أثر استخدام تطبيقات جىجل الرتبىية يف تنوية
ههارات تصوين االختبارات اإللكرتونية لدي

طالبات الدبلىم الرتبىي يف هقرر احلاسب يف
التعلين

إًمان بيت صالح الظلعان*

امللخص_ َذفذ الذساظت ئلى ملشفت أزش اظخخذام بلع جؼبُلاث حىحل التربىٍت في جىمُت مهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت
لؼالباث الذبلىم التربىي في ملشس الخاظب في الخللُم ,واظخخذمذ الذساظت اإلاىهج الخجشٍبي رو الخصمُم ؼبه الخجشٍبي كلى كُىت
ميىهت مً ( )54ػالبت مً اإلاسجالث في ملشس الخاظب في الخللُم في بشهامج الذبلىم التربىي ,اإلالذم في كمادة خذمت اإلاجخمم والخللُم
اإلاعخمش بجاملت ؤلامام مدمذ بً ظلىد ؤلاظالمُت ,في الفصل الذساس ي ألاوٌ مً اللام الجامعي  .ٌ 1437 / 1436جم جلعُم كُىت
الذساظت ئلى مجمىكخين أخذاَما ججشٍبُت جيىهذ مً ( )27ػالبت دسظذ في بِئت الخللم اإلاذمج باظخخذام بلع جؼبُلاث حىحل
ً
التربىٍت ,وألاخشي طابؼت جيىهذ مً ( )27ػالبت دسظذ بالؼشٍلت الخللُذًت بأظلىب اإلاداطشة واإلاىاكؽت .واظخخذمذ الذساظت كذدا
ً
مً ألادواث اإلاخمثلت في :الاخخباس اإلالشفي ,بؼاكت اإلاالخـت ,أدلت الؼالبت ,مىكم اهترهذ .وجىصلذ الذساظت ئلى وحىد فشوق دالت ئخصائُا
كىذ معخىي الذاللت ( )0.05بين مخىظؽ دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت واإلاجمىكت الظابؼت في الاخخباس اإلالشفي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث
ً
ئخصائُا كىذ معخىي
ؤلالىتروهُت لصالح اإلاجمىكت الخجشٍبُت ٌلضي أزشَا الظخخذام جؼبُلاث حىحل التربىٍت .ووحىد فشوق دالت
الذاللت ( )0.01بين مخىظؽ دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت واإلاجمىكت الظابؼت في الاخخباس ألادائي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت
لصالح اإلاجمىكت الخجشٍبُت ٌلضي أزشَا الظخخذام جؼبُلاث حىحل التربىٍت.
الكلمات املفتاحية :جؼبُلاث حىحل التربىٍت ,الاخخباساث ؤلالىتروهُت ,الخصمُم الخللُمي.

*محاطر في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر _ جامعة إلامام محمد بً سعود إلاسالمية
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أثر استخدام تطبيقات جىجل الرتبىية يف تنوية ههارات
تصوين االختبارات اإللكرتونية لدي طالبات الدبلىم
الرتبىي يف هقرر احلاسب يف التعلين

[ ]6وحلذ الاخخباساث ؤلالىتروهُت أخذ أَم وظائل الخلىٍم ؤلالىترووي
في ؿل الاججاَاث هدى الخللم اإلاذاس بالخاظب ) (CMIوالخللم
الالىترووي؛ إلاا جخميز به مً جىفير بىىن ألاظئلت ,وظهىلت في الخصخُذ,
وخفف الذسحاث ,ومشاكاة الفشوق الفشدًت ,والخغزًت الشاحلت ,وجىفير
الخيلفت اإلاادًت [.[7,8,9
وٍإهذ كماؼت [ ]10كلى وحىد خاحت ماظت لإلإلاام بلذس هبير مً
بشامج الخاظب آلالي اإلاخىىكت ,وؤلاإلاام باألظغ التربىٍت والفىُت
للخصمُم ؤلالىترووي في مشاخل ؤلاكذاد ألاوادًمي للمللمين ,هما حؽير
مىذوس [ ]10ئلى أَمُت الاخخباساث الالىتروهُت هأخذ أظالُب الخلىٍم
الخذًثت ,وجىص ي بخىفير البيُت الخدخُت ا لالصمت لها ,وجىفير الخذسٍب
الالصم للمعخخذمين واإلاعخفُذًً في مجاٌ جصمُم الاخخباساث
ً
ؤلالىتروهُت ,ووؽشَا وفلا إلالاًير الجىدة الؽاملت.
 .2مشكلة الدراسة
بشصث مؽيلت الذساظت مً خالٌ كمل الباخثت في كمادة خذمت
اإلاجخمم والخللُم اإلاعخمش بجاملت ؤلامام مدمذ بً ظلىد ؤلاظالمُت
خُث الخـذ الباخثت مً خالٌ جذسَعها إلالشس "الخاظب في الخللُم"
اهخفاض معخىي ؤلافادة مً جؼبُلاث الىٍب اإلاخخلفت في جذسَغ
اإلالشساث في اللمادة ,وكلى سأظها جؼبُلاث حىحل التربىٍت ,وكذم
جفلُلها مم ما جخميز به مً مجاهُتها ,وظهىلت اظخخذامها ,كلى الشغم
مً الخاحت في ؿل الخؼىساث الخلىُت ئلى جذسٍب الؼالباث اإلاللماث كلى
هُفُت اظخخذام جؼبُلاث الىٍب اإلاخخلفت ,ومً أَمها جؼبُلاث
حىحل ,وجفلُلها في اللملُت الخللُمُت.
وكذ أحشث الباخثت دساظت اظخؼالكُت كلى ( )56ػالبت مً ػالباث
الذبلىم التربىي الالحي ًذسظً في اإلاعخىي الثاوي في الفصل الذساس ي
الثاوي مً اللام الجامعي ٌ1436/1435؛ للىكىف كلى مذي اظخخذام
جؼبُلاث الاهترهذ في بشهامج الذبلىم التربىي ,ومذي امخالن الؼالباث
إلاهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت ,واججاَاتهً هدىَا.
وهدُجت لهزا الاظخؼالق ,جىصلذ الباخثت ئلى أن َىان خاحت ئلى
جفلُل الخؼبُلاث الالىتروهُت الخذًثت ,وكلى سأظها جؼبُلاث حىحل
التربىٍت ,والخىحه هدى الخللم اإلاذمج في جذسَغ ػالباث الذبلىم اللام
في التربُت في كمادة خذمت اإلاجخمم والخللُم اإلاعخمش بجاملت ؤلامام
مدمذ بً ظلىد ؤلاظالمُت ,هما أن ئهعاب اإلاخللماث مهاساث جصمُم
ً
الاخخباساث ؤلالىتروهُت كبر جؼبُلاث حىحل التربىٍت ٌلذ جدلُلا
ألَذاف ملشس الخاظب في الخللُم [ ]11مً خالٌ جىؿُف جؼبُلاث
الاهترهذ في الخللُم ,وئهعاب اإلاخللماث مهاساث جىؿُفها بؼشٍلت كلمُت
صخُدت ,هما أهه ٌلذ مىاهبت لخىحهاث وصاسة الخللُم في اإلاملىت

