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المواقع نظام تعليمي سحابي مقترح لتنمية مهارات تطوير 

 لدى طالب اإلعالم التربوياإلخبارية االلكترونية 

 إعداد

 حجازيالسيد محمد هند د.  د. أحمد عبد البديع عبد هللا كامل

 مدرس الحاسب اآللي

 بكلية التربية النوعية 

 جامعة المنصورة 

 مدرس االعالم التربوي

  بكلية التربية النوعية

 جامعة المنصورة 
 

 مستخلص البحث
نظىىام انتىىا  توظيىىت تينيىىاح الحوسىىحة ال ىىحابية  ىىي إلىى   هدددف البحددث الحددالي

 تعليمىىي سىىحابي لتنميىىة متىىاراح توىىو ر المواةىىإل االرحار ىىة ا لكترمنيىىة لوىىال  ا عىىالم

التىدر   التيليىدي مةيىاس ، مبرنامج  تحإل أسىلو  المنصورةجامعة التربية النوعية كلية ب

ماستخدم المنتج الوصفي مالمىنتج الترر حىي.  أ تما أكثر  اعلية  ي تنمية تلك المتاراح.

مكانىىأ أاماح الححىىا عحىىارة عىى  ارتحىىار تحصىىيلي لييىىاس الرانىىب المعر ىىي المتعلىى  

، مبواةة مالحظة ليياس الرانب التوحييي ا رحار ة االلكترمنيةتوو ر المواةإل متاراح ب

( 70مى    متمثلىأ عينىة الححىا .ا رحار ة االلكترمنيىةتوو ر المواةإل متاراح بلمتعل  ا

ا عالم التربوي بكلية التربية النوعية جامعة الثالثة بي م ة طال  الفرةم  طالحة  /طالب

( 35مرموعىىة ترر حيىىة، معىىدا ا  الىى  مرمىىوعتي   ، متىىم تي ىىيمتم عيىىوا يا المنصىىورة

 .طالحة /( طالب35ضابوة معدا ا  مرموعة م، طالحة /طالب

 وكانت من اهم نتائج البحث:

نظام تعليمي توجد  رمق ذاح االلة احصا ية بي  اراء المتخصصي   ي كفاءة  -1

 .الميترح النظاملصالح  الميترحسحابي ميترح 

 رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسواح ارجاح طال  المرموعة وجد ت -2

لالرتحار التحصيلي لصالح اليياس الحعدي الضابوة مالمرموعة الترر حية  ي 

 المرموعة الترر حية.

 رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسواح ارجاح طال  المرموعة وجد ت -3

المالحظة لصالح لحواةة اليياس الحعدي الضابوة مالمرموعة الترر حية  ي 

 المرموعة الترر حية.

 رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسواح ارجاح طال  المرموعة وجد ت -4

 لالرتحار التحصيلي لصالح اليياس الحعدي.اليياسي  اليحلي مالحعدي الترر حية  ي 

 رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسواح ارجاح طال  المرموعة وجد ت -5

 لحواةة المالحظة لصالح اليياس الحعدي.حلي مالحعدي اليياسي  اليالترر حية  ي 
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توو ر المواةإل تنمية متاراح  ي  الميترح حابي التعليمي النظام ل اعلية لوجد ت -6

 .لدي طال  ا عالم التربويا رحار ة االلكترمنية 

 الكلمات الرئيسة
، االلكترمنيةا رحار ة توو ر المواةإل الحوسحة ال حابية، ، التعليم ا لكترمني

 االعالم التربوي.

 

 البحث مقدمة
 ي  أعضاء  يئة التدر  أصححأ نظم التعليم التيليد ة ال تفي بمتولحاح 

ضرمرة تفرضتا متولحاح  مالمنصاح التعليمية ،؛ لذا أصحح التعلم ا لكترمنيالرامعاح

ممإل ز ااة التوجه لتذا النوع م  التعليم م ي ظل محدما ة التخز    ،مرتمإل المعر ة

مإل توور التينياح المتاحة م  ، مالتكلفة المرتفعة للحنية التحتية، اآللية الحاسحاحعل  

أصححأ   ي سرعاح االنترنأ المتاحة للم تخدمي  العاليةمالز ااة  ،رالل شحكة الو ب

ال حابية التي تمتد ردماتتا متوحيياتتا إل  مرال   ناك حاجة ملحة للتوجه نحو الحوسحة

لم تخدميتا  متو رالتعليم، مت تند  ي بنيتتا التحتية إل  مراكز بياناح متوورة، 

م  تيدم، أم إتاحة ردماح ليواع أكحر م  الم تفيد   ،مميزاح أ ضل مثل تو ير النفياح

 .م احاح تخز   كحيرة

تينياح الحوسحة  ي منأى ع  االستفااة م  المؤس اح التعليمة ملم تك  

االشتراك  ي ميار إل الحوسحة التي  إل  المؤس اح التعليمية اترتأ بعض  ال حابية

مثل  للمؤس اح التعليميةأتيحأ م  رالل بعض المؤس اح التي تخصص ردماتتا 

Amazon, Google, Microsoft, Adobe.  

تتتم بتحو ل جميإل برامج الحاسب  متعرف الحوسحة ال حابية؛ بأنتا تكنولوجيا

م  منتراح إل  ردماح متاحة لرميإل الم تخدمي  امن الحاجة إل  امتالك المعر ة 

، متعحير ال حابة  يير إل  شحكة Cloudمالخحرة م  رالل ما   م  بال حابة 

 ا نترنأ.

إل  أنه  مك  تي يم  (NIST)  يير المعتد الوطني للمعا ير مالتكنولوجيام

 (2021 اليمراني، ماجدة عوضه  الح, ردماح الحوسحة ال حابية إل  ثالثة أة ام  ي  

تتيح  ذه الخدمة للعمالء إمكانية التوسإل تحعا (  LaaSمة  الحنية التحتية كخد .1

الحتياجاتتم، م تم الد إل بناء عل  االستخدام، م  تويإل الم تخدم التحكم  ي الحرامج 

 األساسية لل حابة.مالتوحيياح مالتخز   امن الحنية التحتية 

تعتحر م  الخدماح الميدمة للموور   تمكنتم م  تيغيل (  PaaS  المنصة كخدمة .2

التوحيياح التي تم نير ا  التوحيياح امن الحاجة لتحميلتا، متتيح لتم التحكم  ي

 امن الحنية التحتية األساسية لل حابة.

ة ال حابية؛ كما عتحر م  الخدماح اليا عة للحوسح(   SaaS  الحرمرياح كخدمة .3

مالحرامج التي تمأ  أنتا ستلة االستخدام، متتيح للم تخدم الوصول للتوحيياح

 اضا تتا م  ةحل مزماي الخدمة.
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،  تم تنظيم العملية التعليمية عحر  ي التعليم م ي توحيياح الحوسحة ال حابية

مالفيد و  ال حابة، حيا  تم تو ير مصاار التعلم، مثل  التدر   مالمنا ج الدراسية

التعليمي مالموارا ا لكترمنية األررى، بيكل مرمإل كخدمة سحابية، سواء بالن حة 

للمتعلمي ، أم المعلمي ، كما تتو ر توحيياح الحوسحة ال حابية عوامل األمان الالزمة 

لتأمي  مصاار العملية التعليمية ممنإل الدرول بدمن الحصول عل  ترريص الدرول 

  (2021 ح  ، نحيل ال يد محمد, . الالزم

للحوسحة ال حابية  ي التعليم  وا د أن  (2021العنزي، عحير موسي  ذكر تم

 جمة أ ما ما  لي 

ماالبتكار مالمياركة، بأاماح ا بداع ال  مأعضاء  يئة التدر   تزما الو ▪

ممرمنة التعامل مصاار  مذلك ع  طر   تيد م أساليب التفاعل مالمحاكاة

 المعلوماح الميدمة ع  طر   ال حب الحاسوبية متوحيياتتا.

تخز   ممزامنة الملفاح مإنياء الملفاح مالم تنداح متحيي  التيارك مإل  ▪

 اآلرر    ي الححا مالكتابة.

 مك  الحصول عل  عدا ضخم م  الموارا الرةمية استياللية المواةإل؛ حيا  ▪

 مکان. المختلفة  ي أي مةأ م ي أي

تعدا الم تفيد    حيا  مك  لعدا كحير م  الم تخدمي  االستفااة م  الموارا  ▪

 .المتاحة

 .onlineإمكانية إجراء االرتحاراح عل  الخط المحاشر  ▪

 ستولة الوصول للتدر حاح ماالرتحاراح، مالميرمعاح الميدمة م  الوال .  ▪

 ستولة تحيي  التيارك أم التواصل بي  الوال .  ▪

ضمان كفاءة الحياناح، م ي مسيلة غير مكلفة ممرنة مأمان أ ضل التكنولوجيا  ▪

 المعلوماح. 

تدعمتا تحيي  مياركة الميرر الدراسي أم جزء منه عحر أاماح المياركة التي  ▪

 توحيياح ال حب الحاسوبية. 

المميزاح التالية الستخدام  (2019احمد عحدالحد إل عحدهللا كامل   م ضيت

 التعليم الحوسحة ال حابية  ي 

إعواء المحاضراح ع  بعد، بحيا تكون مر وعة عل  ال حابة اال تراضية  ▪

 التي ةد تكون عل  شكل موةإل إلكترمني أم توحي  عل  األجتزة الذكية( 

متكون متوا رة ممخزنة لالطالع عليتا متصفحتا بعيدا ع  حواجز الوةأ أم 

 .المكان

أاماح المياركة التي تو ر ا مياركة المنتج الدراسي أم جز ية منه عحر  ▪

 .الحوسحة ال حابية

 .إ راا توحيياح للتواصل بي  المعلم مالوالب ▪

 .رفض تكاليت الحرامج مصيانة األجتزة مرفض استتالك الواةة ▪
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تاحة الوصول لمصاار التعلم ممواراه بيكل جماعي عحر التعليم عل  ا ▪

 .ا نترنأ

يمية بينتم مبي  طالبتم بحيا تفيد المعلمي  م  رالل مياركة الملفاح التعل ▪

 .  تلمون الححوث مالواجحاح مإل إمكانية التحر ر، مالتعلي  عل  الملفاح

الدراسة بيكل جماعي عحر شحكة ا نترنأ. م  رالل تخز   الم تنداح  ▪

 ماألمرق الخاصة التي  مك  استعمالتا  ي العملية التعليمية.

تعلمي  بالحصول عل  مصاار مم  رالل توحيياح الحوسحة ال حابية  يوم الم

مرال توو ر المواةإل ا رحار ة التعلم  ي ضوء احتياجاتتم مةدراتتم اليخصية، م عد 

ا م ا تمام العد د م  المؤس اح الصحفية ما رحار ة، مالتي البد ان  تم  ةا لكترمني

عالم تنميتتا لدى طال  االعالم التربوي حت   ت ن  لتم متابعة التوور  ي مراالح اال

 ماالعالم الرد د.

