متطلبات استخدام احلوسبة السحابية يف

تدريس الرياضيات ،واجتاهات املعلمني حنوها
عيد بن جاًس الشمري*

امللخص_ َضفذ َظٍ الضعاؾت ئلى جلص ي مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث ،واججاَاث مٗلمي الغٍايُاث
ً
هدى اؾخسضام الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث ،جم ازخُاع ُٖىت الضعاؾت البالغ ٖضصَا ( )104مٗلما بُغٍلت الُٗىت الٗكىائُت
البؿُُت مً مٗلمي الغٍايُاث في مضًىت خائل في اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت .جم جُىٍغ اؾدباهت هأصاة لجم٘ البُاهاث اقخملذ ٖلى
مدىعًٍ :مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث ،اججاَاث اإلاٗلمحن هدى اؾخسضام الخىؾبت السخابُت.
واؾخسضم الاخهائي هغوؾياٌ وٍلؼ ) (Kruskal Wallisلفدو الفغوكاث بحن اؾخجاباث افغاص الضعاؾت جبٗا للمخغحراث الضعاؾت .هكفذ
ً
الىخائج أن جلضًغاث الٗملحن إلاخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت التي اقخملذ ٖليها أصاة الضعاؾت ظاء بضعظت هبحرة ظضا ،هما
هكفذ الىخائج أن مؿخىي اججاَاث مٗلمي الغٍايُاث في اإلاغخلت اإلاخىؾُت هدى اؾخسضام الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث
ً
ً
بكيل ٖام ظاءث بضعظت هبحرة ظضا ،هما أْهغث الىخائج وظىص فغوق صالت اخهائُاث في جلضًغاث اإلاٗلمحن هدى هال مً (مخُلباث
اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث وفي اججاَاث هدى اؾخسضام الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث
جبٗا إلاخغحراث (اإلاإَل الٗلميٖ ،ضص ؾىىاث الخبرة ،وٖضص الضوعاث في مجاٌ جىىىلىظُا الخٗلُم) .وأونذ الضعاؾت وػاعة الخٗلُم بًغوعة
جدلُم مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت التي هكفذ الضعاؾت ٖنها ،وجىص ي باؾخفاصة مُىعي منهاط الغٍايُاث في وػاعة الخٗلُم
مً جُبُلاث الخىؾبت السخابُت واؾتراجُجُاث جضعَؿُت .وجضعٍب اإلاٗلمحن ٖلى اؾخسضام جُبُلاتها الخٗلُمُت.
الكلماث املفتاحيت :الخىؾبت السخابُت ،جضعَـ الغٍايُاث ،صمج الخىىىلىظُا في مىاهج الغٍايُاث.
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متطلباث استخدام الحوسبت السحابيت في جدريس الرياضياث ،واججاىاث
املعلمين هحوىا
الخىؾبت السخابُت بلىلت" كض جىٓم الخىؾبت ليي جهبذ مىفٗت ٖامت
في ًىم مً الاًام"[.[5
وَكحر اإلاٗهض اللىمي للمٗاًحر والخىىىلىظُا ئلى مفهىم الخىؾبت
السخابُت )ٖ (Cloud Computingباعٍ ًٖ اللالب الظي ًمىً
اإلاؿخسضم مً ؾهىلت الىنىٌ ٖىض الُلب ئلى خىى الخجمُ٘ ئلى
مهاصع خاؾىبُت مً قبياث وزىاصم ووؾائِ جسؼًٍ البُاهاث،
وجُبُلاث وزضماث ،والتي جلضم وجُلم بؿغٖت وبجهض كلُل ،ومً
ألافياع التي اعجبُذ بهظا اإلافهىم ئمياهُت الىنىٌ الىاؾ٘ للكبياث
).[6,7] (Broad Network Access
وحٗض الخىؾبت السخابُت جلىُت حٗخمض ٖلى هلل اإلاٗالجت ومؿاخت
الخسؼًٍ والبُاهاث الخانت بالخاؾب ئلى ما ٌؿمى بالسخابت ،وهي ظهاػ
زاصم ًخم الىنىٌ ئلُه ًٖ َغٍم ؤلاهترهذ ،أي أنها خىلذ بغامج جلىُت
اإلاٗلىماث مً مىخجاث ئلى زضماث ،هما أنها جخمحز بدل مكاول نُاهت
وجُىٍغ البرامج ًٖ الكغواث اإلاؿخسضمت لها وبالخالي ًترهؼ مجهىص
الجهاث اإلاؿخفُضة ٖلى اؾخسضام َظٍ الخضماث فلِ [.[8
وأقاع وىب وواعوٌ ئلى أن الخىؾبت السخابُت جمشل مجمىٖت هبحرة
مً اإلاهاصع الافترايُت جخمشل في بيُت ماصًت ومىهاث ٖمل ومجمىٖت
مً البرامج والخُبُلاث التي ًمىً الىنىٌ اليها بؿهىله مً كبل
اإلاخٗلمحن وجضٖم فىغة الخٗلم جدذ الُلب"[.[9
وحكحر الٗلُمي [ ]10بأن الٗضًض مً الخبراء ًىٓغون ئلى الخىؾبت
ُ
ً
السخابُت باٖخباعَا اججاَا جلىُا ؾُُٗض حكىُل ٖملُاث جىىىلىظُا
اإلاٗلىماث) ، (ITفم٘ جلىُت الخىؾبت السخابُت ٌؿخُُ٘ اإلاؿخسضمىن
(مٗلمحن ،مخٗلمحن) اؾخسضام مجمىٖت مً ألاظهؼة بما فيها الخىاؾِب
اإلاىخبُت ،أظهؼة الخاؾب اإلادمىٌ ،الهىاجف الظهُت ،وألاظهؼة اللىخُت
وغحرَا مً أظهؼة اإلاؿاٖضة الغكمُت للىنىٌ ئلى بغامج وجُبُلاث
السخابت ٖبر الاهترهذَ ًٖ ،غٍم مؼوص الخضمت ،والكيل (ً )1مشل ئَاع
الخىؾبت السخابُت:

 .1املقدمت
ٌِٗل الٗالم الُىم زىعة جلىُت وجىىىلىظُت أزغث ٖلى مسخلف
ً
مجغٍاث خُاجىا؛ ئط أنبذ اؾخسضام اإلاسغظاث الخىىىلىظُت كاؾما
ً
مكتروا ليافت ألاٖماٌ واللُاٖاث ،ولظلً أنبدذ الخىظهاث الٗاإلاُت
ً
ً
لخُىٍغ الخٗلُم مغجبُت اعجباَا وُْفُا هدى صمج الخىىىلىظُا في اإلاجاٌ
الخٗلُمي؛ زانت بٗض ان أنبدذ الىٓم الخٗلُمُت الخللُضًت كانغة أو
ٖاظؼة ًٖ ؤلاًفاء بمخُلباث الخدىٌ هدى اكخهاص اإلاٗغفت ،واؾدشماع
كضعاث اإلاخٗلمحن في بىائهم لخٗلمهم  [1] Chineفلمإؾؿاث الخٗلُمُت
الخللُضًت باجذ ٖاظؼة ًٖ ئصاعة الىم الىبحر مً البُاهاث واإلاٗلىماث
بكيل ّ
فٗاٌ ،م٘ جؼاًض حجم اإلاٗغفت ،وؾغٖت اهدكاعَا ،ومً أبغػ َظٍ
الخدضًاث مذ ًخٗلم باعجفإ جيالُف جُىٍغ أظهؼة الخاؾب لضيها،
وجدضًض البرامج الدكغُلُت والخُبُلُت [.[2
واؾخجابت لضواعي الخُىٍغ والخغُحر وجؼاًض الاَخمام بخىُْف
الخلىُاث الغكمُت الخضًشت وجىىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث ،وصمجها
م٘ جُبُلاث الىٍب ( )2.0أصي ئٌ يهىع جىظه ظضًض أَلم ٖلُه
الخىؾبت السخابُت ) (Cloud Computingوالتي جمىً اإلاؿخسضمىن مً
الاؾخفاصة مً مؿاخاث الخسؼًٍ الىبحرة ،البرامج الدكغُلُت،
واؾخسضام مىهاث جُىٍغ الخُبُلاث ٖبر الاهترهذ مىلبل الكغواث
اإلاؼوصة لخلىُاث واصواث الخىؾبت السخابُت  [3] Furthهما جىفغ
للمٗلمحن جُبُلاث إلٖضاص الازخباعاث ومكاعهتها ٖبر ؤلاهترهذ والخٗامل
م٘ اإلاخٗلمحن مً زالٌ ئصاعة اإلادخىي الخٗلُمي الالىترووي هخلُُم
الازخباعاث واعؾاٌ الىاظباث واإلاكاعَ٘ للمخٗلمحن واؾخالمها منهم وبٗض
حغظًت عاظٗت فىعٍت ٖليها [.[4
 .2إلاطار النظري
الخىؾبت السخابُت:
للض ْهغ مفهىم الخىؾبت السخابُت ْهغ ٖام ٖ 1960ىضما ٖبر
ٖالم الخاؾب ألامغٍيي ظىن ما واعسي بجامٗت ؾخاهفىعص ًٖ فىغة

شكل 1
أطار الحوسبت السحابيت العليمي [[11

َغٍم الاهترهذً ،هبذ ول ما ًسؼهه اإلاؿخسضم ٖلى مىك٘ السخابت مً
مؿدىضاث ،وملفاث ،ونىع ،وبُاهاث ،وجُبُلاث ،صون الخاظت ئلى ظهاػ
بم ـىانف ـاث مُٗى ـت وٍمىىـ ـه مكاعهخ ـها م ـ٘ آلاز ـغٍ ـً ،لخخ ـاح له ـم ئمىـاهُت