 .1املدقدمة
ٌلذ ؿهىس الاهترهذ أخذ أبشص حىاهب الخؼىس الخلني التي أللذ
بـاللها كلى وافت حىاهب الخُاة الاكخصادًت ,والاحخماكُت ,والثلافُت.
ً
ً
هما ٌُلذ ظببا سئِعا في خذور جؼىساث هبيرة في أظالُب الخللُم,
ً
جلذم حللما
وؿهىس أدواث الجُل الثاوي مً الخللم ؤلالىترووي ,والتي ِّ
ً
ً
ًمىً اإلاخللم مً الىصىٌ للمللىمت ,وجىؿُفها بأكل
مشها ومخفاكال ِّ
ً
حهذ وجيلفت وفلا إلالاًير الجىدة اللاإلاُت [.[1
وفي ؿل اَخمام كالمي بالخؼبُلاث الخللُمُت وجؼىٍشَا ,بشصث
جلذم خذماث
ؼشهت حىحل  Googleوىاخذة مً هبري الؽشواث التي ِّ
ً
الاهترهذ اإلاخخلفت ,خُث وحهذ الؽشهت مإخشا اَخمامها هدى ئهخاج كذد
مً الخؼبُلاث التي جخذم اللملُت التربىٍت Google Apps for
Educationوهي خضمت مً الخؼبُلاث التي ًمىً جفلُلها في حعهُل
اإلاؽاسهت ,والخىاصل ,وؤلاداسة الصفُت في اللملُت الخللُمُت ,وجخميز
َزٍ الخؼبُلاث بمجاهُتها ,وظهىلت الىصىٌ ئليها ,واظخخذامها,
والعلت الخخضٍيُت الىبيرة ,ومعخىي الخماًت اإلاشجفم ,وٍمىً الخصىٌ
كلى َزٍ الخؼبُلاث بمجشد ئوؽاء خعاب كلىGoogle
ُ
لذم اللذًذ مً جؼبُلاث حىحل كبر جلىُت الخىظبت السخابُت
وج ِّ
مً خالٌ كذد مً الخاظباث اإلاىدؽشة كلى هؼاق واظم ,والتي جمثل
مشاهض للبُاهاث وخىادم ,وجخمثل أَمُت الخىظبت السخابُت في الخللُم
اللالي في خفع الخيالُف ,وجىفير اإلاصادس كىذ الؼلب ,وئزشاء اإلادخىي
الشكمي ,ودكم مجخمم اإلالشفت [.[2,3
وَؽير مصؼفى [ ]4ئلى كذد مً اإلاضاًا التي جخميز بها جؼبُلاث حىحل
الخللُمُت ,والتي ًخمثل أَمها في جلذًم ظلت  15غُغاباًذ للمعخخذم,
كاٌ مً الخماًت ,وخل مؽيلت جىافلُت البرامج ,وظهىلت
وجىفير معخىي ٍ
الخىصِب ,وخل مؽيلت فلذ اإلاعدىذاث مً خالٌ الخخضًٍ السخابي,
وجىفير هىق مً اإلاؽاسهت والاجصاٌ بين (مخللم – مللم) ,وبين (مخللم –
مخللم).
ً
ُّ
وهـشا للخلذم اإلادعاسق في جلىُاث اإلاللىماث والاجصاالث )(ICT؛ فان
َزا ٌعخلضم مً مإظعاث الخللُم اللالي جذسٍب الؼالب اإلاللمين كلى
جلىُاث الخللم ؤلالىترووي ,والخفاكل ملها ,وجفلُلها داخل مىـىمت
ً
اإلاىهج بذءا مً كملُت الخصمُم الخللُمي ,وجدذًذ مصادس الخللم
ً
واهتهاء بلملُت الخلىٍم ؤلالىترووي ,والخدىٌ مً ألاظالُب
ؤلالىترووي,
الخللُذًت ئلى ألاظالُب ؤلالىتروهُت [.[5
هما أهه في ؿل اإلاماسظاث الخللُمُت الجذًذة فان رلً ٌعخىحب
جبني أظالُب وػشائم حذًذة للخلىٍم التربىي ,خُث أصبذ الخدىٌ مً
ً
الخلىٍم الخللُذي ئلى الخلىٍم ؤلالىترووي َذفا في كذد مً الجاملاث
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اللشبُت العلىدًت في الخىؿُف ألامثل لخلىُت الاجصاالث واإلاللىماث
)(CITفي اللملُت الخللُمُت [.[12
أ .فروض الدراسة
ً
 .1جىحذ فشوق دالت ئخصائُا كىذ معخىي الذاللت ( )0.05بين مخىظؽ
دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت واإلاجمىكت الظابؼت في الاخخباس اإلالشفي
إلاهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت لصالح اإلاجمىكت الخجشٍبُت
ٌلضي أزشٍ ئلى اظخخذام بلع جؼبُلاث حىحل التربىٍت.
ً
 .2جىحذ فشوق دالت ئخصائُا كىذ معخىي الذاللت ( )0.05بين مخىظؽ
دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت واإلاجمىكت الظابؼت في الاخخباس ألادائي
إلاهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت لصالح اإلاجمىكت الخجشٍبُت
ٌلضي أزشٍ ئلى اظخخذام بلع جؼبُلاث حىحل التربىٍت.
ب .أهداف الدراسة
َذفذ الذساظت الخالُت ئلى:
 .1ملشفت أزش اظخخذام بلع جؼبُلاث حىحل التربىٍت في جىمُت
الجاهب اإلالشفي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت لؼالباث الذبلىم
اللام في التربُت في ملشس الخاظب في الخللُم.
 .2ملشفت أزش اظخخذام بلع جؼبُلاث حىحل التربىٍت في جىمُت
الجاهب اإلاهاسي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت لؼالباث الذبلىم
اللام في التربُت في ملشس الخاظب في الخللُم.
ج .أهمية الدراسة
جىمً أَمُت الذساظت الخالُت الىـشٍت في أنها جخماش ى مم
الاججاَاث الخذًثت في الخللم الالىترووي ,ومم جىصُاث اإلاإجمش الذولي
الشابم للخللم الالىترووي والخللُم كً بلذ الزي ًىص ي بخفلُل
الؽبياث الاحخماكُت الخفاكلُت في كملُتي الخللُم والخللم  ,واظخجابت
لخىصُاث الخؼت اللؽشٍت لىصاسة الخللُم وأَذافها اإلاللىت (,)1435
وجىصُاث هذوة مذسظت اإلاعخلبل في جدعين الىفاءة الىىكُت ,وجفلُل
الخلىُت في جذسٍب اإلاللمين واإلاللماث [.[13
فُما جىمً ألاَمُت الخؼبُلُت للذساظت في أَمُت الاخخباساث
ؤلالىتروهُت في ؿل الاججاَاث هدى الخللم الالىترووي ,واإلالشساث
ؤلالىتروهُت ,والخاحت ئلى جذسٍب الؼالب اإلاللمين كلى أظغ بىائها وفم
اإلالاًير التربىٍت والفىُت الصخُدت ,هما أن الذساظت جلترح كائمت مً
ملاًير جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت الخلىُت والفىُت ,والتي ًمىً
اكخمادَا في جصمُم وجلىٍم الاخخباساث ؤلالىتروهُت في بشهامج الذبلىم
التربىي في كمادة خذمت اإلاجخمم والخللُم اإلاعخمش.
د .حدود الدراسة
جخظمً الخذود اإلاىطىكُت للذساظت اإلاىطىكاث الخالُت:
• بلع جؼبُلاث حىحل التربىٍت ,وجخظمً الخؼبُلاث الخالُت( :بشٍذ
حىحل  Gmail,معدىذاث حىحل  Google Docs,مإجمشاث فُذًى حىحل
 Hangouts,ؼبىت حىحل الاحخماكُت  Google+,مىاكم حىحل
Google Sites,جخضًٍ حىحل .(Drive
• الاخخباساث ؤلالىتروهُت (مفهىمها ,خصائصها ,أهماغ أظئلتها ,مشاخل
جصمُمها ,ملاًير جصمُمها التربىٍت والخلىُت).
• بشهامج  Quiz Creatorلخصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت.
• الىمىرج اللام للخصمُم الخللُمي ADDIE
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أما الخذود الضماهُت واإلاياهُت فخخمثل في كمادة اإلاشهض الجامعي
لخذمت اإلاجخمم والخللُم اإلاعخمش بجاملت ؤلامام مدمذ بً ظلىد
ؤلاظالمُت في مذًىت الشٍاض ,في الفصل الذساس ي ألاوٌ مً اللام
الجامعي .ٌ1437 / ٌ1436
ٌ .مصطلخات الدراسة
• جؼبُلاث حىحل التربىٍت )(Google Apps for Education
حلشفها حملُت ادًىوىص للمبادساث الخللُمُت [ ]14أنها "مجمىكت
مً البرامج ووظائؽ الخخضًٍ السخابي كبر الاهترهذ ,التي ًمىً حؽغليها
واظخلشاطها كبر مخصفذ الىٍب ,دون خاحت اإلاعخخذمين لؽشاء ,أو
جثبُذ البرامج ,بل ًمىنهم الذخىٌ مباؼشة ئلى الخذمت ,والىصىٌ ئلى
ملفاتهم ,وأدواث ملالجتها ,وحؽمل أدواث الاجصاٌ بشٍذ حىحل
 ,Gmailومدادزاث حىحل  ,Google Talkوجلىٍم حىحل Google
 ,Calendarوأدواث ؤلاهخاج معدىذاث حىحل  ,Google Docsحذاوٌ
البُاهاث  ,Spreadsheetsواللشوض الخلذًمُت  Presentationsومىاكم
حىحل  Google sitesوجلذم َزٍ الخذماث بؽيل مجاوي ,هما ًمىً
للمعخخذم دفم زمً ملابل معاخاث جخضًٍ وميزاث أخشي ئطافُت".
ً
وحلشف الباخثت جؼبُلاث حىحل التربىٍت ئحشائُا بأنها :خضمت مً
الخذماث والخؼبُلاث التي أػللتها ؼشهت حىحل ,والتي ًخم جىؿُفها
بؽيل متزامً ,أو غير متزامً مً خالٌ الخللم اإلاذمج ليؽش اإلاداطشاث,
وسفم الخيلُفاث ,وجدلُم الخىاصل ,واإلاىاكؽت ,واإلاؽاسهت؛ إلهعاب
ػالباث الذبلىم التربىي مهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت في ملشس
الخاظب في الخللُم.
• الخصمُم الخللُمي Instructional Design
ٌلشف الهشػ وآخشون [ ]15جصمُم الخللُم أهه" :خؼت مفصلت
ً
للمادة اإلاشاد جصمُمها جخظمً وصفا وئحشاءاث لجمُم ميىهاث الىـام
الخللُمي مم ألاخز بالخعبان خصائص اإلاخللم ,والخفاكل فُما بُنها,
والخغزًت الشاحلت.
• الاخخباساث ؤلالىتروهُت E-Tests
حلشفها الشباغ واإلاصشي [ ]16أنها" :الاخخباساث التي جؼبم بىاظؼت
الخاظىب ,ظىاء وان بمفشدٍ ,أو مً خالٌ ؼبىت خىاظب مخصلت
ً
ملا ,أو مً خالٌ ؼبىت الاهترهذ".
وحلشف الباخثت ملاًير جصمُم وبىاء الاخخباساث ؤلالىتروهُت أنها:
جصىس إلاا ًيبغي أن ًيىن كلُه الاخخباس ؤلالىترووي بجاهبُه الخلني
والتربىي؛ وي ًدلم أَذافه اإلايؽىدة ,وحؽمل وافت الؽشوغ التي ًجب
كلى مصمم الاخخباس ؤلالىترووي مشاكاتها والالتزام بخدلُلها كىذ جصمُم
الاخخباس ؤلالىترووي ووؽشٍ.
• اإلاهاسة Skill
ٌلشفها صٍخىن [ ]17أنها" :مجمىكت اظخجاباث الفشد ألادائُت
اإلاخىاظلت التي جىمى بالللم واإلاماسظت ختى جصل ئلى دسحت كالُت مً
ؤلاجلان .وجصىف ئلى زالزت أصىاف هي :اإلاهاساث اللللُت ,واإلاهاساث
الخشهُت ,واإلاهاساث الاحخماكُت".
ً
وحلشف مهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت ئحشائُا بأنها كذساث
ػالبت الذبلىم التربىي ألادائُت اللللُت ,والخشهُت في جصمُم الاخخباساث
ؤلالىتروهُت ووؽشَا كلى ؼبىت الاهترهذ ,وجصخُدها مً خالٌ بشهامج
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Quiz Creatorوفم اإلالاًير التربىٍت والخلىُت التي حللمتها في ملشس
الخاظب في الخللُم مً خالٌ جؼبُلاث حىحل التربىٍت.
 .3إلاطار الىظري
ً
أوال :جؼبُلاث حىحل التربىٍت
في ؼهش أغعؼغ مً اللام ( )2006أكلىذ ؼشهت حىحل كً
كاٌ مً
ئػالكها مجمىكت مً الخؼبُلاث اإلاجاهُت التي جدُذ معخىي ٍ
الخىاصل واإلاؽاسهت ,واإلاعخظافت كلى خىادم الؽشهت دون خاحت
اإلاعخخذم ئلى جىصِب أو جدمُل بشامج ملُىت كلى حهاصٍ الصخص ي,
وفي اللام هفعه في ؼهش اهخىبش أكلىذ حىحل كً جؼىٍش وسخت مً
جؼبُلاتها للمذاسط باظم "جؼبُلاث حىحل التربىٍت" [.[18