 

تعتحر الصحا ة االلكترمنية م  أ م مسا ل ا عالم التي استحدثتتا الثورة حيا 

االتصالية الخام ة  ي ظل ما تو ره م  رصا ص متينياح تكنولوجية متوورة مسماح 

اتصالية متميزة غيرح م  شكل الرسالة ا عالمية مشكل االستخدام بيكل عام، إذ 

الخصا ص مال ماح  ي المحتوى ا عالمي الذي تيدمه  ذه الوسيلة سواء تتحكم  ذه 

م  حيا اليكل مالمااة التحر ر ة مكذلك التليي، م و ما جعلتا بيئة اتصالية مرتحوة 

ارتحاطا كحيرا با بداع راصة  يما تعل  بالتصميم مجمالياته م  رالل التندسة اليكلية 

ال محدعا ةا ما بحد ذاته  خضإل ليرمط علمية م  للمحتوى،  ذا األرير الذي  عتحر عم

جتة م نية ابتكار ة م  جتة أررى، لذلك  حتا  إل  توظيت االرغونوميا التصميمية 

كعلم  مك  توحييه عل  الحاسو  ماألنظمة االتصالية م  أجل ضمان مخرجاح 

احترا ية مرالةة متصميم شكلي ميحول ممتناس  مإل أ داف المصمم االبتكار ة 

 (2020 غزال، عحدالرزاق,  حاجياح اليارئ االستخدامية مت تيل عملية التليي.م

أ مية كحيرة  ي تحد د عمل  المواةإل ا رحار ة االلكترمنيةإن لتصميم كما 

الموةإل م  الناحية التينية مالوظيفية، مللوصول إل  موةإل ستل االستخدام م لحي حاجاح 

عل  مصممي الموةإل أن  حداما مدى  عالية تصميمتم، مذلك  مرغحاح المتصفح  رب

 تم م  رالل إرضاع الموةإل لمعا ير تينية م نية علمية ممنويية، با ضا ة إل   حص 

الموةإل باستخدام األاماح الحرمرية لمعر ة سرعة تحميله ممدی مراعاته ل تولة 

ل التي ةد تورأ عل  التصفح مما إذا كان أحد أة امه معوال، مغير ذلك م  المياك

 .المواةإل االرحار ة

الموةإل  إن ماحدة أم أكثر م   ذه المياكل ةد تد إل بالم تخدم إل  ترنب  ذا 

ماللروء إل  غيره راصة مإل تعدا امزجة المتصفحي  مارتالف إمكاناتتم  االرحاري،

 المعر ية متفامح امتالكتم للتكنولوجيا.

 تم  ي التغلب عل  ت التعليم ال حابية ةدأنظمة تفعيل  م ري الحاحثان أن

بمتاراح توو ر المواةإل ا رحار ة الميكالح المتنية ماألكاا مية مالمرتحوة 

، كما ت ع  نحو تو ير تكلفة اةتناء الحرمرياح مالم احاح التخز نية التا لة، االلكترمنية

عليمية م  بناء متصميم الدرمس الت عضو  يئة التدر  إضا ة إل  ذلك تمكي  
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ا  تاح لتم م  نماذ   ي الحوسحة ال حابية مار اةتا م ماالمتحاناح االلكترمنية ح ب

 كلفة الرتد مالوةأ  ي آن ماحد. عضو  يئة التدر  للوال ، م ذا  و ر عل  

 مشكلة البحث
ان الكليىة بحكم عملتم بكلية التربية النوعية جامعة المنصىورة،  انالحظ الحاحثم

الورق التيليد ة  ي العملية التعليمية، محتى  النظىام الترىي  المتحىإل  فتيىد مازالأ ت تخدم 

 للتكنولوجيا الحد ثة مثل توحيياح الحوسحة ال حابية.

ا رحار ىىة متىىاراح توىىو ر المواةىىإل  ىىي  تىىدنيمجىىوا  ىىي كىىذلك الحىىظ الحاحثىىان 

بىإجراء  انثىمللتأكد م  ميكلة الححا ةىام الحاح .لدى طال  االعالم التربويااللكترمنية 

ا عىىالم التربىىوي بكليىىة التربيىىة النوعيىىة ة ىىم  ال اراسىىة اسىىتوالعية علىى  عينىىة مىى  طىى

حىي  مى  ت، مةىد ا رحار ىة االلكترمنيىةتوىو ر المواةىإل متىاراح ، حىول جامعة المنصورة

ا رحار ىىة بتوىىو ر المواةىىإل للعد ىىد مىى  المتىىاراح الخاصىىة رىىالل  ىىذه العينىىة ا تيىىاا م 

 .االلكترمنية

مراصىىة جامعىىة  المؤس ىىاح الرامعيىىةا تيىىاا  ىىي  مكىى  تحد ىىد ميىىكلة الححىىا م

ا رحار ىة االلكترمنيىة توىو ر المواةىإل نظىام تعليمىي سىحابي لتنميىة متىاراح لالمنصورة 

على  الىرغم مى   ،ماعتماا م عل  طرق التدر   التيليد ىة، طال  ا عالم التربويدى ل

، ممى   نىا نحعىأ  كىرة مرىاالح اسىتخداماتتاانتيار توحيياح الحوسحة ال حابية، متوسإل 

ا رحار ىىىة توىىىو ر المواةىىىإل نظىىىام تعليمىىىي سىىىحابي لتنميىىىة متىىىاراح  انتىىىا  ىىىي  الححىىىا

مبالتىىالي تمىىأ صىىياغة ميىىكلة الححىىا  ىىي  ،طىىال  ا عىىالم التربىىوي لىىدىااللكترمنيىىة 

 الر ي ي التالي  ال ؤال

المواقع اإلخبارية نظام تعليمي سحابي مقترح لتنمية مهارات تطوير يتم بناء كيف 

 ؟لدى طالب اإلعالم التربويااللكترونية 

 :التاليةفرعية التساؤالت السؤال الرئيسي للبحث اليتفرع من و

طال  ا عالم دى ل المراا تنميتتا المواةإل ا رحار ة االلكترمنيةوو ر تمتاراح ما  -1

 ؟التربوي

المواةإل توو ر نظام تعليمي سحابي لتنمية متاراح أس  تصميم مإنتا   ما -2

 ؟طال  ا عالم التربويدى لا رحار ة االلكترمنية 

المواةإل ا رحار ة متاراح توو ر تعليمي سحابي لتنمية  نظامما روواح بناء  -3

 ؟لدى طال  ا عالم التربويااللكترمنية 

المواةإل ا رحار ة توو ر تنمية متاراح  ي تعليمي سحابي نظام   اعليةما  -4

 ؟لدى طال  ا عالم التربويااللكترمنية 

 أهداف البحث
 هدف البحث الحالي إلي:

 .لدى طال  ا عالم التربويا رحار ة االلكترمنية توو ر المواةإل متاراح تحد د  -1
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متاراح توو ر المواةإل تعليمي سحابي لتنمية نظام أس  تصميم مإنتا  تحد د  -2

 .لدى طال  ا عالم التربويا رحار ة االلكترمنية 

لدى ا رحار ة االلكترمنية متاراح توو ر المواةإل تعليمي سحابي لتنمية  نظامتيد م  -3

 .طال  ا عالم التربوي

متاراح توو ر المواةإل تنمية  ي تعليمي سحابي نظام  اعلية الوةوف عل   -4

  .التربويلدى طال  ا عالم ا رحار ة االلكترمنية 

 أهمية البحث
 تمثلت أهمية البحث الحالي 

تعليمي نظام حناء تنول  أ مية الححا الحالي م  أ مية موضوعه، مالمتعل  ب

لدى طال  ا عالم ا رحار ة االلكترمنية توو ر المواةإل سحابي لتنمية متاراح 

 ةد   ا م  ي  كما أنه .التربوي

الناترة م  التعلم االلكترمني  ي المؤس اح ميكالح الالتغلب عل  العد د م   -1

 .الرامعية

توجيه أعضاء  يئة التدر   بالرامعاح نحو االستعانة بتوحيياح الحوسحة ال حابية  -2

  ي العملية التعليمية.

توو ر تعليمي سحابي لتنمية متاراح لنظام نموذ   التعليمي  للمصممي تيد م  -3

 مك  االستعانة به  ي توو ر نظم  التربويالمواةإل االرحار ة لدى طال  ا عالم 

 ميابتة.

مةد  ، حابيالتعليم التعد إضا ة جد دة للدراساح العربية التي تناملأ استخدام نظم  -4

  فتح الحا  أمام الحاحثي  الردا للمز د م  الححوث  ي  ذا المرال.

 حدود البحث
 أقتصر هذا البحث على مجموعة الحدود التالية:

مةياس  اعليته تعليمي سحابي  نظامأةتصر  ذا الححا  ي انتا   حدود موضوعية: •

لدى طال  ا عالم ا رحار ة االلكترمنية توو ر المواةإل تنمية متاراح  ي 

 .التربوي

ا عالم التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طح   ذا الححا بي م  حدود مكانية: •

 .المنصورة

 .2021/2022الرامعي م العاطح   ذا الححا  ي  حدود زمانية: •

 منهج البحث
 منهجين هما:الحالي البحث  أتبع

، مبنىاء أاماح الححىابمعالرىة ا طىار النظىري الخىا  تحليىل مل؛ المنهج الوصدفي -1

 .الححا، متحد د األساليب ا حصا ية المناسحة للححا، متف ير نتا ج الححا

نظىىام تعليمىىي سىىحابي مةيىىاس  نتىىا  حيىىا اسىىتخدم أتبددع البحددث المددنهج تجريبددي؛  -2

لىدى طىال  ا عىالم ا رحار ة االلكترمنية توو ر المواةإل  اعليته  ي تنمية متاراح 

 .التربوي
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 البحثمتغيرات 
 .نظام تعليمي سحابي :المتغير المستقل -1

لىدى طىال  ا عىالم ا رحار ىة االلكترمنيىة توو ر المواةىإل متاراح : المتغير التابع -2

 .التربوي

 البحثأدوات 
 .الميترح  حابيالتعليمي النظام الميياس كفاءة  -1

توىىىو ر متىىاراح ب ةلييىىاس الروانىىىب المعر يىىة المرتحوىى معر ىىي؛ تحصىىيليارتحىىار  -2

 تنميتتا.المراا لدى طال  ا عالم التربوي ا رحار ة االلكترمنية المواةإل 

توىىىو ر المواةىىىإل بمتىىىاراح لييىىىاس الروانىىىب األاا يىىىة المرتحوىىىة  ؛بواةىىىة مالحظىىىة -3

 .المراا تنميتتالدى طال  ا عالم التربوي ا رحار ة االلكترمنية 

 التصميم التجريبي للبحث
 ي ضوء طحيعة الححا الحالي تم االعتماا عل  التصميم الترر حي المعرمف 

باسم التصميم اليحلي الحعدي باستخدام مرموعتي  متكا ئتي  أحدا ما ترر حية ماألررى 

، بواةة التحصيليسيتم إجراء توحييي ةحلي ألاماح الححا  االرتحار  ضابوة، حيا

المالحظة( عل  المرموعتي   الضابوة، مالترر حية(، ثم المعالرة عل  المرموعة 

، بواةة التحصيليالترر حية، ثم إجراء توحي  بعدي ألاماح الححا  االرتحار 

 وضح التصميم التالي ردمل ال .المالحظة( عل  المرموعتي   الضابوة، مالترر حية(

 .الترر حي للححا

  ( التصميم التجريبي للبحث1جدول )

 القياس البعدي المتغير التابع القياس القبلي المجموعة

المرموعة 

.الضابوة  

وحي  االرتحار ت ▪

 .التحصيلي

توحي  بواةة  ▪

 .المالحظة

المحتوى التعليمي بالور ية  تيد م

 التيليد ة.

