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 المستخمص
ىدف ىذا البحث إلى معرفة فاعمية مقرر إلكترونى قائم عمى الحوسبة السحابية لتنمية ميارات       

نتاج األنشطة التعميمية اإلل تبعت الباحثة تصميم وا  كترونية لدى معممات المغة اإلنجميزية بالقنفذة، وا 
( معممة من ٓ٘المنيج الوصفي التحميمى_ والمنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة البحث من )

معممات المغة اإلنجميزية بمحافظة القنفذة بالمممكة العربية السعودية، واستخدمت الباحثة قائمة ببعض 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية الواجب توافرىا لدي معممات المغة اإلنجميزية،  ميارات تصميم وا 

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية واختبار  وبطاقة مالحظة الجانب اآلدائي لميارات تصميم وا 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية، وتم تطبيق ىذه  تحصيل الجانب المعرفي لميارت تصميم وا 

ه( عمى معممات المغة ٕٗٗٔ/ٕٕٔٓفى الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) األدوات
اإلنجميزية بالقنفذة؛ وقد توصمت نتائج البحث إلى: فاعمية مقرر إلكتروني قائم عمى الحوسبة السحابية 

 فى تنمية كل من:
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية.   الجانب اآلدائي لميارات تصميم وا 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية. الجانب   التحصيمي المعرفي لميارات تصميم وا 

نتاج األنشطة التعميمية  الكممات المفتاحية: مقرر إلكتروني، الحوسبة السحابية، ميارات تصميم وا 
 اإللكترونية.
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Abstract 
     The aim of this research is to know the effectiveness of an Electronic 
course based on cloud computing to develop the skills of designing and 
producing electronic educational activities for English language teachers in 
Al-Qunfudhah. In the Kingdom of Saudi Arabia، the researcher used a list 
of some of the skills of designing and producing electronic educational 
activities that must be available to English language teachers، and a note 
card for the performance aspect of the skills of designing and producing 
Electronic educational activities and testing the cognitive acquisition of the 
skills of designing and producing electronic educational activities، and these 
tools were applied in the second semester، From the academic year 
(2021/1442 AH) for English language teachers in Al-Qunfudhah; the 
results of the research concluded: The effectiveness of an electronic 
course based on cloud computing in the development of: 
1- The functional aspect of the skills of designing and producing e-

learning activities. 
2- The attainment and knowledge aspect of the skills of designing and 

producing e-learning activities. 
Key words: E-course، cloud computing، design and production skills of E-
learning activities. 
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 مقدمــة البحث:
العصر الحالي ىو عصر التكنولوجيا وتطبيقاتيا حيث تزداد الحاجة إلى توظيف العديد من     

عمومات ثورة في المستحدثات التكنولوجية في بناء وتطوير العممية التعميمية، ولقد أحدثت تكنولوجيا الم
مجال التعميم بإلغاء المسافات وتحقيق مرونة في األداء مما جعل المعرفة أيسر وصواًل لمجميع؛ لذا 
فقد سارعت العديد من الدول إلى توظيف دمج مثل ىذه المستحدثات الحديثة في مجاالت التعميم 

 يمة وميسرة.بطريقة مبتكرة مما يساعد المتعممين عمى استيعاب المعمومات بطريقة س

والتعمم عبر شبكة اإلنترنت أحد أىم المجاالت في تكنولوجيا التعميم االلكتروني، والذي يتطمب     
اإلعداد الجيد من حيث تنظيم، وتجييز لممعمومات بصور مختمفة، وذلك مراعاة لمفروق الفردية بين 

 (ٕٔٔٓالتالميذ )زياد الفار،

د آخر لدى تالميذنا فمقد أدمنوا مشاىدة البرامج واأللعاب ولقد كان لممستحدثات التكنولوجية ُبع 
المقدمة ليم بطرق متنوعة، ولذا فإن حضورىم لدرس يقرأون فيو من الكتاب أو يستمعون لممعمم بشكل 
تقميدي يشكل معضمة ليم وتحديًا لممعمم، ومن ىنا كان من المنطقي استخدام وسيمة تعميمية تعتمد 

 (ٕٛٔٓرية والسمعية لجذب انتباه الطالب. )حصة الشايع، أفنان العبيد،عمى تجمع المثيرات البص

ولقد ساىم التطور اليائل في المعارف والعموم المختمفة فى شتى المجاالت إلى ظيور مستحدثات     
تكنولوجية كثيرة ومتعددة ساعدت في تقديم محتوى تعميمي متميز وذي فاعمية مثل: الحوسبة السحابية 

ل التعميم اإللكتروني ويرجع لما تقدمو الحوسبة السحابية من مزايا ترتبط بشكل كبير تمثل مستقب
بتخفيض تكمفة بيئات التعمم من أجيزة وبرامج، حيث تقوم فكرة الحوسبة السحابية عمى إتاحة 
التطبيقات والبرامج من خالل خدمات متنوعو عبر الويب يصل الييا المتعمم عبر أي جياز شخصي 

ليقوم باستخدام ىذه الخدمات في تخزين ممفاتو الخاصة مع إمكانيو تشارك ىذه الممفات  أو محمول
مع اآلخرين باإلضافة الى استخدام بعض البرامج التطبيقية عبر مواقع الخادم دون حاجة ألن تكون 

 (word)ىذه البرامج محممة عمى الجياز الخاص بالمستخدم مثل: برامج معالجة النصوص  
، وغيرىا من البرامج مما يعني أن الِمؤسسة Excel)( واإلكسيل )PowerPointلتقديمية )والعروض ا

 (Rao،n.m.et al،2010لم تعد في حاجة إلى شراء الكثير من البرامج. )
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فمن خالل الحوسبة السحابية يقل إعتماد مستخدمي الكمبيوتر لمشبكات المحمية عمى التطبيقات       
ات األجزاء المادية الموجودة في أجيزتيم وبداًل من ذلك يتم اإلعتماد عمى والبرامج، وكذلك إمكاني

إمكانيات األجيزة المكونة لنظام الحوسبة السحابية، وكل ما تحتاجو المعممات في الشبكات ىو جياز 
كمبيوتر متصل باإلنترنت بغض النظر عن إمكانيات ىذا الجياز من حيث األجزاء المادية أو 

 ( ٕٗٔٓجية. )عائشة العمري، تغريد الرحيمي،األجزاء البرم

كما أحدث التطور المعرفى والتكنولوجى تغيرات سريعة فى جميع المجاالت المختمفة أصبح لمتعمم    
اإللكترونى أىمية كبيرة في حياة المعممات لذلك يولى المتخصصون في ميدان التربية إىتمامًا كبيرًا بو 

تتالية بنجاح، بل أيضًا لجوانب أخرى ميمة حيث يعتبر الطريق ليس فقط لتجاوز مراحل دراسية م
 (ٖٕٔٓاإلجباري الختيار نوع الدراسة والمينة. )أسماء النجار،

( إلى مميزات الحوسبة السحابية Round،2011وبجانب ىذا الصدد فقد أشارت دراسة روند )     
لتعمم في البيئة اإلفتراضية، حيث ناقش والتي يمكن لمؤسسات التعميم العالي االستفادة منيا لتعزيز ا
( Blackboard( والبالك بورد )Moodleالتعمم اإللكترونى المعتمد عمى نظم إدارة التعمم المودل )

والتعمم اإللكترونى باستخدام التطبيقات المعتمدة عمى الحوسبة السحابية من عدة جوانب، وتوصمت 
درة عمى مساعدة مؤسسات التعميم العالي، وتعزيز الدارسة إلى أن الحوسبة السحابية لدييا الق

 مجموعات التعمم، ودعم نوعية خبرات التعمم باستخدام اإلنترنت.

( بضرورة دمج الحوسبة السحابية بوصفيا Denton، D،2012بينما أوصت دراسة دينتون )    
ميم، وعاماًل مؤثرًا لتبني ممارسة تعميمية فى مقررات إعداد المعممين، بإعتبارىا جزءًا منتظمًا من التع

 التقنية في المستقبل.