وحلشف حىحل [ ]19جؼبُلاث حىحل التربىٍت أنها "مجمىكت مً
الخلىٌ اإلاعخظافت واإلالذمت للمذاسط مً كبل ؼشهت حىحل ,وجخمثل
في البرًذ الالىترووي ,والخلىٍم ,واإلادادزت ,واإلاىاكم واإلاعدىذاث ,والتي
ًمىً دمجها مم جؼبُلاث حىحل ألاخشي لخخىافم مم اخخُاحاث
اإلاعخخذم ,وتهذف مً خالله ؼشهت حىحل ئلى جلذًم خضمت مخياملت
مً الخلىٌ الدؽاسهُت الخلاوهُت ".وحلخمذ الباخثت حلشٍف حملُت
ادًىوىص للمبادساث الخللُمُت ]Educause Learning Initiative [ELI؛
لىطىخه ,وؼمىله ليافت جؼبُلاث حىحل وجصيُفها ,وجىاوٌ الجىاهب
اإلاادًت في الخلشٍف.
وَؽير الؽيل الخالي ئلى أبشص جؼبُلاث حىحل التربىٍت:

شكل . 1أبرز ثطبيدقات جوجل التربوية

واجصاٌ بؽبىت ؤلاهترهذ.
اإلاضاًا الاكخصادًت:
جخمثل في مجاهُت وافت جؼبُلاث حىحل ,وظلتها الخخضٍيُت الىبيرة
التي جصل ئلى  15غُغاباًذ للمعخخذم الىاخذ ,ئطافت ئلى جخفُع
الخيالُف مً خالٌ خفع الخاحت للؼباكت واإلادافـت كلى اإلاىاسد
البُئُت وخلىَا مً ؤلاكالهاث.
اإلاضاًا التربىٍت:
 .1للمخللم :مً خالٌ جىفير أظالُب للدؽىٍم مما ًضٍذ دافلُخه
وخماظه ,هما جلذم له بِئت حللم مشهت داخل اإلاذسظت وخاسحها
الكخمادَا كلى جلىُت الخىظبت السخابُت ,وَى العبب أًظا في وىنها
جيهئ اإلاخللم للمىافعت في الاكخصاد اللالمي مً خالٌ جؼىٍش مهاساث
الخللم الزاحي واإلاهاساث الصخصُت والاحخماكُت  ,وجخميز بخىفير بِئت
للخللم الدؽاسوي والخللم باألكشان مً خالٌ اللمل كلى معدىذاث
حىحل بؽيل حماعي وتهُئت اإلاخللم الهدعاب مهاساث الخلىٍم الزاحي
وجلىٍم أكشاهه في بِئت جفاكلُت ,اطافت ئلى اهعابه مهاساث البدث
وحعهل له اظخخذام أدواث اليؽش كلى الىٍب ,فهي حعمذ ألي شخص
باوؽاء ملفاث اإلاللىماث والىظائؽ ,ومؽاسهتها دون الخاحت لخللم
لغاث البرمجت.
 .2للمللم :حلخبر ميزة حُذة إلاخابلت جلذم اإلاخللمين وجؼىسَم ,فلىذ
ً
كمل اإلاخللمين كلى معدىذ مؽترن فان جؼبُلاث حىحل حسجل جللائُا