وحي  االرتحار ت ▪

 .التحصيلي

توحي  بواةة  ▪

 .المالحظة

المرموعة 

.الترر حية  
 .النظام التعليمي ال حابيتيد م 

 عينة البحث
بي م  طال  الفرةة الثالثةم   طالحة /( طالب70م    الححاعينة  أتكون

، متم تي يمتم عيوا يا عل  ا عالم التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة

 النحو التالي 

 .طالحة /( طالب35، معدا ا  مجموعة تجريبية ▪

 .طالحة /( طالب35، معدا ا  مجموعة ضابطة ▪
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 البحث فرضيات
توجد  رمق ذاح االلة احصا ية بي  اراء المتخصصي   ي كفاءة نظام تعليمي  -1

 سحابي ميترح الميترح لصالح النظام الميترح.

المرموعة الضابوة توجد  رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسواح ارجاح طال   -2

مالمرموعة الترر حية  ي اليياس الحعدي لالرتحار التحصيلي لصالح المرموعة 

 الترر حية.

توجد  رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسواح ارجاح طال  المرموعة الضابوة  -3

مالمرموعة الترر حية  ي اليياس الحعدي لحواةة المالحظة لصالح المرموعة 

 الترر حية.

اح االلة إحصا ية بي  متوسواح ارجاح طال  المرموعة الترر حية توجد  رمق ذ -4

  ي اليياسي  اليحلي مالحعدي لالرتحار التحصيلي لصالح اليياس الحعدي.

توجد  رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسواح ارجاح طال  المرموعة الترر حية  -5

 ي. ي اليياسي  اليحلي مالحعدي لحواةة المالحظة لصالح اليياس الحعد

 مصطلحات البحث
 الحوسبة السحابية -1

بأنتا "نموذ  لتو ير مصول  المعتد الوطني االمر كي للمعا ير مالتيانة عر تا 

مالمياركة بمرموعة م  موارا الحوسحة مناسب ماا م  ي أي مةأ إل  اليحكة، 

مالتي  مك  نير ا  (مالخدماح ،مالتوحيياح ،ممحداح التخز   مالخواام، اليحكاح، 

 ,Mell P; and Grance T  متو ير ا بأان  مرتوا أم تفاعل مإل مو ر الخدمة".

2011). 

تتتم تكنولوجيا "بأنتا ، (2019احمد عحدالحد إل عحدهللا كامل  كما  عر تا 

امن متاحة لرميإل الم تخدمي   م  منتراح إل  ردماح بالحاسبرامج جميإل  بتحو ل

تعحير م، Cloud ال حابةبما   م  م  رالل الحاجة إل  امتالك المعر ة مالخحرة 

 ."ا نترنأ شحكة  يير إل  ال حابة

 المهارات -2

جمإل متارة م ي اليدرة عل  األااء المنظم لألنيوة الحركية مالعيلية بدةة مإل 

مالرتد مالتكيت مإل ظرمف العمل متتضم  المتارة كال م  االةتصاا  ي الوةأ 

 (.2006 ،ال رعة مالدةة مالفتم.  مردة سليم، مدحأ ح ي 

 االلكترونية المواقع االخبارية -3

 ،منيوراح الكترمنية امر ةبأنتا " (2020غزال، عحدالرزاق   عر تا 

ما نترنيأ  ،الحوامل االلكترمنية عمومامصحت  تم إصدار ا منير ا عحر 

رصوصا، سواء كانأ  ذه الصحت ن خا لصحت مرةية موحوعة أم موجزا أل م ما 

جاء  يتا، أم كانأ عحارة ع  صحت مامر اح الكترمنية رالصة أي لي  لتا نظير 

مرةي، تيوم بنير المعلوماح ماألرحار ماألحداث الرار ة باستخدام الفنون الصحفية 
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نوعة بيكل عام أم متخصص اعتمااا عل  الملتميد ا مما أ رزته التووراح المت

 ،مالتليي كالتحد ا ،التكنولوجية االتصالية م  رصا ص  ي التحر ر، االستخدام

م والعتا اليارئ الم تخدم عحر الحاسو ، التاتت ، مغير ا، مالتياركية ،مالتفاعلية

 الذكي مغير ا م  األجتزة الرةمية.

 االلكترونية طوير المواقع االخباريةتمهارات  -4

م  االااءاح الحركية مالعيلية التي ت اعد مرموعة بأنتا   مك  تعر فتا اجرا يا

 ،مجتد ،مةأ بأةلا رحار ة االلكترمنية بتوو ر المواةإل عل  إتمام العملياح الخاصة 

 .ماةة ،مكذلك بإتيان

 النظام التعليمي السحابي المقترح -5

تحتوي عل  مرموعة م   ي بيئة تعليمية متوورة عحر شحكة االنترنأ 

ت تم  ي توو ر عملية التعلم ألحداث تغيير  التوحيياح مالحرمرياح مالخدماح التعليمية

، ماالستفااة االعالم التربويلوال  توو ر المواةإل ا رحار ة االلكترمنية  متاراح ي 

ية لدى الوال ، لتح ي  مخرجاح تعلمتم منتا  ي التغلب عل  الميكالح التعليم

 متوو ر أاا تم المتني ماألكاا مي.

 دراسات سابقة
تم تنامل الدراساح ال ابية م  رالل محور   األمل  الحوسحة ال حابية، 

 مالثاني المواةإل ا رحار ة االلكترمنية.

 حور األول: تناول دراسات المتعلقة بالحوسبة السحابية:مال –أوال 

 فيفاعلية بيئة تدريب سحابية بعنوان: " (2020د، صابر حسين, )محمو دراسة -1

 ".العلوم التجارية جدارات استخدام الواقع المعزز معلميإكساب 

العلوم الترار ة جداراح استخدام الواةإل  معلميإك ا  إل   دف الححا 

، ماعتمد الححا الترر حيالمعزز م  رالل بيئة تدر ب سحابية. ماستخدمأ المنتج 

العلوم  معلميم   27مكانأ عينة الححا عحارة عل  تصميم ذم مرموعة ترر حية، 

ممدرسة الفندةية بكفر الييخ؛ الذ    ،الترار ة بمدرسة كفر الييخ الثانو ة الترار ة بناح

ةا مة برداراح استخدام الواةإل المعزز،   ي ملكون أجتزة ذكية. متمثلأ أاماح الححا 

للمعارف الخاصة بالواةإل المعزز، مبواةة مالحظة لمتاراح استخدام الواةإل مارتحار 

 المعزز، مميياس اتراه نحو استخدام الواةإل المعزز. 

 معلميإك ا    ي اعلية بيئة التدر ب ال حابية إل  نتا ج الححا  متوصلأ

عل  العلوم الترار ة جداراح استخدام الواةإل المعزز، م وص  الححا بتوحي  نتا ره 

ضوء جداراح   يمواا ممراحل تعليمية أررى، متوو ر ميرراح العلوم الترار ة 

 .استخدام الواةإل المعزز
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حوسبة تطبيقات البعنوان: " (2020)خليفة، علي عبدالرحمن محمد,  دراسة -2

السحابية ببيئة التعلم الجوال وأثرها في إكساب مهارات إعداد المحتوى التعليمي 

 ".الرقمي واالنخراط في التعلم لدى معلمي المرحلة الثانوية

ةياس أثر استخدام توحيياح الحوسحة ال حابية بحيئة التعلم إل   دف الححا 

اك ا  متاراح إعداا المحتوي التعليمي الرةمي ماالنخراط  ي التعلم لدي  عل الروال 

 الترر حي.منتج الم ،الوصفي منتجالححا كال م  الماستخدم ، معلمي المرحلة الثانو ة

معلم  (30 مكانأ عينة الححا عحارة ، ترر حيةاعتمد الححا عل  تصميم ذم مرموعة م

االرتحار التحصيلي، مبواةة تيييم   يمتمثلأ أاماح الححا م  معلمي المرحلة الثانو ة. 

 .مميياس االنخراط  ي التعلم ،منتج

  إل نتا ج الححا  متوصلأ

مجوا  رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسوي ارجاح معلمي المرموعة الترر حية  ▪

 ي اليياس اليحلي مالحعدي لالرتحار التحصيلي لمتاراح إعداا المحتوي التعليمي 

لرةمي لصالح التوحي  الحعدي لدي المعلمي  عند الدراسة م  رالل توحيياح ا

 .الحوسحة ال حابية بيئية التعلم الروال

مجوا  رمق ذاح االلة احصا ية بي  المتوسط المح و  لدرجاح معلمي  ▪

المرموعة الترر حية مالمتوسط المرجعي الفرضي لمتاراح تصميم المحتوي 

بحواةة تيييم المنتج، مميياس االنخراط  ي التعلم لصالح  التعليمي الرةمي المتضمنة

 المتوسط المح و  لدرجاح معلمي المرموعة الترر حية.

أثر توظيف تطبيقات الحوسبة : "(2021)الشيخ، مصطفى محمد,  بعنوان دراسة -3

 ".السحابية في تنمية مهارات التواصل اإللكتروني لدى طالب المرحلة الثانوية

اراسة أثر توظيت توحيياح الحوسحة ال حابية  ي تنمية إل   دف الححا 

ماستخدم كال م  المنتج ، المرحلة الثانو ةمتاراح التواصل ا لكترمني لدى طال  

أحد ما ضابوة مرموعتي  ماعتمد الححا عل  تصميم ذم الوصفي مالمنتج الترر حي. 

