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 يستخهص انجحث

 استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمىأجرى ىذا البحث بيدؼ الكشؼ عف فاعمية        
الحوسبة السحابية لتنمية ميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيات والكفاءة الذاتية لدى 

( طالب وطالبة مف طالب الفرقة 50طالب شعبة الرياضيات ، وتكونت عينة البحث مف)
الوادى بجامعة ـ بكمية التربية  1029/ 1028لمعاـ الجامعى رياضيات شعبة  الرابعة
الواحدة ذات  التجريبية ، استخدـ الباحث التصميـ شبو التجريبى ذو المجموعةالجديد

ولتحقيؽ ىدؼ البحث تـ إعداد أدوات البحث وتمثمت فى بطاقة  ،القياسيف القبمى والبعدى
مقياس الكفاءة الذاتية ، و فى الرياضيات ،  مالحظة لقياس ميارة استخداـ البرامج التفاعمية

 أف ىناؾنتائج البحث  بينت، كد مف صدقيا وثباتيا أبعد الت، وطبقت األدوات قبميًا وبعديًا 
بيف متوسطي درجات طالب مجموعة البحث فى ( 05,0عند مستوي ) إحصائيًا  دالً  اً فرق

البرامج التفاعمية فى الرياضيات القياسيف القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة ميارة استخداـ 
عند مستوي  إحصائياً  لصالح التطبيؽ البعدى ، كما أظيرت نتائج البحث وجود فرؽ داؿ

فى القياسيف القبمى والبعدى لمقياس بيف متوسطي درجات طالب مجموعة البحث  ( 05,0)
 الكفاءة الذاتية لصالح التطبيؽ البعدى.

كى  ، الحوسبة السحابية ، البرامج التفاعمية فى التعمـ التشار الكممات المفتاحية : 
 الرياضيات ، الكفاءة الذاتية.
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Using Particpatory Learning Based on Cloud Computing in 

Developing Interactive Programs application Skill and Self-

efficiency Among Students of mathematics Division 
 

Abstract Search 

This research was conducted with the aim of revealing the 

effectiveness of using participatory learning based on cloud computing to 

develop the skill of applying interactive programs in mathematics and self-

efficiency in students of the Mathematics Division, the research sample 

consisted of (79) students from the fourth mathematics team for the 

academic year 9976/9972 At the Faculty of Education in the New Valley 

University, the researcher used a quasi -experimental approach with one 

experimental group with pre- and post-implementation , to achieve the 

aim of research, research tools were prepared and represented by an 

observation sheet to measure the skill of using interactive programs in 

mathematics, and Self - efficacy scale,  the tools applied pre- and post-

implementation ,after ascertaining their Validity and stability , The results 

of the rsearch showed that there are statistically significant difference at 

the level(9.97) between the average grades of the research group students 

in the pre - post measurement of the card note the skill of using interactive 

programs in mathematics in favor of Post- application, as shown The 

results of the rsearch showed that there are statistically significant 

difference at the level(9.97) between the average grades of the research 

group students in the pre - post measurement of the self-efficiency Scale in 

favor of Post- application. 
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  يقذيخ انجحث:

يتميز العصر الحالى بالتقدـ العممى والتكنولوجى ، وتعد مواكبة التطوارات العممية فى 
 جيا التعميـ مف أىـ التحديات التى تواجو المؤسسات التعميمية .و تكنول

ولقد ارتبط تدريس الرياضيات بشكؿ كبير بالتكنولوجيا الحديثة ، لما توفره مف أدوات 
ديناميكية ، تسيـ فى تعميـ الرياضيات وربط المعمومات وتمثيميا بصور وأشكاؿ برمجية 

مختمفة ومف أبرز التطبيقات التكنولوجية فى مجاؿ تعميـ الرياضيات استخداـ البرامج 
اإللكترونية التفاعمية ، والتى تتيح لممتعمـ التحكـ فى إنشاء األشكاؿ الرياضية واليندسية ، 

عزو اسماعيؿ عفانة  )والتحكـ فى تغيير خصائص األشكاؿ ات مختمفة ،وتحريكيا  فى اتجاى
 . (182،  1025وآخروف ، 

ثارة  ومف مميزات البرامج اإللكترونية التفاعمية ؛ اإلثارة والجاذبية عف طريؽ األلواف وا 
عمى الستمتاع بحركة  الطالبستمرار فى التعمـ ، وتساعد ىذه البرامج التفاعمية لالالرغبة 

أثناء الحصة ) رشا السيد صبرى ،  ليـشكاؿ اليندسية المختمفة مما يجعميا مصدر جذب األ
1008). 

أصبح ىناؾ عدد كبير مف  ؛ونتيجة لتعدد لغات البرمجة واختالؼ مستوياتيا 
البرمجيات التعميمية المختمفة ، التى تغطى جميع جوانب الرياضيات ، عمى سبيؿ المثاؿ : 

الرسـ البيانى ، وأخرى مختصة باإلحصاء أو اليندسة ، وىذه ىناؾ برمجيات مختصة ب
( GeoGebraالبرمجيات تتالءـ مع المستويات العمرية المختمفة منيا برنامج الجيوجبرا ) 

وغيرىا  وبرنامج جيوميترؾ سكتش باد( وبرنامج الجرافماتيكا Cabri 3Dوبرنامج الكابرى ) 
 .(2005،  1028رة  و صالح ياسيف ، ) عبد الرحمف أبو سات األخرىمف البرمجيا

، وبرنامج  Cabri 3D، و برنامج  GeoGebraومف أبرز ىذه البرامج برنامج 
Geometer Sketchpad (GSP)  ويركز البحث الحالى عمى تنمية ميارة تطبيؽ تمؾ

ة تعميمية لتعميؽ المفاىيـ ئالبرامج فى الرياضيات فيى برامج ديناميكية تفاعمية ، توفر بي
 ليندسية ، واكتشاؼ العالقات الرياضية .ا

( مف أحدث البرامج التفاعمية التى تستخدـ فى GeoGebraويعد برنامج الجيوجبرا )
تعميـ وتعمـ الرياضيات ، وىو برنامج مبنى عمى المعايير العالمية  لمرياضيات ، ويقدـ 
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والعالقات الرياضية  اإلمكانات الجبرية واليندسية التى تمكف الطالب مف اكتشاؼ النظريات
 .((Akkaya, Tatar & Kagizmanli, 1022بنفسو مف خالؿ التطبيؽ العممى ليا 

وبرنامج الجيوجبرا يجمع ما بيف اليندسة والجبر والتفاضؿ والتكامؿ ، ويتكوف البرنامج 
، والنافذة الجبرية  Graphic Viewمف ثالث نوافذ رئيسة ىى : النافذة الرسومية 

Algebra View   ونافذة ورقة البيانات ،Spreadsheet View . 
 (220،  1028) الحسيف إسماعيؿ السيد و أحمد بف زيد المسعد ، 

( مف أوائؿ البرامج التى ظيرت لتعميـ الرياضيات ، Cabri 3Dويعد برنامج كابرى ) 
ية دسى ديناميكى يساعد المتعمـ فى رسـ األشكاؿ اليندسية المستوية وثالثنوىو برنامج ى

األبعاد ، ويسيـ فى تنمية الميارات والمفاىيـ اليندسية واكتشاؼ الحقائؽ اليندسية 
 .(12، 1022المختمفة ) ىدى أسامة طمب فرج ، 

( ىو أحد البرامج الحاسوبية الذى ييتـ تحديدًا برسـ Cabri 3Dو برنامج كابرى ) 
حريؾ األشكاؿ اليندسية المجسمات ثنائية وثالثية األبعاد والتعامؿ معيا ، ويسيـ فى ت

  .(Cabrilog, 1002وتدويرىا ، وتغيير زاوية الرؤية  مف كؿ التجاىات  ) 
بيئة تعمـ إلكترونى مفتوحة ، تمكف (   GSPسكتش باد) رؾالجيوميتويعد برنامج 

المتعمـ مف التعبير عف بعض األفكار اليندسية ، ويساعد فى رسـ أشكاؿ ىندسية ، ويزود 
نات ىندسية رائعة مقارنة باستخداـ األدوات اليندسية العادية ) عادؿ سعد المتعمـ بإمكا
 .(351،  1022الصاعدى ، 

جيومترؾ سكتش باد  يسيـ فى تحويؿ عممية   GSPواستخداـ المعمميف لبرنامج 
التعمـ مف التمركز حوؿ المعمـ إلى الطالب ، ومف أبرز الجوانب المميزة لو قدرتو عمى تقديـ 

  .(Ruthven & Deaney ,1005سية متحركة تجعؿ الشكؿ اليندسى جذاب ) أشكاؿ ىند
ويرى الباحث أف البرامج التفاعمية اإللكترونية تسيـ فى تعميـ وتعمـ الرياضيات فى 
المدارس والجامعات وتتيح لممتعمـ رسـ األشكاؿ اليندسية وتحريكيا فى اتجاىات مختمفة ، 

التعميمية ، وتستند تمؾ البرامج عمى التعمـ بالممارسة وتجعؿ دوره إيجابى نشط فى العممية 
 واإلكتشاؼ .

وأثبتت بعض الدراسات فاعمية البرامج التفاعمية وأثرىا عمى العممية التعميمية وأوصت 
( ، ودراسة 1022بدمجيا فى العممية التعميمية ، منيا دراسة  إبراىيـ محمد الغامدى ) 
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( ودراسة 1021اسة عايد عمى محمد البموي ) ( ، ودر 1022صالح مخيمد  الجاسر ) 
Zengin, Y et al , (1021)  ودراسة ، Aly & Abdulhakeem (1022)  ودراسة

( ، 1028( ، عبد الرحمف أبو سارة وصالح الديف ياسيف ) 1022إكرامى محمد مرساؿ ) 
عمية كما أوصت تمؾ الدراسات بضرورة تدريب المعمميف عمى استخداـ تمؾ البرامج التفا

 وأثناء الخدمة. قبؿ بكفاءة التعميمية العممية في وتنمية مياراتيـ ،لستخداميا
ولتحقيؽ النجاح األكاديمى لمطالب يتطمب اإلىتماـ بمعتقداتيـ حوؿ قدراتيـ عمى أداء 

وكيـ ، وىو ما يعرؼ بالكفاءة الذاتية ، التى تشير إلى مالمياـ التعميمية ويعد ىذا محدد لس
 Laurenالطالب لقدرتو عمى التعمـ ونجاحو فى أداء المياـ األكاديمية ) أنيا إدراؾ 
,1021158). 

وتعد الكفاءة الذاتية مف المتغيرات الميمة التى تؤثر عمى دافعية المتعمـ و إنجازه 
الجيد  مـ عندما يشعر بكفاءة ذاتية عالية ، فإنو يبذؿعكاديمية ومثابرتو ، والمتلممياـ األ 

 .(11، 1021) غازى صالح المطرفى ، قاف العمؿ والمثابرة إلت
( أف الكفاءة Dustin & Meera , 1023وكشفت نتائج دراسة ميرا وديوستيف ) 

ىداؼ التى تتضمف التحدي ، واكتساب الذاتية األكاديمية العالية لمطالب تساعد فى تحقيؽ األ
 معارؼ جديدة فى األداء الذى يشمؿ درجات جيدة وأداء عالي.

( عمى ضرورة تدريب Steven et al ,1009نتائج دراسة ستيفنز وآخروف )  وأكدت
المعمميف عمى استراتيجيات رفع الكفاءة الذاتية ، حيث إف نجاح المعمـ فى تحقيؽ األىداؼ 

 . طالبويرتبط بنجاحو فى رفع الكفاءة الذاتية لدى 
التفاعمية فى  ما سبؽ أنو أصبح مف الضرورى تنمية ميارة استخداـ البرامجميتضح 

 . الرياضيات  والكفاءة الذاتية
ترح الباحث فى ىذا البحث لتنمية ميارة استخداـ البرامج التفاعمية والكفاءة الذاتية قوي

بيئة تعميمية تفاعمية تحاورية تشاركية يتـ مف  لدى طالب شعبة الرياضيات ، يتطمب توفير
بيؽ تمؾ البرامج وتوظيفيا فى تعميـ خالليا تقديـ تطبيقات عممية وأنشطة توضح كيفية تط

 وتعمـ الرياضيات ، ودراسة أثرىا فى تنمية الكفاءة الذاتية لدييـ.
التي ينبغى اإلىتماـ بإعدادىا  البشرية المصادر أحد ويعد الطالب فى كميات التربية

ؼ أكاديميًا ومينيًا وثقافيًا ، ومع ظيور التقدـ العممى والتكنولوجى ، وما يالحظ مف ضع
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المشاركة والتفاعؿ بيف الطالب ، برزت فكرة البحث لمعرفة فاعمية استخداـ التعمـ التشاركى 
القائـ عمى الحوسبة السحابية فى تنمية ميارة استخداـ البرامج التفاعمية والكفاءة الذاتية 

 لدى طالب شعبة الرياضيات.
عممية التفاعؿ بيف  ( إلى أف بيئة التعمـ التشاركى تدعـ1022قسيـ الشناؽ )  ويشير

الطالب والمعمميف ، مف خالؿ تبادؿ الخبرات واآلراء والمناقشات اليادفة ، بالستعانة بقنوات 
 التواصؿ المختمفة مثؿ البريد اإللكترونى وغرفة الصؼ الفتراضية .

( أف 522،  1022مف عبد اهلل سميماف عايد و حمدى أحمد عبد العزيز )  ؿ  ويرى ك
و أكى عبارة عف منظومة مف التفاعالت الديناميكية التى تحدث بشكؿ متزامف التعمـ التشار 

و أغير متزامف ، تتـ بيف المتعمميف والمعمميف أو بيف المتعمميف بعضيـ البعض وفؽ خطة 
 منيج لمتشارؾ فى أداء الميمة التعميمية بتوجيو مف المعمـ .

رسـ استراتيجية متميزة وفى ظؿ التطور التكنولوجى أصبح مف الضرورى التوجو ل
لتدفؽ أوعية المعرفة السحابية لتقديـ المحتوى التعميمى لممتعمميف مف خالؿ تقنية الحوسبة 

 (  1، 1022السحابية . )شيريياف نشأت المنيرى ، 
( إلى أف الحوسبة السحابية تعد واحدة مف Tuncay,10201938ويشير تنكاي )

 يـ وليا تأثير كبير عمى التدريس وبيئة التعمـ.التجاىات الحديثة فى تكنولوجيا التعم
ومف أىـ مميزات الحوسبة السحابية تمكيف المعمميف والطالب مف إعداد واستخداـ 
المستندات والجداوؿ والصور والعروض التقديمية وعروض الفيديو التفاعمية وممفات الصوت 

) عبد ومات مع الزمالءنية مشاركة المعمدوف الحاجة إلى مساحات تخزيف كبيرة مع إمكا
 .(1021الرازؽ العبد الرازؽ ، 

ومف أىـ التطبيقات التشاركية القائمة عمى الحوسبة السحابية تطبيؽ جوجؿ درايؼ 
Google Drive   الذى يتيح تخزيف ومشاركة الممفات ، وتطبيؽ مستندات جوجؿ
Google Docs  وؿ جوجؿ تيح إنشاء ومشاركة الممفات النصية ، وتطبيؽ جدات التى

Google Spreadsheets  ، الذى يتيح إنشاء جداوؿ البيانات ومعالجتيا إحصائيًا
الذى يتيح إنشاء ومشاركة العروض التقديمية   Google Slidesوتطبيؽ عروض جوجؿ 
تيح إنشاء الختبارات وتصحيحيا آليًا ، ت تىال  Google Forms، وتطبيؽ نماذج جوجؿ 
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تيح إنشاء المواقع الشخصية والتعميمية ت تىال  Google Sitesوتطبيؽ مواقع جوجؿ 
 .(125،   1022)محمد سيد أحمد ، 

 تعمـ بيئة التشاركي يناإللكترو  التعمـ بيئة أف القوؿ يمكف سبؽ ما ضوء وفي
 عف التعمـ بيئات في المتعمميف لدى الجتماعي التفاعؿ والدعـ تعزيز عمى تعمؿ تفاعمية،

 المتعمميف، عند واإلدراؾ المشترؾ والفعالية، والتماسؾ الثقة رتطوي إلى باإلضافة بعد،
توظيؼ التعمـ التشاركي فى  يتـ ىذا اإلطار وفي ، التعميمية المواد عمى حصوليـ لتسييؿ

ضوء تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية ميارات البرامج التفاعمية فى الرياضيات والكفاءة 
 رياضيات .الذاتية لدى طالب الفرقة الرابعة 

  :انجحث يشكهخ  

 اإلحسبس ثبنًشكهخ  

 :  نبع اإلحساس بمشكمة البحث الحالى مف خالؿ  ما يمى      
إطالع الباحث عمى بعض الدراسات واألبحاث التى طبقت التعمـ التشاركي والحوسبة  -

السحابية لحؿ بعض المشكالت التعميمية ومدي تأثيرىا الفعاؿ عمى بيئة التعمـ ، منيا  
(  و 1022( ودراسة جيياف محمد عمر درويش ) 1022إسماعيؿ عمر عمى )  راسة د

( 1028) الجريويسياـ سمماف محمد  ( ،ودراسة1028حمد) بنياف عبداهلل دراسة نوره
وتمؾ الدراسات تؤكد عمى ضرورة دعـ استخداـ بيئات التعمـ التشاركي القائمة عمى 

،والبحوث والدراسات التى أىتمت عميـ والتعمـ تطبيقات الحوسبة السحابية فى عمميتي الت
( ، 1023خالد إبراىيـ العبيد ) دراسة بتطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيات والتى منيا 

، (  1028 )حسف عبد اهلل اسحاؽ  ( ودراسة1025عايد عمى محمد البموي) ودراسة 
لتفاعمية والستفادة منيا وتمؾ الدراسات أكدت عمى ضرورة تنمية ميارة تطبيؽ البرامج ا

  فى شرح المفاىيـ اليندسية .
ما أكدت عميو نتائج البحوث والدراسات مف ضرورة تنمية الكفاءة الذاتية لدى معممي  -

 Evansالرياضيات فى برامج إعداد المعمـ قبؿ وأثناء الخدمة ومف تمؾ الدراسات دراسة ) 
دراسة أمؿ الشحات حافظ ) ( ، و Albayrak, & Unal, 1022( ، ودراسة )1020 ,
( ، ودراسة نواؿ محمد الراجح )  Aurah & Mcnnell, 1021) ( ،ودراسة 1021
( وبينت نتائج تمؾ الدراسات أف 1029) وائؿ سماح محمد إبراىيـدراسة و ( ،1022
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دارتو لمصؼ  معتقدات المعمـ حوؿ ذاتو وكفاءتو تؤثر فى طريقة تفاعمو مع طالبو، وا 
كبير  أثراـ وزيادة دافعية الطالب لمتعمـ،والكفاءة الذاتية المرتفعة ليا والحفاظ عمى النظ

 بيا. المكمؼ األكاديمية إنجاز المياـ في الطالب يبذلو الذي الجيد فى  تحديد
مف خالؿ عمؿ الباحث واشرافو عمى طالب التدريب الميداني وتدريسو ليـ مادة طرؽ  -

البرامج التفاعمية فى  استخداـ ميةبأى الطالب وعي قمةتدريس الرياضيات لحظ 
فى استخداميا وتطبيقيا مف قبؿ الطالب المعمميف  واضح الرياضيات ، وىناؾ قصور

الرياضيات  تعميـ في التقنية دمج عند الطالب تفاعؿ وضعؼ بمرحمة التعميـ الجامعي،
، اعمية ،  تطبيؽ البرامج التف برامج تدريبية لمطالب المعمميف  لتدريبيـ عمى وجود ،وعدـ

باإلضافة إلى دافعيتيـ لإلنجاز منخفضة مما يؤثر عمى  كفاءتيـ الذاتية فى تعميـ 
 الرياضيات .