وَؽير الشباٌلت [ ]20ئلى بلع أظالُب جىؿُف ؼبىت حىحل
الاحخماكُت  Google +في اللملُت الخللُمُت والخؼىٍش التربىي مً خالٌ
كذد مً اإلاهام:
ً
 جلعُم الؼالب ئلى مجمىكاث مً خالٌ دوائش حىحل ٌلذ بذًال كًالفصىٌ الافتراطُت كىذ ؤلافادة مً خذمت مدادزاث الفُذًى.
 جلبُت الفشوق الفشدًت ,ومشاكاة خصائص اإلاخللمين مً خالٌجلعُمهم ئلى مجمىكاث كبر دوائش حىحل بلغ.
 خذمت ئطافت اإلاؽاسواث جدُذ للمخللم واإلاللم ئطافت معدىذ ,أوصىسة ,أو ملف فُذًى ,أو ػشح حللُم ,أو ظإاٌ ,وبالخالي كشطت كلى
وافت اإلاىحىدًً في الذائشة بمجشد ػشخه.
 ًمىً ؤلافادة مً خذمت الاَخماماث للمللمين في مخابلت الجذًذ فياإلاىاهج وػشائم الخذسَغ الخذًثت ,وئزشاء الجىاهب اإلالشفُت لذيهم في
مجاٌ جخصصاتهم.
وجخميز جؼبُلاث حىحل التربىٍت بلذد مً اإلاضاًا التي ججللها راث فائذة
في اللملُت الخللُمُت [ ]14,20,21,22وجصىف الباخثت مضاًا اظخخذام
جؼبُلاث حىحل في اللملُت الخللُمُت وفلا للمجاٌ ,واآلحي:
اإلاضاًا الخلىُت والفىُت:
مً خالٌ اكخمادَا كلى جلىُت الخىظبت السخابُت ,وجىافم جؼبُلاتها
ً
مم أهـمت حؽغُل ألاحهضة اإلادمىلت ,وجدذًث اصذاستها جللائُا مم كذم
خاحتها ئلى جثبُ ـذ بشام ـج مخخصص ـت ,وئهم ـا فل ـؽ جدخ ـاج ئلى مخصفذ
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ً
الصخص الزي كام باللمل وما اللمل الزي كام به جدذًذا ,هما جىفش
للمللم خاصُت الىصىٌ للملفاث التي ٌلمل كليها اإلاخللمىن وبالخالي
ئمياهُت وطم مالخـاجه البىائُت الخصخُدُت في راث الىكذ أزىاء كمل
اإلاخللم ,هما جىفش ئمياهُت جىفير الخغزًت الشاحلت الفىسٍت مً كبل
اإلاللم وألاكشان.
 .3ئداسة اللملُت الخللُمُتً :مىً اظخخذام جؼبُلاث حىحل في ئداسة
اللملُت الخللُمُت والخىاصل مم أولُاء أمىس الؼالب كبر كذد مً
اللىىاث؛ خاصت وأنها جخيامل مم بلظها هدضمت واخذة مً الخؼبُلاث؛
مما ٌعهل ئداستها مً كبل شخص واخذ أو كذة أشخاص ,هما أنها حلذ
جؼبُلاث آمىت فيل ش ي ًبلى طمً الىؼاق اإلاسجل ,وجخىفش خصىصُت
البُاهاث واإلاللىماث والخماًت مً الفيروظاث.
وحؽير ظماهُغى [ ]23أهه ًمىً مً خالٌ جؼبُلاث حىحل التربىٍت
جىفير بِئت افتراطُت حللُمُت جذسٍبُت لخدلُم ؤلابذاق والاوغماط,
والاجصاٌ لِغ كلى معخىي اإلاخللمين فلؽ ,وئهما إلاللميهم الزًً
ًلىمىن بخذسَغ اإلالشساث هفعها ,وأن ال ًلخصش رلً كلى ملشساث
ملُىت ,فخؼبُلاث حىحل جالئم مخخلف أهىاق اإلالشساث.
ً
زاهُا :الاخخُاساث ؤلالىتروهُت
ً
ً
ً
ٌلذ الخلىٍم ملىما أظاظُا مً ملىماث اللملُت التربىٍت ,وكىصشا
ً
فاكال مً كىاصش اإلاىهج ًىضح مذي هجاخىا في جدلُم ألاَذاف التربىٍت
اإلايؽىدة [ .]24وحؽير مباسص وفخشي [ ]9ئلى أَمُت اظخخذام الؼشق
وأظالُب الخلىٍم ؤلالىترووي للخىُف مم ما ًفشطه واكم الخللم
ؤلالىترووي ,وللُاط وجلىٍم جدلم ألاَذاف ,وجدعين ػشائم الخذسَغ؛
بما ٌعمذ للمخللم بالىمى ,واظخخذام أفظل الىظائل لخدلُم َزا
الىمى.
وَلشف اظماكُل [ ]25الاخخباساث ؤلالىتروهُت أنها "كملُت جلىٍم
ً
معخمشة وملىىت تهذف ئلى كُاط أداء الؼالب ئلىتروهُا باظخخذام
ً
البرمجُاث جضامىُا باالجصاٌ اإلاباؼش باإلهترهذ ,أو غير جضامني في اللاكاث
الذساظُت ؤلالىتروهُت"
وحلشفها الشباغ واإلاصشي [ ]16كلى أنها "جلً الاخخباساث التي جؼبم
بىاظؼت الخاظىب ظىاء وان بمفشدٍ ,أو مً خالٌ ؼبىت خىاظِب
ً
مخصلت ملا ,أو مً خالٌ ؼبىت الاهترهذ.
وٍخيىن الاخخباس ؤلالىترووي مً اللىاصش الشئِعت الخالُت:
 مدخىي الاخخباس :وٍخظمً أؼياٌ ألاظئلت وكذدَا ,وصمً الاخخباس,وحللُماث الاخخباس ,والىظائؽ اإلاخلذدة ,وأهماغ اظخجابت اإلاخللم,
والخغزًت الشاحلت وئكادة اإلاداولت.
 جدبم ألاداء والاخخفاؾ :وٍخخص بخدبم أداء اإلاخللم أزىاء الاخخباسوجلذًم الخىحُه واإلاعاكذة الفىُت ,وحسجُل أوؽؼت اإلاخللم,
والاخخفاؾ بها في سجالجه.
ً
 خعاب الذسحاث والخغزًت الشاحلت :وٍخم فُه جصخُذ ألاظئلت آلُابمجشد ئدخاٌ اإلاخللم إلحاباجه ,وجلذًم الخغزًت الشاحلت الفىسٍت,
وحمم دسحاجه ,وخفـها في بشهامج الاخخباس.
 دكم السجالث الخللُمُت :بالذسحاث اليلُت ,وأوؽؼت اإلاخللم أزىاءالخىفُز.
 -ألام ـً والعشٍ ـت :وجخظم ـً ظ ـشٍ ـت م ـادة الاخخب ـاس واإلاللىم ـاث اإلاخلللت
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باإلاخللم والؽلبت الذساظُت ,وخفـها وهللها ئلى السجالث .اظماكُل
[.[25
وَؽير كماؼت [ ]10ئلى أن الاخخباس ؤلالىترووي في خاحت ئلى جىفش
كذد مً اللىاصش مً أَمها َى اإلاخللم أو اإلاعخخذم لالخخباس
واإلاىطىكاث اإلاشاد اخخباسَا ,اطافت ئلى خضمت مً بشامج الخاظب آلالي
Softwareاإلاعخخذمت في جىفُز جصمُم معدىذاث الاخخباس ,وجىلُف
كىاصش الىظائؽ اإلاخلذدة ,هم ًجب جىفير أحهضة كشض ئلىتروهُت
(خاظب آلي ,أحهضة لىخُت ,حهاص كشض البُاهاث) في بِئت اخخباس مجهضة
وملذة باإلمياهُاث الالصمت مً ؤلاطاءة الجُذة ,والتهىٍت ,واإلالاكذ
جمىً اإلاخللم مً كشض الاخخباس
اإلاصفىفت ,واإلاإزشاث الصىجُت التي ِّ
ومؽاَذة وافت كىاصش الىظائؽ اإلاخلذدة بصىسة واضخت حعاكذ كلى
خل الاخخباس واجخار اللشاس.
جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت:
ٌلشف كضمي [ ]26جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت أهه" جدذًذ
اإلاىاصفاث التربىٍت والفىُت الخاصت بؽيل واحهت الخفاكل ,وؼاؼاث
مدخىي الاخخباس ,وجيىٍنها ,ورلً بخدذًذ اللىاصش التي جدخىيها ول
ؼاؼت ,وهىكها ,والضمً الخاص بها ,وجدذًذ أدواث ؤلابداس
Navigationوالخفاكل  Interactionوالاجصاٌ  Communicationوجدذًذ
جشجُبها وأؼيالها في كالكاث مترابؼت ومخؼىسة جدلم الهذف مً
الاخخباس".
همارج جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت:
ٌؽير اظماكُل [ ]25في همىرحه لخصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت ,ئلى
أن كملُت جصمُم وئهخاج الاخخباساث ؤلالىتروهُت جخم كبر ظذ مشاخل
واآلحي:
 .1مشخلت الخدلُل :وٍخم فيها جدذًذ الهذف اللام لالخخباس ,وجدلُل
خصائص اإلاخللمين ,وجدلُل ألاَذاف اللامت والعلىهُت ,اطافت ئلى
جدلُل اإلادخىي الللمي ,وجدذًذ بُاهاث مىفز بشمجُت الاخخباس.
 .2مشخلت الخصمُم :وٍخم فيها صُاغت ألاَذاف العلىهُت ,وجدذًذ
الىصن اليعبي لها ,هما ًخم فيها اكذاد حذوٌ اإلاىاصفاث لالخخباس وهخابت
ألاظئلت والخللُماث ,وجدذًذ صمً الاخخباس.
 .3مشخلت ؤلاهخاج :وٍخم فيها اخخُاس بشهامج جألُف الاخخباس ؤلالىترووي ,
وجىفُز جصمُم الاخخباس ,وجدىُم بشمجُت الاخخباس ,وجؼىٍشَا ,وجىزُلها.
 .4مشخلت اليؽش ؤلالىترووي :وٍخم فيها وؽش الاخخباس كبر كذة وظائؽ
ً
ظىاء أكشاصا مشهت ,أو كبر هـام ئداسة الخللم  LMSأو كبر ؼبىت
الاهترهذ.
 .5مشخلت الخؼبُم :وٍخم فيها ججشٍب الاخخباس كلى كُىت مً اإلاجخمم,
وحمم بُاهاث الؼالب ,وئكالن هخائجها.
 .6مشخلت الخلىٍم النهائي :وٍخم فيها الخىم كلى مذي صالخُت الاخخباس,
والبِئت ؤلالىتروهُت ,ومذي جأمين الاخخباس وظشٍخه.
وَؽير كلي [ ]5ئلى كذد مً اإلالاًير اللامت الىاحب مشاكاتها في
جصمُم وبىاء الاخخباساث ؤلالىتروهُت ,منها ما ًشجبؽ باالخخباس هفعت مثل
ً
اكذاد الاخخباس وفلا لجذوٌ اإلاىاصفاث والخدلم مً صذكه وزباجه,
ووطىح ألاظئلت وظالمت صُاغتها ,ومنها ما ًشجبؽ بخللُماث الاخخباس
,وجدذًذ الضمً الالصم للمخللم كبل البذء في خل الاخخباس ,وجىطُذ
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كُىت مً ػالب كلىم الخاظب في حاملت ؼشق فىلىذا .كلى كُىت مً
ً
( )24ػالبا وػالبت اإلاسجلين في ملشس فىىن الخلىُت كبر الاهترهذ.
وأؼاسث هخائج الذساظت ئلى أن بشٍذ حىحل َ Gmailى ألاهثر ملشفت
ً
واظخخذاما مً كبل أفشاد اللُىتً ,لُه جؼبُم معدىذاث حىحل
ً
 Google Docsزم جلىٍم حىحل Google Calendar ,وأخيرا جؼبُم
مىاكم حىحل  Sitesو  Google Talk.هما جىصلذ الذساظت ئلى أن
الىظائؽ الاحخماكُت وكلى ألاخص جؼبُلاث حىحل التربىٍت جذكم
ً
ً
همارج الخللم البىائي الاحخماعي ,وجللب دوسا مهما في بِئاث الخللم
اإلاعخلبلُت ,وجشفم معخىي جفاكل اإلاخللمين مم بلظهم وجدعً خبراث
الخللم لذيهم ,وجىمي اججاَاث ئًجابُت مً اإلاخللمين هدىَا.
وَذفذ دساظت اللؽ [ ]29ئلى وطم ئػاس كمل لخصمُم الاخخباساث
ؤلالىتروهُت اللائمت كلى الؽبياث ,وهُفُت جؼبُلها داخل مإظعاث
الخللُم اللالي في طىء اإلالاًير الفىُت والتربىٍت الىاحب جىافشَا في بِئت
الاخخباس ؤلالىترووي ,وآلُاث جلذًم الخغزًت الشاحلت .اظخخذم الباخث
اإلاىهج الىصفي الخدلُلي للخىصل ئلى أبشص اإلالاًير التربىٍت والفىُت
الىاحب جىفيرَا في بِئت الاخخباساث ؤلالىتروهُت ,وجمذ صُاغتها بؽيل
اظدباهت وكشطها كلى اإلادىمين للخىصل ئلى مذي أَمُت اإلالاًير
ومإؼشاتها ,وجىصلذ هخائج الذساظت ئلى كائمت مً اإلالاًير الفىُت
والتربىٍت الخاصت بخصمُم وبِئت الاخخباساث ؤلالىتروهُت.
 .5الطريدقة وإلاجراءات
أ .مىهج الدراسة
اظخخذمذ َزٍ الذساظت اإلاىهج الخجشٍبي رو الخصمُم ؼبه الخجشٍبي
لذساظت أزش اإلاخغير اإلاعخلل (جؼبُلاث حىحل التربىٍت) كلى اإلاخغير الخابم
(مهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت).
ب .مجتمع الدراسة
جمثل مجخمم الذساظت مً وافت الؼالباث اإلاسجالث في ملشس
الخاظب في الخللُم طمً بشهامج الذبلىم التربىي ا َّ
إلالذم مً كمادة
خذمت اإلاجخمم والخللُم اإلاعخمش بجاملت ؤلامام مدمذ بً ظلىد
ؤلاظالمُت في الفصل الذساس ي ألاوٌ مً اللام الجامعي .ٌ1437-1436
ً
والبالغ كذدًَ  441ػالبت وفلا إلخصاءاث وخذة اللبىٌ والدسجُل
في اللمادة.
ج .عيىة الدراسة
جم اخخُاس اللُىت بؼشٍلت كؽىائُت مً كبل ميعلت الجذاوٌ في
اللمادة ,وجخمثل اللُىت في ؼلبخين مً ؼلب الذبلىم التربىي
اإلاسجالث في ملشس الخاظب في الخللُم ,وكذد أفشاد ول ؼلبت ()27
ػالبت ,جمثل أخذَما اإلاجمىكت الخجشٍبُت ,وألاخشي الظابؼت ,وٍىضح
الجذوٌ الخالي جىصَم أفشاد كُىت الذساظت كلى مجمىكتي الذساظت:

كذد اإلاداوالث اإلاعمىخت له ودسحت ول ظإاٌ .هما ٌؽير ئلى ملاًير
مشجبؼت بؽيل خاص بالجىاهب ؤلالىتروهُت لالخخباس مثل وؽش الاخخباس
بأهثر مً ػشٍلت ئلىتروهُت ,وجلذًم الخغزًت الشاحلت الفىسٍت ,ومشاكاة
حجم الخؼىغ وألىانها كلى الؽاؼت ,واخخُاس اإلاىاد اإلاالئمت مً
الىظائؽ اإلاخلذدة واإلاشجبؼت بأَذاف الاخخباس وجىفير ؼاؼت اإلاعاكذة
إلاعاكذة اإلاعخخذم كلى خل اإلاؽىالث التي كذ جىاحهه ,هما ًجب
مشاكاة مىزىكُت الاخخباس ؤلالىترووي مً خالٌ ػلب ولمت اإلاشوس واظم
الؼالب وبُاهاجه ألاظاظُت.
 .4الدارسات السابدقة
َذفذ دساظت كلي [ ]5ئلى ملشفت أزش جىؿُف الخذسٍب ؤلالىترووي
في جىمُت الجاهب اإلاهاسي واإلالشفي في جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت لذي
أكظاء َُئت الخذسَغ بجاملت حىىب الىادي في مصش ,واظخخذمذ
الذساظت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي لبىاء كائمت اإلالاًير ئطافت ئلى اإلاىهج
الخجشٍبي كلى كُىت مً أكظاء َُئت الخذسَغ بجاملت حىىب الىادي
ً
والبالغ كذدَم ( )16كظىا .وأؼاسث هخائج الذساظت ئلى فلالُت بشهامج
الخذسٍب اإلالترح في جىمُت مهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت ًذٌ
كليها فشوق راث داللت ئخصائُت بين مخىظؽ دسحاث كُىت البدث
لصالح الخؼبُم البلذي.
أما دساظت ظماهُغى [ ]23فلذ َذفذ ئلى جىفير بِئت حللم احخماكُت
حؽاسهُت كبر جؼبُلاث حىحل لخذسَغ مادة الشٍاطُاث لؼالب الصف
اللاؼش في مذًىت ظان دًُغى بىالًت والُفىسهُا ,والخدلم مً مذي
فاكلُتها للمجمىكاث اإلاخخلفت ,وجىصلذ هخائج الذساظت ئلى فاكلُت
جؼبُلاث حىحل خُث جميزث بعهىلت الىصىٌ مً كبل الؼالب خاصت
الؼالب روي صلىباث الخللم ,ووفشث بِئت حللم مخمشهضة خىٌ اإلاخللم,
وأؼاسث الىخائج بلذ الخلىٍم ئلى جدعً كام في أداء الؼالب الزًً
حللمىا باظخخذام جؼبُلاث حىحل التربىٍت بأظلىب الخللم اإلاذمج,
وجظُِم الفجىة في الخدصُل الللمي لذيهم .
وَذفذ دساظت الشخُلي [ ]27ئلى ملشفت أزش اظخخذام بلع
جؼبُلاث حىحل التربىٍت في جذسَغ ملشس جلىُاث الخللُم في الخدصُل
الذساس ي والزواء الاحخماعي والاججاٍ هدىَا لذي ػالباث حاملت ػُبت.
وكذ اظخخذمذ الذساظت اإلاىهج الخجشٍبي ري الخصمُم ؼبه الخجشٍبي.
ً
وجىصلذ الذساظت ئلى وحىد فشوق دالت ئخصائُا كىذ معخىي الذاللت
( )0,05لصالح اإلاجمىكت الخجشٍبُت في الخدصُل الذساس ي كىذ
معخىٍاث الخدلُل والترهُب وفي الاججاٍ هجى اظخخذام جؼبُلاث
حىحل التربىٍت ,بِىما أؼاسث الىخائج ئلى كذم وحىد فشوق دالت
ً
ئخصائُا في ملُاط الزواء الاحخماعي.
أما دساظت بالًُ جضوكلى وآخشون [ ]28فلذ َذفذ ئلى ملشفت أزش
اظخخذام جؼبُلاث حىحل التربىٍت في جىمُت سوح اللمل هفشٍم كلى

عدد أفراد العيىة

جدول 1
ثوزيع أفراد العيىة على مجموعتي الدراسة
املجموعة الظابطة
املجموعة التجريبية
27
27

د .أدوات الدراسة
ً
أوال :الاخخباس اإلالشفي :إلاهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىترووي (مً ئكذاد

املجموع الكلي
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الباخثت) ,وجم جدذًذ الهذف اللام لالخخباس للُاط الجىاهب اإلالشفُت
إلاهاساث جصمُم الاخخباس ؤلالىتروهُت ,وجم بىاء فلشاجه بلذ مشاحلت
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6

ألادبُاث ,والذساظاث العابلت في ملاًير جصمُم الاخخباساث
ؤلالىتروهُت ,وجيىن الاخخباس بصىسجه ألاولُت كبل الخدىُم مً ()25
فلشة مً هىق الاخخُاس مً مخلذد ,وجم الخدلم مً صذق الاخخباس
اإلادىمين) مً خالٌ كشض
باظخخذام الصذق الـاَشي (صذق
ِّ
الاخخباس بصىسجه ألاولُت كلى أظاجزة ومخخصين في جلىُاث الخللُم
واإلاىاهج وػشائم الخذسَغ ,واللُاط والخلىٍم التربىي ,للخدلم مً
ظالمت الصُاغت لللباساث ,ومذي اهخمائها للمجاٌ ,وكابلُتها لللُاط,
وجيىن الاخخباس في صىسجه النهائُت كبل كُاط الثباث مً ( )20فلشة مً

3

7102

هىق الاخخُاس مً مخلذد ,خُث جم خزف ( )5فلشاث وفلا لخىحيهاث
اإلادىمين.
هما جم الخدلم مً زباث الاخخباس بدعاب مذي الاحعاق الذاخلي
لفلشاث الاخخباس ,واسجباػها ببلظها مً خالٌ اخخباس الخجضئت الىصفُت
) ,(Split Halfوواهذ هدُجت ملامل ظبيرمان بشاون للخجضئت الىصفُت =
 0.76وهي وعبت حُذة وجذٌ كلى زباث حُذ وملبىٌ لالخخباس خعً
[ .]30هما جم خعاب ملامالث الصلىبت والخمُيز وصمً الاخخباس هما في
الجذوٌ الخالي:

جدول 2
الخصائص السيكومترًة لالختبار املعرفي وزمً الاختبار
معامل التمييز
0.51

معامل الصعوبة
0.48

ً
زاهُا :بؼاكت مالخـت إلاهاساث جصمُم الاخخباس ؤلالىتروهُت( :مً ئكذاد
الباخثت) تهذف ئلى كُاط مهاساث الؼالبت في جصمُم الاخخباساث
ؤلالىتروهُت وفم اإلالاًير الخلىُت والتربىٍت مً خالٌ بشهامج Quiz
 Creatorلخصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت ,واظدىذث الباخثت ئلى كذد
مً اإلاشاحم والذساظاث العابلت في ئكذاد ملاًير ومإؼشاث بؼاكت
ً
اإلاالخـت ,وجيىهذ البؼاكت في صىستها ألاولُت مً ( )55مإؼشا مىصكت
ً
كلى ( )11مدىسا.
وجم الخدلم مً صذق البؼاكت باظخخذام الصذق الـاَشي
اإلادىمين) مً خالٌ كشطها كلى كذد مً ألاظاجزة اإلاخخصين في
(صذق
ِّ
مجاٌ اإلاىاهج وػشائم الخذسَغ وجلىُاث الخللُم؛ للخدلم مً ظالمت
صُاغت اللباساث ,واهخمائها للمجاٌ ,وكابلُتها لللُاط ,وجيىهذ البؼاكت
ً
بؽيلها النهائي مً ( )53مإؼشا مىصكت كلى  7مداوس والخالي( :بُاهاث
وحللُماث الاخخباس ,صُاغت فلشاث الاخخباس ,الخغزًت الشاحلت,
الدؽغُل ,الخصمُم وؤلابداس ,الىظائؽ اإلاخلذدة ,اليؽش ؤلالىترووي).
هما جم الخدلم مً زباث بؼاكت اإلاالخـت باظخخذام (ئكادة
مالخـت أخشي لللمل مم
اإلاالخـت) مً كبل الباخثت؛ لخلزس وحىد ِّ
الباخثت وفي راث الخخصص ,ولظُم وكذ جؼبُم الذساظت ,خُث أن
اإلاالخـت ألاخشي
اإلاالخـين ,جدخاج ئلى وكذ لخذسٍب
ػشٍلت اخخالف
ِّ
ِّ
ومىاكؽتها في بىىد البؼاكت أبى كالم [ .]31وكذ جم جؼبُم اإلاالخـت
ألاولى كلى كُىت اظخؼالكُت مً ( )10ػالباث مسجالث في ملشس
الخاظب في الخللُم وغير مؽمىالث في أفشاد اللُىت ,خُث جمذ
اإلاالخـت ألاولُت ألداء الؼالباث ,زم ئكادة اإلاالخـت لللُىت هفعها بلذ
مشوس 3أظابُم ,زم جم خعاب ملامل الاجفاق بين اإلاالخـخين باظخخذام
ملادلت وىبش  Cooperوواهذ هدُجت ملامل الاجفاق =  97.1وهي وعبت
جذٌ كلى زباث مشجفم وملبىٌ لبؼاكت اإلاالخـت.
 /3دلُل الؼالبت الظخخذام جؼبُلاث حىحل التربىٍت ,مً ئكذاد
الباخثت.
 /4دلُل الؼالبت الظخخذام بشهامج  Quiz Creator,مً ئكذاد الباخثت.
 /5دلُل كظى َُئت الخذسَغ الظخخذام جؼبُلاث حىحل التربىٍت ,مً
ئكذاد الباخثت.
 /6مىكم ؤلاهترهذ :جم جصمُم مىكم كلى ؤلاهترهذ مً كبل الباخثت
ً
باظخخذام جؼبُم مىاكم حىحل  Google Sitesلُيىن مشحلا إلاىطىق