. ضابوة( ۲۰ ترر حية، ۲۰( طالحا  40  مكانأ عينة الححا عحارة، ماألررى ترر حية

التواصل متاراح ارتحار م ،ارتحار المعارف  ي األحياء  يمتمثلأ أاماح الححا 

  .مميياس العبء المعر ي ،االلكترمني

( 0٫05مجوا  رق اال إحصا يا عند م توى االلة  إل  نتا ج الححا  متوصلأ

 مالحعدي اليحلي التوحييي   ي الترر حية المرموعتي   ي التالميذ ارجاح متوسط بي 

 .الحعدي التوحي  لصالح

بعنوان:  (2021)السدحان، عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن,  دراسة -4

يل الدراسي أثر التدريس باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية على التحص"

 ".لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة شقراء

استيصاء أثر التدر   باستخدام توحيياح الحوسحة ال حابية إل   دف الححا 

 ي تحصيل طال  كلية العلوم مالدراساح ا ن انية برامعة شيراء بميرر المدرل إل  

اعتمد الححا عل  تصميم ذم م اليحه ترر حي. منتجالماستخدم الححا ، علم النف 

مكانأ عينة الححا عحارة ، مرموعتي  أحد ما مرموعة ترر حية ماألررى ضابوة
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 (.( طالحا20  الضابوةالمرموعة ، ( طالحا20المرموعة الترر حية  ( طالحا  40 

 ارتحار تحصيلي  يمتمثلأ أاماح الححا 

ارسأ باستخدام تفوق المرموعة الترر حية التي  إل نتا ج الححا  متوصلأ

توحيياح الحوسحة ال حابية، عل  المرموعة الضابوة التي ارسأ م   الور ية 

 .االعتياا ة  ي التحصيل الدراسي

مستوى بعنوان: " (2021)العريني، حنان بنت عبدالرحمن بن سليمان,  دراسة -5

تفعيل أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للحوسبة 

 ".السحابية في التعليم األكاديمي

تفعيل أعضاء  يئة التدر   برامعة ا مام محمد  معر ة مدىإل   دف الححا 

ماستخدم الححا ، ب  سعوا ا سالمية للحوسحة ال حابية  ي التعليم مالتعلم األكاا مي

( عضو  يئة التدر   353 مكانأ عينة الححا عحارة  ي.المنتج الوصفي الم ح

مالتي  انة،استح  يمتمثلأ أاماح الححا  ،برامعة ا مام محمد ب  سعوا ا سالمية

شملأ ثالثة محامر ر ي ة  ي تفعيل أعضاء  يئة التدر   للحوسحة ال حابية  ي كل 

م  التدر  ، مالتواصل مإل الوال ، با ضا ة إل  اتراه أعضاء  يئة التدر   

 الستخدام الحوسحة ال حابية

اتفاق أعضاء  يئة التدر   بدرجة مرتفعة عل  إل  نتا ج الححا  متوصلأ

سحة ال حابية أثناء التدر  ، مكذلك أثناء التواصل مإل طالبتم،  يما تفعيل الحو

 أمضحأ النتا ج اترا تم بدرجة مرتفعة جداً نحو تفعيل الحوسحة ال حابية.

 :المواقع اإلخبارية االلكترونية: تناول دراسات المتعلقة ينالثاحور مال – ثانيا

التفاعلية في المواقع بعنوان: " (2020محمد, )عريقات، أحمد علي  دراسة -1

 ".اإللكترونية اإلخبارية األردنية: دراسة مقارنة

لتعرف عل  ارجة تحيي  المواةإل ا لكترمنية ا رحار ة اإل   دف الححا 

األرانية للتفاعلية كمكون ر ي   ي الصحا ة ا لكترمنية، مذلك م  رالل استخدام 

ألربعة مواةإل إلكترمنية إرحار ة تم ارتيار ا بور ية العينة منتج تحليل المحتوى 

 (. Jo24م  ،م الوكيل ا رحاري( ،م رحرني( ،العمد ة، م ي موةإل  عمون نأ(

مأظترح الدراسة أن ارجة التفاعلية  ي المواةإل ا لكترمنية األرانية عينة 

بعد  %، مأظترح الدراسة أن ارجة تحي 48.6الدراسة جاءح منخفضة بن حة 

%، 54.6االرتياراح المتاحة للم تخدم بعناصر ا ال تة عير جاءح مرتفعة بن حة 

مجاءح ارجة تحي  بعد ستولة االتصال اليخصي بعناصره األربعة منخفضة بن حة 

%، مارجة تحي  بعد المراةحة الم تمرة للموةإل م  ةحل الم تخدم منخفضة 18.75

علوماح م  ةحل الم تخدم مرتفعة بن حة %، مارجة تحي  بعد ستولة إضا ة م6بن حة 

%، مارجة تحي  بعد إمكانية الححا  ي الموةإل بعناصره الثالثة منخفضة بن حة 87.5

%، مارجة تحي  بعد تو ر االتصال م  ةحل الم تخدم مإل م ؤملي الموةإل 41.6

%. مةد جاءح ارجة التفاعلية بأبعاا ا ال تة مبالمرمل 68.7المحرر   مرتفعة بن حة 

  %.48.6 ي المواةإل ا لكترمنية ا رحار ة األرانية عينة الدراسة منخفضة بن حة 
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أرغونوميا التصميم ومرونة بعنوان: " (2020)غزال، عبدالرزاق,  دراسة -2

الهندسة الشكلية لمحتوي المواقع اإلخبارية الجزائرية: دراسة وصفية علي عينة 

 ".من الصحف اإللكترونية

تيخيص ماةإل ممالمح ارغونوميا تصميم الصحت إل   دف الححا 

ا لكترمنية الرزا ر ة م  رالل تيييم الم توى ا بداعي  رراجتا ماستخدامتا لمختلت 

العناصر الحنا ية  ي  ندسة شكل مضمونتا. كيفأ الدراسة الوصفية عل  المنتج 

الصحت ا لكترمنية  الم حي مأااة المالحظة الموحية عل  عينة م  الصحت، أن

الرزا ر ة تعاني م  اليصور منموية التصميم كونتا ال تعتني با رغونوميا، متيوم 

بمحاكاة إصداراتتا الموحوعة ما جعلتا غير ةاارة عل  رل   و ة  ي إطار ممارسة 

 إبداعية إرراجية.

اتجاهات الصحفيين بعنوان: " (2020)عبدالغفار، وفاء جمال درويش,  دراسة -3

المصريين نحو تطور أساليب التحرير الصحفي بالمواقع اإلخبارية اإللكترونية 

 ".المصرية: دراسة ميدانية

معر ة مدى استخدام الصحفيي  المصر   العاملي   ي المواةإل إل   دف الححا 

مصر لألساليب الحد ثة  ي تحر ر كا ة  نون التحر ر  ا رحار ة ا لكترمنية  ي

الصحفي، ماعتمدح الدراسة عل  منتج الم ح ا عالمي مأااة االستحانة لرمإل 

 المعلوماح، متوصلأ الدراسة لعدا م  النتا ج أ متا 

أن الصحفيي  المصر ي  لم  صلوا لدرجة االحترا ية  ي استخدام األساليب  .1

 .الحد ثة للتحر ر الصحفي

أظترح النتا ج أن ال ياسة التحر ر ة للموةإل ا رحاري تعد م  أ م المحدااح  .2

التي تحكم العمل الصحفي، متعتحر ضم  العوامل المؤثرة عل  استخدام اليالب 

 الفني للتحر ر الصحفي ا لكترمني.

أكدح نتا ج الدراسة عل  أن حراس الحوابة  تحكمون  ي اتخاذ اليراراح مطر ية  .3

 ير المواا ا رحار ة.مأسلو  ن

تيير نتا ج الدراسة إل  ا تمام المححوثي  ب رعة صياغة المااة ا رحار ة م   .4

أجل ال ح  الصحفي؛ لرذ  أكحر عدا م  الرمتور مالم تخدمي ، م ذا  ظتر 

 جلياً  ي أمةاح الحرم  ماألزماح. 

المعايير التقنية لتقييم المواقع بعنوان: " (2021)صالح، خلود سالم,  دراسة -4

 ".اإللكترونية اإلخبارية العراقية

مصفا لواجتاح  ذه المواةإل م  حيا توظيت م احاتتا  إل  تيد م دف الححا 

أل داف  ا بحار، المحتوى، ا عالن، العرض الخا ، التو ة، الححا، عناصر 

ا براز، الم احاح الفارغة(. با ضا ة إل  تيييم الوصول إل  المعلوماح 

accessibility إمكانية  ماراسة األرواء التي  مك  توا ر ا  يما  تعل  بتو ير الموةإل

لمواةإل م  ماستخدم الححا منتج الوصفي التحليلي ل، مصول الم تخدم إل  المعلوماح

مجتة نظر تو ير حاجاح مرغحاح الم تخدم مالتي تتحي  م  رالل تو ير العناصر 
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 –الخدماح  –الحصول عل  المعلوماح -التفاعلية  –الحنا ية التالية   الوسا ط المتعداة 

 التنظيم(.

تأثير الوسائط المتعددة بعنوان: " (2021)الزهري، مروة القرني,  دراسة -5

بالمواقع اإلخبارية اإللكترونية على إدراك وتذكر المضمون اإلخباري: دراسة 

 ".شبه تجريبية

محاملة لرصد أ مية الصورة الصحفية ممياطإل الفيد و إل   دف الححا 

مامر ما  ي العملياح المعر ية لليارئ بوصفتا األااة الر ي ية  ي جذ  االنتحاه، 

متدعيم إاراكه متذكرة للنصو  اللفظية، متيد م معان إضا ية تعزز ةيمة  ذه 

كر العوامل المؤثرة عل  إاراك متذ عل الححا للتعرف  كما سع النصو . 

المضمون ا رحاري عل  نظر ة م تمدة م  علم النف  المعر ي م ي نظر ة الترميز 

معر ة سماح متينياح المواةإل كذلك الثنا ي، با ضا ة إل  نظر ة تمثيل المعلوماح. 

ا رحار ة ا لكترمنية، مما تيدمه م   يد و اح إرحار ة مالتي  لرأ اليتا اليحا  لمعر ة 

الدراسة  ماستخدمأ ع  األحداث الرار ة  ي جميإل أنحاء العالم.األرحار مالمعلوماح 

 . ي اليحا  الرامعي م  م تخدمي ا نترنأ، متمثلأ عينة الدراسة المنتج الترر حي

 تصميم أدوات البحث

 نظام المقترحالكفاءة مقياس  -أوال

 التالية  ي إعدااه بالمراحل  النظام التعليمي ال حابي الميترحميياس كفاءة مر 

 الهدف من المقياس -1

 ي صورته النظام التعليمي ال حابي الميترح  كفاءةبإعداا ميياس  انةام الحاحث

( عحارة رحر ة 20النتا ية، مذلك  ي ضوء المفا يم مالمصولحاح الححثية، حيا شمل  

ماجه تصميم  -المحتوى التعليمي ممصاار التعلم   ةر ي ي ثالث محامرمي مة إل  

النظام التعليمي (  يي  م توى كفاءة الكفاءة الحرمرية للنظام الميترح - النظام الميترح

الميترح، متتحدا استرابته  للنظام، م ريب عنتا ال ااة المحكمي  ال حابي الميترح

(، 1،2،3عليتا م يا للتيد ر الثالثي  متو ر، أحيانا، غير متو ر( عل  ميياس متصل  

سلحي(، ممضعأ ارجاح كمية الستراباح  -العحاراح  إ رابي  ( طحيا التراه3،2،1 

( بينما كانأ الدرجة الصغرى 60ال ااة المحكمي ، حيا كانأ الدرجة العظم   

 20). 