قاـ الباحث بعمؿ دراسة استطالعية لقياس مدى امتالؾ طالب شعبة الرياضيات بكمية  -
ة التربية بالوادى الجديد لميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيات ، وميارة الكفاء

طالب وطالبة بالفرقة  30الذاتية فى الرياضيات  ، وأجريت الدراسة عمى عينة بمغ عددىا 
 الثالثة شعبة رياضيات ، وأوضحت نتائج الدراسة اإلستطالعية أف : 

 % مف أفراد العينة ل يمتمكوف ميارة استخداـ البرامج التفاعمية فى الرياضيات .85 -
البرامج التفاعمية فى  ى ضرورة تعمـ ميارة تطبيؽتفقوا عما% مف أفراد العينة 81    

 .الرياضيات
وتبيف أف معظـ الطالب لدييـ ضعؼ فى أبعاد الكفاءة الذاتية األكاديمية واإلنفعالية   -

 واإلجتماعية والمثابرة .
فى استخداـ الطالب المعمميف شعبة رياضيات  اً مف خالؿ ما سبؽ لوحظ أف ىناؾ ضعف -

يـ ل يمتمكوف ميارة تطبيؽ تمؾ البرامج باإلضافة إلى ضعؼ كفاءتيـ لمبرامج التفاعمية وأن
البحث الحالى إلى استخداـ التعمـ التشاركي  سعيالذاتية فى الرياضيات ، وبناء عميو 

القائـ عمى الحوسبة السحابية لتنمية ميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية وميارة الكفاءة 
 الذاتية لدى طالب شعبة الرياضيات .
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 صُبغخ يشكهخ انجحث وتحذَذ أسئهتهب : 

فى تدنى مستوى األداء الميارى فى ضوء ما سبؽ يتضح أف مشكمة البحث تتمخص  
لتطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيات ،وكذلؾ ضعؼ ميارة الكفاءة الذاتية لدى طالب 

اـ التعمـ الفرقة الرابعة رياضيات ،  ومف ثـ حاوؿ البحث الحالى الستفادة مف استخد
التشاركى القائـ عمى الحوسبة السحابية فى تنمية ميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية والكفاءة 

 الذاتية لدى طالب شعبة الرياضيات .
 :الرئيس التالى السؤاؿ عف اإلجابة البحث حاوؿ المشكمة ليذه ولمتصدي

فى تنمية ميارة تطبيؽ ما فاعمية استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمى الحوسبة السحابية 
والكفاءة الذاتية لدى طالب الفرقة الرابعة رياضيات بكمية الرياضيات  البرامج التفاعمية فى

 التربية  ؟
 :األسئمة الفرعية التالية الرئيس السؤاؿ ىذا مف ويتفرع

 تطبيؽ البرامج مجاؿ في لطالب شعبة الرياضيات الالزمة األساسية الميارات ما .2
 اعمية ؟الرياضية التف

 السحابية؟ الحوسبة في بيئة التشاركي التعمـ لنمط التعميمي التصميـ ما .1
 ميارات تنمية في استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمى الحوسبة السحابية  فاعمية ما .3

 تطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيات  لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة الرياضيات ؟
 ميارة تنمية في ـ التشاركي القائـ عمى الحوسبة السحابية استخداـ التعم فاعمية ما .1

 الكفاءة الذاتية  لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة الرياضيات ؟
 ىدؼ البحث الحالى إلى : أهذاف انجحث :

وضع قائمة بالميارات الالـز توافرىا لدى طالب شعبة الرياضيات لتفعيؿ واستخداـ البرامج  .2
 .التفاعمية فى الرياضيات 

تصميـ بيئة تعمـ تشاركي قائمة عمى الحوسبة السحابية لتنمية ميارة تطبيؽ البرامج  .1
 .التفاعمية لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة الرياضيات 

التعرؼ عمى درجة فاعمية استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمى الحوسبة السحابية  فى  .3
 ت لدى طالب الفرقة الرابعة رياضيات .تنمية ميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيا
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قياس فاعمية استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمى الحوسبة السحابية  فى تنمية ميارة   .1
 الكفاءة الذاتية لدى طالب الفرقة الرابعة رياضيات .

 أهًُخ انجحث :

 مف خالؿ الناحية النظرية والتطبيقية فيما يمى :تتمثؿ أىمية البحث الحالى 
 مية النظرية : وتكمف فى النقاط التالية :األى - أ
إطار نظري عف التعمـ التشاركي والحوسبة السحابية والبرامج التفاعمية فى  تقديـ .2

الرياضيات والكفاءة الذاتية واإلستفادة منو فى إعداد أدوات البحث وتصميـ بيئة التعمـ 
 التشاركي .

 ميداف في وتطبيقاتيا والتصاؿ ماتالمعمو  تقنية مجاؿ في الحديثة لالتجاىات ستجابةال .1
 التعميـ والتعمـ.

فى تطوير تدريس الرياضيات وذلؾ بإعداد الطالب المعمميف وتدريبيـ عمى  السياـ .3
البرمجيات التفاعمية فى الرياضيات واإلنتقاؿ مف الطرؽ المعتادة إلى الطرؽ الحديثة  

  .باستخداـ التعمـ التشاركى
ـ تشاركي قائمة عمى الحوسبة السحابية تقدـ خدمات تعميمية لبيئة تعم جديدة رؤي تقديـ .1

 لمطالب المعمميف تساعدىـ عمى سرعة توصيؿ المعمومات الحديثة ليـ .
 قدرتيـ الذاتية لمطالب المعمميف لمتعرؼ عمى معتقداتيـ حوؿ الكفاءة عمى الضوء إلقاء .5

 <بفعالية اإلنتاج عمى
 التالية :األىمية التطبيقية : وتتمثؿ فى النقاط  - ب
تصميـ بيئة تعمـ تشاركي قائمة عمى الحوسبة السحابية فى الرياضيات لطالب الفرقة  .2

 الرابعة رياضيات تيدؼ إلى تنمية ميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية .
تنمية الكفاءة الذاتية لدى الطالب المعمميف فى المواقؼ الدراسية بوصفيا بعدًا مف أبعاد  .1

 ة .الشخصية اإلنسانية الميم
 تنمية ميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيات  . .3
المجاؿ أماـ الباحثيف التربوييف إلجراء دراسات أخرى متعمقة بالتعمـ التشاركي  فتح .1

 والحوسبة السحابية 
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 حذود انجحث :

 التـز البحث الحالى بالحدود التالية :
ؿ برامج تفاعمية محتوي إلكتروني لمادة طرؽ التدريس يشمالحد الموضوعى :  .2

 .إلكترونية 
تحديد ميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية والكفاءة الذاتية الالزمة لمطالب الحد الميارى :  .1

 وتـ تحديد الميارات فى إعداد أدوات البحث.المعمميف 
رياضيات بكمية شعبة الحد البشرى : تـ تطبيؽ تجربة البحث عمى طالب الفرقة الرابعة  .3

 لوادى الجديد .جامعة ا –التربية 
 جامعة الوادى الجديد.  –الحد المكانى : تـ تطبيؽ البحث فى كمية التربية  .1
 -1028الحد الزمانى : تـ إجراء البحث فى الفصؿ الدراسى األوؿ مف العاـ الجامعى  .5

1029. 
 يىاد وأدواد انجحث: 

المواد  لإلجابة عف أسئمة البحث وتحقيؽ ما سعى إليو مف أىداؼ فقد تـ إعداد      
 واألدوات التالية.
 يىاد انجحث:

التصميـ التعميمي لبيئة التعمـ التشاركي القائمة عمى تطبيقات الحوسبة السحابية بما  -
 تشتمؿ عميو مف محتوي تعميمي لميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيات. 

التعمـ ( يتضمف محتوى المقرر وفقًا لنمط google siteتصميـ موقع إلكترونى )  -
 (Google Driveالتشاركي فى ضوء تطبيقات الحوسبة السحابية ) 

 أدواد انجحث:

بطاقة مالحظة أداء الطالب المعمميف ) الفرقة الرابعة رياضيات ( لميارات تطبيؽ البرامج  .2
 التفاعمية فى الرياضيات .

 مقياس الكفاءة الذاتية فى الرياضيات . .1
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 يُهج انجحث: 
الوصفى التحميمي لوصؼ وتحميؿ األدبيات ذات الصمة بمشكمة  نيجالم الباحث اتبع     

عداد أدوات البحث ،  عداد بيئة التعمـ التشاركي القائمة عمى الحوسبة السحابية وا  البحث وا 
 -Quasiالتجريبي  شبو المنيج البحث استخدـ وتفسير ومناقشة النتائج ، كما

experimental، لقياس  المجموعة الواحدة، ذو يـالتصم تصميماتو وىو أحد واستخدمت
فاعمية استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمى الحوسبة السحابية فى تنمية ميارة تطبيؽ 

 البرامج التفاعمية والكفاءة الذاتية لدى طالب الفرقة الرابعة رياضيات.
 فشوض انجحث:

ات  لبطاقة يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا ، بيف متوسطي درجات طالب الفرقة الرابعة رياضي .2
مالحظة  ميارات تطبيؽ البرامج التفاعمية  فى التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح 

 التطبيؽ البعدي .
يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا ، بيف متوسطي درجات طالب الفرقة الرابعة رياضيات  ، عمى  .1

 الذاتية فى التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي . الكفاءةدرجة مقياس 
أىداؼ البحث واإلجابة عف أسئمة البحث تـ اتباع الخطوات لتحقيؽ  إجشاءاد انجحث:

 التالية:
إعداد اإلطار النظرى الذى أعتمد عميو فى إعداد مواد وأدوات البحث ، مف خالؿ اإلطالع  .2

 عمى األدبيات التربوية والبحوث والدراسات السابقة فى مجاؿ البحث.
لقائمة عمى تطبيقات الحوسبة السحابية فى ضوء نموذج تصميـ بيئة التعمـ التشاركي ا .1

التصميـ التعميمي المستخدـ ، وتصميـ موقع تعمـ تشاركي وربطو بأدوات الحوسبة 
 .السحابية 

تحديد المحتوى التعميمي المناسب المرتبط بتدريس ميارات تطبيؽ البرامج التفاعمية فى  .3
 عداد الباحث .إاضيات مف الرياضيات مف خالؿ تدريس مقرر طرؽ تدريس الري

داء الميارى إعداد أدوات البحث المتمثمة فى مقياس الكفاءة الذاتية ، وبطاقة مالحظة األ .1
لتطبيؽ البرامج التفاعمية ، وعرضيما عمى المتخصصيف إلبداء الرأى فييما ، وتـ إجراء 

 التعديالت الالزمة .
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ياضيات بكمية التربية بالوادي ر شعبة البحث مف طالب الفرقة الرابعة  مجموعةاختيار  .5
 الجديد .

 تطبيؽ أدوات البحث عمى العينة المختارة قبميَا . .2
 إجراء تجربة البحث عمى العينة المختارة . .2
 تطبيؽ أدوات البحث بعديًا عمى العينة المختارة بعديًا  . .8
 رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيًا وتفسيرىا . .9

 لمقترحة فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث. تقديـ مجموعة مف التوصيات والبحوث ا .20
 يصطهحبد انجحث: 

لتحديد مصطمحات البحث إجرائيًا ، تـ استعراض بعض التعريفات اصطالحًا مف        
 الدراسات السابقة ، وذلؾ وفقًا لما يمى:

 انتؼهى انتشبسكٍ :

ف معًا فى يعرؼ التعمـ التشاركي بأنو مدخؿ واستراتيجية تعمـ يعمؿ بيا المتعممو
مجموعات صغيرة أو كبيرة ، ويتشاركوف فى إنجاز ميمة أو تحقيؽ أىداؼ تعميمية مشتركة ، 

) محمد  حيث يتـ اكتساب المعرفة والميارات والتجاىات مف خالؿ العمؿ الجماعي المشترؾ
 .(12،  1022، سميمافوحيد 

لطالب شعبة تسمح  لغرض البحث يعرؼ الباحث التعمـ التشاركي بأنو استراتيجية تعمـ
 بالتفاعؿ معًا ، والمشاركة فى تبادؿ المعمومات والمعارؼ والميارات الرياضيات بالفرقة الرابعة

 لتحقيؽ أىداؼ تعميمية منشودة . بتطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيات ةالمرتبط
 انحىسجخ انسحبثُخ : 

نظاـ مصمـ لتقديـ  ايبأنالحوسبة السحابية يعرؼ إيياب سيد أحمد فايد وآخروف 
المحتوى اإللكترونى عبر شبكة اإلنترنت مف خالؿ العمميات التشاركية والتى تتسـ بالتفاعمية 

 .(  230،  1022)  شكاؿ الدعـأالتى تتـ بيف كؿ مف المعمميف والمتعمميف وتتنوع فيو 
 مجموعة مف التطبيقات واألدوات التى تمكف الطالب مف استخداـكما تعرؼ بأنيا 

عماليـ بصيغ مختمفة فى مقرر دراسي معيف ، أمساحة تخزيف لحفظ ممفاتيـ ومشاريعيـ و 
جراء المناقشات والتواصؿ المتزامف وغير المتزامف )  مع إمكانية مشاركتيا مع األقراف ، وا 

 .(122،  1022زينب محمد العربي إسماعيؿ ، 
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لتطبيقات التى تساعد تقنية تتضمف العديد مف اأنيا ويقصد بيا فى البحث الحالى 
عمى  العمؿ التشاركى ليستطيع طالب الفرقة الرابعة رياضيات مف خالؿ جياز الحاسوب 

مع اآلخريف ،  وتـ  ومشاركتياوشبكة اإلنترنت أف يصمو إلى أى ممؼ مف الممفات المخزنة 
 ألنو يقدـ لمطالب إمكانية إنشاء ممفات متنوعة مثؿ Google Driveاختيار جوجؿ درايؼ 

المستندات والعروض التقديمية والجداوؿ والنماذج والرسوـ والوصوؿ ليا مف أى مكاف متصؿ 
 .باإلنترنت 

 انجشايج انتفبػهُخ فً انشَبضُبد : 

ليستنتج  معيا يتفاعؿ أف الطالب يستطيع نشطة تعميمية بيئةبأنيا تعرفيا ىدى أسامة 
لخواص األشكاؿ  اكتشافو إلى باإلضافة الرياضية والقوانيف النظريات ويكتشؼ ويطبؽ

 , GeoGabra , G.S.Pاليندسية المختمفة بعيدًا عف الحفظ والتمقيف ومف أىـ تمؾ البرامج
Cabri 3D , Cabri 1 Plus ) (39، 1022،  طمب ) ىدى أسامة. 

 بحيثويقصد بيا فى البحث الحالي أنيا برامج تعميمية تفاعمية تتسـ بالديناميكية ، 
ف فى تقديـ محتوى الرياضيات بطريقة ممتعة وشيقة مف خالؿ والمعمم يستخدميا الطالب

رسـ وبناء األشكاؿ اليندسية ، والتحكـ فييا ، بحيث يتـ تحريكيا فى اتجاىات مختمفة ، 
ظيار ألواف بداخميا والقدرة عمى التحكـ بالقياسات  ودورانيا وعكسيا ، وتغيير صفاتيا وا 

 , GeoGabraتدريب الطالب عمى ميارة تطبيؽ برنامج  المختمفة لألشكاؿ اليندسية، ويتـ
G.S.P , Cabri .Cabri 3D , Cabri 1 Plus  

 انكفبءح انزاتُخ 

( بأنيا إعتقاد الفرد بأنو يمتمؾ القدرات 251،  1021تعرفيا ىياـ صابر شاىيف ) 
فى إتماـ والميارات الالزمة إلنجاز أىدافو مما يؤىمو لمتخطيط وتحقيؽ األىداؼ ، ومثابرتو 

 ذلؾ فضاًل عف التواصؿ الفعاؿ مع اآلخر .
 عند قدراتو وامكاناتو عمى الحكـ إصدار عمى الفرد ويقصد بيا فى البحث الحالى قدرة

 المحيطة ومع الظروؼ الميمة مع متوافقة سموكية استجابات يصدر تجعمو والتي المياـ أداء
لب المعمـ فى أبعاد الكفاءة الذاتية الميمة ، وتقاس بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطا بيذه

 األكاديمية واإلنفعالية واإلجتماعية والمثابرة.