زمً الاختبار
 24دكُلت

الاخخباساث ؤلالىتروهُت ,وكىاة للخىاصل بين الباخثت والؼالباث ,خُث
جم سفم اإلادخىي الللمي ,واللشوض الخلذًمُت ,ووؽش سوابؽ ألاوؽؼت,
وؤلاكالن كنها مً خالٌ اإلاىكم ,وئطافت بلع ملاػم الفُذًى الخللُمُت
الظخخذام جؼبُلاث حىحل التربىٍت.
الخصمُم الخللُمي للذساظت:
جم الخصمُم الخللُمي للخذسَغ باظخخذام بلع جؼبُلاث حىحل
التربىٍت كبر الخللم اإلاذمج ,وكذ جم جصمُم الخذسَغ في َزٍ الذساظت
ً
وفلا ألظغ الخصمُم الخللُمي ,خُث اخخاسث الباخثت الىمىرج اللام
للخصمُم الخللُمي  ADDIEفي جصمُم الخذسَغ إلاجمىكت الذساظت؛ إلاا
ًخميز به مً البعاػت ,الىطىح ,وئمياهُت الخؼبُم ومالءمخه إلاىطىق
الذساظت ,وخبرة الباخثت العابلت في جصمُم بشمجُاث حللُمُت ومىاكم
الىتروهُت مً خالٌ الىمىرج اللام للخصمُم الخللُمي.
ئحشاءاث جؼبُم الذساظت:
ً
أوال :ما كبل جؼبُم الذساظت
طبؽ مخغيراث الذساظت التي كذ جإزش كلى هخائج الذساظت هما ًلي:
 الخبرة العابلت :جم الخدلم أن حمُم أفشاد اللُىت لم ٌعبم لهًدساظت مىطىق مهاساث جصمُم الاخخباس ؤلالىترووي ,أو اظخخذام بشهامج
 Quiz Creator,مً خالٌ اظخؼالق أحشجه الباخثت.
 اإلادخىي الللمي :جم جلذًم اإلادخىي الللمي هفعه للمجمىكخين ,ومًكبل الباخثت هفعها.
 مذة الخؼبُم :جم جىخُذ مذة الخؼبُم للذساظت للمجمىكخين كلىمذي  4أظابُم دساظُت.
 طبؽ خصائص اإلاخللماث ,ومهاساث اظخخذام الخاظب آلالي,وحؽمل اإلاهاساث الخالُت( :اظخخذام هـم الدؽغُل ,جصفذ الاهترهذ,
اظخخذام البرامج الخؼبُلُت اإلاخخلفت) ومذي جىفش الاهترهذ.
 الظبؽ ؤلاخصائي :باظخخذام جدلُل الخباًً اإلاصاخب إلصالت أزشاإلاخغيراث ألاخشي كلى اإلاخغير الخابم ماكذا اإلاخغير اإلاعخلل كلى الاخخباس
اإلالشفي.
ئحشاءاث أزىاء جؼبُم الذساظت:
في ًىم الازىين  ,ٌ1436 /12 /29جم الخؼبُم اللبلي لالخخباس اإلالشفي
كلى ػالباث اإلاجمىكت الظابؼت ,وفي ًىم الثالزاء  ٌ1436 /12/30جم
جؼبُم الاخخباس هفعه كلى ػالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُت.
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وَؽير الجذوٌ ( )3ئلى اإلاخىظؼاث الخعابُت والاهدشافاث اإلالُاسٍت

لىخائج الخؼبُم اللبلي لالخخباس اإلالشفي كلى مجمىكتي الذساظت:

جدول 3
هتيجة اختبار (ت) لعييتين مستدقلتين للمدقارهة بين درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الظابطة في التطبيق الدقبلي لالختبار املعرفي ملهارات ثصميم
الاختبارات إلالكتروهية
الاهحراف املعياري
مستوى الداللة
قيمة (ت)
املتوسط
العدد
املجموعة
*0.038
2.031
2.74
12.04
27
الخجشٍبُت
دالت
2.06
10.63
27
الظابؼت

ًخطح مً الجذوٌ العابم أن معخىي الذاللت ٌعاوي (,)0.038
وهي كُمت دالت كىذ معخىي الذاللت ( )0.05مما ٌلني كذم جيافإ
مجمىكتي الذساظت في الخؼبُم اللبلي لالخخباس اإلالشفي إلاهاساث جصمُم
الاخخباساث ؤلالىتروهُت.
ولظبؽ مؽيلت كذم جيافإ مجمىكتي الذاسظت في الاخخباس اإلالشفي
ً
اللبلي ئخصائُا ,اظخخذمذ الباخثت جدلُل الخباًً ألاخادي اإلاصاخب

 One -Way Ancovaفي الخؼبُم البلذي لالخخباس اإلالشفي إلاجمىكتي
الذساظت ,لظبؽ اإلاخغيراث التي ًصلب طبؼها وجثبُذ أزش اإلاخغير
اإلاعخلل كلى اإلاخغير الخابم.
وفي ًىم الثالزاء اإلاىافم  ,ٌ1436 /12 /30جم الخؼبُم اللبلي
لالخخباس ألادائي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت كلى مجمىكتي
الذساظت هما ٌؽير الجذوٌ:

جدول 4
هتيجة اختبار (ت) لعييتين مستدقلتين للمدقارهة بين درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الظابطة في التطبيق الدقبلي لالختبار ألادائي ملهارات ثصميم
الاختبارات إلالكتروهية
الاهحراف املعياري
مستوى الداللة
قيمة (ت)
املتوسط
العدد
املجموعة
*0.597
0,533
4.9
67.25
27
الخجشٍبُت
غير دالت
4.7
66,55
27
الظابؼت

حؽير هخائج الجذوٌ ئلى أن معخىي الذاللت ( )0.597وهي كُمت غير
ً
دالت ئخصائُا كىذ معخىي الذاللت ( .)0.05مما ٌلني جيافإ مجمىكتي
الذساظت في الخؼبُم اللبلي لالخخباس ألادائي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث
ؤلالىتروهُت.
ئحشاءاث أزىاء جؼبُم الذساظت:
 في ًىم الثالزاء  ٌ1437 /1/7جم حلشٍف ػالباث اإلاجمىكت الخجشٍبُتبالذساظت ,ووؽش سابؽ اإلاىكم الخاص بالذساظت لخدمُل دلُل الؼالبت
الظخخذام جؼبُلاث حىحل التربىٍت ,بدُث جلىم ول ػالبت باوؽاء
خعاب لها كلى حىحل ,ومً زم كامذ الباخثت باطافت ول ػالبت ئلى
مجمىكاث حىحل الخاصت بالذساظت ,وئوؽاء كائمت بشٍذًت للمجمىكت,
هما جم جلعُم الؼالباث ئلى  3مجمىكاث فشكُت بملذٌ  9ػالباث في
ً
اإلاجمىكت جمهُذا لللاءاث الفُذًى  ,Hangoutهما جم الخأهُذ كلى
الؼالباث بخدمُل جؼبُلاث حىحل خاصت بشٍذ حىحل ,ومعدىذاث
حىحل ,وؼبىت حىحل الاحخماكُت كلى ألاحهضة الىلالت لظمان ظشكت
الىصىٌ.
 في ألاظابُم ألاسبلت الخالُت جم جذسَغ اإلاجمىكت الخجشٍبُت مهاساثجصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت بؼشٍلت جللُذًت ,هما جم جذسَعهً
ً
باظخخذام جؼبُلاث حىحل في بِئت الخللم اإلاذمج ,وفلا لإلحشاءاث
الخالُت :
ً
 سفم وافت ألادلت كلى مىكم اإلالشس ,باإلطافت ئلى الللاء أظبىكُا بملذٌظاكت كبر جؼبُم  Hangoutلؽشح الخؼىاث اللملُت لخصمُم
الاخخباساث كبر بشهامج , Quiz Creatorوٍخم ؤلاكالن كً الللاءاث كبر
Google+. ,Gmailوكذ جم ئحشاء  3للاءاث ػىاٌ فترة الذساظت.

 ػشح أوؽؼت أظبىكُت  Google Docsو Google+وٍخم ؤلاكالن كنهابىفغ الؼشٍلت العابلت ,وبلغ مجمىق ألاوؽؼت ( )6أوؽؼت جلذم في
نهاًت اإلاداطشة ,هما جم ئجاخت الخىاصل ,وجلذًم الخغزًت الشاحلت,
وؤلاكالهاث بين الباخثت والؼالباث كبر  Gmailو  Google +و Google
Site.
ئحشاءاث ما بلذ جؼبُم الذساظت:
في ًىم ألاخذ  ٌ1437/2/4جم الخؼبُم البلذي لالخخباس اإلالشفي
كلى مجمىكتي الذساظت وجم اخخباس مهاساث الؼالباث في جصمُم
الاخخباساث ؤلالىتروهُت مً خالٌ جيلُف ول ػالبت بخصمُم اخخباس
الىترووي في مجاٌ جخصصها مً خالٌ بشهامج  Quiz Creatorمم مشاكاة
اإلالاًير الخلىُت والتربىٍت التي دسظتها ,وجم كُاط مذي جدلم اإلاهاسة مً
خالٌ مالخـت أداء ول ػالبت مً كبل الباخثت ,هما جم اخخباس ػالباث
اإلاجمىكت الظابؼت في الُىم الزي ًلُه.
 .6الىتائج
اخخباس فشض الذساظت ألاوٌ:
ً
الزي ًىص كلى" :جىحذ فشوق دالت ئخصائُا كىذ معخىي الذاللت
( )0.05بين مخىظؽ دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت واإلاجمىكت الظابؼت
في الاخخباس اإلالشفي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت حلضي
الظخخذام بلع جؼبُلاث حىحل التربىٍت".
والخخباس صخت الفشض جم خعاب اإلاخىظؼاث الخعابُت ,والاهدشافاث
اإلالُاسٍت ألداء اإلاجمىكت الخجشٍبُت والظابؼت كلى الاخخباس اإلالشفي
(البلذي) هما َى مبين بالجذوٌ الخالي:
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جدول 5
املتوسطات الخسابية والاهحرافات املعيارية ألداء املجموعتين التجريبية والظابطة على الاختبار املعرفي البعدي
املجموعة

الظابؼت
الخجشٍبُت
الىلي

البعدي

الدقبلي
العدد

املتوسط
الخسابي

الاهحراف املعياري

العدد

املتوسط الخسابي

الاهحراف املعياري

27
27
54

10.63
12.04
11.33

2.064
2.738
2.401

27
27
54

13.70
17.56
15.63

2.478
2.636
3.149

ًدبين مً الجذوٌ ( )5وحىد فشوق ؿاَشٍت بين مخىظؼي أداء
اإلاجمىكخين الخجشٍبُت والظابؼت كلى الاخخباس اإلالشفي (البلذي) ,خُث
بلغ مخىظؽ أداء اإلاجمىكت الخجشٍبُت كلى الاخخباس البلذي ( )17.56في
خين بلغ مخىظؽ أداء اإلاجمىكت الظابؼت ( )13.70وَزا ٌؽير ئلى فشق
بين اإلاخىظؼين.

