجعؿ المتعممكف أكثر درة
عمى تنظيـ تعمميـ كيعمؿ عمى تنمية التحصيؿ الدراسى كالميارات الم تمرة كاالتجاىات
نحك التعمـ عبر الكيب تحسيف الكراءة الذاتية كميارات ات اذ القرار لدييـ .
كىذا ما أكدتو نتائج عديد مف الدراسات كالتى منيا

دراسة

Kelm and

) Connel(2004كالتى أكضحت بأف ىناؾ عبل ة كاضحة بيف مساعدة المعمـ كم اركة
الطبلب كأداؤىـ األكاديمى حيث يصبح الطبلب أكثر حرصا عمى الم اركة كالتراعؿ كأكثر
جدية دى األداء كما أف دعـ المعمـ يمكف المعمـ مف التقييـ كالتغذية الراجعة كمعردة مدل
تقدـ المتعمميف دى إنجاز المياـ التعميمية باإلضادة إلى مساعدة المتعمميف دى حؿ الم اكؿ
التى تكاجو الطبلب كتقديـ الدعـ ليـ مف بلؿ اإلجابات النصية أك اإلجابات المدعكمة
بركابط ارجية أك بالصكر أك بمقاطل الريديك .
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دراسة

 )Holton ,et al , 2006كالتى ىددت الى التعرؼ عمى كيرية تنمية

ميارات التركير العميا لطبلب الجامعة كأسررت النتائج عمى كجكد دركؽ ذات داللة احصائيا
بيف المجمكعة التجريبية التى درست كحدة الرياضيات بنمط الدعـ االلكتركنى كالمجمكعة
الضابطة التى درست بنمط دعـ المعمـ دقط.
كدراسة ) )Sarrab, et al, 2012كالتى ىددت الى التعرؼ عمى أىمية كجكد دعـ
بيف المعمـ لمطبلب مف بلؿ بيئات تعمـ ادتراضية كأسررت النتائج عمى أف دعـ المعمـ لطبلبو
مف بلؿ بيئات تعمـ ادتراضية تساعد عمى اذابة م اعر ال كؼ كال جؿ مما تعمؿ عمى
تحسيف إنتاجية العممية التعميمية .
كدراسة

) Mehdipour&Hamideh,( 2013كالتى ىددت الى التعرؼ عمى

أىمية كجكد دعـ بيف المعمـ كطبلبو كأسررت النتائج عمى ضركرة كجكد دعـ بيف المعمـ
كالمتعمـ يناسب صائص متعمميو حيث أف الطالب يرغب بالتكاصؿ الرردل مل معممو .
كدراسة كبل مف ا رؼ زيداف كليد الحمراكل كائؿ عبد الحميد

 ) 5002كالتى

ىددت الى التعرؼ عمى أثر التراعؿ بيف نمط الدعـ االلكتركنى المتنقؿ كاألسمكب المعردى دى
تنمية التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ لدل طبلب الدراسات العميا

كأ ارت النتائج إلى داعمية

الدعـ االجتماعى كىك دعـ المعمـ مل اال راف دى تنمية التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ.
يترؽ كبل مف

 )Stahr , 2008ك

 )Reiser , 2004 , 276عمى أف أدضؿ

أنكاع الدعـ ىك ما يتـ تقديمو مف بلؿ الب ر مل التكنكلكجيا حيث يعمؿ المعمـ عمى م ار بو
طبلبو عف رب ليقدـ ليـ الدعـ الب رل ك ت الحاجة سكاء كاف ىذا الدعـ كجيا لكجو دى
البيئة التقميدية لمتعمـ أك مف بلؿ بكة االنترنت االدتراضية .

ب  -مصذس دعه األقشاٌ
عردو ) (Brinkley, 2011بأنو عممية يتـ دييا تعميـ الطبلب عف طريؽ أ رانيـ
األكثر برة كمعردة كدراية بالمادة العممية

كما أ اركؿ مف (Rhee, McQuillen and

) Beylea , 2012, 2082بأنو تقييـ لمعمؿ مف بلؿ أ

اص آ ريف دى نرس المجاؿ

كالبد بأف يككف لممجمكعة ائد يعمؿ عمى تكزيل األدكار دا ؿ المجمكعة مف دعـ تطكير
تنظيـ ت اكر) بيف األ راف كبعضيـ .
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كيمكف تعريؼ دعـ األ راف إجرائيا بأنو " المساعدات المقدمة مف األ راف األكثر برة
إلى المتعمـ مف بلؿ بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ المعمـ/أ راف) لمساعدة
المتعمميف عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية كأداء المياـ المرتبطة بميارات تصميـ بعض
تطبيقات الكيب5
يكجد العديد مف الميزات التى تدعك الى ترعيؿ دكر األ راف دى العممية التعميمية كذلؾ
لئلدادة مف دكرىـ حيث أنو يعمؿ عمى ا نيره ال عراكل )00 5000

 إجناص املَاو ّحتكٔل التعاٌّ ّالتْاصل بني األفشاد .
حيث ىددت دراسة ) schilisslberg and Moscou (2011الى التعرؼ عمى
أثر مساعدة األ راف كإستراتيجية تعميمية بيف األطباء كالممرضيف دى أثناءء عمميـ كأسررت
النتائج أف  ) %02.2أكدكا االسترادة مف الم ركع ك  )%20.2أكدكا أف نسبة اإلدادة
جاءت مف األ راف دى كادة الميمات المطمكبة .
كما أ ار عطيو محمد  )5005إلى أف دعـ األ راف ي جل عمى التعاكف بيف األدراد
ك مؽ درص يت ارؾ بيا األ راف مل بعضيـ البعض .

 تينٔة التخصٔل املعشفى ّىْاتج التعله فى اجملاالت املدتلفة
دراسة ) Garcia, Roman and Pardo (2006حيث تـ ترعيؿ مصدر دعـ
األ راف دى تدريس مادة الذكاء األصطناعى لطبلب ىندسة االتصاالت مف بلؿ مجمكعات
العمؿ

حيث أف الطبلب يعممكا عمى م اريعيـ ال اصة مل استعراضيـ لم اريل أ رانيـ دى

مكضكعات م تمرة مما يساعدىـ دى ديـ أكسل مف المقرر االلكتركنى كأ ارت النتائج الى
داعمية دعـ األ راف كتحسينيا لمتعمـ .

 التكلٔل مً فشص الؼعْس باألحباط
حيث أ ار ) Brinkley (2011أف مصدر دعـ األ راف ي عر الطبلب بالطمأنينو
كيقمؿ ال عكر بالمراجأة عند أداء الميمات الصعبة كىذا ما أكدتو نتائج الدراسات التاليةا
دراسة نادر

يمى  ) 5000كالتى ىددت الى التعرؼ عمى " أثرنمطاف لمتراعؿ المتزامف/

البلمتزامف ) دى استراتيجية لمتغذية الراجعة بيف اال راف  peer feedbackببيئات التعمـ
االلكتركنية عمى التحصيؿ كالدادعية نحك التعمـ كاالتجاه نحكىا كأسررت النتائج عمى داعمية
استراتيجية التغذية الراجعة بيف األ راف بصرؼ النظر عف نمطيا دى التراعؿ حيث عممت عمى
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تييئة جك تعميمى يسكده الثقة كاالحتراـ بيف المتعمميف كتقميؿ العبء عف عاتؽ أستاذ
المقرر.
دراسة حمدل أحمد عبد العظيـ  )5000كالتى ىددت الى التعرؼ عمى " أثر
ا تبلؼ استراتيجية التقكيـ البنائى لدل المستقميف كالمعتمديف ببيئات التعمـ االلكتركنى دى
تنمية التحصيؿ كاالداء الميارل لدل طبلب تكنكلكجيا التعميـ " كأسررت النتائج عمى تركؽ
الطبلب الذيف درسكا بإستراتيجية تقكيـ األ راف عمى الذيف درسكا بإستراتيجية التقكيـ الذاتى.
دراسة ىانى ال يخ  ) 5000كالتى ىددت الى التعرؼ عمى مدل مصدا ية تقكيـ األ راف كأثر
التراعؿ بيف أسمكب تقكيـ األ راف كنمط ىكيتيـ دي بيئة التعمـ الت اركي اإللكتركني عمى
األداء المعردي كالميارل كجكدة المنتج التعميمي كأسررت النتائج عف كجكد تأثير أساسي لكبل
مف أسمكب تقكيـ األ راف كنمط ىكية الطبلب عمى كادة المتغيرات التابعة كذلؾ كجكد عبل ة
تراعمية بيف المتغيريف .

 .3األطع اليظشٓة الكائه علَٔا أمناط الذعه (معله /أقشاٌ):
تتضح األسس النظرية القائـ عمييا أنماط الدعـ معمـ /أ راف) عمى النحك التالىا
أ -ىظشٓة الينْ املعشفى Conitive Development Theoryا كضل جاف بياجيو Jean
 )Piaget, 1936نظرية النمك المعردى كالتى مف

بلليا أ ار إلى أنو عمى المتعمـ

التكاصؿ كالتراعؿ كالت ارؾ مف بلؿ مجمكعات العمؿ دى البيئة المحيطة حتى يتعمـ ب كؿ
أدضؿ مما يؤدل دكر ىاـ دى نمك المعردة

كما أ ار إلى أف المتعمـ يحتاج إلى الدعـ

كالتكجيو بأنماط م تمرة لكى تزداد درجة ديمو كينتقؿ إلى المراحؿ المتقدمة دى التعمـ
ب -اليظشٓة البيائٔة اإلجتناعٔة Social Constructivism Theoryا حيث أ ار
ديجكتسكى إلى أف عممية التعمـ تتـ مف بلؿ التراعؿ اإلجتماعى كالتعاكف الذل يحدث بيف
المتعمميف كالمعمم يف أكبيف المتعمميف كأ رانيـ األكثر برة مف بلؿ أ كاؿ الدعـ كالمساعدة
الم تمرة كالتى تساعد المتعمميف عمى إنجاز المياـ التعميمية الم تمرة كالتى يصعب عمييـ
أداؤىا ب كؿ مستقؿ كحؿ الم كبلت بأنرسيـ كت طى العقبات التى تكاجييـ كيقؿ ىذا الدعـ
تدريجيا بحيث يمكف اإلستغناء عنو بعد دترة إلعطاء الررصة لممتعمميف لئلعتماد عمى أنرسيـ
دى المكا ؼ التعميمية)Mcloughlin&Marshall, 2000).
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ج -ىظشٓة اذتْاس Conversation Theoryا كالتى تعتمد عمى الحكار الذل يتـ بيف
الم اركيف دى عممية التعمـ حيث أنو ي تمؼ دى النكع كالدرجة مف متعمـ آل ر كيبدأ
بمنا ة عامة ثـ منا ة المكضكع ثـ التحدث عف التعمـ الذل تـ حدكثو كديو يككف كؿ
متعمـ مسئكؿ عف الرائدة التى يحصؿ عمييا اآل ر مف بلؿ م اركة المعارؼ كال برات التى
لدييـ.

 .4معآري تصنٔه دعه األداء فى بٔئة التعله اإللهرتّىى:
ىناؾ مجمكعة مف المعايير كاألسس التصميمية التى يجب مراعاتيا عند تكظيؼ
دعـ األداء دى البرامج كمقررات التعمـ اإللكتركنى عبر الكيب كالتى تتمثؿ ديما يمىا
اىيناز محمكد أحمد  5002ص)00ا
 كضكح اليدؼ مف أساليب دعـ األداء.
 مناسبة أساليب دعـ األداء لطبيعة الميمة التعميمية ككضكح تعميماتيا.
 سيكلة إست داميا كاستدعائيا دى البرنامج.
 مراعاة حاجات المتعمميف ك صائصيـ كتكادر دعـ أداء معمكماتى كاجرائى.
ككذلؾ يرل محمد عطية ميس أف ىناؾ مجمكعة مف المؤ رات التى يجب مراعاتيا
عند تصميـ استراتيجيات كأساليب المساعدة كالتكجيو كالتى تتضمف ما يمىا محمد عطية
ميس  5002ص)002
 أف ي تمؿ البرنامج عمى مساعدات أساسية إجبارية) كتتضمف تعميمات الت غيؿ
كاإلست داـ.
 أف ي تمؿ البرنامج عمى مساعدات تمقائية تتضمف جمبل ار ادية كعبارات تذكرية تظير
عند تعثر المتعمـ.
 أف ي تمؿ البرنامج عمى مساعدات ا تيارية تحت الطمب) تقدـ لممتعمـ عندما يطمبيا.
 أف ت تمؿ المساعدات عمى بعض التمميحات التى تساعد المتعمـ دى البحث عف
المعمكمات.
 أف ت تمؿ عمى بعض الصكر كالرسكـ ال طية البسيطة.
 أف تقدـ ىذه المساعدات لممتعمميف دى الك ت المناسب كعند الحاجة إلييا.
 أف تقدـ المساعدة دكف إيجاز م ؿ أك تطكيؿ ممؿ.
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 أف تكضل دى مكاف ثابت كمكحد دى كؿ ال ا ات كالصرحات.
ككذلؾ حدد طارؽ عبد الحميـ كأ ركف  5000ص )052معايير الدعـ اإللكتركنى
ديما يمىا
 تقديـ الدعـ دى

كؿ تكجييات عامة دى بداية البرنامج تساعد المتعمـ دى ت غيؿ

البرنامج كالتراعؿ معو كالتحكـ ديو.
 تقديـ مقدمة دى أكؿ البرنامج تزكد المتعمـ بمعمكمات عف البرنامج كاليدؼ منو.
 سيكلة استدعاء الدعـ دى أل ك ت مف بلؿ الضغط عمى األيقكنة.
 تكحيد مكاف الدعـ اإلجرائى دا ؿ البرنامج.
 تكادر عناصر الكسائط المتعددة دى تصميـ الدعـ اإلجرائى.
 سيكلة است داـ الدعـ اإلجرائى.
 مبلءمة الدعـ اإلجرائى لمغرض مف البرنامج.
 إرتباط الدعـ اإلجرائى بمحتكل البرنامج

 .5ممٔضات الذعه اإللهرتّىى:
) (Beale, 2005إف مف أىـ مميزات الدعـ اإللكتركنى ما يمىا
 يقمؿ مف

عكر المتعمـ بالر ؿ حيث أنو يقمؿ عدد ال طكات لحؿ م كمة ما حيث

يستطيل المتعمـ إنجاز ميمتو المطمكبو مف بلؿ است داـ الدعـ المتكدر.
 يتيح لممتعمـ التدريب كالممارسة كيقدـ لو النصائح كاإلر ادات.
 يتيح التعمـ القائـ عمى الدعـ اإللكتركنى مد بل لمتعمـ الرردل حيث يتـ تصميمو بحيث
يراعى حاجات المتعمـ كاىتماماتو ك دراتو كأساليب تعممو.
 ينظـ حؿ الم كبلت كيقمؿ مف كمية األ طاء التى ترتكب أثناء التعمـ ددعـ المتعمـ
بالتكجييات كاإلر ادات التى تذكره بال طكات التى يجب أف يت ذىا ديك يساعد عمى
الت طى.
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احملْس الجاىى  :بٔئة التعله الظخابٔة
 .0مفَْو اذتْطبة الظخابٔة Cloud Computingا
ىناؾ العديد مف التعريرات منيا تعريؼ "بابككؾ  " Babcockبأنيا نقؿ عممية
المعالجة مف جياز المست دـ إلى أجيزة ادمة عبر اإلنترنت كحرظ ممرات المست دـ ىناؾ
ليستطيل الكصكؿ إلييا مف أم مكاف كأم جياز كلتصبح البرامج مجرد دمات كليصبح
كمبيكتر المست دـ مجرد كاجية أك نادذة ر مية كغالبان ما تست دـ األجيزة ال ادمة تقنيات
األكساط

اإلدتراضية

لمسماح

لعدة

مست دميف

باست داـ

ال دمة

ذاتيا

. )Babcock,2009,P9
كي ير كبل مف "أبادل ك مارتيف  "Abbadi & Martinإلى أف الحكسبة السحابية
تعتمد عمى طمب المست دـ مف مزكد ال دمة  )Serverبالتزكد بمساحة كادية عبر السحابة
اإللكتركنية التي مف الممكف أف يست دميا دي العمميات الم تمرة كما يضيرا أنو يمكف
اإلستراده مف الحكسبة السحابية دي عمميات التعميـ كالتعمـ اإللكتركني بحيث يستطيل المعمـ
أف يتيح الما دة التدريبية كجدكؿ المحاضرات كتسجيؿ المحاضرات كمصادر التعمـ كغيرىا
لممتدرب .)Abbadi & Martin,2011,p 110
كما يعرديا "محمد معكض" عمى أنيا عبارة عف مصطمح عاـ ألم يء كالذم ي مؿ
تقديـ

دمات استضادة عمى

بكة اإلنترنت دالحكسبة السحابية ىي بنية تحتية تتيح

إمكا نية معالجة كميات ىائمة مف البيانات عمى

كادـ دي السحاب كىنا نقصد بسحاب

اإلنترنت الجديد كعميو يمكف ألجيزة الحكاسب أك اليكاتؼ المحمكلة عمى سبيؿ المثاؿ
الكصكؿ إلى البيانات مف أم مكاف دكف اإل تراف بجياز معيف أك حدكد أك بلدو محمد
معكض  5005ص. )0
كتتبمكر دكرة عمؿ الحكسبة مف

بلؿ تس يرىا إلدارة أعداد كبيرة مف المكارد

اإلدتراضية المكزعة دي بيئة سحابية كاتاحتيا بإعتبارىا كياف كاحد كبير كذلؾ بإن اء
مجمكعة مف ال كادـ اإلدتراضية يمكف تحجيميا ألعمى أك ألسرؿ حسب إحتياجات
المست دميف كتمكيف الكصكؿ إلييا عبر

بكة اإل نترنت مما يسمح بزيادة مكارد مراكز

البيانات عمى نطاؽ كاسل دكف زيادة دي عدد القائميف عمى العمؿ عمييا نجبلء
يس  5000ص . )25-20
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 .2أىْاع اذتْطبة الظخابٔة :
يكجد أربعة أنكاع رئيسية لمحكسبة السحابيو كذلؾ كما حددىا المعيد الكطني لممعايير
كالتكنكلكجيا  NISTكىي ا
أ -اذتْطبة الظخابٔة العامة Public Cloud Computing
مصطمح الحكسبة السحابية العامة اليعني دائمان بأنيا مجانية عمى الرغـ مف أنيا

يمكف أف تككف مجانية أك ر يصة نسبيان لئلست داـ كانما تصؼ الحكسبة السحابية مف
منظكر تقميدم حيث يتـ تكدير المصادر كدقان ألساس ال دمة الذاتية المزاجية عبر

بكة

اإلنترنت كذلؾ مف بلؿ تطبيقات الكيب ك دماتيا كذلؾ مف طرؼ ثالث مزكد لم دمة بعيدان
بناء عمى أساس الحكسبة ال دمية.
عف المك ل كالذم يقكـ بتحصيؿ الركاتير كالنرقات ن
ب -اذتْطبة الظخابٔة ارتاصة Private Cloud Computing

تتمتل المنظمة المعتمدة عمى ىذا النكع بإدارة البيانات كالعمميات بدكف يكد عرض
ال دمة لم بكة مل ك ؼ لممسائؿ األمنية كالمتطمبات القانكنية التي تترتب عمى است داـ
دمات الحكسبة السحابية العامة باإلضادة إلى ذلؾ تقدـ دماتيا لمقدـ ال دمة كالمست دـ
مزيدان مف السيطرة عمى البنية التحتية كتحسيف األمنية كالمركنة ألف كصكؿ المست دـ
لم بكة كاست داميا يككف مقيد كمحدكد.

ج -اذتْطبة الظخابٔة اجملتنعٔة Community Cloud Computing
إف التحكـ دي ىذا النكع مف السحابة كاست داميا يتـ مف بؿ مجمكعة مف
المنظمات حيث مف الممكف إن اء سحابة م تركة لمعديد مف المنظمات ذات نرس المتطمب
كتسعى إلى م اركة البنية التحتية بيدؼ تحقيؽ بعض المصالح كالركائد التي تعكد مف كراء
الحكسبة السحابية دمل إنت ار كتكزيل التكمرة بيف المست دميف يصبح ذلؾ اإل تيار أكثر
تكمرة كلكف يكدر أعمى مستكل مف األمف كسياسة اإلمتثاؿ .
د -اذتْطبة الظخابٔة اهلجٔية Hybrid Cloud Computing
ىي مزيج مف التعامؿ بيف الحكسبة العامة كال اصة كعادة ما يستعيف المست دميف دي
ىذا النمكذج ب دمات الحكسبة السحابية العامة لمقياـ بمعالجة المعمكمات دي حيف يتـ
الحراظ عمى المعمكمات كعمميات األعماؿ الحاسكبية تحت السيطرة بإست داـ الحكسبة
ال اصة حيث تككف البنية التحتية لممضيؼ عبارة عف
- 255 -

ميط ديما بيف مضيؼ السحابة

أثر اختالف أنماط الدعم (معلم ،أقران) ببيئة التعلم السحابية .......................................................

كال كادـ الم صصة لئلدارة – كيعد ىذا الجزء األكثر
.)Ahronovitz .et al, Miha ,2010

يكعان كانجا ازن مف عقكد الكيب

 .3ممٔضات اذتْطبة الظخابٔة :
ىناؾ العديد مف األدبيات كالبحكث التربكية التي تناكلت مميزات الحكسبة السحابية
منيا

أحمد حادظ 5002

ص 20؛Atayero &feyisetan,2011,p550

محمد

معكض  5005ص02؛ رحاب سيد  5005ص00؛ عماد الزىراني  5005ص55؛
إيناس ال يتي  5005ص00؛ كداء عبدالعزيز كمحمد حسف كسميرة كردم ككداء اليادي
 5005ص00؛ أحمد عكيس كأسماء محمد  5005ص055؛ ر ا دؤاد Rasha
p53 2014 Fouad؛ أنس المعزاكم 5000؛ محمكد برغكت كأحمد أبك عمبة )5000
حيث يمكف إستعراض مميزات الحكسبة السحابية ديما يمي ا
ك ىناؾ عديد مف الدراسات تناكلت داعمية الحكسبة السحابية دي التعمـ كمنيا ا
دراسة  )Filippo, etal, 2015بعنكاف الحكسبة السحابية القائمة عمى الدعامات
التعميمية لمساعدة الطبلب المصابيف بمتبلزمة داكف كدى ىذه الدراسة تـ إست داـ تقنيات
تكنكلكجيا التعميـ لممساىمة دى دعـ عممية التعمـ لدل المتعمميف الضعاؼ دكريا حيث تـ
إست داـ الدعامات التعميمية لتقديـ الدعـ المستمر ليـ أثناء عممية التعمـ كالذل يتناسب مل
إحتياجات المست دميف ك د أثبتت النتائج أف إست داـ الدعـ التعميمى دى بيئة الحكسبة
ساعد المتعمميف الذيف يعانكف مف متبلزمة داكف دى عممية التعمـ كذلؾ مف بلؿ ت ريؼ
عبء الذاكرة عمى المدل القصير.
ككذلؾ أجريت دراسة  )Marijana, etal, 2014بعنكاف بيئة دعامات التعمـ
اإللكتركنى مف بلؿ الحكسبة السحابية كىددت إلى تحسيف بيئة التعمـ اإللكتركنى مف بلؿ
دمجيا ببيئة الحكسبة السحابية كتـ تطبيقيا عمى عينة مف طبلب كمية العمكـ التنظيمية
بجامعة بمرراد كأكضحت النتائج عدـ كجكد دركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات
الطبلب.
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دراسة منى نصر ك يماء عكؼ )5000 Mon naser & Shimaa Ouff
كىددت إلى إ تراح نمكذج لمتعمـ اإللكتركني يدمج كبلن مف تقنية الحكسبة السحابية كتطبيقات

الكيب  5.0كيضـ النظاـ المقترح دمات كتطبيقات متنكعة كعمميات مستنده عمى الكيب
 5.0كعمميات التعمـ كنظاـ ت غيؿ الحكسبة السحابية كيندكز ازرك Windows Azure
ك د اكصت الدراسة بضركرة است داـ

دمات كتطبيقات الكيب  5.0المتكادقة مل تقنية

الحكسبة السحابية لتصميـ كتطكير نظـ التعمـ اإللكتركني عمى الرغـ مف التحديات الكثيرة
التي تعكؽ ىذة النظـ ك ما تساعد تقنيات الحكسبة السحابية مؤسسات التعميـ الجامعي عمى
تكدير تكاليؼ بناء كتطكير نظـ المعمكمات التعميمية كتتضمف إمكانية تأجير ال دمات
كالتطبيقات ك ت الحاجة دقط .
كدراسة محمد مسعكد كزياكدم ىكانج  )5005 Mohamed & huangكىددت
إلى إ تراح بنية لنظاـ التعميـ اإللكتركني مستندة عمى الحكسبة السحابية كتتضمف البنية
المقترحة الطبقات التاليةا طبقة البنية التحتية كت مؿ األجيزة المادية كال بكات كطبقة
البرامج كتتضمف

ا ة تراعؿ مكحدة لمطكرم نظاـ التعميـ اإللكتركني كطبقة إدارة المكارد

كت تص بتحقيؽ التكادؽ بيف مكارد األ جيزة كالبرمجيات كطبقة ال دمة كت مؿ ثبلث دمات
البنية التحتية ك دمة المنيجية ك دمة كالبرامج ك دمة) كطبقة التطبيقات كت مؿ
اإلمكانيات كاألدكات اإلدتراضية لعمؿ تطبيقات التعمـ اإللكتركني مثؿ حكسبة كية كسعة
ت زيف عالية جدان دي السحب إتاحية عالية لمنظاـ أمف بدرجة عالية لمنظاـ سيكلة
الكصكؿ لمكارد كأجيزة النظاـ دي أم ك ت كدي أم مكاف كتكصي الدراسة بضركرة است داـ
تقنية الحكسبة السحابية دي نظـ التعميـ اإللكتركني لئلسترادة مف اإلمكانيات كالمزايا الكبيرة
التي تقدميا التقنية .
كدراسة كداء ريؼ كمحمد حسف كسميرة كردم ككداء اليادي  )5005كىددت إلى
كضل استراتيجية متكاممة لبناء أكعية المعردة السحابية كالتعرؼ عمى النتائج المرجكه مف
ىذة التقنية المستحدثة كأثرىا دي تطكر مؤسسات التعميـ العالي كنظـ التعميـ اإللكتركني
كدعـ البحث العممي كتنمية الميارات كالمعارؼ لدل الطبلب كالراغبيف دي التعمـ كالمعردة
ك د است دـ الباحثكف المنيج اإلستقرائي كاإلستنباطي كتكصمت الدراسة إلى أف أكعية
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المعردة السحابية دكرة مستحدثة تيدؼ إلى تطكير األداء األكاديمي كما أف استراتيجية أكعية
المعردة السحابية تدعـ دكر التعميـ اإللكتركني كالتعميـ المستمر .
كدراسة عائ ة العمرم كتغريد الرحيمي  )5000كالتي ىددت إلى معردة داعمية برنامج
تدريبي مقترح ائـ عمى الحكسبة السحابية الت اركية دي تعزيز األداء التقني دي جامعة
طيبة كتكصمت الدراسة إلى داعمية البرنامج المقترح القائـ عمى الحكسبة السحابية الت اركية
دي التحصيؿ المعردي لجكدة األداء التقني ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة طيبة ككذلؾ دي
التقييـ الذاتي لمجانب الميارم لجكدة األداء التقني كأكصت الدراسة بضركرة عقد دكرات
تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس دي الجامعات السعكدية لتدريبيـ عمى تطبيقات الحكسبة
الت اركية لتعزيز األداء التقني .