 ......................... نمية مهارة تطبيق البرامج التفاعلية والكفاءة الذاتيةاستخدام التعلم التشاركى القائم على الحوسبة السحابية لت

016 

 

 اإلطبس انُظشي نهجحث :

 Collaborative learning . انتؼهى انتشبسكٍأوالً : 
 يفهىو انتؼهى انتشبسكٍ :

ظير مصطمح التعمـ التشاركى نظرًا لحاجة المتعمميف لمتفاعؿ اإلجتماعى ؛ حيث أف 
ة اإلجتماعية والتشاركية ىى المميزة لبرمجيات الويب التشاركية باعتباره الجيؿ الثانى السم

مف التعمـ اإللكترونى ؛ حيث ييدؼ إلى تدعيـ المتعمميف وبناء المعارؼ بشكؿ فعاؿ أثناء 
 .(25، 1021عممية التعمـ )سيد شعباف يونس ، 

ركي عبر الويب أسموب إلى أف التعمـ التشا (Edman, 1020, 202) يشير إيدماف
تعمـ قائـ عمى التفاعؿ الجتماعي بيف المتعمميف، مف خالؿ تعمميـ في مجموعات صغيرة 
يتشاركوف فييا في إنجاز مياميـ، وتحقيؽ أىداؼ تعميمية مشتركة مف خالؿ أنشطة جماعية 

يركز منسقة باستخداـ خدمات وأدوات التصاؿ والتواصؿ المختمفة المتاحة عبر الويب، وىو 
عمى توليد المعرفة وليس استقباليا، وبذلؾ فيو يحوؿ التعميـ مف التمركز حوؿ المعمـ إلى 

 التمركز حوؿ المتعمـ.
التعمـ التشاركي بأنو أسموب تعمـ يتشارؾ فيو الطالب في مجموعات  ويعرؼ جيوارتز

الؿ الجيود إلنجاز المياـ المطموبة، حيث يتـ اكتساب المعارؼ والميارات والتجاىات مف خ
التعاونية التشاركية بيف الطالب لبناء المعرفة ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ التفاعالت الجتماعية، 

معرفية جديدة ؛حيث أنو يقـو عمى تبادؿ المعمومات بيف  يةوالمعرفية والتي ينتج عنيا بن
  امتعمميف يشتركوف معا في إعادة تنظيـ المواد، و المفاىيـ لبناء عالقات جديدة بيني

(Gewertz, 1021, 15) . 
والتعمـ التشاركى طريقة تعمـ تتمركز حوؿ الطالب والمعمـ وتعتمد فى بنيتيا عمى 

فى تطوير األداء الميارى والمعرفى ، مف خالؿ  التى تسيـبيئات التعمـ اإللكترونى  ىإحد
) ىيثـ رزؽ توظيؼ واستخداـ أدوات مثؿ أدوات الشبكات اإلجتماعية منيا المدونات التعميمية.

 ( 502،  1025فضؿ اهلل ، 
ورغـ تعدد تعريفات التعمـ التشاركى ، إل أنيا تدور فى أغمبيا عمى جيد جماعى 

نتاج إتعاونى عبر قنوات اتصاؿ  لكترونية ، يكوف فييا المتعمـ ىو المسئوؿ عف تعممو وا 
 المعرفة ، ويكوف المعمـ موجيًا ومرشدًا لتحقيؽ أىداؼ التعمـ .
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استراتيجية تعمـ إلكترونية قائمة عمى ؿ ما سبؽ يعرؼ التعمـ التشاركي بأنو ومف خال 
التفاعالت اإلجتماعية بيف المتعمميف داخؿ بيئة تعميمية تفاعمية تحاورية إلكترونية، حيث 
يعمؿ فيو المتعمميف فى مجموعات صغيرة معًا إلنجاز المياـ التعميمية المتمثمة فى تطبيؽ 

فاعمية فى الرياضيات ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ التشارؾ فى األنشطة ، ميارات البرامج الت
وتوظيؼ أدوات التواصؿ التزامنية وغير التزامنية ، ومف ثـ فيو يركز عمى توليد وبناء المعرفة 

 فى العممية التعميمية .   اً نشط اً ، وليس استقباليا ، ويتمركز حوؿ المتعمـ ويجعمو مشارك
 خصبئص انتؼهى انتشبسكٍ :

،  1022 )ىند سميماف الخميفة ( ، و 322،  1009 )عادؿ سرايا  مف كؿ  ويشير   
 ،1025) وفاء صالح الديف إبراىيـ الدسوقي( ؛ 20 ،1022خمؼ هلل )محمد جابر (و  2

( أف التعمـ اإللكتروني التشاركي أو التعمـ التشاركى عبر الويب يتميز بمجموعة 232-238
 :مف الخصائص، ىى

مف النظريات التربوية مثؿ التعمـ التعاوني، والتعمـ المقصود، والخبرات  اً يطبؽ كثير  .2
 .الموزعة، والتعمـ القائـ عمى المصادر و التعمـ القائـ عمى المشروعات

حيث أف كؿ فرد مف المجموعة لو دور ، وجود تفاعؿ واعتماد متبادؿ بيف المتعمميف  .1
 .يكمؿ بو نشاط المجموعة

و تفاعمو  وؤوؿ عف إتقاف تعممو مف خالؿ نشاطفرد مس فكؿ، المسؤولية الفردية  .3
 .المستمر داخؿ المجموعة عبر الشبكة

 .التدريب الجماعي مف خالؿ مواقؼ اجتماعية تواصمية .1
دوات التشارؾ التى تحقؽ أنماط التفاعؿ المختمفة سواء تفاعؿ أتوفير فرص التفاعؿ و  .5

وعات أخرى أو تفاعميـ المتعمميف مع بعضيـ البعض داخؿ المجموعة أو مع مجم
 مع المعمـ .

 .الثواب الجتماعي، ل تتـ المكافأة إل بعد إنياء العمؿ الكمي .2
 .أنو تعمـ متمركز حوؿ المتعمـ، يشتمؿ عمى أنشطة جماعية يقـو بيا المتعمموف .2
 توفير مصادر المعمومات الالزمة وأنماط الدعـ اإللكترونى . .8
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ميز التعمـ اإللكتروني التشاركي، حيث يبرز ويرى الباحث أف تمؾ الخصائص ىي ما ت
فييا دور المعمـ و الطالب في تحقيؽ الغرض المرجو مف العممية التعميمية لسيما آلية 

 .التدريس والتي مف خالليا يعي ويفيـ الطالب المقرر الدراسي مف خالؿ معممييـ
 :يشاحم تُفُز انتؼهى انتشبسكٍ

 :حؿ تنفيذ التعمـ التشاركي فيما يمىار ( م1023حسف )محمد يحدد نبيؿ السيد 
 .مرحمة التييئة والتحفيز .2
 .مرحمة توضيح المياـ التشاركية .1
 .المرحمة النتقالية .3
 .مرحمة عمؿ المجموعات والمتابعة .1
 .مرحمة المناقشة .5
 .مرحمة نياية الدرس .2

( أف مسار التعمـ التشاركي عبر 1025فيما ترى وفاء صالح الديف إبراىيـ الدسوقي )
 :نترنت يمر مف خالؿ ثالث عمميات أساسية، ىياإل 
توليد األفكار: مف خالؿ الحصوؿ عمى المعرفة الفردية والجماعية، مف مصادر التعمـ  .2

نتاج أفكار جديدة بشكؿ فردي  .المختمفة، وا 
تنظيـ األفكار: يتـ التناقش والتحاور بيف أفراد المجموعة حوؿ األفكار المعروضة، إليجاد  .1

 .ـخط مشترؾ بيني
الترابط الفكري: يتـ تنظيـ أفكار أعضاء المجموعة، لتنتج فكرة واحدة تمثميا، وىو ما  .3

 .لممعرفة المكتسبة يمثؿ تطبيقاً 
ويرى الباحث أنو يمكف تنفيذ التعمـ التشاركي عبر اإلنترنت مف خالؿ بيئة الحوسبة 

يتكوف مف خمس الذي  ADDIE التعميميالسحابية مف خالؿ اتباع النموذج العاـ لمتصميـ 
مراحؿ تشمؿ )التحميؿ، والتصميـ، والتطوير، والتنفيذ، والتقويـ( حيث تقـو كؿ مجموعة 
بتحميؿ ميارات البرامج التفاعمية  ، وتقـو بعد ذلؾ بتصميـ األشكاؿ اليندسية في شكؿ ممفات 
 مختمفة تقدـ شرحا وافيا ليذه البرامج، يتـ بعد ذلؾ تطوير ممؼ كؿ برنامج باستخداـ
التطبيقات المختمفة الموجودة عمى السحابة )جوجؿ درايؼ(، ويتـ بعد ذلؾ نشر الممفات عمى 

 مع الباحث لمتقويـ. وفجتمع الطالب المعمميالطالب المعمميف لدراستيا، وفي المرحمة األخيرة 



 ......................... نمية مهارة تطبيق البرامج التفاعلية والكفاءة الذاتيةاستخدام التعلم التشاركى القائم على الحوسبة السحابية لت

012 

 

 يجبدئ انتؼهى انتشبسكٍ :

افرىا ، حتى يقـو التعمـ التشاركى عمى مجموعة مف األسس والمبادئ التى يجب تو 
عبد الوكيؿ يمكف إيجازىا فيما يمي : ) إبراىيـ  المبادئيتحقؽ التعمـ بشكؿ أفضؿ ، وىذه 

 (1021الفار ، 
 اختيار أدوات تكنولوجية وتوظيفيا باستخداـ طرؽ تدريس مناسبة . -
جودة التعمـ التشاركى تتـ مف خالؿ التنفيذ الناجح لطرؽ التدريس الحديثة والذى  -

 ف فيـ الطالب .بدوره يزيد م
 تخزيف ونشر المحتوى التشاركى فى صورة رقمية . -
تحفيز الطالب وأنشطة التعمـ مف أىـ العناصر التى يجب مراعتيا فى تصميـ برامج  -

 التعمـ التشاركي.
( ىذه المبادئ فيما Solomon & Schrum ,1020وتمخص سولومف وشيـر ) 

  يمى :
  Communicationالتصاؿ  -
  Connectedness الترابط -
  Collaborationالتشارؾ والتعاوف  -
 Communities  of Learnersمجتمعات المتعمميف  -
 Convergenceالرؤية الوظيفية الجماعية لميمة التعمـ  -
  Contextualizationالرتباط بالسياؽ  -
  Cloud Computingحوسبة التعمـ  -
 Cost – free Learningالتعمـ بال تكاليؼ  -

عدة عناصر أىميا الترابط اإليجابى ، تعزيز التفاعؿ ، المسئولية ولمتعمـ التشاركى 
الفردية والشخصية ، ميارات المجموعات الصغيرة ، الميارات اإلجتماعية ، التقييـ الذاتى 

 (Klemm, 1020لممجموعات.) 
 أدواد انتؼهى انتشبسكٍ : 

ف الطالب ، والتى ظير عديد مف البرمجيات والتطبيقات التى تتيح التعاوف والتشارؾ بي
تطبيقاتيا  ا الحوسبة السحابية والتى مف أىـتعد منصات عمؿ لمبيئات التشاركية ، مني

دوات التعاونية والتشاركية المقدمة مف التشاركية تطبيقات الجوجؿ والتى تمثؿ مجموعة مف األ
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 Owayid & Udenشركة جوجؿ والتى يمكف اإلستفادة منيا فى المجاؿ التعميمى ) 
,1021). 

وتعد تطبيقات جوجؿ التربوية مف أدوات الويب التى يمكف استخداميا فى التعمـ 
دوات والخدمات والتطبيقات التشاركية التى تقدميا التشاركى ، فيى عبارة عف مجموعة مف األ

 .(Vens ,1020113شركة جوجؿ لجمع المعمومات ، وتوفيرىا لممتعمميف ) 
 عناصر منيا :والتعمـ التشاركى يعتمد عمى عدة 

 مشاركة المعمومات بيف المتعمميف . -
التواصؿ غير المتزامف بيف المتعمميف دوف الحاجة إلى التواجد المشترؾ زمنيًا ومكانيًا  -

 فى بيئات التشارؾ اإللكترونى .
،  SMSاستخداـ أدوات التحاور الكتابى والصوتى ، والبريد اإللكترونى ، ورسائؿ  -

 Google drive ( Burgess Lois & Jones , Michael  وجوجؿ درايؼ 
,1020121). 

 ) ومف األدوات التى يمكف استخداميا لدعـ تفاعؿ المتعمميف فى بيئات التعمـ التشاركى     
المدونات ، ومحررات الويب التشاركية ، ومواقع الشبكات اإلجتماعية مثؿ الفيس بوؾ والتويتر 

والتى تضـ المفضالت    Social Mediaكية ، وتكنولوجيا الوسائط اإلجتماعية التشار 
 (.اإلجتماعية ، وتشاركية الشفافيات ، وتشارؾ لقطات الفيديو ، وتشارؾ الصور

 ثبَُبً : انحىسجخ انسحبثُخ .
 تؼشَف انحىسجخ انسحبثُخ :

 ظير العديد مف التعريفات لمحوسبة السحابية ومف بيف تمؾ التعريفات ما يمى :
ف العديد مف التطبيقات التى تسيؿ العمؿ التشاركى ليستطيع تعرؼ بأنيا تقنية تتضم

المستخدـ مف خالؿ جياز الحاسوب وشبكة اإلنترنت أف يصؿ إلى أى ممؼ مف الممفات 
المخزنة التى تعمؿ بيا وتشارؾ فييا مع اآلخريف ، وىى تكنولوجيا مجانية أو مدفوعة ل 

 (.113،  1022) محمد عمر سرحاف 1 تتطمب الخبرة الكبيرة لمعرفة طريقة التعامؿ معيا
وتعرؼ بأنيا تكنولوجيا متطورة تعتمد عمى نقؿ المعالجة ومساحة التخزيف الخاصة 

( وىى جياز خادـ يتـ الوصوؿ إليو عف Cloudبجياز الحاسب إلى ما يسمى السحابة ) 
إبراىيـ طريؽ اإلنترنت ، لتحويؿ برامج تكنولوجيا المعمومات مف منتجات إلى خدمات ) أمؿ 

 ( بأنيا221، 1022) حسونة عمي عمر إسماعيؿ ويعرفيا .(552، 1022حمادة ،
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 ,Google, Yahoo)الحاسوب  خدمات شركات توفرىا التي مجموعة  التقنيات
Microsoft, …etc.) 1 وومعالجة واتصاؿ، وتصفح، ومشاركة، تخزيف، مف اإلنترنت عبر 

 نقؿ خالؿ مف األفراد أو مف المؤسسات اديم بمقابؿ أو مجانا إلييا الوصوؿ يمكف التي
 في لالستفادة منيا بالسحابة يسمى ما إلى الشخصي والتخزيف بالحاسوب المعالجة عممية
 .لدى المتعمميف األكاديمي األداء وتحسف التعمـ، عممية

الحوسبة السحابية تمثؿ مستحدث تكنولوجى سيؿ الستخداـ ، يوفر بيئة فعالة عمى و 
كف استخداميا بفاعمية مف خالؿ نمط التعمـ التشاركى ، بفضؿ ما توفره مف النترنت يم

نترنت ، مساحات تخزينية كبيرة ، يمكف الوصوؿ إلييا مف خالؿ أجيزة الحاسب المتصمة باإل 
دارتو ، وتخزينو ،  حيث يمكف التشارؾ فيما بيف المتعمميف إلنشاء المحتوى التعميمى ، وا 

 .(219 ،1028نشطة التدريبية ) نورة عبد اهلل بنياف ، ة ، واأل ومشاركة المصادر التعميمي
 :أنيا الحوسبة السحابية لتعريفات السابؽ العرض خالؿ مف ونستخمص

 مف المطموبة الحوسبة قدرات المستفيد بتحديد يقوـ حيث :الطمب حسب ذاتية خدمة 
 .بة تمقائياالمطمو  الشبكية التخزيف وقدرة الخادـ، استخداـ مثؿ وقت واحد، جانب

 آلية خالؿ مف إلييا والوصوؿ إتاحة الشبكة عمى القدرة :الشبكة إلى الواسع الوصوؿ 
 العمؿ، كمحطات(المختمفة  المستخدميف منصات قبؿ مف تعزز الستخداـ قياسية

 .)النقالة والمحمولة،  واليواتؼ الشخصية، والحواسيب
 يقوـ الذي الخدمة مزود خالؿ  مف الحوسبة موارد تجميع يتـ :الموارد تجميع 

 بشكؿ والفتراضية الحقيقية تقديـ الموارد، و  المستخدميف مف العديد إلى بتقديميا
 .المستخدميف إلقباؿ وطمب وفقا ديناميكي

 مقدار مع يتناسب بما بشكؿ تمقائي الحاسوبية القدرات توفير : السريعة المرونة 
محدودة،  غير اإلمكانات ىذه فتكو ما وغالبا قبؿ المستخدميف، مف عمييا الطمب
 .وقت أي في كمية بأي تخصيصيا ويمكف
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 خصبئص انحىسجخ انسحبثُخ :

عبد تتسـ الحوسبة بمجموعة مف الخصائص والتى أشار إلييا كاًل مف  سالى محمد 
،  1022سعاد فؤاد قاسـ) و (،210-229، 1022 )المطيؼ
 فيما يمى :  (Fermandez,1021139( و )Orndorff,10251311(،و)102
  السرعة الفائقة : حيث أف تتيح لممتعمميف الوصوؿ إلى التطبيقات المتاحة بسرعة

  .عالية
  التشاركية السحابية : تتيح لممتعمميف إنشاء مجموعات عمؿ تشاركية تسخدـ نفس

البيانات ، وتتيح التواصؿ اإلجتماعي مف خالؿ أدوات الويب ويتـ تبادؿ الخبرات واآلراء 
 لممفات والمعمومات والتطبيقات والبرامج عبر السحابة اإللكترونية .ومشاركة ا

  الصيانة : مف خالليا يتـ صيانة الكمبيوتر وزيادة سرعتو والكشؼ عف الفيروسات
 ودعـ البرامج باإلصدارات الجديدة .

  التخزيف : مف خالليا يتـ عمؿ نسخ احتياطية لممعمومات المخزنة عمى الحوسبة
 ة واسعة ، ويتـ الوصوؿ إلييا فى أى وقت وأى مكاف .بمساحات تخزيني

  متمركزة حوؿ المتعمـ : حيث أنيا تقدـ خدمات وتطبيقات متاحة مثؿ تطبيقات مستندات
 الجوجؿ وجداوؿ وقواعد البيانات .

  قوية متشعبة : حيث تربط ألؼ مف أجيزة الحاسب معًا فى السحابة ، ول تقتصر عمى
 مصدر واحد لمبيانات .