مصدر التباًً
اللبلي
اإلاجمىكت
الخؼأ
الىلي

ولخثبُذ الفشوق في أداء أفشاد الذساظت كلى الاخخباس اإلالشفي اللبلي,
وهزلً إلالشفت الذاللت ؤلاخصائُت للفشوق الـاَشٍت البلذًت بين
اإلاجمىكت الظابؼت والخجشٍبُت ,فلذ جم اظخخذام جدلُل الخباًً
ألاخادي اإلاصاخب ) ,(One Way ANCOVAهما َى مبين في الجذوٌ
الخالي:

جدول 6
هتائج ثحليل التباًً ألاحادي املشترك لداللة الفروق بين املجموعتين التجريبية والظابطة على الاختبار املعرفي
مستوى الداللة
ف
متوسط املربعات
درجات الخرية
متوسط املربعات
14.479
156.020
325.817
540.593

1
1
51
53

14.479
156.020
6.522

ًٌالخف مً الجذوٌ ( )6أن هخائج جدلُل الخباًً اإلاؽترن لألداء
البلذي للمجمىكخين الخجشٍبُت والظابؼت كلى الاخخباس اإلالشفي ,حؽير
ً
ئلى أن َىان فشكا رو داللت ئخصائُت كىذ معخىي ) (α = 0.05بين
مخىظؼي اإلاجمىكت الخجشٍبُت والظابؼت كلى الاخخباس اإلالشفي؛ ئر بلغذ
كُمت معخىي الذاللت أكل مً ( .)0.05وبمخىظؽ خعابي بلغ ملذٌ
( )17.56للمجمىكت الخجشٍبُت ملابل مخىظؽ خعابي ملذٌ ()13.70
ألداء ػلبت اإلاجمىكت الظابؼت الزًً خظلىا للخذسَغ باظخخذام
الاظتراجُجُت الاكخُادًت (اإلاداطشة ,واإلاىاكؽت ,واللشض اللملي).
وبزلً ًُلبل فشض الذساظت ألاوٌ الزي ًىص كلى أهه" :جىحذ فشوق
ً
دالت ئخصائُا كىذ معخىي ( )0.05بين دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت
واإلاجمىكت الظابؼت في الاخخباس اإلالشفي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث
ؤلالىتروهُت".
هما جم خعاب حجم ألازش ) (Effect Sizeلالخخباس اإلالشفي باظخخذام
مشبم ئًخا ) (Eta Squareووحذ أهه ٌعاوي ( ,)0.318وَى حجم أزش هبير
وفلا إلاا خذدٍ باهي وآخشون [.[32
وحلضو الباخثت َزٍ الىدُجت ئلى أن جذسَغ ػالباث اإلاجمىكت في بِئت
حللم مذمج كبر جؼبُلاث حىحل وفش أهثر مً ػشٍلت جذسَغ وكىاة
ول مً Samanego
اجصاٌ ,وَزا ما ًخفم مم هخائج دساظت ٍ
[23],الشخُلي [ ,]27اللخُبي [ ,]33معلمي [ .]34هما أن اظخخذام
معدىذاث حىحل ,وؼبىت حىحل الاحخماكُت لخل ألاوؽؼت وئطافت

2.266
24.422

0.138
* 0.000

حجم ألاثر
0.032
0.318

الخللُلاث ظاَم في جىفير بِئت حللم بىائُت حؽاسهُت ,ظاكذث في
ئهعاب اإلاخللماث الجىاهب اإلالشفُت إلاهاساث جصمُم الاخخباساث
ؤلالىتروهُت ,والخللُم كلى ئحاباث صمُالتهً ,وجصخُدها ,وػشح
أظئلتهً.
هزلً جىفش اإلادخىي الللمي اإلالشفي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث
ؤلالىتروهُت كلى مذاس العاكت ,ودلُل الؼالبت الظخخذام جؼبُلاث
حىحل التربىٍت كبر مىاكم حىحل ,وجخضًٍ حىحل السخابي ,ؼيل
ً
ً
كامال معاهذا للؼالبت كىذ خل ألاوؽؼت ,والخللُم كليها ,ومىاكؽتها,
هما ظهل كلى الؼالبت اظخخذام جؼبُلاث حىحل ,وئوؽاء خعابها
ً
الخاص ,أًظا جىفير الخغزًت الشاحلت مً أظخارة اإلالشس للؼالبت ,أو
صمُالتها كبر كذد مً اللىىاث هبرًذ حىحل ,وؼبىت حىحل
الاحخماكُت ,ومعدىذاث حىحل.
اخخباس فشض الذساظت الثاوي:
ً
الزي ًىص كلى" :جىحذ فشوق دالت ئخصائُا كىذ معخىي ( )0.05بين
مخىظؽ دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت واإلاجمىكت الظابؼت في الاخخباس
ألادائي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث الالىتروهُت حلضي الظخخذام بلع
جؼبُلاث حىحل التربىٍت".
والخخباس صخت الفشض جم خعاب اإلاخىظؼاث الخعابُت,
والاهدشافاث اإلالُاسٍت ,واخخباس (ث) إلاخىظؽ دسحاث مجمىكتي الذساظت
الخجشٍبُت والظابؼت هما في الجذوٌ الخالي:

جدول 7
اختبار (ت) للفروق بين متوسط درجات املجموعتين التجريبية والظابطة في الاختبار ألادائي ملهارات ثصميم الاختبارات إلالكتروهية
الاهحراف املعياري
حجم ألاثر
مستوى الداللة
قيمة (ت)
املتوسط الخسابي
عدد الطالبات
املجموعة
0.71
* 0.00
11.18
8.77
146.5
27
الخجشٍبُت
6.69
122.4
27
الظابؼت
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ًخطح مً بُاهاث الجذوٌ ( )7أن مخىظؽ دسحاث اإلاجمىكت
الخجشٍبُت البالغ ( )146.5في الاخخباس ألادائي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث
ؤلالىتروهُت أهبر مً مخىظؽ دسحاث اإلاجمىكت الظابؼت البالغ
( ,)122.4مما ٌلني وحىد فشق كىذ معخىي الذاللت ) (α = 0.00بين
مخىظؽ دسحاث اإلاجمىكخين الخجشٍبُت والظابؼتَ ,زا الفشق داٌ
ً
ئخصائُا كىذ معخىي ( .)0.01وجإدي َزٍ الىدُجت ئلى كبىٌ الفشض
ً
البذًل الثاوي للذساظت الزي هصهً" :ىحذ فشوق دالت ئخصائُا كىذ
معخىي ( )0.05بين مخىظؽ دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت واإلاجمىكت
الظابؼت في الاخخباس ألادائي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت,
لصالح اإلاجمىكت الخجشٍبُتٌ ,لضي أزشٍ ئلى اظخخذام بلع جؼبُلاث
حىحل التربىٍت".

هما جم خعاب حجم ألازش ) (Effect Sizeباظخخذام مشبم ئًخا (Eta
) Squareووحذ أهه ٌعاوي ( ,)0.71وَى حجم أزش هبير ,وَزا ٌلني أن
( )%71مً الخباًً في اإلاخىظؽ الخعابي ألداء أفشاد الذساظت كلى
الاخخباس ألادائي كائذ لخأزش اإلاخغير اإلاعخلل ,وَزا ًإهذ جفىق أداء
اإلاجمىكت الخجشٍبُت الزًً خظلىا للخذسَغ بأظلىب الخللم اإلاذمج كبر
جؼبُلاث حىحل التربىٍت.
وللخدلم مً صخت الفشض ليل مدىس مً مداوس بؼاكت اإلاالخـت
جم خعاب اإلاخىظؼاث الخعابُت ,والاهدشافاث اإلالُاسٍت ,واخخباس
(ث) ,وحجم ألازش ,ليل مدىس مً مداوس بؼاكت اإلاالخـت هما في
الجذوٌ الخالي:

جدول 8
الفروق بين املتوسطات الخسابية والاهحرافات املعيارية واختبار(ت) وحجم ألاثر لكل محور مً محاور بطاقة املالحظة للمجموعتين التجريبية والظابطة
الاهحراف املعياري
املحور
قيمة (ت) مستوى الداللة حجم ألاثر
املتوسط الخسابي
عدد الطالبات
املجموعة
0.71
* 0.00
11.38
3.48
25.74
27
الخجشٍبُت
بُاهاث وحللُماث
2.17
16.74
27
الظابؼت
الاخخباس
0.54
* 0.00
7.74
2.33
28.89
27
الخجشٍبُت
صُاغت فلشاث الاخخباس
2.75
22.89
27
الظابؼت
0.27
* 0.00
4.43
1.99
23.33
27
الخجشٍبُت
الخغزًت الشاحلت
2.9
20.30
27
الظابؼت
0.38
0.88
0.69
8.59
27
الخجشٍبُت
الدؽغُل
0.52
8.74
27
الظابؼت
0.37
0.34
0.42
17.89
27
الخجشٍبُت
الخصمُم والابداس
0.36
17.85
27
الظابؼت
0.61
* 0.00
8.99
2.11
39.81
27
الخجشٍبُت
الىظائؽ اإلاخلذدة
3.26
33.07
27
الظابؼت
0.58
0.55
0.42
2.89
27
الخجشٍبُت
اليؽش ؤلالىترووي
0.55
2.81
27
الظابؼت