 Validity صدق المقياس -2

 س عل  طر يتي  يااعتمد الححا الحالي  ي التحي  م  صدق المي

 صدق المحتوى: -أ

الميياس  ي صورته األملية عل  عدا م  للتأكد م  صدق المحتوى تم عرض 

مةد بلغ ، المتخصصي   ي مرال الحاسب اآللي، متكنولوجيا التعليم األساتذة المحكمي 

م  حيا اةة الصياغة اللغو ة  الميياسمذلك للتعرف عل  آرا تم  ي (، 11عدا م  

له،  لمفرااح الميياس، مسالمة المضمون، مانتماء العحاراح المتضمنة  ي كل محور
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مةد اتف  ال ااة  مكفا ة العحاراح الواراة  ي كل محور لتحيي  التدف الذي مضإل م  أجله،

 .لالستخدام الميياس%( عل  صالحية 95.45المحكمون بن حة اتفاق  

بإجراء التعد الح الميار إليتا عل  صياغة بعض العحاراح،  انمةد ةام الحاحث

 .مبذلك  كون ةد رضإل لصدق المحتوى ،محذف بعض العحاراح

 صدق االتساق الداخلي -ب

تم توحييه عل  عينة استوالعية م   ،لح ا  صدق االت اق الدارلي للميياس

(، مبعد رصد النتا ج تمأ معالرتتا إحصا يا مح ا  11ال ااة المحكمي ، مةد بلغ عدا م  

  وضح ذلك  التاليمالردمل  مالدرجة الكلية( -معامل االرتحاط بيرسون بي   المحامر 

 المقترح النظام( معامالت االرتباط لمقياس كفاءة 2جدول )

 معامل االرتباط عدد العبارات مقياس كفاءة الموقع المقترح

 0.877 5 .ممصاار التعلم التعليميالمحتوى 

 0.850 8 .تصميم النظام الميترحماجه 

 0.881 7 الكفاءة الحرمرية للنظام الميترح.

 .0.01** م توى الداللة 

 تضح م  الردمل ال اب  أن ةيم معامل ارتحاط محامر الميياس ةيم االة 

مما  دل عل  تران  محامر الميياس مالدرجة الكلية  0.01إحصا ياً عند م توى االلة 

 الحالي. الححاله م  مح باستخدامه  ي 

 Reliabilityثبات المقياس  -3

 Alphaح ا  معامالح الثحاح للميياس باستخدام طر ية ألفا كرمنحاخ  تم

Cronbach وضح ذلك  التالي، مالردمل  

 المقترح النظام( معامل الثبات لمقياس كفاءة 3جدول )

 معامل ألفا عدد العبارات مقياس كفاءة الموقع المقترح

 0.888 5 .ممصاار التعلم التعليميالمحتوى 

 0.902 8 النظام الميترح.تصميم ماجه 

 0.806 7 الكفاءة الحرمرية للنظام الميترح.

 0.889 20 ككل

لألبعاا مالميياس ككل  ( تضح م  الردامل ال اب  أن ةيم معامل ثحاح  ألفا

 مرتفعة مما  ؤكد ثحاح الميياس مصالحيته للتوحي   ي الححا الحالي.

 ي المعرفياالختبار التحصيل -ثانيا
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الميترح، تم  التعليمي للنظام ي ضوء األ داف العامة ا جرا ية، مالمحتوى 

، مةد مر االرتحار التحصيلي  ي إعدااه المعر ي تصميم مبناء ارتحار تحصيلي

 بالمراحل التالية 

 تحديد الهدف من االختبار -1

لفرةة اطال  عينة م  تم إعداا االرتحار التحصيلي بتدف ةياس تحصيل 

،  ي الروانب المنصورةجامعة التربية النوعية بكلية  االعالم التربويبي م ، الثالثة

، مذلك المراا تنميتتا بمتاراح توو ر المواةإل ا رحار ة االلكترمنيةالمرتحوة المعر ية 

 بتوحييه ةحلياً مبعد اً.

 تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتها-2

بعد االطالع عل  المراجإل مالدراساح التي تناملأ أساليب التيو م مأاماته 

بصفة عامة، ماالرتحاراح الموضوعية بصفة راصة، مجد أن االرتحاراح التي تعتمد 

 ي م  أن ب أنواع االرتحاراح التحصيلية، مالصوا  مالخوأ عل  االرتيار م  متعدا 

لصحيحة، مسرعة التصحيح، با ضا ة إل  مذلك لمرمنتتا، مستولة الوصول لإلجابة ا

أنتا تت م بالموضوعية  ي التصحيح، مالدةة  ي اليياس. مةد تم تحد د نوع مفرااح 

 االرتحار نمط أسئلة االرتحار م  متعدا.

م ي ضوء ذلك تم صياغة مفرااح االرتحار التحصيلي المعر ي بصورة محد ية 

، مبلغأ المواةإل ا رحار ة االلكترمنية توو ر ي بحيا تغو  جميإل الروانب المعر ية 

، متم تصنيفتا مالصوا  مالخوأ ( مفراة م  أسئلة االرتيار م  متعدا20عدا مفرااته  

 كما  ي الردمل التالي 
 أسئلة االختبار التحصيلي المعرفي( 4جدول )

 عدد المفردات السؤال

 10 االرتيار م  متعدا

 10 مالصوا  مالخوأ

 االختباروضع تعليمات  -3

تمك  م  أااء االرتحار بصورة   تعي  به الوالب كي  م ي عحارة ع  اليل 

 سليمة، م ي تتضم  

 ميدمة ب يوة ع  االرتحار؛ مرمعي أن تكون ماضحة ماةيية ممختصرة. -1

 زم  االرتحار. -2

 عدا مفرااح االرتحار. -3

 الدرجة الكلية لالرتحار. -4

 كيفية ا جابة عل  أسئلة االرتيار م  متعدا. -5

 طريقة تصحيح االختبار -4

حصل الوالب عل  ارجة ماحدة ع  كل  ( سؤال، 20 يتمل االرتحار عل   

ريب عنه بإجابة  تركه، أم  ريب عنه إجابة صحيحة، مصفر ع  كل سؤال  سؤال 

راطئة، مبذلك تكون الدرجة الكلية لالرتحار ت امى عدا مفرااح االرتحار، م يوم 
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بح ا  ارجاح الوالب، م يدم له تير ر باسمه، من حته مالزم  الم تغرق مذلك  النظام

  ور انتتا ه م  ا جابة ع  أسئلة االرتحار.

 صدق االختبار -5

عرضه عل  مرموعة م  ال ااة المحكمي   تملتحد د صدق االرتحار 

 المتخصصي   ي المرال، مذلك بتدف االسترشاا بآرا تم حول اآلتي 

ة االرتحار المعر ي لكل  دف م  األ داف المعر ية التي  تضمنتا شمول تغوي ▪

 الحرنامج.

 ال تولة مالوضوح مالدةة  ي األسئلة. ▪

 صحة الصياغة اللغو ة لألسئلة. ▪

 ةياس الم تو اح المختلفة م  األ داف المعر ية الموضوعة. ▪

االرتحار لل ااة المحكمي  مإل جدمل المواصفاح مةا مة  انمةدم الحاحث

%( عل  صالحية االرتحار 96.59األ داف، مةد اتف  ال ااة المحكمون بن حة اتفاق  

التحصيلي لالستخدام، م   النياط التي تم استفتاؤ م حولتا، متمثلأ مالحظاح ال ااة 

الح، مصوالً للصورة تم عمل التعد إعااة صياغة بعض األسئلة، م المحكمي  حول

 النتا ية لالرتحار.

 التحصيليلثبات لالختبار ا -6

 يصد بثحاح االرتحار أن  عو  نف  النتا ج تير حاً إذا ما أعيد توحي  أكثر م  

ألفا كرمنحاخ،  ةمرة عل  نف  األ راا تحأ نف  الظرمف، مةد تم استخدام طر ي

 لح ا  معامل الثحاح لالرتحار التحصيلي، مالردمل التالي  وضح ذلك 

 

 ( معامل ثبات االختبار التحصيلي المعرفي5جدول )

 معامل ألفا عدد العبارات

20 0.921 

مما  ؤكد ثحاح  ،مرتفعة (أن ةيم معامل ثحاح  ألفا تضح م  الردمل ال اب  

 .مصالحيته للتوحي  االرتحار

 لمفردات االختبارات التحصيلي حساب معامالت الصعوبة -6

 عد التدف م  ح ا  معامل الصعوبة لمفرااح االرتحار  و حذف المفرااح 

مالمتنا ية  ي   أكثر. (0.8  المتنا ية  ي ال تولة، مالتي  حلغ معامل صعوبتتا

 .(0.2 الصعوبة مالتي تيل ع  

االرتحار التحصيلي مجد أن  مبح ا  معامل الصعوبة لكل مفراة م  مفرااح

(، م ذه النتا ج  ي 0.72(، مأن أكحر معامل صعوبة  0.39أةل معامل الصعوبة بلغ  

 حدما الم موح له ليحول المفراة، متضمنيتا  ي االرتحار.

 حساب معامالت التمييز لمفردات االختبارات التحصيلي -7

 و  تعرف ةدرة  التدف م  ح ا  معامل التمييز لمفرااح االرتحار التحصيلي

كل مفراة م  مفرااح االرتحار عل  التمييز بي  األااء المرتفإل ماألااء المنخفض 

أل راا مرموعة الترربة، مةد تم ح ا  ةدرة المفراة عل  التمييز باستخدام معاالة 
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معامل تمييز المفراة حيا  تعتحر ةدرة المفراة غير مميزة إذا ةل معامل التمييز لتا ع  

، 0.46ح ا  معامل التمييز لمفرااح االرتحار مجد أنتا تترامح بي   (، مب0.2

 (. 0.2(، م ي  ي حدما الميحولة،  الحد األان  لمعامل التمييز  ي االرتحار الريد  0.79

مبعد إجراءاح التعد الح عل  االرتحار التحصيلي  ي ضوء أراء ال ااة 

 م إنتا  االرتحار إلكترمنياً. المحكمي ، مبعد التحي  م  صدق مثحاح االرتحار، ت

 بطاقة المالحظة -ثالثا

 ا جراءاح اآلتية  عداا بواةة المالحظة  الحاحثان اتحإل

 تحديد الهدف من بناء بطاقة المالحظة -1

متاراح توو ر المواةإل حعض ل د أ  ذه الحواةة إل  ةياس الروانب األاا ية 

 .التربوياالعالم طال  لدى  ا رحار ة االلكترمنية

 تحديد األداءات التي تضمنتها بطاقة المالحظة -2

( أااء، 111شملأ عل   ر ي ية،  ةمتار( 14اشتملأ بواةة المالحظة عل   

 مالردمل التالي  وضح المتاراح الر ي ية لحواةة المالحظة.

 األداءات التي تضمنتها بطاقة المالحظة( 6جدول )

 عدد االداءات المهارة

 11 .اممي متارة حرز 

 11 .متارة حرز االستضا ة

 9 .ربط الدممي  باالستضا ة

 5 الدرول عل  لوحة التحكم  ي االستضا ة.

 Addon Domain. 5إضا ة 

 7 .انياء بر د الكترمني رسمي للدممي 

 6 تفعيل الحر د الكترمني الرسمي.

 16 للموةإل االرحاري. CMSتركيب 

 4 بالموةإل االرحاري.الدرول للوحة التحكم الخاصة 

 المظتر( الخا  بالموةإل  Themeتركيب 

 االرحاري.
6 

 6 انياء األة ام االرحار ة بالموةإل.

 9 انياء ميالة ارحار ة.