 .4األطع اليظشٓة الكائه علَٔا اذتْطبة الظخابٔة:
أ  -اليظشٓة اإلتصالٔة:
يعرؼ التعمـ كدقا لئلتصالية عمى أنو عممية إبتكار لم بكات كترتيب المتعمـ ل بكات
التعمـ ال اصة بو لذا دإف المتعمميف يحتاجكف إلى التركيز عمى البيئة النمكذجية كعند
تنظيـ التعمـ مف جديد نحتاج إلى إعادة التركير مرة أ رل دي كيرية تصميـ التعميـ لذلؾ دإف
المتعمم يف يمكف تزكيدىـ بمنظكمة ثرية مف األدكات كمصادر المعمكمات إلست داميا دي
إبتكار أدكار جديدة بدالن مف تقديـ المحتكل كما يتضمنو مف معمكمات كمعارؼ باسمكب

طي كما يمكف لممؤسسة التعميمية أف تساعد المتعمميف عمى تنمية التركير النا د كما أف

أن طة التعمـ دي ظؿ النظرية اإلتصالية ال تتضمف كضل يكدان كبيرة مف بؿ المعمـ عمى

أن طو التعمـ نظ ارن ألف المتعمـ يقكـ بأن طة التعمـ التي يرضميا دي ظؿ كجكد حيز كبير مف
البدائؿ ألن طة التعمـ التي تساعد المتعمـ عمى اإلن راط دي

بكات التعمـ كالم اركة دييا

أدناف العييد  5002ص . )500
ك يمكف االسترادة مف ىذه النظرية مف بلؿ مراعاة األتي ا
 العمؿ عمى الم اركة المستمرة دي تطكير المحتكل ال اص بالمقرر الدراسي .
 العمؿ عمى راءة كمراجعة كنقد المحتكل مما يكدر لممتعمميف درص لتقديـ أدكارىـ
اإلبداعية التي تساعدىـ دي ترعيؿ اإلسترادة مف عممية التعمـ .
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 العمؿ عمى إعداد بعض المكاد التعميمية التي تساعد المتعمميف اآل ريف عمى الريـ
كن رىا عمى الكيب .
 العمؿ عمى م اركة الكسائط الم تمرة مثؿ الصكت كالصكرة كمقاطل الريديك مف
بلؿ المكا ل الم صصة لذلؾ .

 .5تطبٔكات اذتْطبة الظخابٔة
تعد دكرة السحابة الحاس كبية كتطبيقاتيا مف المستحدثات التكنكلكجية
مؤسسات Google, Microsoft

كتعد

نمكذجان عمميان ل ادمات الحكسبة السحابية عبر الكيب

حيث تقدـ كؿ منيا عدد مف التطبيقات كال دمات المجانية التي يمكف تكظيريا براعمية دي
المؤسسات التربكية كمف بيف ىذه التطبيقات كال دمات مساحات ت زينية مجانية كبيرة يمكف
كالسماح بالت ارؾ مل اآل ريف كامكانية ربط ىذه ال دمات بقكائـ البريد اإللكتركني كجداكؿ
التقكيـ calendar

مثؿ

 Google docsالتابل ؿ  Googleكيتـ إدارتو مف

بؿ

المست دـ الذم يمتمؾ حساب عبر  Gmailككذلؾ  One driveالتابل ؿ Microsoft
كيتـ إدارتو مف بؿ المست دـ الذم يمتمؾ حساب عبر  hotmailأيضا تطبيقات الكيب
 5.0مثؿ تطبيقات م اركة الريديك  you tubeكتطبيقات م اركة الصكر flicker
كتطبيقات م اركة العركض  slide shareكال بكات االجتماعية مثؿ  . face bookمركة
زكي 5005ا )200
كيمكف تصنيؼ التطبيقات المتعمقة بالحكسبة السحابية كما يمىا

أ  -خذمات الربٓذ اإللٔهرتّىى:
دمات البريد اإلليكتركنى المتنكعة مثؿ  Gmailك  Yahoo mailك Hotmail
مف أىـ تطبيقات الحكسبة السحابية ألنيا ببساطة تت ارؾ مل مقدـ ال دمة  -كالذل ىك دى
بل – دى تكدير كادـ يبنى عمييا البريد اإلليكتركنى
ىذه الحالة  Googleأك  Yahooمث ن

ال

صى كتأ د مف سعة الت زيف ال اصة ب كادمو أيضان لردل ك إرساؿ الممرات عمى بريدؾ

اإلليكتركنى كدى ىذه الحالة لـ تضطر ل راء ادـ اص بسعة ت زينية معينة كبثمف باىظ

كلف تتحمؿ تكمرة اإلن اء كالتحميؿ كالصيانة الدكرية دكؿ ىذا يتحممو مقدمى ال دمة
الم تمريف.
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ب -خذمات التدضًٓ الظخابىا Cloud Storage
كتضمف تطبيقات مثؿ

دمة لمت زيف عمى اإلنترنت

Drop box

Google

 Driveككؿ ىذه ال دمات ىي دمات ت زيف سحابية أل أنيا تست دـ الحكسبة السحابية
دى تكدير سعات ت زينية لمممرات عمى اإلنترنت بدكف الحاجة إلى إمتبلؾ أ راص ت زينية
دعمية عمى جيازؾ

كما أف

دمة  One driveتقدميا

ركة مايكركسكدت لجميل

الم تركيف دي دمة  Windows liveال دمة مجانية حيث تتيح مساحة ت زيف مجانية
 GB52حيث يمكنؾ ردل  )2ممرات مف جيازؾ دي نرس الك ت بحيث ال يزيد حجـ الممؼ
عف  . MB 20ت زيف مجمكعات مف الصكر دي مجمدات يقكـ المست دـ بإن ائيا كم اركتيا
مل اآل ريف  .ىياـ حايؾ )5005
ج  -التطبٔكات الظخابٔةا Cloud Applications
كمف أ يرىا  Google Docsك  Photoshop expressكىى تطبيقات تست دـ
ألداء بعض الكظائؼ المطمكبة مثؿ التعديؿ عمى البيانات كالصكر كان اء الممرات النصية
كالجداكؿ تمامان مثؿ برامج األكديس كالركتك كب كغيرىا كلكف بدكف الحاجة إلى تنزيؿ
البرنامج عمى جيازؾ كبدكف استيبلؾ لسعتؾ الت زينية أك معالجات جيازؾ ال

صى أك

المكتبى حيث يتيح تطبيؽ  Google Docsما يمىا
 إن اء مستندات كجداكؿ البيانات كالعركض التقديمية كغيرىا مف الممرات القابمة
لمم اركة عبر اإلنترنت كالكصكؿ إلييا دى أل ك ت كأل مكاف باإلضادة إلى
 :أحمد اىيف )5005
 ردل  Uploadالمستندات المن أة عف طريؽ  Microsoft Wordكتحكيميا
لمستندات جكجؿ. Google Docs.
 دعكة األ

اص اآل ريف لمم اركة دي إن اء مستنداتؾ كيمكنؾ منحيـ كصكال إلييا

بغرض الحصكؿ عمى تعزيزات دكرية عمى أعماليـ مف الم اركيف اآل ريف كمف
المعمميف كاضادة التعميقات.
 يمكنؾ م اىدة مراجعات مستنداتؾ كالتراجل عف المراجعات اآل يرة التي تمت عمييا.
 تنزيؿ المستندات عمى سطح المكتب دي تنسيقاتMicrosoft Word
 OpenOfficeأك RTFأك PDFأك HTMLكممرات مضغكطةZip.
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 ترجمة المستندات إلى لغات أ رل.
 إرساؿ الممرات بالبريد اإللكتركني إلى أ

اص آ ريف مبا رة مف دا ؿ التطبيؽ.

 يمكف لممعمميف است داـ مستندات جكجؿ  Google Docsدي إمداد الطبلب
بتعزيزات دكرية أثناء كتابة الكاجبات أك مستندات األن طة الت ارؾ مل اآل ريف دي
المستندات كمسكدات ال رح كبيانات الكاجبات أك اال تبارات ن ر الكثائؽ عمى
الكيب ليمكف لمطبلب كأكلياء األمكر االطبلع عمييا.
كعمى ذلؾ دإف الحكسبة السحابية تقدـ العديد مف الركائد التى ترتبط ب كؿ كبير
بت ريض تكمرة بيئات التعمـ اإللكتركنى مف أجيزة كبرامج حيث تقكـ دكرتيا عمى إتاحة
التطبيقات كالبرامج مف بلؿ دمات متنكعة تقدـ عبر الكيب يصؿ إلييا المتعمـ مف بلؿ أم
جياز

صي أك ىاتؼ نقاؿ ليقكـ باست داـ ىذه ال ادمات دي ت زيف ممراتو ال اصة مل

امكانية م اركة الممرات مل اآل ريف باإلضادة إلى است داـ بعض البرامج مف بلؿ ال ادـ
مثؿ برامج معالجة النصكص  power pointكالجداكؿ اإللكتركنية  excelكغيرىا مف
البرامج .

احملْس الجالح  :تطبٔكات الْٓب 2.0
تناكلت الباحثتاف دى ىذا المحكر مقارنة بيف الجيؿ األكؿ كالثانى لمكيب
أدكات/تطبيقات الكيب 5المدكنات كال بكات اإلجتماعية مف حيث المريكـ كال صائص
كاألىمية لكؿ منيما.

 .1مفَْو ادتٔل األّل ّالجاىى للْٓب
أكد كبلن مف

 )Robin&frank,2007;Mehrab&Monjur,2009عمى أف

الجيؿ الثانى لمكيب ىك تحديث لمجيؿ األكؿ لمكيب بإضادة التعاكنية كنظاـ اإلرتباط اإلجتماعي
التعاكني كما ىك مكضح بال كؿ التالىا
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شىً( ) 1
اٌغ ً١األٚي ٚاٌضبٔ٠ٌٍٛ ٝت

كيمكف تكضيح الرركؽ بينيـ دي النقاط التالية ا
 المكا ل ال

صية دي الكيب  0ىي مكا ل تقدـ المحتكل الذم يريده مصممو كيمكف

لمزكار اإلطبلع عمى محتكياتو كأكثر الصرحات

يرة ىي الصرحة الرئيسية

 homepageأما الكيب  5دتمثميا المدكنات كىى أكثر ال دمات يرة .
صية إال أنيا تتحدث

 المكا ل الجماعية دي الكيب  0ال ت تمؼ كثي ارن عف المكا ل ال

عف مجمكعة مف األدراد الذيف يجمعيـ اىتماـ كاحد م ترؾ أما دي الكيب  5ديي
بكات اجتماعية تمكف مست دمييا مف عمؿ الممرات ال

صية كتبادؿ التعميقات

كالتعرؼ عمى األصد اء كتككيف الجماعات اإلدتراضية .
 الكيب  0ييتـ بالتبكيبات بينما الكيب  5ييتـ ب بلصات المكا ل
 الكيب  0يعتمد عمى  HTMLبينما الكيب  5يعتمد عمى  XMLكجادا سكريبت
 الكيب  0مصممة لمقراءة دقط ب كؿ رئيسي بينما الكيب  5مصممة لمكتابة الى
جانب القراءة
 المست دـ مستيمؾ لممحتكل دي الكيب  0بينما دي الكيب  5يككف منتج كمبتكر لو


صائص كامكانيات تطبيقات الكيب 5.0
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أكدت العديد مف الدراسات منيا دراسة

;tu,et all,2008;cater,2008

)dilger,2010; micheal,2009عمى أف تطبيقات الكيب  5.0تكدر اإلمكانات التالية ا
 تساعد المتعمميف دي تطكير بيئات التعمـ ال اصة بيـ إلى جانب أنيا تقكـ عمى
الذكاء اإلجتماعي.
 تحقؽ نكعان متقدمان مف التراعؿ سكاء كاف متزامف أك غير متزامف مل الطبلب.

 تساىـ دي جعؿ التعميـ تعاكني كتكاممى بيف الطبلب دالجميل يت ارؾ دي التحرير
كالن ر كالكتابة كما يكدر تغذية راجعو إجتماعية كيحقؽ استقبللية المست دـ.
 كما أف تطبيقات الكيب  0.5تتميز باإلجتماعية بمعنى أف يككف لديؾ ائمة مف
األصد اء الم اركيف دي نرس ال دمة كبالتالى تعكض اإلنرصاؿ الزمانى كالمكانى
بيف المعمـ كالمتعمـ.

 .2أدّات  /تطبٔكات الْٓب  2.0املظتدذمة يف التعله االلهرتّىٕ :
أ ارت عديد مف الدراسات مثؿ كليد الحمراكم  5002ص50-55؛ Hanlon,
 )Robertson, 2009; Jokisalo,Riu,2009; Vrettaro,Arigiri,2008إلى بعض
تطبيقات الكيب  5.0التي يمكف است داميا كتكظيريا دي المكا ؼ التعميمية الم تمرة كيكضح
الجدكؿ التالى بعض تطبيقات الكيب 5.0ا
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عذٚي ()2
رطج١مبد اٌ٠ٛت  2.0اٌزّ٠ ٟىٓ اسزخذاِٙب ف ٟاٌّٛالف اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّخزٍفخ
َ
1

2

3

4

5

6

8

رطج١مبد اٌ٠ٛت
2.0

ّٔٛرط
ٌزطج١ك اٌ٠ٛت
2.0
Bolger

اٌٛظ١فخ

ِٛلغ ٠ز١ؼ ٌٍّسزخذَ اِزالن طفؾبد خبطخ ثٗ ػجش اٌ٠ٛت
اٌّذٔٚبد
ٌ١م ِٓ َٛخالٌٗ ثىزبثخ ِغّٛػخ ِٓ اٌزذٕ٠ٚبد ٚاٌز ٟرىْٛ
Blogs
ػٍ ٝشىً ٔظٛص أ ٚطٛس أ ٚف١ذ ٛ٠أ ٚأ ٞشىً ِٓ أشىبي
اٌّؼٍِٛبد٘ٚ ،زٖ اٌزذٕ٠ٚبد رؼشع ثزسٍسً صِٕ ٟرٕبصٌِٓ ٟ
اٌؾذ٠ش ٌٍمذ. ُ٠
http://www.blogger.com
ِؾشساد اٌ٠ٛت  Wikibidiaأؽذ أٔظّخ ئداسح ِؾز٠ٛبد اٌّٛالغ ػجش اإلٔزشٔذ ٚأُ٘ ِب
١ّ٠ض٘ب أٙب رز١ؼ ألِ ٞسزخذَ رؼذ ً٠أ ٞطفؾخ ف ٟاٌّٛلغ،
اٌزشبسو١خ
٠ٚسزؼًّ ٘زا إٌظبَ ف ٟاٌّٛالغ اٌز ٟرزطٍت ػًّ عّبػِٓ ٟ
Wiki
ػذد وج١ش عذاً ِٓ اٌّشبسو. ٓ١
http://www. Wikibidia.org/
ِٛلغ ٠مذَ خذِخ رذِ ٓ٠ٚظغشح رسّؼ ٌّسزخذِ ٗ١ثاسسبي
Twitter
اٌزذ ٓ٠ٚاٌّظغش
رؾذ٠ضبد  tweetsػٓ أِٛ ٞػٛع ثؾذ ألظ 140 ٝؽشف
Micro-blogs
ٌٍشسبٌخ اٌٛاؽذحٚ ،رٌه ِجبششح ػٓ ؽش٠ك ِٛلغ ر٠ٛزش أ ٚػٓ
ؽش٠ك ئسسبي سسبٌخ ٔظ١خ لظ١شح  smsأ ٚثشاِظ اٌّؾبدصخ
اٌفٛس٠خ .
http://www. Twitter.com
ِٛلغ ئعزّبػ٠ ٟسبػذ اٌّسزخذِ ٓ١ف ٟأْ ٠زشبسوٛا
Face
اٌشجىبد
ثبٌّؼٍِٛبد ٚاألخجبس ِغ ا٢خش ٓ٠ف ٟأِ ٞىبْ ثسشػخ
book
اإلعزّبػ١خ
ٚفبػٍ١خّ٠ٚ ،ىٓ ٔشش طٛس األػؼبء اٌخبطخ ٚخططِ ُٙغ
أخجبسُ٘ ِغ اٌظٛس ٚاألفالَ د ْٚأ ٞئػزجبساد ِىبٔ١خ أٚ
Social
صِٕ١خ.
Networking
http://www. Face book.com
٠ You tubeؼزجش ٘زا اٌّٛلغ أوجش ِٛلغ ٌزغّ١غ ِمبؽغ اٌف١ذ ٛ٠اٌزٟ
ِشبسوخ اٌف١ذٛ٠
٠ؼؼٙب اٌّسزخذِ ٓ١ثأٔفس ُٙػٓ ؽش٠ك اٌزسغ ً١ف ٟاٌّٛلغ
Video
٠ٚؾز ٞٛاٌّٛلغ ػٍ ٝاٌّمبؽغ ف ٟاٌّغبالد اٌّخزٍفخ ِٓ وبفخ
Sharing
أٔؾبء اٌؼبٌُ .
http://www. Youtube.com
٠ؼزجش ٘زا اٌّٛلغ ٘ ٛأوجش ِٛلغ ٌٍظٛس ٠ز١ؼ ٚػغ اٌظٛس
Flicker
ِشبسوخ اٌظٛس
ٚرجبدٌٙب ث ٓ١اٌّسزخذِ ٛ٘ٚ ،ٓ١ثزٌه ٠ؼزّذ ػٍ ٝاٌظٛس
Photo
اٌّؼبفخ ِٓ اٌّسزخذَ ٠ٚؾز٠ٚ ٞٛؾز ٞٛاٌّٛلغ ػٍ ٝأوضش
Sharing
ِٓ  ْٛ١ٍِ 10طٛسح رُ ٚػؼٙب ِٓ لجً اٌّسزخذِ. ٓ١
http://www. Flicker.com
ِٛلغ ٠ز١ؼ ٌٍّسزخذَ ِشبسوخ آخش ٓ٠ف ٟئٔزبط ٔٚشش ػشٚع
ِشبسوخ اٌؼشٚع Slide
رمذ١ّ٠خ ف ٟط١غ ِخزٍفخ ثبسزخذاَ  flashأpower ٚ
Share Presentation
ٙ٠ٚ pointزُ رٌه اٌّٛلغ ثؼشع ػذ٠ذ ِٓ اٌّٛػٛػبد .
Sharing
http://www. Slide Share.com
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كىناؾ العديد مف الدراسات التى تناكلت داعمية مجمكعة مف أدكات /تطبيقات الكيب
 5.0دي التعمـ كتنمية الميارات كمنياا دراسة عبدالعزيز طمبو  )5002كالتى ىددت إلى
معردة أثر ا تبلؼ حجـ مجمكعات الت ارؾ دي التعمـ اإللكتركني القائـ عمى الم ركعات
كأثره عمى اكتساب كؿ مف ميارات التصميـ التعميمي كالتركير النا د كاإلتجاه نحك الم اركة
اإللكتركنية باست داـ تقنيات الكيب التراعمية لدل طبلب عبة تكنكلكجيا التعمـ بكمية التريبة
ك د است دـ الباحث مجمكعة مف أدكات الكيب  5.0كىي المدكنة -المنتديات التعميمية-
محررات الكيب الت اركية -ارئ األ بار) كتكصمت الدراسة إلى تأثير حجـ ا تبلؼ
مجمكعات الت ارؾ دي التعمـ اإللكتركني القائـ عمى الم ركعات عمى إكتساب كؿ مف ميارات
التصميـ التعميمي كالتركير النا د كاإلتجاه نحك الم اركة اإللكتركنية باست داـ تقنيات الكيب
التراعمية لدل طبلب عبة تكنكلكجيا التعمـ بكمية التريبة .
كدراسة محمد البياع  )5002كىددت إلى معردة التأثيرات الرار ة لنظـ إدارة
المحتكل عمى الكيب لتنمية ميارات التعمـ الت اركي كاست دـ الباحث مجمكعة مف أدكات
الكيب التراعمية كىي المدكنة المنتديات اإلجتماعية الكيكي ال بكات اإلجتماعية)
كاست دـ الباحث  5نظـ إلدارة المحتكل كىى  )Moodle,Joomla,Wordpressكأكصت
الدراسة بضركرة است داـ نظاـ إدارة المحتكل  Moodleلسيكلة التعامؿ كاإلست داـ مف
بلؿ المعمميف كالطبلب كما أكصى بإست داـ نظـ إدارة المحتكل الم تمرة لئلسترادة مف
األدكات كاإلمكانات المتاحة مف بلليا محمد البياع .)5002
كسكؼ تتناكؿ الباحثتاف بعض أدكات الكيب 5 .0التى تـ تكظيريا دى ىذه الدراسة تباعا
ديما يمىا
أ -املذّىات Web-Blogs
ىناؾ العديد مف التعريرات ديما يتعمؽ بالمدكنات كمنيا "عائ ة العمرم" حيث ترل
أنيا تطبيؽ عمى

بكة اإلنترنت يساعد األدراد عمى إن اء صرحات تراعمية ت بو صرحات

الكيب مف حيث المست دميف لكنيا تتيح تعميقات تساعد المدكنيف دي تبادؿ ال برات كاآلراء
باإلضادة إلى الترتيب الزمني دي التعميقات مما ي مؽ بيئة إدتراضية تراعمية عائ ة العمرم
 5000ص. )5
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بينما يرل "إبراىيـ الرار" أنيا تطبيؽ مف تطبيقات

بكة اإلنترنت كتعمؿ مف بلؿ

نظاـ إدارة المحتكل) Content Management System (CMSكىي عبارة عف صرحة
كيب عمى

بكة اإلنترنت تظير عمييا تدكينات مد بلت) مؤر ة كمرتبة ترتيبان زمنيان

تصاعديان ين ر منيا عدد محدد يتحكـ ديو نا ر المدكنة كما يتضمف النظاـ آلية ألر رة
المد بلت القديمة إبراىيـ الرار  5005ص. )25

دي حيف يرل "نبيؿ عزمي" أنيا صرحة إنترنت ديناميكية تتغير زمنيان تباعان حسب

المكاضيل المطركحة دييا حيث تعرض المكاضيل دي بداية المدكنة حسب تاريخ ن رىا
حديثة الن ر أكالن ثـ التي تمييا) كما أف المكضكعات التي يتناكليا النا ركف دي مدكناتيـ

تتراكح مابيف اليكميات كال كاطر كالتعبير بحرية عف األدكار كاإلنتاج األدبي المكضكعات
المت صصة نبيؿ عزمي  5000ص. )225

 خصائص املذّىات اإللهرتّىٔة:
ىناؾ العديد مف األدبيات كالبحكث التربكية التي تناكلت صائص المدكنات كمنيا
محمد عبدالحميد

)22-20 5002؛ & Hus,2007, 70; Boulos, Maramba

 )Wheeler, 2006, 41; Wang, Fix & Bock,2005, 7كالتى تم يصيا ديما يمي ا
 إمكانية الن ر الذاتي كتسجيؿ التعميقات كترتيب الم اركات.
 تساعد المتعمـ عمى اإلنغماس دي حكارات مل المعمـ كالزمبلء.
 تمكف المتعمـ مف التعبير عف آراءه كتحسيف أدكاره مف بلؿ الحكار مل زمبلئو تحت
إ راؼ المعمـ تتيح لممتعمـ حرية التعبير عف النرس حيث تعطي المتعمـ اإلحساس
باإلستقبللية كدي نرس الك ت اإلحساس بالجماعة مف بلؿ تعميقاتيـ.
 كما تساعد عمى نقد كتأمؿ مصادر المعردة كتأكيد كجيات النظر ال

صية

كتدعك

التعميقات عمى المكضكع القارئ لمم اركة كتقديـ المعارؼ.
 التراعؿ بيف الكاتب كالقارئ ي ؤدم إلى مجتمعات تعمـ حيث يت ارؾ المتعممكف دي
ال برات ككجيات النظر كالمصادر.
 يساعد تنظيـ كترتيب الم اركات ترتيبان زمنيان دي تنظيـ معمكمات كأدكار الكاتب كتمكف
المتعمميف مف إكت اؼ كيرية ترابط األدكار كتطكرىا عبر الك ت .

- 200 -

أثر اختالف أنماط الدعم (معلم ،أقران) ببيئة التعلم السحابية .......................................................