 تاحة الوصوؿ والقابمية لالستخداـ : تتيح لممتعمـ سيولة الوصوؿ إلى التطبيقات إ
والموارد والممفات المخزنة المتاحة فى السحابة واإلطالع عمييا فى أى وقت ومف أى 

 مكاف بشرط اإلتصاؿ باإلنترنت .
 ة خفض التكاليؼ : تطبيقات الحوسبة تتيح لممتعمـ معظـ التطبيقات والبرمجيات مجاني

 مما يوفر التكمفة والوقت والصيانة .
 ،أف تطبيقات الحوسبة السحابية ليا العديد مف الخصائص التى تميزىا ويرى الباحث        

  أنيا:
    توفر الحوسبة السحابية تكاليؼ كبيرة عمى مستخدمييا نتيجة عدـ اإلضطرار إلى

  .يا ئاستخداـ أجيزة خاصة بعد شرا
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   ة دخوًل آمنًا عمى البيانات و المعمومات المخزنة عمييا بشرط توفر الحوسبة السحابي
  .البيانات واستخداميا هتوفر الدليؿ عمى أف المستخدـ لو الحؽ فى اإلطالع عمى ىذ

   تعد الحوسبة السحابية وسيمة ميمة لمحفاظ عمى البيانات والمعمومات خشية الفقداف.  
    درة عمى استخداـ تطبيقات وبرمجيات استخدامات الحوسبة السحابية الق أفضؿمف

عالية المستوى والكفاءة بغض النظر عف كفاءه األجيزة التى تستخدميا فى ذلؾ ألنيا 
 . لألجيزةتعتمد عمى قوة خوادـ الشبكة وليس عمى الموارد الشخصية 

  تتيح لممعمـ تقديـ الحصص الدراسية لطالبو عف بعد ، ومشاركة األنشطة التدريسية
يح لو تالتواصؿ اإلجتماعى التى تقدميا تطبيقات الحوسبة السحابية ، وت عبر قنوات

وينت واألنشطة اإلثرائية لمطالب لإلطالع عمييا فى أي بتخزيف ومشاركة عروض البور 
 وقت وأى مكاف .

  ، وتعززتتيح لمطالب العديد مف التطبيقات والمواقع التعميمية ومصادر التعمـ المختمفة 
تعمـ فى عممية التعمـ مف خالؿ البحث والطالع والمشاركة ، وتتيح الدور الفعاؿ لمم

ى مكاف وفى أى وقت ، وتتيح ليـ قراءة ألمطالب اإلطالع عمى المحتوى التعميمي مف 
 .الكتب اإللكترونية

  توفر مساحات تخزينية عالية وآمنة لمبيانات ومنصات تكنولوجية باستخداـ تكنولوجيا
 الفصوؿ الفتراضية .

رى الباحث أف بيئة الحوسبة السحابية تتميز بالتفاعمية والمرونة واإلتاحة، ومف وي
شأنيا أف تنتقؿ بالتعميـ إلى التعمـ، وجعؿ المتعمـ م مقي وم رسؿ وم تفاعؿ وم شارؾ، وليس 

تتيح بيئات الحوسبة السحابية لممتعمميف العديد مف ،و مجرد متمقي ومستقبؿ سمبي لممعمومات
 فىمنيا نمط التعمـ التشاركي، حيث تسمح بيئة الحوسبة السحابية لممتعمميف طرؽ التعمـ، و 

نشاء وتبادؿ المعمومات بيف بعضيـ البعض لتحقيؽ أىداؼ تعميمية، وىو ما إل التشارؾ 
يجعميـ متحكميف في عممية تعمميـ، وتجعميـ أكثر إيجابية، حيث ل ينحصر دورىـ في 

لوجو  ضا الفرصة لمتفاعؿ والتواصؿ مع قرنائيـ وجياً الوصوؿ إلى المعمومة، بؿ تمنحيـ أي
 .لالستفادة مف خبراتيـ لموصوؿ إلى معمومات جديدة، وحؿ المشكالت المطروحة
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 خ انسحبثُخ جخذيبد انحىس

ليست كتقنية  ،مع تطور الخدمات المقدمة عبر اإلنترنت ظيرت الحوسبة السحابية
منيا تزويد المعمـ  ،ديد مف الخدمات التعميميةع لياجديدة ولكنيا خدمة تقدـ بشكؿ جديد ، 

والطالب بأدوات اإلبداع والبتكار والمشاركة وذلؾ عف طريؽ تقديـ أساليب المحاكاة والتفاعؿ 
نشاء المستندات و ومرونة التعامؿ مع مصادر المعمومات ،  تخزيف ومزامنة الممفات وا 

 والتشارؾ مع اآلخريف فى البحث والكتابة .
 البريد تقدـ خدمات فيي التعميمية ، الخدمات مف العديد السحابية وسبةالح وتقدـ
 والتطبيقات التشارؾ، وأدوات ، Messagingالفوري  والتراسؿ ، E-mail اإللكتروني

 مشاركة وتتيح ، Storageوالتخزيف  ، Documents المستندات مع تتعامؿ المكتبية التي
 أنظمة وتقديـ خدمات المواقع، بإنشاء تسمح التي التطبيقات إلى منصات إضافة المستندات،

 .(et al , 1023) Kumarالتعمـ إدارة
( إلى أنو توجد العديد مف تطبيقات وخدمات Wang, 1022122وانج ) ويشير 

 الحوسبة السحابية والتى يمكف استخداميا وتوظيفيا فى العممية التعميمية ومنيا :
  موقعDrop boxتخزينية عالية يمكف حفظ الممفات عمييا ،  : وىو موقع يتيح مساحات

 كما يتيح تصفح الممفات الموجودة عميو دوف الحاجة إلى اإلتصاؿ باإلنترنت .
  موقعGoogle drive   وىى سحابة تحتوى عمى عدة تطبيقات ومنيا مستندات جوجؿ :

Google Docs  نشاء مستندات ومشاركتيا فيما بينيـ والتعديؿإوالتى تتيح لمطالب 
عمييا فى آف واحد ، كما تتيح جداوؿ البيانات إلنشاء القوائـ والممفات المتعمقة بالدروس 
ومشاركتيا ، وعروض جوجؿ التقديمية والتى تتيح لممعمـ تقديـ التغذية الراجعة لمطالب 

والتى يمكف أف   Google drawingعمى ىذه العروض ، وتطبيؽ رسـو جوجؿ 
لمرسـ الحر لمشرح لمطالب مف خالؿ عمؿ رسـو ىندسية  يستخدميا المعمـ كموحة بيضاء

 ورياضية .
  تطبيؽOne Drive  والذى يتيح لمطالب استضافة الممفات المكتبية والصور ومقاطع :

 . ـزمالئي معالفيديو ومشاركتيا بشكؿ متزامف 
  ة العروض والمدونة التعميميو الصور و : مثؿ تطبيقات مشاركة الفيديو  1.0تطبيقات الويب

 دوات التواصؿ اإلجتماعى .أواليوتيوب و 
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 : ًَبرجهب و انسحبثُخ انحىسجخ أَىاع

لمحوسبة السحابية أربعة أنواع رئيسة ، ويتضمف كؿ نوع منيا مجموعة مف التطبيقات 
( ، ومحمد شوقى Mitakos et al ,1021والخدمات ، قد حدد كؿ مف ميتكوس وآخروف )

 بية وىى : ( أنواع الحوسبة السحا1025شمتوت ) 
  السحابة العامة Public Cloud يتـ بنائيا مف قبؿ مئات مف خوادـ الويب والكثير مف :

مراكز البيانات التى تعمؿ فى أماكف مختمفة مف العالـ ، وتتميز بأنيا متاحة لعامة 
 .الجميور 

  السحابة الخاصةPrivate Cloud   تقدـ الحوسبة لفئات محددة مف المستخدميف :
بكات الخاصة حيث يتـ تطبيؽ ىذا النوع مف التكنولوجيا السحابية فى المنظمات عمى الش

 التى توجد بيا شبكة داخمية .
  سحابة اليجيفHybrid Cloud   عبارة عف مزيج مف السحابة العامة والخاصة فى :

نموذج السحابة اليجينية ، ويتـ توفير بعض الموارد الداخمية لممنظمة ويتـ توفير البعض 
 خر خارجيًا .اآل

  السحابة المجتمعيةCommunity Cloud   تتيح بيئة ىذه السحابة المشتركة مف :
لو اىتمامات مشتركة مثؿ متطمبات الموارد ،  اً معين اً عدة منظمات ، وتدعـ مجتمع
  .والتاحة ، وسيولة تدفؽ البيانات

 ثبنثبً: انجشايج انتفبػهُخ .

 في حصؿ الذي الكبير والتطور ، البشري العقؿ إبداع مف تجريدي عمـ الرياضيات تعد
 فتسيؿ ورموز  محددة تعابير تستخدـ لغة لكونيا المختمفة العموـ في استخدامات  الرياضيات

الطالب ، وتعد نظامًا متكاماًل مف المعرفة ، وأداة ميمة لتنظيـ األفكار  بيف الفكري التواصؿ
 وفيـ المحيط الذى نعيش فيو .

ىات الحديثة والتطور التكنولوجى ظيرت العديد مف البرمجيات وفى ضوء التجا
التعميمية والتى تعد مف العوامؿ المؤثرة فى تعميـ الرياضيات ومف تمؾ البرمجيات برنامج 

 .الجيوجبرا وبرنامج الكابري وبرنامج الجيومترؾ اسكتش باد 
لتفاعمية بأنيا ا اإللكترونية البرامج(  2،  1021البموي ) محمد ويعرؼ عايد عمى 

- Geonext -(G.S.P)تعميمية نشطة ومف تمؾ البرامج  بيئة تكوف التي تمؾ البرامج
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Geogebra Cabri 1plus -  ولتطبيقاتيا اإلنترنت شبكة عمى توفرىا ، وذلؾ إلمكانية 
 .المطّورة  الرياضيات مناىج في المتنوعة
 عممية لتسيؿ استخداميا ويتـ الرياضيات في حاسوبية متخصصة تعرؼ بأنيا برامجو 

 ثالثية والمجسمات المخروطية والقطوع والمنحنيات الدواؿ الرياضية ورسـ الرموز كتابة
بيانيًا)  وتوضيحيا والمحددات المعادلت حؿ في وكذلؾ الرياضي، المحتوى وكافة أبعاد األبعاد

 .(8،  1023خالد إبراىيـ العبيد ، 
( إلى أف برامج الرياضيات التفاعمية 321،  1001) عبد الحافظ سالمة ويشير 

ثارة الحماس ذثارة والجاتمتاز باإل  بية عف طريؽ األلواف ، وتوفير إجراءات التعمـ باإلتقاف ، وا 
 والرغبة فى الستمرار فى التعمـ .

أف برامج الرياضيات التفاعمية تحوؿ  (25،  1022عبد العزيز عبد اهلل ) ةبراء وترى
يالية تمكف الطالب مف اكتشاؼ العالقات بيف األشكاؿ ، مف خالؿ غرفة الصؼ إلى بيئة خ

 عمميات السحب والتحريؾ والتحويؿ والقياس .
 Yildz et al( و دراسة ) 1022أسامة الوادية ) كما أوصت دراسة كاًل مف 

( بضرورة تدريب المعمميف عمى استخداـ تمؾ البرامج 1022عتيؽ ) خالد ( ودراسة 1022,
 .اتيـ ؛ لستخداميا فى العممية التعميمية بكفاءة قبؿ وأثناء الخدمة مية ميار نوت

 ثشَبيج انجُىججشا :

يعد برنامج الجيوجبرا مف البرمجيات األكثر حداثة فى تعميـ الرياضيات ، ومف 
البرمجيات التى تسخدـ فى تعمـ الجبر واليندسة وحساب المثمثات واليندسة التحميمية ، ورسـ 

 سية ثنائية و ثالثية األبعاد ، وتجعؿ عممية التعمـ سيمة وشيقة .األشكال اليند
برمجية إلكترونية تعميمية  أنو( عمى  12،  1022 )غادة سالـ النعيمي وتعرفو 

شكؿ بيئة تعميمية تفاعمية يلمرياضيات ، متخصصة فى الجبر واليندسة والحساب ، و 
تضمف معالجات يمحوسبة ألنو وتصورية لمطالب ، ويمكف تصنيفو ضمف أنظمة الجبر ال

عمى  تضمف أنظمة اليندسة التفاعمية لحتوائويجبرية وتصورية لممعادلت واإلحداثيات ، و 
 المفاىيـ اليندسية ، واألشكاؿ ثنائية األبعاد والمجسمات ثالثية األبعاد . 

شكاؿ وبرنامج الجيوجبرا مف البرامج اإللكترونية التى تتيح لممتعمـ إمكانية إنشاء األ
اليندسية المختمفة عبر إدخاؿ اإلحداثيات ، أو عبر رسـ النقاط ،وتحريكيا فى اتجاىات 
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الطالب مف التحكـ فى عممية  مختمفة ، والتحكـ فى تغيير خصائص األشكاؿ ، مما يمكف
،  1022إبراىيـ محمد عبد اهلل ،  ) ـ ، ودعـ ىذا التعمـ فى مواقؼ جديدة ومتعددةيتعمم
211). 

 بطريقة وتجسيدىا باحث بأف برنامج الجيوجبرا يتيح لمطالب إدراؾ المفاىيـويرى ال
حياتية ، وتمثيؿ العالقات  مسائؿ في توظيفيا مف خالؿ  بالحياة الرياضيات محسوسة ، وربط

اليندسية بطريقة ديناميكية، ويعد مف إحدى البرمجيات التفاعمية المتخصصة فى تعميـ 
) اليندسة والقياس والجبر والعالقات، والحتمالت ،  الرياضيات حيث تتضمف مجالت

 ، والتفاضؿ والتكامؿ (.، وتنظيـ البياناتحصاءواإل
 ثشَبيج انكبثشٌ :

يعد برنامج الكابري أحد برامج الرياضيات التى تستخدـ فى تدريس اليندسة بطريقة 
 .ثنائية وثالثية األبعادوواضحة لرسـ األشكاؿ اليندسية  تفاعمية

حد برامج الحاسوب الذى ييتـ برسـ المجسمات أبأنو  ( 1021)  القبالويزاىر  ويرى
ثنائية وثالثية األبعاد والتعامؿ معيا ، ويسيـ فى التحكـ فى األشكاؿ اليندسية مف خالؿ 

 .ير زاوية الرؤية إلييا لمعاينتيا مف كؿ التجاىاتيتحريكيا وتدويرىا وتغ
والذى يحتوي عمى القوائـ ممؼ ،  شريط القوائـ مف يتكوف البرنامجيرى الباحث أف و 

ويحتوي عمى عشر أعمدة كؿ  ، وشريط األدواتتحرير ، عرض ، مستند ، نافذة ، تعميمات 
،  ، وصفحة العمؿ بعادعمود يندرج تحتو قائمة مف األشكاؿ اليندسية ثنائية وثالثية األ

المستقيمات المتعامدة ويمكف مف خاللو استكشاؼ شبكة مجسـ متعدد السطوح ، ورسـ 
  .والمتوازية ، والقياـ ببعض القياسات لممجسمات واألشكاؿ اليندسية 

 ثشَبيج جُىيُتشك سكتش ثبد

 عمى يساعدو ،  التفاعمية فى الرياضياتأحد البرامج يعد برنامج جيوميترؾ سكتش باد 
دقيقة وتحريكيا  ويتيح بناء أشكاؿ ىندسية ,اليندسة وتمثيميا في األساسية المفاىيـ توضيح

أيجاد القياسات المختمفة ، والمساحات والمحيطات ، إويمكف الطالب مف بشكؿ ديناميكي، 
نشاء أشكاؿ ىندسية مختمفة .  وا 

 Sketchpad Geometer's  برنامج إلى أف( (Ipek et al ,1025, 28 ويشير
 ىذه اليندسية وجعؿ المفاىيـ لستيعاب لمطالب الفرصة أتاحت التي األدوات التقنية أىـ مف
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 عمى يسيؿ أنو حيث ,الطالب نحو توجيو التعمـ لممعمميف تتيح وكذلؾ ,لمتعمـ قابمة المفاىيـ
 .بسيولة اليندسية استكشاؼ األشكاؿ الطالب

والبرنامج يتكوف مف منطقة عمؿ وىى المنطقة البيضاء التى تظير فييا األشكاؿ 
دسية مع إمكانية تعدد مناطؽ العمؿ فى الممؼ اليندسية ، ويتـ عمييا إنشاء التصاميـ الين

، ونقؿ البيانات والتصماميـ مف ممؼ آلخر وتتكوف مف جزئيف الواحد ، وسيولة التنقؿ بينيا
أوامر ، يندرج  20: يتكوف مف أساسييف ىما : الكائف ، والخصائص الجبرية ، شريط القوائـ 

مف القياـ بالعديد مف المياـ األخرى ، تحت كؿ منيا قائمة مف األوامر المنسدلة التى تمكف 
شريط الدوات : يضـ مجموعة مف الختصارات التى تؤدي كؿ منيا مياـ مختمفة ، فعند 
 الضغط عمى أحد الختصارات يمكف عف طريؽ الفأرة رسـ ىذه األشكاؿ عمى منطقة العمؿ ،

ومف حيث كونو لوحة النص : تمكف مف التحكـ فى النص المكتوب مف حيث لونو وحجمو ، 
 غامقَا أو مائاًل .

ومف أبرز الجوانب المميزة فى البرنامج قدرتو عمى تقديـ أشكاؿ ىندسية متحركة تجعؿ 
 الشكؿ ديناميكي مما يؤدي إلى جذب انتباه الطالب وتحفيزىـ لستقباؿ المعمومات.

 ساثؼبً : انكفبءح انزاتُخ .

 يفهىو انكفبءح انزاتُخ :

تسيـ في تحديد مستوي الجيد الذي يبذلو ،لمسموؾ  اً وموجي اً مؤشر تعد الكفاءة الذاتية 
الشخص، وتعنى معتقدات المتعمـ وتصوراتو عف مستواه التعميمي فى الرياضيات ، ويتـ 
تحديد الكفاءالذاتية مف خالؿ عمميات أساسية تتفاعؿ مع بعضيا البعض لتنشيطيا ، وصنفت 

 حفيزية ، والعاطفية ، وعمميات الختيار.ىذه العمميات بالعمميات المعرفية ، والت
( أف الكفاءة الذاتية ىى اعتقاد الفرد حوؿ قدرتو Yadak ,1022 و يشير يدؾ ) 

ت وقدرتو عمى المعرفية والعاطفية واستخداميا لمعالجة المشكالو داء المياـ العقمية أعمى 
 ء العقمي لمسموؾ لتحقيؽ النتائج المرجوة .داوضع خطط وممارسة األ

 والجامعي،  لمطالب األكاديمي األداء في المؤثرة العوامؿ مف تعد الذاتية والكفاءة
 بمستوى الطالب تمتع فإف ثـ ومف أو منخفضًا، م رتفعاً  لمطالب األكاديمي التحصيؿ تجعؿ
 مستوى تدني ويشير التربوية، العممية عمى سالمة واضح دليؿ الذاتية الكفاءة مف م رتفع
 لدييـ، المستوى ىذا يرتفع لكي خبراتيـ تدعيـ ضرورة الطالب إلى حاجة إلى الذاتية الكفاءة
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 عمى يؤثر قد مما اليومية الحياة في والصعوبات لمضغوط يجعميـ م عرضيف انخفاضو ألف
 .(80، 1029محمد إبراىيـ ،سماح ) وائؿ  الدراسي والجتماعي مستواىـ

ف بكفاءة ذاتية مرتفعة يختاروف ( أف األفراد الذيف يتمتعوCherry ,1022ويؤكد ) 
المياـ الصعبة ولدييـ تحدى لمتغمب عمى الصعوبات ، ويمتمكوف قدرات إبداعية تمكنيـ مف 
مواجية المشكالت فى حياتيـ اليومية ، ولدييـ القدرة عمى استرداد كفاءتيـ بسرعة عند 

 مؿ .الشعور بالفشؿ وخيبة األ
ىداؼ الجانب الوجداني واإلجتماعي أوتعد الكفاءة الذاتية فى الرياضيات مف 

لمرياضيات ، والتى تضمف بدرجة ما استمرارية التمميذ فى إنجاز المياـ التعميمية فى 
الرياضيات ، وترتبط الكفاءة الذاتية بتدريب معممي الرياضيات عمى تنمية أبعاد الدافعية 

 (.301، 1028د عبد الحميد ،الذاتية لمتعمـ ، والمثابرة والتنظيـ الذاتى لمتعمـ ) ناصر السي
ىمية بالغة ، حيث أف العمؿ عمى جعؿ أسبؽ يتضح أف مفيوـ الكفاءة الذاتية ذو  مما

الطالب يروف أنفسيـ بصورة إيجابية وبكفاءة عالية يسيـ فى زيادة قدراتيـ واستعدادتيـ فى 
 كافة مياديف ومجالت الحياة المختمفة .