والمقررات اإللكترونية من المستحدثات التكنولوجية التي يمكن من خالليا تنمية الجوانب المعرفية     
والميارية لدى المعممات مما يسيم بشكل إيجابي في تحسين نواتج العممية التعميمية؛ والمقررات 

تميز بالسيولة واإلتاحة المستمرة لممعممات وتصل ألكبر عدد من المقدمة من خالل اإلنترنت ت
التالميذ، كما أنيا تعتبر وسيمة سيمة لتبادل األفكار والمعمومات، وتيسر عممية االتصال بين المعممة 

 (.ٕٕٔٓوالتالميذ في أي وقت وأي مكان )مضوى محمد، ىالة إبراىيم،
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كتروني بأنو "مقرر يستخدم في تصميمو أنشطة ( المقرر اإللٕٚٔٓ،ٙٚوعرف )ربيع ريمود،    
ومواد تعميمية تعتمد عمي الحاسب وىو محتوى غني بمكونات ووسائط المتعددة والتفاعمية في صورة 
برمجيات معتمدة وغير معتمدة عمى الشبكة المحمية وشبكة اإلنترنت"، كما تؤكد العديد من الدراسات 

عممية التعميمية والتي تسعى إلى تحقيق العديد من األىداف عمى أىمية المقررات اإللكترونية في ال
( حيث تساعد المقررات اإللكترونية في تغيير التعمم ٜٕٔٓالتعميمية كما وضحتيا دراسة )ىانم موافى،

التقميدى إلى بيئة تعميمية تفاعمية قائمة عمى مبدأ التعمم الذاتي والمستمر مدى الحياة، كما تسيم فى 
 اعل بين المعممة والتالميذ.التعاون والتف

وعممية تصميم األنشطة التعميمية اإللكترونية تساعد عمى تنظيم المحتوى التعميمي، واستخدام      
الطرائق المناسبة لتنظيمو وعرضو بأساليب حديثة، كما يفيد ذلك في ترتيب المعمومات واألنشطة، 

 (.ٕٚٔٓقميدية واإللكترونية )مجدي زامل،وىذا ينعكس عمى آداء المعممات في تنفيذ المقاءات الت

وىناك العديد من االنشطة التعميمية اإللكترونية التي يمكن أن يقوم بيا المتعمم في التعمم عن    
( مثل: حل األسئمة أو التمارين التي ٕٛٓٓطريق الحوسبة السحابية، منيا ما ذكرتو )بدرية الكندري،

إكمال  -استكمال جدول -ابة عن سؤال ذي اختيارات متعددتتضمنيا المادة التعميمية مثل: )اإلج
 -كتابة الخطوات الخاصة بنشاط محدد -كتابة أو طباعة جممة أو فقرة -الفراغات الموجودة في جممة

االختبارات الذاتية( المتضمنة في نياية كل درس حتى  -رسم شكل توضيحي أو عمل رسم بياني
 ومدى تقدمو.  يستطيع الُمتعمم أن يقيم نفسو ذاتياً 

( إلى أىمية تصميم المقررات التعميمية عن طريق ٕٙٔٓوقد أشارت دراسة )أحمد نوبى، نادية التازى،   
األنشطة التعميمية اإللكترونية وفقًا لمبدأ التعمم البنائي وأن التعمم باألنشطة التعميمية اإللكترونية ليا أثر 

تعميمية اإللكترونية تقوم عمى استخدام التقنيات الحديثة إيجابي بالنسبة لمتحصيل، حيث أن األنشطة ال
المختمفة لمتفاعل داخل الصف الدراسي، ومن خالل التفاعل يقوم المتعممين ببعض العمميات المعرفية 
كالبحث واإلستنتاج واكتشاف المعارف والمعمومات الجديدة التى تساعدىم فى إكتساب العديد من 

 وبة االمر الذي يعمل عمى تنمية التحصيل لدييم.المعمومات والميارات المطم
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ومما سبق يتضح أن الحوسبة السحابية ىي مستحدث تكنولوجى جديد وىدف إلى إمكانية توفير     
التعمم التفاعمي النشط عن طريق دمج مصادر التعمم المتاحة من خالل شبكة اإلنترنت في العممية 

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية؛ وعمى الرغم من التعميمية بما يضمن تنمية ميارات تصميم  وا 
التقدم اليائل في مجال تكنولوجيا التعميم من حيث المستحدثات التكنولوجية إال أنو ما تزال المغة 
اإلنجميزية تعاني من الطرق التقميدية المتبعة في تدريسيا والتي تعتمد عمى الحفظ والتمقين من جانب 

دة من مظاىر تقنيات التعميم الحديثة؛ وفى ضوء ذلك يمكن استخدام الحوسبة المعمم دون اإلستفا
 السحابية مما يساعد في عممية تدعيم التعمم وتحسين األداء.

 مشكمة البحث:
؛ آية  ٕ٘ٔٓ؛ سيد، Denton،D،2012أوصت العديد من الدراسات ومنيا دراسة )

( بضرورة ٜٕٔٓمحمود وآخرون، ؛ محمودٕٙٔٓ؛ سالي محمد، ٕٙٔٓ؛ رىام محمد، ٕٙٔٓمحمد،
استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية الميارات العممية المختمفة، فضاًل عن كون تطبيقات 
          جوجل التعميمية كمستحدث تقني يمكن استخدامو في تنمية الميارات،  فتطبيقات جوجل تتيح 

          ميم المستمر لراغبي التعمم، وتوفر مواقف مشاركة المعمومات والمعارف لمجميع، وتدعم نظم التع
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية، ودراسة  وروابط جديدة لدى المتعممين لتعمم ميارات تصميم وا 

(Cherry،2015التي أوضحت نتائجيا فاعمية المقررات أٜٕٓنجييى،لج؛ ىدير ا )لكترونية ودورىا إل
نتاج األنشطة في تنمية الميارات، كما أكدت ع ديد من الدراسات عمى أىمية تنمية ميارات تصميم وا 
؛ سعد ٜٕٔٓ؛ بدرية عبدالسالم وأخرون،ٕٛٔٓ؛ حنان عمى،ٕٚٔٓاإللكترونية كدراسة)رشا إبراىيم، 

( ، كما أكدت توصيات بعض المؤتمرات والندوات كالمؤتمر العممي ٕٕٔٓ؛  زينب عمى، ٕٕٓٓإمام،
( عمى ضرورة اإلستفادة من الحوسبة السحابية في ٕٓٔٓكنولوجيا التعميم )السادس لمجمعية العربية لت

 المستجدات ( بتقديمٖٕٔٓالتعميم ) لتقنيات العمانية لمجمعية العممية التعميمية والمؤتمر الدولي الثاني
 والحوسبة السحابية. التعمم لتقنيات التعميمية

عام عمى األنشطة التقميدية ومعممات المغو  ومن خالل مالحضة الباحثة العتماد المعممات بشكل  
اإلنجميزية بشكل خاص ولما لتصميم األنشطة االلكترونية من أىمية كبيرة في جذب انتباه الطالب 
وتحفيزىم لعممية التعمم.ومن خالل ماسبق تحددت مشكمة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي:"ما 

نتاج األنشطة التعميمية فاعمية مقرر إلكترونى قائم عمى الحوسب ة السحابية لتنمية ميارات تصميم وا 
 اإللكترونية لدى معممات المغة اإلنجميزية بالقنفذة؟".
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 ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 ما فاعمية المقرر اإللكتروني القائم عمى الحوسبة السحابية في تنمية الجانب المعرفي لميارات تصميم

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لدى معممات المغة اإلنجميزية؟  وا 

ما فاعمية المقرر اإللكتروني القائم عمى الحوسبة السحابية في تنمية الجانب اآلدائي لميارات تصميم 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لدى معممات المغة اإلنجميزية؟  وا 

 أىداف البحث:
 إلي: ىدف البحث الحالي

  إعداد قائمة بميارات إنتاج وتصميم األنشطة التعميمية اإللكترونية الواجب توافرىا لمعممات المغة
 اإلنجميزية بالقنفذة.