كىناؾ عديد مف الدراسات تناكلت داعمية المدكنات دي التعمـ كمنياا دراسة "برايني
كبارلي  "Briney & Barry )2008كالتى ىددت إلى تحديد داعمية إست داـ المدكنات
كأداة لمت ارؾ عمى

بكة اإلنترنت لمدة  5أسابيل كركزت عمى است داـ التقنيات المتاحة

عمى المدكنات مثؿ الركابط الثابتة التغذية ب بلصات المكا ل) كتـ تجميل بيانات عف عدد
تعميقات الطبلب الركابط التي است دمكىا كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ معامؿ إرتباط كم
عند مستكل  )0.00بيف حضكر الطبلب كتعميقاتيـ كاف معظـ الطبلب الذيف تناكلكا
المكضكعات الررعية لمدرس دي تعميقاتيـ مما أثر دي إرتراع تحصيميـ المعردي.
كدراسة مايسة كنيد كعزيزة الطيب ككداء كرادي  )5002كالتى ىددت إلى معردة
دكر المدكنات دي تطبيؽ األساليب االست رادية لدل الم ردات التربكيات كأكضحت نتائج
الدراسة األثر اإليجابي كبنسبة كبيرة لدكر المدكنات دي تطبيؽ األساليب االست رادية لدل
الم ردات التربكيات

كأكصت الدراسة بتكظيؼ تقنية المدكنات دي اإل راؼ التربكم

كتطبيقاتو كتدريب الم رديف عمى التقنيات المجانية الكيكي -ال بكات اإلجتماعية -التعمـ
النقاؿ) ك دماتيا لتكظيريا دي تطبيؽ األساليب االست رادية كمكاكبة عصر التقنية .
ب -الؼبهات اإلجتناعٔة Social Networks
تعد ال بكات اإلجتماعية كاحدة مف أىـ أدكات اإلتصاؿ بيف الناس دي ىذة األياـ
كتكجد ال بكات اإلجتماعية عمى

بكة اإلنترنت العالمية حيث يت ارؾ مبلييف الناس

اإلىتمامات دي نظـ معينة كتسمح ألعضاء ىذة ال بكات بإن اء كتنظيـ ممرات

صية

ليـ كما تسمح ليـ بالتكاصؿ مل اآل ريف كارساؿ رسائؿ كاجراء محادثات حقيقية كتكصؼ
تمؾ ال بكات عمى أنيا إجتماعية ألنيا تساعد عمى
إدتراضي تقني يجمل مجمكعة مف األ

مؽ جك مف التكاصؿ دي مجتمل

اص مف مناطؽ كدكؿ م تمرة عمى مك ل كاحد كما

تتيح اإلتصاؿ باألصد اء كزمبلء الدراسة كتقكم الركابط بيف أدراد تمؾ ال بكات
.)Jalal,2012, 15
ىناؾ عديد مف التعريرات ديما يتعمؽ بال بكات اإلجتماعية كمنيا "إليسكف
 " Ellisonحيث يرل أنو مصطمح يطمؽ عمى مجمكعة مف المكا ل عمى بكة اإلنترنت تتيح
التكاصؿ بيف األدراد دي بيئة مجتمل إدتراضي تجمعيـ حسب مجمكعات إىتماـ أك
إنتماء بمد جامعة مدرسة

بكات

ركة) كبحيث يتـ كؿ ذلؾ عف طريؽ دمات التكاصؿ المبا ر
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مثؿ إرساؿ الرسائؿ أك اإلطبلع عمى الممرات ال

صية لآل ريف كمعردة أ بارىـ كمعمكماتيـ

التي يتيحكنيا لمعرض .)Ellison,2007, 7
بينما يذكر "أرمستركنج كدرانكمي  "Armstrong& Frankliأنيا مكا ل عمى اإلنترنت
يمتقي عبرىا أ

اص أك جماعات أكمنظمات تتقاطل اىتماماتيـ عند نقطة معينة أك أكثر

سكاء تعمؽ األمر بالقيـ أك الرؤل أك األدكار أك التبادالت المالية أك الصدا ة أك العبل ات
الحميمة أك القرابة أك اليكاية أك التجارة أك غيرىا . )Armstrong & Frankli,2008

 ممٔضات اطتدذاو الؼبهات اإلجتناعٔة يف التعله اإللهرتّىٕ :
ىناؾ العديد مف األدبيات كالبحكث التربكية التي تناكلت است داـ ال بكات اإلجتماعية
دي بيئة التعمـ اإللكتركني الت اركي كمنيا لميس مش 5 5000؛ إبراىيـ الرار 5005
502؛ Yuen & Yuen,2008, 4; Lockyer & Prinz,2010, 5; Panckhurst
& Marsh, 2008, 11; Gunawrdena, et al,2009, 9; Munoz & Towner,
 ) ,2009,P3-6; Ismail,2010, 30; Jalal,2012. 15كالتى يمكف تم يصيا ديما
يمي ا
 إمكانية است داـ ال بكات اإلجتماعية دي ن ر مصادر المقرر الدراسي عمى الكيب مثؿ
التكميرات الدراسية كالمراجل كاأل بار كالكسائط المتعددة بحيث يمكف لمطالب التعميؽ
عمييا كاتاحتيا لئلست داـ مف جانب الجميل كالتي مف أنيا أف تثرم المادة أك الدرس
كتساعد عمى استيعابو ب كؿ أدضؿ كتككف إما مف إنتاج المعمـ أك الطبلب أك إنتقائيـ.
 إمكانية اإلسترادة مف ال بكات اإلجتماعية دي بناء مجتمعات الممارسة كالتعمـ ذات
اليكايات الم تركة كتيسير االتصاؿ كالتراعؿ ديما بينيا حيث تسمح بالحكار كتبادؿ
األدكار ككجيات النظر بيف أعضاء مجتمل الممارسة حكؿ مكضكعات التعمـ.
 كما تعمؿ ال بكات اإلجتماعية عمى إد اؿ أساليب جديدة ت جل عمى طرح األدكار
كاإلبداع.
 تعزز ركح التكاصؿ بيف الطبلب كالمعمميف مستريديف مما تقدمو ىذة المكا ل مف
تطبيقات.
 تعمؿ عمى بناء م زكف معردي م ترؾ متاح دي أم ك ت.
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كىناؾ عديد مف الدراسات تناكلت داعمية ال بكات اإلجتماعية دي التعمـ كمنياا دراسة
جكاىر العنزم  ) 5005كىددت إلى معردة داعمية است داـ

بكات التكاصؿ اإلجتماعي دي

تحصيؿ العمكـ كاإلتجاه نحك مجتمل المعردة لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط بالمدينة
المنكرة كتكصمت الدراسة إلى داعمية است داـ بكات التكاصؿ اإلجتماعي دي تحصيؿ العمكـ
كاإلتجاه نحك مجتمل المعردة لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط بالمدينة المنكرة.
كدراسة مركة تكديؽ كايماف محمد  )5002كىددت إلى التعرؼ عمى داعمية العاب
ال بكات اإلجتماعية كالدادعية إلنجاز المياـ كاالتجاه نحك التعمـ اإلجتماعي لدل المعا يف
سمعيان كتكصمت الدراسة إلى كجكد درؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطات درجات أدراد المجمكعة

الضابطة التي تست دـ االلعاب اإللكتركنية التقميدية) كمتكسطات أدراد المجمكعة التجريبية
التي تست دـ العاب ال بكات) دي القياس البعدم لدادعية إنجاز المياـ لصالح المجمكعة

التجريبية ككجكد درؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطات درجات أدراد المجمكعة الضابطة التي

تست دـ االلعاب اإللكتركنية التقميدية) كمتكسطات أدراد المجمكعة التجريبية التي تست دـ

ا لعاب ال بكات) دي القياس البعدم لئلتجاه نحك التعمـ اإلجتماعي لصالح المجمكعة
التجريبية

بكات مكا ل

ك د أكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ األلعاب اإللكتركنية عبر

التكاصؿ اإلجتماعي دي المكاد الدراسية ال اصة برئات ذكم االحتياجات ال اصة .
كدراسة عمر العطاس كرياض الحسف  )5002كالتى ىددت إلى معردة أثر التدريس
عبر بكة التكاصؿ اإلجتماعي الريس بكؾ) عمى التحصيؿ الدراسي دي مقرر الحاسب اآللي
لدل طبلب الصؼ الثاني الثانكم ك د تكصمت النتائج إلى كجكد دركؽ ذات داللة إحصائية
دي متكسط تحصيؿ الطبلب دي مقرر الحاسب بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة
لصالح المجمكعة التجريبية كما أكصت الدراسة بترعيؿ التدريس باست داـ

بكة التكاصؿ

اإلجتماعي الريس بكؾ) دي مقررات الحاسب اآللي دي جميل الصركؼ التعميمية كضركرة
تقديـ دكرات تدريبية لممعمميف كالم رديف لتطكير أدائيـ دي است داـ أدكات الكيب  5.0عامة
ك بكات التكاصؿ اإلجتماعي اصة دي تدريس المقررات الدراسية .
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كيعد مك ل التكاصؿ اإلجتماعي بمثابة

بكة تربط الطبلب مل طبلب أ ريف إلن اء

كتككيف مجتمل تعمـ بطريقة غير مبا رة")Munoz& Towner, 2009, p13 .
كىناؾ العديد مف التعريرات التى تناكلت بكة التكاصؿ اإلجتماعى الريسبكؾ )Facebook
كالتى منيا أنو "أحد مكا ل التكاصؿ االجتماعي كالتي يمكف الكصكؿ إلييا عمى ال بكة
العنكبكتية مف

بلؿ الرابط ) (Facebook.comكتتيح ال بكة لمست دمييا التعارؼ

كالتكاصؿ كم اركة المعمكمات كتبادؿ ال برات مف

بلؿ أدكات تقنية تراعمية" .عبلء

الدحدكح )5005
كيعرؼ أيضا عمى أنو "مك ل اجتماعى ادتراضى عمى بكة االنترنت مصمـ لتعزيز
التراعؿ االجتماعي كيكدر منصة مرتكحة لممست دميف لمتعبير عف م اعرىـ عف طريؽ
مجمكعة كاسعة مف أدكات التراعؿ" ))Zhang Yin & Tang Shing, 2009, p7
كما يعرؼ عمى أنو "مك ل كيب يعمؿ عمى تككيف األصد اء كيساعدىـ عمى تبادؿ المعمكمات
كالصكر ال

صية كمقاطل الريديك كالتعميؽ عمييا كيسيؿ إمكانية تككيف عبل ات دى دترة

صيرة" .إبراىيـ عبد الككيؿ الرار  5005ص)505
كيقدـ مك ل التكاصؿ اإلجتماعى الريسبكؾ ال دمات التاليةا عبد المطيؼ صكدى
سامى مبرؾ  5000ص )52
 م اطرة صرحة المعمكمات ال

صية كتمكيف با ي مست دمي ديس بكؾ مف إيجادىا.

 بإمكاف كؿ مست دـ ا تراح نرسو كصديؽ لممست دميف اآل ريف ككذلؾ بإمكانيـ تكجيو
دعكات صدا ة بعضيـ لبعض.
 إمكانية البحث عف طريؽ محرؾ بحث دا مي عف أ

اص

صد إضادتيـ إلى ائمة

األصد اء.
 تمكيف األصد اء مف راءة المن كرات الحديثة أك القديمة التي ن رىا با ي األصد اء
كما ىك الحاؿ بالنسبة لمن كرات المجمكعات.
 االلتحاؽ بمجمكعات أك دعكة أ

اص كأصد اء آ ريف لبللتحاؽ بيا.

 إمكانية ن ر نصكص كصكر كديديكىات سكاء عبر الصرحة ال
صرحات المجمكعات أك مف بلؿ التعاليؽ.
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 إمكانية تثبيت تطبيقات كالعاب م تمرة مثؿ دمج البريد االلكتركني اإلعبلـ بمم ص
الرسالة الجديدة أك صكر ك ديديكىات.
كمف الدراسات التي ىددت إلى معردة داعمية مك ل التكاصؿ اإلجتماعي الريسبكؾ دى
العممية التعميمية ما يميا
دراسة حميدة داضؿ ببلط  )5005كالتى ىددت إلى التعرؼ عمى داعمية إست داـ
بيئة تعمـ إلكتركنى ائمة عمى مك ل التكاصؿ اإلجتماعى الريسبكؾ عمى تنمية الجانب
المعردى كالميارل لدل الطبلب ك د تكصمت الدراسة إلى داعمية بيئة التعمـ دى تنمية
التحصيؿ المعردى كاألداء الميارل المرتبطيف بميارات صيانة الحاسب األلى.
كدراسة ىدل مبارؾ سماف  )5005كالتى استيددت معردة داعمية صرحة تعميمية عمى
مك ل التكاصؿ اإلجتماعى الريسبكؾ ك ياس أثرىا عمى التحصيؿ دى مادة الكمبيكتر
كاتجاىاتيـ نحكىا ك د تكصمت نتائج الدراسة إلى أنو يكجد درؽ داؿ إحصائيا دى درجات
التحصيؿ لصالح طمبة المجمكعة التجريبية التى درست عف طريؽ المك ل التكاصؿ اإلجتماعى
الريس بكؾ كما اكضحت النتائج أيضا أنو يكجد إتجاه إيجابى لمطبلب نحك الصرحة التعميمية
دى مك ل التكاصؿ اإلجتماعى الريسبكؾ.
كدراسة محمد عبد الرازؽ

مو  )5000التى استيددت ياس داعمية إست داـ

الريسبكؾ كبيئة تعمـ لتنمية ميارات البرمجة التعميمية ك د طبقت الدراسة عمى  )00طالبا
كطالبة مف طبلب الدبمكـ المينية دى تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية جامعة األسكندرية ك د
أبدل الطبلب رغبتيـ دى الدراسة عبر مك ل التكاصؿ اإلجتماعى الريسبكؾ كذلؾ لسيكلة
التكاصؿ كالتراعؿ بينيـ مما أدل إلى تنمية التحصيؿ المعردى كميارات البرمجة لدييـ.

 .3األطع اليظشٓة التى تكْو علَٔا تطبٔكات الْٓب . 2.0
 اليظشٓة البيائٔة اإلجتناعٔة :
التعمـ دييا عممية ن طة لذلؾ ديى تركز عمى بناء المعردة بدالن مف إكتسابيا كأف

ىذه المعردة تبنى دي ضكء ال برة ال

صية كالتراعبلت كالمنا ات اإلجتماعية كالجيؿ

الثانى لمكيب يتيح لممتعمميف اإلتصاؿ مل أ رانيـ كمعميمييـ دي ظؿ نظاـ اجتماعي ائـ عمى
الم اركة كالمنا ة كالتراعؿ دالطبلب يبنكف المعردة دي عممية تككف اساسان اجتماعية
كالتغذية الراحعة المستمرة مف األ راف كالمعمميف كال براء تساىـ جميعان دي برة تعمـ الطالب.
- 202 -

أثر اختالف أنماط الدعم (معلم ،أقران) ببيئة التعلم السحابية .......................................................

 اليظشٓة اإلدسانٔة :
التركيز ىنا يككف عمى الن اطات العقمية الدا مية كدتح "الصندكؽ األسكد" لمعقؿ
الب رم دالتعمـ دي ظؿ ىذه النظرية يركز عمى الررد ككيؼ يجعؿ بيئتة منطقية كىذه
النظرية تنقب بعمؽ دي تأثير الحكارات كتؤكد أف تقدـ الطبلب يعتمد عمى أنرسيـ .

 اليظشٓة الظلْنٔة :
الررد يتعمـ عف طريؽ االستجابة لممحرزات البيئية كيتك ل أف يككف سمبيان

النقيض مف النظرية اإلدراكية دإف التركيز ىنا عمى الكتاب المدرسي المتمثؿ دي

دعمى
دمات

الكيب حيث أف المتعمميف يحصمكف عمى المعردة عف طريؽ راءة المضمكف بدكف طمب ألل
كؿ إلضادي )Anderson&Fathi,2004
كيتضح أف ىذة النظريات الثبلثة تركز عمى ثبلث عكامؿ ىى العامؿ اإلجتماعي –
الرردية -متعمـ سمبي) كمقارنتيـ ب االنعزاؿ -مجمكعة –متعمـ ايجابي) كال كؿ التالي
يم ص ذلؾ )Karen, 2009
كىناؾ العديد مف الدراسات التى اىتمت بتكظيؼ تطبيقات الحكسبة السحابية
كالكيب 5دى بيئات التعمـ اإللكتركنى منيا دراسة "جياندف كجانجي كا ركف Jiandun,
 ) 5000 "Junjie et allبعنكاف الكمبيكتر المدعـ بالتعمـ الت اركي القائـ عمى الحكسبة
كىددت إلى تكدير بيئة إدتراضية تدعـ التعمـ الت اركي بمساعدة تكنكلكجيا الحكسبة
السحابية كأ ارت إلى أف است داـ الكمبيكتر المدعـ بالتعمـ الت اركي القائـ عمى الحكسبة
الحسابية مف أنو أف يعمؿ عمى ُحسف است داـ المكارد المكزعة كاالسترادة مف مزايا
الحكسبة السحابية كمف أجؿ تحقيؽ أكبر در مف الرائدة يتـ تقسيـ مجمكعات التعمـ
الت اركي إلى مجمكعات تتراكح مف  5-5أدراد) كيككف ىناؾ ائد لممجمكعة كتعطى
المجمكعات إر ادات عامة مف أجؿ مساعدتيـ عمى تكليد األدكار كما أكصت الدراسة
بضركرة إجراء دراسات مستقبمية تركز عمى التعمـ الت اركي القائـ عمى الحكسبة السحابية
حيث تعد ىذه التقنية ال يار األدضؿ لمتعمـ الت اركي .
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كدراسة "ر ا دؤاد  )5000 "Rasha Fouadبعنكاف التكامؿ بيف الحكسبة
السحابية كتقنيات الكيب

5الت اركية دي التعمـ اإللكتركني كىددت إلى تحسيف بيئة التعمـ

اإللكتركني مف بلؿ دمج تقنيات الكيب 5الت اركية دي بيئة الحكسبة السحابية كأ ارت إلى
أف التكامؿ بيف تكنكلكجيا الكيب  5كالحكسبة السحابية تتيح بناء بيئة تعميمية أكثر نجاحان

كداعمية مف البيئة التقميدية حيث تعمؿ عمى تكدير التعاكف كالتراعؿ دي بيئات التعمـ
اإللكتركني كما أف مف أىـ دكائد تكظيؼ الحكسبة السحابية دي التعميـ اإللكتركني ىك
إمكانية الكصكؿ إلى المكارد البلزمة مف أجيزة متعددة مثؿ الكمبيكتر كاألجيزة الذكية مما
يسمح باست داميا عمى نطاؽ كاسل كيعمؿ عمى زيادة أن طة التعاكف كتعزيز األداء
التعميمي لممتعمميف .
كدراسة عائ ة العمرم كتغريد الرحيمي  )5000كالتي ىددت إلى معردة داعمية
برنامج تدريبي مقترح ائـ عمى الحكسبة السحابية الت اركية دي تعزيز األداء التقني دي
جامعة طيبة كتكصمت الدراسة إلى داعمية البرنامج المقترح القائـ عمى الحكسبة السحابية
الت اركية دي التحصيؿ المعردي لجكدة األداء التقني ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة طيبة
ككذلؾ دي التقييـ الذاتي لمجانب الميارم لجكدة األداء التقني كأكصت الدراسة بضركرة عقد
دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس دي الجامعات السعكدية لتدريبيـ عمى تطبيقات
الحكسبة الت اركية لتعزيز األداء التقني .

احملْس الشابع :العالقة بني أمناط الذعه داخل بٔئة اذتْطبة الظخابٔة ّتينٔة مَاسات تصنٔه
بعض تطبٔكات الْٓب 2.0
إف بيئات التعمـ السحابية يمكف أف تزكد المست دميف بالعديد مف المصادر التعميمية
كاألدكات التى يمكف أف يست دميا دى تكليد المعردة بدال مف تقديـ المحتكل ب كؿ طى مما
يجعؿ المتعمـ متمقى سمبى لممعمكمات يقتصر دكره عمى أنو مستيمؾ لممعردة كليس منتج ليا
كبالتالى ال يمتمؾ ميارات التكظيؼ الجيد ليا دى المكا ؼ الم تمرة كلكف تزكيده بكـ كبير
مف المصادر مف بلؿ التطبيقات السحابية يساعده عمى إبتكار أدكار جديدة كلكف إدارة ىذا
الكـ الكبير مف المصادر كاألدكات مف بؿ المصمـ ليذه البيئات د يقمؿ إلى حد كبير مف
الك ت الذل د يقضيو المتعمـ عمى ال بكة لئلطبلع كاإلسترادة مف ىذا الكـ الكبير مف
المصادر.
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كيعد الدعـ التعميمى أحد اإلستراتيجيات الرعالة إلدارة بيئة التعمـ حيث يسمح لممتعمـ
بدرجة كبيرة مف التحكـ دى تعممو كلكف مل كجكد مجمكعة مف النصائح كاإلر ادات التى
تكجيو إلى القرار األنسب مما ي رؼ مف درجة الغمكض كالحيرة لمبيئة التعميمية كيقمؿ
اإلجياد العقمى بلؿ عممية التعمـ .دينا السمؾ )5002
إف تصميـ المقررات كالبرامج القائمة عمى الكيب البد كأف تدعـ المتعمـ دى التحكـ
دى عممية تعممو بما يترؽ مل سماتو ك صائصو المعردية كلذلؾ دإف تصميـ أنماط الدعـ
البد كأف تنعكس عمى الرركؽ الرردية دى ال طك الذاتى لكؿ متعمـ كتبعا ليذه ال صائص
كالسمات حيث يستطيل التعمـ كدقا ل صائصو كأسمكبو دى التعمـ كاإلسترادة مف تعدد كسائؿ
الدعـ المتاحة دى برامج التدريب اإللكتركنى كالتى تساعده دى زيادة تعممو .عبد العزيز
طمبة  5000ص)555
إف التكامؿ بيف تكنكلكجيا الكيب  5كالحكسبة السحابية تتيح بناء بيئة تعميمية أكثر
نجاحان كداعمية مف البيئة التقميدية حيث تعمؿ عمى تكدير التعاكف كالتراعؿ دي بيئات التعمـ
اإللكتركني كما أف مف أىـ دكائد تكظيؼ الحكسبة السحابية دي التعميـ اإللكتركني ىك

إمكانية الكصكؿ إلى المكارد البلزمة مف أجيزة متعددة مثؿ الكمبيكتر كاألجيزة الذكية مما
يسمح باست داميا عمى نطاؽ كاسل كيعمؿ عمى زيادة أن طة التعاكف كتعزيز األداء
التعميمي لممتعمميف .
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احملْس ارتامع :تصنٔه بٔئة اذتْطبة الظخابٔة الكائنة على أمناط الذعه
(معله/أقشاٌ).
امت الباحثتاف باإلطبلع عمى مجمكعة مف نماذج التصميـ التعميمى المبلئمة لبيئة
التعمـ

السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ معمـ /أ راف) كىـا نمكذج التصميـ العاـ

" "ADDIE Modleلجرادينجر Ruffini (2000, 58) ; Ryan )Grafinger, 1988
; ) etal (2000, 43-51باإلضادة إلى نمكذج عبد المطيؼ الجزار  )5005نمكذج
محمد ميس  )5005نمكذج " "P3لتطكير التعمـ اإللكتركنى ل اف )Khan, 2005
ابراىيـ الرار  )5002؛ عبد اهلل المكسي كأحمد المبارؾ  )5002كنمكذج محمد ميس
 (5002ثـ امت الباحثتاف بإ تيار نمكذج عبد المطيؼ الجزار اإلصدار الثالث كذلؾ
لمجمكعة مف األسباب كىى كاآلتى
 يعمؿ عمى تطكير مراحؿ بناء كتصميـ بيئة التعمـ اإللكتركنى لتصبح أكثر دعالية
باإلضادة إلى أنو متمركز حكؿ المتعمـ.
 مناسبة النمكذج لطبيعة الدراسة التكنكلكجية الحديثة كالتى تتـ عبر االنترنت .
 تأثر النمكذج باألتجاىات التكنكلكجية الحديثة مف تراعبلت تعميمية تصميـ المصادر
كالكسائط المتعددة .
 سيكلة تطبيؽ النمكذج نتيجة كضكح مراحمة ك

طكاتو الررعية بما يناسب البيئة

المست دمة عبر االنترنت كالبيئة العربية .
 تكادر التراعمية بيف جميل مككنات النمكذج عف طريؽ الرجل كالتعديؿ كالتحسيف
المستمر دى كؿ مراحمو .
كدي ال كؿ ال تالي رسـ ت طيطي لمنمكذج مكضح بو مراحمو كعناصر التصميـ التعميمي
بكؿ مرحمة كسكؼ يتـ استعراض النمكذج ترصيميا دي دصؿ االجراءات.
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التحميؿ
Analysis

 وضع معايير تصميم بيئة التعلم السحابية. تحليل خصائص المتعلمين المستهدفين . تحديد الحاجات التعليمية للمتعلمين . -دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية .

التصميم
Design
االنتاج
Production



-

إنتاج مكونات بيئة التعلم السحابية
تنفيذ السيناريو وانتاج عناصر الوسائط المتعددة .
إنتاج بيئة التعلم السحابية .
إنتاج معلومات وتخطيط عناصر بيئة التعلم السحابية
رفع مكونات بيئة التعلم السحابية على الشبكة .
تجهيز البيئة الجراء التقويم البنائى .

التقويم
Evaluation

-

تجريب مصغر لعمل التقويم البنائى للبيئة .
تجريب موسع لعمل التقويم النهائى لإلستخدام

االستخدام
Use

-

االستخدام الميدانى .
المتابعة والتقويم المستمر

.
شىً ( ّٛٔ )2رط ػجذ اٌٍط١ف اٌغضاس اٌّطٛس ٌٍزظّ ُ١اٌزؼٍّٟ١
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التغذية الراجعة Feedback

 تصميم مكونات بيئة التعلم السحابية
 صياغة األهداف وترتيبها . تحديد عناصر المحتوى التعليمى . بناء أدوات القياس محكية المرجع . إختيار خبرات التعليم . إختيار المواد والوسائط التعليمية . تصميم الرسالة التعليمية للوسائط . تصميم أساليب اإلنجاز وواجهة التفاعل والتحكم التعليمي . تصميم إستراتيجية تنفيذ التعليم والتدريس . تحديد أدوات التفاعل ( متزامن – غير متزامن ) داخلوخارج البيئة.
 حماية تسجيل الطالب وتوفير أنظمة الدعم والتواصل . تصميم وتخطيط عناصر بيئة التعلم السحابية
 تصميم أساليب الدعم والمساعدة -تصميم المعلومات االساسية لبيئة التعلم السحابية
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ثالجا :إجشاءات البخح:
يتضمف ىذا الجزء عرض إجراءات تصميـ بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى ا تبلؼ
أنماط الدعـ معمـ أ راف) لتنمية ميارات تصميـ كانتاج بعض تطبيقات الكيب  5.0لدل
طبلب كمية التربية النكعية كذلؾ دى ضكء مجمكعة مف المعايير التربكية كالرنية لتصميـ
البيئات السحابية التعميمية كتتضمف إجراءات البحث إعداد ائمة المعايير ك ائمة ميارات
بعض تطبيقات الكيب  5.0كتصميـ بيئة التعمـ السحابية كاعداد أدكات االبحث التجربة
األساسية لمبحث كتتضح إجراءات البحث ترصيبل ديما يمىا

 .1إعذاد قائنة معآري تصنٔه بٔئة التعله الظخابٔة الكائنة على اختالف أمناط الذعه (معله،
أقشاٌ):
تتضح طكات إعداد ائمة المعايير ديما يمىا

أ .اهلذف مً قائنة املعآري:
يتضح اليدؼ مف ائمة المعايير دى تحديد المعايير الرئيسية كمؤ راتيا الررعية البلزـ
تكادرىا عند تصميـ بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ أ راف)
لتنمية ميارات بعض تطبيقات الكيب  5.0لدل طبلب كمية التربية النكعية.

ب .مصادس إعذاد قائنة املعآري ّصٔاغة مؤػشاتَا:
ا تممت مصادر إعداد ائمة المعايير آراء ال براء كالمت صصيف دى مجاؿ تكنكلكجيا
التعميـ باإلضادة إلى المراجل كالدراسات السابقة كدى ضكء ذلؾ تككنت ائمة المعايير دى
صكرتيا المبدئية مف  )2معايير رئيسية يندرج تحتيا  )52مؤ ر درعى.

ج .التخكل مً صذم قائنة املعآري:
لمتأكد مف صدؽ ائمة المعايير اتبعت الباحثة طريقة صدؽ المحكميف كذلؾ بعرض
الصكرة المبدئية لمقائمة عمى مجمكعة مف أساتذة ك براء تكنكلكجيا التعميـ ممحؽ )5
لمتحقؽ مف مدل مدل د ة الصياغة المغكي ة مدل ارتباط المؤ رات الررعية بالمعايير كمدل
أىمية المعايير كمدل سبلمة كد ة الصياغة المغكية لعبارات القائمة مدل أىمية كؿ معيار
حذؼ أك إضادة بعض المؤ رات المكررة أك غير الكاضحة كجاءت تعديبلت السادة المحكميف
لت ير إلى أىمية تعديؿ الصياغة المغكية لبعض المؤ رات الررعية لممعايير.
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كبذلؾ تككنت القائمة دى صكرتيا النيائية مف  )2معايير رئيسية ك  )52مؤ ر درعى
ممحؽ  )5كيتضح ذلؾ كما دى الجدكؿ التالىا
عذٚي ()3
رٛص٠غ اٌّإششاد ػٍ ٝاٌّؼب١٠ش ف ٝلبئّخ ِؼب١٠ش رظّ ُ١ثج١ئخ اٌزؼٍُ اٌسؾبث١خ
َ

اٌّؼب١٠ش

()1
()2

أْ رزؼّٓ اٌج١ئخ اٌسؾبث١خ ِؼٍِٛبد رؼش٠ف١خ.
أْ رى ْٛاأل٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ ٌٍج١ئخ اٌسؾبث١خ ِؾذدح ٚدل١مخ ثّب
٠خذَ اٌّؾز ٜٛاٌزؼٍ ّٟ١اٌّمذَِٕٚ ،بسجخ ٌخظبئض اٌفئخ
اٌّسزٙذفخ ٚلذسار.ُٙ
أْ ٠ؾمك اٌّؾز ٜٛاٌخبص ثبٌج١ئخ األ٘ذاف اٌّشعٛح ِٕٙب.
أْ رشاػ ٟث١ئخ اٌزؼٍُ اٌسؾبث١خ ػٍّ١خ رٕظ ُ١ػشع اٌّؾزٞٛ
اٌخبص ثٙب .
أْ رشزًّ اٌج١ئخ اٌسؾبث١خ ػٍ ٟأٔشطخ ٚأسبٌ١ت رم ُ٠ٛشبٍِخ
ِٚزٕٛػٗ
اٌّغّٛع اٌىٍٝ

()3
()4
()5

ػذد
اٌّإششاد
6
7
9
9
6
37

د .حظاب صذم اإلتظام الذاخلى لكائنة املعآري:
يقصد باإلتساؽ الدا مى لعبارات ائمة المعايير كة اإلرتباط بيف درجات كؿ معيار
كالدرجات الكمية لمقائمة كلحساب صدؽ اإلتساؽ الدا مى تـ حساب معامؿ اإلرتباط بيف
درجة كؿ مؤ ر كالدرجة الكمية لممعيار الذل ينتمى إليو كتراكح معامؿ اإلرتباط بيف 0.22
ك 0.25ك د اتضح أف جميل المؤ رات دالة عند مستكل  )0.00ك  )0.02مما يدؿ عمى
أف ائمة المعايير تتمتل بدرجة اتساؽ دا مى مرترعة.