 :يصبدس انكفبءح انزاتُخ
 :أف ىناؾ أربعة مصادر لمكفاءة الذاتية تحدد في (Frydenberg. 1021) ذكر
 إتقاف الخبرات Mastery Experiences:  فخبرات النجاح تدعـ الكفاءة الذاتية لدى

الفرد فإذا تكرر نجاح الفرد في أعماؿ معينة إزداد شعوره بالكفاءة الذاتية، في حيف أنو 
 .الكفاءة الذاتيةإذا تكرر الفشؿ لدى الفرد يقمؿ مف شعوره ب

 النمذجة الجتماعية Social Modeling:  التي يستقييا الفرد مف المحيط
يماثمونو في  مفجتماعي حولو، إذ يزداد شعور الفرد بكفاءتو الذاتية عندما يالحظ أف اإل

 .القدرة قادريف عمى القياـ بميمة ما
 القناع الجتماعي Social Persuasion: اتية تتأثر بالقناع فمعتقدات الكفاءة الذ

 .الذي يتمقاه الفرد مف بعض األشخاص الموثوؽ بقدرتيـ عمى أداء ميمة ما
 الستجابات النفسية Psychological Responses:  فمعتقدات الكفاءة الذاتية

 .تتأثر بمستوى الستثارة النفعالية سمبًا أو إيجاباً 
 أثؼبد انكفبءح انزاتُخ :
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تكوف مف ثالثة أبعاد كما حددىا كاًل مف فؤاد اسماعيؿ و ياسر الكفاءة الذاتية لممعمـ ت
 (  25،  1025عبد الرحمف ) 

بعد أكاديمي يتمثؿ فى القدرة عمى التحميؿ والنقد والتخطيط واإلبداع والتفوؽ واإلنجاز  -2
. 
إجتماعي ويشمؿ تحمؿ المسئولية والتعاوف والمشاركة وقوة الشخصية ، والقدرة  بعد -1

 .قات إنسانية عمى إقامة عال
بعد مينى وىو ما يتمتع بو المعمـ مف توفير مناخ تعميمي متميز لمطالب ، وامتالؾ   -3

ميارات التدريس الفعالة ، توظيؼ استراتيجيات التدريس الحديثة والطالع عمى كؿ ما ىو 
 .جديد 

بطة الكفاءة الذاتية السموكية والمرت -2وتتكوف الكفاءة الذاتية مف ثالثة أبعاد ىى : 
بالمعتقدات والسيطرة عمى الكفاءة الذاتية المعرفية والمرتبطة   -1، بالميارات اإلجتماعية

الكفاءة الذاتية اإلنفاعمية والمرتبطة بالسيطرة عمى المشاعر والتجاىات) عائدة  -3، األفكار
 (185، 1021بيروتي ونزيو حمدي ، 

 عدة أنواع منيا :( الكفاءة الذاتية إلى 11، 1022وصنفت نصيرة دبي ) 
  الكفاءة القومية : ترتبط بأحداث مف الصعب السيطرة عمييا ، وتكسب األشخاص أفكار

 نفسيـ .أومعتقدات عف 
 الميارات التي تستخدـ لالستجابة في مواقؼ اجتماعية محددة  ىي :الجتماعية الكفاءة

و القدرة عمى التفاعؿ بصورة متكيفة مع المجتمع ، إمتالؾ الفرد لمميارات التى تساعده 
عمى المشاركة فى األنشطة اإلجتماعية واإلندماج داخؿ الجماعة والشعور بالثقة تجاه 

 المجتمعية والمبادرة باألعماؿ التطوعية. سموكو ، وتتمثؿ فى ميارات التواصؿ والمشاركة
 ايجابية  نتائج يحقؽ الذي السموؾ أداء عمى القدرة بيا ويقصد : العامة الذاتية الكفاءة

 ، األفراد سموؾ عمى تؤثر التي الحياتية الضغوط في والتحكـ معيف وقت في ومرغوبة
والنشاط  والجيد بيا موفيقو  التي واألنشطة المياـ أدائيـ عف الذاتية التوقعات ارصدا  و 

  .بو القياـ المراد العمؿ لتحقيؽ الالزمة والمثابرة
 أداء  عمى بقدرتو والمرتبطة الخاصة الفرد أحكاـ بيا ويقصد : الخاصة الذاتية الكفاءة

 . العربية المغة أو اليندسية واألشكاؿ الرياضيات مثؿ محدد نشاط في محددة ميمة
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 التعميمية المياـ أداء عمى لقدرتو الفرد إدراؾ وىي : األكاديمية الذاتية الكفاءة 
 . متوعة موضوعات لدراسة الفعمية الشخص قدرة تعني أنيا أي،فييا لمستويات مرغوب

وأكد العديد مف الدراسات عمى ضرورة تنمية أبعاد الكفاءة الذاتية لممعمميف قبؿ الخدمة 
كاديمي لدييـ ، ع مستوى التحصيؿ األ ثناء دراستيـ الجامعية لما ليا مف دور كبير فى رفأو 

( التى ىدفت 1022حسيف و بثينة محمد محمود )  عموي ومف ىذه الدراسات دراسة آيات
إلى رفع مستوى الكفاءة الذاتية والتحصيؿ الدراسى فى مادة الرياضيات مف خالؿ استخداـ 

( ىدفت 1022)  حمدم المنصات التعميمية لمتابعة الواجبات المنزلية ، ودراسة أسماء السيد
المعموماتي  إلى تنمية الكفاءة الذاتية المدركة وعادات العقؿ مف خالؿ استخداـ التجسيد

رحاب أحمد ( ودراسة Meluso et al , 1021باإلنفوجرافيؾ .، ودراسة ميميثو وآخروف ) 
 ( أقترحت ثالثة أبعاد لمكفاءة الذاتية ىى اإلنجاز والمثابرة 1022 عبد العزيز نصر )

 .والمشاركة 
 اجشاءاد انجحث:

 ثبنثبً: إػذاد يىاد وأدواد انجحث:
  لإلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف صحة فروضو ، أتبع الباحث ما يمى:

لطالب شعبة  الالزمة األساسية الميارات لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ الذى ينص عمى "ما
 ؟" الرياضية التفاعمية تطبيؽ البرامج مجاؿ في الرياضيات

  تـ تحديد الميارات المتوفرة فى برامج الرياضيات اإللكترونية التفاعمية والممثمة فى البرامج
برنامج  -Cabri3Dبرنامج  – Cabri1 plusبرنامج  – Geogebraالتالية ) برنامج 

( وتـ تحديد الميارات الرئيسة لتمؾ البرامج وىى ) (G.S.P)جيوميترؾ سكتش باد 
 .ميارة التطبيؽ (  –ميارة القياس  –يارة الرسـ م –الميارات العامة 

 البرنامج  تحميؿ تـ تحديد األساسيات العامة لكؿ برنامج مف البرامج السابقة وىى كيفية- 
 شريط - ) العمؿ منطقة ( الرسـ لوحة -البرنامج  واجية أجزاء -  الرئيسة ةشالشا

 الفأرة زر وظائؼ - Menus القوائـ شريط - Text النص لوحة -Tools األدوات
   . البرنامج عناصر مف عنصر لكؿ والشامؿ الوافي والشرح العرض –األيمف 

 وتصميـ  تنفيذ المستخدـ يستطيع طريقيا عف التي القوائـ بعض وعرض شرح في التوسع
  . المختمفة األنشطة
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  مف خالؿ دراسة الباحث ألدبيات البحث ، والمواصفات التى يجب أف تتوفر فى برامج
لرياضيات التفاعمية ، تـ صياغة عدد مف الميارات المتعمقة بتطبيؽ البرامج التفاعمية فى ا

 (  1ممحؽ )  الرياضيات وتـ صياغتيا فى بطاقة المالحظة .
 الحوسبة في بيئة التشاركي التعمـ لنمط التعميمي التصميـ لإلجابة عف السؤاؿ الثاني " ما

 السحابية؟" 
 مي لنمط التعمـ التشاركي القائـ عمى الحوسبة السحابية :التصميـ التعميتـ إعداد 

 لمتصميـ العاـ النموذج واختار التصميـ التعميمي، نماذج مف العديد عمى الباحث اطمع
لتنمية ميارة تطبيؽ  السحابية بيئة الحوسبة في التشاركي التعمـ نمط التعميمي لستخداـ

 بإتباع ذلؾ تـ ب الفرقة الرابعة رياضيات ، وقدالبرامج التفاعمية والكفاءة الذاتية لدى طال
 :التالية المراحؿ

 Analysisانًشحهخ األونً : يشحهخ انتحهُم 

 خصائص بتحديد الباحث قاـ ، حيثالتصميـ خطوات في البدء نقطة المرحمة ىذه تعد
تقنية  الطالب المعمميف، وتحديد الحاجات التعميمية ليـ ، ودراسة الواقع الذى يتـ فيو تطبيؽ

الحوسبة السحابية باستخداـ نمط التعمـ التشاركي لتنمية ميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية 
والكفاءة الذاتية لدييـ ، والتي تمكنيـ مف أداء أعماليـ عمى النحو األمثؿ ، وفيما يمي عرض 

 لخطوات ىذه المرحمة .
 تحديد خصائص الطالب المعمميف ) الفرقة الرابعة رياضيات ( 

 حدد خصائص تمؾ الطالب فيما يمي : تت -
 سنة . 11 – 12أعمارىـ تتراوج ما بيف  -
 جميعيـ لدييـ المعارؼ األساسية باستخداـ الحاسب اآللى والتصاؿ بالنترنت . -
 لدييـ مستوى ذكاء عادي . -

 تحديد الحاجات التعميمية : 
التفاعمية فى  تتمثؿ الحاجات التعميمية ليذا البحث فى تنمية ميارة تطبيؽ البرامج

لوادى الجديد، وتنمية كفاءتيـ جامعة االرياضيات لطالب الفرقة الرابعة رياضيات بكمية التربية 
 الذاتية .

 اإلمكانات :و  تحميؿ المصادر
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قاـ الباحث بمسح شامؿ لتطبيقات الحوسبة السحابية التى يمكف استخداميا لتنمية 
إنشاء مدخؿ لنمط التعمـ التشاركي القائـ عمى  ميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية ، واستقر عمى

، وقاـ الباحث بتوضيح طريقة العمؿ والدراسة ، مف  Google Driveسحابة جوجؿ درايؼ 
خالؿ ممفات شرح موجودة عمى السحابة اإللكترونية ، وتـ نشر المحتوى المرتبط بتطبيؽ 

 ميارة البرامج التفاعمية عمى السحابة اإللكترونية 
 يئة التعمـ : تمثمت بيئة التعمـ فى :تحميؿ ب

  تعمـ خارج قاعة المحاضرات : مف خالؿ الموقع اإللكتروني الذى تـ تصميمو فى ضوء
 نمط التعمـ التشاركي وتطبيقات الحوسبة السحابية .

 . تعمـ داخؿ قاعة المحاضرات : مف خالؿ المناقشة والتطبيؽ وتنفيذ التكميفات 
 نتصًُى انًشحهخ انثبَُخ : يشحهخ ا

 صياغة األىداؼ التعميمية : 
قاـ الباحث بصياغة اليدؼ العاـ لمبحث وىو تنمية ميارة تطبيؽ البرامج التفاعمية 

وتنمية الجديد ، جامعة الوادى فى الرياضيات لطالب الفرقة الرابعة رياضيات بكمية التربية 
بيئة الحوسبة السحابية ، باستخداـ نمط التعمـ التشاركي فى كفاءتيـ الذاتية فى الرياضيات 

وقاـ الباحث بالستعانة بالقراءات والدراسات السابقة المتعمقة بالبرامج التفاعمية لصياغة 
 أىداؼ البرامج التفاعمية الالزمة لطالب الفرقة الرابعة رياضيات .

 تصميـ الستراتيجية التعميمية :  
لتعمـ التشاركي والتى قاـ استيدؼ الباحث مف خالؿ ىذه الخطوة تصميـ استراتيجية ا

مف خالليا بتحديد اإلجراءات والخطوات المختمفة لتقديـ المحتوي التعميمي ، وتحديد طرؽ 
 تقديـ األنشطة والتفاعالت التعميمية ، وتـ ذلؾ مف خالؿ التالي :

  استخداـ التعمـ التشاركي كنمط لتطبيؽ الحوسبة السحابية لتنمية ميارة تطبيؽ البرامج
 ية فى الرياضيات .التفاعم

  اعتمد الباحث عمى تقديـ المحتوى بشكؿ تشاركي ، حيث يتـ تقسيـ الطالب إلى
مجموعات صغيرة ، تقـو كؿ مجموعة بتقديـ شرح واؼ لمبرامج التفاعمية مف خالؿ 
المحتوى المرفوع عمى سحابة الجوجؿ درايؼ ، ومف ثـ تقـو بمشاركتيا مع باقي 

 المجموعات .
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 لمحتوى وفقا لنمط التعمـ التشاركي عبر الحوسبة السحابية ، يتـ ذلؾ مف طريقة تقديـ ا
( الذى يتضمف المحتوى اإللكترونى مف محاضرات نظرية google siteخالؿ موقع ) 

 وعممية ومقاطع فيديو بحيث تكوف مرجع شامؿ لمطالب ، باإلضافة إلى جوجؿ درايؼ 
 انًشحهخ انثبنثخ : يشحهخ انتُفُز :

 شمؿ ىذه المرحمة الخطوات التالية :وت       
 Appsاختيار الساحبة الحاسوبية وتحديد خدماتيا : تـ اختيار تطبيقات جوجؿ 

Google  نظرًا لما تقدمو مف مزايا وخدمات والتى تـ استخداميا بشكؿ تشاركي لتبادؿ
 المعمومات والممفات الرقمية والمناقشات ، والخدمات التى تقدـ كما يمي :  

  الباحث بإنشاء حساب جديد عمى جوجؿ درايؼ قاـGoogle Drive   وىى خدمة ،
 التخزيف السحابي عمى خوادـ جوجؿ ، والتى تتيح تخزيف ومشاركة الممفات .

  تقديـ خدمات التشارؾ لمممفات الرقمية بالسحابة عبرTwitter , Gamail , google 
+ , facebook 

  لتتوافؽ مع مجموعة البحث ، وتقسيميا تنظيـ المجمدات عميو وصالحيات الدخوؿ
 لمجموعات تشاركية .

  لكتروني لتمقى الستفسارات وتقديـ الدعـ الفني إحدد الباحث رقـ ىاتؼ وبريد
 والمساعادات لمطالب المعمميف .
 انًشحهخ انشاثؼخ : يشحهخ انتطىَش 

دىا سبؽ تحدي تـ فى ىذه المرحمة الحصوؿ عمى المواد والوسائط المتعددة التى
واختيارىا فى مرحمة التصميـ ، وذلؾ مف خالؿ إنتاج مواد وعناصر جديدة ، عمى أف يقوـ 
الطالب المعمميف بانتاج وتوفير ىذه العناصر عمى سحابة الجوجؿ درايؼ بالستعانة بالباحث 

 عمى النحوؿ التالي : 
  نشاء المستندات الخاصة بمحتو ى النصوص المكتوبة : يمكف كتابة النصوص ، وا 

المتاح عمى سحابة  Google Docsالبرامج التفاعمية فى الرياضيات باستخداـ تطبيؽ 
 جوجؿ درايؼ .

 امج التفاعمية ر موضوعات الب التقديمية لشرح العروض إنشاء يمكف :التقديمية العروض
 المتاح عمى سحابة جوجؿ درايؼ . Google Slidesباستخداـ تطبيؽ 
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  : الحصوؿ عمى الصور الثابتة مف خالؿ مسح بعض  ييتسنالرسومات والصور الثابتة
 Scannerالصور مف المطبوعات ) الكتب والمجالت ( باستخداـ الماسح الضوئي 
 Googleويمكف إجراء التعديالت عمى بعض الصور ومعالجتيا باستخداـ تطبيؽ 

Drawing  . ويمكف استخداـ ىذا التطبيؽ أيضًا إلنشاء الرسومات الخطية الجديدة ، 
  الفيديو : يتـ نشر فيديوىات تعميمية مف اليوتيوب وغيرىا عمى سحابة الجوجؿ درايؼ

 مرتبطة بمحتوى البرامج التفاعمية فى الرياضيات .
 انًشحهخ انخبيسخ : يشحهخ انتقىَى 

  قاـ الباحث بتجريب استخداـ تطبيؽ بيئة التعمـ التشاركي القائـ عمى تطبيقات الحوسبة
 السحابية .

 ئة التعمـ التشاركي القائـ عمى تطبيقات الحوسبة السحابية مف خالؿ رفع الممفات تفعيؿ بي
 المعدة ، وتوجيو الدعوات إلى الطالب لمتفاعؿ والمشاركة ، وتوضيح المياـ المطموبة .