  التعرف عمى فاعمية البرنامج القائم عمى الحوسبة السحابية في تنمية الجانب المعرفي لميارات
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية.  تصميم وا 

 عمى فاعمية البرنامج القائم عمى الحوسبة السحابية في تنمية الجانب اآلدائي لميارات  التعرف
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية.  تصميم وا 

 أىمية البحث:
 تتضح أىمية البحث الحالي في أنيا:

  محاولة إلضفاء عنصري الجاذبية والتشويق عمى تدريس مقرر مادة المغة اإلنجميزية مما يؤدى
لى زيادة دافعية المعممات لتدريس المادة التعميمية واإلعتماد عمى استخدام المستحدثات إ

 التكنولوجية في التعميم والتدريس. 

  تقديم برنامج معد فى ضوء تطبيقات الحوسبة السحابية من الممكن أن يستفيد بو الميتمين بإعداد
ميم بتبني أسموب الحوسبة السحابية بشكٍل عام المناىج والقائمين عمى التطوير في وزاره التربية والتع

 واالستفادة من خدماتيا فى التعميم.

  نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية من خالل إكساب الجوانب المعرفية واآلدائية لميارات تصميم وا 
 برنامج تدريبي مقترح قائم عمى بعض أنماط التعمم التشاركي اإللكتروني.
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  االستفادة من نتائج البحث الحالي عند صياغة مقرر مادة المغة اإلنجميزية يمكن لواضعي المناىج
 وتطويره أو عند وضع خطط مساعدة إثرائية.

  يسعى ىذا البحث إلى الدعوة إلى التوجيات الحديثة في مجال تقنيات التعمم واالتصال وتطبيقاتيا في
 لتعميمية.الميدان التربوي من ِقبل الباحثين والقائمين عمى العممية ا

 حدود البحث:
 إقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:

 اقتصر البحث عمى معممات المغة اإلنجميزية بمحافظة القنفذة بالمممكة العربية السعودية حدود بشرية:

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية باستخدام برنامج  حدود موضوعية: ميارات تصميم وا 
(Articulate Storyline) 

تم التطبيق عمى شبكة االنترنت عبر سحابة جوجل االفتراضية لدراسة المحتوى  حدود مكانية:
 والميارات.

 ه( الفصل الدراسي الثاني.ٕٗٗٔ/ٕٕٔٓتم تطبيق البحث في العام الدراسى ) حدود زمنية:

 فروض البحث: 
 لية:في ضوء نتائج الدراسات والبحوث السابقة يقترح البحث الحالي الفروض التا

 ( بين متوسطي درجات معممات ٘ٓ،ٓيوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
المجموعتين )الضابطة والتجريبية( فى التطبيق البعدي الختبار تحصيل الجانب المعرفي 

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لصالح المجموعة التجريبية.  لميارت تصميم وا 

 ( بين متوسطى درجات معممات ٘ٓ،ٓحصائية عند مستوى داللة )يوجد فروق ذات داللة إ
المجموعة التجريبية فى التطبيقين )القبمي والبعدي( الختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات 

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لصالح التطبيق البعدى.  تصميم وا 

 ( ٓيوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة،ٓ٘ ) بين متوسطي درجات معممات
المجموعتين )الضابطة والتجريبية( فى التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة الجانب اآلدائي 

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لصالح المجموعة التجريبية.  لميارات تصميم وا 
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 ( بين متوسطي درجات معممات ٘ٓ،ٓيوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
لمجموعة التجريبية فى التطبيقين )القبمي والبعدي( لبطاقة مالحظة الجانب اآلدائي لميارات ا

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لصالح التطبيق البعدي.  تصميم وا 

 متغيرات الدراسة
 مقرر إلكتروني قائم عمى الحوسبة السحابية. المتغير المستقل:

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية.ميارات تصميم  المتغيرات التابعة:  وا 

 التصميم التجريبي لمبحث:

 القياس البعدي المعالجة القياس القبمي مجموعتي البحث

 المجموعة التجريبية
اختبار تحصيل الجانب  -

 المعرفي

بطاقة مالحظة الجانب -

 اآلدائي

مقرر إلكتروني قائم عمى 

 الحوسبة السحابية

اختبار تحصيل الجانب  -

 معرفيال

بطاقة مالحظة الجانب -

 اآلدائي
 الطريقة التقميدية المجموعة الضابطة

 مصطمحات البحث:
 المقرر اإللكتروني: -
( بأنو: "مقرر يستخدم فى تصميم أنشطة ومواد ٕٛ٘، ٕٕٔٓعرفو )صالح الرواضية وآخرون،   

ية ليتالئم مع المدرسة تعميمية تعتمد عمى الحاسوب وىي غنية بمكونات الوسائط المتعددة التفاعم
 اإللكترونية يجب نشره عمى اإلنترنت".

مقرر تعميمي إلكتروني يحتوي عمى األنشطة التعميمية التى تم  وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو    
تصميميا من خالل بعض تطبيقات الحوسبة السحابية وتتكامل فييا الوسائط المتعددة والفائقة حيث 

نتاج األنشطة اإللكترونية.تمكن المعممة من تنمي  ة قدرتيا عمى ميارات تصميم وا 
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 الحوسبة السحابية: -
( بأنيا: "تقنية تعتمد عمى توفر خوادم ٚٙ، ٕٚٔٓعرفيا كال من )ميا القحطانى، ألفت فودة،    

يمكن الوصول إلييا عن طريق اإلنترنت، تسمح لممستخدم بالحصول عمى سعة تخزينية فى ىذه 
تمفة بحيث يتمكن المستخدم من الدخول عمى حسابة من أي مكان تتوفر فيو الخوادم بسعات مخ

 خدمة اإلنترنت دون الحاجة لتحميميا فى حاسوبو وتتيح لو خدمة تخزين ممفاتو ومشاركتيا مع الغير".
( التابعة لشركة Google Sitesاستخدام خدمة المواقع المجانية ) وتعرفيا الباحثة إجرائياً     

(Google) ،نتاج  لتخزين ممفات ومقاطع فيديو والمحتوى التعميمي الالزم لتنمية ميارات تصميم وا 
المغة اإلنجميزية بمحافظة القنفذة بالمممكة العربية  لمعممىاألنشطة التعميمية اإللكترونية والتي يمكن 

نترنت السعودية الوصول إلييا عبر اإلنترنت من أي مكان وفي أي زمان في حالة توافر خدمة اإل
 لدييم دون الحاجة لتحميميا عمى اجيزتيم.

 األنشطة التعميمية اإللكترونية: -
( بأنيا"ىي جميع الجيود التي يقوم بيا التالميذ وفق ٜٔٗ، ٕٙٓٓعرفيا )صالح الدين محمود،   

ستعداداتيم وقدراتيم داخل الفصل وخارجو وتحت إشراف المعممة،  برنامج معين ووفق ميوليم وا 
ررات الدراسية ويحقق أىدافًا تربوية وفي ضوء اإلمكانات المتاحة ويعتبر جزءًا من تقويم ويخدم المق

 العممية التعميمية.

الممارسات التعميمية وجميع األعمال التي يمكن أن يقوم بيا المتعمم  وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا   
لمقصودة بإشراف المعممة بقصد بناء داخل الصف الدراسي وخارجو كجزء من عممية التعميم والتعمم ا

كتساب الميارات الالزمة في العممية التعميمية بما يساعد في النمو الذىني لدى المتعممين  الخبرات وا 
ثراء الحصيمة المغوية والمعرفية لدييم.  وا 

جراءاتو  منيجية البحث وا 
 منيج البحث:-

                 المتغير المستقل اتبع البحث الحالي المنيج شبو التجريبي: لمعرفة فاعمية 
نتاج األنشطة  )مقرر إلكتروني قائم عمى الحوسبة السحابية( عمى المتغير التابع )ميارات تصميم وا 
التعميمية اإللكترونية(، واتَّبعت الباحثة التصميم التجريبي ذو المجموعتين )المجموعة الضابطة والتي 

ريبية التي درست من خالل المقرر اإللكتروني القائم عمى درست بالطريقة المعتادة، المجموعة التج
 الحوسبة السحابية(.
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 مجتمع البحث والعينة: -
تكون مجتمع البحث من جميع معممات المغة اإلنجميزية بمحافظة القنفذة بالمممكة العربية 

يم إلى ( معممة من معممات المغة اإلنجميزية، وتم تقسيمٓ٘السعودية، وتكونت عينة البحث من )
( معممة درست باستخدام مقرر إلكتروني قائم عمى ٕ٘مجموعتين، مجموعة تجريبية وبمغ قواميا )

         ( معممة درست باستخدامٕ٘تطبيقات الحوسبة السحابية، ومجموعة ضابطة وبمغ قواميا )
 الطريقة التقميدية.