زهائو الخىؾبت السخابُت:
أوعص مُلغ [ ]11الخهائو آلاجُت للخىؾبت السخابُت:
 .1الخمغهؼ خىٌ اإلاؿخسضم :فبمجغص اجهاٌ اإلاؿخسضم بالسخابت ًٖ
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ً
الخٗضًل ٖليها أخُاها.
 .2مغهؼٍت بمٗنى أنها جلضم زضماتها بىاء ٖلى ما ًدخاط اإلاؿخسضم
ً
اللُام به ،وهُف ًمىً للخُبُم أن ًفٗل طلً باليؿبت له ،بضال مً
الترهحز ٖلى الخُبُم وما ًمىً اللُام به.
 .3اللىة :ان الخىؾبت السخابُت جغبِ اإلائاث أو آالف مً أظهؼة
ً
الخاؾب آلالي مٗا في السخابت.
 .4ئمياهُت الىنىٌ للسخابت :أي أن اإلالفاث والبُاهاث التي ّ
جم جسؼٍنها
ٖلى السخابت جيىن مخاخت للمؿخسضمحن بكيل فىعي في ميان أو ػمان-
بكغٍ جىفغ ظهاػ خاؾب مخهل بكبىت الاهترهذ.
 .5طهُت ،خُض جخمىً الىنىٌ الي بُاهاجً الخانت اإلاىظىصة ٖلى
السخابت ٖلى الغغم مً ألافغاص أو مالًحن مً الافغاص وألاظهؼة لضيهم
بِىاث ٖلى السخابت هفؿها ،فُمىً اؾخسغاط البُاهاث الخانت
باإلاؿخسضم وجدلُلها للىنىٌ ئلى َظٍ اإلاٗلىماث بُغٍلت طهُت.
أما اإلاٗهض اللىمي للمٗاًحر والخىىىلىظُا ) (NISTفلض اجفم م٘ مُلغ []11
بأن الخىؾبت السخابُت جخمحز بأنها جخمغهؼ خىٌ اإلاؿخسضم وطاجُت
وئمياهُت الىنىٌ اليها بؿٗت ،ئال أهه أياف الخهائو الاجُت:
 .1خؼم الخُبُلاث جلضم لجمُ٘ اإلاؿخسضمحن جبٗا لُبُٗت وخاظاث ول
منهم.
 .2الؿغٖت في الاؾخجابت الخخُاظاث اإلاؿخسضمحن م٘ مغوهت ٖالُت في
جلبُت َظٍ الاخخُاظاث.
 .3كُاؽ الخضمت بمٗنى جلُُم مؿخىي زضمت السخابت ومىاعصَا
ً
ووؾائِ الخسؼًٍ باؾخسضام أصواث كُاؽ مٗضة زهُها لهظا الغغى.
وًٍُف  [12] Pocatilu, Alecu, Vetriciأن مً أبغػ زهائو الخىؾبت
السخابُت اهسفاى الخيلفت :جىفغ قغواث الخىؾبت مؿاخت جسؼٍيُت
ً
مجاهُت ،وجلضم بغامجها الدكغُلُت وجُبُلاجه للمؿخسضمحن مجاها،
ً
وجفغى جيلفت كلُلُه وؿبُا في خاٌ َلب عف٘ حجم اإلاؿاخت
الخسؼٍيُت ،هما أهه ال جىظض جيلفت مُلىبت لتركُت أو جدؿحن هفاءة
ألاظهؼة اإلااصًت مً كبل اإلاؿخسضم.
مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت:
أْهغث هخائج صعاؾت السخُم [ ]13أن أبغػ مخُلباث اؾخسضام
الخىؾبت السخابُت في الخٗلُم ما ًلي:
 .1جىفحر هلاٍ الاهترهذ في ول مضعؾت وبؿغٖاث مىاؾبت.
 .2يغوعة جىفحر ئصاعاث الخٗلُم للمىاعص الالػمت الؾخسضام الخىؾبت
السخابُت.
 .3الٗمل ٖلى جىُٖت الياصع الخٗلُمي بأَمُت مىاهبت الاججاَاث الخضًشت
في اإلاجاٌ الخٗلُمي.
 .4ان جدبنى ئصاعاث الخٗلُم زضماث الخىؾبت السخابُت ٖلى أظهؼتها.
 .5جىفحر اإلاٗغفت اليافُت لضي اإلاٗلمحن الؾخسضاماث جلىُت الخىؾبت
السخابُت.
 .6جىفي الخمىٍل اليافي إلوكاء البيُت الخدخُت الالػمت الؾخسضام
الخىؾبت السخابُت.
وأيافذ الجلُفي [ ]14ئلى ما ؾبم ٖضة مخُلباث لخىُْف
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في الخٗلُم هي:
ُ
 .1اؾدئج ـاع بيُ ـت جدخُـ ـت مخى ـاملـ ـت جسه ـ ـو للمى ـٓم ـاث الخٗل ـُمُ ـت ٖلى
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مؿخىي وَني.
 .2جىفحر مىهاث حٗلُمُت زانت بخُىٍغ ووكغ الخُبُلاث الخٗلُمُت
للخىؾبت السخابُت جيىن مخاخت لجمُ٘ اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت صازل
اإلاملىت.
ُ
ُ
 .3اؾخدضار سخب مجخمُٗت جدذ مٓلت وػاعة الخٗلُم حٗنى بسضمت
ألاغغاى الخٗلُمُت والبدشُت.
 .4جضعٍب الياصع الخٗلُمي ٖلى جىُْف زضاماث الخىؾبت السخابُت في
الخٗلُم
 .5عبِ السخب الخاؾىبُت اإلاؿخدضزت باألهٓمت ؤلاصاعٍت الخٗلُمُت
جدذ مًلت سخابت خيىمُت واخضة.
 .3الدراساث السابقت
أظغي ؾاهضا وآزغون [ ]15صعاؾت َضفذ الخدضًض مخُلباث صمج
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت فُخٗلُم الهىضؾت ،واٖخمضث الضعاؾت
ٖلى مىهج الىنفي ،جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً َالب كؿم َىضؾت
بخسههاث مسخلفت ،وجىنلذ الضعاؾت ئلى جدضًض الٗىامل التي ًجب
ان جإزظ بحن الاٖخباع لضمج جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ
ملغعاث الهىضؾت ،وكؿمتها ئلى مخُلباث جخٗلم بالبيُت الخدخُت
ألاؾاؾُت ،ومخُلباث الىنىٌ ئلى اإلاسخبر بخلىُت الخٗلُم الالىترووي ًٖ
بٗض وجىُْف جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في طلً ،وهُفُت جُبُلها في
الخٗامل م٘ البدىر الفغصًت ،والبدىر اإلاكترهت.
أما صعاؾت ؾىعووىوقاًىيى [ ]16فلض َضفذ جدضًض مجاالث
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت في جىمُت الىفاًاث الخىىىلىظُت
للمٗلمحن ،واٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنفي ،جيىهذ ُٖىت
الضعاؾت مً بٌٗ الخُبُلاث التي جدُدها قغواث (كىكل،
ماًىغوؾفذ) ،وكض زلهذ الضعاؾت ئلى جدضًض الخهائو الغئِؿُت
جدضًض أَمُت جُبُم الخىؾبت السخابُت في ئوكاء بِئت حٗلُمُت مُٗىت
ٖلى جُىٍغ الىفاًاث اإلاهىُت للمٗلمحن ،هما أْهغث ان اؾخسضام
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت ٌكيل بِئت مىاؾبت للخضعٍب الظاحي
للمٗلمحن.
وفي صعاؾت اظغاَا هُتراًضواًخىولىؽ [َ ]17ضفذ جلص ي اججاَاث
َالب الضعاؾاث الٗلُا هدى صمج جُبُلان الجُل الشاوي ) (wep 2.00م٘
بِئت كائمت ٖلى الخىؾبت السخابُت جم اوكاؤَا ٖبر زضماث قغهت
كىكل .ولخدلُم َضف الضعاؾت اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي،
جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً َالب الخٗلُم الٗالي بجامٗت هُلىؾا بلبرم،
أْهغث الىخائج أن اججاَاث افغاص ُٖىت الضعاؾت هدى اؾخسضام
جُبُلاث ظىظل والخىانل الاظخماعي ظاءث بضعظت ظُضة ،هما أْهغث
وظىص جلضًغاث ئًجابُت هدى فائضة جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في
الٗملُت الخٗلُمُت ،وجىفغ بِئت الخٗلم اإلاضمج م٘ جلبُت عغباث الُالب.
وَضفذ صعاؾت  [18] ou & Wangئلى جلص ي أزغ اؾخسضام اإلاىاعص
اللائمت ٖلى جُبُلاث الخىؾبت السخابُت هىمىطط للخٗلم ٖبر قبىت
الاهترهذ ٖلى الخدهُل الضعاس ي ،اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الخجغٍب،
جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )132مً ظامٗت جاًىان الىَىُت جم جلؿمهم
ً
ٖكىائُا ئلى مجمىٖخحن واخضة ججغٍبُت وألازغي يابُت .أْهغث
الىخائج وظىص فغوق ظىَغٍت بحن اإلاجمىٖخُ ـً الخج ـغٍبُت والًابُت ٖل ـى
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الخلىٍم ،الضعظت اليلُت).
أما صعاؾت اإلاُىٕ [ ]23فلض َضفذ الضعاؾت ئلى الخٗغف ٖلى
اججاَاث مٗلمي الخاؾب آلالي هدى جُبُلاث الخىؾبت السخابُت.
اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنفي اإلاؿخي .جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً
ً
( )77مٗلما بمدافٓت اللىَُٗت ،أْهغث الىخائج :أن اججاَاث مٗلمي
الخاؾب آلالي هدى جُبُلاث الخىؾبت السخابُت ئًجابُت .هما أْهغث
الىخائج وظىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت في اججاَاث مٗلمي الخاؾب
ً
آلالي هدى جُبُلاث الخىؾبت السخابُت جبٗا إلاخغحر (اإلاإَل الٗلمي)
ولهالح اإلاإَل بيالىعٍىؽ ملاعهت باإلااظؿخحر ،هما بُيذ الىخائج ٖضم
وظىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت في اججاَاث مٗلمي الخاؾب آلالي هدى
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت وخاظاتهم الخضعٍبُت الالػمت الؾخسضامها
جبٗا للمخغحراث (ٖضص ؾىىاث الخبرة ،وٖضص الضوعاث الخضعٍبُت).
وَضفذ صعاؾت الجلُفي [ ]14ئلى الخٗغف ٖلى واك٘ جىُْف
الخىؾبت السخابُت في مهام اإلاكغف التربىي .اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج
الىنفي ،جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )87مكغفت جغبىٍت في ئصاعة حٗلُم
مضًىت الخغط ،أْهغث الىخائج ان صعظت جىُْف جُبُلاث ظىظل
السخابُت في اإلاهام ؤلاقغاكُت ظاء بضعظت يُٗفت ،هما أْهغث الىخائج
أن ابغػ مٗىكاث جىُْف الخىؾبت السخابُت في مهام اإلاكغف التربىي
مدضوصًت بغامج الخضعٍب الالػمت لخىُْف جُبُلاث الخىؾبت السخابُت
في الاقغاف التربىي ،ويٗف البيُت الخدخُت لالجهاالث في ئصاعة الخٗلُم
وما ًغجبِ بها مً مضاعؽ ،وأن مً ابغػ مخُلباث الخهىع اإلالترح
لخىُْف الخىؾبت السخابُت التزام اللُاصاث التربىٍت بضٖم اؾخسضام
الخىؾبت السخابُت ،ويغوعة جىفحر البيُت الخدخُت لالجهاالث ،والخأهض
مً حغُُت الاهترهذ إلصاعة الخٗلُم وول اإلاضاعؽ الخابٗت لها .هما أْهغث
الىخائج وظىص فغوق ظىَغٍت في جىُْف اإلاكغفاث لخُبُلاث الخىؾبت
السخابُت (اؾخسضام بغٍض كىكل) جبٗا إلاخغحر الخبرة ولهالح مً زبرتهم
( )20-16ؾىت ،هما أْهغث وظىص فغوق طاث صاللت اخهائُا في جىُْف
ً
اإلاكغفاث لخُبُلاث الخىؾبت السخابُت جبٗا إلاخغحر ٖضص الضوعاث
ولهالح الخانالث ٖلى صوعجحن فأهثر.
التعقيب على الدراساث السابقت:
بٗض اؾخٗغاى الضعاؾاث الؿابلت ،جبحن أن بًٗها جىاوٌ
اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت واؾتراجُجُت جضعَؿُت ][18
Lou & Wang؛ كغٍل٘ []19؛ غغٍب []20؛ الٗمغي والغخُلي []21؛
الضاًل [ ،]22هظلً جىاوٌ كؿم آزغ مً الضعاؾاث مجاالث اؾخسضام
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في الخٗلُم [16] Soroko& Shinenko
وجىاوٌ كؿم آزغ منها جلص ي اججاَاث الُالب واإلاٗلمحن هدى الخىؾبت
السخابُت [17] Ktorido & Eteokleous,؛ اإلاُىٕ [ ]23في جسههاث
مسخلفت والخاؾب الالي وَالب الضعاؾاث الٗلُا ،وجىاولذ بٌٗ
الضعاؾاث واك٘ اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ومٗىكاث َظا
الاؾخسضام السخُم [ ،]13الجلُفي [ .]14أما الضعاؾت الخالُت فلض
اَخمذ بخدضًض مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت في جضعَـ
الغٍايُاث واججاَاث مٗلمي الغٍايُاث هدى اؾخسضام جُبُلاث
الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث.