ِ .حظاب الجبات لكائنة املعآري:
يقصد بثبات القائمة أف تعطى نرس النتائج إذا ما أعيد تطبيقيا أكثر مف مرة تحت
ظركؼ مماثمة بيدؼ الكصكؿ مف صكرتيا المبدئية إلى صكرتيا النيائية ممحؽ )5كلقياس
معامؿ ثبات ائمة المعايير تـ عرضيا عمى محكمى البحث

ثـ است داـ معامؿ ثبات ألرا

كركنباخ مف بلؿ برنامج  SPSSلحساب معامؿ التمييز لكؿ عبارة مل حذؼ العبارة ذات
القيمة السالبة أكالمكجبة الضعيرة التى تقؿ عف  )0.50لمحصكؿ عمى معامؿ ثبات كل
كي ير إرتراع معامؿ ألرا كركنباخ حيث بمغ  )0.25إلى أف مرردات ائمة المعايير تعبر عف
مضمكف كاحد كما يعطى داللة كاضحة عمى أف عبارات ائمة المعايير متجانسة.
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 .2إعذاد قائنة مَاسات تصنٔه ّإىتاج بعض بعض تطبٔكات الْٓب :2.0
تطمب إعداد ائمة الميارات ال طكات التاليةا

أ .حتذٓذ اهلذف مً قائنة املَاسات:
استيددت ائمة الميارات تحديد ميارات تصميـ كانتاج بعض تطبيقات الكيب 5.0
المطمكب تنميتيا لدل طبلب عينة البحث الحالى كىـ طبلب الرر ة الثالثة بكمية التربية
النكعية.

ب .حتذٓذ مصادس إعذاد قائنة املَاسات:
ا تممت مصادر إعداد ائمة ميارات تصميـ كانتاج بعض أدكات الكيب 5.0عمى مصادر
متعددة منياا آراء ال براء المت صصيف دى المجاؿ حضكر دكرات تدريبية كاإلطار النظرل
مف مراجل كدراسات ككتب كدى ضكء ذلؾ تككنت ائمة الميارات دى صكرتيا المبدئية مف
 )5محاكر رئيسية ك  )05ميارة رئيسية ك  )05ميارة درعية.

ج .ىظاو تكذٓش قائنة املَاسات:
امت الباحثة بكضل مقياس متدرج لقياس مدل أىمية الميارات ال اصة ببعض تطبيقات
الكيب 5.0التى يجب تكادرىا لدل طبلب الرر ة الثالثة بكمية التربية النكعية كيتدرج ىذا
المقياس مف 5ا  )0كيعبر عنيا بالعبارات

ميمة جدا – ميمة إلى حد ما– غير ميمة)

كتتضح كما دى الجدكؿ التالىا
عذٚي ()4
ٔظبَ رمذ٠ش لبئّخ ِٙبساد ثؼغ رطج١مبد اٌ٠ٛت 2.0
ِّٙخ ئٌ ٝؽذ ِب
2

ِّٙخ عذا
3

غ١ش ِّٙخ
1

د .التخكل مً صذم قائنة املَاسات:
لمتحقؽ مف صدؽ ائمة الميارات تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف أساتذة
ك براء تكنكلكجيا التعميـ

كذلؾ إلبداء آرائيـ كمقترحاتيـ حكؿ مدل أىمية الميارات كانتماء

الميارات الررعية لمميارات الرئيسية مدل صحة تسمسؿ
المغكية لعبا ارت الميارة

طكات الميارة

مدل السبلمة

مدل ارتباطيا باألىداؼ كاجراءات الحذؼ كالتعديؿ لعبارات

الميارات كبذلؾ تككنت ائمة الميارات دى صكرتيا النيائية مف  )5محاكر رئيسية ك )05
ميارة رئيسية ك  )05ميارة درعية ممحؽ  )0كيتضح ذلؾ كما دى الجدكؿ التالىا
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عذٚي ()5
لبئّخ ِٙبساد ثؼغ رطج١مبد اٌ٠ٛت 2.0
َ

أٚال

اٌّؾبٚس اٌشئ١س١خ

ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ اٌّذٔٚبد

صبٔ١ب
ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ ِٛلغ
اٌزٛاطً اإلعزّبػ ٝاٌف١سجٛن
اٌّغّٛع اٌىٍٝ

اٌّٙبساد اٌشئ١س١خ
ئٔشبء اٌّذٔٚخ
رسّ١خ اٌّذٔٚخ
رظّ ُ١اٌّذٔٚخ
ئػبفخ ِمبي ٌٍّذٔٚخ
اٌزؼذ ً٠ػٍ ٝاٌّمبٌخ
ئػبفخ رج٠ٛجبد ٌٍّذٔٚخ
ئػبفخ طفؾخ ٌٍّذٔٚخ
ئػبفخ صٚاس داخً اٌّذٔٚخ
ئٔشبء ؽسبة عذ٠ذ
رغ١١ش ئسُ اٌّغّٛػخ
رغ١١ش وٍّخ اٌّشٚس
ٔشش طٛسح
سفغ ف١ذ ٛ٠ػٍِٛ ٝلغ
اٌزٛاطً
13

اٌّٙبساد
اٌفشػ١خ
6
3
4
8
3
4
8
13
6
6
7
7
7
82

ِ .حظاب صذم اإلتظام الذاخلى لكائنة املَاسات:
يقصد باإلتساؽ الدا مى لعبارات ائمة ميارات تطبيقات الكيب  5.0كة اإلرتباط بيف
درجات كؿ ميارة كالدرجة الكمية لمقائمة كلحساب صدؽ اإلتساؽ الدا مى تـ حساب معامؿ
اإلرتباط بيف درجة كؿ ميارة درعية كالدرجة الكمية لمميارة الرئيسية التى تنتمى إلييا كتراكح
معامؿ اإلرتباط بيف  0.20ك 0.02ك د اتضح أف جميل المؤ رات دالة عند مستكل
 )0.00ك  )0.02مما يدؿ عمى أف ائمة الميارات تتمتل بدرجة اتساؽ دا مى مرترعة.

ّ .حظاب الجبات لكائنة املَاسات:
يقصد بثبات القائمة أف تعطى نرس النتائج إذا ما أعيد تطبيقيا أكثر مف مرة تحت
ظركؼ مماثمة بيدؼ الكصكؿ مف صكرتيا المبدئية إلى صكرتيا النيائية ممحؽ )0كلقياس
معامؿ ثبات ائمة الميارات تـ عرضيا عمى محكمى البحث ثـ است داـ معادلة ككبر لئلتراؽ
لحساب معامؿ الثبات كالذل ظير بقيمة  )0.25كالتى تدؿ عمى درجة عالية مف الثبات
لقائمة الميارات.
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 .3تصنٔه بٔئة التعله الظخابٔة الكائنة على اختالف أمناط الذعه (معله ،أقشاٌ) لتينٔة مَاسات
بعض تطبٔكات الْٓب ّ 2.0فكا منْرج ادتضاس(ّ ;)2014فٔنا ٓلى عشض تفصٔلى لإلجشاءات التى
قامت الباحجتاٌ بإتباعَا ّفكا للينْرج :
املشحلة األّىل  :مشحلة التخلٔل:
تعتبر مرحمة التحميؿ مف أىـ المراحؿ ال اصة بنماذج التصميـ التعميمي كذلؾ ألنيا
تعمؿ عمي تحديد العناصر المتاحة دي البيئة كتحميميا بالصكرة التي تكضحيا ب كؿ كامؿ
كت تمؿ تمؾ المرحمة عمى عناصرالتصميـ التاليةا معايير تصميـ بيئة التعمـ السحابية
القائمة عمى أن ماط الدعـ معمـ /أ راف) تحميؿ

صائص المتعمميف المستيدديف تحديد

الحاجات التعميمية لممتعمميف دراسة كا ل المكارد كالمصادر التعميمية) كسكؼ يتـ تناكليا
تباعا بالترصيؿ ديما يميا

أ  -إعذاد معآري تصنٔه بٔئة التعله الظخابٔة الكائنة على اختالف أمناط الذعه (معله ،أقشاٌ):
حيث أف إعداد معايير لتصميـ بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى ا تبلؼ أنماط
الدعـ معمـ أ راف) ىي نقطة االرتكاز األساسية لتصميـ بيئة التعمـ كتعد بداية منطقية لذا
امت الباحثتاف باالطبلع عمى الدراسات كالبحكث كالمراجل ذات الصمة كاعداد ائمة مبدئية
بالمعايير كتـ عرضيا عمى السادة المحكميف لت رج دي صكرتيا النيائية ممحؽ  )5ك د تـ
عرضيا ترصيميا دى محكر اص بيا ديما سبؽ.

ب  -حتلٔل خصائص املتعلنني املظتَذفني:
كتيدؼ عممية تحميؿ صائص المتعمميف إلي تحديد األسمكب األنسب لمتعمـ لمطبلب
عينة البحث كأيضان تحديد م ستكل األن طة كاألمثمة المناسبة ليـ بسيكلة كمعردة مستكل
ال برات التعميمية التى يمتمككنيا كذلؾ حتي يمكف معالجة المحتكل التعميمى كتحديد تتابعو
كصياغتو بما يتناسب مل دراتيـ كميكليـ كاتجاىاتيـ ككذلؾ ا تيار مصادر التعمـ المناسبة
ليـ كا تيار مستكل التراعؿ مل مصادر التعمـ الم تمرة كنكعية ذلؾ التراعؿ حيث يتمثؿ
المتعمميف المستيدديف دى ىذا البحث دى مجمكعة مف طبلب كمية التربية النكعية جميل
الطبلب سبؽ ليـ دراسة مقدمة عف الكمبيكتر كالتعامؿ مل نظاـ الت غيؿ كما أنيـ لدييـ
القدرة عمى التعامؿ مل اإلنترنت كالبريد اإللكتركني كما يكجد بينيـ تجانس عقمى كميارل
اتضح مف بلؿ التقارب الممحكظ دى تقديراتيـ العاـ الماضى كمف ثـ يجب أف تراعى البيئة
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التعميمية السحابية المصممة تمؾ ال صائص كأيضان تقكـ بمراعاة الرركؽ الرردية بينيـ كبيف

بعضيـ البعض.

ج  -حتذٓذ اذتاجات التعلٔنٔة للنتعلنني:
لمكصكؿ إلى أىـ اإلحتياجات التعميمية لطبلب الرر ة االثالثة بكمية التربية النكعية
ديما يتعمؽ بميارات الكيب 5امت الباحثتاف بمايمىا
ج -0/استطبلع رأل طبلب الرر ة االثالثة بكمية التربية النكعية كالمت صصيف دى المجاؿ
لمك كؼ عمى أكجو القصكر دى الميارات المطمكب تنميتيا.
ج -5/اإلطبلع عمى الدراسات كالبحكث المرتبطة بميارات الكيب 5ككيرية صياغتيا كتحميؿ
مياراتيا ك طكات أدائيا.
ج -5/تـ است داـ أسمكب تحميؿ المياـ  Task Analysisكذلؾ بيدؼ تقديـ كصؼ لكؿ
طكة مف طكات الميارات حيث تـ تقسيـ الميارات إلى ميارات رئيسية يندرج تحتيا
ميارات درعية كىذا يساعد دى عممية تحديد األىداؼ التعميمية كعممية إ تيار
المحتكل التعميمى لميارات بعض تطبيقات الكيب  5ك د تـ تحديد الميارات الرئيسية
كالميارات الررعية كما ىك مكضح بجدكؿ .)2
ك امت الباحثتاف بإعداد ائمة الميارات لتتضمف الميارات الرئيسية كالميارات
الررعية كعرضيا دى صكرتيا المبدئية عمى مجمكعة مف المحكميف لمتعرؼ عمى مدل
مناسبة تحميؿ الميارات الرئيسية إلى ميارات درعية كمدل ارتباطيما كأىميتيما كمدل
السبلمة المغكية لعبارات ائمة الميارات كبعد إجراء التعديبلت المطمكبة تظير ائمة الميارات
دى صكرتيا النيائية ممحؽ.)0
كدى ضكء ذلؾ تمثمت حاجة طبلب الرر ة الثالثة بكمية التربية النكعية إلى تنمية
ميارات بعض تطبيقات الكيب 5كمساعدة الطبلب عمى التعامؿ مل ىذه الميارات العممية
الم تمرة مف بلؿ بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ معمـ /أ راف).
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د  -دساطة ّاقع املْاسد ّاملصادس التعلٔنٔة.
كىي اإلمكانيات الضركرية لتطبيؽ تجربة البحث كالتي تتضمفا
د -0/البيئةا
بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ أ راف) مما يكدر بيئة
تعمـ متنكعة كتعتمد عمى ا تيار المتعمميف لمك ت كالمكاف المناسبيف لمدراسة كأداء المياـ
كاألن طة المطمكبة منيـ.
د -5/األجيزة كالبرامجا
تـ تعريؼ المتعمميف عمى اإلمكانيات التي يجب تكادرىا دي األجيزة التي يست دمكنيا
دي الدراسة ككذلؾ البرامج التي سيحتاجكنيا أثناء التطبيؽ كأداء المياـ التي تطمب منيـ مف
حيث تكادر كؿ مفا بريد إلكتركني  Gmailم غؿ لمريديك

ارئ ممرات  PDFمتصرح

اإلنترنت.
د -5/مصادر التعمـا
امت الباحثتاف باإلستعانة بالعديد مف الكسائط التعميمية الم تمرة مثؿ الصكر
الرسكـ ال اصة بالمحتكل لقطات الريديك كممرات .)PDF
د -0/إدارة بيئة التعمـا
امت الباحثتاف بعد إنتاج كتصميـ البيئة الذم سيتـ الدراسة مف بلليا باإلستعانة بأحد
المت صصيف بحجز مساحة عمى أحد أنظمة إدارة التعمـ كىك  Moodleالستضادة المك ل
كتـ ا تيار نظاـ  Moodleلؤلسباب اآلتيةا
 النظاـ أحد أنظمة إدارة المقررات اإللكتركنية مرتكحة المصدر مجانية) مما ال
يضيؼ أعباء مالية كيزيد مف يمة البيئة التعميمية.
 سيكلة است داـ األدكات بإجراءات بسيطة تكدر مركنة دي االست داـ.
 دعـ النظاـ ألكثر مف لغة مف بينيا المغة العربية.
 كجكد مجمكعة مف القكالب الجاىزة التي تتيح لممست دـ تغيير الكاجية حسب
الرغبة.
 يتكدر بو األدكات التي تحتاجيا مجمكعات التعمـ المتمثمة دي تككيف المجمكعات
الرسائؿ ال اصة لكحة اإلعبلنات أدكات متزامنة كغير متزامنة التقكيـ).
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 يتيح سيكلة متابعة المعمميف منذ الد كؿ إلى المقرر كحتى ركجيـ.

ِ  -صٔاغة األٍذاف العامة للنكشس التعلٔنى :مت حتذٓذ األٍذاف العامة للنكشس التعلٔنى تهيْلْجٔا
التعلٔه فى التدصص ( تطبٔكات الْٓب ، ) 2مً خالل ارتطْات التالٔةا
ق-0/اإلطبلع عمى الدراسات كالبحكث األدبية المرتبطة بميارات بعض تطبيقات الكيب .5
ق -5/اعتمدت الباحثتاف عمى الميارات التى اترؽ المحكمكف عمى أنيا ميمة جدا كميمة)
دى ا تقاؽ األىداؼ العامة لممحتكل المقترح حيث تعتبر كؿ ميارة مف تمؾ الميارات
بمثابة ىدؼ مف أىداؼ التعمـ كعمى ذلؾ يمكف القكؿ بأف اليدؼ العاـ المقترح يتمثؿ
دى تنمية ميارات الكيب  5لدل طبلب كمية التربية النكعية كيمكف صياغة األىداؼ
العامة المقترحة بصكرة أكثر تحديدا كالتالىا
 اإللماـ بالمعارؼ المرتبطة بتطبيقات الكيب .5.0
 التعرؼ عمى المعارؼ كالميارات المرتبطة بتصميـ المدكنات ك بكة التكاصؿ
اإلجتماعى facebook
 الك ؼ عف المعارؼ كالميارات المرتبطة بتكظيؼ أدكات الكيب  5.0دى العممية
التعميمية.

املشحلة الجاىٔة :مشحلة التصنٔه:
كت تمؿ تمؾ المرحمة عمي مجمكعة اإلجراءات التي تتعمؽ بكصؼ المبادئ النظرية
كاإلجراءات العممية المتعمقة بكيرية إعداد بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى ا تبلؼ أنماط
الدعـ معمـ أ راف) لتنمية ميارات بعض تطبيقات الكيب 5.0

ب كؿ يكرؿ تحقيؽ األىداؼ

التعميمية المطمكبة كت تمؿ تمؾ المرحمة عمى إثنيف مف عناصر التصميـ الرئيسية كىماا
 تصميـ مككنات بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ
أ راف).
 تصميـ كت طيط عناصر بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى ا تبلؼ أنماط الدعـ
معمـ أ راف).
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كيتككف كؿ عنصر مف عناصر درعية لمتصميـ كالتي سكؼ يتـ تناكليا بالترصيؿ تباعا
ديما يميا

أ  -تصنٔه مهْىات بٔئة اذتْطبة الظخابٔة الكائنة على اختالف أمناط الذعه.
كي تمؿ ىذا العنصر الرئيسي عمي عناصر درعية لمتصميـ كىي صياغة األىداؼ
كترتيبيا تحديد عناصر المحتكم التعميمي بناء أدكات القياس محكية المرجل ا تيار برات
التعمـ ا تيار المكاد كالكسائط التعميمية تصميـ الرسالة التعميمية لمكسائط تصميـ أساليب
اإلبحار ككاجية التراعؿ كالتحكـ التعميمي تصميـ استراتيجية تنريذ التعميـ كالتدريس تحديد
أدكات التراعؿ متزامف  /غير مت ازمف) دا ؿ ك ارج البيئة حماية تسجيؿ المتعمميف كتغير
أنظمة الدعـ كالتكاصؿ) كسكؼ يتـ تناكليا بالترصيؿ تباعا ديما يميا
أ - 0/صياغة األىداؼ كترتيبيا.
امت الباحثتاف بترجمة االحتياجات التعميمية التي تكصمت إلييا الدراسة دي مرحمة
التحميؿ كصياغتيا دي صكرة أىداؼ سمككية حسب نمكذج A B C D

حيث " " A

المعممكف " "Bالسمكؾ المطمكب "  " Cال ركط أك الظركؼ "  " Dالدرجة أك المعيار ك د
صنرت الباحثتاف األىداؼ إلى أىداؼ سمككية رئيسة كأىداؼ درعية حسب تصنيؼ بمكـ
لؤلىداؼ التعميمية كتعتبر األىداؼ التعميمية مجمكعة النتاجات التعميمية التى يمكف ياسيا
كالتي يتك ل مف المتعمـ أف يكتسبيا بعد دراسة المحتكل التعميمى ال اص بو كالمرتبط بيذه
األىداؼ ك د امت الباحثتاف بإعداد ائمة باألىداؼ السمككية ال اصة بمعارؼ كميارات
بعض تطبيقات الكيب  5.0المطمكب تنميتيا لدل طبلب كمية التربية النكعية عينة البحث
كما يمىا
 تحديد اليدؼا استيددت القائمة تحديد األىداؼ اإلجرائية التى يجب أف يتـ تنميتيا
لدل طبلب الرر ة الثالثة بكمية التربية النكعية مف

بلؿ بيئة التعمـ السحابية

القائمة عمى أنماط الدعـ معمـ  /أ راف).
 تحديد مصادر إعداد القائمةا كىى آراء األساتذة كالمت صصيف دى مجاؿ تكنكلكجيا
التعميـ كالدراسات السابقة كالمراجل المرتبطة بالبحث الحالى عف تطبيقات الكيب
. 5.0
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 التحقؽ مف صدؽ المحتكلا تـ عرض القائمة دى صكرتيا األكلية عمى السادة
المحكميف ممحؽ  )5كذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ حكؿ تمؾ القائمة مف حيث التسمسؿ
ال منطقى لؤلىداؼ مدل ارتباط األىداؼ اإلجرائية السمككية باألىداؼ العامة مدل
صحة مستكل اليدؼ التعميمى كالسبلمة المغكية لعبارة اليدؼ كتـ إجراء التعديبلت
التى اترؽ عمييا السادة المحكميف لتظير ائمة األىداؼ كالتى تضمنت  )05ىدؼ
سمككى إجرائى دى صكرتيا النيائية ممحؽ .)2
 الثباتا لقياس معامؿ ثبات القائمة تـ است داـ معامؿ ثبات ألرا كركنباخ مف بلؿ
برنامج  SPSSك د بمغ يمتو  (0.22كىك معامؿ ثبات مرترل.
يتضح تصميـ المحتكل التعميمى ألحد الدركس التعميمية دى محتكل مقرر تكنكلكجيا
الت صص أدكات الكيب  ) 5.0كتتضح أىداؼ الكحدة األكلى مف بلؿ البيئة السحابية مف
بلؿ ال كؿ التالى ا

شىً ()3أ٘ذاف اٌٛؽذح األٌٍ ٌٝٚج١ئخ اٌسؾبث١خ
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أ - 2/حتذٓذ عياصش احملتْى التعلٔنٕ
تمت عممية تصميـ المحتكل التعميمى ال اص بالبيئة مف بؿ الباحثتاف حيث امتا
بتنظيـ عناصر المحتكل التعميمي لممقرر ككضعو دي تسمسؿ مناسب حسب ترتيب األىداؼ
التعميمية حيث امت بتنظيـ عناصر المحتكل بطريقة التتنابل اليرمي ألنو أكثر است دامان

كاألدضؿ دي تعمـ الطبلب حيث يبدأ مف أعمى بالميمات الرئيسية كيتدرج إلى األسرؿ نحك

الميمات الررعية الممكنة كالتي تحقؽ األىداؼ التعميمية المرجكة لذلؾ امت الباحثتاف
بتقسيـ عناصر المحتكل إلى ثبلث كحدات رئيسية ك د تـ إعداد المحتكل التعميمى دي
صكرتو المبدئية

كذلؾ لعرضو عمى السادة ال براء كالمت صصيف دي مجاؿ تكنكلكجيا

التعميـ كذلؾ بيدؼ استطبلع رأييـ دي مدل ارتباط المحتكل باألىداؼ المرجك تحقيقيا كأيضان
مدم كراية ىذا المحتكل لتحقيؽ األىداؼ كالصحة العممية لممحتكل كيكضح ال كؿ التالى

عناصر المحتكل التعميمى ألحد الدركسا

شىً (  )4ػٕبطش اٌّؾز ٜٛاٌزؼٍ ّٝ١ألؽذ اٌذسٚط
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أ - 3/بياء أدّات الكٔاغ ستهٔة املشجع
حيث تـ ترجمة األىداؼ السمككية إلى أسئمة يسيؿ مف بلليا ياس مدم تحقيؽ
األىداؼ تـ تصميـ أدكات التقكيـ ال اصة بالبيئة مف بؿ الباحثتاف لكؿ كحدة مف كحدات
المحتكل التعميمى كتـ تقسيـ تمؾ األدكات لتقيس جانبييف م تمريف لممحتكل حيث تـ إعداد
ا تبار تحصيمى لقياس الجانب المعردى لميارات بعض تطبيقات الكيب  5.0كتصميـ بطا ة
مبلحظة لقياس الجكانب األدائية ال اصة بتمؾ الميارات كسكؼ يتـ عرضيا بالترصيؿ دى
المحكر ال اص بإعداد أدكات البحث.

أ - 4/اختٔاس خربات التعله
برات التعمـ ىنا تحدد عمى أساس األىداؼ التعميمية التي سبؽ تحديدىا حيث تـ
دييا ا تيار برة أك مجمكعة برات تعميمية كاعتمدت الباحثتاف عمى تطبيقات الحكسبة
السحابية أثناء تنريذ األن طة كالمياـ التعميمية ال اصة بكؿ كحدة تعميمية كما تـ اإلعتماد
عمى أسمكب التعمـ الرردم أثناء ياـ المعمميف بحؿ أسئمة التقكيـ البنائي بعد كؿ كحدة
كاال تبار القبمي كالبعدم لممقرر كبيذا دقد تعددت ال برات البلزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية
حيث تضمنت

برات مجردة دي تراعؿ المعمميف مل األن طة كدليؿ االست داـ كتضمنت

برات بديمة تمثمت دي تراعؿ المعمميف مل بيئة الحكسبة السحابية القائمة عمي ا تبلؼ
أنماط ا لدعـ إما بقراءة نص أك م اىدة صكر ثابتة أك لقطات ديديك كتراعؿ المتعمميف مل
بعضيـ البعض كمل الباحثتاف مف بلؿ أدكات االتصاؿ المتكادرة ب كؿ متزامف كغير متزامف
مف

بلؿ غرؼ المحادثة كمنتدل المنا ة كمستندات جكجؿ  Google Docكالبريد

االلكتركني .Gmail
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أ - 5/اختٔاس املْاد ّالْطائط التعلٔنٔة
امت الباحثتاف با تيار كتصميـ الكسائط المتعددة المناسبة لتقديميا عبر بيئة الحكسبة
السحابية القائمة عمى ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ/أ راف) كىى كالتالىا

 اليصْص:
تـ است داـ برنامج ) (Microsoft Word 2010لكتابة النصكص المكجكدة دي بيئة
الحكسبة السحابية

كلقد تـ مراعاة بعض المعايير عند كتابة النصكص دا ؿ بيئة التعمـ

كىيا
 ظيكر النص دا ؿ البيئة التعميمية ب كؿ كاضح.
 النصكص صحيحة لغكيا ككاضحة المعني.
 است داـ أنماط مف ال طكط مريحة لمعيف سيمة القراءة.
 تمييز حجـ ط العناكيف الرئيسية بحيث يككف أكبر مف العناكيف الررعية.
 است داـ لكف ط مناسب لم مرية.