 إجراءات البحث-
 تمثمت إجراءات البحث في الخطوات التالية

 أعداد أدوات البحث والقياس: اواًل:
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية -1  بناء قائمة بميارات تصميم وا 

 وقد قامت الباحثة بما يمي:

  نتاج األنشطة التعميمية تحديد اليدف من القائمة، والذي يتمثل في استخالص ميارات تصميم وا 
 اإللكترونية لدى معممات المغة اإلنجميزية.

  األدبيات والدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بميارات ميارات تصميم مراجعة بعض
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية.  وا 

  نتاج األنشطة التعميمية في ضوء ذلك تم استخالص الميارات األساسية لميارات تصميم وا 
 .اإللكترونية والميارات الفرعية لكل منيا ومؤشرات األداء لكل ميارة فرعية

  وقد تم عرض القائمة في صورتيا األولى عمى مجوعة من المحكمين وقد تم تعديل وحذف
نتاج األنشطة  ضافة بعض العبارات، وقد بمغت الصورة النيائية لميارات ميارات تصميم وا  وا 

 .( ميارة فرعيةٖٓ( ميارات رئيسة )٘)التعميمية اإللكترونية إلى 

 وىو معامل ثبات  ٙٛ.ٓعامل ألفا كرو نباخ فكان تم التحقق من ثبات القائمة من خالل م
 مقبول.
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 إعداد المقرر اإللکتروني القائم عمى الحوسبة السحابية: -2
وتصميم موقع تعميمي  من خالل إنشاء إعداد المقرر اإللکتروني القائم عمى الحوسبة السحابيةتم 

لممقرر اإللكتروني وىي  ( وتكون من مجموعة من المكونات األساسيةGoogle Sitesمجاني عمى )
الصفحة الرئيسة لممقرر_ أدوات المقرر_ لوحة اإلعالنات_ لوحة النقاش_ غرفة الحوار_ ) كما يمي:

( ٘تم تقسم محتوى المقرر الى )، ومحتوى المقرر_ مركز البريد اإللكتروني(_ معمومات عن المقرر
مشاىد والشرائح، ميارات إدراج وتحرير مديوالت تعميمية كما يمي:)ميارات التعامل مع السيناريو وال

الوسائط المتعددة فى المقرر اإللكتروني، ميارات إدراج الكائنات التفاعمية فى المقرر اإللكتروني، 
 ميارات بناء األنشطة فى المقرر اإللكتروني، ميارات بناء بنوك األسئمة وأسئمة االختبار(

نتاج إعداد االختبار التحصيمى المرتبط بالجانب  -3 المعرفي لميارات تصميم وا 
 األنشطة التعميمية اإللكترونية:

نتاج األنشطة التعميمية  تم إعداد اختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 
 اإللكترونية وفقًا لمخطوات التالية:

 تحديد اليدف من االختبار: -
نتاج األنشطة التعمي مية اإللكترونية لدى ىدف االختبار إلى قياس بعض ميارات تصميم وا 

 معممات المغة اإلنجميزية.

تحديد نواتج التعمم المستيدفة المتضمنة في اختبار تحصيل الجانب المعرفي  -
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية:  لميارات تصميم وا 

تم تحديد المستويات المعرفية المتضمنة في اختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم    
نتا  ج األنشطة التعميمية اإللكترونية، وىذه المستويات تتمثل في: )التذكر _ الفيم _ التطبيق(.وا 

نتاج  - إعداد جدول مواصفات اختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 
 األنشطة التعميمية اإللكترونية:

 تم إعداد جدول مواصفات لموازنة مكونات االختبار، والجدول التالي يوضح ذلك.
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نتاج األنشطة 1جدول )  ( جدول مواصفات االختبار التحصيمي لميارات تصميم وا 
 التعميمية اإللكترونية

األسئمة  الموضوعات
 والدرجات

مجموع  األىداف السموكية
 األسئمة

مجموع 
 األىداف

األوزان النسبية 
 التطبيق الفيم التذكر لمموضوعات

التعامل مع السيناريو 
 حوالمشاىد والشرائ

 %ٕ٘ ٛ ٛ ٗ ٔ ٖ األسئمة
 ٗ ٔ ٖ الدرجات

إدراج الكائنات التفاعمية 
 فى المقرر اإللكترونى

 %ٕ٘ ٜ ٜ ٗ ٕ ٖ األسئمة
 ٗ ٕ ٖ الدرجات

بناء بنوك األسئمة 
 وأسئمة االختبار

 %ٕ٘ ٔٔ ٔٔ ٘ ٗ ٕ األسئمة
 ٘ ٗ ٕ الدرجات

إدراج الوسائط المتعددة 
 فى المقرر اإللكترونى

 %ٛ ٖ ٖ ٖ - - سئمةاأل
 ٖ - - الدرجات

بناء األنشطة فى 
 المقرر اإللكتروني

 %ٚٔ ٜ ٜ ٕ ٗ ٖ األسئمة
 ٕ ٗ ٖ الدرجات

  ٓٗ ٓٗ ٛٔ ٔٔ ٔٔ مجموع األسئمة
 ٛٔ ٔٔ ٔٔ مجموع الدرجات %ٓٓٔ

 - - %ٕ٘ %٘،ٕٚ %٘،ٕٚ األوزان النسبية لألىداف

 صياغة مفردات االختبار: -
لباحثة بصياغة مفردات االختبار من نوع اختيار من متعدد، بعد اإلطالع عمى اإلطار قامت ا   

 النظري وبعض االختبارات التي وردت في بعض البحوث السابقة.
 صياغة تعميمات االختبار: -
تم صياغة تعميمات االختبار بطريقة سيمة لممعممات، وتم التأكد من وضوح التعميمات من خالل    

 بار عمى العينة االستطالعية.تجريب االخت
 عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين: -
تم عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة من السادة المحكمين الخبراء والمتخصصين    

( ميارات رئيسية ٘( سؤااًل وقد إشتمل االختبار عمى )ٓٗفى مجال تقنيات التعميم، وقد تكون من )
بداء الرأي فيوكل ميارة رئيسية ي            ندرج تحتيا ميارات فرعية، وذلك لمتأكد من صالحية االختبار وا 

 من حيث:
 .مدي مالئمة فقرات االختبار الجوانب المعرفية لممعممات 
 .مدي السالمة المغوية لفقرات االختبار 
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  بة لميدف الذي مقترحات المحكمين في ضوء مالحظاتيم؛ وقد وجد المحكمين أن أسئمة االختبار مناس
وضعت من أجمة ولكنيم أضافوا بعض التعديالت وىي: )إعادة الصياغة المغوية لبعض األسئمة_ 

 اختصار بعض العبارات لبعض األسئمة(.
وفي ضوء آراء السادة المحكمين تم إجراء التعديالت الالزمة عمى االختبار، وأصبح االختبار مشتمالً     

تحت كل منيا عددًا من الميارات فرعية وبذلك أصبح االختبار يحتوي ( ميارات رئيسة يندرج ٘عمى )
 ( سؤاالً، كل سؤال متعمق بميارة فرعية.ٓٗعمى )
 إعداد مفتاح التصحيح لالختبار: -
( سؤااًل من نوع ٓٗبعد المرور بالخطوات السابقة تم إعداد الصورة األولية لالختبار والتي تمثمت في )   

ن ثم تم إعداد مفتاح لتصحيح االختبار بعد تقدير درجاتو بإعطاء السؤال )درجة االختيار من متعدد، وم
 واحدة( لإلجابة الصحيحة و)صفر( لإلجابة الخاطئة.