الازخباع الخدهُلي البٗضي ولهالح َالب اإلاجمىٖت الخجغٍبُت.
وَضفذ صعاؾت كغٍل٘ [ ]19ئلى بىاء بغهامج جضعٍبي لخىُْف
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جىمُت اإلاهاعاث ؤلالىتروهُت لضي مٗلمي
جىىىلىظُا الخٗلُم بغؼة ،ولخدلُم َضف الضعاؾت اؾخسضمذ الضعاؾت
اإلاىهج الخجغٍبي ،جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )20مٗلم لخىىىلىظُا
الخٗلُم بمدافٓت غغب غؼة .أْهغث الىخائج فاٖلُت البرهامج الخضعٍبي في
جىمُت الجاهب اإلاٗغفي واإلاهاعاث ؤلالىتروهُت الخُبُلُت ،ولهالح
الخُبُم البٗضي.
وَضفذ صعاؾت غغٍب [ ]20ئلى جدضًض مهاعاث اإلاخٗلمحن في مكاعهت
اإلالفاث ٖبر جُبُلاث الخىؾبت السخابُت ،اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج
الخجغٍبي .جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )62الب وَالبت .جىنلذ
الضعاؾت جدضًض أصواع اإلاخٗلمحن باؾتراجُجُت الخٗلم ؤلالىترووي الدكاعوي
ً
ً
وفلا لدجم مجمىٖاث الدكاعن .هما أْهغث وظىص أزغ صاٌ ئخهائُا
لخىُٓم أصواع اإلاخٗلمحن باؾتراجُجُت الخٗلم ؤلالىترووي الدكاعوي ٖلى ول
مً (جىمُت مهاعاث مكاعهت اإلالفاث ،جىمُت جلضًغ الظاث).
وأظغي الٗمغي والغخُلي [ ]21صعاؾت َضفذ جلص ي فاٖلُت بغهامج
ملترح للخىؾبت السخابُت في جىمُت مهاعاث ألاصاء الخلني لضي أًٖاء
َُئت الخضعَـ بجامٗت َُبت ،اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الخجغٍبي.
جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (ًٖ )23ى َُئت جضعَـ بجامٗت َُبت.
أْهغث الىخائج وظىص فغوق ظىَغٍت في اؾخجاباث افغاص الضعاؾت ٖلى
ول مً (ازخباع الخدهُلي ،ملُاؽ جلُُم اإلاهاعاث الخلىُت) ولهالح
الخُبُم البٗضي.
وَضفذ صعاؾت السخُم [ ]13ئلى بىاء جهىع ملترح لخبني بٌٗ
جُبُلاث الخسؼًٍ في الخىؾبت السخابُت باإلاجاٌ الخٗلُمي مً وظهت
هٓغ مٗلمي ومٗلماث الخاؾب بالغؽ ،اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج
ً
الىنفي .جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )158مٗلما ومٗلمت .أْهغث
الىخائج اظمإ افغاص الُٗىت ججاٍ (مبرعاث وممحزاث ،مخُلباث،
مٗىكاث) اؾخسضام الخىؾبت السخابُت وبضعظت هبحرة ،هما أْهغث ان
أبغػ مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت جمشل في :جىفحر هلاٍ
الاهترهذ في ول مضعؾت وبؿغٖاث مىاؾبت ،جىفحر ئصاعاث الخٗلُم للمىاعص
الالػمت الؾخسضام الخىؾبت السخابُت ،جىُٖت الياصع الخٗلُمي بأَمُت
مىاهبت الاججاَاث الخضًشت في اإلاجاٌ الخٗلُمي ،يغوعة جبنى ئصاعاث
الخٗلُم زضماث الخىؾبت السخابُت ٖلى أظهؼتها .هما أْهغث الىخائج
ٖضم وظىص فغوق ظىَغٍت في جلضًغاث افغاص الُٗىت ججاٍ (مبرعاث
وممحزاث ،مخُلباث ،مٗىكاث) اؾخسضام الخىؾبت السخابُت جبٗا
للمخغحراث (الجيـ ،الضعظت الٗلمُت ،ؾىىاث الخضمت ،الضوعاث
الخضعٍبُت).
وَضفذ صعاؾت الضاًل [ ]22ئلى جلص ي فاٖلُت اؾخسضام جلىُت
الخىؾبت السخابُت ٖبر مىك٘ ) (google sitesفي جىمُت الخدهُل
الضعاس ي لضي َالباث ملغع مهاعاث الخٗلم في ظامٗت ؤلامام مدمض بً
ؾٗىص ؤلاؾالمُت ،اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجغٍبي .جيىهذ
ُٖىت الضعاؾت مً (َ )63البت .أْهغث الىخائج وظىص فغوق ظىَغٍت بحن
اإلاجمىٖخحن الخجغٍبُت والًابُت ٖلى الازخباع الخدهُلي البٗضي
ولهال ـذ َ ـالب اإلاجم ـىٖت الخجغٍبُت ٖىض اإلاؿخىٍاث (الخدلُل ،الترهُب،
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 .4مشكلت الدراست
ئن اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في بِئاث الخٗلم أنبذ
ً
ً
ً
ً
ً
مهما وأمغا يغوعٍا وجُىعا َبُُٗا إلاىاهبت الخُىع الىىعي في اإلاىاهج
اإلاضعؾُت والؿُاكاث التربىٍت اإلاخٗللت في ئزغاء البِئت الخٗلُمُت
بمُُٗاث وأؾالُب جلىُت فغيذ هفؿها ٖلى مسخلف مجغٍاث
الٗهغ ]24؛ .]25مً َىا فان الاَخمام بالفهم الجُض اإلاغجبِ
باالؾخسضام الجُض لخلً الىؾائِ وألاصواث أمغ يغوعي لالؾخفاصة مً
الؼٍاصة اإلاؿخمغة في اإلاٗغفت وما ًيخج ٖنها مً جُبُلاث ظضًضة .فمً
ًملً اإلاٗلىماث الصخُدت في الىكذ اإلاىاؾب وَعي اؾخسضاماتها ًمخلً
ً
ً
ٖىانغ اللىة والؿُُغة ٖلى الخىىىلىظُا وبظلً ًيىن ٖىهغا فاٖال في
اهخاظها والخدىم بهاَ .ظا وكض أونذ الٗضًض مً الضعاؾاث التي أظغٍذ
باإلاملىت بأَمُت اؾخسضام اإلاٗلمحن للخىؾبت السخابُت في الخٗلُم مشل
صعاؾت الغخُلي []27؛ الٗمغي والغخُلي []21؛ السخُم []13؛ اإلاُىٕ
[.[23
هكف البدض في ؤلاهخاط الفىغي هضعة الضعاؾاث التي جىىلذ
اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في الخضعَـ صازل اإلاملىت
الٗغبُت الؿٗىصًت بكيل ٖام ،وٖضم وظىص أي صعاؾت-في خضوص ٖلم
الباخشحن-جخٗلم بمخُلباث اؾخسضامها في جضعَـ الغٍايُاث ،فلض
جىاولذ ول مً صعاؾت الغخُلي []27؛ الٗمغي والغخُلي []21؛ الضاًل
[ ]22فاٖلُت اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في الخٗلُم الٗالي،
وبدشذ صعاؾت السخُم [ ]13بىاء جهىع الؾخسضام الخسؼًٍ السخابي
لضي مٗلمي الخاؾىب ،وبدشذ صعاؾت اإلاُىٕ [ ]23باججاَاث مٗلمي
الخاؾىب هدى جُبُلاث الخىؾبت السخابُت.
ئال أن اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت وظهذ بكيل عؾمي لضعاؾت
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت؛ ئط وكغث صخُفت مىت في ٖضصَا عكم
( )809بخاعٍش ( )2016/3/31أن ولي الٗهض ًىظه بضعاؾت جلضًم زضماث
الخىؾبت السخابُت ،والٗمل ٖلى ئنضاع حكغَٗاث الخىؾبت السخابُت،
الا أن اإلاخدب٘ للىاك٘ التربىي بكيل ٖام ًجض أن اؾخفاصة اإلاٗلمحن مً
ئمياهاث وجُبُلاث الخىؾبت السخابُت مخىاي٘ ئلى خض ما ،ومً َىا
ظاءث َظٍ الضعاؾت للىكىف بكيل ٖلمي ومنهجي لخدضًض اإلاخُلباث
الالػمت الؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث،
مً زالٌ ؤلاظابت ًٖ الؿإاٌ الغئِـ الخالي:
ما اإلاخُلباث الالػمت الؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ
الغٍايُاث مً وظهت هٓغ مٗلمي الغٍايُاث باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت
خائل؟
أ .أسئلت الدراست
 .1ما مخُلباث اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ
الغٍايُاث باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت خائل؟
 .2ما اججاَاث مٗلمي الغٍايُاث هدى اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت
السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت خائل؟
 .3ما الفغوكاث في جلضًغاث مٗلمي الغٍايُاث إلاخُلباث اؾخسضام
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث ،والاججاٍ هدىَا
ً
جبٗا إلاخغحري ٖضص ؾىىاث الخبرة في الخضعَـ ،وٖضص الضوعاث في مجاٌ
جىىىلىظُا الخٗلُم؟
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ب .أىداف الدراست
تهضف الضعاؾت الخالُت ئلي:
 .1الخٗغف ٖلى مخُلباث اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في
جضعَـ الغٍايُاث باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت خائل.
 .2حٗغف اججاَاث مٗلمي الغٍايُاث باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت خائل
هدى اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث.
 .3جلص ي الفغوكاث في جلضًغاث مٗلمي الغٍايُاث إلاخُلباث اؾخسضام
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث واججاَاتهم هدىَا
جبٗا إلاخغحري ٖضص ؾىىاث الخبرة في الخضعَـ ،وٖضص الضوعاث في مجاٌ
جىىىلىظُا الخٗلُم.
ج .أىميت الدراست
جخمشل أَمُت الضعاؾت فُما ًلي:
 .1جدؿحن وجُىٍغ الٗملُت الخٗلُمُت جدضًض مخُلباث اؾخسضاماث
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث باإلاغخلت اإلاخىؾُت؛
بدىم ٖالكت َظٍ الخلىُت بالخٗامل م٘ َبُٗت اإلاٗاعف الٗلمُت اإلاتزاًضة
بكيل مؿخمغ واإلايكىعة ٖبر قبىت الاهترهذ.
 .2مؿاٖضة اللائمحن ٖلى جُىٍغ مىاهج الغٍايُاث في اصماط الخىؾبت
السخابُت في اإلادخىي الغٍاض ي الغكمي أزىاء خىؾبت مىهج الغٍايُاث.
 .3هما كض حؿاٖض اللائمحن ٖلى جضعٍب مٗلمي الغٍايُاث في جهمُم
بغامج جضعٍبُت كائمت ٖلى صمج مهاعاث وأصواث الخىؾبت السخابُت في
بغامج الخىمُت اإلاهىُت للمٗلمحن.
 .4جلضًم أصاة للُاؽ مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت الخؿابُت في
الخٗلُم واججاَاث اإلاٗلمحن هدىَاً ،مىً الاؾخفاصة منها في جلُُم مضي
جىافغ مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث،
وجلُُم اججاَاث اإلاٗلمحن هدى َظا الاؾخسضام.
ّ
 .5هضعة الضعاؾاث الٗغبُت في َظا الجاهب ٖ-لى خض ٖلم الباخض-ومً
زم فان َظٍ الضعاؾت جفخذ الُغٍم أمام الباخشحن التربىٍحن إلظغاء
صعاؾاث طاث ٖالكت أزغي ،في مغاخل حٗلُمُت أزغي ،ومىاهج صعاؾُت
مسخلفت.
د .محدداث الدراست
جلخهغ الضعاؾت الخالُت ٖلى الخٗغف ٖلى مخُلباث اؾخسضام
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت (ظىكل صعاًف ،صعوب بىهـ ،اون
صعاًف) في جضعَـ الغٍايُاث واججاَاتهم هدىَا مً وظهت هٓغ مٗلمي
الغٍايُاث في اإلاضاعؽ الخيىمُت اإلاخىؾُت بمضًىت خائل في الفهل
الضعاس ي ألاوٌ للٗام الضعاس ي َ1438/1437ـ.
ه .التعريفاث إلاجرائيت
ً
الخىؾبت السخابُت :وحٗغف ئظغائُا بأنها جلىُت حٗخمض ٖلى هلل مؿاخت
الخسؼًٍ ئلى السخابت ؤلالىتروهُت ًٖ َغٍم قبىت الاهترهذ بدُض
بؿىً مٗلمي الغٍايُاث في اصاعة حٗلُم مضًىت خائل مً الىنىٌ ئلى
البُاهاث واإلالفاث والخضماث ومكاعهتها صون الخاظت لخىفغ البرامج
والخُبُلاث ٖلى أظهؼتهم الصخهُت.
مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُتً :لهض بها بالضعاؾت الخالُت
ؤلاظغاءاث التي جلؼم لىلل مؿاخت الخسؼًٍ ئلى السخابت ؤلالىتروهُت ًٖ
َغٍم قبىت الاهترهذ بدُض جمىً مٗلمي الغٍايُاث في اصاعة حٗلُم
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مضًىت خائل مً الىنىٌ ئلى البُاهاث واإلالفاث والخضماث ومكاعهتها
صون الخاظت لخىفغ البرامج والخُبُلاث ٖلى أظهؼتهم الصخهُت ،وجلضع
مً زالٌ الضعظت اليلُت التي ًدهل ٖليها اإلاٗلم ٖلى اإلادىع ألاوٌ مً
مداوع أصاة الضعاؾت والتي جم اٖضاصَا زهُها لهظا الغغى.
الاججاٍ هدى الخىؾبت السخابُتً :لهض به بالضعاؾت الخالُت اججاَاث
اإلاٗلمحن في اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت (ظىكل صعاًف،
صعوب بىهـ ،اون صعاًف) في جضعَـ الغٍايُاث ،وجلضع مً زالٌ
الضعظت اليلُت التي ًدهل ٖليها اإلاٗلم ٖلى اإلادىع الشاوي مً مداوع
أصاة الضعاؾت والتي جم اٖضاصَا زهُها لهظا الغغى.
 .5الطريقت وإلاجراءاث
أ .منهج الدراست
اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي اإلاؿخي إلاىاؾبخه ألَضاف
الضعاؾت.
ب .مجتمع الدراست وعينتها
ً
جيىن مجخم٘ الضعاؾت مً  520مٗلما للغٍايُاث خؿب اخهائُاث
ئصاعة حٗلُم مضًىت خائل ،جم ازخُاع منهم ُٖىت ٖكىائُت بؿُُت جيىهذ
ً
مً ( )104مٗلما للغٍايُاث ،قيلىا ما وؿبت  %20مً مجخم٘
الضعاؾت؛ ئط ًغي البُل وأبى ػٍىت [ ]28أهه في الضعاؾاث اإلاسخُت ًيىن
مً اإلاىاؾب ازخُاع  %20مً افغاص اإلاجخم٘ الىلي ئطا وان ٖضص أفغاص
ً
َظا اإلاجخم٘ مٗخضال (ما بحن  500ئلى  )1000مفغصة.
ج .أدواث الدراست
لخدلُم أَضاف الضعاؾت جم الاٖخماص ٖلى الاؾدباهت هأصاة لجم٘
البُاهاث وفُما ًلي جىيُذ لخُىاث بىاء الاؾدباهت:
تهضف الاؾدباهت ئلى جدضًض مخُلباث اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت
السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت خائل،
وجلص ي اججاَاث اإلاٗلمحن هدىَا .ولبىاء الاؾدباهت جمذ مغاظٗت أصواث
الضعاؾاث الؿابلت السخُم []13؛ اإلاُىٕ []23؛ الجلُفي [ ،]14وجم
جدضًض مدىعًٍ لالؾدباهت جبٗا ألَضاف الضعاؾت ألاوٌ للُاؽ مخُلباث
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث وزهو له ()18
مفغصة ،أما اإلادىع الشاوي فُلِـ اججاَاث مٗلمي الغٍايُاث هدى
اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث وزهو
له ( )20مفغصة ،وجم نُاغت فلغاث الاؾدباهت بكيل مغلم ،وفم جضعٍج
لُىغث الخماس ي.
نضق أصاة الضعاؾت(الاؾدباهت):
للخدلم مً الهضق الٓاَغي لالؾدباهت جم ٖغيها ٖلى لجىت جدىُم
جيىهذ مً (ًٖ )11ى َُئت جضعَـ مً طوي الخبرة والازخهام في
مىاهج الغٍايُاث في الجامٗاث الؿٗىصًت وألاعصهُت ،وكض أبضا أًٖاء
لجىت الخدىُم مىافلتهم واؾخدؿانهم ألصاة الضعاؾت ،واكخهغث
مالخٓاتهم ٖلى حٗضًل نُاغت بٌٗ الفلغاث ،وكض ُٖ ّض ْث آعاء اإلادىمحن
ً
صلُال ٖلى نضق مدخىي الاؾدباهت الٓاَغي.
زباث :أصاة الضعاؾت (الاؾدباهت):