  تجريب مصغر ) التجربة اإلستطالعية ( : تـ تطبيؽ بيئة التعمـ عمى مجموعة صغيرة مف
ألىداؼ الموضوعة لمبيئة ، وتـ اإلستفادة منيـ فى التنقيح الطالب بيدؼ مدى تحقيؽ ا

 والتحسيف والتطوير .
 داء الميارى التطبيؽ النيائي عمى عينة مف طالب الفرقة الرابعة رياضيات لقياس األ

 لتطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيات ، وكفاءتيـ الذاتية .
 انجحث: ٍإػذاد أدات

 األداء انًهبسٌ نتطجُق انجشايج انتفبػهُخ فً انشَبضُبد. أوالً : إػذاد ثطبقخ يالحظخ

 تـ إعداد بطاقة المالحظة وفقًا لمخطوات التالية :
داء الميارى لطالب الفرقة الرابعة استيدفت البطاقة قياس األ تحذَذ انهذف يٍ انجطبقخ : -2

 رياضيات لتطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيات .
 :ايج انتفبػهُخ تحذَذ يهبساد تطجُق انجش -9

طالع عمى البحوث والدراسات السابقة المتعمقة بمتغيرات البحث ، واستطالع رأي بعد اإل
السادة المتخصصيف فى المناىج وطرؽ التدريس ، قاـ الباحث بتحديد الميارات األساسية 

 ية :التى مف الضرورى أف يمتمكيا طالب الفرقة الرابعة رياضيات ، وتتمثؿ فى الميارات التال
  سكتش باد (  –كابري  –الميارات العامة إلستخداـ البرامج التفاعمية ) جيوجبرا 
 . ميارة رسـ األشكاؿ اليندسية 
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  .ميارة القياس 
  .ميارة التطبيؽ 
  :صُبغخ فقشاد انجطبقخ -1

ف قاـ الباحث بتحديد الميارات الرئيسة التى يجب أف يمتمكيا طالب الفرقة أبعد 
صياغة فقرات كؿ ميارة رئيسة ، وقد روعي عند صياغة الفقرات  الرابعة رياضيات ، تـ

 المحددات التالية .
 . أف تكوف فقرات البطاقة واضحة ومحددة 
 . أف تكوف الفقرات خالية مف األخطاء المغوية ومصاغة صياغة جيدة 
 . التسمسؿ المنطقي فى تتابع الفقرات 
 .مدي ارتباط الفقرات بالميارات الرئيسة 

 قذَش انكًٍ نفقشاد انجطبقخ :تحذَذ انت -1
سمـ متدرج  وفؽ مدرجاً  المالحظة وزناً  بطاقة مف فقرات فقرة لكؿ الباحث أعطي

 –( يقابميا ) ممتازة 2، 1، 3، 1،  5وزاف التالية ) خماسي ) مقياس ليكرت ( أعطيت األ 
مية ت تطبيؽ البرامج التفاعامنعدمة( ؛ لمعرفة مستوي ميار  –منخفضة  –متوسطة  –جيدة 

 : 2متمثمة فى جدوؿلدى طالب الفرقة الرابعة رياضيات ، وىذه التقديرات 
 حزيٛش انبطبلت َٔمبطٓب :  7جذٔل  

 

 انخفظٛز انُظبت انذرجت انخمذٚز 

% إنٗ 69يٍ  7 يًخبسة

799% 

ًٚخهك انًٓبرة ٔٚمٕو بخُفٛذْب بشكم 

 يًخبس ٔبذلت كبيهت 

% إنٗ 89يٍ  6 جٛذة

69% 

و بخُفٛذْب بشكم ًٚخهك انًٓبرة ٔٚمٕ

 ألم ٔضٕحب يٍ انخمذٚز انًًخبس 

% إنٗ 69يٍ  5 يخٕططت

89% 

ًٚخهك انًٓبرة ٔٚمٕو بخُفٛذْب بشكم 

 ألم يٍ انًظخٍٕٚٛ انظببمٍٛ . 

% إنٗ 99يٍ  9 يُخفضت

69% 

ًٚبرص  انًٓبرة بشكم َبدر بُظبت 

99 % 

ال ًٚبرص انًٓبرة ٔببنخبنٗ ال حظٓز  %99ألم يٍ  7 يُؼذيت

 ٓب انخذرٚظٙ فٗ ادئ
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 ضجط ثطبقخ انًالحظخ :

األولية، ووضع التعميمات  صورتيا في المالحظة بطاقة إعداد مف نتياءاإل  بعد
 الالزمة قاـ الباحث بضبطيا كما يمي :

 أوًل : صدؽ بطاقة المالحظة 
 تـ التحقؽ مف صدؽ بطاقة المالحظة مف خالؿ ما يمي :

 صدؽ المحكميف 
تيا األولية عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف فى تـ عرض البطاقة فى صور 

 ( حيث أبدوا آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ 3الرياضيات ممحؽ )
 مدى إنتماء كؿ فقرة لممجاؿ . –صحة ودقة صياغة الفقرات  –طريقة تصميـ البطاقة 

 وفى ضوء تمؾ اآلراء تـ تعديؿ بطاقة المالحظة لتصبح فى صورتيا النيائية كما فى
   (1ممحؽ)

 صدؽ التساؽ الداخمى :
لمتحقؽ مف الصدؽ الداخمى لبطاقة المالحظة تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ 

  1بعد مف أبعاد البطاقة والدرجة الكمية لمبطاقة ، كما يتضح مف جدوؿ 
 يؼبيالث ارحببط كم بؼذ يٍ أبؼبد انبطبلت يغ انذرجت انكهٛت نهبطبلت 9جذٔل 

يظخٕٖ  يؼبيم اإلرحببط  انبؼذ

 انذالنت

 97,9 677,9 انًٓبراث األطبطٛت 

 97,9 618,9 يٓبرة رطى األشكبل انُٓذطٛت 

 97,9 197,9 يٓبرة انمٛبص. 

 97,9 826,9 يٓبرة انخطبٛك. 

أف جميع معامالت اإلرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد البطاقة  1جدوؿ يتضح مف 
( ، وىذا يؤكد أف بطاقة المالحظة  02,0مستوي دللة ) والبطاقة ككؿ دالة إحصائيًا عند

 تتمتع بدرجة عالية مف التساؽ الداخمي.
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 ثجبد ثطبقخ انًالحظخ :

 تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة حساب معامؿ ألفا كرونباخ وكانت النتائج كما يمي        
 يؼبيم ثببث بطبلت انًالحظت 5جذٔل 

 كزَٔببخيؼبيم أنفب  ػذد انفمزاث انبؼذ

 277,9 2 انًٓبراث األطبطٛت

 297,9 77 يٓبرة انزطى

 687,9 6 يٓبرة انمٛبص

 665,9 1 يٓبرة انخطبٛك

 216,9 57 انبطبلت ككم 

( ، مما يشير إلى 921,0الكمية لمبطاقة ) كرونباخ الفا معامؿ قيمة  3 جدوؿ يبيف
 أف بطاقة المالحظة قيمة ثباتيا عالية .

قد تحقؽ مف صدؽ وثبات بطاقة المالحظة ، موزعة عمى أربعة أبعاد  وبذلؾ يكوف الباحث
 ( فقرة.35رئيسة ، وبمغ عدد الفقرات ) 
 ثبَُبً : يقُبس انكفبءح انزاتُخ 

تـ تصميـ مقياس لمكشؼ عف مستوي الكفاءة الذاتية لدى طالب الفرقة الرابعة 
 .ات البحث والدراسات التربويةأدبيرياضيات، حيث تـ بناء عبارات المقياس بعد اإلطالع عمى 

 وقد مر بناء المقياس بمرحمتيف أساسيتيف ىما: 
 ونً : تصًُى انًقُبس:انًشحهخ األ

 تحديد اليدؼ مف المقياس: -2
 ىدؼ المقياس إلى قياس مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالب الفرقة الرابعة رياضيات        

 إعداد وتخطيط عاـ لمحتوى المقياس: -1
 الباحث فى ىذه المرحمة، بعمؿ تخطيط عاـ لمحتوى المقياس عمى النحو التالى: قاـ        

 تحذَذ أثؼبد انًقُبس:

فى ضوء اإلطار النظرى لمكفاءة الذاتية  تـ تحديد األبعاد التالية : البعد اإلنفعالى 
د بو كاديمي )ويقصالبعد األ  –()يعنى اعتقاد الفرد بقدرتو عمى التحكـ فى مشاعره وانفعالتو 

بعد الثقة بالنفس والمثابرة ) ويقصد بو  –(امتالؾ الطالب ميارات أكاديمية فى الرياضيات 
البعد اإلجتماعي ) ويقصد بو القدرة عمى  -المثابرة فى انجاز المياـ وثقة الطالب بآرائو ( 

و بعد استشراؼ المستقبؿ وتنظيـ الوقت ) ويقصد ب –إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخريف (  
واستغالؿ  القدرة عمى التطمع لممستقبؿ وامتالؾ النظرة المستقبمية لخبراتو العممية والعممية

 (.وقت التعمـ
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 صُبغخ يفشداد انًقُبس:

صاغ الباحث مفردات المقياس فى صورة عبارات يختار الطالب استجابة واحدة مف 
رًا ( ويضـ المقياس نوعيف مف ناد –أحيانا  –بيف ثالثة بدائؿ مف الستجابات التالية ) دائمًا 

 التقديرية لعبارات المقياس :و األوزاف  1جدوؿ العبارات الموجبة والسالبة ويوضح 
 ( ٕٚضح أٔساٌ انؼببراث انًٕجبت ٔانظبنبت 6 جذٔل )

 
 
 

 : انتأكذ يٍ انخصبئص انسُكىيتشَخ نهًقُبس  انًشحهخ انثبَُخ
 تحذَذ صيٍ انًقُبس: 

 دقيقة 50المفردات  جميع عف اإلجابة زمف متوسط أف تبيف وقد
الصدؽ الظاىرى لممقياس: عرضت الصورة األولية لممقياس وقائمة أبعاده المستيدؼ قياسيا  

و لطالب الفرقة الرابعة عمى مجموعة مف السادة المحكميف لمتأكد مف صدقو ومدى مالءمت
رياضيات، ومدى مناسبة تعميماتو ومفرداتو، ومدى دقة عباراتو لغويًا وعمميًا، وتـ تعديؿ 
الصورة األولية لممقياس فى ضوء آراء السادة المحكميف ، حيث تـ حذؼ عبارتيف لعدـ 

 عيد صياغة بعض العبارات .أمناسبتيما ، و 
حساب معامالت الرتباط بيف كؿ بعد فرعى والدرجة  صدؽ التساؽ الداخمى : وذلؾ عف طريؽ

 ( ىذه المعامالت .5الكمية لممقياس ، ويوضح جدوؿ )
 ( لٛى يؼبيالث االحظبق انذاخهٗ بٍٛ درجت كم يٓبرة رئٛظت فٗ انًمٛبص7جذٔل )

 (79ٔدرجت انًمٛبص ككم ) ٌ = 

 يظخٕٖ انذالنت يؼبيالث االحظبق انذاخهٗ انكفبءة انذاحٛت بؼذ و

 97,9دال ػُذ  **12,9 اإلَفؼبنٙ 7

 97,9دال ػُذ  **67,9 األكبدًٚٙ 9

 97,9دال ػُذ  **69,9 انًثببزة ٔانثمت ببنُفض 5

 97,9دال ػُذ  **11,9 اإلجخًبػٙ 6

 97,9دال ػُذ  **16,9 اطخشزاف انًظخمبم ٔحُظٛى انٕلج 

مع الدرجة ( أف قيـ معامالت ارتباط درجات أبعاد المقياس 5يتضح مف جدوؿ )
( وىذا يعنى أف المقياس 02,0الكمية لممقياس مرتفعة وجميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى )

 عمى درجة مناسبة مف الصدؽ ويقيس ما وضع لقياسو.
 حسبة ثجبد انًقُبس:

 َبدرا   أحٛبَب   دائًب   احجبِ انؼببراث

 7 9 5 انؼببراث انًٕجبّ

 5 9 7 انؼببراث انظبنبت
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يمثؿ الثبات اتساؽ الدرجات عند تكرار المقياس عدة مرات ، وتـ حساب ثبات 
ات ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية باستخداـ المقياس مف خالؿ إيجاد معامؿ ثب

 ىذه المعامالت  2معادلتي سبيرماف براوف وجتماف ، ويوضح جدوؿ  
 كزَٔببخ ٔطبٛزيبٌ ٔجخًبٌ نهًمٛبص ككم ب(  لٛى يؼبيم أنف8جذٔل )

بدرجة مرتفعة مف الثبات ، حيث أنحصرت  ككؿتمتع المقياس  2جدوؿ يتضح مف 
( لدى 88,0إلى  81,0بيف)  لمدرجة الكمية لإلختبار قيـ معامالت الثبات بالطرؽ المختمفة

 .( 02,0أفراد العينة وىى جميعيا دالة عند مستوى   )
 يتضح مما سبؽ أف مقياس الكفاءة الذاتية يتسـ بدرجة مناسبة مف الصدؽ والثبات .

 :ئُخ نهًقُبسانصىسح انُهب

النيائية مكوف مف خمسيف فقرة تقيس أبعاد  صورتو في أصبح المقياس ضبط بعد      
الكفاءة الذاتية لدى طالب الفرقة الرابعة رياضيات ، وبذلؾ تكوف الدرجة النيائية لممقياس ) 

نا ، ( درجة ، بواقع ثالثة درجات فى حالة اختيار دائمًا ، ودرجتيف فى حالة اختيار أحيا250
ودرجة فى حالة اختيار نادرًا ، تـ التوصؿ إلى الصورة النيائية لممقياس الصالحة لمتطبيؽ ) 

  هالصورة النيائية لعبارات المقياس وتوزيعيا عمى أبعاد 2جدوؿويوضح  (( 2ممحؽ ) 

  انبؼذ انزلى

ا 

 نفمزاث

 يؼبيم انثببث

طبٛزيبٌ  كزَٔببخ  بأنف

 بزأٌ

 جخًبٌ

 11,9 12,9 67,9 79-7 اإلَفؼبنٙ 7

 69,9 69,9 67,9 99-77 كبدًٚٙاأل 9

 17,9 18,9 9,17 59-97 انًثببزة ٔانثمت ببنُفض 5

 67,9 65,9 12,9 69-57 اإلجخًبػٙ 6

 15,9 17,9 18,9 79-67 اطخشزاف انًظخمبم ٔحُظٛى انٕلج 7

 69,9 66,9 66,9 79-7 انذرجت انكهٛت 
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 انصٕرة انُٓبئٛت نؼببراث انًمٛبص ٔحٕسٚؼٓب ػهٗ أبؼبدِ 1جذٔل

 انبؼذ
 أرلبو انؼببراث

ػذد 

 براثانؼب

انُظبت 

 انًئٕٚت

انحذ 

األدَٗ 

 نهذرجت

انحذ 

األلصٗ 

 انظبنبت انًٕجبت نهذرجت

 2،  6، 8، 7، 6، 5 اإلَفؼبنٙ
7  ،9 ،1  ،

79 
79 99% 79 59 

 األكبدًٚٙ
77 ،79  ،75 ،76 ،

77  ،78  ،99 

79 ،71 ،76 

 ،72 

79 
99% 

79 59 

انًثببزة 

ٔانثمت 

 ببنُفض

97 ،99 ،95  ،96 

 ،97  ،96  ،59 
98 ،91  ،92 

79 

99% 

79 59 

 اإلجخًبػٙ
57 ،59  ،56  ،56 

 ،52  ،69 

55  ،57  ،

58  ،51  

79 
99% 

79 59 

اطخشزاف 

انًظخمبم 

ٔحُظٛى 

 انٕلج

67  ،66  ،68  ،

61  ،66  ،62 

69  ،65  ،

67  ،79 

79 

99% 

79 59 

 79 72 59 انًجًٕع
799

% 
79 779 

 انتصًُى انتجشَجً انًستخذو :

منيجية البحث عمى استخداـ المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة ، اعتمدت 
 البعدي. و تصميـ المجموعة الواحدة ذو الختبار القبمي

 اختيار عينة البحث وتحديد المتغيرات وضبطيا :
 إختُبس ػُُخ انجحث: -أ

عة تـ اختيار عينة البحث مف طالب الفرقة الرابعة رياضيات بكمية التربية ، جام
( طالب وطالبة ، وتـ معاممتيـ كمجموعة واحدة ذات 50الوادي الجديد ، وبمغ عددىـ ) 

 القياس القبمي والبعدي .
 :انجحث ألدواد انقجهٍ انتطجُق

تـ تطبيؽ أدوات البحث عمى طالب الفرقة الرابعة رياضيات تطبيقًا قبميًا ، وقد تـ 
البحث ، وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ  ، وتـ التأكد مف تجانس عينة  2/20/1028التطبيؽ 

اختبار ) ت( لممجموعات المستقمة ، وتـ تطبيؽ بطاقة المالحظة والمقياس عمى عينة البحث 
 تمييدًا لمعالجتيا احصائيًا.     
 انتطجُق انفؼهٍ نتجشثخ انجحث :
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، حيث درست عينة البحث البرامج  8/20/1028بدأ التطبيؽ لتجربة البحث بتاريخ 
ى الرياضيات باستخداـ نط التعمـ التشاركي القائـ عمى تطبيقات الحوسبة السحابية التفاعمية ف

 ( .Google Driveجوجؿ درايؼ ) 
 انتطجُق انجؼذٌ ألدواد انجحث :

دوات البحث بعديًا أ، تـ تطبيؽ  محتوى المقرربعد انتياء عينة البحث مف دراسة 
يغ نتائج التطبيؽ ، تمييدًا إلجراء ، ومف ثـ تـ رصد الدرجات ، وتفر 21/22/1028بتاريخ 

 المعالجات اإلحصائية .
 َتبئج انجحث وتفسُشهب:

 أوال : انُتبئج انخبصخ ثجطبقخ يالحظخ أداء يهبساد تطجُق انجشايج انتفبػهُخ 

 اختجبس صحخ انفشض األول

لمتحقؽ مف صحة الفرض البحثى الذى ينص عمى " يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا ، بيف 
ميارات تطبيؽ البرامج  طالب الفرقة الرابعة رياضيات  لبطاقة مالحظة متوسطي درجات

التفاعمية  فى التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي ،ولإلجابة عف السؤاؿ البحثى 
 ميارات تنمية في استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمى الحوسبة السحابية  فاعمية األوؿ " ما

 فاعمية فى الرياضيات لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة الرياضيات ؟تطبيؽ البرامج الت
حساب  وتـ والبعدي، القبمي التطبيقيف في مجموعة البحث نتائج بيف المقارنة تمت 

درجات طالب الفرقة الرابعة رياضيات فى التطبيقيف القبمى  متوسطي بيف لمفرؽ "ت" قيمة
 :  8بجدوؿ كما ىو موضح والبعدي لبطاقة المالحظة ، وجاءت النتائج 
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انطالة  فٗ  نذرجبث "ث" لًٛت ٔحظبة انًؼٛبر٘ ٔاالَحزاف انحظببٙ ( انًخٕطظ  6جذٔل ) 