 التجربة االستطالعية لالختبار: -
( معممة من معممات المغة اإلنجميزية غير عينة ٕٓتم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية قواميا )

 بمدارس القنفذة بالمممكة العربية السعودية، وذلك بيدف:البحث األساسية 
نتاج  - أ حساب الصدق لالختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

 األنشطة التعميمية:
تم حساب الصدق لالختبار، بحساب معامل االرتباط بين درجات مفردات كل مستوي من    

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية مع الدرجة  المستويات المعرفية الختبار تحصيل ميارات تصميم وا 
 الكمية لكل مستوي، ويوضحيا الجدول التالى:

( معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل مستوي والدرجة الكمية الختبار تحصيل الجانب 2جدول )
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية  المعرفي لميارات تصميم وا 

نتاج اختبار تحصيل الجان ب المعرفي لميارات تصميم وا 
 األنشطة التعميمية

معامل اإلرتباط بالنسبة لمدرجة 
 الكمية

مستوى 
 الداللة

 ٔٓ،ٓ **ٕٔٛ،ٓ تذكر
 ٔٓ،ٓ **ٖٙٚ،ٓ فيم
 ٔٓ،ٓ **ٜٚٚ،ٓ تطبيق

 ٓ‚ٔٓ)**( دال عند 
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من خالل النتائج التي أسفرت عنيا معامالت االرتباط، يتضح أنيا جميعًا تراوحت بين 
(، وبذلك يكون االختبار ُمناسبًا لمتطبيق ٔٓ،ٓ(، وىي جميعيا دالة عند مستوي )ٕٔٛ،ٓ،ٖٙٚ،ٓ)

 عمى مجموعة البحث األساسية.
نتاج   - ب حساب الثبات الختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

 األنشطة التعميمية اإللكترونية:
ائج تقريبًا إذا ما ُأعيد تطبيقو أكثر من مرة عمى ُيقصد بثبات االختبار أن ُيعطي االختبار نفس النت   

نفس األفراد تحت نفس الظروف، وقد تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لحساب معامل الثبات الختبار 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية، وىي كما يوضحيا  تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

 الجدول التالى:
نتاج األنشطة التعميمية ( معامل ث3جدول ) بات اختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

 اإللكترونية باستخدام )ألفا كرونباخ(

مستويات اختبار تحصيل الجانب المعرفي 
نتاج األنشطة التعميمية  لميارات تصميم وا 

 اإللكترونية
 التباين ع م ن

معامل ثبات ألفا 
 كرونباخ

 ٙٓٛ،ٓ ٕ٘،ٓٔ ٕٓ،ٖ ٓٙ،ٙ ٔٔ تذكر

 ٘٘ٚ،ٓ ٛٛ،ٛ ٜٛ،ٕ ٓٗ،ٙ ٔٔ فيم

 ٕٛٚ،ٓ ٜٚ،ٗٔ ٘ٛ،ٖ ٓ٘،ٜ ٛٔ تطبيق

 ٓٙٛ،ٓ ٖٙ ٜٗ،ٚ ٓ٘،ٕٕ ٓٗ االختبار ككل

        يتضح من جدول السابق أن قيمة معامل الثبات لالختبار ككل كما أسفر عنيا تطبيق معادلة   
 الختبار قيد البحث.( وىي قيمة مرتفعة، وىذا ُيعد ثبات آٙٛ،ٓ)ألفا كرونباخ( ىي )

حساب معامالت السيولة والصعوبة لمفردات اختبار تحصيل الجانب المعرفي  - ج
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية:  لميارات تصميم وا 

إن اليدف من حساب معامالت السيولة والصعوبة لمفردات االختبار ىو حذف المفردات المتناىية    
( فأكثر، والمفردات المتناىية في الصعوبة، والتي يبمغ ٜ،ٓولتيا )في السيولة؛ والتي يبمغ معامل سي

(، وذلك في ضوء النتائج التي ٖٛٙ، ٜٜٚٔ( )فؤاد البيي السيد،ٔٓ،ٓمعامل صعوبتيا فأقل )
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أسفرت عنيا التجربة االستطالعية لالختبار، وبحساب معامل السيولة لكل مفردة من مفردات اختبار 
( ٓٚ،ٓ(، وأن أكبر معامل سيولة )ٛ( في المفردة )٘ٗ،ٓمل سيولة بمغ )التحصيل، ُوجد أن أقل معا

(، وىذه النتائج في حدود المسموح بو لقبول المفردة، وتضمينيا في االختبار. )فؤاد ٖٔفي المفردة )
 (.ٜٖٙ، ٜٜٚٔالبيي السيد،

حساب معامالت التمييز لمفردات اختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات  - د
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية:لميارات تصم  يم وا 

نتاج األنشطة     إن اليدف من حساب معامل التمييز لمفردات اختبار تحصيل ميارات لميارات تصميم وا 
التعميمية اإللكترونية، ىو معرفة قدرة كل مفردة من مفردات االختبار عمي التمييز بين األداء المرتفع واألداء 

ة التجربة االستطالعية، وتم حساب قدرة المفردة عمي التمييز باستخدام معادلة معامل المنخفض ألفراد مجموع
( )رجاء محمود أبو ٕ،ٓتمييز المفردة وتعتبر قدرة المفردة غير مميزة إذا قل معامل التمييز عن )

ٔ،ٙٗٙعالم، ٓ،ٙٗ،ٓ(؛ وبحساب معامل التمييز لمفردات االختبار ُوجد أنيا تتراوح بين )ٜٜٛ ،٘ وىي ( ٓ
 (.ٕ،ٓفي حدود المدي المعقول؛ فالحد األدني لمعامل التمييز في االختبار الجيد )

تحديد الزمن الالزم ألداء االختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم  - ه
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية:  وا 

قتو كل معممة في مجموعة تم تحديد الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار؛ بتسجيل الزمن الذي استغر    
 التجربة االستطالعية إلنياء اإلجابة عن مفردات االختبار ثم حساب متوسط مجموع تمك األزمنة:

  = دقيقة. ٓٓٙمجموع األزمنة 
  = معممة. ٕٓعدد أفراد المجموعة االستطالعية 

  =دقيقة. ٖٓ=  ٓٓٙ الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار 
 ٕٓ 

نتاج يتضح مما سبق أ    ن الزمن الالزم لتطبيق اختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 
( دقيقة، وقد تم اإللتزام بيذا الزمن عند التطبيقين )القبمي ٖٓاألنشطة التعميمية اإللكترونية ىو )

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية عمى مجموعة التجربة  والبعدي( الختبار تحصيل ميارات تصميم وا 
 األساسية.
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نتاج  - و الصورة النيائية الختبار تحصيل الجانب المعرفى لميارات تصميم وا 
 األنشطة التعميمية اإللكترونية:

نتاج األنشطة التعميمية     بعد إجراء التعديالت عمى اختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 
مى حساب صدقو، وثباتو، ومعامل السيولة اإللكترونية في ضوء آراء المحكمين وتوجيياتيم، وبناءًا ع

والصعوبة ومعامل التمييز، وحساب الزمن الالزم لإلجابة عن مفرداتو، أصبح اختبار تحصيل الجانب 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية في صورتو النيائية صالحًا لمتطبيق عمى  المعرفي لميارات تصميم وا 

 مجموعة البحث األساسية.