للخدلم مً زباث الاؾدباهت جم جُبُلها ٖلى ُٖىت اؾخُالُٖت مً
مجخم٘ الضعاؾت ومً زاعط ُٖىتها ،وجم خؿاب مٗامل الشباث بُغٍلت
هغوهبار الفا "" Cronbach's Alphaوبلغ ( )0.88للمدىع ألاوٌ ،و()0.84
للمدىع الشاوي ،و( )0.92لالؾدباهت هيل؛ هما جم خؿاب زباث مإقغ
الهضق (الهضق الظاحي ) ،(Index -Validatingوبلغ ( )0.94للمدىع
ألاوٌ ،و( )0.92للمدىع الشاوي ،و( )0.96لالؾدباهت هيل مما ًضٌ ٖلى
أن البُاهاث التي َّ
جم الخهىٌ ٖليها مً زالٌ جُبُم الاؾدباهت جسً٘
لضعظت ٖالُت مً الاٖخماصًت وٍمىً الىزىق بصختها.
اظغاءاث الضعاؾت:
ً
أوال :أزظ اإلاىافلاث الغؾمُت مً ئصاعة حٗلُم مىُلت خائل لخُبُم
اؾدباهت الضعاؾت.
ً
زاهُا :جدضًض أفغاص ُٖىت الضعاؾت بالُغٍلت الٗكىائُت البؿُُت.
ً
زالشا :الاظخمإ م٘ مكغف للغٍايُاث في مضًىت خائل للخٗاون في جىػَ٘
الاؾدباهاث ،وجم جىػَ٘  120اؾدباهت لًمان الخهىٌ ٖلى اإلاُلىب
وَى  104اؾدباهاث.
ً
عابٗا :جم جىػَ٘ الاؾدباهاث بخاعٍش . ٌ1438/3/17
ً
زامؿا :جم ظم٘ الاؾدباهاث بخاعٍش  ،ٌ1438/3/23والبالغ ٖضصَا 104
اؾدباهاث مىخملت ونالخت للخُبُم وَى الٗضص الظي جم جدضًضٍ مؿبلا
لدجم ُٖىت الضعاؾت.
ً
ؾاصؾا :جم جفغَغ هخائج الاؾدباهاث ٖلى الخاؾىب باؾخسضام بغهامج
الخؼم ؤلاخهائُت ) (SPSS.21مً أظل مخابٗت اإلاٗالجاث الاخهائُت
واؾخسغاط الىخائج وازخباع فغيُت الضعاؾت.
 .6النتائج
للخىم ٖلى اإلاخىؾُاث الخؿابُت جبٗا الؾخجاباث افغاص الضعاؾت
خؿب َىٌ زالًا ملُاؽ لُىغث الخماس ي ،خُض ُخؿب اإلاضي وَى
أٖلى فئت جلضًغ 1-والظي ٌؿاوي ( ،)4=1-5وجلؿُمه ٖلى ٖضص
مؿخىٍاث الخلضًغ ( 5فئاث) ،للخهىٌ ٖلى َىٌ الخلُت( ،)0.80زم
ئيافت َظٍ اللُمت ئلى أكل كُمت في اإلالُاؽ (الىاخض الصخُذ)
وأنبدذ أَىاٌ الخالًا هما ًلي :
ظضوٌ عكم ( :)1مُٗاع الخىم لخلضًغ مؿخىي مماعؾت اؾخجابت افغاص
الضعاؾت ٖلى أبٗاص الاؾدباهت
ً
ً
كلُلت ظضا
كلُلت
مخىؾُت
هبحرة
هبحرة ظضا
1-1.79 1.80-2.59 2.60 -3.39 3.40-4.19
4.20-5.00
وفُما ًلي ٖغى لىخائج الضعاؾت وجفؿحرَا ومىاككتها مغجبت وفم ألاؾئلت
الفغُٖت للضعاؾت
الىخائج اإلاخٗللت بالؿإاٌ ألاوٌ وههه "ما مخُلباث اؾخسضام جُبُلاث
الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت
خائل؟"
ُ
ولإلظابت ًٖ َظا الؿإاٌ خؿبذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت
والاهدغافاث اإلاُٗاعٍت الؾخجابت افغاص الضعاؾت ٖلى اإلادىع ألاوٌ ،هما
في الجضوٌ (:)2
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جدول 2
املتوسطاث الحسابيت والاهحرافاث املعياريت حول متطلباث استخدام الحوسبت السحابيت في جدريس الرياضياث (ن = )114
م

متطلباث استخدام الحوسبت السحابيت
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جىفحر هلاٍ اجهاٌ بكبىت ؤلاهترهذ في اإلاضعؾُت
امخالن اإلاٗلمحن للمٗاعف واإلاهاعاث اليافُت الؾخسضام الخاؾىب في الخضعَـ
جىفحر ئظغاءاث ألامان للخؿاباث اإلاخٗللت باؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت
جىفحر ئصاعة الخٗلُم اإلاىاعص الالػمت الؾخسضام َظٍ الخلىُت في اإلاضاعؽ
جىافغ اإلاهاعاث ألاؾاؾُت الؾخسضام الخاؾىب لضي اإلاخٗلمحن
ٖمل صلُل اعقاصي الؾخسضاماث الخىؾبت الخٗلُمُت في اإلاجاٌ الخٗلُمي
وكغ الىعي بأَمُت الاججاَاث الخضًشت في اإلاجاٌ الخٗلُمي وصعاؾت اإلاؿخدضزاث الخلىُت
والخىىىلىظُت اإلاغجبُت بها
ٖلض صوعاث للمٗلمحن لخهمُم ألاوكُت ووكغَا ٖبر السخابت
جؼوٍض الُالب بٗىاوًٍ الخؿاباث التي ًمىنهم الخىانل مٗه ومكاعهت اإلاؿدىضاث مً
زاللها
اإلاىاػهت بحن ألاٖباء الخضعَؿُت وؤلاصاعٍت للمٗلمحن لخىفحر الىكذ اليافي الؾخسضام َظٍ
الخلىُت في الخضعَـ
وكغ الىعي بأَمُت وفىائض اؾخسضام الخىؾبت الخٗلُمُت في اإلاجاٌ الخٗلُم
ٖلض صوعاث للمٗلمحن لخهمُم الازخباعاث وجصخُدها باؾخسضام جلىُاث الخىؾبت
السخابُت ووكغَا ٖبر السخابت
ئٖاصة جىُُف اإلاىاهج اإلاضعؾُت والبرامج الخٗلُمُت بدُض جخىافم م٘ مخُلباث
اؾخسضام الخىؾبت الالىتروهُت
جبني مضاعؽ الخٗلُم الٗام زضمت الخىؾبت السخابُت ٖلى أظهؼتها
جىفحر الضٖم اإلاالي إلوكاء البيُت الخدخُت (أظهؼة خاؾب مخىؾُت الؿغٖت أو ختى صون
اإلاخىؾُت ،صف٘ الاقتراواث إلوكاء خؿاباث عؾمُت باؾم اإلاضعؾت ،واإلاؿاخاث
الخسؼٍيُت ؤلايافُت ان صٖذ الخاظت)...،
امخالن الُالب القتران بكبىت ؤلاهترهذ ٖىض الخاظت للخىفُظ ألاوكُت الجامُٗت
زاعط وكذ الخهت الهفُت
اإلاىاػهت بحن ألاٖباء الخضعَؿُت وؤلاصاعٍت للمٗلمحن لخىفحر الىكذ اليافي الؾخسضام َظٍ
الخلىُت في الخضعَـ
امخالن اإلاٗلمحن واإلاخٗلمحن لخؿاب شخص ي ٖلى مىك٘ الخُبُم اإلاغاص اؾخسضامه
اإلاخىؾِ الٗام
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باؾخلغاء الىخائج اإلاىضخت في الجضوٌ ( )2أن صعظت مىافلت مٗلمي
الغٍايُاث في مضًىت خائل خىٌ اإلادىع ألاوٌ :مخُلباث اؾخسضام
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث باإلاغخلت بكيل ٖام
ً
كض ظاءث بضعظت هبحرة ظضا ،خُض بلغ اإلاخىؾِ الٗام (،)4.37
وباهدغاف مُٗاعي ( ،)0.56فُما جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت لٗباعاث
اإلادىع ألاوٌ :مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ما بحن (-4.19
 )4.63وفم ملُاؽ الخضعط الخماس ي الظي جم جدضًضٍ ،وٍالخٔ ان
صعظت مىافلت اإلاٗلمحن ٖلى َظٍ اإلاخُلباث كض ظاءث بحن الضعظت
ً
الىبحرة ،والضعظت الىبحرة ظضا.
 ظاءث الٗباعة عكم( )8وهي" جىفحر هلاٍ اجهاٌ بكبىت الاهترهذ فيً
اإلاضعؾُت " في اإلاغجبت ألاولى ،خُض خهلذ ٖلى صعظت أَمُت هبحرة ظضا؛
خُض خهلذ ٖلى مخىؾِ خؿابي كضعٍ ( ،)4.63واهدغاف مُٗاعي
(.)0.71
 -وخلـ ـذ الٗبـ ـاعة عكـ ـم ( )1وههـ ـها "امخـ ـالن اإلاٗلمُ ـً للمٗ ـاعف واإلاهاعاث