 الشطْمات ّالصْس الجابتة:
حيث تـ االستعانة بالصكر كاال كاؿ كالرسكـ التكضيحية المناسبة لممحتكم دا ؿ البيئة
التعميمية كالتي تساعد عمي زيادة التركيز لدم المعمميف كتزيد مف درتيـ عمى استيعاب
المادة التعميمية كالريـ ككذلؾ جذب انتباه المتعمميف كتكدر ليـ المتعة كتثير دادعيتيـ نحك
المتابعة ك د تـ مراعاة ما يمي عند است داـ الصكر كالرسكـ الثابتة دا ؿ بيئة الحكسبة
السحابيةا
 تعبر الصكرة  /الرسمة عف مضمكف المحتكم التعميمي.
 است داـ رسكـ تكضيحية كاضحة كغير مزدحمة التراصيؿ.
 است داـ الصكر كالرسكـ حسب الحاجة التعميمية ليا كدي أماكنيا الصحيحة دا ؿ
المحتكم.
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 الشطْمات املتخشنة ّالفٔذٍْٓات التعلٔنٔة:
لقد تـ است داـ الرسكـ المتحركة دي تصميـ كاجية البيئة التعميمية ككذلؾ تـ إثراء
البيئة التعميمية التي تـ تصميميا بالريديكىات التعميمية عمى كؿ جزئية تـ تناكليا دا ؿ
المحتكم كالتي تساعد المتعمميف عمى ديـ كاستيعاب ما يقدـ ليـ مف معمكمات ك د تـ
مراعاة ما يمي عند است داـ الريديكىات التعميمية دا ؿ بيئة الحكسبة السحابيةا
 است داـ المقطات كثيقة الصمة بالمحتكم.
 تمكف المتعمـ مف التحكـ دي عرض الريديك التعميمي ككذلؾ إعادة العرض كدقا
لحاجتو التعميمية.
 مراعاة التزامف بيف الصكت كالصكرة دا ؿ الريديك.
 الصكر المتحركة المست دمة بسيطة ككاضحة لممعمـ.
 عدـ اإلدراط دي است داـ الصكر المتحركة إال إذا كانت ت دـ ىددان معينان .
 تجنب جمل لقطتي ديديك دي نرس الك ت عمى نرس ال ا ة .

أ - 6/تصنٔه الشطالة التعلٔنٔة للْطائط.
كيعد السيناريك ىك كصؼ ترصيمى لم ا ات التى سيتـ تصميميا كما تتضمنو مف
النصكص ال اصة بالمحتكم التعميمي كالصكر كالرسكمات كلقطات الريديك كالمؤثرات
الصكتية كالمكسيقي المصاحبة كما يعتبر السيناريك ىك مرتاح العمؿ ك ريطة التنريذ التي
كؿ مرئي كمسمكع لذا البد اف يتضمف

تتيح لمركرة المطركحة دي المقرر أف تُنرذ دي
السيناريك مجمكعة مف النقاط اليامة كالتي سكؼ يتـ استعراضيا ديما يمىا

 ر ـ ال ا ةا حيث البد اف يكضح السيناريك مف بدايتو كحتي نيايتو الر ـ ال اص
بكؿ ا ة مف ال ا ات المعركضة دا مو.
 كصؼ ال ا ةا كي مؿ كصؼ عمميات التراعؿ التي تحدث بيف المتعمـ كالمحتكم
التعميمي المقدـ لو كما يتضمف السيناريك دي ىذا الجزء كصؼ لؤلصكات كالمكسيقى
كالمؤثرات الصكتية التي ترتبط ب ا ة المحتكم أك باألصكات المرتبطة بالتغذية
الراجعة باإلضادة إلى الصكر كالتى ت مؿ نكعييف رئيسيف كىما الصكر الثابتة
كالصكر المتحركة كت مؿ لقطات الريديك التي ي تمؿ عمييا المحتكم.
 عناصر ال ا ةا كت مؿ العناصر المكتكبة كالمسمكعة كالمرئية مف ال ا ة.
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 الجانب المرئىا يجب اف يراعي اثناء تصميـ السيناريك اف يعرض لقطة لكؿ ما يظير
عمي ال ا ة سكاء كاف نصان أك رسكمان ثابتة أك متحركة كصك ارن ثابتة كمتحركة.

كدكر اإلنتياء مف بناء السيناريك المبدئي تـ عرضو عمى مجمكعة مف السادة ال براء
المحكميف كالمت صصيف دي مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ كذلؾ الستطبلع أراءىـ حكؿ

مكلية

السيناريك لعناصر مكضكع التعمـ كمدل مناسبة السيناريك لمطبلب عينة البحث كصبلحية
السيناريك لمتطبيؽ ك د أبدل السادة المحكميف كالمت صصيف بعض التعميقات كالتعديبلت
الميمة كعميو تـ القياـ بجميل التعديبلت كاعداد السيناريك ال اص بصرحات المحتكم دي
الصكرة النيائية ممحؽ .)5

أ - 7/تصنٔه أطالٔب اإلحباس ّّاجَة التفاعل ّالتخهه التعلٔنٕ
امت الباحثتاف باالعتماد عمي معايير تصميـ بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى
ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ أ راف).كما تحتكيو مف عناصر

ا ات رئيسية كدرعية كنصكص

كرسكـ باإلضادة إلى أدكات اإلبحار لينتقؿ المتعمـ إلى مجمكعة البحث كيتـ اإلبحار دا ميا
مف

بلؿ الركابط ال اصة باال تبارات القبمية كالبعدية كاال تبارات البنائية كأدكات التراعؿ

اثناء الدراسة دا ؿ كؿ كحدة باألزرار كااليقكنات الرئيسة كما ىك مكضح بال كؿ التالىا

شىً (  ) 5اٌٛؽذاد اٌذساس١خ ٚاالخزجبساد اٌجٕبئ١خ ٚأدٚاد اٌذػُ
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كتكدر بيئة الحكسبة السحابية تحكـ جزئي حيث يعطي المتعمـ درجة مناسبة مف
الحرية لمتحكـ دي بعض العناصر بينما يتحكـ الكمبيكتر دي عناصر أ رم.
بالنسبة لبيئة الحكسبة السحابية ذات نمط دعـ األ رافا يمكف لمطالب التراعؿ مل
أ رانو ب كؿ متزامف مف بلؿ غرؼ الحكار المبا ر التي يتيحيا المقرر لمطبلب مف بلؿ
 Hangoutكب كؿ غير متزامف مف بلؿ البريد االلكتركني  Gmailأك است داـ منتديات
المنا ة كالم اركة بمكضكعات جديدة أك الرد عمى مكضكعات طرحيا زمبلء آ ركف
باإلضادة إلى است داـ رابط الت ارؾ االجتماعي حكؿ الكحدة كالذم يؤدم إلى اإلنتقاؿ إلى
المجمكعة ال اصة بو عمى Google Group
بالنسبة لبيئة الحكسبة السحابية ذات نمط الدعـ معمـا يمكف لمطالب التراعؿ مل
الباحثة مف بلؿ ب كؿ متزامف مف بلؿ غرؼ الحكار المبا ر التي تتيحيا البيئة لمطبلب
مف بلؿ  Hangoutكب كؿ غير متزامف مف بلؿ البريد اإللكتركني . Gmail
ك د تـ تصميـ الكاجية الرئيسية لبيئة التعمـ السحابية حيث تـ تصميـ ال ا ة
اإلدتتاحية مف بلؿ الترحيب بالطبلب كزر الد كؿ لممك ل لتظير
التجريبية مف بيف المجمكعتاف كبعد إ تيار المجمكعة التجريبية

ا ة ا تيار المجمكعة
تظير لممتعمـ

الد كؿ مف بلؿ اسـ الم ست دـ ككممة المركر كما يتضح دى ال كؿ التالىا

شىً ( )6شبشخ ئخز١بس اٌّغّٛػبد ثج١ئخ اٌزؼٍُ اٌسؾبث١خ
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أ - 8/تصنٔه اطرتاتٔجٔة تيفٔز التعلٔه  /التذسٓع
تتضح استراتيجية تنريذ التعمـ دا ؿ بيئة التعمـ السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ
معمـ /أ راف) كالتالىا
كيكضح ال كؿ التالى ال طكات الرئيسية لتصميـ بيئة التعمـ السحابيةا

موقع بيئة التعلم السحابية لمقرر
تطبيقات الويب2

المجموعة التجريبية
مج( 1دعم معلم)

المجموعة التجريبية
مج(2دعم أقران)

تسجيل الدخول

تسجيل الدخول

القياس القبلى

القياس القبلى

ثالث وحدات
تعليمية

ثالث وحدات
تعليمية

اختبار إلكترونى
بنائى بعد كل

إختبار إلكترونى
بنائى بعد كل

القياس البعدى

القياس البعدى

شىً ( )7اٌخطٛاد اٌشئ١س١خ ٌزظّ ُ١ث١ئخ اٌزؼٍُ اٌسؾبث١خ
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يتـ تقديـ الدعـ لطبلب المجمكعتاف التجريبيتاف دى حالة كجكد استرسار أك طمب
المساعدة لريـ جزئية معينة كالتنبية عمييـ بضركرة التراعؿ كالت ارؾ مف

بلؿ ركابط

التراعؿ ال اصة بالتطبيقات السحابية ال اصة بكؿ مجمكعة
حيث ا تممت بيئة الحكسبة السحابية ذات الدعـ المعمـ عمى دعـ متزامف مف بلؿ
جمسات اؿ hangout

كدعـ غير متزامف مف بلؿ اؿ  Gmailبينما

ممت

بيئة الحكسبة السحابية ذات الدعـ أ راف عمى دعـ متزامف مف بلؿ جمسات اؿ
 hangoutكدعـ غير متزامف مف بلؿ اؿ Gmail & googl group

أ- 9/حتذٓذ أدّات التفاعل داخل ّخاسج البٔئة
مف المتعارؼ عميو أف التراعؿ ىك ما يجعؿ عممية التعمـ إيجابية ن طة ديي تساعد
عمى التكاصؿ بيف المتعمـ كالمعمـ كبيف المتعمـ كأ رانو دي أم ك ت كأل مكاف لذا كجب عمينا
تكظيؼ نكعي التراعؿ متزامف/غير متزامف كىذا ما اعتمدت عميو الباحثتاف دي بيئة التعمـ
السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ كاآلتيا
 المجمكعة األكلي دعـ معمـ)ا درست المقرر إلكتركنيا مف بلؿ بيئة الحكسبة السحابية
القائمة عمى نمط الدعـ معمـ كتراعؿ الباحث مل المتعمميف ب كؿ متزامف مف بلؿ
غرؼ الحكار المبا ر التي تتيحيا البيئة لمطبلب مف بلؿ  Hangoutكب كؿ غير
متزامف مف بلؿ البريد اإللكتركني . Gmail
 المجمكعة الثانية دعـ أ راف)ا درست المقرر إلكتركنيا مف

بلؿ بيئة الحكسبة

السحابية القائمة عمى نمط الدعـ أ راف كتراعؿ المتعمميف معا ب كؿ متزامف مف بلؿ
 Hangoutكب كؿ غير متزامف مف

بلؿ البريد اإللكتركني  Gmailأك است داـ

منتديات المنا ة كالم اركة بمكضكعات جديدة أك الرد عمى مكضكعات مطركحة
باإلضادة إلى است داـ رابط الت ارؾ االجتماعي حكؿ الكحدة كالذم يؤدم إلى اإلنتقاؿ
إلى المجمكعة ال اصة بو عمى  Google Groupمف

بلؿ التطبيؽ السحابي

 Google Docsالتي تتيح لممتعمميف التراعؿ كاالسترسار حكؿ المكضكعات كاألجزاء
غير المريكمة كغير الكاضحة.
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أ - 10/محآة تظجٔل املعلنني ّتْفري أىظنة التْاصل
امت الباحثة بمقابمة المتعمميف كتعريريـ بعممية التعمـ كأنيا ستستمر مف بلؿ بيئة
الحكسبة السحابية القائمة عمي أنماط الدعـ معمـ /أ راف) كلف تتـ بالطريقة التقميدية كتـ
تسميميـ

عنكاف

التعمـ

بيئة

المتاحة

عبر

الكيب

 https://hasnaaeltabakh.moodlecloud.com/كمف ثـ امت الباحثة بتكزيل
المعمميف ع كائيا إلى مجمكعات دعـ معمـ ) ك دعـ أ راف) كؿ مجمكعة تحتكل عمى )00
طالب كتـ تسميميـ اسـ المست دـ ككممة المركر ال اصة بكؿ منيـ كتكجيييـ إلى
المجمكعة ال اصة بكؿ مست دـ مل إ بار المتعمميف بأنو ال يحؽ ألل مست دـ تغيير
مجمكعتو كما تـ اإل ارة إلى أف المقرر دي المجمكعتاف كاألن طة كالمياـ كاستراتيجية
العمؿ كاحدة كلكف اال تبلؼ يتضح دقط دي أنماط الدعـ التى تقدـ ليـ كالتى يتـ تقديميا مف
بلؿ المعمـ أك األ راف مف

بلؿ أدكات التراعؿ التى تتيحيا البيئة متزامف مف

بلؿ

 Hangoutكب كؿ غير متزامف مف بلؿ البريد اإللكتركني  Gmailأك است داـ منتديات
المنا ة كالم اركة بمكضكعات جديدة أك الرد عمى مكضكعات مطركحة باإلضادة إلى
است داـ رابط الت ارؾ االجتماعي حكؿ الكحدة كالذم يؤدم إلى اإلنتقاؿ إلى المجمكعة
ال اصة بو عمى  Google Groupمف بلؿ تطبيؽ الحكسبة السحابية .Google Docs

ب  -تصنٔه ّختطٔط عياصش بٔئة التعله الظخابٔة:
ب  - 1/تصنٔه أطالٔب الذعه ّاملظاعذة:
امت الباحثتاف بتكدير أيقكنة حكؿ العمؿ الدليؿ اإلر ادل) تكضح المتطمبات التي
يحتاجيا المتعمـ الست داـ البيئة كما يحتكيو المقرر مف صكر كمقاطل ديديك لتحقيؽ التراعؿ
المن كد سكاء بيف الباحثة كالمتعمميف أك المعمـ كزمبلئو كما تـ تكدير دليؿ است داـ
لمساعدة المعمـ عمى السير بسيكلة كب طكات متسمسمة مرتبة دي البيئة كتسييؿ التعامؿ مل
بيئة التعمـ دا ؿ المجمكعات حيث يحتكم الدليؿ عمى ا ات مصكرة مف بيئة الدراسة التي
سيتعامؿ معيا المتعمـ ممحؽ .)2
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ب - 2/تصنٔه املعلْمات األطاطٔة لبٔئة اذتْطبة الظخابٔة الكائنة على:
حيث تـ تحديد المعمكمات األساسية لبيئة الحكسبة السحابية لتنمية ميارات الكيب5كذلؾ دي
الكاجية الرئيسة لمبيئة حيث يكجد بالكاجية مكجز م تصر عف عنكاف البحث كما ييدؼ إليو
مل كجكد أيقكنة ك عار يعبر عف ميارات الكيب 5كتـ تصميـ تمؾ المعمكمات األساسية بصكر
متحركة تظير عند الد كؿ لمصرحة الرئيسة.

املشحلة الجالجة :مشحلة اإلىتاج
كذلؾ باالستعانة بنظاـ إدارة المحتكم المككدؿ)(Moodle

حيث امت الباحثتاف

بحجز مساحة كردل المحتكل عمى بيئة الحكسبة السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ معمـ/
أ راف) ككذلؾ ردل األن طة التدريبية التراعمية كبرمجة اال تبارات إلكتركنيان كأصبحت البيئة
متاحة عمى المك ل التاليا

 https://hasnaaeltabakh.moodlecloud.com/كسكؼ يتـ تناكليا تباعا
بالترصيؿ ديما يميا

أ  -إىتاج مهْىات بٔئة اذتْطبة الظخابٔة الكائنة على أمناط الذعه (معله /أقشاٌ)
أ - 1/تيفٔز الظٔياسْٓ ّإىتاج عياصش الْطائط املتعذدة
تعتبر مرحمة اإلنتاج بداية التجييز الرعمي لمبيئة كترجمة ال طكط العريضة لمتصميـ
إلى اإلنتاج الرعمي حيث تـ دي ىذه المرحمة تجميل المكاد التعميمية كعناصر الكسائط
المتعددة مف بلؿ تجميل المتكدر منيا كالتعديؿ عميو باإلضادة أك الحذؼ ككذلؾ أيضا إنتاج
الجديد كتنريذ السيناريك المعد تمييدا إلنتاج البيئة كردعيا عمى المساحة المحجكزة عمى نظاـ
إدارة التعمـ  Moodleكعمؿ المراجعات الرنية كالت غيؿ استعدادا لمتقكيـ البنائي كديـ يمى
طكات إنتاج بيئة الحكسبة السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ معمميف /أ راف) لتنمية
ميارات الكيب  5كدقا لنمكذج الجزار  )5000حيث امت الباحثتاف دي ىذه المرحمة بتنريذ
السيناريك كتحديد المكاد التعميمة كانتاج عناصر الكسائط المتعددة لبيئة الحكسبة السحابية
القائمة عمى أنماط الدعـ معمميف /أ راف ) لتنمية ميارات
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أ - 2/إىتاج بٔئة اذتْطبة الظخابٔة الكائنة على أمناط الذعه(معله/أقشاٌ)
كدى تمؾ المرحمة تـ برمجة محتكل البيئة كاعداد األككاد البرمجية لت غيؿ مك ل بيئة
التعمـ السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ معمـ /أ راف)

كتجييز است دامو لطبلب كؿ

مجمكعة مف المجمكعات التجريبية تمييدا لردل المحتكل التعميمي عمى نظاـ إدارة التعمـ
مكدؿ Moodleحيث يتميز ببساطة كاجيتو مرتكح المصدر يدعـ المغة العربية كيتضمف
أدكات تراعؿ متزامنة كغير متزامنة يسمح بالتراعؿ كالتكاصؿ مل المجمكعات لتنمية ميارات
الكيب. 5
بعد االنتياء مف تأليؼ كبرمجة ا ات بيئة الحكسبة السحابية القائمة عمى أنماط
الدعـ معمـ/أ راف)لتنمية ميارات الكيب 5دي صكرتيا األكلية تـ عرض البيئة عمى مجمكعة
مف السادة ال براء كالمحكميف إلبداء الرأم دي مدل ارتباط البيئة باألىداؼ المعدة ليا كمدل
صبلحيتيا لمتطبيؽ.

ب -إىتاج معلْمات ّختطٔط عياصش بٔئة اذتْطبة الظخابٔة الكائنة على أمناط
الذعه(معله/أقشاٌ)
ب - 1/سفع مهْىات بٔئة التعله التؼاسنٕ الكائنة على اذتْطبة الظخابٔة على الؼبهة
بعد االنتياء مف عرض البيئة بصكرتيا األكلية عمى السادة المحكميف كال براء
كاجراء التعديبلت كاإلضادات المطمكبة تـ إعداد الصكرة النيائية لمبيئة تـ إ تيار السيردر
 Serverكحجز مساحة عميو لمدة زمنية ستة أ ير لردل مك ل بيئة التعمـ السحابية كذلؾ
لتطبيؽ

تمييدا

التجربة

كتـ

تحديد

عنكاف

)URL

https://hasnaaeltabakh.moodlecloud.com/

اص

بالمك ل

كالذل تتضح

كىكا

ا اتو دى

ممحؽ)0

ب - 2/جتَٔض البٔئة إلجشاء التكْٓه البيائٕ
حيث امت الباحثتاف دي ىذه المرحمة بعد ردل البيئة عمى ال بكة كاجراء التعديبلت
التي أ رىا السادة المحكميف بضبط البيئة مف تصميـ مجمكعات التعمـ كاعداد الكحدات
التعميمية كتقسيميا إلى مكضكعات بيا األىداؼ المن كد تحقيقيا بما ت ممو مف معارؼ
كميارات الكيب 5كأيضا مجمكعة مف التكاليؼ عمى ىيئة أن طة تعميمية بعد نياية كؿ كحدة
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كأيضا احتكاء البيئة عمى تقكيمات بنائية تؤدل بعد كؿ كحدة إلى جانب اال تبارات
القبمية/البعدية ال اصة بالمقرر.

املشحلة الشابعة :مشحلة التكْٓه
تنقسـ مرحمة التقكيـ إلى جزئيف األكؿا تجريب مصغر لعمؿ التقكيـ البنائي لمبيئة
كالثانيا تجريب مكسل لعمؿ التقكيـ النيائي لبلست داـ كسكؼ يتـ تناكليما تباعا بالترصيؿ
ديما يميا
تيدؼ ىذه المرحمة إلى التأكد مف صبلحية البيئة لمتطبيؽ ك د تـ ذلؾ عمى النحك
اآلتيا

أ  -العشض على الظادة احملهنني
بعد االنتياء الرعمي مف إنتاج بيئة الحكسبة السحابية القائمة عمى أنماط
الدعـ معمـ/أ راف) امت الباحثتاف بعرض الصكرة المبدئية عمى السادة المت صصيف دي
تكنكلكجيا التعميـ كطرؽ التدريس لمتأكد مف سبلمة البيئة دي النكاحي العممية كالتربكية
كا لنكاحي الرنية كتـ أ ذ اآلراء كالمقترحات التي أبداىا السادة المحكميف بعيف االعتبار.

ب  -إجشاء التجشبة االطتطالعٔة للبٔئة:
تـ إجراء التجربة االستطبلعية عمى عينة مف طبلب الرر ة الثالثة جميل ال عب عدا
تكنكلكجيا عددىـ  50طالب) كالذيف يدرسكف مقرر تكنكلكجيا التعميـ دى الت صص كالذيف
يتضمف ثبلث كحدات لتطبيقات الكيب  5كتـ ا تيارىـ بطريقة ع كائية كلـ يد مكا ضمف
المجمكعة التجريبية لمبحث ك د استيددت التجربة االستطبلعية ما يميا
 اكت اؼ الم كبلت الرنية كاأل طاء االمبلئية أك اكت اؼ أم م كبلت أ رم دي تصميـ
بيئة الحكسبة ال سحابية أك الم كبلت التي تتعمؽ بت غيؿ بعض البرامج البلزمة حتى
يستطيل المتعمـ م اىدة الريديكىات كالربل ات عمى المك ل.
 التأكد مف مدم كضكح أىداؼ المك ل كتحقيؽ المحتكم لؤلىداؼ المرجكة منة كمبلئمتيا
لمستكم المتعمميف كمدم كضكح النصكص كالصكر

كأف جميل الركابط ال اصة

بمحتكل المقرر تعمؿ بكرائة كداعمية كمدل سيكلة التعامؿ مل تطبيقات الحكسبة
كالتراعؿ معيا.
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 ضبط أدكات الدراسة كتحديد معامبلت السيكلة كالصعكبة كالتمييز لكؿ مرردة مف مرردات
اال تبار التحصيمي ككذلؾ حساب زمنو ككذلؾ ثبات بطا ة المبلحظة كمتكسط زمف
إجرائيا.

ج  -إجشاء التجشبة املٔذاىٔة للبخح:
مت تيفٔز جتشبة البخح ّفل ارتطْات التالٔة:
ّ
ج - 1/اختٔاس عٔية البخح:
حيث تـ ا تيار عينة البحث  00طالب) مف طبلب الرر ة الثالثة بكمية التربية النكعية
بطريقة ع كائية كتـ تقسيميـ ع كائيان إلي مجمكعتاف تجريبيتاف المجمكعة التجريبية
األكلى دعـ معمـ) مجمكعة تجريبية ثانية دعـ أ راف).

ج - 2/تيفٔز جتشبة البخح:
بعد االنتياء مف التطبيؽ القبمي ألدكات البحث

تـ تنريذ التجربة األساسية ال اصة

بالبحث عمي طبلب كمية التربية النكعية عينة البحث عف طريؽ تحديد ال طة الزمنية البلزمة
لتطبيؽ البيئة كتاريخ االنتياء مف تسميـ المياـ كاألن طة ال اصة بالبيئة

كيكضح الجدكؿ

التالى أحداث التعمـ بلؿ دترة التطبيؽ العمميا
عذٚي( )6
اٌغذٚي اٌضِٕ ٟألؽذاس اٌزؼٍُ خالي فزشح اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ
اٌفزشح اٌضِٕ١خ
االسجٛع االٚي
ِٓ
2018/9/23
ئٌٝ
2018/9/27








أؽذاس اٌزؼٍُ
اٌّمبثٍخ االٌ ٌٝٚطالة ػٕ١خ اٌجؾش ٚرمس ُّٙ١ػشٛائ١ب ً اٌِ ٝغّٛػزبْٚ ،رؾذ٠ذ
ِٛػذ اٌّمبثٍخ اٌخبص ثىً ِغّٛػخ ثّؼًّ اٌؾبست ا ٌٟ٢ثبٌىٍ١خ .
رّذ ِمبثٍخ وً ِغّٛػخ ٚرٛػ١ؼ ؽج١ؼخ اٌجؾش  ،ثبإلػبفخ ئٌ ٝؽج١ؼخ اٌؼًّ داخً
اٌج١ئخٚ ،اٌزؼبًِ ِغ ِىٔٛبرٙب اٌّخزٍفخٚ ،و١ف١خ ئعشاء إٌّبلشبد داخً غشف
إٌمبش اي ٚ hangoutرسٍ ُ١اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ .
اٌسؾبث١خ
اٌزؼٍُ
ث١ئخ
ساثؾ
ؽبٌت
وً
ئػطبء
ٚ https://hasnaaeltabakh.moodlecloud.com/سلُ اٌؾسبة اٌخبص ثٗ
ٚوٍّخ اٌسش ٌ١زّىٓ ِٓ اٌذخٛي ٌٍج١ئخ.
رىٍ١ف اٌطالة ثؼًّ أؤٛذ ػٍٚ gmail ٝئسسبٌٗ ٌٍجبؽضخ إلػبفخ وً ؽبٌت ئٌٝ
ِغّٛػزٗ اٌخبطخ ثٗ ،ؽ١ش لبِذ اٌجبؽضخ ثأشبء ِغّٛػخ ػٍgoogle group ٝ
داخً ث١ئخ اٌؾٛسجخ اٌسؾبث١خ(دػُ ألشاْ)ٚ ،ئػطبء أفشاد اٌّغّٛػخ اإلسُ ٚوٍّخ
اٌّشٚسٚ ،وً شخض سززُ ئػبفزٗ ئٌ ٝاٌّغّٛػخ سٛف رشسً ٌٗ دػٛح ٌإلٔؼّبَ
ئٌ ٝاٌّغّٛػخ ٚػٍ ٗ١لجٛي اٌذػٛح ػٓ ؽش٠ك اٌؼغؾ ػٍ ٝصس join this group
ّ٠ٚ ،ىٓ ألػؼبء اٌّغّٛػخ فمؾ اٌٛطٛي ئٌٙ١ب ٚاإلؽالع ػٍِ ٝؾزٛا٘ب ٚاٌزفبػً
ِغ اٌّٛػٛػبد اٌز ٟرّذ ئػبفزٙب ػٍٙ١ب ػٓ ؽش٠ك اٌزؼٍ١ك comment
ٚاٌّشبسوخ أ ٚئسفبق ٍِف ِٓ خالي صس  attach fileوزٌه اٌزؼذ ً٠ف ٟاٌّٛػٛع
ِٓ خالي اٌؼغؾ ػٍ ٝصس edit subject
رٕج١خ اٌطالة ئٌ ٝرظفؼ اٌج١ئخ ٚلشاءح األ٘ذاف اٌسٍٛو١خ ٚاٌزؼشف ػٍِ ٝؾزٜٛ
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اٌّمشس ٚاٌذٌ ً١اإلسشبدٌ ٜؼًّ أؤٛذ ػٍ ٝاي ٚ gmailاٌذٌ ً١االسشبدٌٍ ٜزؼبًِ
ِغ ٚ google groupوزٌه ث١ئخ اٌزؼٍُ .
 رىٍ١ف اٌطالة ثأداء األخزجبس اٌزؾظ ٍٟ١اٌّؼشف ٝاٌمجٍ ٟف ٝث١ئخ اٌزؼٍُ ِشح ٚاؽذح
فمؾ ف ٝاٌٛلذ اٌّؾذد ٚ ،رطج١ك ثطبلخ اٌّالؽظخ لجٍ١بً ،وّب سجك اإلشبسح ئٌ ٗ١فّ١ب
سجك
ِٓ
االسبث١غ
اٌضبٔ ٟئٌ ٝاٌسبثغ
ِٓ
2018/9/29
ئٌٝ
2018/11/8