نتاج األنشطة التعميمية إعداد بطا-4 قة مالحظة الجانب اآلدائى لميارات تصميم وا 
 تم إعداد بطاقة المالحظة وفقًا لمخطوات التالية:واإللكترونية: 

 تحديد اليدف من بطاقة المالحظة: -
تيدف بطاقة المالحظة الُمّعدة في البحث الحالى إلى قياس آداء معممات المغة اإلنجميزية لميارات    

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية. ميارات  تصميم وا 

 تحديد محاور بطاقة المالحظة: -
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية بصورتيا األولية عمى     إشتممت بطاقة مالحظة ميارات تصميم وا 
 ( ميارة فرعية، كما ىو موضح فى:ٖٓ( ميارات رئيسة، )٘)

 ا الفرعية في الصورة األولية لبطاقة المالحظة( عدد الميارات الرئيسة ومياراتي4جدول )

 عدد الميارات الفرعية بكل ميارة رئيسة الميارات الرئيسية م

 ٜ ميارات التعامل مع السيناريو والمشاىد والشرائح. ٔ
 ٖ ميارات إدراج وتحرير الوسائط المتعددة فى المقرر اإللكترونى. ٕ
 ٜ لمقرر اإللكترونى.ميارات إدراج الكائنات التفاعمية فى ا ٖ
 ٘ ميارات بناء األنشطة فى المقرر اإللكترونى. ٗ
 ٗ ميارات بناء بنوك األسئمة وأسئمة االختبار. ٘

 ٖٓ اإلجمالى
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وقد تم اختيار تمك الميارات الرئيسة، بحيث يمكن من خالليا آداء معممات المغة اإلنجميزية     
نتاج األنشطة التعميمية  اإللكترونية أثناء قياميم بالخطوات اإلجرائية المكونة ليذه لميارات تصميم وا 

 الميارات الفرعية.
 تعميمات بطاقة المالحظة: -

تم إعداد تعميمات مرتبطة بتطبيق بطاقة المالحظة لتدريب المعممات عمييا باستخدام معمل 
 الكمبيوتر، كما يمي:

 .قراءة التعميمات كاممة قبل استخدام البطاقة 
 رات الفرعية لتنفيذ كل ميارة وقراءتيا بدقة فائقة.مراجعة الميا 
 .التعرف عمى معايير أداء الميارات الفرعية 
 .تسجيل زمن البدء واإلنتياء من كل ميارة رئيسة 
 .إعطاء المعممة الورقة الخاصة بالميارات المطموب منو إتقانيا 
 معايير أداء الخطوات اإلجرائية لمميارات الفرعية: -
 ة الكمبيوترية )دقة األداء_السرعة(.البراعة اليدوي 
 .تنفيذ الميارات باستخدام معمل الكمبيوتر 
مستويات التقويم )حسب مدرجات التقدير( لتنفيذ الميارات الفرعية المكونة  -

 لمميارة الرئيسة:
 تعطي المعممة أّى من المستويات اآلتية: إذا انطبق عمى أدائيا الشروط المالئمة لألداء:  
 لة تأديتيا لمميارة الفرعية التي تندرج أسفل الميارة الرئيسة، )ُتعطي درجة واحدة(.أدت: في حا 

 .)لم تؤِد: في حالة عدم تأديتيا لمميارة الفرعية التي تندرج أسفل الميارة الرئيسة، )ُتعطي صفر 

 طريقة تصحيح البطاقة: -
تم تصحيح بطاقة المالحظة؛ بحيث تأخذ المعممة درجة واحدة لألداء الصحيح، صفر لألداء    

الخطأ، وعميو فإن أعمي درجة تمكن أن تحصل عمييا المعممة فى حالة قياميا بجميع الخطوات 
 ( درجة.ٖٓالالزمة لتنفيذ كل ميارة من الميارات الفرعية الرئيسة باستخدام معمل الكمبيوتر ىي )
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 صدق بطاقة المالحظة: -
تم التاكد من صدق بطاقة المالحظة كآداة لقياس مستوي آداء معممات المغة اإلنجميزية لميارات     

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية عن طريق الصدق الظاىري )صدق المحكمين(،  تصميم وا 
 وحساب اإلتساق الداخمى لبطاقة المالحظة.

 ين(:الصدق الظاىري )صدق المحكم -
تم عرض بطاقة المالحظة في صورتيا األولية عمى مجموعة من السادة المحكمين الخبراء    

بداء الرأي فييا من  والمتخصصين فى مجال تقنيات التعميم، وذلك لمتأكد من مناسبة بطاقة المالحظة وا 
الفرعية التي حيث: مناسبتيا لميدف الذي أعدت من أجمة، سالمة صياغة عباراتيا، شموليا الميارات 

تندرج تحت كل ميارة رئيسة، مدي إمكانية مالحظة األداءات المرتبطة بالميارة، وقد وجد المحكمين أن 
 بطاقة المالحظة مناسبة لميدف الذي وضعت من أجمة وتم إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكمين.

 الصورة النيائية لبطاقة المالحظة: -
بطاقة المالحظة في ضوء آراء المحكمين وتوجيياتيم، أصبحت في صورتيا بعد إجراء التعديالت عمى  

( ٘النيائية صالحة لمتطبيق عمى مجموعة البحث األساسية، وأصبحت بطاقة المالحظة مشتممة عمى )
 ( ميارة فرعية.ٖٓميارات رئيسة )

 مادة المعالجة التجريبية  -ثانًيا
عدادADDIEالتعميمي "اعتمدت الباحثة عمى النموذج العام لمتصميم             " في تصميم وا 

مادة المعالجة التجريبية، وذلك لسيولة ومرونة عناصر النموذج العام لمتصميم، وضوح خطواتو 
وبساطتيا، صالحية النموذج ألي نوع من التصميمات التعميمية، ويتألف النموذج من خمسة مراحل 

              ، ومرحمة التطوير/Designومرحمة التصميم  ،Analysisأساسية والتي تشمل: مرحمة التحميل 
  .Evaluation ، ومرحمة التقويمImplementation، ومرحمة التنفيذ Developmentاإلنتاج 
         (، تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني، حيث قامت الباحثة ٖٓ، ٕٗٔٓ)عزمي، 

          ( خدمة المواقع المجانية التابعةGoogle Sites) وتصميم موقع تعميمي مجاني عمى بإنشاء
 ، وتكون من مجموعة من المكونات األساسية لممقرر اإللكتروني وىي كما يمى:(Google)لشركة 

الصفحة الرئيسة لممقرر_ أدوات المقرر_ لوحة اإلعالنات_ لوحة النقاش_ غرفة الحوار_ معمومات )
، وفيما يمي شرحًا تفصيميًا ليذه المراحل وكيفية البريد اإللكتروني( محتوى المقرر_ مركز_ عن المقرر

   تطبيقيا عمى البحث الحالي:
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وىي أولى خطوات التصميم وتشتمل ىذه المرحمة عمى  مرحمة التحميل: -أ
 الخطوات اآلتية: 

عمييـا خـالل تم في ىذه المرحمة تحديد االحتياجات والتي سوف يـتم التـدريب يو  :تحديد االحتياجات -
 البرنامج التدريبي.

تحديد الخصائص العممية والشخصية لمعممات المغة يتم وفييا تحميل خصائص المتعممين:  -
 اإلنجميزية.