 9 ارحار ة. صفحةانياء 

 7 انياء ةا مة ابحار للموةإل االرحاري.

 111 اجمالي عدد األداءات

 الححا األمل. مم  الردمل ال اب   يد تم ا جابة عل  سؤال

 

مرمعي عند صياغة مروعة األااءاح الخاصة بحواةة المالحظة الروانب 

 اآلتية 
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 أن تصت األااء  ي عحارة ةصيرة محداة بصورة إجرا ية. -1

 أن تصت العحارة متارة ماحدة  يط غير مركحة. -2

 أن تكون العحارة اةيية مماضحة موجزة. -3

 كل عحارة سلوكاً محدااً مماضح النتا ج.  أن تيي -4

 وضع نظام تقدير درجات بطاقة المالحظة -3

تتصت المتارة العملية بالدةة  ي تحد د النتا ج، لذا تم استخدام أسلو  التيد ر 

أاي الكمي لحواةة المالحظة ليياس أااء المتاراح  ي ضوء ثالث رياراح لألااء  ما  

متم توز إل ارجاح التيييم لم تو اح األااء م   التيد ر (،  ؤالم  –أاى بم اعدة  –

 اآلتي 

 ( التقدير الكمي لمستويات األداء في بطاقة المالحظة7جدول )

 مستوى األداء

 يؤدلم  أدى بمساعدة أدي

3 2 1 

 صدق بطاقة المالحظة -4

 عرضه عل  مرموعة م  ال ااة المحكمي تم لتحد د صدق بواةة المالحظة 

 ، مذلك بتدف االسترشاا بآرا تم حول اآلتي (11معدا م    ي المرال المتخصصي 

 .الم اعدة عل  ةياس األ داف المتار ة للوحدة .1

 .الم اعدة عل  متابعة األااء أثناء االرتحار المتاري .2

 .ستولة ممضوح الحنوا مالمحامر .3

 .الصحة اللغو ة  ي صياغة المحامر مالحنوا .4

%(، ممما 94.32المحكمي  لحواةة المالحظة  ال ااة  االتفاق بي  ةن حمجاءح 

  دل عل  مدى تمتإل بواةة المالحظة بصدق المحكمي .

 ثبات بطاقة المالحظة -5

ً إذا ما أعيد توحييتا   يصد بثحاح الحواةة أن تعو  الحواةة نف  النتا ج تير حا

أكثر م  مرة عل  نف  األ راا تحأ نف  الظرمف، مةد تم استخدام معاالة ألفا 

 لح ا  معامل الثحاح عل  النحو الذي  وضحه الردمل التالي  كرمنحاخ

 ( معامل ثبات بطاقة المالحظة8جدول )

 معامل ألفا األداءاتعدد 

111 0.847 

مما  ؤكد ثحاح  ،مرتفعة (أن ةيم معامل ثحاح  ألفا تضح م  الردمل ال اب  

 .مصالحيتتا للتوحي  بواةة المالحظة

 المقترحالتعليمي السحابي تصميم النظام 

 أوال مرحلة الدراسة والتحليل

 تحديد المشكلة -1
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 الحوسحة ال حابيةنحعأ  كرة تحد د التدف العام م  الححا  ي توظيت تينياح 

ا لكترمنية  توو ر المواةإل االرحار ةلتنمية متاراح  سحابي ي تصميم نظام تعليمي 

لوال  ا عالم، مبرنامج  تحإل أسلو  التدر   التيليدي مةياس أ تما أكثر  اعلية  ي 

 تنمية تلك المتاراح.

 تحديد المتطلبات واإلمكانيات الواجب توافرها -2

متيمل اراسة ماةإل الموارا المتاحة ثم تحد د المتولحاح ما مكانياح الالزمة 

. مذلك بتحد د مترتيز الحرامج ماألجتزة الخاصة بذلك ال حابي نتا  النظام التعليمي 

 نتا  عناصر النظام ، ما اار ة ،مالمحدااح التعليمية ،مالييوا الت تيالح،متحد د 

 .ال حابي الميترحالتعليمي 

 تحديد خصائص المتعلمين -3

لكي نضم  نراح المتعلم  ي اراسته لنظام تعليمي معي   نحغي أن نتعرف عل  

 ماليدراح الخاصة به كفرا. مةد تم تحد د رصا ص المتعلمي  م ياً لما  لي الخصا ص 

 35طالب مطالحة(، مرموعة ترر حية   35  مرموعة ضابوة  عينة البحث •

الثالثة بكلية التربية النوعية الفرةة م  طال  االعالم التربوي ب طالب مطالحة(.

 جامعة المنصورة.

لم  درس جميإل الوال  أ ة ميرراح اراسية ذاح عالةة  متغيرات البحث: •

 بمتغيراح الححا.

 تطوير المواقع اإلخبارية االلكترونيةتحديد مهارات  -4

متم  ،توو ر المواةإل ا رحار ة االلكترمنيةبفحص متحليل محتوى  انةام الحاحث

  الميترحل حابي النظام التعليمي اتحد د المتاراح التالية المراا تنميتتا م  رالل 

 متارة حرز اممي . ▪

 متارة حرز االستضا ة. ▪

 ربط الدممي  باالستضا ة. ▪

 الدرول عل  لوحة التحكم  ي االستضا ة. ▪

 .Addon Domainإضا ة  ▪

 انياء بر د الكترمني رسمي للدممي . ▪

 تفعيل الحر د الكترمني الرسمي. ▪

 للموةإل االرحاري. CMSتركيب  ▪

 االرحاري.الدرول للوحة التحكم الخاصة بالموةإل  ▪

  المظتر( الخا  بالموةإل االرحاري. Themeتركيب  ▪

 انياء األة ام االرحار ة بالموةإل. ▪

 انياء ميالة ارحار ة. ▪

 انياء صفحة ارحار ة. ▪

 انياء ةا مة ابحار للموةإل االرحاري. ▪
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 تحديد أسلوب التعلم -5

، الميترح م   أس  التعليم المحرمج التعليمي ال حابيتتم عملية الدراسة للنظام 

مالىىذي  دعىىد نموىىاً مىى  أنمىىاط تفر ىىد التعلىىيم، حيىىا تعتمىىد عمليىىة الىىتعلم علىى  التفاعىىل بىىي  

، بحيىا  صىحح لكىل طالىب شىحة االنترنىأالمتعلم مالنظام، مالذي سيتم تيد مه مى  رىالل 

 .  تويإل الدراسة م  رالله كمحيوتر، أم موبا ل( جتاز م تيل 

 مرحلة التصميم واإلعدادثانيا: 

 المحتوى التعليمي للنظامإعداد  -1

تم إعداا المااة التعليمية م  رالل تحليل المتام األساسية لمفا يم ممتاراح 

ماشتياق عناصر المحتوى م  األ داف ال اب   توو ر المواةإل ا رحار ة االلكترمنية،

. حيا تم ارتيار مصياغة عل  تحيييتاتحد د ا بحيا  غو  المحتوى األ داف م عمل 

  ي ضوء المعا ير التالية المحتوى 

ً بمفا يم ممتاراح  • توو ر المواةإل ا رحار ة أن  كون المحتوى مرتحوا

 .االلكترمنية

 أن  راع  المحتوى حاجاح المتعلمي  مةدراتتم التعليمية. •

أن  توا ر بالمحتوى معيار االستمرار ة مالتتابإل بحيا ترتكز كل رحرة عل   •

 ممتدة للخحرة التالية.مرموعة الخحراح ال ابية متكون 

مراعاة التكامل بي  عناصر المحتوى بحيا تتضح محدة المعر ة بي  عناصر  •

 المحتوى.

إمكانية صياغة المحتوى  ي ةوالب الوسا ط التعليمية مإل توظيت إمكانياح  •

 الحاسب مالحرامج متعداة الوسا ط.

 الرقمي للنظام المحتوىتصميم  -2

الىذي سىيتم م الرةمىي،ة عنىد تصىميم المحتىوى التالياألس  مالمعا ير تم مراعاة 

 عرضه اارل النظام التعليمي ال حابي 

تصىىىىىميم الميىىىىىرر ا لكترمنىىىىىي متوىىىىو ره  ىىىىىي ضىىىىىوء النظر ىىىىىة الحنا يىىىىىة  تىىىىم -1

Constructivism،  مالنظر ة المعر يةCognitive. 

اعتمىىااه علىى   ل ىىفة مىىدرل م ،اعتمىىاا التصىىميم علىى  مفتىىوم المىىنتج الحلزمنىىي -2

اليىىا م علىى  المىىدرالح مالعمليىىاح مالمخرجىىاح  System Approachالىىنظم 

 مالتغذ ة الراجعة المتكاملة مالمتفاعلة  ي بناء المنا ج.

بور يىة مفىراة تيىوم أم  ،بور يىة جماعيىةعل  ان عملية الىتعلم اعتماا التصميم  -3

عل  تفر د التعليم الذي   تند إلى   كىرة الىتعلم الىذاتي ممراعىاة الفىرمق الفرا ىة 

 .لمتعلمي  م  رالل تيد م مرموعة م  الخياراح مالمصاار التعليميةبي  ا

 تحول اال تمام إل  المتعلم مجعل للمعلم أامارا جد دة مثل ا رشاا مالنصح. -4
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 المحتوى الرةمي اعتماا التصميم عل  بعض األس  التينية  ي تصميم  -5

 أن تكون طر ية عرض المحتوى متنظيمه ميوةة. •

 بل التفاعل ماال رابية مإل الميرر. ، يطأال  يتصر امر المتعلم عل  التليي  •

 .أن  عتمد الميرر عل  األاماح مالوسا ط المتعداة االلكترمنية •

 ستولة تصميم صفحاح الميرر لرميإل المتعلمي . •

 أ مية تيو م الميرر بعد االنتتاء م  تصميمه. •

 اإلبحارأسلوب  اختيار -3

 Branchingالميترح عل  التصميم المتفرع  ال حابيأعتمد النظام التعليمي 

Design،  م يصد بالتفرع اارل النظام ةدرته عل  التيدم لألمام أم الرجوع للخلت أم

 الذ ا  إل  أي نيوة  ي الحرنامج بناًء عل  طلب الم تخدم.

 مرحلة التكويد والبرمجةثالثا: 

 السحابية بالنظام التعليمي تصميم واجهات التفاعل الخاص -1

المحدأ األساسي عند تصميم ماجتة التفاعل  و الح اطة معدم المغاالة  ي 

زرر تتا حت  ال تفيد أ دا تا التعليمية. ممراعاة تحد د مواةإل عناصر الوسا ط م  

نصو  م يد و مصور مغير ا عند التصميم حت  تظتر تلك العناصر عل  الياشة 

 بصورة منظمة.

 السحابيعناصر النظام التعليمي وبرمجة إنتاج  -2

ةام الحاحا باستخدام مرموعة م  الحرامج  ي بناء عناصر النظام التعليمي 

 الذكي م ي 

▪ Adobe Photoshop.نتا  ملفاح الصور الثابتة الموجواة بالنظام    

▪ Python لغة برمرة ت تخدم لكتابة الحرامج مكذلك لتصميم متنفيذ ماجتاح  

 التفاعل.