انخطبٛمٍٛ انمبهٗ ٔانبؼذ٘ نبطبلت يالحظت يٓبراث حطبٛك انبزايج انخفبػهٛت ٔكذنك حجى انخأثٛز ) لًٛت 

 (d = ٌ(  )79(( ٔلٕة انخأثٛز)²ηيزبغ )

االَحزاف  خٕطظانً انخطبٛك  ةانًٓبر

 انًؼٛبر٘

يظخٕ٘  لًٛت ث

 انذالنت

لٕة  ²اٚخب

 انخأثٛز

(d) 

انًٓبراث 

 األطبطٛت

دال  71,77 71,5 29,52 انبؼذ٘

ػُذ 

9,97 

15,9 57,5 

 يزحفغ 82,6 69,59 انمبهٙ

دال  69,79 97,8 96,66 انبؼذ٘ انزطى

ػُذ 

9,97 

19,9 92,5 

 يزحفغ 21,5 19,59 انمبهٙ

دال  97,77 78,9 79,58 ذ٘انبؼ انمٛبص

ػُذ 

9,97 

69,9 59,6 

 يزحفغ 57,5 29,91 انمبهٙ

دال  12,76 28,7 59,57 انبؼذ٘ انخطبٛك 

ػُذ 

9,97 

66,9 51,7 

 يزحفغ 26,9 76,99 انمبهٙ

بطبلت 

انًالحظت 

 ككم

دال  71,97 96,2 2,777 انبؼذ٘

ػُذ 

9,97 

29,9 78,8 

 يزحفغ 67,1 9,777 انمبهٙ

 9.97* لٛى دانت ػُذ يظخٕٖ دالنت *

(  52,12أف قيمة ) ت ( المحسوبة لمبطاقة ككؿ تساوي )   8جدوؿ يتضح مف 
( ، وىذا يعني  02,0ومستوي دللة ) 19وىى أكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية 

( بيف متوسطي درجات طالب الفرقة الرابعة 02,0وجود  فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى )
رياضيات  فى كؿ بعد وفى الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ككؿ فى التطبيقيف القبمى والبعدى 

 أف يعني عمى بطاقة مالحظة ميارات تطبيؽ البرامج التفاعمية  لصالح التطبيؽ البعدي ، ىذا
إيجابية استخداـ التعمـ  يؤكد وىذا البحثة لمجموع األداء البعدي في اً واضح اً تحسن ىناؾ
 مع متوافقة النتائج ىذه جاءت اركي فى تنمية ميارات تطبيؽ البرامج التفاعمية ، وقدالتش
دراسة   نتائج الحالي مع البحث نتائج اتفقت حيث المجاؿ، ىذا في الدراسات السابقة نتائج

Masud&Huang(1021 )  ( ودراسة نبيؿ السيد 1023، ودراسة ىاني محمد الشيخ ،)
( ، وتمؾ الدراسات أثبتت فاعمية 1022ة أمؿ إبراىيـ حمادة ) (  ودراس1023محمد حسف ) 

الحوسبة السحابية التشاركية فى تنمية ميارات مختمفة لدي المتعمميف بالمراحؿ التعميمية 
 المختمفة ، واعتماد نجاح الحوسبة السحابية فى مؤسسات التعميـ الجامعي .
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 ويمكف ارجاع ىذه النتيجة فى ضوء ما يمي :
 التعمـ التشاركي القائـ عمى تطبيقات الحوسبة السحابية يسمح لمطالب  استخداـ

بمشاركة الممفات وتبادؿ اآلراء والخبرات واألنشطة التعاونية مع أقرانيـ مما يؤدي إلى 
 واصؿ والتفاعؿ المستمر.تء الميارى ودعـ عمميات الادتحسيف األ

  امج تفاعمية تساعد طالب الفرقة ما توفره بيئة التعمـ التشاركي المحوسب مف أدوات وبر
 اتقاف ميارات تطبيؽ البرامج التفاعمية فى الرياضيات . عمىرياضيات شعبة الرابعة 

  ويرجع الباحث ىذه النتيجة ايضًا إلى مميزات بيئة التعمـ التشاركي المعتمدة عمى
ات الحوسبة السحابية والتى توفر طرؽ وأنماط جديدة لمتفاعؿ والمشاركة ، قتطبي

وتساعد عمى الوصوؿ لمممفات المخزنة مف أى حاسب مما يسيـ فى تنمية ميارات 
 تطبيؽ البرامج التفاعمية المعتمدة عمى البرمجيات الديناميكية التفاعمية .

 ثبَُبً : انُتبئج انخبصخ ثًقُبس انكفبءح انزاتُخ   

 اختجبس صحخ انفشض انثبٍَ

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا ، بيف  لمتحقؽ مف صحة الفرض البحثى الذى ينص عمى "
لمقياس الكفاءة الذاتية فى التطبيقيف القبمي  متوسطي درجات طالب الفرقة الرابعة رياضيات

استخداـ  فاعمية ولإلجابة عف السؤاؿ البحثى األوؿ " ما"والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي ،
ة الذاتية لدى طالب الفرقة الكفاء تنمية في التعمـ التشاركي القائـ عمى الحوسبة السحابية 

 "الرابعة  شعبة الرياضيات ؟
حساب  وتـ والبعدي، القبمي التطبيقيف في مجموعة البحث نتائج بيف المقارنة تمت 

درجات طالب الفرقة الرابعة رياضيات فى التطبيقيف القبمى  متوسطي بيف لمفرؽ "ت" قيمة
  9بجدوؿ ما ىو موضح والبعدي لمقياس الكفاءة الذاتية ، وجاءت النتائج ك
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انطالة  فٗ  نذرجبث "ث" لًٛت ٔحظبة انًؼٛبر٘ ٔاالَحزاف انحظببٙ ( انًخٕطظ  2جذٔل ) 

(( ٔلٕة ²ηانخطبٛمٍٛ انمبهٗ ٔانبؼذ٘ نًمٛبص انكفبءة انذاحٛت فبػهٛت ٔكذنك حجى انخأثٛز ) لًٛت يزبغ )

 (d = ٌ(  )79انخأثٛز)

 انبؼذ

 

االَحزاف  انًخٕطظ انخطبٛك

 ر٘انًؼٛب

يظخٕ٘  لًٛت ث

 انذالنت

لٕة  ²اٚخب

 انخأثٛز

(d) 

 71,6 67,9 97,9 87,76 76,9 68,98 انبؼذ٘ اإلَفبػهٙ

 يزحفغ 78,5 79,99 انمبهٙ

 97,7 61,9 97,9 58,76 77,7 78,91 انبؼذ٘ األكبدًٚٙ

 يزحفغ 98,9 19,99 انمبهٙ

دال ػُذ  76,72 57,7 79,91 انبؼذ٘ اإلجخًبػٙ

97,9 

66,9 61,7 

 يزحفغ 17,9 26,76 انمبهٙ

انًثببزة 

ٔانثمت 

 ببنُفض

دال ػُذ  69,79 76,7 58,91 انبؼذ٘

97,9 

18,9 76,5 

 يزحفغ 26,9 76,99 انمبهٙ

اطخشزاف 

انًظخمبم 

ٔحُظٛى 

 انٕلج

دال ػُذ  76,75 75,5 76,91 انبؼذ٘

97,9 

16,9 17,5 

 يزحفغ 97,9 69,72 انمبهٙ

انًمٛبص 

 ككم

دال ػُذ  77,55 69,8 86,757 نبؼذ٘ا

97,9 

28,9 68,2 

 يزحفغ 65,5 16,797 انمبهٙ

 9.97** لٛى دانت ػُذ يظخٕٖ دالنت 

(  22,33أف قيمة ) ت ( المحسوبة لمبطاقة ككؿ تساوي )   9جدوؿ يتضح مف 
ي ( ، وىذا يعن 0102ومستوي دللة ) 19وىى أكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية 

( بيف متوسطي درجات طالب الفرقة الرابعة 0102وجود  فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى )
رياضيات  فى كؿ بعد وفى الدرجة الكمية لمقياس الكفاءة الذاتية ككؿ فى التطبيقيف القبمى 

 تحسف ىناؾ أف يعني والبعدى عمى مقياس الكفاءة الذاتية لصالح التطبيؽ البعدي ، ىذا
إيجابية استخداـ التعمـ التشاركي فى  يؤكد وىذا البحث ةلمجموع البعدي األداء في واضح

 ىذا في الدراسات السابقة نتائج مع متوافقة النتائج ىذه جاءت تنمية الكفاءة الذاتية ، وقد
  .المجاؿ

ويعزو الباحث تمؾ النتائج إلى طبيعة وخصائص بيئة التعمـ التشاركي القائمة عمى 
ى بيئة تعمـ تشجع التعمـ الذاتي ، وتسمح لممتعمميف بتنظيـ الحوسبة السحابية في

موضوعاتيـ وأدوات تعمميـ ، وترتيب الموضوعات ودراستيا بطريقة منطقية ، وتنمي لدى 
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الثقة بالنفس ، وتوفر الدعـ الذي يقوـ  وزيادةعمى المثابرة  وتشجعيـالطالب التأمؿ الذاتى 
ـ المشاركات اإليجابية لمطالب فى ظؿ جو يسوده بتعديؿ مسار المشاركات السمبية ، وتدع

 التعاوف والتفاعؿ بيف الطالب .
، وفاء صالح الديف الدسوقى  Chen (1021)مف   ويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة كؿ  

(   نجواف أبو اليزيد مدني  موسي 1022) طو (  ، مصطفى عبد الرحمف 1025.)
لتعمـ التشاركي فى تنمية الكفاءة الذاتية ( وتمؾ الدراسات أكدت عمى فاعمية نمط ا1029)

 لممتعمميف.
 تىصُبد انجحث:

عمى ضوء ما توصؿ إليو البحث الحالى مف نتائج، يقدـ الباحث مجموعة التوصيات      
 التالية:

 مج إعداد االمقررات الجامعية عامة ومقررات بر  سالستفادة مف البحث الحالى فى تدري
  .المعمـ خاصة

  المعمـ ميارات تطبيؽ البرامج التفاعمية وميارات الكفاءة الذاتية .اكساب الطالب 
  تنمية وعي الطالب المعمميف بكميات التربية بأىـ المستحدثات التكنولوجية فى مجاؿ

 التعميـ خاصة تطبيقات الحوسبة السحابية والتعمـ التشاركي .
  تجاىات الحديثة فى تطبيؽ ضرورة اإلىتماـ بالتعمـ التشاركي والحوسبة السحابية كأحد ال

 التكنولوجيا فى تعميـ الرياضيات .
  تشجيع معممي الرياضيات عمى تنمية الكفاءة الذاتية لدى تالميذىـ مف خالؿ بيئات تعمـ

 تشاركية .
 التفاعمي اإللكتروني النشاط ممارسة عند لمطالب التشويؽ عناصر مراعاة. 
 تدريب عمى استخداـ البرامج التفاعمية تضميف برامج إعداد المعمميف تخصص رياضيات ال

 فى الرياضيات .
 لمطالب المعمميف والمعمميف أثناء الخدمة عمى تصميـ برامج تفاعمية  يةتقديـ دورات تدريب

 فى الرياضيات وتطبيقيا فى تدريس فروع الرياضيات.
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 يقتشحبد انجحث :

  عمى برامج تفاعمية أخرى .إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لتدريب الطالب المعمميف 
  عداد وحدات تعميمية لتنمية ميارات استخداـ البرامج التفاعمية المختمفة لدى تصميـ وا 

 طالب المراحؿ اإلعدادية والثانوية .
  استخداـ األنشطة اإللكترونية التفاعمية فى تنمية التصور البصري المكاني لدى طالب

 شعبة الرياضيات .
 جيات تعميمية أخري فى تنمية الكفاءة الذاتية فى الرياضيات .تجريب استخداـ استراتي 
  تنمية ميارات التعمـ التشاركي لاستخداـ تطبيقات الحوسبة السحابية فى تعميـ الرياضيات

 كاديمي لدى تالميذ المرحمة الثانوية.واإلنجاز األ 
 ري والكفايات استخداـ التعمـ التشاركي فى بيئة الحوسبة السحابية لتنمية األداء الميا

 الرياضيات. معمميالتكنولوجية لدى 
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 انًشاجغ
 أوالً : انًشاجغ انؼشثُخ:  

، عمان : دار الفكرر الرربر   0، ط (: استخداـ الحاسوب فى التعميـ2102إبراهيم عبد الوكيل  الفار ) 
. 

 الموهروبين لطرب تمصريل ا عمر  إثرائير  إلكترونير  برمجير  ( : فاعمير 2100إبرراهيم مممرد المامرد  ) 
 التربير  كمير  ،غير منشورة دكتوراه رسالةواتجاهاتهم نمو الرياضيات ،  المتوسط  بالمرمم 

  . المكرم  مك  : القر  أم جامر ، 
بت وي( : فاعميرر  اسررت دام برنررامو الجيرروجبرا فرر  اكتسررا  مفرراهيم التمرر 2106إبررراهيم مممررد عبررد ا   ) 

ي ومفهرروم الرراات الرياضررت لررد  تبميررا المرممرر  المتوسررط  الهندسرري  وتنميرر  التفكيررر البصررر 
 .083  -038، يوليو ، ص ص  9، الردد  09، المجمد  مجمة تربويات الرياضيات،

 مصرادر تنمير  مفراهيم عمر  باإلنفوجرافير  المرمومراتت التجسريد اسرت دام (:2107مممرد) السريد أسرما 
 الترمريم تكنولوجيرا لرد  طرب  المدركر  ير الاات والكفرا   الرقرل وعرادات المرجرير  المرمومرات
 دراسػات-التربيػة تكنولوجيػا مجمػةلممرمومرات،  المررفرت التمثيرل كفرا   ومن فضرت مرتفررت
  .076 – 57، ص ص  31، الردد  وبحوث
(: فاعميرر  اسررت دام برنررامو جيرروجبرا فرر  تنميرر  الترابطررات الرياضرري  لررد  طالبررات 2107أسررما  الواديرر  ) 

، الجامرر  اإلسربمي  ،  رسالة ماجستير غير منشػورةساست بمدين  زة  ، الصف التاسع األ
 زة  .

 فرت السرمابي  الموسرب  عمر  القرائم اإللكترونرت التردري  (: أثرر2106إسرماعيل عمرر عمر  مسرون  ) 
 المجمػة ،األقصر  جامرر ب التربير  كمير  طمبر  لرد  اسرت دامها وقابمير  اكتسرا  مهاراتهرا

 .212- 065، ص ص  01، الردد  5، المجمد  مفتوحال لمتعميـ الفمسطينية
( : تصرميم أنطرط  إثرائير  فر  ضرو  إمرد  برمجيرات الرياضريات التفاعمير  2107إكرام  مممد مرسال )

واسرررت دامها فررر  اكسرررا  تبميرررا المرممررر  اإلبتدائيررر  المررفررر   GeoGebraبرمجيررر  جيررروجبرا 
، ص  80، الرردد  ى التربية وعمـ الػنفسدراسات عربية فالرياضي  المفاهيمي  واإلجرائي  ، 

 47- 07ص 
(: أثرررر تصرررميم بيئررر  الرررترمم الم رررتمط التطررراركت المررردعم بتطبيقرررات الموسرررب  2107أمرررل إبرررراهيم ممررراد  )

السررمابي  عمرر  تنميرر  األدا  المررفررت والمضررور اإلجتمرراع  والرضررا عررن الررترمم لررد  طررب  
، مسػػتقبؿ المعمػػـ وتنميتػػو بػػالوطف العربػػى المػػؤتمر الػػدولي الثالػػث : تكنولوجيررا الترمرريم ، 

 .579-547، إبريل ، ص ص  3المجمد 
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( : برنررامو ترردريبت قررائم عمرر  ن ريرر  الرراكا  المررترمم لتنميرر  الكفررا   الااتيرر  2104أمررل الطررمات مرراف   ) 
دراسػات المهني  لمرممت الرياضيات لاوي اإلعاقات البسيط  المردمجين بالمرممر  اإلبتدائير  ، 

، ديسرمبر ، ص ص  56، رابطر  التربرويين الررر  ، الرردد  ى التربية وعمػـ الػنفسعربية ف
247-278. 

 الواجبرات الترميمير  لمتابرر  المنصرات إسرت دام ( : أثر2107مممود )  مممد بثين  مسين، عموي آيات
 المتوسرط الثالر  لطالبرات الصرف الرياضريات وتمصريل المدركر  الااتير  الكفرا   فرت المنةلي 
 – 25، ص ص  9، الرردد  21، المجمرد  الرياضػيات تربويػات مجمػة ،المكرم  مك   بمدين
58 . 

 كتا  تصميم ثرأ( : 2107إيها  سيد أممد فايد  و منال طوق  بدو  و جمال مصطف  الطرقاو   ) 
الترمريم  لتكنولوجيرا المهنر  الردبموم طرب  لرد  الرترمم التطرارك  مهرارات تنمير  عمر  إلكترون 

-020، ص ص  8، أكتروبر ، الرردد النوعيػة  التربيػة مجػالت فػي عربيػة ثبحػو  مجمػة،
057. 