االسجٛع اٌضبِٓ
ِٓ
2018/11/10
ئٌٝ
2018/11/15



رُ ئربؽخ دساسخ اٌٛؽذاد اٌضالصخ (رطج١مبد اٌ٠ٛت ٚ Web 2.0أّ٘١زٙب ٚخظبئظٙب
ِٚؼب١٠ش رظّّٙ١ب ،رظّٚ ُ١ئٔزبط اٌّذٔٚبدٚ ،أداح شجىخ اٌزٛاطً اإلعزّبػٝ
 ،facebookرٛظ١ف أدٚاد اٌ٠ٛت  2.0ف ٝاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ) ثؾ١ش رزى ْٛوً
ٚؽذح ِٓ ِٛػٛػ ٓ١١سئ١س ٓ١١رُ دساسز ُٙثّٕط ٝاٌذػُ(ِؼٍُ /ألشاْ) وً ؽست
ِغّٛػزٗٚ ،اسزغشلذ اٌذساسخ ٌىً ٚؽذح أسجٛػبْ ثٛالغ أسثؼخ سبػبد أسجٛػ١ب
اشزٍّذ وً ٚؽذح ػٍ( ٝػشٚع رمذ١ّ٠خ رُ سفؼٙب ػٌٍ- google drive ٝمطبد
ف١ذ -ٛ٠اٌٛؽذاد اٌزؼٍ١ّ١خ –أٔشطخ رذس٠ج١خ رفبػٍ١خ – اخزجبس ثٕبئ ٟفٟ
ٔٙب٠خاٌٛؽذح– سٚاثؾ ألدٚاد  /رطج١مبد اٌّمشس اٌسؾبث١خ ٌٍزشبسن ؽٛي اٌٛؽذح)
شٍّذ ث١ئخ اٌؾٛسجخ اٌسؾبث١خ راد اٌذػُ اٌّؼٍُ ػٍ ٝدػُ ِزضآِ ِٓ خالي
عٍسبد اي ٚ ، hangoutدػُ غ١ش ِزضآِ ِٓ خالي اي  ،Gmailثّٕ١ب شٍّذ
ث١ئخ اٌؾٛسجخ اٌسؾبث١خ راد اٌذػُ ألشاْ ػٍ ٝدػُ ِزضآِ ِٓ خالي عٍسبد اي
ٚ ،hangoutدػُ غ١ش ِزضآِ ِٓ خالي اي Gmail & googl group
رُ رىٍ١ف ؽالة اٌّغّٛػبد ثمشاءٖ األ٘ذاف اٌسٍٛو١خ ٌٍٛؽذح األٚ ٌٝٚاٌّطٍٛة
رؾم١مٙب ثؼذ األٔزٙبء ِٓ دساسزٙب .
رٕج١خ اٌطالة ئٌ ٝػشٚسح اٌؼغؾ ػٍ ٝسٚاثؾ اٌزفبػً اٌخبطخ ثبٌزطج١مبد اٌسؾبث١خ
اٌخبطخ ثىً ِغّٛػخ ف ٝؽبٌخ ٚعٛد اسزفسبس أ ٚؽٍت اٌّسبػذح ٌف ُٙعضئ١خ
ِؼٕ١خٚ ،اٌزٕج١خ ػٍ ُٙ١ثؼشٚسح اٌزفبػً ٚاٌزشبسن ٚ ،ؽً اٌزىٍ١ف اٌّطٍٛة ُِٕٙ
فٙٔ ٟب٠خ اٌٛؽذح ٚئسسبٌٗ ف ٟاٌّٛػذ اٌّؾذد .
رٕج ٗ١اٌطالة ئٌ ٝأْ دساسخ اٌٛؽذح رسزغشق أسجٛػجٓ ٌإلٔزٙبء ِٕٙبٚ ،رٕف١ز اٌّٙبَ
ٚاٌجؾش ٚئسزخذاَ ٚسبئً اٌزٛاطً ِغ اٌّؼٍُ أٚاأللشاْ اٌّزبؽخ ف ٟث١ئخ اٌؾٛسجخ
اٌسؾبث١خ ٚرخظ١ض ِٛػذ ِؾذد ٌغٍسبد اي  hangoutرزفك ػٍ ٗ١اٌّغّٛػخ
وىً
فٙٔ ٝب٠خ وً ٚؽذح ف ٝداخً ث١ئخ اٌؾٛسجخ اٌسؾبث١خ ٠زُ اإلػالْ ػٓ ِٛػذ ثذء
اإلخزجبس اٌجٕبئ ٟاٌخبص ثبٌٛؽذح ِٛٚػذ أزٙبؤٖٚ ،وزٌه اإلػالْ ػٓ ِٛػذ
اٌزىٍ١ف اٌخبص ثبٌٛؽذح اٌزبٌ١خ
٠زُ رطج١ك ئخزجبس ثؼذ ٞوّب ف ٟاٌزطج١ك اٌمجٍ ٟؽ١ش لبَ اٌطالة ثبٌذخٛي ئٌ ٝث١ئخ
اٌؾٛسجخ اٌسؾبث١خ ٚاإلعبثخ ػٍ ٝاإلخزجبس ف ٟاٌٛلذ اٌّؾذد ٌٗٚ ،ال ٠سّؼ ٌٍطبٌت
ثبإلعبثخ ػٍ ٝاإلخزجبس اإل ِشح ٚاؽذح فمؾٚ ،ثّغشد ئٔزٙبئٗ ٠م َٛإٌظبَ ثبٌزظؾ١ؼ
اٌزٍمبئٌ ٟإلخزجبسٚ ،وزٌه ثطبلخ اٌّالؽظخ لبِذ اٌجبؽضخ ثزطج١مٙب ٚسطذ وً
اٌذسعبد رّ١ٙذاً إلعشاء اٌّؼبٌغبد اإلؽظبئ١خ ٚػشع ٔزبئظ اٌجؾش ِٕٚبلشزٙب
ٚرفس١ش٘ب
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املشحلة ارتامظة :مشحلة االطتدذاو
تتككف مرحمة االست داـ مف إثنيف مف العناصر األكؿا االست داـ الميدانى كالثانيا
المتابعة كالتقكيـ المستمر كسكؼ يتـ تناكليما بالترصيؿ تباعا ديما يميا
تعد المتابعة المستمرة لمبيئة بعد ن رىا مف أىـ اإلجراءات لمتأكد مف عدـ حدكث أم
أ طاء تعكؽ الكصكؿ إلى البيئة حيث تقكـ الباحثتاف أثناء ذلؾ بمتابعة د كؿ المتعمميف
كتتبل أن طتيـ كتقديـ المساعدة المطمكبة كمتابعة سرعة تحميؿ الصرحات كمراجعة ما ين ر
عمى البيئة.

 .4إعذاد أدّات الكٔاغ للبٔئة:
امت الباحثتاف بإعداد أدكات البحث كالمتمثمة دىا
 اإل تبار التحصيمى المعردى المرتبط بميارات الكيب5
 بطا ة مبلحظة األداء لميارات الكيب5
كسكؼ تتناكؿ الباحثتاف ىذه األدكات بالترصيؿ ديما يمىا
أ-اإل تبار التحصيمى المعردى المرتبط بميارات الكيب5
تـ إعداد إ تبار التحصيؿ المعردى كدقا لم طكات التاليةا

أ - 1/حتذٓذ اهلذف مً اإلختباس التخصٔلى املعشفى:
تمثؿ اليدؼ مف اإل تبار التحصيمى المعردى دى ياس الجكانب المعردية المرتبطة
بميارات الكيب 5لطبلب الرر ة الثالثة بكمية التربية النكعية كذلؾ كدقا لثبلثة مستكيات مف
مستكيات تصنيؼ بمكـ الر مى تذكر -ديـ –تطبيؽ).

أ - 2/إعذاد الصْسة املبذئٔة لإلختباس التخصٔلى املعشفى:
تـ إعداد مرردات اإل تبار التحصيمى المعردى كالتى بمغ عددىا  )50مرردة دى صكرتيا
األكلية كعرضيا عمى السادة المحكميف مف المت صصيف دى مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ
ممحؽ )5كالتى تـ كضعيا دى صكرة  50أسئمة ا تيار مف متعدد 00 -سؤاؿ صكاب
ك طأ) كتـ مراعا ة تكزيل المرردات لتغطى المكضكعات التى تـ تحديدىا كمدل تحقيقيا
لؤلىداؼ التعميمية.
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أ - 3/تكذٓش دسجات التصخٔح ألطئلة اإلختباس التخصٔلى املعشفى:
تـ تقدير درجات التصحيح ألسئمة اإل تبار التحصيمى داإلجابة الصحيحة لكؿ سؤاؿ تـ
تقديرىا بدرجة كاحدة دقط كبالتالى أصبحت الدرجة الكمية لئل تبار التحصيمى  )50درجة.

أ - 4/إعذاد مفتاح اإلجابة لإلختباس التخصٔلى املعشفى:
تـ إعداد مرتاح اإلجابة لئل تبار التحصيمى المعردى المرتبط بميارات الكيب 5كالذل تـ
مف بللو تصحيح اإل تبار التحصيمى المعردى كالذل يظير ممحؽ.)2

أ - 5/صذم اإلختباس التخصٔلى املعشفى:
كيقصد بو درة اال تبار عمي ياس ما كضل لقياسو كلمتحقؽ مف صدؽ محتكم
اال تبار تـ عرضو دي صكرتو المبدئية عمي مجمكعة مف المت صصيف مف أساتذة تكنكلكجيا
التعميـ كبمغ عددىـ  ) 00كذلؾ لمحكـ عمي مدم مناسبة العبارات ككذلؾ صياغة العبارات
كتحديد كاضادة أم عبارات مقترحة ك د تـ التعديؿ بناء عمي أراء المت صصيف كما ىك
مكضح بالجدكؿ التاليا
عذٚي () 7
ِؼبًِ ارفبق اٌسبدح اٌّزخظظ ٓ١ػٍِ ٟفشداد اخزجبس اٌزؾظ ً١اٌّؼشفٟ
ِشاد ػذد ِشاد ػذَ
ػذد
ثٕٛد اٌزؾىُ١
االرفبق
االرفبق
شّٛي رغط١خ االخزجبس اٌّؼشفٌ ٟىً ٘ذف ِٓ
0
11
اال٘ذاف اٌّؼشف١خ اٌز ٟرزؼّٕٙب اٌٛؽذح
1
10
ِذ ٜاٌٛػٛػ ٚاٌذلخ ف ٟط١بغخ االسئٍخ
لذسرٙب ػٍ ٝل١بط اٌّسز٠ٛبد اٌّخزٍفخ ِٓ
0
11
اال٘ذاف
1
10
ِذِ ٜالئّخ اٌذسعخ اٌّمزشؽخ ٌىً سإاي

ِؼبًِ
االرفبق
%100
%90.90
%100
%90.90

است دمت الباحثتاف طريقة اتراؽ المت صصيف البالغ عددىـ  )00دي حساب ثبات
المبلحظيف لتحديد بنكد التحكيـ التي يتـ تنريذىا ب رط أف يسجؿ كؿ منيـ مبلحظاتو مستقبل
عف األ ر كتـ تحديد عدد مرات االتراؽ بيف المبلحظيف باست داـ معادلة ككبر Cooperا
نسبة االتراؽ= عدد مرات االتراؽ  /عدد مرات االتراؽ  +عدد مرات عدـ االتراؽ) )×
 000ككانت نسبة االتراؽ تراكحت بيف  )%000 %20.20كىي نسب اتراؽ مقبكلة.
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أ- 6/اإلىتاج اإللهرتّىى لإلختباس التخصٔلى املعشفى:
تـ تصميـ اإل تبار التحصيمى المعردى كانتاجو إلكتركنيا باست داـ بنؾ األسئمة عمى
مك ل المككدؿ  ) Moodleليتعامؿ معو جميل طبلب المجمكعات التجريبية كالذل يتـ مف
بللو اإلحتراظ ببيانات كدرجات الطبلب حيث أنو مصمـ كنظاـ إدارة تعمـ كيمكف كؿ طالب
مف الد كؿ إلى مجمكعتو كالتعامؿ معيا.

أ- 7/جذّل املْاصفات ّاألّصاٌ اليظبٔة لإلختباس التخصٔلى املعشفى:
دى ضكء تحميؿ محتكل ميارات بعض تطبيقات الكيب 5تـ إ تقاؽ األىداؼ السمككية
كالتى تـ است داميا دى إعداد جدكؿ المكاصرات كاألكزاف النسبية لئل تبار التحصيمى
المعردى كالذل يتضح كما دى الجدكؿ التالىا
عذٚي ()8
اٌّٛاطفبد ٚاألٚصاْ إٌسج١خ ٌإلخزجبس اٌزؾظ ٍٝ١اٌّؼشف ٝاٌّشرجؾ ثّٙبساد اٌ٠ٛت2.0

%15

%21.67
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%63.33

إٌّبسجخ
األسئٍخ
ػذد
ٚفمب
األ٘ذاف
ٌّسز٠ٛبد
اٌّغّٛ
َ اٌّٛػٛػبد اٌزؼٍ١ّ١خ
ٌزظٕ١ف ثٍ َٛاٌشلّٝ
ع
رطج١ك
فُٙ
رزوش
11
 .1رطج١مبد اٌ٠ٛت Web 2.0
5
2
ٚخظبئظٙب 4
ٚأّ٘١زٙب
ِٚؼب١٠ش رظّّٙ١ب.
 .2رظّ ُ١اٌّذٔٚبدٚ ،أداح
34
26
6
شجىخ اٌزٛاطً اإلعزّبػ2 ٝ
facebook
15
 .3رٛظ١ف أدٚاد اٌ٠ٛت 2.0
7
5
3
ف ٝاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
38
13
9
اٌّغّٛع اٌىٍٝ
60
سإاي
إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ

إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ

%18.331

%56.67
%25

%100
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أ - 8/حظاب صذم االتظام الذاخلٕ:
تـ التطبيؽ عمى عينة استطبلعية

كاميا  )50طالب مف طبلب كمية التربية

النكعية – جامعة طنطا كبعد التطبيؽ تـ حساب صدؽ المرردات بطريقة معامؿ ألرا لػ
كركنباخ  Alpha Cronbachحساب الثبات الكمي كصدؽ المرردات) كىك نمكذج االتساؽ
الدا مي المؤسس عمي معدؿ االرتباط البيني بيف المرردات كاال تبار ككؿ) معامؿ الثبات
الكمي كصدؽ المرردات يساكم  )0.202كىك معامؿ ثبات مرترل.

أ- 9/حظاب ثبات اختباس التخصٔل املعشيف
تـ حساب ثبات اال تبار  Reliabilityباست داـ التجزئة النصرية Split - Half
حيث تتمثؿ ىذه الطريقة دي تطبيؽ اال تبار مرة كاحدة ثـ يج أز إلي نصريف متكادئيف كيتـ
حساب معامؿ االرتباط بيف درجات ىذيف النصريف كبعد ذلؾ يتـ التنبؤ بمعامؿ ثبات اال تبار
ك د بمغ معامؿ الثبات الكمي لبل تبار بطريقة التجزئة النصرية لسبيرماف  /ب اركاف تساكم
) 0.205

دضبل عف أف معامؿ الثبات الكمي لبل تبار بطريقة التجزئة النصرية لػ جكتماف

ديساكم  )0.200مما ي ير إلي ارتراع معامؿ الثبات الكمي لبل تبار ككؿ.

أ - 10/حظاب صمً اختباس التخصٔل املعشيف
تـ تقدير زمف اال تبار دي ضكء المبلحظات كم ار بة أداء الطبلب دي التجريب
االستطبلعي بحساب متكسط األزمنة الكمية مف بلؿ مجمكع االزمنة لكؿ الطبلب عمي عدد
الطبلب ك د بمغ زمف اال تبار  )50د يقة.

أ - 11/حظاب معامالت الظَْلة ّالصعْبة ملفشدات اختباس التخصٔل املعشيف
تـ حساب معامبلت السيكلة كالصعكبة لبل تبار ككجد أنيا تراكحت ما بيف  0.50ك
 ) 0.00كترسر بأنيا ليست

ديدة السيكلة أك

ديدة الصعكبة كبالتالي ظؿ اال تبار

بمررداتو كما ىك  )50مرردة.

أ - 12/حظاب معامل التنٔٔض ملفشدات اختباس التخصٔل املعشيف
تـ حساب معامبلت التميز لبل تبار كتراكحت ما بيف  0.02ك  )0.05كبذلؾ تعتبر
مرردات اال تبار ذات درة مناسبة لمتمييز.
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أّ - 13/ضع اختباس التخصٔل املعشيف يف الصْسة اليَائٔة للتطبٔل
بعد حساب المعامبلت اإلحصائية أصبح ا تبار التحصيؿ المعردي دي صكرتو النيائية
بحيث ا تمؿ اإل تبار عمي  )50مرردة حيث كانت الدرجة العظمي لبل تبار  )50درجة
كبذلؾ أصبح اال تبار صالح كجاىز لمتطبيؽ دي كمو النيائي ممحؽ)2

ب -بطاقة مالحظة األداء املَاسى املشتبطة مبَاسات بعض تطبٔكات الْٓب:2
تـ إعداد بطا ة مبلحظة األداء الميارل المرتبطة بميارات الكيب 5كدقا لم طكات التاليةا

ب - 1/حتذٓذ اهلذف مً بطاقة مالحظة األداء املَاسى:
تمثؿ اليدؼ مف بطا ة مبلحظة األداء الميارل دى ياس جكانب األداء الميارل
لممكضكعات المحددة بميارات الكيب 5لطبلب الرر ة الثالثة بكمية التربية النكعية.

ب - 2/حتذٓذ مصادس إعذاد بطاقة مالحظة األداء املَاسى:
ا تممت مصادر إعداد بطا ة مبلحظة األداء الميارل المرتبطة بميارات الكيب 5مف
بلؿ آراء براء المت صييف دى المجاؿ مراجل كدراسات ككتب دى مجاؿ تطبيقات الكيب5
كدى ضكء ذلؾ تككنت بطا ة مبلحظة األداء الميارل دى صكرتيا المبدئية مف  )5محاكر
رئيسية ك  )05ميارة رئيسية ك  )05ميارة درعية.

ب - 3/ىظاو تكذٓش مظتْى األداء فى بطاقة مالحظة األداء املَاسى:
تـ صياغة عبارات بطا ة مبلحظة األداء الميارل دى صكرة عبارات سمككية إجرائية كتـ
تحديد أسمكب كنظاـ تقدير مستكيات الطبلب دى أداء كؿ ميارة بصكرة مكضكعية كتـ تقسيـ
مستكيات درجات أداء الطبلب حيث يحصؿ كؿ طالب دى كؿ عبارة عمىا
أداء الطالب صحيح بدكف أ طاء = درجة.
لـ يؤد الطالب الميارة = صرر.
عذٚي ()9
ٔظبَ رمذ٠ش اٌذسعبد ٌجطبلخ ِالؽظخ األداء اٌّٙبس ٜاٌّشرجطخ ثّٙبساد اٌ٠ٛت2
ِسز ٜٛأداء اٌّٙبسح
ٌُ ٠إد
0

أد ٜاٌّٙبسٖ
1
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ككذلؾ تـ كضل معيار التصحيح دأصبحت الدرجة العظمى لبطا ة مبلحظة األداء
الميارل المرتبطة بميارات الكيب )05 5كالدرجة الصغرل صرر).

ب - 4/صذم بطاقة مالحظة األداء املَاسى:
بعد اإلنتياء مف إعداد الصكرة األكلية لبطا ة مبلحظة األداء الميارل المرتبطة بميارات
الكيب 5تـ عرضيا عمى مجمكعة مف السادة المحكميف كالمت صصيف دى المجاؿ ممحؽ
 ) 5لحساب صدؽ البطا ة كذلؾ مف بلؿ تحديد مدل تسمسؿ ميارات البطا ة كارتباطيا
بالميارات الرئيسية كمدل د ة الصياغة المغكية لتظير البطا ة دى صكرتيا النيائية
ممحؽ.)00

ب - 5/حظاب صذم االتظام الذاخلٕ:
كتـ حساب االتساؽ الدا مي كصدؽ العبارات بطريقة

معامؿ ألرا لػ كركنباخ Alpha

 Cronbachكىك نمكذج االتساؽ الدا مي المؤسس عمي معدؿ االرتباط البيني بيف العبارات
كالبطا ة ككؿ) كبمغ معامؿ الثبات الكمي كصدؽ العبارات لمبطا ة يساكم

 )0.025كىك

معامؿ ثبات مرترل.

ب - 6/اختباس ثبات بطاقة مالحظة األداء ّاملشتبطة مبَاسات ادتٔل الجاىى للْٓب
تـ حساب ثبات البطا ة  Reliabilityباست داـ التجزئة النصرية  Split - Halfحيث
تتمثؿ ىذه الطريقة دي تطبيؽ البطا ة مرة كاحدة ثـ يج أز إلي نصريف متكادئيف كيتـ حساب
معامؿ االرتباط بيف درجات ىذيف النصريف كبعد ذلؾ يتـ التنبؤ بمعامؿ ثبات البطا ة كبمغ
معامؿ الثبات الكمي لمبطا ة بطريقة التجزئة النصرية لسبيرماف  /ب اركاف يساكم )0.022
د ضبل عف أف معامؿ الثبات الكمي لمبطا ة بطريقة التجزئة النصرية لػ جكتماف ديساكم
 )0.022مما ي ير إلي ارتراع معامؿ الثبات الكمي لمبطا ة ككؿ.

ب - 7/حظاب صمً بطاقة مالحظة األداء ّاملشتبطة مبَاسات بعض تطبٔكات الْٓب2
امت الباحثة بتقدير زمف البطا ة دي ضكء المبلحظات كم ار بة أداء الطبلب دي
التجريب االستطبلعي بحساب متكسط األزمنة الكمية مف بلؿ مجمكع االزمنة لكؿ الطبلب
عمي عدد الطبلب ك د بمغ زمف البطا ة  )22د يقة.
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ب- 8/حظاب معامالت الظَْلة ّالصعْبة ملفشدات بطاقة مالحظة األداء ّاملشتبطة مبَاسات بعض
تطبٔكات الْٓب2
تـ حساب معامبلت السيكلة كالصعكبة لمبطا ة ككجد أنيا تراكحت ما بيف  0.50ك
 ) 0.05كترسر بأنيا ليست

ديدة السيكلة أك

ديدة الصعكبة كبالتالي ظمت البطا ة

بمررداتيا كما ىي  )05مرردة.

ب - 9/حظاب معامل التنٔٔض ملفشدات بطاقة مالحظة األداء ّاملشتبطة مبَاسات بعض تطبٔكات
الْٓب2
تـ حساب معامبلت التميز لمبطا ة كتراكحت ما بيف  0.50ك  )0.00كبذلؾ تعتبر
مرردات البطا ة ذات درة مناسبة لمتمييز.

بّ - 10/ضع بطاقة مالحظة األداء ّاملشتبطة مبَاسات بعض تطبٔكات الْٓب2يف الصْسة اليَائٔة
للتطبٔل
بعد حساب المعامبلت اإلحصائية أصبحت بطا ة مبلحظة األداء العممي المرتبط بميارات
بعض تطبيقات الكيب5
دي صكرتيا النيائية بحيث ا تممت عمي  )05مرردة كانت الدرجة العظمي لمبطا ة )05
كالنياية الصغرم  )0كما تـ كضل معيار لمتصحيح  Rubricكبذلؾ أصبحت البطا ة صالحة
كجاىزة لمتطبيؽ دي كميا النيائي ممحؽ.)00

سابعا :ىتائج البخح ّتفظريٍا:
تضمف ىذا الجزء اإلجابة عمى أسئمة البحث

كعرض نتائج البحث ال اصة

بالمجمكعتيف التجريبيتيف كترسيرىا كذلؾ لتحديد أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ أ راف) ببيئة
التعمـ السحابية عمى تنمية ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0لدل طبلب كمية
التربية النكعية ككذلؾ تقديـ بعض التكصيات كالمقترحات .كما امت الباحثتاف بإست داـ
أسمكب اإلحصاء البارامترل  )Parametric Statisticلمعالجة البيانات الكمية ألدكات
البحث ككذلؾ تمت عمميات التحميؿ اإلحصائى لمبيانات بإست داـ برنامج )SPSS V.22
مف بلؿ إست داـ مجمكعة مف األساليب اإلحصائية لمتكصؿ إلى نتائج البحث الحالى كىـا
إ تبار "ت" " "t-testلمتكسطيف غير مرتبطيف مربل إيتا 2
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باإلضادة إلى حساب معامؿ إرتباط بيرسكف  )rلحساب العبل ة اإلرتباطية بيف المتغيرات
التابعة لمبحث كمعادلة الكسب المعدؿ لببلؾ لحساب نسبة الكسب.