▪ PHPلتصميم المواةإل االلكترمنيةلغة برمرة ت تخدم  ؛. 

▪ MySQL Server،مت تخدم لتصميم مبناء ةواعد    لغة االستعالم المتيكلة

 الحياناح.

 رابط النظام على شبكة االنترنت: -3

 تم ر إل ملفاح النظام التعليمي ال حابي الميترح عل  الرابط التالي 

https://clsys.srtaeg.org  

 نتائج البحث

 األولالنتائج المتعلقة بالفرض  -1

https://clsys.srtaeg.org/
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توجد  رمق ذاح االلة احصا ية بي  اراء "  على أنه ينص الفرض

 ."التعليمي ال حابي الميترحنظام الالمتخصصي   ي كفاءة 

، متوضىىح الرىىدامل مىى  2كىىا اسىىتخداممللتحيىى  مىى  صىىحة الفىىرض إحصىىا يًا تىىم 

لتكىىراراح اسىىترابة الخحىىراء مالمتخصصىىي  لحنىىوا االسىىتحانة  2(، ةىىيم كىىا12( إلىى   10 

 الميترح. النظامالخاصة بتيييم 

 (المحتوى العلمي ومصادر التعلملتكرارات استجابة السادة المحكمين لمعيار ) 2( قيم كا10جدول )

رقم 

 المفردة

 غير متوفر أحيانامتوفر  متوفر
 2* كا

# % # % # % 

1 11 100% 0 0% 0 0%  22 

2 10 90.91% 1 9.09% 0 0%  16.55 

3 11 100% 0 0% 0 0%  22 

4 11 100% 0 0% 0 0%  22 

5 11 100% 0 0% 0 0%  22 

 2درجة الحرية  – 0.05* مستوى

 تضح م  الردمل ال اب ، مجوا  رمق االىه احصىا يا بىي  االرتيىاراح  متىو ر 

( المحتىوى العلمىي ممصىاار الىتعلمغير متو ر( لصياغة جمىل معيىار   -احيانا متو ر  –

بىىي   العىاليممىا  ىىدل على  مىدى االتفىىاق لصىالح االرتيىار  متىىو ر(  ىي جميىإل العحىىاراح. 

 (.المحتوى العلمي ممصاار التعلممعيار   ال ااة المحكمي  عل  جواة

 (واجه تصميم النظام المقترح)السادة المحكمين لمعيار لتكرارات استجابة  2( قيم كا11جدول )

رقم 

 المفردة

 غير متوفر أحيانا متوفر
 2* كا

# % # % # % 

1 11 100% 0 0% 0 0%  22 

2 9 81.82% 2 18.18%  0 0%  12.18 

3 11 100% 0 0% 0 0%  22 

4 11 100% 0 0% 0 0%  22 

5 11 100% 0 0% 0 0%  22 

6 9 81.82% 2 18.18% 0 0%  12.18 

7 10 90.91% 1 9.09% 0 0%  16.55 

8 10 90.91% 1 9.09% 0 0%  16.55 

 2درجة الحرية  – 0.05* مستوى

 تضح م  الردمل ال اب ، مجوا  رمق االىه احصىا يا بىي  االرتيىاراح  متىو ر 

( ماجىىه تصىىميم النظىىام الميتىىرحغيىىر متىىو ر( لصىىياغة جمىىل معيىىار   -احيانىىا متىىو ر  –
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بىىي   العىاليممىا  ىىدل على  مىدى االتفىىاق لصىالح االرتيىار  متىىو ر(  ىي جميىإل العحىىاراح. 

 (.ماجه تصميم النظام الميترحمعيار   ال ااة المحكمي  عل  جواة

 (الكفاءة البرمجية للنظام المقترح)السادة المحكمين لمعيار لتكرارات استجابة  2( قيم كا12جدول )

رقم 

 المفردة

 متوفر غير أحيانا متوفر
 2* كا

# % # % # % 

1 11 100% 0 0% 0 0%  22 

2 11 100% 0 0%  0 0%  22 

3 11 100% 0 0% 0 0%  22 

4 9 81.82% 2 18.18% 0 0%  12.18 

5 11 100% 0 0% 0 0%  22 

6 11 100% 0 0% 0 0%  22 

7 11 100% 0 0% 0 0%  22 

 2درجة الحرية  – 0.05* مستوى

 تضح م  الردمل ال اب ، مجوا  رمق االىه احصىا يا بىي  االرتيىاراح  متىو ر 

( الكفىاءة الحرمريىة للنظىام الميتىرحغير متو ر( لصىياغة جمىل معيىار   -احيانا متو ر  –

بىىي   العىاليممىا  ىىدل على  مىدى االتفىىاق لصىالح االرتيىار  متىىو ر(  ىي جميىإل العحىىاراح. 

 (.الكفاءة الحرمرية للنظام الميترحمعيار   ال ااة المحكمي  عل  جواة

، جىىاءح االىىة عنىىد م ىىتوي 2كمىىا  تضىىح مىى  الرىىدامل ال ىىابية أن جميىىإل ةىىيم كىىا

( ممىىا  ؤكىىد علىى  اتفىىاق ال ىىااة المحكمىىي  علىى  تىىوا ر كا ىىة المواصىىفاح 0.05الداللىىة  

مبىىذلك الميتىىرح، مةابليتىىه لالسىىتخدام مالتوحيىى . التعليمىىي ال ىىحابي  النظىىامالالزمىىة  ىىي 

 األمل ةد تحي . كون الفرض 

 النتائج المتعلقة بالفرض الثاني -2

 رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسواح توجد "  على أنه ينص الفرض

المرموعة الضابوة مالمرموعة الترر حية  ي اليياس الحعدي لالرتحار  طال ارجاح 

 ."التحصيلي لصالح المرموعة الترر حية

 ح( للمرموعتي   ارتحار الحاحثانمللتحي  م  صحة  ذا الفرض استخدم 

 طال الضابوة مالترر حية، حيا تم ح ا  المتوسط ماالنحراف المعياري لدرجاح 

 لالرتحار الحعديالمرموعتي  المرموعة الضابوة مالمرموعة الترر حية  ي التوحي  

وضح جدمل المتوسوي ، م ، مح ا  ةيمة  ح( المناظرة لفرق المعر ي التحصيلي

  ذه النتا ج  التالي

 ختبارلال البعدي القياس ( اختبار "ت" لدرجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في13جدول )

 التحصيلي
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 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة "ت"

مستوى 

 الداللة

ضابوة 

 "ى"بعد
35 

9.43 2.146 
68 -24.436- 0.05 

ترر حية 

 "ى"بعد
35 

18.91 0.818 

مجوا  رمق ذاح االلة إحصا ية عند م توى ال اب  ردمل ال تضح م  نتا ج 

الترر حية  ي اليياس مالمرموعتي  الضابوة  طال ارجاح  متوسوي( بي  0.05 

لصالح المرموعة الترر حية، حيا كانأ ةيمة  ح(  الحعدي لالرتحار التحصيلي

ً عند ميارنتتا بييمة  ح( الردملية عند -24.436-المح وبة   (، م ي االة إحصا يا

(، متيير  ذه النتيرة إل  أن النظام الميترح ةد 68(، مارجة حر ة  0.05م توى  

الرانب المعر ي المرتحط المرموعة الترر حية  ي  طال ساعد عل  تح ي  م توى 

وبذلك يكون الفرض تحقق  .لكترمنيةلتوو ر المواةإل ا رحار ة االالتوحييية متاراح بال

 كلياً. 

 الثالثالنتائج المتعلقة بالفرض  -3

توجد  رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسواح "  على أنه ينص الفرض

المرموعة الضابوة مالمرموعة الترر حية  ي اليياس الحعدي لحواةة  طال ارجاح 

 ."المالحظة لصالح المرموعة الترر حية

 ح( للمرموعتي   ارتحار الحاحثانمللتحي  م  صحة  ذا الفرض استخدم 

طال  الضابوة مالترر حية، حيا تم ح ا  المتوسط ماالنحراف المعياري لدرجاح 

لحواةة  الحعديالمرموعتي  المرموعة الضابوة مالمرموعة الترر حية  ي التوحي  

 ذه  وضح جدمل التاليم  ، مح ا  ةيمة  ح( المناظرة لفرق المتوسوي ،المالحظة

 النتا ج 

القياس البعدي لبطاقة ( اختبار "ت" لدرجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في 14جدول )

 المالحظة

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة "ت"

مستوى 

 الداللة

ضابوة 

 "ى"بعد
35 

227.91 23.702 
68 -24.5-  0.05 

ترر حية 

 "ى"بعد
35 

327.46 3.995 

مجوا  رمق ذاح االلة إحصا ية عند م توى ال اب  ردمل ال تضح م  نتا ج 

الترر حية  ي اليياس مالمرموعتي  الضابوة  طال ارجاح  متوسوي( بي  0.05 

لصالح المرموعة الترر حية، حيا كانأ ةيمة  ح( المح وبة  الحعدي لحواةة المالحظة
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(، 0.05إحصا ياً عند ميارنتتا بييمة  ح( الردملية عند م توى   (، م ي االة-24.5- 

(، متيير  ذه النتيرة إل  أن النظام الميترح ةد ساعد عل  تح ي  58مارجة حر ة  

لتوو ر المواةإل ا رحار ة التوحييية متاراح اللمرموعة الترر حية  ي طال  ا م توى

 وبذلك يكون الفرض تحقق كلياً.  .ا لكترمنية

 الرابعالنتائج المتعلقة بالفرض  -4

توجد  رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسواح "  على أنه ينص الفرض

المرموعة الترر حية  ي اليياسي  اليحلي مالحعدي لالرتحار التحصيلي  طال ارجاح 

 ."لصالح اليياس الحعدي

مللتحي  م  صحة  ذا الفرض استخدم الحاحثان ارتحار  ح( للمرموعاح 

المرموعة طال  لدرجاح  المعياري ماالنحرافالمرتحوة، ثم ح ا  المتوسط 

، مح ا  ةيمة  ح( للفرق التحصيلي لالرتحار الحعديم اليحليالضابوة  ي التوحييي  

 ذه  التاليردمل الوضح  مبي  المتوسواح، مم توى الداللة المناظرة لييمة  ح(، 

 النتا ج 

لالختبار  القبلي والبعدي القياسيينلدرجات المجموعة الضابطة في ( اختبار "ت" 15جدول )

 التحصيلي

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة "ت"