الرجبت

الدرجت

املتوسط
الحسابي
4.63
4.52
4.46
4.44
4.44
4.44
4.42

الاهحراف
املعياري
0.711
0.67
0.70
0.72
0.69
0.64
0.69

ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا

1
2
3
4
5
6
7

4.40
4.38

0.77
0.74

8
9

ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا

4.37

0.88

10

ً
هبحرة ظضا

4.35
4.31

0.79
0.85

11
12

ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا

4.29

0.74

13

ً
هبحرة ظضا

4.29
4.27

0.87
0.88

14
15

ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا

4.25

0.79

16

ً
هبحرة ظضا

4.23

0.80

17

ً
هبحرة ظضا

4.19
4.37

0.79
0.56

هبحرة
18
ً
هبحرة ظضا

اليافُت الؾخسضام الخاؾىب في الخضعَـ " في الترجِب الشاوي بدهىلها
مخىؾِ كضعٍ ( ،)4.52واهدغاف مُٗاعي ( ،)0.67وبضعظت أَمُت هبحرة
ً
ظضا.
 وخلذ الٗباعة عكم ( )16وههها "جىفحر ئظغاءاث ألامان للخؿاباثاإلاخٗللت باؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت" في الترجِب الشالض
بدهىلها ٖلى مخىؾِ كضعٍ ( ،)4.46واهدغاف مُٗاعي ( ،)0.70وبضعظت
ً
أَمُت هبحرة ظضا.
 وجأحي الٗباعة عكم ( )5في اإلاغجبت ألازحرة مً مخُلباث جُبُم الخىؾبتالسخابُت في َظا اإلادىع ،وهي " :امخالن اإلاٗلمحن واإلاخٗلمحن لخؿاب
شخص ي ٖلى مىك٘ الخُبُم اإلاغاص اؾخسضامه" والتي خهلذ ٖلى صعظت
ً
أَمُت هبحرة بمخىؾِ بلغ ( ،)4.19وباهدغاف مُٗاعي (.)0.79
وحؿبلها الٗباعة عكم ( )18وههها ":اإلاىاػهت بحن ألاٖباء الخضعَؿُت
وؤلاصاعٍت للمٗلمحن لخىفحر الىكذ اليافي الؾخسضام َظٍ الخلىُت
ً
ف ـ ـي الخ ـضعٍـ ــ" .ب ـضعظ ـت أَمُـ ـت هبُـغة ظضا ،ئط خهلذ ٖلى مخىؾِ بلغ
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( ،)4.23وباهدغاف مُٗاعي (.)0.80
حكحر الىخائج الؿابلت مىافلت مٗلمي الغٍايُاث ٖلى وافت مخُلباث
الخىؾبت السخابُت التي اقخمل ٖليها الجضوٌ ( ،)2وكض ًيىن مغص َظٍ
الىدُجت ئلى أن جُبُلاث الخىؾبت السخابُت كض غؼث ظمُ٘ مىاحي
الخُاة ،مما ظٗل اصعان مٗلمي الغٍايُاث لها ظاء بضعظت بحن الىبحرة
ظضا والىبحرة ،هما ًمىً ٖؼو َظٍ الىدُجت ئلى أظهؼة الهىاجف الظهُت
جضٖم جُبُلاث الخىؾبت السخابُت مما ظٗل مً اهدكاعَا ٖملُت
ؾهلت وؾغَٗت ،وظاءث َظٍ الىدُجت مخىافلت م٘ هخائج الضعاؾاث
الؿابلت أط أْهغث هخائج صعاؾت السخُم [ ]13ان ابغػ مخُلباث
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت جىفحر هلاٍ الاهترهذ في ول مضعؾت
وبؿغٖاث مىاؾبت ،جىفحر ئصاعاث الخٗلُم للمىاعص الالػمت الؾخسضام
الخىؾبت السخابُت ،جىُٖت الياصع الخٗلُمي بأَمُت مىاهبت الاججاَاث
الخضًشت في اإلاجاٌ الخٗلُمي ،يغوعة جبنى ئصاعاث الخٗلُم زضماث

الخىؾبت السخابُت ٖلى أظهؼتها .هما جخفم م٘ صعاؾت الجلُفي []14
التي أْهغث أن أبغػ مخُلباث الخهىع اإلالترح لخىُْف الخىؾبت
السخابُت التزام اللُاصاث التربىٍت بضٖم اؾخسضام الخىؾبت السخابُت،
ويغوعة جىفحر البيُت الخدخُت لالجهاالث ،والخأهض مً حغُُت الاهترهذ
إلصاعة الخٗلُم وول اإلاضاعؽ الخابٗت لها .هما جخفم م٘ صعاؾت
ؾىعووىوقاًىيى [ ]16في يغوعة جُىٍغ الىفاًاث اإلاهىُت للمٗلمحن
همخُلب لخىُْف زضماث الخىؾبت السخابُت في الخٗلُم هما اجفلذ
م٘ صعاؾت  [15] Sanda and et al,بًغوعة جىفحر اإلاىاعص الالػمت
الؾخسضام الخىؾبت السخابُت وهٓم الخٗلُم الالىترووي.
الىخائج اإلاخٗللت بالؿإاٌ الشاوي وههه" :ما اججاَاث مٗلمي الغٍايُاث
هدى اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث
باإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت خائل؟"

جدول3
املتوسطاث الحسابيت والاهحرافاث املعياريت الججاىاث املعلمين هحو استخدام جطبيقاث الحوسبت السحابيت في جدريس الرياضياث (ن = (114
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الاججاو هحو استخدام الحوسبت السحابيت
ً
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ًجٗل جضعَـ الغٍايُاث مىاهبا للخُىعاث اإلادؿاعٖت
لىؾائل الاجهاٌ وجلىُت اإلاٗلىماث
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت في الخٗلُم ًىمي مهاعاث الخٗلم الظاحي لضي الُالب
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ٌؿاٖض في الخهىٌ ٖلى اإلاٗلىماث بكيل أؾغٕ
حصج٘ الٗمل الجماعي والخفاٖل بحن اإلاؿخسضمحن في اإلالفاث اإلاكترهت في آن واخض مً
أماهً مسخلفت وأظهؼة مسخلفت
جضعَـ الُالب باؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت ٌٗمل جُىٍغ ابٗاص وٖملُاث
الٗلُم لضيهم
حؿهل جُبُلاث الخىؾبت السخابُت الىنىٌ للملفاث اإلاسؼهت ٖلى السخابت في أي وكذ
واي ميان مً أي ظهاػ مىنىٌ باإلهترهذ
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت في الخٗلُم ًستزٌ الىكذ والجهض
ٌصج٘ ػٍاصة امان البُاهاث ٖلى السخابت ٖلى ٖضم الللم مً يُإ اللغم أو فلضانها
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت جىفغ ؾٗت جسؼٍيُت مىاؾبت
جىفغ زضماث الخىؾبت السخابُت بِئت اؾخسضام مىاؾبت وامىت في اإلاجاٌ الخٗلُمي
حؿاٖض الخىؾبت السخابُت ٖلى الاخخفاّ بيسخت اخخُاَُت مً ملفاث اإلاؿخسضمحن
اؾخسضام الخسؼًٍ السخابي ًدُذ الخٗاون بحن اإلاٗلمحن مدلُا وصولُا
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت ( )drop box& google driveمخاخت ٖلى الهىاجف الظهُت
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت جدفٔ الخٗضًالث ٖلى اإلاؿدىضاث اإلاسؼهت جللائُا ٖلى
السخابت
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ٌؿاٖض ٖلى عبِ الخٗلم بداظاث اإلاجخم٘
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ٌؿهم في جدؿً ؾمٗت ئصاعاث الخٗلُم
ٌؿهل اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت مً كبل اإلاخٗلمحن فال جدخاط مهاعاث
خاؾىبُت مخلضمت
حؿخسضم الخىؾبت السخابُت في الٗمل ؤلاصاعي واإلاماعؾاث الخضعَؿُت
الخضعَـ باؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت ٖملُت ؾهلت
أٖخلض أن حٗلُم الُالب باؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت ال ًلضم لهم ايافت
ظضًضة
اإلاخىؾِ الٗام
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الرجبت

درجت الاججاو

املتوسط
الحسابي
4.46

الاهحراف
املعياري
0.63

ً
هبحرة ظضا

1

4.44
4.42
4.42

.0.67
0.63
0.66

2
3
4

ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا

4.37

0.65

5

ً
هبحرة ظضا

4.33

0.65

6

ً
هبحرة ظضا

4.33
4.33
4.27
4.25
4.21
4.21
4.19
4.19

0.70
0.73
0.82
0.68
0.75
0.84
0.81
0.68

7
8
9
10
11
12
13
14

ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا
ً
هبحرة ظضا
هبحرة
هبحرة

4.17
4.10
4.04

0.76
0.77
0.78

15
16
17

هبحرة
هبحرة
هبحرة

3.92
3.75
3.13

0.90
0.90
1.29

18
19
20

هبحرة
هبحرة
مخىؾُت

4.18

0.53

هبحرة

باؾخلغاء الىخائج اإلاىضخت في الجضوٌ (ً )3دبحن أن اججاَاث مٗلمي
الغٍايُاث في مضًىت خائل خىٌ اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت
السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث باإلاغخلت بكيل ٖام كض ظاءث بضعظت
هبحرة ،خُض بلغ اإلاخىؾِ الٗام ( ،)4.18وباهدغاف مُٗاعي (،)0.53
فُما جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت خىٌ الٗباعاث اإلادىع الشاوي:
الاججاٍ هدى اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت ما بحن (-3.13
 )4.46وفم ملُاؽ الخضعط الغباعي الظي جم جدضًضٍ .وٍالخٔ ان صعظت
مماعؾت اإلاٗلماث إلاهاعاث َظا اإلادىع ظاث ظمُٗها بضعظت هبحرة
باؾخصىاء الفلغة عكم ( )12التي ظاءث اججاَاتهً خىلها هبحرة ظضا،
والفلغة ( )2التي ظاءث اججاَاتهم خىلها بضعظت اإلاخىؾُت.
 ظاءث الٗباعة عكم ( )7وهي" اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ًجٗلجضعَـ الغٍايُاث مىاهبا للخُىعاث اإلادؿاعٖت لىؾائل الاجهاٌ وجلىُت
ً
اإلاٗلىماث" في اإلاغجبت ألاولى ،خُض خهلذ ٖلى صعظت اججاٍ هبحرة ظضا؛
خُض خهلذ ٖلى مخىؾِ خؿابي كضعٍ ( ،)4.46واهدغاف مُٗاعي
(.)0.63
 وخلذ الٗباعة عكم ( )8وههها " اؾخسضام الخىؾبت السخابُت فيالخٗلُم ًىمي مهاعاث الخٗلم الظاحي لضي الُالب" في الترجِب الشاوي
ً
بدهىلها صعظت اججاٍ هبحرة ظضا ،وبمخىؾِ كضعٍ ( ،)4.44واهدغاف
مُٗاعي (.)0.67
 وخلذ الٗباعة عكم ( )10وههها " ٌل اؾخسضام الخىؾبت السخابُتٌؿاٖض في الخهىٌ ٖلى اإلاٗلىماث بكيل أؾغٕ " في الترجِب الشالض
ً
بدهىلها صعظت اججاٍ هبحرة ظضا ،وبمخىؾِ كضعٍ ( ،)4.42واهدغاف
مُٗاعي (.)0.63
 وجأحي الٗباعة عكم ( )2في اإلاغجبت ألازحرة مً مهاعاث َظا اإلادىع ،وهي" :أٖخلض أن حٗلُم الُالب باؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت ال
ًلضم لهم ايافت ظضًضة " والتي خهلذ ٖلى صعظت أججاٍ مخىؾِ،
وبمخىؾِ بلغ ( ،)3.13وباهدغاف مُٗاعي (.)1.29
 وحؿبلها الٗباعة عكم ( )3وههها ":الخضعَـ باؾخسضام جُبُلاثالخىؾبت السخابُت ٖملُت ؾهلت " والتي خهلذ ٖلى صعظت اججاٍ هبحرة
بمخىؾِ بلغ ( ،)3.75وباهدغاف مُٗاعي (.)0.90
حكحر الىخائج الؿابلت ئلى ان اججاَاث مٗلمي الغٍايُاث هدى
اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث ئًجابُت
وبضعظت هبحرة ،فهم ملخىٗىن بأن اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ًجٗل
جضعَـ الغٍايُاث مىاهبا للخُىعاث اإلادؿاعٖت لىؾائل الاجهاٌ وجلىُت
اإلاٗلىماث ،وٍىمي مهاعاث الخٗلم الظاحي لضي الُالب ،حصج٘ الٗمل
الجماعي والخفاٖل بحن اإلاؿخسضمحن في اإلالفاث اإلاكترهت في آن واخض مً
أماهً مسخلفت وأظهؼة مسخلفت.
وٍفؿ ـغ الب ـاخ ـض طل ـً أن اإلاملى ـت الٗغبُت الؿٗىصًت في الٗام اإلااض ي