 .1اإلجابة على أطئلة البخح الفشعٔة:
امت الباحثتاف باإلجابة عمى أسئمة البحث الررعية ديما يمىا

أ  -اإلجابة عً الظؤال الفشعى األّل:
لئلجابة عف السؤاؿ الررعى األكؿ الذل ينص عمى " ما ميارات تصميـ بعض تطبيقات
الكيب  5.0الكاجب تنميتيا لدل طبلب كمية التربية النكعية ؟ "

امت الباحثتاف باإلطبلع

عمى الدراسات كالمراجل التى تناكلت ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0كالتى يمكف
تنميتيا لدل طبلب الرر ة الثالثة بكمية التربية النكعية كتكصمت الباحثتاف إلى ائمة
الميارات المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0ثـ امتا بعرض تمؾ القائمة
المبدئية عمى مجمكعة مف السادة المحكميف دى مجاؿ الت صص ثـ تـ تعديؿ تمؾ القائمة
دى ضكء آرائيـ كمقترحاتيـ حتى تـ التكصؿ إلى ائمة الميارات دى صكرتيا النيائية
ممحؽ .)0

ب  -اإلجابة عً الظؤال الفشعى الجاىى:
لئلجابة عف السؤاؿ الررعى الثانى الذل ينص عمى " ما األسس كالمعايير التربكية
البلزمة لتصميـ بيئة تعمـ سحابية ائمة عمى ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) لتنمية
ميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب 5.0لدل طبلب كمية التربية النكعية ؟ "

امت

الباحثتاف باإلطبلع عمى الدراسات كالمراجل كتكصمتا إلى ائمة المعايير المرتبطة بتصميـ
البيئات السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ ثـ امتا بعرض تمؾ القائمة المبدئية عمى
مجمكعة مف السادة المحكميف دى مجاؿ الت صص ثـ تـ تعديؿ تمؾ القائمة كدقا آلرائيـ
حتى تـ التكصؿ إلى ائمة المعايير دى صكرتيا النيائية ممحؽ )5

ج  -اإلجابة عً الظؤال الفشعى الجالح:
لئلجابة عف السؤاؿ الررعى الثالث الذل ينص عمى " ما التصكر المقترح لتصميـ بيئة
التعمـ السحابية القائمة عمى ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ  /أ راف) لتنمية ميارات تصميـ بعض
تطبيقات الكيب  5.0لدل طبلب كمية التربية النكعية ؟ "

امت الباحثتاف باإلطبلع عمى

نماذج التصميـ التعميمى لبيئات التعمـ اإلدتراضية ككذلؾ نماذج التصميـ التعميمى التى امت
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الدراسات السابقة باست داميا دى البيئات السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ كدى ضكء ما
سبؽ امت الباحثتاف بتبنى نمكذج عبد المطيؼ الجزار  )5000كالذل تـ عرضو دى
إجراءات البحث ؛ كليظير كدقا لذلؾ النمكذج السيناريك التعميمى لبيئة التعمـ السحابية دى
صكرتو النيائية ممحؽ  )5ك ا ات المك ل التعميمى ممحؽ .)0

د  -اإلجابة عً الظؤال الفشعى الشابع:
لئلجابة عف السؤاؿ الررعى الرابل الذل ينص عمى " ما أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ
/أ راف) ببيئة التعمـ السحابية عمى تنمية الجكانب المعردية ال اصة بميارات تصميـ بعض
تطبيقات الكيب  5.0لدل طبلب كمية التربية النكعية؟ " تتطمب اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ
إ تبار صحة الررض األكؿ " يكجد درؽ داؿ إحصائيان عند مستكم  )α ≤0.05بيف
متكسطي درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية األكلي دعـ المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ
أ راف) دي التطبيؽ البعدم ال تبار التحصيؿ المعردي المرتبط بميارات تصميـ بعض تطبيقات
الكيب  5.0كذلؾ مف بلؿ است داـ ا تبار  t-testلمتكسطيف غير مرتبطيف) لممقارنة بيف
متكسطي درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية األكلي دعـ المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ
أ راف) دي التطبيؽ البعدم ال تبار التحصيؿ المعردي المرتبط بميارات تصميـ بعض تطبيقات
الكيب  5.0كاست داـ إحصاء مربل ايتا لحساب حجـ التأثير.

ٍـ  -اإلجابة عً الظؤال الفشعى ارتامع:
لئلجابة عف السؤاؿ الررعى ال امس الذل ينص عمى " ما أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ
معمـ  /أ راف) ببيئة التعمـ السحابية عمى تنمية الجكانب األدائية لتصميـ بعض تطبيقات
الكيب  5.0لدل طبلب كمية التربية النكعية ؟" تتطمب اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ إ تبار صحة
الررض الثانى " يكجد درؽ داؿ إحصائيان عند مستكم  )0.02≤ αبيف متكسطي درجات
طبلب المجمكعتيف

التجريبية األكلي دعـ المعمـ)

كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي

التطبيؽ البعدم لبطا ة مبلحظة األداء المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب 5.0
" كذلؾ مف بلؿ است داـ ا تبار  t-testلمتكسطيف غير مرتبطيف) لممقارنة بيف متكسطي
درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية األكلي دعـ المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي
التطبيؽ البعدم لبطا ة مبلحظة األداء المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب 5.0
كاست داـ إحصاء مربل ايتا لحساب حجـ التأثير.
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ّ  -اإلجابة عً الظؤال الفشعى الظادغ:
لئلجابة عف السؤاؿ الررعى السادس الذل ينص عمى " ما العبل ة اإل رتباطية بيف درجات
طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف عمي ا تبار التحصيؿ المعردي كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة
األداء المرتبطيف بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب 5.0؟" تتطمب اإلجابة عمى ىذا
السؤاؿ إ تبار صحة الررض الثالث " تكجد عبل ة ارتباطية دالة مكجبة بيف درجات طبلب
المجمكعتيف التجريبيتيف عمي ا تبار التحصيؿ المعردي كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة األداء
المرتبطيف بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  " 5.0كذلؾ مف بلؿ حساب معامؿ ارتباط
بيرسكف  )rبيف درجات طبلب المجمكعتاف التجريبيتاف عمى أدكات البحث.

 .2قٔاغ مذى تهافؤ زتنْعات البخح:
كلكي تتحؽ الباحثتاف مف تكادؤ المجمكعتيف بميا تـ است داـ ا تبار""t- test
"لمتكسطيف غير مرتبطيف" كتـ حساب النسبة الرائية باست داـ ا تبار Levene's Test
for

 Equality of Variancesكيكضح الجدكؿ التالي نتائج المتكسطات كاالنحرادات

المعيارية ك يمة "ت" كما يميا
عذٚي ( ) 10
دالٌخ اٌفشٚق ثِ ٓ١زٛسط ٟدسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ األ( ٌٟٚدػُ اٌّؼٍُ) ٚاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ
اٌضبٔ١خ (دػُ األلشاْ) ف ٟاٌزطج١ك اٌمجٍ ٟػٍ ٟاخزجبس اٌزؾظ ً١اٌّؼشفٚ ، ٟثطبلخ ِالؽظخ األداء
اٌّشرجطخ ثّٙبساد رظّ ُ١ثؼغ رطج١مبد اٌ٠ٛت 2.0
االخزجبس
اٌزؾظً١
اٌّؼشفٟ
ثطبلخ
ِالؽظخ
األداء
اٌّٙبسٞ

اٌزغش٠ج١خ
األٌٟٚ
اٌّؼٍُ)
اٌضبٔ١خ
األلشاْ)
األٌٟٚ
اٌّؼٍُ)
اٌضبٔ١خ
األلشاْ)

(دػُ
(دػُ
(دػُ
(دػُ

اٌّزٛسؾ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

4.48

2.26

دسعخ
اٌؾش٠خ
78

4.30

2.09

5.45

2.11

5.65

1.46

78
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لّ١خ
" ف"

لّ١خ
"د"

1.80
6

.359

4.41
2

.493

ِسزٞٛ
اٌذالٌخ
غ١ش
داٌخ
غ١ش
داٌخ
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ت ير نتائج الجدكؿ السابؽ إليا تكادؤ المجمكعتيف مف حيث متكسط األداء القبمي
ال تبار التحصيؿ المعردي كبطا ة مبلحظة األداء المرتبط بميارات تصميـ بعض تطبيقات
الكيب 5.0

كذلؾ ألف يمة " ؼ " المحسكبة أ ؿ مف يمة " ؼ " الجدكلية عند درجة

حرية  )20مما يدؿ عمي أف الررؽ بيف متكسطي المجمكعتيف غير داؿ كبذلؾ تككف
المجمكعتاف متكادئتيف مف ح يث المستكم المبدئ ال تبار التحصيؿ المعردي كبطا ة مبلحظة
األداء المرتبط بميارات الكيب.5

 .3إختباس صخة فشّض البخح ّمياقؼة ىتائجَا:
تـ إ تبار صحة دركض البحث كمنا ة نتائجيا كما يمىا

أ  -اختباس صخة الفشض األّل ّمياقؼة ىتائجُ:
لمتحقؽ مف صحة الررض األكؿ مف دركض البحث كالذم ينص عميا "يكجد درؽ داؿ
إحصائيان عند مستكم  )α ≤0.05بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية
األكلي دعـ المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي التطبيؽ البعدم ال تبار التحصيؿ

المعردي المرتبط بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب ."5.0
تـ التأكد مف تكادر

رط التكادؤ لممجمكعتيف كتـ تطبيؽ ا تبار  t-testلمتكسطيف غير

مرتبطيف) لممقارنة بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية األكلي دعـ المعمـ)
كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي التطبيؽ البعدم ال تبار التحصيؿ المعردي المرتبط بميارات
تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0كذلؾ بعد حساب المتكسطات كاالنحرادات المعيارية
لدرجات طبلب المجمكعتيف التجريبية األكلي دعـ المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ أ راف)
كالجدكؿ التالي يم ص ىذه النتائج.
عذٚي ( ) 11
لّ١خ " د " ٚدالٌزٙب اإلؽظبئ١خ ٌٍفشق ثِ ٓ١زٛسط ٟدسعبد ؽالة اٌّغّٛػز ٓ١اٌزغش٠ج١خ األٌٟٚ
(دػُ اٌّؼٍُ) ٚاٌزغش٠ج١خ اٌضبٔ١خ (دػُ ألشاْ) ف ٟاٌزطج١ك اٌجؼذ ٞالخزجبس اٌزؾظ ً١اٌّؼشف ٟاٌّشرجؾ
ثّٙبساد رظّ ُ١ثؼغ رطج١مبد اٌ٠ٛت 2.0
اٌّغّٛػخ
اٌزغش٠ج١خاألٌٟٚ
(دػُ اٌّؼٍُ)
اٌزغش٠ج١خاٌضبٔ١خ
(دػُ ألشاْ)

اٌّزٛ
سؾ

االٔؾشاف
اٌّؼ١بسٞ

51.25

5.10

48.18

5.01

دسعخ
اٌؾش٠خ

78

لّ١خ
"د"

2.719
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ِسزٛ
ٞ
اٌذالٌخ
داٌخ

ِشثغ
ئ٠زب
2
0.74
8

ؽغُ
اٌزأص١ش

5.928

لٛح
دالٌخ
اٌزأص١ش
وج١ش
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نتبيف مف النتائج التي يم صيا الجدكؿ السابؽ أف يمة "ت" دالة عند مستكم ≤
 0.02مما ي ير إلي كجكد درؽ إلي كجكد درؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طبلب

التجريبية األكلي دعـ المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي التطبيؽ البعدم ال تبار
التحصيؿ المعردي المرتبط بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0لصالح المجمكعة
التجريبية األكلي دعـ المعمـ)

أ  -مياقؼة ىتائج الفشض األّل:
تـ بكؿ الررض األكؿ مف دركض البحث كالذم ينص عميا " يكجد درؽ داؿ إحصائيان

عند مستكم ≤ )0.02بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية األكلي دعـ
المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي التطبيؽ البعدم ال تبار التحصيؿ المعردي المرتبط
بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0لصالح المجمكعة التجريبية األكلي دعـ المعمـ).
كذلؾ ألف بيئة الحكسبة السحابية ذات نمط الدعـ معمـا يمكف لمطالب التراعؿ مل
الباحثة لتكضيح بعض النقاط الغامضة كتكجيو الطبلب إلى ضركرة البحث كاالطبلع عمى
المصادر لمكصكؿ لممعمكمة ب كؿ متزامف مف بلؿ غرؼ الحكار المبا ر التي تتيحيا البيئة
لمطبلب مف بلؿ  Hangoutكب كؿ غير متزامف مف بلؿ البريد اإللكتركني Gmail
كما أف المتعمميف دى بيئة الحكسبة السحابية يمكف تزكيدىـ بمنظكمة متنكعة مف
األدكات كمصادر المعمكمات إلست داميا دي إنتاج معارؼ جديدة بدالن مف تقديـ المحتكل كما
يتضمنو مف معمكمات كمعارؼ باسمكب

كما أف أن طة التعمـ دي ظؿ النظرية

طي

اإلتصالية ال تتضمف كضل يكدان كبيرة مف بؿ المعمـ عمى أن طو التعمـ نظ ارن ألف المتعمـ

يقكـ بأن طة التعمـ التي يرضميا دي ظؿ كجكد حيز كبير مف البدائؿ ألن طة التعمـ التي

تساعد المتعمـ عمى تنمية التحصيؿ المعردى لديو.
كىذا ما أكدتو نتائج دراسة كؿ مف
دراسة منى نصر ك يماء عكؼ

)5000؛ كدراسة محمد مسعكد كزياكدم

ىكانج )5005 Mohamed & huang؛ كدراسة كداء ريؼ كمحمد حسف كسميرة كردم
ككداء اليادي )5005؛ كدراسة عائ ة العمرم كتغريد الرحيمي )5000؛
 ;)etal, 2014كدراسة )Filippo, etal, 2015
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كما أف تقديـ الدعـ لمطبلب مف المعمـ يجعميـ أكثر درة عمى تنظيـ تعمميـ كيصبح
الطبلب أكثر حرصا عمى الم اركة كالتراعؿ كأكثر جدية دى األداء كما أف كجكد دعـ بيف
المعمـ كالمتعمـ يراعى الرركؽ الرردية بيف المتعمميف حيث أف الطالب يرغب بالتكاصؿ الرردل
مل معممو مما يعمؿ عمى اذابة م اعر ال كؼ كال جؿ

كما أف أدضؿ أنكاع الدعـ ىك ما

يتـ تقديمو مف بلؿ الب ر مل التكنكلكجيا حيث يعمؿ المعمـ عمى م ار بو طبلبو عف رب
ليقدـ ليـ الدعـ ك ت الحاجة مف

بلؿ

بكة االنترنت مما يعمؿ عمى تنمية التحصيؿ

المعردى لدل الطبلب.
كىذا ما أكدتو نتائج عديد مف الدراسات كالتى منيا دراسة ا رؼ زيداف كليد الحمراكل
كائؿ عبد الحميد ) 2015 ،؛ ( (Kelm and Connel,; )Stahr, 2008 (;(Reiser , 2004
,2004); (Mehdipour&Hamideh, 2013); ( Sarrab, etal, 2012);(Holton,et al
( , 2006

كىذا ما أكدتو أيضا النظرية البنائية اإلجتماعية Constructivism Theory
Socialا حيث أف عممية التعمـ تتـ مف بلؿ التراعؿ اإلجتماعى كالتعاكف الذل يحدث بيف
المتعمميف كالمعمميف مف بلؿ أ كاؿ الدعـ كالمساعدة الم تمرة تساعد المتعمميف عمى
إنجاز المياـ التعميمية الم تمرة كالتى يصعب عمييـ أداؤىا ب كؿ مستقؿ كحؿ الم كبلت
بأنرسيـ كت طى العقبات التى تكاجييـ .
كبالرغـ مف أف نتيجة اال تبار تكضح أف اال تبلؼ بيف األداء القبمي كاألداء البعدم
ا تبلدان معنكيان أم ال يرجل لمصددة ديك ال ي برنا بالكثير عف كة نمط الدعـ معمـ) كلذلؾ

نقكـ بحساب إحصاء مربل ايتا لحساب حجـ التأثير ك د بمغ مربل إيتا  )0.200كىذا يعني

أف  % 20مف الحاالت يمكف أف يعزم التبايف دي األداء إلي تأثير نمط الدعـ معمـ)؛ مما د
يككف لو أث ارن كبي ارن دي تنمية التحصيؿ المعردي المرتبط بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب

.5.0
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شىً ( )8
دسعبد ؽالة اٌّغّٛػز ٓ١اٌزغش٠ج١خ األ( ٌٟٚدػُ اٌّؼٍُ) ٚاٌزغش٠ج١خ اٌضبٔ١خ (دػُ ألشاْ) ف ٟاٌزطج١ك
اٌجؼذ ٞالخزجبس اٌزؾظ ً١اٌّؼشف ٟاٌّشرجؾ ثّٙبساد رظّ ُ١ثؼغ رطج١مبد اٌ٠ٛت .2.0

ب  -اختباس صخة الفشض الجاىى ّمياقؼة ىتائجُ:
لمتحقؽ مف صحة الررض الثاني مف دركض البحث كالذم ينص عميا "يكجد درؽ داؿ
إحصائيان عند مستكم  ) 0.02≤ αبيف متكسطي درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية
األكلي دعـ المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي التطبيؽ البعدم لبطا ة مبلحظة

األداء المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب ." .5.0
تـ التأكد مف تكادر

رط التكادؤ لممجمكعتيف كتـ تطبيؽ ا تبار  t-testلمتكسطيف

غير مرتبطيف) لممقارنة بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية األكلي دعـ
المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي التطبيؽ البعدم لبطا ة مبلحظة األداء المرتبطة
بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0كذلؾ بعد حساب المتكسطات كاالنحرادات
المعيارية لدرجات طبلب المجمكعتيف التجريبية األكلي دعـ المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ
أ راف) كالجدكؿ التالي يم ص ىذه النتائج.
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عذٚي ( ) 12
لّ١خ " د " ٚدالٌزٙب اإلؽظبئ١خ ٌٍفشق ثِ ٓ١زٛسط ٟدسعبد ؽالة اٌّغّٛػز ٓ١اٌزغش٠ج١خ األٌٟٚ
(دػُ اٌّؼٍُ) ٚاٌزغش٠ج١خ اٌضبٔ١خ (دػُ ألشاْ) ف ٟاٌزطج١ك اٌجؼذٌ ٞجطبلخ ِالؽظخ األداء اٌّشرجطخ
ثّٙبساد رظّ ُ١ثؼغ رطج١مبد اٌ٠ٛت .2.0
ِسزِ ٛشثغ
لٛح
دسعخ
ؽغُ
لّ١خ
االٔؾشاف
اٌّزٛ
ئ٠زب
دالٌخ
ٞ
اٌؾش٠
اٌّغّٛػخ
اٌزأص١ش
"د"
اٌّؼ١بسٞ
سؾ
اٌزأص١ش
ح
اٌذالٌخ 2
اٌزغش٠ج١خ
األ ٌٟٚدػُ 5.11 69.00
اٌّؼٍُ)
0.81
وج١ش
8.59
 5.615داٌخ
78
1
اٌزغش٠ج١خ
اٌضبٔ١خ (دػُ 5.40 75.60
ألشاْ)

نتبيف مف النتائج التي يم صيا الجدكؿ السابؽ أف يمة "ت" دالة عند مستكم ≤
 0.02مما ي ير إلي كجكد درؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طبلب التجريبية األكلي
دعـ المعمـ) كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي التطبيؽ البعدم لبطا ة مبلحظة األداء

المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  -.5.0لصالح المجمكعة التجريبية الثانية
دعـ أ راف) .

 مياقؼة ىتائج الفشض الجاىٕ:
تـ بكؿ الررض الثاني مف دركض البحث كالذم ينص عميا " يكجد درؽ داؿ
إحصائيان عند مستكم ≤ )0.02بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعتيف التجريبية األكلي
دعـ المعمـ)

كالتجريبية الثانية دعـ أ راف) دي التطبيؽ البعدم لبطا ة مبلحظة األداء

المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  -"5.0لصالح المجمكعة التجريبية الثانية
دعـ أ راف) .
كيرجل ذلؾ إلي أنو دى مجمكعة دعـ األ راف يمكف لممتعمميف التراعؿ مل بعضيـ
البعض ب كؿ متزامف م ف بلؿ غرؼ الحكار المبا ر التي تتيحيا البيئة لمطبلب مف بلؿ
 Hangoutكب كؿ غير متزامف مف بلؿ البريد اإللكتركني  Gmailأك است داـ منتديات
المنا ة كالم اركة بمكضكعات حكؿ تعمـ ميارات الكيب 5أك الرد عمى مكضكعات اصة
بأسئمة حكؿ

طكات أداء بعض الميارات باإلستعانة بالنصكص كالصكر كمقاطل الريديك

كغيرىا مف الكسائط التى تساىـ دى إتقاف المتعمميف لمميارات الم تمرة باإلضادة إلى است داـ
رابط الت ارؾ االجتماعي حكؿ الكحدة كالذم يؤدم إلى اإلنتقاؿ إلى المجمكعة ال اصة بو
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عمى  Google Groupمما يسمح لممتعمميف بتجنب األ طاء التى يقعكا دييا بالنسبة
لبعض الميارات كالكصكؿ تدريجيا إلى اتقاف تمؾ الميارات.
كىذا يترؽ مل ما أكدتو النظرية البنائية اإلجتماعية Constructivism Theory
 Socialا حيث أ ار ديجكتسكى إلى أف عممية التعمـ التى تتـ مف بلؿ التراعؿ اإلجتماعى
كالتعاكف الذل يحدث بيف المتعمميف كأ رانيـ األكثر برة مف بلؿ أ كاؿ الدعـ كالمساعدة
الم تمرة تساعد المتعمميف عمى إنجاز المياـ التعميمية الم تمرة كالتى يصعب عمييـ أداؤىا
ب كؿ مستقؿ كحؿ الم كبلت بأنرسيـ كت طى العقبات التى تكاجييـ.
كىذا ما أكدنو أيضا نظرية النمك المعردى Conitive Development Theoryا
كالتى أ ارت إلى أنو عمى المتعمـ التكاصؿ كالتراعؿ كالت ارؾ مف بلؿ مجمكعات العمؿ دى
البيئة المحيطة حتى ي تعمـ ب كؿ أدضؿ مما يؤدل دكر ىاـ دى نمك المعردة

كما أ ار إلى

أف المتعمـ يحتاج إلى الدعـ كالتكجيو بأنماط م تمرة لكى تزداد درجة ديمو كينتقؿ إلى
المراحؿ المتقدمة دى التعمـ
كىذا ما أكدتو نتائج عديد مف الدراسات كالتى منيا دراسة Garcia, Roman
) and Pardo (2006دراسة ) schilisslberg and Moscou (2011كدراسة
نادر

يمى  )5000كدراسة حمدل أحمد عبد العظيـ  )5000كدراسة ىانى ال يخ

)5000
كما المتعمميف دى بيئة الحكسبة السحابية يمكف تزكيدىـ بمنظكمة متنكعة مف
األدكات كمصادر المعمكمات التى تساعدىـ دى اكتساب تمؾ الميارات مثؿ لقطات الريديك
كالعركض التقديمية التى تتيحيا الباحثتاف لممتعمميف مف

بلؿ البيئة عمى أداة الت زيف

السحابى  Google Driveإلست داميا دي تعمـ طكات أداء الميارات

مما يساىـ دى

تنمية ميارات الكيب.5
كىذا ما أكدتو نتائج دراسة كؿ مفا منى نصر ك يماء عكؼ
مسعكد كزياكدم ىكانج )5005 Mohamed & huang؛ كداء
كسميرة كردم ككداء اليادي

)5000؛ محمد
ريؼ كمحمد حسف

)5005؛ عائ ة العمرم كتغريد الرحيمي

)Filippo, etal, 2015 ;)Marijana, etal, 2014
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كبالرغـ مف أف نتيجة بطا ة مبلحظة األداء تكضح أف اال تبلؼ بيف األداء القبمي
كاألداء البعدم ا تبلدان معنكيان أم ال يرجل لمصددة ديى ال ت برنا بالكثير عف كة ا تبلؼ

أنماط الدعـ أ راف) ببيئات التعمـ السحابية كلذلؾ نقكـ بحساب إحصاء مربل ايتا لحساب

حجـ التأثير ك د بمغ مربل إيتا  )0.000كىذا يعني أف  %20مف الحاالت يمكف أف يعزم
التبايف دي األداء إلي تأثير المعالجة باست داـ أنماط الدعـ أ راف) ببيئات التعمـ السحابية ؛
مما د يككف لو أث ارن كبي ارن دي تنمية األداء المرتبط بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب

.5.0

شىً ( ) 9
دسعبد ؽالة اٌّغّٛػز ٓ١اٌزغش٠ج١خ األ( ٌٟٚدػُ اٌّؼٍُ) ٚاٌزغش٠ج١خ اٌضبٔ١خ (دػُ ألشاْ) ف ٟاٌزطج١ك
اٌجؼذٌ ٞجطبلخ ِالؽظخ األداء اٌّشرجؾ ثّٙبساد رظّ ُ١ثؼغ رطج١مبد اٌ٠ٛت 2.0

ج -

إختباس صخة الفشض الجالح ّمياقؼة ىتائجُ:

لمتحقؽ مف صحة الررض الثالث مف دركض البحث كالذم ينص عميا" تكجد عبل ة
ارتباطية دالة مكجبة بيف درجات طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف عمي ا تبار التحصيؿ
المعردي كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة األداء المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات
الكيب .5.0
تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف عمي
ا تبار التحصيؿ المعردي كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة األداء المرتبطة بميارات تصميـ
بعض تطبيقات الكيب  . 5.0كما ىك مكضح بالجدكؿ التاليا
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عذٚي ()13
لّ١خ "س" ٚدالٌزٙب االؽظبئ١خ ٌٍؼاللخ االسرجبؽ١خ ثِ ٓ١زغ١شاد اٌجؾش
ثطبلخ اٌّالؽظخ
اٌزؾظ ً١اٌّؼشفٟ
اٌّزغ١شاد
*.643
اٌزؾظ ً١اٌّؼشفٟ
ثطبلخ اٌّالؽظخ

ت ير نتائج الجدكؿ السابؽ إليا
كجكد عبل ة إرتباطية دالة مكجبة عند مستكم  )0.02بيف درجات طبلب
المجمكعتيف التجريبيتيف عمي ا تبار التحصيؿ المعردي كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة األداء
المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب  5.0حيث بمغت يمة "ر" .)0.505
كيمك ف لمباحث بكؿ الررض الثالث مف دركض البحث كالذم ينص عمي " تكجد
عبل ة ارتباطية دالة مكجبة بيف درجات طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف عمي ا تبار التحصيؿ
المعردي كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة األداء المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات
الكيب " .5.0

 مياقؼة ىتائج الفشض الجاالح:
تـ بكؿ الررض الثالث مف دركض البحث كالذم ينص عمي " تكجد عبل ة ارتباطية
دالة مكجبة بيف درجات طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف عمي ا تبار التحصيؿ المعردي
كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة األداء المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب " .5.0
كيرجل ذلؾ إلى أف ديـ المتعمـ لممحتكل التعميمى ب كؿ جيد كمتقف يجعمو يقكـ ببناء
المعانى كالمعارؼ ب كؿ جيد بناءا عمى لما لديو مف معمكمات مما يساعد عمى نمكه المعردى
كبالتالى زيادة التحصيؿ المعردى لديو كالذل بدكره يؤدل إلى تنمية أداؤه الميارل لمريـ
الجيد ل طكا ت أداء الميارة كالمكجكدة بالمحتكل المعردى ب كؿ ترصيمى كما أف دعـ المتعمـ
يقكـ عمى تقديـ تكجييات كار ادات نصية -صكر – لقطات ديديك -كغيرىا ) مف كؿ مف
المعمـ أك األ راف لمساعدة المتعمـ عمى ديـ المحتكل التعميمى كانجاز المياـ التعميمية
المطمكبة منو.
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كىذا ما أكدتو نتائج دراسة كؿ مفا منى نصر ك يماء عكؼ
مسعكد كزياكدم ىكانج )5005 Mohamed & huang؛ كداء
كسميرة كردم ككداء اليادي

)5000؛ محمد
ريؼ كمحمد حسف

)5005؛ عائ ة العمرم كتغريد الرحيمي

)5000؛

)Filippo, etal, 2015 ;)Marijana, etal, 2014

د  -اختباس صخة الفشض الشابع ّمياقؼة ىتائجُ:
لمتحقؽ مف صحة الررض الرابل مف دركض البحث كالذم ينص عميا "يحقؽ
ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ أ راف) ببيئات التعمـ السحابية نسبة كسب دي درجات طبلب
المجمكعتيف التجريبيتيف عمي ا تبار التحصيؿ المعردى كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة
األداء المرتبطيف بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0
امت الباحثتاف بحساب متكسطي درجات طبلب المجمكعات التجريبية عمي التحصيؿ
المعردى المرتبط بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة
األداء المرتبطة بميارات تصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0دي التطبيقيف القبمي كالبعدم
لحساب أثر ا تبلؼ أنماط الدعـ معمـ أ راف) ببيئات التعمـ السحابية باست داـ معادلة
الكسب المعدؿ لببلؾ كالجدكؿ التالى يكضح ىذه النتائجا
عذٚي ( )14
ٔسجخ اٌىست اٌّؼذي ٌجالن ث ٓ١اٌّزٛسط ٓ١اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٌ ٞذسعبد اٌّغّٛػبد اٌزغش٠ج١خ ػٍٟ
اخزجبس اٌزؾظ ً١اٌّؼشفٚ ٝدسعبر ُٙػٍ ٟثطبلخ ِالؽظخ األداء اٌّشرجط ٓ١ثّٙبساد رظّ ُ١ثؼغ
رطج١مبد اٌ٠ٛت .2.0
ّٔؾ اٌذػُ