وفي ىذه المرحمة يتم تحديد المصادر  :اختيار المصادر التعميمية التي تساند األنشطة التعميمية -
نتاج األنشطة واألدوات التي تساند األنشطة التعميميـة ال تي يتم تنفيذىا لتنمية ميارات تصميم وا 

  .اإللكترونية
 وتمر مرحمة التصميم بمجموعة من المراحل نعرضيا فيما يأتي: :مرحمة التصميم -ب 
معرفة فاعمية مقرر إلكتروني قائم عمى الحوسبة السحابية تحديد األىداف العامة: وتمثمت في  -

نتاج األ نشطة التعميمية اإللكترونية لدى معممات المغة اإلنجميزية بالقنفذة لتنمية ميارات تصميم وا 
 .مقارنًة بالتدريس بالطرق التقميدية

تحديد محتوى وموضوعات التعمم: يتم تحديد محتوى وموضوعات البرنامج من خالل مراعاة  -
نتاجاحتياجات المعممات واالطالع عمى األدبيات والبحوث المتعمقة بميارات  األنشطة  تصميم وا 

 .التعميمية اإللكترونية
وفي ىذه المرحمة يتم تحديد األنشطة  :تصميم أنشطة التعمم المناسبة لتحقيق األىداف المحددة -

والممارسات التي ينفذىا المعمم والمتعمم خالل السير في عمميات التعمم بسحابة جوجل، وكذلك 
  .نوع وطبيعة كل أنشطة الممارسة

              تصميم موقع تعميمي مجانى عمى: تم تحديد بيئة التعمم والمتمثمة في تحديد بيئة التعمم -
(Google Sites.معتمدا عمى الحوسبة السحابية لموقع جوجل ) 
تحديد وسائط التعمم: يتم اختيار الوسائط بما يتناسب مع طبيعة اليدف وخصائص المعممات،  -

ب اإللكترونية، والصور التعميمية، ومقاطع الفيديو وتنوع الوسائط بين استخدام: الممفات والكت
 وعروض تقديمية لمالئمة البرنامج التدريبي.

 تحديد استراتيجيات وطرق التدريس: حيث يتم االعتماد عمى استراتيجية التعمم الذاتي. -
ق تحديد أساليب التقويم: تنوعت أساليب التقويم وذلك من خالل ما يمي: التقويم القبمي بتطبي -

 المقياس قبمي، والتقويم البعدي ألدوات البحث.
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تم إنتاج المواد والوسائط التدريبية التي تم تحديدىا، واختيارىا في مرحمة مرحمة التطوير )اإلنتاج(:  -ج
التصميم، وذلك من خالل رقمنو ىذه العناصر وتم ذلك من خالل استخدام مجموعة من البرامج 

(Photoshop )( ،لتحرير الصورCamtasia Studio لتحرير مقاطع الفيديو، برنامج )
PowerPoint 2016  تخزينيا ورفعيا عمى سحابة جوجلإلنتاج العروض التقديمية، كذلك يتم 

(Google Drive). 
وبعد التأكد من صالحية موقع جوجل لمتطبيق تم التطبيق من خالل إرسال رابط  :مرحمة التطبيق -د

يق المقرر ويتم توضيح ذلك تفصيميا في الجزء الخاص بتنفيذ الموقع لممعممات لمبدء في تطب
 تجربة البحث.

ثم إجراء التجربة بتطبيق المقرر عمى معممات المغة  ،تم تطبيق المقياس قبمًيا مرحمة التقويم: -ه
فاعمية مقرر إلكتروني اإلنجميزية، تم تطبيق المقياس بعدًيا ومن ثم تحميل نتائج الدراسة، وتحديد 

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لدى قائم  عمى الحوسبة السحابية لتنمية ميارات تصميم وا 
 معممات المغة اإلنجميزية بالقنفذة.

 األساليب اإلحصائية:
استخدمت الباحثة االساليب اإلحصائيات المناسبة لمبحث الحالي وتم استخدام برنامج 

SPSS .ألجراء التحميالت اإلحصائية 
 فيذ تجربة البحث:ثالثًا: تن

تم تطبيق المقرر اإللكتروني القائم عمى الحوسبة السحابية في تنمية التطبيق الميداني:  -1
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لدى معممات المغة اإلنجميزية، وقد تم  ميارات تصميم وا 

لمبحث وتم التطبيق الميدانى  Google Siteنشر المقرر عمى االنترنت من خالل تطبيق 
 وفقًا لممراحل اآلتية:

 المرحمة األولي: التطبيق القبمي ألدوات البحث: - أ
 تم تنفيذ ىذه المرحمة وفقًا لعدد من اإلجراءات يمكن تحديدىا في اآلتي:

 م.ٕٕٔٓ/ٖ/ٔٔالتطبيق القبمي لبطاقة المالحظة يوم )األربعاء( الموافق 
 نتاج األنشطة التعميمية التطبيق القبمي الختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارا ت تصميم وا 

 م.ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٔاإللكترونية يوم )الخميس( الموافق
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  تم تصحيح اإلجابات، ورصد الدرجات والتأكد من تكافؤ المجموعتين )التجريبية والضابطة( في
نتاج األنشطة التعميمية  بطاقة المالحظة، واختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

، تم استخدام معادلة "ت" لمجموعتين غير مرتبطتين؛ لبحث داللة الفرق بين اإللكترونية
متوسطي درجات كل من المجموعتين )التجريبية والضابطة( عمي اآلدوات والدرجة الكمية قبميًا، 

(، الفرق بين متوسطي درجات كل من المجموعتين )التجريبية ٙ(، وجدول )٘ويوضح جدول )
ة ومستوي الداللة اإلحصائية، وذلك عمي )بطاقة المالحظة، اختبار والضابطة( والدرجة الكمي

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية( قبميًا.  تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

( قيمة "ت" وداللتيا اإلحصائية لمفروق بين متوسطي درجات كل من المجموعة 5جدول )
ت الرئيسة لبطاقة مالحظة الجانب المياري لميارات التجريبية والمجموعة الضابطة في الميارا

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية والدرجة الكمية قبمياً   تصميم وا 

الميارات الرئيسة 
 لبطاقة المالحظة

مجموعتا 
 البحث

 ت د.ح ع م ن
مستوى 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التعامل مع السيناريو 
 والمشاىد والشرائح

 غير دالة ٕٚٙ،ٓ ٕٙٗ،ٓ ٛ٘ ٓ٘،ٕ ٚٓ،ٕ ٖٓ التجريبية
 ٖٗ،ٕ ٓٛ،ٔ ٖٓ الضابطة

    
إدراج وتحرير الوسائط 
المتعددة فى المقرر 

 اإللكترونى

 غير دالة ٓٙ٘،ٓ ٙٛ٘،ٓ ٛ٘ ٜٗ،ٓ ٖٚ،ٓ ٖٓ التجريبية

 ٔٛ،ٓ ٓٙ،ٓ ٖٓ الضابطة
    

إدراج الكائنات 
التفاعمية فى المقرر 

 اإللكترونى

 غير دالة ٜٔٚ،ٓ ٕٚٙ،ٓ ٛ٘ ٕٗ،ٕ ٕ ٖٓ التجريبية

 ٕٗ،ٕ ٖٛ،ٔ ٖٓ الضابطة
    

بناء األنشطة فى 
 المقرر اإللكترونى

 غير دالة ٖٓٙ،ٓ ٕٗ٘،ٓ ٛ٘ ٖٔ،ٔ ٔ ٖٓ التجريبية
 ٘ٔ،ٔ ٖٛ،ٓ ٖٓ الضابطة

    
بناء بنوك األسئمة 
 وأسئمة االختبار

 غير دالة ٕٙٙ،ٓ ٜٓٗ،ٓ ٛ٘ ٓٔ،ٔ ٚٚ،ٓ ٖٓ التجريبية
 ٓٓ،ٔ ٖٙ،ٓ ٖٓ الضابطة

    
 البطاقة ككل

 غير دالة ٘٘ٙ،ٓ ٜٗٗ،ٓ ٛ٘ ٗٚ،ٚ ٚ٘،ٙ ٖٓ التجريبية
 ٜٔ،ٚ ٓٚ،٘ ٖٓ الضابطة
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رررر   

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين    
نتاج )التجريبية والضابطة( في الميارات الرئيسة لبطاقة مالحظة الجانب المياري لميارات تصم يم وا 

األنشطة التعميمية اإللكترونية والدرجة الكمية لمبطاقة؛ حيث جاءت جميع قيم "ت" أقل من القيمة 
( مما يدل عمى ٕٓ،ٕ( = )ٛ٘( ودرجات حرية )٘ٓ،ٓالجدولية حيث "ت" الجدولية عند مستوي )

يارات تصميم تكافؤ المجموعتين في الميارات الرئيسة لبطاقة لبطاقة مالحظة الجانب اآلدائى لم
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية القبمي.  وا 