فررر  تنميررر  مهرررارات التفكيرررر  Cabri 3D( : أثرررر تو يرررف برنرررامو 2107بررررا ب عبرررد الرةيرررة عبرررد ا  ) 
، كمير   رسػالة ماجسػتيرالمن ومت ف  الهندس  لد  طالبات الصف الثامن األساست بمرة  ، 

 مي  .التربي  ، الجامر  اإلسب
فر   السرمابي  األوعير  تقنير  عمر  القرائم (: فاعمير  الرترمم التطرارك 2106جيهران مممرد عمرر دروير  )

مجمػة الرميرا ،  طرب  الدراسرات لرد  التكنولوجير  المسرتمدثات مرع الترامرل مهرارات تنمير 
 .003-77، ص ص  4، الردد  البحوث فى مجالت  التربية النوعية

( : أثررررر ترررردري  األطرررركال الثنائيرررر  باسررررت دام 2108أممررررد ةيررررد المسرررررد )  المسررررين إسررررماعيل السرررريد  و
، مجمة العموـ التربوية والنفسية الجيوجبرا لطب  الصف األول المتوسط عم  التمصريل ، 

 024-017، أكتوبر ، ص ص  24، الردد  2المجمد 
 فرت تنمير  ( GeoGebra ) الجيروجبرا برنرامو اسرت دام (: فاعمير 2108مسرن عبرد ا  اسرما)  ) 

المتوسرط  ،  األول الصرف لرد  طرب  الرياضريات فرت والتمصريل البصرري التفكيرر مهرارات
 . 305-267، أبريل ، ص ص  99، الردد  مجمة دراسات تربوية ونفسية

( :فاعميررر  البرنرررامو التررردريبت القرررائم عمررر  الرررترمم النطرررط فررر  تنميررر  مهرررارات 2103 الرررد إبرررراهيم الربيرررد ) 
 رسالة ماجستيرامو الرياضي  الماسوبي  لمرممت الرياضيات بالمرمم  الثانوي  ، است دام البر 

 ، كمي  الرموم اإلجتماعي  ، جامر  اإلمام مممد بن سرود اإلسبمي .
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( : أثر است دام برنرامو الجيروجبرا فر  ترمرم الرياضريات عمر  تمصريل طمبر  الصرف 2106 الد عتي) ) 
، جامر  النجاح رسالة ماجستير غير منشورة ست دامه ، التاسع األساست واتجاهاتهم نمو ا

 الوطني  ، نابم  .
( : أثررررر اسررررت دام اسررررتراتيجي  المراقبرررر  الااتيرررر  عمرررر  تنميرررر   2106رمررررا  أممررررد عبررررد الرةيررررة نصررررر ) 

ت اإلنتبراب مفرطر  بالتمصيل والكفا   الااتي  ف  الرموم لد  تبميا المرمم  اإلبتدائي  مضطر 
 .215-059، ص ص  4، الردد  09، المجمد  لتربية العمميةمجمة االمرك  ، 
 الكترا  هايرل باسرت دام بأنطرط  فران مرةود  هندسر ال تردري  ( : فاعمير 2118رطرا السريد صربر  )

 "األول اإلعردادي الصرف تبميرا لرد  والتمصريل الهندسرت التفكيرر تنمير  فرت لكترونرتاإل
 .طم  عين ر جام التربي ، كمي  منطور ، زير ،ماجستير رسالة
، وةار  التربي  والترميم ، كمي  الرموم ، جامر  دمط)  Cabri3Dشرح برنامج (: 2102ةاهر القببوي ) 

. 
( : أثر إ تبف نمط إدار  الجمسات ف  الموسرب  السرمابي  لتنمير  2106ةين  مممد الرربت إسماعيل ) 

مجمػػػة الترميمرررت نموهرررا ، مهرررارات الرررترمم التطررراركت لرررد  طرررب  تكنولوجيرررا الترمررريم والرضرررا 
 .312-255، إبريل ، ص ص  72، الردد  دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس

( : فاعميررر  برنررررامو تدريسرررت مقتررررح باسررر دام تطبيقرررات الموسررررب  2106سرررال  مممرررد عبرررد المطيرررف . ) 
لرد  التربي  الرياضري    السمابي  ف  تنمي  التنور المرموماتت واالتجاب نمو مقرر طر) تدري

 77، جامر  طنطا ، الردد المجمة العممية لمتربية الرياضية والبدنية طالبات كمي  التربي  ، 
 .007-006، مايو ، ص ص 

( : فاعمي  برر  تطبيقرات السرم  السرمابي  فر  تنمير  مهرارات انترا  مقراطع  2107سراد فؤاد قاسم  ) 
التربويػػػة  الدوليػػػة المجمػػػةجرررد  ،  الفيرررديو الترميميررر  لررردي مرممرررات المرممررر  اإلبتدائيررر  بمدينررر 

 ، كانون الثان . 0، الردد  6المجمد األردن ،  ،  المتخصصة
 الموسرب  تطبيقرات برر  عمر  قرائم مقترح تكنولوج  تصور (: أثر2108سهام سممان مممد الجريوي )

 األميرر  جامرر  - التربير  كمير  طالبرات لرد  والمررفير  الرممير  تنمير  المهرارات فر  السرمابي 
 26، المجمرد مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية بنت عبد الرممن ،  نور 

 .84-54، ص ص  3، الردد 
دواته ف  تنمير  أ( : أثر التفاعل بين استراتيجيات الترمم اإللكترون  التطارك  و 2104سيد طربان يون  )

مجمػػة قطػػاع الدراسػػات ومررات ، مهررارات إنطررا  المكتبررات الرقميرر  لررد  طررب  قسررم عمررم المرم
 .3، جامر  األةهر ، الردد  التربوية
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الحوسػػبة السػػحابية ، سمسػػمة مفػػاىيـ اسػػتراتيجية ، المركػػز العربػػى (: 2100طرريريهان نطررأت المنيررر  )
 ، ديسمبر . ألبحاث الفضاء اإللكترونى

 تمصريل برا عمر الجيروج برنرامو عمر  قائمر  برمجيرات اسرت دام ( : أثرر2100صرال  م يمرد الجاسرر ) 
 رسػالة."عرعرر  بمدينر  الرياضريات مراد  فرت االبتدائير  المرممر  مرن السراد  الصرف تبميرا
  . المكرم  مك  : القر  أم جامر  التربي  كمي  ، منشورة غير دكتوراه
( : تصميم برنامو مقترح قرائم عمر  مرد ل مجموعرات التردري  التطرارك  وأثررب 2119عادل السيد سرايا )
ي  مهارات است دام المن مرات الرسرومي  والكفرا   الااتير  لرد  مرممر  مردار  الردمو عم  تنم

-375،  ص ص  01، المجمرررد مجمػػػة البحػػػث العممػػػى فػػػى التربيػػػة التربررروي بالسررررودي  ، 
385. 

( : أثر است دام برنامو جيروميتر  سركت  براد عمر  التمصريل الدراسرت  2106د الصاعدي ) يعادل سر
مجمػػة المتوسررط فرر  الهندسرر  التمميميرر  واتجرراههم نمررو الرياضرريات ، لطررب  الصررف الثالرر  

 .385-332، ص ص  0، المجمد  071، جامر  األةهر ، الردد  كمية التربية
برنررامو ترردريبت قرررائم عمرر  البرررامو التفاعميررر  فرر  ترمرريم الرياضررريات  (:2102عايررد عمرر  مممررد البمررروي ) 

 جامر  أم القر  .، كمي  التربي  ،  رسالة دكتوراهوترممها ، 
فررت ترمرريم وترمررم  2Plus Cabri( : درجرر  امترافيرر  برنررامو كررابري 2105عايررد عمرر  مممررد البمرروي  ) 

 – 239، ينررراير ، ص ص  57، جامرررر  طنطرررا ، الرررردد  مجمػػػة كميػػػة التربيػػػةالرياضررريات، 
262 

عاد  التصور ف  (: فاعمي  تدري  األمهات عم  الترةية التفاضمت وا  2102عائد  بيروتت ونةيه ممدي )
 فرر  سررمو  عرردم الطاعرر  لررد  أطفررالهن وتمسررين الكفررا   الااتيرر  المدركرر  لررد  األمهررات ، 

 .312-283، ص ص  4، الردد  8، المجمد  المجمة األردنية فى العموـ التربوية
 ، عمان : دار الفكر الرربت . 5، ط وسائؿ التصاؿ وتكنولوجيا التعميـ(: 2114عبد الماف  سبم  .)

 الدمام, المممك  الرربي  السرودي   ، الحوسبة الساحبية( : 2104الراة) . )  بد الراة) الربدع
http://alabdulrazaq.blogspot.com/2104/14/blogpost.html.    

(: أثر اسرت دام ثبثر  بررامو ماسروبي  عمر  التمصريل لرد  2108عبد الرممن أبو سار  وصبح ياسين )
مجمػة اس  ف  الرياضريات فر  مديرير  قباطير  ) دراسر  مقارنر  ( ، سطمب  الصف الراطر األ

 – 0114، ص ص  6، الرردد  32، المجمرد جامعة النجاح لألبحاث ) العمـو اإلنسانية ( 
0132 . 
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 المطركم  تصرميم فرت لمتطرار  نمطرين (: أثرر2107عبد ا  سميمان عايد و ممد  أممرد عبرد الرةيرة ) 
 طمبر  السرن  لرد  المطركم  بمرل اإلبداعت والوعت الرياضت همالف تنمي  عم) عم  الرياضي 

 النشػر مركػز - البمررين والنفسري ، جامرر  التربوير  الرمروم تبرو  ، مجمر  بجامر  التمضيري 
 553 -500، ص ص  2، الردد  08، المجمد  العممي

( : 2105)عةو اسماعيل عفان   ، نائم  نجي  ال ةندار ، مسرن ربمر  مهرد  ، نصرر  ميرل الكممروت 
 ، دار المسير  لمنطر والتوةيع ، عمان : األردن. 5، ط طرؽ تدريس الحاسوب

( : أثررر اسررت دام برنررامو جيرروجبرا فرر  تنميرر  مهررارات الترررابط الرياضررت لررد  2106زرراد  سررالم النريمررت ) 
،  المجمػػػة الدوليػػػة التربويػػػة المتخصصػػػةطالبرررات الصرررف األول الثرررانوي بمدينررر  الريرررا  ، 

 . 62 – 39ام  ، الردد ال ام  ، ص ص المجمد ال 
طار  ( ف  تنمير  التمصريل  –ةاو   –(: أثر است دام استراتيجي  ) فكر 2104زاة  صبح المطرف  )

مجمػػة التربيػػة وفراليرر  الرراات األكاديميرر  فرر  الرمرروم لررد  طررب  الصررف الثرران  المتوسررط ، 
 .68-0، يناير ، ص ص  0، الردد  07، المجمد  العممية

 باالتجاب الماسو  وعبقتها فت الااتي  (: الكفا  2105صالم  ) عبدالرممن ياسر عياد، اسماعيل فؤاد
 العربيػة المجمػة ،قصر بجامرر  األ التردري  هيئر  أعضرا  لرد  االلكترونرت الترمريم نمرو 

 . 94 – 65، ص ص  09، الردد  8فمسطين ، المجمد -الجامعي التعميـ جودة لضماف
: واقرررع اسرررت دام الوسرررائط اإللكترونيررر  فررر  ترمررريم الرمررروم بدولررر  اإلمرررارات الرربيررر  (2100قسررريم الطرررنا) )

، جامررر  اإلمررارات  المجمػػة الدوليػػة لألبحػػاث التربويػػةالمتمررد  مررن وجهرر  ن ررر المرممررين ، 
 .29الرربي  المتمد  ، الردد 

ثبثير  األبرراد لتنمير   ( : بيئ  إلكترونير  مقترمر  قائمر  عمر  بررامو الرسرم2107مممد إبراهيم الدسوقت ) 
 مجمة العمـومهارات ترمم الهندس  الفرازي  لد  طب  المرمم  الثانوي  بمدار  السرودي  ، 

 .382-344، يناير ، ص ص  0، الردد  25، المجمد التربوية
(: فاعمير  اسرت دام الرترمم التطراركت والتنافسرت عبرر المردونات اإللكترونير  2106مممد جابر  مف ا  .)

مرتمرردين( مهررارات تو يررف تطبيقررات –ت إكسررا  طررب  طرررب  تكنولوجيررا الترمرريم )مسررتقمين فرر
السررودي ، عردد  – دراسات عربيػة فػي التربيػة وعمػـ الػنفسالجيل الثانت لموي  فت الترمريم، 

(71.) 
فرت  2 الوير  وأدوات الترميمير  جوجرل تطبيقرات برين التكامرل (: فاعمير 2107مممرد سريد أممرد عبردب )

 لرد  التطراركت الرترمم االتجراب نمرو وتنمير  الرياضريات تردري  طر) مقرر ترمم نواتو تمقي)
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، جامر  عين طم   مجمة كمية التربية فى العموـ التربويةالتربي  ،  بكمي  المرممين الطب 
 . 261 -237، ص ص  0، الردد   42، المجمد 
مجمػة برين الفهرم والتطبير) ،   Cloud Computing(: الموسرب  السرمابي  2105مممد طوق  طرمتوت )

 ،  00، جامر  المنصور  ، الردد  التعميـ اإللكترونى
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365   

(: فاعميرر  اسررتراتيج  الررترمم التررراون  القائمرر  عمرر  إمررد  تطبيقررات الموسررب  2107مممررد عمررر سرررمان )
مجمػػػة العمػػػوـ رياضررريات لرررد  طالبرررات المرممررر  المتوسرررط  ، السرررمابي  فررر  تمصررريل مررراد  ال

 .297 – 236، أكتوبر ، ص ص  4، الردد  25، جامر  القاهر  ، المجمد  التربوية
(: تطررروير اسرررتراتيجي  ترمرررم تطررراركت قائمررر  عمررر  تطبيقرررات جوجرررل التربويررر  2106مممرررد وميرررد سرررميمان )

يرر  واالتجررراب نموهررا لرررد  أعضررا  هيئررر  وأثرهررا فرر  تنميررر  مهررارات تصرررميم المقررررات اإللكترون
 .70، الردد  دراسات عربية فى التربية وعمـ النفسالتدري  بجامر  بيط  ، 

 مفراهيم تنمير  فر  تطرارك  إلكترونر  ترمرم بيئر  تصرميم ( : فاعمير 2106مصرطف  عبرد الررممن طره ) 
 مجمةلتربي  ، ا كمي  طب  لد  الااتي  الكفا   ومرتقدات المرئي  الوي  زير بم  ممركات
 .032-23، إبريل ، ص ص .  074، الردد  والمعرفة القراءة

نفوجرافير  وبنر  (: فاعمي  برنامو قائم عم  جداول التقدير الترميمير  واإل2108ناصر السيد عبد المميد )
المررفررر  فررر  تنميررر  التنرررور الرياضرررت ورفرررع الكفرررا   الااتيررر  األكاديميررر  لرررد  تبميرررا المرممررر  

-291، ص ص 4، الرردد  33، جامر  المنوفير  ، المجمرد  مجمة كمية التربية، اإلعدادي  
341. 

(: أثر است دام الترمم التطاركت القائم عمر  تطبيقرات جوجرل التربوير  فرت 2103نبيل السيد مممد مسن )
تنمي  مهارات تصميم المقررات اإللكتروني  واالتجاب نموب لد  أعضا  هيئ  التدري  بجامرر  

 46 -0جامر  األسكندري ،ص ص  مجمة كمية التربية ، أم القر 
( : أثرر نمرط الردعم ببيئر  الرترمم اإللكترونرت التطراركت فر  تنمير  2109نجوان أبو اليةيد مدنت  موسرت ) 

،  رسػػالة ماجسػػتيرمهررارات البرمجرر  الطرريئي  والكفررا   الااتيرر  لررد  طررب  المرممرر  الثانويرر  ، 
 .مرهد البمو  والدراسات الرربي  

 رسالة،ثانوي السن  الثاني  التبميا لد  المدرست بالتكيف وعبقتها الااتي  (: الكفا  2107نصير  دبت )
 الجمهورير  ,بوضرياف مممرد جامرر  ,اإلنسراني  واالجتماعير  الرمروم كمير ،منشػورة ماجسػتير
 .الجةائري 
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المتميررات  بربر  عبقتهراو  الرياضريات مرممرات لرد  الااتير  ( : الكفرا  2107نروال مممرد الرراج   ) 
، مررار  ، ص ص  0، الررردد  08، المجمررد  والنفسػػية التربويػػة العمػػـو مجمػػةاأل رر  ، 

489-505. 
 الكفايرات لتنمير  السرمابي  الموسرب  بيئر  فرت التطراركت الرترمم نمرط ( : أثرر2108نرور  عبرد ا  بنيران ) 

رمروم التربوير  والنفسري  ، الرردد اآللرت ، المجمر  الدولير  لم الماسر  مرممرات التكنولوجير  لرد 
 .077-044، أبريل ، ص ص  00

 الكفايرات لتنمير  السرمابي  الموسرب  بيئر  فرت التطراركت الرترمم نمرط (: أثرر2108نرورب عبرد ا  بنيران )
، الرردد والنفسػية  التربويػة لمعمػـو الدولية المجمةاآللت ،  الماس  مرممات التكنولوجي  لد 

 . 077-044، إبريل ، ص ص  00
 التطراركت الرترمم فرت المجموعرات ومجرم التفاعرل نرو  برين ( : الربقر 2103هرانت مممرد الطري  ) 
 طب  لد  اإللكتروني  االجتماعي  والكفا   األكاديمت األدا  تمسين وأثرها عم  اإللكترونت
، ص ص  4، الرردد  23، المجمرد المصػرية  لتكنولوجيػا التعمػيـ  الجمعيػة مجمػة، الجامرر 
005 -074. 

 تنمي  مهارات فت البرامو التفاعمي  عم  قائم تدريبت برنامو ( : فاعمي 2107هد  أسام   طم  فر   ) 
رسػالة بمرة  ،  اإلسربمي  الجامرر  فرت الطالبرات المرممرات لرد  الرياضري  الترميمرات تردري 

 ، كمي  التربي  ، الجامر  اإلسبمي  بمة  .  ماجستير
( فر   دمر  الترمريم والتردري  اإللكترونر  ، 2,1( : تو يرف تقنيرات وير  ) 2100هند سرميمان ال ميفر  ) 

 ، الريا  : السرودي  .المؤتمر التقنى السعودى الرابع لمتدريب المينى والفنى 
(: فاعميرر  الراات مرد ل ل فر  أعرررا  القمر) وتمسرين التمصريل الدراسررت 2102هيرام صرابر طراهين ) 

،  ص  4، الرردد  28، المجمرد  مجمة جامعػة دمشػؽ،  لد  عين  من اوي صروبات الترمم
 .210-047ص 

( : است دام مدون  ترميمي  إلكتروني  لتنمي  مهارات الترمم التطاركت وجرود  2104هيثم رة) فضل  ا  )
، ص  57، جامرر  طنطرا ، الرردد  التربيػة كميػة مجمػةال اص ،  الدبموم طب  المنتو لد 

 553-496ص 
 الرقمير  والكفرا   المهرارات تنمير  عمر  الترميمي  جوجل تطبيقات ( : فاعمي 2109يم  ) وائل مممد إبراه

المؤسسر  الرربير  لمتربير  ،  النوعيػة لمتربيػة العربيػة المجمػةالمرممرين ، الطرب  لردي الااتير 
 .003-75، فبراير ، ص ص  7والرموم اآلدا  ، الردد 
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م التطراركت عبرر الوير  القرائم عمر  الن رير  االتصرالي  ( : أثرر الرترم2105وفا  صربح الردين الدسروق  )
عم  فاعمي  الاات األكاديمي  ودافري  اإلتقان لد  طب  الدبموم ال اص تكنولوجيا الترميم ، 

-029،  ص ص  62، الردد  62، المجمد مجمة دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس 
062. 
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