وٖلى الهُٗض الغؾمي اَخمذ بدض اإلاٗلمحن ٖلى مىاهبت الخُىع الخلني
والخىىىلىجي ،فجاءث عوٍت اإلاملت الٗغبُت الؿٗىصًت  2030لتهخم بخُىٍغ
الخٗلُم بيل ٖام والخٗلُم الالىترووي ،ألامغ الظي خفؼ الىشحر مً
الىخاب ٖبر الصخف اإلادلُت والالىتروهُت لُغح وظهاث هٓغ مخٗضصة
ُ
لخىُْف َظٍ الغؤٍت في الخٗلُم ،مما اوٗىـ طلً اًجابا ٖلى جدؿحن
اججاَاث اإلاجخم٘ الؿٗىصي بكيل ٖام واإلاٗلمحن بكيل زام هدى
اؾخسضام اإلاؿخدضزاث الخىىىلىظُت والخلىُت في الخٗلُم ،وٖؼػ طلً ما
وكغجه صخُفت مىت في ٖضصَا عكم ( )809بخاعٍش ( )2016/3/31أن ولي
الٗهض ًىظه بضعاؾت جلضًم زضماث الخىؾبت السخابُت ،والٗمل ٖلى
ً
ئنضاع حكغَٗاث الخىؾبت السخابُت ،ول َظا أوٗىـ اًجابا ٖلى
اؾخجاباث مٗلمي الغٍايُاث في ُٖىت الضعاؾت ٖلى مدىع اججاَاث
مٗلمي الغٍايُاث هدى اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في
جضعَـ الغٍايُاث ،فجاءث اججاَاتهم بضعظت هبحرة .وظاءث َظٍ
الىدُجت مخىافلت م٘ هخائج صعاؾت هُتراًض واًخىولىؽ [ ]17أْهغث أن
اججاَاث افغاص ُٖىت الضعاؾت هدى اؾخسضام جُبُلاث ظىظل
والخىانل الاظخماعي ظاءث بضعظت ظُضة ،هما أْهغث وظىص جلضًغاث
ئًجابُت هدى فائضة جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في الٗملُت الخٗلُمُت.
وجخفم م٘ صعاؾت اإلاُىٕ [ ]23التي أْهغث أن اججاَاث مٗلمي الخاؾب
آلالي هدى جُبُلاث الخىؾبت السخابُت ئًجابُت
الىخائج اإلاخٗللت بالؿإاٌ الشالض وههه:
"ما الفغوكاث في جلضًغاث مٗلمي الغٍايُاث إلاخُلباث اؾخسضام
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جضعَـ الغٍايُاث ،والاججاٍ هدىَا
جبٗا إلاخغحري ٖضص ؾىىاث الخبرة في الخضعَـ ،وٖضص الضوعاث في مجاٌ
جىىىلىظُا الخٗلُم؟"
لإلظابت ًٖ َظا الؿإاٌ جم اؾخسضام ازخباع هغوؾياٌ وٍلؼ(Kruskal-
) Wallis Testللملاعهت بحن اؾخجاباث افغاص الضعاؾت ٖلى مدىعي
الضعاؾت جبٗا للمخغحراث (اإلاإَل الٗلميٖ ،ضص ؾىىاث الخبرةٖ ،ضص
الضوعاث) ،خُض جبحن ٖضم ججاوـ جىػَ٘ افغاص الضعاؾت جبٗا للمخغحراث
الضعاؾت باؾخسضام ازخباع وىإلاجغوف  -ؾمجروف (Kolmogrove-
)Smirov؛ خُض بلغذ كُم ازخباع وىإلاجغوف – ؾمجروف ٖىض مخغحر
ٖضص ؾىىاث الخبرة في الخضعَـ ( )0.464وبمؿخىي صاللت (،)0.000
وبلغذ ٖىض مخغحر اإلاإَل الٗلمي ( ،)0.464و بمؿخىي صاللت (،)0.000
وهي أكل مً مؿخىي الضاللت ( ،)0.05وبلغذ ٖىض مخغحر ٖضص الضوعاث
في مجاٌ جىىىلىظُا الخٗلُم ( ،)0.191و بمؿخىي صاللت ( ،)0.000وهي
أكل مً مؿخىي الضاللت ( )0.05وفُما ًلي جىيُذ لهظٍ الىخائج جبٗا
ليل مخغحر:
ً ً
أوال :جبٗا إلاخغحر اإلاإَل الٗلمي

جدول 4
ختبار كروسكال ويلس ) (Kruskal Wallisملعرفت داللت الفروق حول متطلباث استخدام الحوسبت السحابيت والاججاو هحوىا جبعا ملتغير املؤىل العلمي
املتغيراث التابعت
مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت

العدد
80
12
12

املتغير املستقل
بيالىعٍىؽ جغبىي
بيالىعٍىؽ غحر جغبىي
ماظؿخحر فأهثر
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متوسط الرجب
55.08
30.50
57.33

قيمت مربع كاي(كا)2
7.308

الداللت
0.026
صالت

الاججاٍ هدى اؾخسضام الخىؾبت السخابُت

104
80
12
12
104

اإلاجمىٕ
بيالىعٍىؽ جغبىي
بيالىعٍىؽ غحر جغبىي
ماظؿخحر فأهثر
اإلاجمىٕ

كُمت (واٖ )2ىض مدمىع الاججاٍ هدى اؾخسضام الخىؾبت السخابُت
( )13.00وبضاللت اخهائُت ( ،)0.002وهي أكل مً مؿخىي الضاللت = (α
) 0.05وإلاٗغفت ٖائضًه َظٍ الفغوق التي أْهغَا ازخباع هغوؾياٌ وٍلؼ
) ،(Kruskal Wallisجم ئظغاء ازخباع مان وجني ًبن ول فئخحن مً فئاث
مخغحر اإلاإَل الٗلمي ،والجضوٌ (ً )5بحن طلً:

ًدبحن مً الجضوٌ ( )4وظىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت ((α 0005
=بحن اؾخجاباث مٗلمي الغٍايُاث في مضًىت خاٌ خىٌ ول مً
(مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ،الاججاٍ هدى اؾخسضام
الخىؾبت السخابُت) ،خُض بلغذ كُمت الاخهائي مغب٘ واي (واٖ )2ىض
مدىع مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ( )7.308وصاللتها
ؤلاخهائُت ( )0.026وهي أكل مً مؿخىي الضاللت ) ،(α = 0.05وبلغذ

املتغير التابع
مخُلباث اؾخسضام
الخىؾبت السخابُت

الاججاٍ هدى اؾخسضام
الخىؾبت السخابُت

57.05
23.50
51.17

13.000

0.002
صالت

جدول 5
جائج اختبار مان وجني لبيان داللت الفروق حول محوري الدراست جبعا ملتغير املؤىل العلمي
قيمت
مجموع
متوسط
العدد
املقارهاث البينيت
الاحصائي (ز)
الرجب
الرجب
بيالىعٍىؽ جغبىي
2.695
3952.00
49.40
80
بيالىعٍىؽ غحر جغبىي
326.00
27.17
12
بيالىعٍىؽ جغبىي
.302
3694.00
46.18
80
584.00
48.67
12
ماظؿخحر فأهثر
بيالىعٍىؽ غحر جغبىي
0.062
118.00
9.83
12
182.00
15.17
12
ماظؿخحر فأهثر
بيالىعٍىؽ جغبىي
3.419
4014.00
50.18
80
بيالىعٍىؽ غحر جغبىي
264.00
22.00
12
بيالىعٍىؽ جغبىي
0.814
3790.00
47.38
80
488.00
40.67
12
ماظؿخحر فأهثر
بيالىعٍىؽ غحر جغبىي
0.002
96.00
8.00
12
204.00
17.00
12
ماظؿخحر فأهثر

ًدبحن مً الجضوٌ ( )5ما ًلي:
ً
ئن الفغوكاث جبٗا إلاخغحر اإلاإَل الٗلمي ٖىض اإلادىع ألاوٌ :مخُلباث
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت واهذ لهالح اإلاٗلمحن مً خملت
البيالىعٍىؽ التربىي ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن مً خملت البيالىعٍىؽ غحر
التربىي؛ وطلً اؾدىاصا ئلى كُمت الضاللت ؤلاخهائُت التي بلغذ (،)0.007
والن مخىؾِ عجبهم اإلاٗلمحن مً خملت اإلاإَل البيالىعٍىؽ التربىي
والبالغ ( )49.40اٖلى مً مخىؾِ عجب اإلاٗلمحن طوي اإلاإَل
البيالىعٍىؽ غحر التربىي والبالغ ((.27.17
ً
ئن الفغوكاث جبٗا إلاخغحر اإلاإَل الٗلمي ٖىض اإلادىع الشاوي :مخُلباث
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت واهذ لهالح اإلاٗلمحن مً خملت
البيالىعٍىؽ التربىي ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن مً خملت البيالىعٍىؽ غحر
التربىي؛ وطلً اؾدىاصا ئلى كُمت الضاللت ؤلاخهائُت التي بلغذ (،)0.001
والن مخىؾِ عجبهم اإلاٗلمحن مً خملت اإلاإَل البيالىعٍىؽ التربىي
والبالغ ( )50.18اٖلى مً مخىؾِ عجب اإلاٗلمحن طوي اإلاإَل
البيالىعٍىؽ غحر التربىي والبالغ ( ،)22.00وواهذ أًًا لهالح اإلاٗلمحن
مً خملت اإلاإَل الٗلمي ماظؿخحر فأهثر ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن مً خملت
ً
اإلاإَل البيالىعٍىؽ غحر التربىي؛ وطلً اؾدىاصا ئلى كُمت الضاللت
ؤلاخهائُت التي بلغذ ( ،)0.001والن مخىؾِ عجبهم اإلاٗلمحن مً خملت

الداللت
إلاحصائيت
0.007
صالت
0.762
غحر صالت
0.068
غحر صالت
0.001
صالت
0.415
غحر صالت
0.001
صالت

اإلاإَل اإلااظؿخحر والبالغ ( )17.00اٖلى مً مخىؾِ عجب اإلاٗلمحن طوي
اإلاإَل البيالىعٍىؽ غحر التربىي والبالغ (.(8.00
ً
وحكحر الىخائج الؿابلت وظىص فغوق صالت ئخهائُا في اؾخجاباث
ً
افغاص الضعاؾت ٖلى مدىعي الضعاؾت جبٗا إلاخغحر اإلاإَل الٗلمي ولهالح
اإلاإَل البيالىعٍىؽ التربىي ولهالح اإلاإَل ماظؿخحر فأهثر ملاعهت م٘
اإلاٗلمحن مً خملت اإلاإَل البيالىعٍىؽ غحر التربىي.
وٍفؿغ الباخض َظٍ الىدُجت ئلى ان اإلاإَل البيالىعٍىؽ التربىي
ًخًمً في زُِ َظٍ البرامج جخًمً ملغعاث مشل اؾخسضام
الخاؾىب في الخٗلُم ،جىىىلىظُا حٗلُم ،وصمج اإلاىاهج والخىىىلىظُا،
ألامغ الظي اَملخه زُت بيالىعٍىؽ الغٍايُاث غغ التربىي ،مما ظٗل
اؾخجاباتهم وبفاعق صاٌ اخهائُا ٖلى مدىع مخُلباث اؾخسضام
الخىىىلىظُا في جضعَـ الغٍايُاث والاججاٍ هدى َظا الاؾخسضام ملاعهت
م٘ اإلاٗلمحن الظًً ًدملىن مإَل البيالىعٍىؽ غحر التربىي.
ً
وٍمىً ٖؼو وظىص فغوق صالت ئخهائُا لهالح اإلاٗلمحن ممً ًدملىن
مإَل ماظؿخحر فأهثر ملاعهت م٘ مإَل البيالىعٍىؽ غحر التربىي ئلى
أن بغامج الضعاؾاث الٗلُا وما جخُلبه مً ٖملُاث بدض واخخيان م٘
مهاصع اإلاٗغفت اإلاخٗضصة ظٗلتهم ًدخاظىن ئلى خلىٌ جلىُت وفغتها لهم
الخىؾبت السخابُت مما ظٗلهم ًضعوىن مخُلباث اؾخسضامها وخؿيذ
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ً
الخىؾبت السخابُت جبٗا إلاخغحر (اإلاإَل الٗلمي) ولهالح اإلاإَل
بيالىعٍىؽ التربىي.
ً ً
زاهُا :جبٗا إلاخغحر ٖضص ؾىىاث الخبرة في جضعَـ الغٍايُاث

مً اججاَاتهم هدىَا ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن ممً ًدملىن مإَل
بيالىعٍىؽ غحر جغبىي.
وجخفم َظٍ الىدُجت م٘ هخائج صعاؾت اإلاُىٕ [ ]23التي أْهغث وظىص
ً
فغوق صالت ئخهائُا في اججاَاث مٗلمي الخاؾب آلالي هدى جُبُلاث

جدول 6
اختبار كروسكال ويلس ( )Kruskal Wallisملعرفت داللت الفروق حول متطلباث استخدام الحوسبت السحابيت والاججاو هحوىا جبعا ملتغير عدد سنواث الخبرة في
جدريس الرياضياث
املتغيراث التابعت

املتغير املستقل

العدد

مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت
السخابُت

 5-1ؾىىاث
 9-6ؾىىاث
 10ؾىىاث فأهثر
اإلاجمىٕ
 5-1ؾىىاث
 9-6ؾىىاث
 10ؾىىاث فأهثر
اإلاجمىٕ

12
12
80
104
12
12
80
104

الاججاٍ هدى اؾخسضام الخىؾبت
السخابُت

ًدبحن مً الجضوٌ ( )6وظىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت
( (α =0005بحن اؾخجاباث مٗلمي الغٍايُاث في مضًىت خاٌ خىٌ ول
مً (مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ،الاججاٍ هدى اؾخسضام
الخىؾبت السخابُت) ،خُض بلغذ كُمت الاخهائي مغب٘ واي (واٖ )2ىض
مدىع مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت ( )17.927وصاللتها
ؤلاخهائُت ( )0.000وهي أكل مً مؿخىي الضاللت ) ،(α = 0.05وبلغذ

متوسط
الرجب
22.00
72.67
54.05
29.67
61.33
54.60

مربع كاي
(كا)2
17.927

8.335

الداللت
إلاحصائيت
0.000
صالت

0.015
صالت

كُمت (واٖ )2ىض مدمىع الاججاٍ هدى اؾخسضام الخىؾبت السخابُت
( )8.335وبضاللت اخهائُت ( ،)0.015وهي أكل مً مؿخىي الضاللت
).(α = 0.05
وإلاٗغفت ٖائضًه َظٍ الفغوق التي أْهغَا ازخباع هغوؾياٌ وٍلؼ
) ،(Kruskal Wallisجم ئظغاء ازخباع مان وجني ًبن ول فئخحن مً فئاث
مخغحر اإلاإَل الٗلمي ،والجضوٌ (ً )7بحن طلً:

جدول 7
جائج اختبار مان وجني لبيان داللت الفروق حول محوري الدراست جبعا ملتغير عدد سنواث الخبرة
مجموع
متوسط الرجب
العدد
املقارهاث البينيت
املتغير التابع
الرجب
90.0
7.50
12
 5-1ؾىىاث
مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت
210.0
17.50
12
 9-6ؾىىاث
252.0
21.00
12
 5-1ؾىىاث
4026.0
50.33
80
 10ؾىىاث فأهثر
740.0
61.67
12
 9-6ؾىىاث
3538.0
44.23
80
 10ؾىىاث فأهثر
114.0
9.50
12
 5-1ؾىىاث
الاججاٍ هدى اؾخسضام الخىؾبت السخابُت
186.0
15.50
12
 9-6ؾىىاث
320.0
26.67
12
 5-1ؾىىاث
3958.0
49.48
80
 10ؾىىاث فأهثر
628.0
52.33
12
 9-6ؾىىاث
3650.0
45.63
80
 10ؾىىاث فأهثر

ً
ًدبحن مً الجضوٌ ( )7أن الفغوكاث جبٗا إلاخغحر ٖضص ؾىىاث الخبرة
في جضعَـ الغٍايُاث ٖىض اإلادىع ألاوٌ :مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت
السخابُت واهذ لهالح اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة اإلاخىؾُت (9-6
ؾىىاث) ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة الللُلت (5-1ؾىىاث)؛
وطلً اؾدىاصا ئلى كُمت الضاللت ؤلاخهائُت التي بلغذ ( ،)0.000والن
مخىؾِ عجب اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة اإلاخىؾُت والبالغ ( )17.50اٖلى
مً مخىؾِ عجب اإلاٗلمحن طوي الخبر الللُلت والبالغ ( ،)7.50هما ًدبحن

قيمت
(ز)
3.498
3.554
2.116
0.037
2.768
0.814

الداللت
إلاحصائيت
0.000
صالت
0.000
صالت
0.034
صالت
0.039
صالت
0.006
صالت
0.814
غحر صالت

ان الفغوق واهذ لهالح اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة الُىٍلت (أهثر مً 10
ؾىىاث) ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة (الللُلت)؛ وطلً اؾدىاصا
ئلى كُمت الضاللت ؤلاخهائُت التي بلغذ ( ،)0.000والن مخىؾِ عجب
اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة الُىٍلت والبالغ ( )50.33اٖلى مً مخىؾِ
عجب اإلاٗلمحن طوي الخبر الللُلت والبالغ ( ،)21.00هما ًدبحن ان الفغوق
واهذ لهالح اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة اإلاخىؾُت (أهثر مً  10ؾىىاث)
ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة (الُىٍلت)؛ وطلً اؾدىاصا ئلى كُمت
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وٍفؿغ الباخض ٖائضًه الفغوق لهالح اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة
اإلاخىؾُت ملاعهت م٘ هال مً اإلاٗلمحن طوي الخبرة الللُلت وطوي الخبرة
الُىٍلت ئلى ان اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة الللُلت جىلههم الخبرة والضعاًت
بامياهُاث البيُت الخدخُت ومكاعَ٘ خىؾبت اإلاىاهج اإلاضعؾُت ومخُلباث
الخىؾبت السخابُت ،وئن اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة الُىٍلت كض ًيىن
حؿغب الُأؽ لضيهم ٖبر الخضمت الُىٍلت وانهم انبدىا ظؼء مً
الغوجحن اإلاٗاف ًىمُا ،بِىما اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة اإلاخىؾُت كض
ًيىهىا ما ػاٌ لضيهم الضافُٗت التي ًخمحز بها اإلاٗلمحن طوي الخبرة الللُلت
م٘ اهدؿابهم اللضع اليافي مً الخبرة؛ ألامغ الظي ظٗلهم ًضعوىن
مخُلباث الخىؾبت السخابُت أهثر مً هال مً اإلاٗلمحن طوي الخبرة
الللُلت وطوي الخبرة الُىٍلت.
وحكحر الىدُجت الؿابلت ان اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة َىٍلت
واإلاٗلمحن مً طوي الخبرة اإلاخىؾُت لضيهم اججاَاث اٖلى هدى
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت أهثر مً اإلاٗلمحن طوي الخبرة الللُلت.
وٍغي الباخض ان َظٍ الىدُجت مىُلُت وٍفؿغ طلً أن اإلاٗلمحن مً
طوي الخبرة الللُلت عغم صافُٗتهم هدى الخىىىلىظُا ٖلى الهُٗض
الصخص ي ئال أهه جىلههم الخبرة إلاٗغفت هُفُت ئصماظها في جضعَـ
الغٍايُاث مما ظٗل اججاَاتهم اكل هدى اؾخسضامها في جضعَـ
الغٍايُاث.
وظاءث َظٍ الىخائج مخىافلت م٘ صعاؾت الجلُفي [ ]14خُض أْهغث
وظىص فغوق صالت اخهائُا في جىُْف الخىؾبت السخابُت جبٗا إلاخغحر
ٖضص ؾىىاث الخبرة ،ولهالح ألافغاص مً طوي الخبرة الُىٍلت ()20-16
ؾىت .بِىما حٗاعيذ م٘ صعاؾت السخُم [ ]13التي أْهغث ٖضم وظىص
فغوق ظىَغٍت في جلضًغاث افغاص الُٗىت ججاٍ مخُلباث ومٗىكاث
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت جبٗا إلاخغحر ٖضص ؾىىاث الخضمت.
ً ً
زالشا :جبٗا إلاخغحر ٖضص الضوعاث في مجاٌ جىىىلىظُا الخٗلُم

الضاللت ؤلاخهائُت التي بلغذ ( ،)0.034والن مخىؾِ عجب اإلاٗلمحن مً
طوي الخبرة اإلاخىؾُت والبالغ ( )61.67اٖلى مً مخىؾِ عجب اإلاٗلمحن
طوي الخبر الُىٍلت والبالغ ( .)44.23وحكحر الىدُجت الؿابلت ان
اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة َىٍلت ًضعوىن مخُلباث الخىؾبت السخابُت
أهثر مً هال مً اإلاٗلمحن طوي الخبرة الللُلت ،هما حكحر ان اإلاٗلمحن مً
طوي الخبرة اإلاخىؾُت ًضعوىن مخُلباث الخىؾبت السخابُت أهثر مً
هال مً اإلاٗلمحن طوي الخبرة الللُلت وطوي الخبرة الُىٍلت.
ً
هما ًدبحن مً الجضوٌ ( )7ان الفغوكاث جبٗا إلاخغحر ٖضص ؾىىاث
الخبرة في جضعَـ الغٍايُاث ٖىض اإلادىع الشاوي :مخُلباث اؾخسضام
الخىؾبت السخابُت واهذ لهالح اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة اإلاخىؾُت (-6
 9ؾىىاث) ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة الللُلت (5-1ؾىىاث)؛
وطلً اؾدىاصا ئلى كُمت الضاللت ؤلاخهائُت التي بلغذ ( ،)0.039وألن
مخىؾِ عجب اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة اإلاخىؾُت والبالغ ( )15.50اٖلى
مً مخىؾِ عجب اإلاٗلمحن طوي الخبر الللُلت والبالغ ( ،)9.50هما ًدبحن
ان الفغوق واهذ لهالح اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة الُىٍلت (أهثر مً 10
ؾىىاث) ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة (الللُلت)؛ وطلً اؾدىاصا
ئلى كُمت الضاللت ؤلاخهائُت التي بلغذ ( ،)0.006والن مخىؾِ عجب
اإلاٗلمحن مً طوي الخبرة الُىٍلت والبالغ ( )49.48اٖلى مً مخىؾِ
عجب اإلاٗلمحن طوي الخبر الللُلت والبالغ (.)26.67
وٍفؿغ الباخض ٖائضًه الفغوق لهالح اإلاٗلمحن طوي الخبرة
الُىٍلت ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن طوي الخبرة الللُلت ئلى أن اإلاٗلمحن طوي
الخبرة الُىٍلت لضيهم زبرة أَىٌ في مجاٌ صمج الخىؾبت باإلاىاهج
اإلاضعؾُت ،وانهم بدىم زبرتهم الُىٍلت واخخياههم باإلاكغفحن التربىٍحن
ُ
وجلليهم لليكغاث الخشلُفُت التي حٗضَا ئصاعة الاقغاف التربىي بحن الفترة
وألازغي خىٌ بٌٗ جُبُلاث الخىؾبت السخابُت مشل مؿدىضاث
كىكل ،واؾخسضام هماطط كىكل في اٖضاص الازخباعاث والاؾدباهاث.

جدول 8
اختبار كروسكال ويلس ( )Kruskal Wallisملعرفت داللت الفروق حول متطلباث استخدام الحوسبت السحابيت والاججاو هحوىا جبعا ملتغير عدد الدوراث في مجال
جكنولوجيا التعليم
املتغيراث التابعت

املتغير املستقل

العدد

متوسط الرجب

قيمت مربع كاي(كا)2

مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت

وال صوعة
صوعة واخضة
صوعجحن
زالر صوعاث
أعب٘ صوعاث فأهثر
اإلاجمىٕ
وال صوعة
صوعة واخضة
صوعجحن
زالر صوعاث
أعب٘ صوعاث فأهثر
اإلاجمىٕ

22
16
20
14
32
104
22
16
20
14
32
104

29.68
46.50
59.20
63.93
62.00

19.483

49.32
43.38
49.60
61.93
56.94

3.974

الاججاٍ هدى اؾخسضام الخىؾبت
السخابُت

ًدبحن مً الجضوٌ ( )8ما ًلي:
وظىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت ( (α = 0005بحن اؾخجاباث مٗلمي

الداللت
إلاحصائيت
0.001
صالت

0.410
غحر صالت

الغٍايُاث في مضًىت ٖىض اإلادىع ألاوٌ :مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت
السخابُت ،جبٗا إلاخغحر ٖضص الضوعاث خُض بلغذ كُمت (وا)19.483( )2
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وصاللتها ؤلاخهائُت ( )0.001وهي أكل مً مؿخىي الضاللت ).(α = 0.05
ٖضم وظىص فغوق طاث صاللت ئخهائُت ( (α = 0005بحن اؾخجاباث
مٗلمي الغٍايُاث في مضًىت خائل ٖىض اإلادىع الشاوي :الاججاٍ هدى
ً
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت جبٗا إلاخغحر ٖضص الضوعاث؛ وبلغذ كُمت
(وا )3.974( )2وبضاللت ئخهائُت ( ،)0.410وهي أهبر مً مؿخىي الضاللت

املتغير التابع
مخُلباث اؾخسضام
الخىؾبت السخابُت

6
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).(α = 0.05
وإلاٗغفت ٖائضًه َظٍ الفغوق التي أْهغَا ازخباع هغوؾياٌ وٍلؼ
)ٖ ،(Kruskal Wallisىض اإلادىع ألاوٌ جم ئظغاء ازخباع مان وجني ًبن ول
فئخحن مً فئاث مخغحر اإلاإَل الٗلمي ،والجضوٌ (ً )9بحن طلً:

جدول 9
جائج اختبار مان وجني لبيان داللت الفروق حول محوري الدراست جبعا ملتغير عدد الدوراث
مجموع
متوسط
العدد
املقارهت بين كل فئتين من فئاث متغير
الرجب
الرجب
الدوراث
349.00
15.86
22
وال صوعة
392.00
24.50
16
صوعة واخضة
359.00
16.32
22
وال صوعة
544.00
27.20
20
صوعجحن
301.00
13.68
22
وال صوعة
365.00
26.07
14
زالر صوعاث
403.00
18.32
22
وال صوعة
1082.00
33.81
32
أعب٘ صوعاث فأهثر
256.00
16.00
16
صوعة واخضة
410.00
20.50
20
صوعجحن
198.00
12.38
16
صوعة واخضة
267.00
19.07
14
زالر صوعاث
306.00
19.13
16
صوعة واخضة
870.00
27.19
32
أعب٘ صوعاث فأهثر
344.00
17.20
20
صوعجحن
251.00
17.93
14
زالر صوعاث
516.00
25.80
20
صوعجحن
862.00
26.94
32
أعب٘ صوعاث فأهثر
327.00
23.36
14
زالر صوعاث
754.00
23.56
32
أعب٘ صوعاث فأهثر