ً
ًخطح مً بُاهاث الجذوٌ ( )8وحىد فشوق دالت ئخصائُا كىذ
معخىي الذاللت ( )0.01بين مخىظؽ دسحاث اإلاجمىكت الخجشٍبُت
واإلاجمىكت الظابؼت في الاخخباس ألادائي إلاهاساث جصمُم الاخخباساث
ؤلالىتروهُت في اإلاداوس (بُاهاث وحللُماث الاخخباس ,صُاغت فلشاث
الاخخباس ,الخغزًت الشاحلت ,الىظائؽ اإلاخلذدة) ,فُما لم جـهش فشوق
ً
دالت ئخصائُا كىذ معخىي ( )0.05بين مخىظؽ دسحاث اإلاجمىكخين في
الاخخباس ألادائي إلاهاساث جصمُم الاخخباس ؤلالىتروهُت في اإلاداوس(الدؽغُل,
الخصمُم والابداس ,اليؽش ؤلالىترووي).
هما جم ئًجاد حجم ألازش ) (Effect Sizeلفاكلُت الخذسَغ كبر
جؼبُلاث حىحل التربىٍت باظخخذام مشبم ئًخا ) (Eta Squareووحذ أهه
جشاوح ما بين (,)0.71- 0.27وَم حجم أزش هبير.
ول مً كلي [[35] Chaill [36] ,]5
وجخفم َزٍ الىدُجت مم دساظت ٍ
 balcikanliمىذوس ] [28] Paliktzoglou.et al [11وحلضو الباخثت َزٍ
الىدُجت ئلى أن خضمت جؼبُلاث حىحل التربىٍت اإلاعخخذمت في الذساظت
ظاَمذ في جىمُت الجىاهب ألادائُت إلاهاساث جصمُم الاخخباساث
ً
ؤلالىتروهُت للمجمىكت الخجشٍبُت وفلا للذد مً اللىامل:
• جىفُ ـش بِئ ـت م ـً الخلل ـم الدؽاسه ـي ,والخلل ـم باألك ـشان كب ـش معدىذاث

حىحل ,وسفم ألاوؽؼت مً خاللها ,وئجاخت الفشصت للؼالباث للخللُم
كلى ئحاباث صمُالتهً ,وجصخُدها في بِئت حللم بىائُت احخماكُت.
• ظهىلت الخىاصل مم أظخارة اإلالشس كبر كذد مً اللىىاث ,هبرًذ
حىحل ,وؼبىت حىحل الاحخماكُت ,ومىاكم حىحل ظاَم في جىفير هىق
مً الخغزًت الشاحلت الفىسٍت للؼالباث كلى أدائهً.
• جىمُت مهاساث الخفىير الللُا همهاسة الخلىٍم كبر معدىذاث حىحل,
وؼبىت حىحل الاحخماكُت مً خالٌ ئصذاس ألاخيام خىٌ جدلم اإلالاًير
التربىٍت والخلىُت كلى همارج الخخباساث ئلىتروهُت ػالباث في معخىٍاث
ظابلت.
• وفشث ؼبىت حىحل الاحخماكُت بِئت جىاصل الىترووي للشض
ومىاكؽت أبشص ملاًير جصمُم الاخخباساث التربىٍت والخلىُت كبر ئسظاٌ
سظائل كصيرة ,والخللُم كليها ,ومىاكؽتها مً كبل الؼالباث.
• اظخخذام جؼبُم حىحل  Hangoutفي ؼشح بشهامج Quiz Creator
ومىاكؽت اإلالاًير التربىٍت والخلىُت لخصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت ؼيل
بِئت مدفضة للؼالباث؛ ورلً لخلذًم اإلاداطشة بؽيل غير جللُذي كبر
الاهترهذ ,وظهىلت اظخخذام الخؼبُم مما صاد الذافلُت للخللم ,وَزا ما
الخـخه الباخثت مً ئكباٌ الؼالباث للخىاصل كبر َزا الخؼبُم.
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• دكم جؼبُلاث حىحل للخللم الىلاٌ مً خالٌ جؼبُلاتها اإلاخىللت
ظاَم في جدلم اإلاشوهت في الضمان واإلايان ,وئجاخت الفشص للىلاػ
اللصير ,وؤلاحاباث كلى ألاظئلت اإلاؼشوخت في أي وكذ ًىاظب الؼالبت,
وئسظاٌ ؤلاكالهاث ,هما أن جىافش خاصُت الخيبيهاث للخؼبُلاث اإلاخىللت,
ٌعهل اللملُت كلى الؼالبت بدُث جشد الخيبيهاث بؽيل مخىاصل دون
الخاحت للخدلم مً البرًذ ,أو ؼبىت حىحل الاحخماكُت بؽيل
مخىاصل.
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• جىافش دلُل الؼالبت الظخخذام بشهامج  Quiz Creatorكبر كذد مً
اللىىاث همىكم حىحل ,وجخضًٍ حىحل السخابي ظاَم في ئهعاب
اإلاخللماث مهاساث الخصمُم ,والخلامل مم البرهامج لخدلُم ملاًير
ً
جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت .فُما لم جـهش فشوق دالت ئخصائُا كىذ
معخىي ( )0.05بين مخىظؽ دسحاث اإلاجمىكخين في اإلاداوس (الدؽغُل,
الخصمُم وؤلابداس ,اليؽش ؤلالىترووي) هما ًـهش في الجذوٌ الخالي:

جدول 9
داللة الفروق بين متوسطات محاور (التشغيل ،التصميم وإلابحار ،اليشر إلالكترووي)
املحور
الدؽغُل
الخصمُم وؤلابداس
اليؽش ؤلالىترووي

املجموعة
الخجشٍبُت
الظابؼت
الخجشٍبُت
الظابؼت
الخجشٍبُت
الظابؼت

عدد الطالبات
27
27
27
27
27
27

الاهحراف املعياري

املتوسط الخسابي
8.59
8.74
17.89
17.85
2.89

0.69
0.52
0.42
0.36
0.42

2.81

0.55

ً
وحلضو الباخثت كذم وحىد فشوق دالت ئخصائُا كىذ معخىي
الذاللت ( )0.05في اإلاداوس (الدؽغُل ,الخصمُم وؤلابداس ,اليؽش
ؤلالىترووي) ئلى دكم بشهامج الخصمُم اإلاعخخذم  Quiz Creatorإلالـم
مإؼشاث َزٍ اإلاداوس ,وبالخالي جللُل دوس مصمم الاخخباس ,ففي مدىس
الدؽغُل ,اكخمذث اإلاإؼشاث الىاسدة في َزا اإلادىس كلى حىدة وهفاءة
البرهامج ,وخصائصه في اللمل كلى مخصفداث الاهترهذ ,والخلى مً
ألاخؼاء البرمجُت دون أن ًيىن للمصمم دوس مباؼش في رلً ,وئهما
ًخمثل دوس اإلاصمم في ملاًىت الاخخباس ,والخدلم مً ظالمخه ,وكابلُخه
للدؽغُل.
أما في مدىس الخصمُم وؤلابداس فان بشهامج ً Quiz Creatorىفش
ً
كذدا مً اللىالب الجاَضة ,وأصساس الخىلل وؤلابداس اإلاخىافلت مم
اإلالاًير التربىٍت لخصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت ,مما ًللل مً دوس
اإلاصمم في َزا اإلادىس .
وفي مدىس اليؽش ؤلالىتروويً ,خميز البرهامج بخىفير خاصُت اليؽش
كبر كذد مً الىظائؽ ,وٍمىً للمصمم ئحشاؤَا بالظغؽ كلى خُاس
اليؽش بأهثر مً ػشٍلت ,ومً زم جدذًذ هىق الىظائؽ التي ًشٍذ اليؽش
مً خاللها ,دون أن ًيىن للمصمم أزش واضح في مدىس اليؽش
ؤلالىترووي.
 .7التوصيات
ً
اظدىادا كلى هخائج الذساظت الخالُت ,جىص ي الذساظت باآلحي :
 .1اكخماد اظخخذام جؼبُلاث حىحل التربىٍت بؽيل سظمي في جذسَغ
ملشساث مثل الخاظب في الخللُم وجلىُاث الخللُم؛ إلاىاهبت الاججاَاث
هدى الخللم ؤلالىترووي اإلاذمج ,والخىظبت السخابُت.
 .2جفلُل جؼبُلاث حىحل التربىٍت في جذسَغ ملشساث أخشي ,ودبلىماث
أخشي في كمادة خذمت اإلاجخمم والخللُم اإلاعخمش.
 .3جذسٍب أكظاء َُئت الخذسَغ والؼالباث في كمادة خذمت اإلاجخمم
والخللُم اإلاعخمش كلى اظخخذام جؼبُلاث حىحل التربىٍت في اللملُت
الخللُمُت.

قيمة (ت)
0.88
0.34
0.55

مستوى الداللة
0.38
غير دالت
0.37
غير دالت
0.58
غير دالت

 .4الاظخفادة مً جؼبُلاث حىحل التربىٍت واظخخذامها في جذسٍب
اإلاخذسباث في الذوساث اإلاخخلفت التي جلذمها كمادة خذمت اإلاجخمم
والخللُم اإلاعخمش.
 .5جفلُل جؼبُلاث حىحل التربىٍت في الخىحه هدى الخذسٍب كً بلذ في
كمادة خذمت اإلاجخمم والخللُم اإلاعخمش.
 .6اكخماد جصمُم الاخخباساث ؤلالىتروهُت همخؼلب أظاس ي في جىصُف
ملشس الخاظب في الخللُم ,وىهه أخذ الجىاهب ألاظاظُت في اإلالشساث
ؤلالىتروهُت.
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THE EFFECT OF USING GOOGLE APPS
FOR EDUCATION TO DEVELOP THE
SKILLS OF E-TESTS DESIGN FOR THE
STUDENT OF THE EDUCATIONAL
DIPLOMA IN "COMPUTER IN
EDUCATION "COURSE
EMAN SALEH ALDHALAAN
Imam Mohammed bin Saud University
ABSTRACT _ This study aimed to verify the effect of Google Apps for Education to Develop
the Skills of E-Exams Design for the Student of Educational Diploma in "Computer in
Education" Course. The study used the Experimental methodology in a quasi Experimental
design, on a sample of (54) students who were registered in " computer in education" course
in the second level of the Educational Diploma Program, presented by the Deanship of
Community Service and Continuing Education at Imam Mohammed bin Saud Islamic
University. The study sample was divided into two groups of (27) students each. One
represented the (Experimental group) who studied in a blended learning environment using
Google Apps for Education, while the other represented the (Control group) who studied in a
traditional way through regular lectures. The study used many instruments as: cognitive test,
observation card, website, student Guides. The study indicated the following findings: There
were a statistically significance differences at (0.05) between the mean score of the
experimental group, and the control group in the cognitive test, in favor of the experimental
group. And There were a statistically significance differences at (0.01) between the mean
score of the experimental group, and the control group in the observation card , in favor of
the experimental group.
KEY WORDS: Google Apps for Education, E-Tests, Instructional Design.
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