مستوى 

 الداللة

ترر حية 

 "ةحلي"
35 

5.29 1.949 
34 -39.709-  0.05 

ترر حية 

 "بعدى"
35 

18.91 0.818 

مجوا  رمق ذاح االلة إحصا ية عند م توى ال اب  ردمل ال تضح م  نتا ج 

 اليحلي اليياسي المرموعة الترر حية  ي  طال ( بي  متوسواح ارجاح 0.05 

، حيا كانأ ةيمة  ح( المح وبة الحعدي اليياسلصالح لالرتحار التحصيلي  مالحعدي

ً عند ميارنتتا بييمة  ح( الردملية عند م توى (، م ي االة -39.709-  إحصا يا

( متيير  ذه النتيرة إل  أن النظام الميترح ةد ساعد عل  58(، مارجة حر ة  0.05 

المتاراح ب طالرانب المعر ي المرتح المرموعة الترر حية  ي طال تح ي  م توى 

 وبذلك يكون الفرض تحقق كلياً.  .لتوو ر المواةإل ا رحار ة االلكترمنيةالتوحييية 

 الخامسالنتائج المتعلقة بالفرض  -5

توجد  رمق ذاح االلة إحصا ية بي  متوسواح "  على أنه ينص الفرض

المرموعة الترر حية  ي اليياسي  اليحلي مالحعدي لحواةة المالحظة  طال ارجاح 

 ."لصالح اليياس الحعدي
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مللتحي  م  صحة  ذا الفرض استخدم الحاحثان ارتحار  ح( للمرموعاح 

المرموعة طال  لدرجاح  المعياري ماالنحرافالمرتحوة، ثم ح ا  المتوسط 

، مح ا  ةيمة  ح( للفرق بي  لحواةة المالحظة الحعديم اليحليالضابوة  ي التوحييي  

  ذه النتا ج  التاليردمل الح  وضمالمتوسواح، مم توى الداللة المناظرة لييمة  ح(، 

لبطاقة  القبلي والبعدي القياسيينلدرجات المجموعة الضابطة في ( اختبار "ت" 16جدول )

 المالحظة

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة "ت"

مستوى 

 الداللة

ترر حية 

 "ةحلي"
35 117.71 1.708 

34 -294.724-  0.05 
ترر حية 

 "بعدى"
35 327.46 3.995 

( 0.05مجوا  رمق ذاح االلة إحصا ية عند م توى  ال اب  ردمل ال تضح م  نتا ج 

لحواةة  مالحعدي اليحلي اليياسي المرموعة الترر حية  ي  طال بي  متوسواح ارجاح 

(، -294.724-، حيا كانأ ةيمة  ح( المح وبة  الحعدي اليياسلصالح المالحظة 

ً عند ميارنتتا بييمة  ح( الردملية عند م توى  م ي االة  (، مارجة 0.05إحصا يا

( متيير  ذه النتيرة إل  أن النظام الميترح ةد ساعد عل  تح ي  م توى 58حر ة  

لتوو ر المواةإل ا رحار ة المتاراح التوحييية تنمية  المرموعة الترر حية  ي طال 

ً  .االلكترمنية  .وبذلك يكون الفرض تحقق كليا

 فعالية النظام المقترح -6

 يصد بفاعلية النظام؛ ن حة طال  المرموعة الترر حية الذ   حييوا الم توي  

 المولو  م  تعلم كل  دف م  أ داف النظام، مذلك م  رالل ارجاتتم عل  االرتحار

معاالة الك ب  ان. مليياس  عالية النظام استخدم الحاحثالتحصيلي مبواةة المالحظة

 ( لكي تكون  ناك  عالية ميحولة للنظام. 2-1المعدل لحالك، م حدا بالك  ذه الن حة بي   

 .لالرتحار التحصيلي  وضح ح ا  ن حة الك ب المعدل لحالكالتالي ردمل الم

 لالختبار التحصيلي ( حساب نسبة الكسب المعدل17جدول )

المعدلالكسب  الدرجة الكلية التطبيق البعدي التطبيق القبلي  

5.29 18.91 20 1.61 

(، م ي تيإل بي  1.61 تضح م  الردمل ال اب  أن ن حة الك ب المعدل لحالك  

الىذ   اسىتفااما، محييىوا  الوىال الن حة التىي حىدا ا بىالك، ممىا  ىدل على  ارتفىاع ن ىحة 

 الم توى المولو ، مما  ؤكد  اعلية النظام الميترح المتعل  بمرال الححا.

 .لحواةة المالحظة  وضح ح ا  ن حة الك ب المعدل لحالكالتالي ردمل الم

 لبطاقة المالحظة ( حساب نسبة الكسب المعدل18جدول )

 الكسب المعدل الدرجة الكلية التطبيق البعدي التطبيق القبلي

117.71 327.46 333 1.6 
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(، م ىي تيىإل بىي  1.6 تضح م  الردمل ال اب  أن ن حة الك ب المعدل لىحالك  

الىذ   اسىتفااما، محييىوا  الوىال الن حة التىي حىدا ا بىالك، ممىا  ىدل على  ارتفىاع ن ىحة 

ممىى   الم ىىتوى المولىىو ، ممىىا  ؤكىىد  اعليىىة النظىىام الميتىىرح المتعلىى  بمرىىال الححىىا.

 تم ا جابة عل  سؤال الححا الرابإل.الردملي  ال ابيي   يد 

 توصيات البحث

 : يليفي ضوء نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها يوصى الباحثان بما 

 توظيت توحيياح الحوسحة ال حابية  ي توو ر النظم التعليمية االلكترمنية. -1

اال تمام بالحنية التحتية للحوسحة ال حابية، متو ير ردمة االنترنأ ألعضاء  -2

  يئة التدر   مالوال  بالرامعاح. 

دراسة أثر توحيياح الحوسحة ال حابية عل  نواتج تعلم لتيريإل عمل األبحاث  -3

 .مختلفة

 ي العملية  لحوسحة ال حابية مالمصاار المفتوحةالستخدام اتوو ر معا ير  -4

 . التعليمية

 .توحي  النظام الميترح عل  ميرراح تعليمية أررى -5

عل  استخدام   ي الرامعاح عمل امراح تدر حية لتدر ب المصممي  التعليمي  -6

 متوظيت الحوسحة ال حابية  ي التعليم.

 ي الرامعاح   يئة التدر   مالتيئة المعتامنةعز ز األااء التيني ألعضاء ت -7

 .الحوسحة ال حابيةبتنظيم امراح تدر حية  ي مرال تينياح 

 والمصادر المراجع

 المراجع العربية -أوال

(. تأثير الوسا ط المتعداة بالمواةإل ا رحار ة ا لكترمنية عل  إاراك 2021 الز ري، مرمة اليرني.  .1
 .(000)059 ,مرلة كلية اآلاا  اراسة شحه ترر حية. :متذكر المضمون ا رحاري

 http://search.mandumah.com/Record/1158931 

(.  اعلية بيئة تدر ب سحابية  ي إك ا  معلمي العلوم الترار ة 2020ح ي .  محموا، صابر  .2
 .(017)000 ,مرلة بحوث عربية  ي مراالح التربية النوعيةجداراح استخدام الواةإل المعزز. 

 http://search.mandumah.com/Record/1021707 

(. اترا اح الصحفيي  المصر ي  نحو توور أساليب 2020عحدالغفار، م اء جمال ارم ش.   .3

مرلة الححوث ا عالمية  التحر ر الصحفي بالمواةإل ا رحار ة ا لكترمنية المصر ة  اراسة ميدانية.
054 umah.com/Record/1092739http://search.mand(007).  

مرلة  (. المعا ير التينية لتيييم المواةإل ا لكترمنية ا رحار ة العراةية.2021صالح، رلوا سالم.   .4

  .http://search.mandumah.com/Record/1118941(061) 000بحوث اليرق األمسط 

برامعة  (. م توى تفعيل أعضاء  يئة التدر  2021حنان بنأ عحدالرحم  ب  سليمان.   العر ني، .5

 ,مرلة العلوم التربو ةا مام محمد ب  سعوا ا سالمية للحوسحة ال حابية  ي التعليم األكاا مي. 

000 ah.com/Record/1175847http://search.mandum(027).  

http://search.mandumah.com/Record/1158931
http://search.mandumah.com/Record/1021707
http://search.mandumah.com/Record/1092739
http://search.mandumah.com/Record/1118941
http://search.mandumah.com/Record/1175847
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(. أثر التدر   باستخدام توحيياح 2021ال دحان، عحدالرحم  ب  عحدالعز ز ب  عحدالرحم .   .6

مرلة التحصيل الدراسي لكلية العلوم مالدراساح ا ن انية برامعة شيراء.  الحوسحة ال حابية عل 
  .http://search.mandumah.com/Record/1190726(028) 000 ,العلوم التربو ة

(. أرغونوميا التصميم ممرمنة التندسة اليكلية لمحتوي المواةإل 2020غزال، عحدالرزاق.   .7

المرلة العلمية للتكنولوجيا  ا رحار ة الرزا ر ة  اراسة مصفية علي عينة م  الصحت ا لكترمنية.
  .http://search.mandumah.com/Record/1089255(004) 002معلوم ا عاةة 

(. استخدام الحوسحة ال حابية مامر ا  ي تحد د أتعا  عملية 2021اليمراني، ماجدة عوضه  الح.   .8

مكاتب المراجعة الخارجية المراجعة م  مجتة نظر المراجعي  الخارجيي   اراسة ميدانية عل  

 .(002)010 ,المرلة العالمية لالةتصاا ماألعمالبمد نة جدة  ي المملكة العربية ال عوا ة. 
 http://search.mandumah.com/Record/1140909 

  .. جامعة المنصورةل حابية متوحيياتتا  ي التعليمالحوسحة ا(. 2019احمد عحدالحد إل عحدهللا كامل.   .9

(. أثر توظيت توحيياح الحوسحة ال حابية  ي تنمية متاراح 2021الييخ، مصوف  محمد.   .10
 .(102)000 ,مرلة كلية التربيةالتواصل ا لكترمني لدى طال  المرحلة الثانو ة. 

 http://search.mandumah.com/Record/1193482 

(. التفاعل بي  نمط عرض ا نفوجرا يك الثابأ "الرأسي / األ يي" 2021ح  ، نحيل ال يد محمد.   .11

نمية المفا يم العلمية بتوحيياح الحوسحة ال حابية مال عة العيلية "مرتفعة / منخفضة" مأثره  ي ت
 .(088)000المرلة التربو ة  ماالنخراط  ي التعلم لدى تالميذ المرحلة المتوسوة.

 http://search.mandumah.com/Record/1168777 

ة بحيئة التعلم الروال مأثر ا  ي (. توحيياح الحوسحة ال حابي2020عحدالرحم  محمد.   رليفة، علي .12
إك ا  متاراح إعداا المحتوى التعليمي الرةمي ماالنخراط  ي التعلم لدى معلمي المرحلة الثانو ة. 

 .214-145(, 43 2 ,اراساح مبحوث -تكنولوجيا التربية 

 m/Record/1122070http://search.mandumah.co 

(. التفاعلية  ي المواةإل ا لكترمنية ا رحار ة األرانية  اراسة 2020عر ياح، أحمد علي محمد.   .13

 .(002)029سل لة العلوم ا ن انية ماالجتماعية  -أبحاث اليرموك  ميارنة.

 h.com/Record/1094013http://search.manduma 

(. ماةإل استخدام توحيياح الحوسحة ال حابية  ي تدر   الكفا اح 2021العنزي، عحير موسي.   .14
 .(031)005مرلة العلوم التربو ة مالنف ية  اللغو ة للمرحلة الثانو ة م  مجتة نظر المعلماح.

 /search.mandumah.com/Record/1173192http:/ 
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