ً
ًدبحن مً الجضوٌ ( )8ما ًلي :ئن الفغوكاث جبٗا إلاخغحر ٖضص
الضوعاث في مجاٌ جىىىلىظُا الخٗلُم ٖىض اإلادىع ألاوٌ :مخُلباث
اؾخسضام الخىؾبت السخابُت واهذ لهالح مً اإلاٗلمحن الظًً جللىا
(صوعة ،صوعجحن ،زالض صوعاث ،أعب٘ صوعاث) ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن الظًً لم
ً
ًخللىا أًت جضعٍب ،وطلً اؾدىاصا ئلى كُم الضلت ؤلاخهائُت ٖىض َظٍ
اإلالاعهاث والتي ظاءث ٖلى الترجِب (0.018؛ 0.004؛ 0.000؛ ،)0.000
ً
وظمُٗها اكل مً مؿخىي الضاللت ( )0.05واؾدىاصا ئلى مخىؾِ الغجب.
هما ًدبحن ان الفغوق واهذ لهالح اإلاٗلمحن الظًً جللىا ،زالر صوعاث
ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن الظًً جللىا صوعة واخضة ،وطلً اؾدىاصا الي كُمت
الضاللت ؤلاخهائُت والبالغت ( ،)0.038وان مخىؾِ عجبهم اٖلى مً
مخىؾِ عجب اإلاٗلمحن الظًً جللىا صوعة واخضة.
وحكحر الىدُجت الؿابلت أن للضوعاث الخضعٍت أزغ صاٌ اخهائُا ٖلى
ئصعان اإلاٗلمحن إلاخُلباث الخىؾبت السخابُت ،ولهالح ٖضص الضوعاث
ألاهثر وزانت ٖىض ملاعهخه م٘ اإلاٗلمحن الظًً لم ًخللىا أي جضعٍب،
الامغ الظي البض أن جلخفذ الُه الجهاث اإلاٗىُت بخأَُل اإلاٗلمحن فدؿب
الىدُجت الؿابلت اهه ولما ػاص ٖضص الضوعاث ػاص ئصعان اإلاٗلمحن

قيمت
(ز)
2.374
2.884
3.454
3.568
0.201
2.095
1.888
-0.211
-0.265
-0.048

الداللت
إلاحصائيت
0.018
صالت
0.004
صالت
0.000
صالت
0.000
صالت
0.211
غحر صالت
0.038
صالت
0.059
غحر صالت
0.849
غحر صالت
0.791
غحر صالت
0.962
غحر صالت

إلاخُلباث الخىؾبت السخابُت .وكض ًيىن مغص طلً ألن وظه اإلالاعهت جم
جدضًضٍ بٗضص الضوعاث اإلاخسههت في مجاٌ جىىىلىظُا الخٗلُم ،وَظا
ٌُٗي مإقغ أن َظٍ الضوعاث كض اَخمذ بدىىٍغ اإلاٗلمحن بمخُلباث
اؾخسضام جُبُلاث الخىؾبت السخابُت مما ظٗل اؾخجاباتهم اٖلى
وبفاعق صاٌ اخهائُا ملاعهت م٘ اإلاٗلمحن الظًً لم ًخللىا اًت جضعٍب.
وظاءث َظٍ الىدُجت مخىافلت م٘ صعاؾت الجلُفي [ ]14خُض
ً
أْهغث وظىص فغوق طاث صاللت اخهائُا في جىُْف اإلاكغفاث
ً
لخُبُلاث الخىؾبت السخابُت جبٗا إلاخغحر ٖضص الضوعاث ولهالح
الخانالث ٖلى صوعجحن فأهثر ،بِىما حٗاعيذ م٘ صعاؾت السخُم []13
التي أْهغث ٖضم وظىص فغوق ظىَغٍت في جلضًغاث افغاص الُٗىت ججاٍ
(مبرعاث وممحزاث ،مخُلباث ،مٗىكاث) اؾخسضام الخىؾبت السخابُت
جبٗا للمخغحراث (الجى ــ ،ال ـضعظ ـ ـت الٗلمُ ـ ـت ،ؾىـ ـىاث الخ ـضمت ،الضوعاث
الخضعٍبُت).
 .7التوصياث
 .1يغوعة اؾخفاصة وػاعة الخٗلُم مً اإلاخُلباث التي جم خضصتها هخائج
الضعاؾت لخلُُم واك٘ البيُت الخدخُت.
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] [13السخُم ،ههى مدمض .)2015( .جهىع ملترح لخبني بٌٗ جُبُلاث
الخسؼًٍ في الخىؾبت السخابُت باإلاجاٌ الخٗلُمي ،مً وظهت هٓغ
مٗلمي ومٗلماث الخاؾب بالغؽ .عؾالت ماظؿخحر غحر ميكىعة.
ولُت التربُت .ظامٗت أم اللغي .مىت اإلاىغمت.
] [14الجلُفي ،تهاوي ٖبض الٗؼٍؼ .)2016( .جىُْف الخىؾبت السخابُت
في مهام اإلاكغفاث التربىٍاث في ئصاعة الخٗلُم في مدافٓت الخغط:
جهىع ملترح .عؾالت ماظؿخحر غحر ميكىعة .ولُت الٗلىم
الاظخماُٖت ،ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت ،الغٍاى.
] [19كغٍل٘ ،مدمض ػَُض (.)2014فاٖلُت بغهامج جضعٍبي لخىُْف
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت في جىمُت اإلاهاعاث ؤلالىتروهُت
الخٗلُمُت لضي مٗلمي الخىىىلىظُا .عؾالت ماظؿخحر غحر ميكىعة،
الجامٗت ؤلاؾالمُت :غؼة.
] [20غغٍب ،أخمض مدمىص فسغي .)2014( .جفاٖل جىُٓم أصواع
اإلاخٗلمحن باؾتراجُجُت الخٗلم ؤلالىترووي الدكاعوي وفلا لدجم
مجمىٖاث الدكاعن وأزغٍ ٖلى جىمُت مهاعاث مكاعهت اإلالفاث ٖبر
جُبُلاث الخىؾبت السخابُت وجلضًغ الظاث .جىىىلىظُا التربُت:
صعاؾاث وبدىرً ،22 .ٕ :ىهُى ،م م75 1
] [21الٗمغيٖ ،ائكت بلهِل؛ الغخُلي ،حغغٍض ٖبض الفخاح.)2014( .
فاٖلُت بغهامج جضعٍبي ملترح كائم ٖلى الخىؾبت السخابُت
الدكاعهُت في حٗؼٍؼ ألاصاء الخلني في ظامٗت َُبت .اإلاجلت التربىٍت
الضولُت اإلاخسههت :مج ،11 .ٕ ،3 .حكغًٍ الشاوي ،م م 36-
.52
] [22الضاًل ،عٍم نالح .)2015( .فاٖلُت اؾخسضام جلىُت الخىؾبت
السخابُت في جىمُت الخدهُل الضعاس ي لضي َالباث ملغع مهاعاث
الخٗلم في ٖماصة البرامج الخدًحرًت بجامٗت ؤلامام مدمض بً
ؾٗىص ؤلاؾالمُت .عؾالت ماظؿخحر غحر ميكىعة .ولُت الٗلىم
الاظخماُٖت ،ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت ،الغٍاى.
] [23اإلاُىٕ ،ؾلمان ٖبض الٗؼٍؼ .)2016( .اججاَاث مٗلمي الخاؾب
آلالي هدى جُبُلاث الخىؾبت السخابُت وخاظاتهم الخضعٍبُت
الالػمت الؾخسضامها .عؾالت ماظؿخحر غحر ميكىعة .ولُت التربُت.
ظامٗت أم اللغي .مىت اإلاىغمت.
] [25اإلاىس ىٖ ،بضهللا 2008 ( .م) .اؾخسضام الخاؾب آلالي في الخٗلُم.
(ٍ )5الغٍاى :مىخبت اإلالً فهض.
] [27الغخُلي ،حغغٍض ٖبض الفخاح ( .)2013أزغ اؾخسضام بٌٗ جُبُلاث
ظىظل التربىٍت في جضعَـ ملغع جلىُاث الخٗلُم في الخدهُل
الضعاس ي والظواء الاظخماعي والاججاٍ هدىَا لضي َالباث ظامٗت
َُبت .عؾالت صهخىعاٍ غحر ميكىعة ،ظامٗت أم اللغي ،مىت
اإلاىغمت ،ولُت التربُت.
] [28البُل ،مدضص؛ وأبى ػٍىت ،فغٍض ( .)2007مىاهج البدض الٗلمي:
جهمُم البدض والخدلُل الاخهائيّ .
ٖمان :صاع ال ـمؿُ ـ ـغة لل ـي ـكـغ .
ب .املراجع ألاجنبيت
[1] Chine, K. (2009). Learning Math and Statistics on the Cloud,
Towards an EC2-based Google Docs-like portal for
teaching/learning collaboratively with R and Scilab. Paper

 .2الٗمل ٖلى جىفحر مخُلباث اؾخسضام الخىؾبت السخابُت التي
ً
أْهغث هخائج الضعاؾت مىافلت افغاص الضعاؾت ٖليها وبضعظت هبحرة ظضا
مشل:
 جىفحر هلاٍ اجهاٌ بكبىت الاهترهذ في اإلاضعؾُت. اهؿاب اإلاٗلمحن للمٗاعف واإلاهاعاث اليافُت الؾخسضام وجىُْفالخاؾب في الخضعَـ.
 جىفحر ئظغاءاث ألامان للخؿاباث اإلاخٗللت باؾخسضام جُبُلاثالخىؾبت السخابُت.
 جىفحر ئصاعة الخٗلُم اإلاىاعص الالػمت الؾخسضام َظٍ الخلىُت في اإلاضاعؽ. جىافغ اإلاهاعاث ألاؾاؾُت الؾخسضام الخاؾىب لضي اإلاخٗلمحن. مل صلُل اعقاصي الؾخسضاماث الخىؾبت الخٗلُمُت في اإلاجاٌالخٗلُمي.
 وكغ الىعي بأَمُت الاججاَاث الخضًشت في اإلاجاٌ الخٗلُمي وصعاؾتاإلاؿخدضزاث الخلىُت والخىىىلىظُت اإلاغجبُت بها.
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 .2ئظغاء صعاؾت حؿتهضف جضعٍب اإلاٗلمحن ٖلى اؾدشماع جُبُلاث
الخىؾبت السخابُت ٖلى اهؿاب اإلاخٗلمحن مفاَُم ومهاعاث الخىىع
الخىىىلىجي.
 .3ئظغاء صعاؾاث جدىاوٌ صواعي اؾخسضام الخىؾبت السخابُت وجدضًاث
جُبُلها في الجاهب الخٗلُمي.
املراجع
أ .املراجع العربيت
] [2الكُتي ،اًىاؽ مدمض .)ٌ1434( .ئمياهُت اؾخسضام جلىُت الخىؾبت
السخابُت في الخٗلُم الالىترووي في ظامٗت اللهُم ،اإلاإجمغ
الضولي الشالض للخٗلُم الالىترووي والخٗلُم ًٖ بٗض ،اإلاىٗلض في
اإلاغهؼ الىَني للخٗلم ؤلالىترووي والخٗلُم ًٖ بٗض بخاعٍش مً 21
–  26عبُ٘ ألاوٌ  ،ٌ1434الغٍاى ،جم الاؾترظإ بخاعٍش
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ٖلى
مخىفغ
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12_0.pdf
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THE REQUIREMENTS OF USING CLOUD
COMPUTING APPLICATION IN TEACHING
MATHEMATICS AND ATTITUDES OF
MATHEMATICS TEACHERS TOWARD IT
EID JAYS AL SHAMMARI
Faculty of Education
Hail University
ABSTRACT_ The goal of this research was to explore the requirements of using cloud computing
Application in Teaching Mathematics and attitudes of mathematics teachers toward it. The sample
of the study comprised 104 mathematic male teachers teaching at the intermediate stage schools in
Hail city in the Kingdom of Saudi Arabia. The sample of the study was selected randomly through
simple random process. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used a
questionnaire survey to elicit data from the participants of the study. The questionnaires consisted
of axes, respectively; the requirements of using cloud computing in teaching mathematics and
mathematics teachers’ attitudes towards the use of cloud computing. The researchers used Kruskal
Wallis Analysis Program for examine the statistical differences in the responses of the participants
against the variables of the study. The findings of the study showed that the teachers’ estimates
towards the requirements of using cloud computing application recorded very high significant
differences. Also, the findings demonstrated that the level of mathematics teachers’ attitudes
towards the requirements of using cloud computing in teaching mathematics at the intermediate
stage in general revealed very high significant differences at the intermediate stage. This is in
addition to the statistical significant differences that appeared in the estimates of mathematics
teachers based on the requirements of using cloud computing in teaching mathematics (Academic
Qualification, Years of Experience and the Number of Training Courses in the field of information
technology). This study recommends the ministry of education to investigate the requirements of
using cloud computing that were uncovered in this research. Also, this research recommends that
curricula designers at the ministry of education should take the applications of cloud computing as
a teaching strategy as well as train the teachers on the use of these applications in which further
research studies be applied.
KEY WORDS: Cloud Computing, Teaching Mathematics, Integration, Information Technology
and Curricula.
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