االخزجبس

اٌزغش٠ج١خ
ألٌٟٚ
(دػُ اٌّؼٍُ)

اٌزؾظ ً١اٌّؼشفٟ

اٌزغش٠ج١خ
اٌضبٔ١خ (دػُ
ألشاْ)

ثطبلخ اٌّالؽظخ
اٌزؾظ ً١اٌّؼشفٟ
ثطبلخ اٌّالؽظخ

اٌزطج١ك

اٌّزٛ
سؾ

اٌمجٍٟ
اٌجؼذٞ
اٌمجٍٟ
اٌجؼذٞ
اٌمجٍٟ
اٌجؼذٞ
اٌمجٍٟ
اٌجؼذٞ

4.48
51.25
5.45
69.00
4.30
48.18
5.65
75.60
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اٌذسعخ
اٌؼظّٟ

ِؼذي
اٌىست
ٌجالن

60

1.623

82

1.610

60

1.52

82

1.77

اٌذالٌخ
ِمجٌٛخ رض٠ذ ػٓ
اٌٛاؽذ اٌظؾ١ؼ
ِمجٌٛخ رض٠ذ ػٓ
اٌٛاؽذ اٌظؾ١ؼ
ِمجٌٛخ رض٠ذ ػٓ
اٌٛاؽذ اٌظؾ١ؼ
ِمجٌٛخ رض٠ذ ػٓ
اٌٛاؽذ اٌظؾ١ؼ
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يكضح نتائج الجدكؿ السابؽ أفا
معدؿ الكسب ال تبار التحصيؿ المعردي لممجمكعة التجريبية األكلي دعـ المعمـ) حيث
بمغت يمة معدؿ الكسب  )0.555يميو المجمكعة التجريبية الثانية دعـ أ راف) حيث بمغت
يمة معدؿ الكسب )0.25

-

لصالح

المجمكعة التجريبية األكلي دعـ المعمـ)

كترسرالباحثتاف ذلؾ بأف أف تقديـ الدعـ لمطبلب مف المعمـ يجعميـ أكثر درة عمى تنظيـ
تعمميـ كيصبح الطبلب أكثر حرصا عمى الم اركة كالتراعؿ كأكثر جدية دى األداء كما أف
كج كد دعـ بيف المعمـ كالمتعمـ يراعى الرركؽ الرردية بيف المتعمميف حيث أف الطالب يرغب
بالتكاصؿ الرردل مل معممو مما يعمؿ عمى اذابة م اعر ال كؼ كال جؿ

كما أف أدضؿ

أنكاع الدعـ ىك ما يتـ تقديمو مف بلؿ الب ر مل التكنكلكجيا حيث يعمؿ المعمـ عمى م ار بو
طبلبو عف رب ليقدـ ليـ الدعـ ك ت الحاجة مف بلؿ بكة االنترنت مما يعمؿ عمى تنمية
التحصيؿ المعردى لدل الطبلب.
معدؿ الكسب لبطا ة مبلحظة األداء لممجمكعة التجريبية األكلي دعـ المعمـ) حيث
بمغت يمة معدؿ الكسب  )0.500يميو المجمكعة التجريبية الثانية دعـ أ راف) حيث بمغت
يمة معدؿ الكسب  - )0.22لصالح المجمكعة التجريبية الثانية دعـ أ راف) كترسر
الباحثتاف ذلؾ بأف دعـ المعمـ لممتعمميف مف بلؿ األدكات السحابية التزامنية كالغيرتزامنية
مف بلؿ الصكر كمقاطل الريديك د ساعد المتعمميف دى أداء الميارات الم تمرة المرتبطة
بتصميـ تطبيقات الكيب 5ب كؿ جيد مما يسمح لممتعمميف بتجنب األ طاء التى يقعكا دييا
بالنسبة لبعض الميارات كالكصكؿ تدريجيا إلى اتقاف تمؾ الميارات كعمى ذلؾ دإف المساعدة
المتبعة مف المعمـ إلنجاز الميمات كاألن طة تساعد دى تنمية األداء الميارل كتحقيؽ
األىداؼ التعميمية.
كىذا ما أكدتو نتائج العديد مف الدراسات كالتى منيا دراسة ا رؼ زيداف كليد الحمراكل
كائؿ عبد الحميد ) 5002؛ (Kelm Connel,; )Stahr, 2008 (;(Reiser , 2004
,2004); (Mehdipour&Hamideh, 2013); ( Sarrab, etal, 2012);(Holton,et and
al
( , 2006
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كال كؿ األتى يكضح المتكسطيف القبمي كالبعدم لدرجات المجمكعتيف التجريبيتيف
عمي ا تبار التحصيؿ المعردى كدرجاتيـ عمي بطا ة مبلحظة األداء المرتبطيف بميارات
تصميـ بعض تطبيقات الكيب .5.0

شىً ()10
اٌّزٛسط ٓ١اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٌ ٞذسعبد اٌّغّٛػز ٓ١اٌزغش٠ج١ز ٓ١ػٍ ٟاخزجبس اٌزؾظ ً١اٌّؼشفٝ
ٚدسعبر ُٙػٍ ٟثطبلخ ِالؽظخ األداء اٌّشرجط ٓ١ثّٙبساد رظّ ُ١ثؼغ رطج١مبد اٌ٠ٛت .2.0
ٚرأس١سب ػٍِ ٟب سجك ّ٠ىٓ ٌٍجبؽضخ لجٛي اٌفشع اٌشاثغ ِٓ فشٚع اٌجؾش ٚاٌزٕ٠ ٞض ػٍ٠ :ٟؾمك
اخزالف أّٔبؽ اٌذػُ (ِؼٍُ ،ألشاْ) ثج١ئبد اٌزؼٍُ اٌسؾبث١خ ٔسجخ وست ف ٟدسعبد ؽالة اٌّغّٛػزٓ١
اٌزغش٠ج١ز ٓ١ػٍ ٟاخزجبس اٌزؾظ ً١اٌّؼشفٚ ٝدسعبر ُٙػٍ ٟثطبلخ ِالؽظخ األداء اٌّشرجط ٓ١ثّٙبساد
رظّ ُ١ثؼغ رطج١مبد اٌ٠ٛت .2.0
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 .4تْصٔات البخح:
دى ضكء نتائج البحث الحالى يمكف إ تراح التكصيات التاليةا
 أىمية است داـ أنماط الدعـ الم تمرة دى بيئات التعمـ السحابية لتدريس المقررات
التعميمية الم تمرة.
 ضركرة تدريب مصممى كمطكرل بيئات التعمـ اإلدتراضية عمى تكظيؼ نظـ إدارة التعمـ
 Moodleكالتطبيقات السحابية دى تصميـ تمؾ البيئات.
 اإلىتماـ بتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تكظيؼ أنماط الدعـ كالبيئات السحابية دى
عممية التعمـ.
 ضركرة تكدير إنترنت دائؽ السرعة لئلسترادة مف التطبيقات السحابية دى المدارس
كالجامعات.
 إجراء مزيد مف الدراسات كالبحكث حكؿ البيئات السحابية القائمة عمى أنماط م تمرة مف
الدعـ.

 .5مكرتحات البخح:
تقترح الباحثتاف إجراء البحكث التاليةا
 دراسة أثر تراعؿ أنماط أ رل مف الدعـ مل أسمكب عرض المحتكل ببيئة التعمـ
السحابية عمى تنمية التحصيؿ المعردى كاألداء الميارل لميارات صيانة الحاسب اآللى.
 دراسة داعمية بيئات التعمـ ال

صية المدعمة بتطبيقات الحكسبة السحابية عمى تنمية

التحصيؿ المعردى كاإلن راط دى التعمـ لدل طبلب تكنكلكجيا التعميـ.
 تكظيؼ أنماط الدعـ دا ؿ بيئات تعمـ أ رل مثؿ بيئات التعمـ المدمج بأنكاعيا الم تمرة.
 دراسة أثر تراعؿ أنماط الدعـ مل أساليب التعمـ المعردية عمى تنمية الميارات الم تمرة.
 دراسة دعالية البيئات السحابية القائمة عمى أنماط الدعـ عمى تنمية ميارات التركير
العميا الكراءة الذاتية كحؿ الم كبلت دى مقررات تعميمية أ رل مثؿ تصميـ المكا ل
التعميمية البرمجة.

- 500 -

أثر اختالف أنماط الدعم (معلم ،أقران) ببيئة التعلم السحابية .......................................................

املشاجع
أّال :املشاجع العشبٔة :

إبر ر من عب اب ررلمالفعر ما ر ر ن  . )2102تنبلعر ر ك تفولال عر ر ماح ررنو ماشر ر لت لماوجر رنعوو تفولال عر ر مالعر ر
 ،)2.1ط ،0مالات اتفولال ع ماش سب ك .

م افتنلو ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ،مت ر ر ر ر ر ر ر ر ر

أشمر ر ر ر ر ر ر ر ررل ماسر ر ر ر ر ر ر ر ررعل مابفر ر ر ر ر ر ر ر ررنت  . )2101ماتر ر ر ر ر ر ر ر ررلنع

ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ما ر ر ر ر ر ر ر ر رنمبط

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/153528

أشمررل شسررعو ابررلماموط ل أشمررل همنع أشمررل  . )2102ماتررلنع م افتنلور لللن حر تشحعررة ماتومعر
مامهوع ر امو ررب مال منس ر ك م

تم اعر ر "ل منسر ر تحلعمعرر "  ،مام ر ر ماللاعرر ايبشر ر

ماتنبلعر ر ،

مو م م نمك ماونبع مامتشل  ،ماولل . 10

أشمل س اب العو لأسم ء ماسعل مشمل  . )2101نؤع مستحب ع شلر تلظعر

بعةر ماشلسرب ماسرش بع

ب امؤسسر ك ماتنبلعر ء رنمء مج ر نف مامشتررل ماتو عم ر مان م ر اررل طر

بف ع ك ماتنبع  ،م

ما موع ماونبع اتفولال ع ماتنبع  ،ماولل ما مو اجن ،إبنعر .

أشمرل حهررعب بررلن  . )2112ح ا عر بنور مت محتررن ءفسر
ب ا ع ررلعل مت
ماتنبع ،

أشمل علس

مال منسر ك ماو ع ر

ر ك مامتررلنبعو وشررل ماتررلنع

مو م ه ن .

مامررلنبعو مهر نمك مسررتؤلمب جرربف مامررؤتمنمك

اررو بو ررل ،نسرر ا م سررتعن غعررن موجررلن  ،ف ع ر

ش حظ  . )2115إلمن ماتحوع ك ماتنبلع لمص لن ماتو ب ،لمن ماو ب ا وجن ،ماح ن .

إسم اعر امن ا

شسلو  .)2116أ ن مات ار بعو بوض متغعنمك أسر اع مامسر ال لماتل عرى حر

ماتو عب ابن مالع لأس اع ماتو ب مامونحع ح ماتشصعر لتومع مه نمك شر مامجف ك ال

طب

مو مأل ص بغه  ،نس ا م ستعن ،غعن موجلن  ،ف ع مابو ك،

مو اعو جمو.

أحور و بوررك ابررلمانشمو ماوععررل  . )2103تصررلن محتررن ر ةب ا ر مسررتؤلمب ؤررلم ك ماشلسررب ماسررش بع

فوظر ب إلمن تو ررب مافتنلور حر ماوم عر ماتو عمعر ما موعر  ،ل منسر ك انبعر حر ماتنبعر لا ررب
ماو و ،ماولل ما ا

أفنب حتش مصط

لماستلو ،علاعل .

 . )2101ماولممر مامؤ ن حر مامجر نف بموترلع ك مامو جر مءافتنلوعر لا تهر

برربوض مامتغعرنمك ماجؤصررع اررل مامج ر نفعو بموتررلع ك ماتررلن لماررتو ب مءافتنلور ب امم فر

ماونبع ماسوللع  ،مامؤتمن ماللا ما ا

ا تو ب مءافتنلو لماتو عب او بول ،مانع ض .

أم و مشمل الض  .)2102ما عر ما و ا رتو ب مءافتنلور لماتطبعحر ك ماتنبلعر ألللمك مالعر 2.1
ح ماوم ع ماتو عمع  ،م

ماتو عب مءافتنلو  ،ماولل ماو جن،
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أوررو مامو رهملت  . )2102م ر
لعسمبن ،مت

ا

مب ر ل ء تحوع ر ) ،م ر مامونح ر  ،ماوررلل مأللر،

ماشلسررب ماسررش بع

مانمبط . http://elm3refa.com/news-34-1.html

إعمر و مشمرل ابرلمانشعب  .)2117نؤعر مسرتحب ع اترلنع مو مر مافبر ن ارو بورل حر مصرن حر

ررلء

ماتش ررلع ك مامو ص ررن  ،نسر ر ا م س ررتعن غع ررن موج ررلن  ،موه ررل مابش ررل لمال منسر ر ك ماتنبلعر ر ،
مو ماح ن .

إعو ر و مشمررل ماجررعت

 .)2011إمف وع ر إسررتؤلمب تحوع ر ماشلسررب ماسررش بع ح ر ماتو ررعب مءافتنلو ر ح ر

مو ماحصعب ،مامؤتمن ماللا ما ا

م ر مصط

ا تو ب مءافتنلو لماتو عب او بول ،مانع ض .

ماجن لت  .)2101تصمعب مستنمتع ع

مات ارر م افتنلور برعو مسرتنمتع عت

ة ا

بعةر ك ماترلنع م افتنلوعر ارل طر

مامجر نع لمامو جر لأ ن ر ا ر تومعر مهر نمك إوتر

مال منس ر ك ماو ع ر بف ع ر ماتنبع ر  ،م ر ل منس ر ك انبع ر ح ر ماتنبع ر لا ررب ماررو و ،ماوررلل ، 13

م نو .

لم ن بوك ظ ن ماووهت  .)2101ح ا عر مسرتؤلمب جربف ك ماتلمصرر مء تمر ا حر تشصرعر ماو رلب
لمءت ر وشرل م تمر مامونحر ارل ط ابر ك ماصر
لفتل من غعن موجلن  ،ف ع ماتنبع ،

شسررو شسررعو هعتررلو  .)2113نؤع ر

ما ار

مو أب ماحن .

مامتلسررط ب املعور مامورلن  ،نسر ا

لعررل ح ر ماررتو ب م افتنلو ر – مام هررلب – ماح ر ع – ماتطبعررة،

مانع ض  ،مالمن ماصلتع ا تنبع .

شسررو اررلض شسررو ما وررلت  .)2102مءشص ر ء لماش س ر مطا ر وتطبعح ر ك

 V21 Statisticsمفتب مألو ل مامصنع  ،ماح ن  ،ماطبو مأللا .

نش ر

IBM SPSS 1

ح ر عه سررعل  .)2101وظررب ماشلسررب ماسررش بع م تلش ر مامصررلنو ل منس ر تش ع ع ر مح نو ر  ،مام ر
ماو من ع اتفولال ع مامو لم ك ،مام ل ماؤ مو ،ماولل ما و .

هعور شسررو ش مررل ماسر م  ،مشمررل اطعر ؤمررعو  .)2117مور ععن تصررمعب لتطررلعن برنممت مافمبعررلتن
متوررلل مالسر ةط ،ماح ةمر ا ر سررح ك ماررتو ب ما بتر لمامنور  ،مامررؤتمن ماو مر ما ر و اجررن
ا موع مامصنع اتفولال ع ماتو عب مءافتنلو بعو تشرلع ك ماش

رن لأحر ة مامسرتحبر ،ف عر

مابو ك اعو جمو .مفتلبن.13-3 .2117 .

ماسرروعل مشمررل ابررلمانمهة  . )2100إؤررت

أوم ر ط مات اررر ح ر بعة ر ك ماتررلنع مءحت من ر ب سررتؤلمب

ماجر رربف ك مء تم اع ر ر لأ ر ررن ا ر ر مفتس ر ر

ما لمو ر ر مامونحع ر ر لمأللمةع ر ر ار رربوض مه ر ر نمك

ماتش ررعن مءافتنلور ر ا ت ررلنعو ا ررل مو مر ر ماش سر ر مطار ر بم ررلمنو ماتو ررعب ماور ر ب ،م ر ر
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تفولال عر ماتو رعب و س سر ل منسر ك لبشرل مشفمر  ،مام رل ماشر ت لماوجرنعو ،إبنعرر ،ماوررلل
ما و .

سررلهمو مشمررل مامهررلت  .)2116ماتو ررعب مررو بوررل لللن مام ر ملر ح ر مامؤسسر ك ماتو عمع ر  ،لن ر امررر
محلم ا لموع مامصنع ا تنبعر مامح نور  ،ف عر ماتنبعر ،

مور ور ماسرلعو ،حر ما ترن مرو

 25-24عو عن .

سررح ك ماررتو ب ببرنممت مافمبعررلتن ماتو عمعر حر تومعر

جر عو ه مشمررلل أشمررل  .)2117ح ا عر تلظع ر

مهر نمك مافت بر مءافتنلوعر ارل ماط ابر ك مو مر ك ما غر مءو عهعر  .مامرؤتمن ماو مر ما ر و
اجنا موع مامصنع اتفولال ع ماتو عب تفولال ع ماتو عب مءافتنلو بعو تشلع ك ماش

رن

لمح ة مامستحبر).
ط نة ابل ماس ب ابل ماش عب ،مشمل اطع ؤمعو ،ص

أمعو مشمل ا عل  .)2116تشلعل مو ععن

تصر ررمعب مامس ر ر ال ماتو عمع ر ر مامر ررل ه لمامتلسر ررط لمات صر ررع ع بب ر رنممت مالس ر ر ةط مامتور ررلل ،

تفولال ع ماتو عب ،س س لنمس ك لبشل مشفم  ،مصن ،مت ،06ع ،0عو عن.
ار لر صر اس ماس ر م

ال ط

مانع ض.

 .)2103أ ررن مسررتؤلمب ماررلعف حر تومعر مه ر نمك مءتصر ر مافتر ب مءافتنلور

ماص

ا ةج ر ماومررنت لتغنعررل مانشع ر

مأللر ما ولت ،مامؤتمن ماللا مانمب ا تو ب مءافتنلو لماتو عب او بول،

 .)2102ح ا ع ر بنو ر مت تررلنعب محتررن ر ةب ا ر ماشلسررب ماسررش بع

ماتج ر نفع ح ر توهعرره مأللمء ماتحو ر ح ر

مام ل  ،)1ماولل  ،)00تجنعو ما و .

مو ر طعب ر  ،مام ر ماللاع ر ماتنبلع ر مامتؤصص ر ،

ا ةج ب هعو ماومنت  . )2100مامللو ك ماتو عمع  ،ف ع ماتنبع ،

مو طعب .

ابررل ماوهعرره ط ب ر اب ررل ماشمع ررل  .)2100أ ررن مات اررر بررعو أوم ر ط ما ررلاب مءافتنلو ر مامت رهممو لغعررن
مامت رهممو ح ر بعة ر ماررتو ب ماح ر ةب ا ر مالع ر لأس ر اع ماررتو ب ا ر ماتشصررعر لتومع ر مه ر نمك

تصرمعب نلموتر

مصر لن مارتو ب ارل طر

ف عر ماتنبعر  .س سر ل منسر ك حر مامور ت لطررنة

ماتلنعو .ماح ن  .ما موع مامصنع ا مو ت لطنة ماتلنعو .)046 .م نو .75-32

ابررلماوهعه ط بررى ابلماشمعررل  .)2117مؤررت
ا

مامجنلا ك لأ ن ا

ش ررب م ملار ك ماتج ر نع حر ماررتو ب مءافتنلور ماح ر ةب

مه نمك ماتصمعب ماتو عم لمات فعرن ماو رل لم ت ر وشرل

مفتس

مامجر نف مءافتنلوعر ب سررتؤلمب تحوعر ك مالعر مات ا عر اررل طر

جرروب تفولال عر ماتو ررعب

بف ع ماتنبع  ،س س لنمس ك لبشل مشفم و ما موع مامصنع اتفولال ع ماتو رعب ،مام رل
مات س اجن ،ماولل مانمب  ،أفتلبن .
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ا

برو شع ر ماه منور

 .)2100مول ر ك مسرتؤلمب ماتو رعب م افتنلور حر مامنش ر ما ولعر بمش حظر

ماحو ررم م ررو ل هر ر وظ ررن مامو م ررعو ،م ر ر ل منسر ر ك انبعر ر حر ر ماتنبعر ر لا ررب ما ررو و ،ماو ررلل

ماؤ مو ،علاعل .
ام ل مو و ماه نمو

 .)2101ح ا ع ماتو ب ماممت ماح ةب ا

تشصررعر لشررل مسررتشل ك تفولال عر ماتو ررعب اررل طر
ف ع ماتنبع ب اسلعو ،مام ل ماس لو ،ماولل ما ا

امر ر ل اب ررلماوهعه ماشمر ر لت  .)2113منف رره مات ررلنع
مام

إشل تطبعح ك ماشلسب ماسش بع ح
.

ف عر ماتنبعر ب مور ماب شر  ،م ر

ا ررو بو ررل بموهر رل م لمن ماو مر ر و وم ررلم محت ررن ،

ماونبع ا لنمس ك ماهموع لماتلنع  ،ماولل  ،30مانع ض .

امر ررن شسر ررو ماوط ر ر و لنع ر ر ض ابر ررلمانشمو ماشسر ررو  .)2103أ ر ررن ماتر ررلنعو ابر ررن جر رربف ماتلمصر ررر
مء تم ر ا

ماص

ما ررعو بررلع) ا ر ماتشصررعر مال منس ر ح ر محررنن ماش س ر مطا ر اررل ط ر

ما و ما ولت ،مامؤتمن ماللا مانمب ا تو ب مءافتنلو لماتو عب او بول ،مانع ض .

امر ررعو ج ر ر ى  . )2100تلظع ر ر

مام تلش  ،ماولل مأللر

م عس فوعل لاهعه ماطع

ما عسر رربلع ح ر ر ماتو ر ررعب مءافتنلو ر ر  ،م ر ر مامونح ر ر  ،م ر ر ماحر ررلو

للح ء ف ح

 .)2103للن مامللو ك ح تطبعة مألس اع م ستجنمحع ارل

مامجنح ك ماتنبلع ك ،مامؤتمن ماللا مانمب ا تو ب مءافتنلو لماتو عب او بول ،مانع ض .

مشمل ابلماشمعل أشمل  . )2117مامللو ك مءا ب مابلعر ،ا اب مافت  ،ماح ن .
مشمرل ابلماشمعرل مورلض  .)2102ماشلسررب ماسرش بع لتطبعح تهر حر بعةر مامفتبر ك ،مامرؤتمن ماسر ب
ا موع ر مامفتب ر ك لمامو لم ر ك ماسرروللع  -مامو لم تع ر لمامونح ر و ماتغع رنمك لماتشررلع ك ح ر
مام تم مامونح ب انع ض ،ح ما تن مو  05-03سبتمبن .
مشمل اطع ؤمعو  .)2115مافمبعلتن ماتو عم لتفولال ع مالس ةط مامتولل  .ماح ن و لمن ماسش .

مشمرل حر نلة مابعر ع  .)2103ماتر عنمك ما ن ر ارروظب إلمن مامشتررل ا ر مالعر اتومعر مهر نمك ماررتو ب
ماتج نف  ،نس ا م ستعن غعن موجلن  ،ف ع ماتنبع ماولاع ،

مشملل مشمل بنغلك لأشمل مشمل أبل ا بر
مامونح  ،ماولل ما و  ،مت

ا

مو بلنسوعل .

 .)2102ماشلسرب ماسرش بع حر ماوم عر ماتو عمعر  ،م ر

مانمبط http://elm3refa.com/news-100-2.html

.

مرنل هفر تلحعررة نلمعمر و مهرلت مشمررل  .)2103ماو ر بررعو ماور
Games

ماجربف ك مء تم اعر

Social

 )Networkلمالمحوعر ر ءو ر ر ه مامهر ر ب لمءت ر ر وش ررل ما ررتو ب مء تمر ر ا ا ررل

مامو عو سموع  ،مامؤتمن ماللا مانمب ا تو ب مءافتنلو لماتو عب او بول ،مانع ض .
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وبعر

ل اهم  ،مشمل مؤت ن مامنملور

مابو ةع ر لمؤررر مافت ر

بف ع ك ماتنبع  ،م
وبعر

 .)2101أ رن مات ارر برعو أومر ط مؤت ر مرو لا مر ك مارتو ب

مءافتنلو ر ح ر ماتشصررعر لف ر ء ماررتو ب اررل ط ر

ف ع ماتنبع ،

مو ش لمو.)1 04 ،

مال منس ر ك ماو ع ر

 .)2102بعة ك ماتو ب مات ا ع  ،ط ،0ماح ن  ،لمن ما فن ماونب .

ل اهم

وبعررر ر ل اهم ر

 .)2102تفولال ع ر ماتو ررعب م افتنلو ر  ،ط ، 2لمن ما فررن ماونب ر ا وجررن لماتلهع ر ،

ماح ن .

و ر ء أشمررل عررو  .)2102ماشلسررب ماسررش بع ا مفتب ر ك ش ررلر لتطبعح ر ك ،ط ،0لمن ماونب ر ا وجررن
لماتلهع  ،ماح ن .

وعن مصط

ماجونمل

 .)2106أ ن مات ار بعو مص لن لارب مأللمء مءافتنلور لأسر اع مارتو ب حر

بعة ماتو ب ماتج نفع ا

تومع مه نمك إوت

ماتو عب .نس ا م ستعن ،ف ع ماتنبع ماولاع ،
لح ر ر ء ابر ررلماوهعه ج ر رنع

مءؤتبر نمك مءافتنلوعر ارل طر
مو طوط .

تفولال عر

لمشمر ررل ابر ررلماه لت شسر ررو لسر ررمعن ابر ررلم فر ررنلت للح ر ر ء ابلمابر ررلع ماع ر ر ح

 .)2101ح ا عر ألاعر مامونحر ماسررش بع لللن ر ح ر لاررب وظررب ماتو ررعب مءافتنلور لتومع ر

مابشر ر

ماو مر ر حر ر مامم فر ر ماونبعر ر ماس رروللع  ،مام ررؤتمن ما ررللا ما ار ر

ا ررتو ب مءافتنلور ر

لماتو عب او بول ،مانع ض .

لاعل س اب ماش لت  .)2114مستشل ك تفولال ع ماتو عب ح اصن مامو لم تع  ،ام و  ،لمن ماوجن
.

لاعررل س ر اب ماش ر لت  .)2117تصررمعب وظ ر ب تو ررعب إافتنلو ر

ر ةب ا ر بوررض تطبعح ر ك مالع ر 2.1

لح ا عتى ح تومع ماتشصعر مامونح لمات فعن مءبتف نت لمءت

وشل مستؤلممى ال ط

تفولال ع ماتو عب ،م ر تفولال عر ماتو رعب و س سر ل منسر ك لبشرل مشفمر  ،مام رل مات سر
اجن ،أفتلبن ،ماولل مانمب  ،ما هء ما و .
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