( قيمة "ت" وداللتيا اإلحصائية لمفروق بين متوسطي درجات كل من المجموعتين 6جدول )
نتاج  )التجريبية والضابطة( في مستويات االختبار التحصيمى لمجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

 جة الكمية قبمياً األنشطة التعميمية اإللكترونية والدر 

مستويات اختبار 
تحصيل ميارات تصميم 
نتاج األنشطة التعميمية  وا 

 اإللكترونية

مجموعتا 
مستوي  ت د.ح ع م ن البحث

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 غير دالة ٛٚٙ،ٓ ٕٗ،ٓ ٛ٘ ٖٔ،ٕ ٚ٘،٘ ٖٓ التجريبية تذكر

     ٖٙ.ٕ ٖٓ،٘ ٖٓ الضابطة 
 غير دالة ٗٗٛ،ٓ ٕٓ،ٓ ٛ٘ ٛٛ،ٕ ٓٔ،٘ ٖٓ التجريبية فيم

     ٖٓ،ٕ ٜٚ،ٗ ٖٓ الضابطة 
 غير دالة ٜٔٚ،ٓ ٕٚ،ٓ ٛ٘ ٖٙ،ٖ ٖٙ،ٛ ٖٓ التجريبية تطبيق

     ٓٔ،ٗ ٖٚ،ٛ ٖٓ الضابطة 
 غير دالة ٖٗٚ،ٓ ٖٖ،ٓ ٛ٘ ٙٚ،ٚ ٖٓ،ٜٔ ٖٓ التجريبية االختبار ككل

     ٜٓ،ٚ ٖٙ،ٛٔ ٖٓ الضابطة 

ق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات (، عدم وجود فر ٙ( وجدول )٘يتضح من جدول )    
المجموعتين )التجريبية والضابطة( والدرجة الكمية قبميًا، وذلك في )بطاقة المالحظة، اختبار تحصيل 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية(؛ حيث جاءت جميع قيم "ت"  الجانب المعرفى لميارات تصميم وا 

( ٕٓ،ٕ( = )ٛ٘( ودرجات حرية )٘ٓ،ٓية عند مستوي )أقل من القيمة الجدولية حيث "ت" الجدول
مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين في )بطاقة المالحظة، اختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات 

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية(.  تصميم وا 
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 المرحمة الثانية: تنفيذ تجربة البحث: - ب
عمى معممات المغة اإلنجميزية عينة البحث والمتمثمة في بعد اإلنتياء من تطبيق أدوات البحث قبميًا    

المقرر اإللكترونى القائم عمى المجموعتين )الضابطة والتجريبية( بمدارس مدينة أبيا تم تطبيق 
عمى معممات المجموعة التجريبية، بينما تم التدريس لممجموعة الضابطة باستخدام الحوسبة السحابية 

( ٙم، لمدة )ٕٕٔٓ/ٗ/ٕٙم وحتى الفترة ٕٕٔٓ/ٖ/٘ٔة وذلك في الفترة من الطريقة التقميدية المعتاد
 أسابيع بواقع )حصتين( أسبوعيًا.

 المرحمة الثالثة: التطبيق البعدي ألدوات البحث: -ج
بعد اإلنتياء من التدريس لممجموعتين السابق ذكرىم قامت الباحثة بالتطبيق البعدي )لبطاقة    

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية( المالحظة، واختبار تحصيل  الجانب المعرفى لميارات تصميم وا 
م، وقد ُروعي في التطبيق البعدي اإللتزام ٕٕٔٓ/ٗ/ٕٛم إلى ٕٕٔٓ/ٗ/ٕٚوذلك في الفترة من 

بتعميمات االختبار والزمن المحدد لإلجابة، وبعد اإلنتياء من التطبيق تم تصحيح أوراق اإلجابات 
 لجتيا إحصائيًا وتفسير النتائج.ورصد الدرجات لمعا
 مناقشتيا وتفسيرىا نتائج الدراسة _

نتاج  أواًل: النتائج الخاصة باختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 
 األنشطة التعميمية اإللكترونية: 

         لمتحقق من صحة الفرض األول ونصة "يوجد فروق ذات داللة إحصائية  -1
( بين متوسطي درجات معممات المجموعتين 2،25عند مستوي داللة )

)الضابطة والتجريبية( في التطبيق البعدي الختبار تحصيل الجانب المعرفي 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لصالح معممات المجموعة  لميارات تصميم وا 

 التجريبية".
لة الفرق بين متوسطي درجات كل استخدمت الباحثة معادلة "ت" لمجموعتين غير مرتبطتين؛ لبحث دال    

من معممات المجموعتين )التجريبية والضابطة( في مستويات اختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية والدرجة الكمية بعدياً؛ ويتضح وجود فرق دال إحصائيًا بين  تصميم وا 

ة والضابطة( في المستويات الرئيسة باالختبار والدرجة الكمية متوسطي درجات معممات المجموعتين )التجريبي
ٓ،ٓلالختبار؛ حيث جاءت جميع "ت" أكبر من القيمة الجدولية حيث "ت" الجدولية عند مستوي ) ٘ )

ٓ،ٕ(= )ٛ٘ودرجات حرية ) (؛ مما يدل عمي تفوق معممات المجموعة التجريبية عمي معممات المجموعة ٕ
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية؛ مما يدل  الضابطة في اختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

نتاج األنشطة التعميمية  عمى فعالية المعالجة التجريبية في تنمية تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 
 اإللكترونية.



 حبيبة عائض العيسيأ/          فاعمية مقرر إلكتروني قائم عمى الحوسبة السحابية  
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أتاحت لممعممات  Cloud Computing)وتعزو الباحثة ذلك إلى أن تطبيقات الحوسبة السحابية )
نتاج األنشطة  فرصة االطالع في مصادر المعمومات المتنوعة لمحصول عمى مادة عممية ثرية في تصميم وا 
التعميمية اإللكترونية، وكذلك قدمت لممعممات ميام متنوعة أتاحت لين فرصة التطبيق، كما أتاحت لين المشاركة 

ل فيما بينين، وكذلك من خالل  اتباع التعميمات واإلجراءات الفعالة في األنشطة والواجبات والمناقشات والتفاع
التي أتاحتيا، باإلضافة إلى الميام التي نفذتيا المعممة بالتعاون مع زميالتيا، فاصبح لديين القدرة عمى إنجاز 

يجة، ميمة معينة بكيفية محددة وبدقة أفضل لما تضمنو المقرر اإللكتروني الذي تم تطبيقو، وفي ضوء تمك النت
 تم قبول الفرض الثالث من فروض البحث.

الختبار الفرض الثاني ونصة "يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
( بين متوسطي درجات معممات المجموعة التجريبية في 2،25داللة )

التطبيقين )القبمي والبعدي( الختبار تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم 
نتاج األنشطة التعمي  مية اإللكترونية لصالح التطبيق البعدي".وا 

استخدمت الباحثة معادلة "ت" لممجموعات المرتبطة لبحث داللة الفرق بين متوسطي درجات كل من    
التطبيقين )القبمي والبعدي( لممجموعة التجريبية في المستويات الرئيسة الختبار تحصيل الجانب المعرفي 

نتاج األنشطة الت عميمية اإللكترونية والدرجة الكمية؛ ويتضح وجود فرق دال إحصائيًا بين لميارات تصميم وا 
متوسطي درجات التطبيقين )القبمي والبعدي( في المجموعة التجريبية في المستويات الرئيسة الختبار 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية والدرجة الكمية لالختبار؛  تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

( ودرجات ٘ٓ،ٓيث جاءت جميع قيم "ت" أكبر من القيمة الجدولية حيث "ت" الجدولية عند مستوي )ح
نتاج ٘ٓ،ٕ(= )ٜٕحرية ) ( مما يعني حدوث نمو في تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

ة المعالجة األنشطة التعميمية اإللكترونية بمستوياتو الرئيسة لدي المجموعة التجريبية؛ مما يدل عمى فعالي
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية.  التجريبية في تنمية تحصيل الجانب المعرفي لميارات تصميم وا 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المقرر اإللكتروني القائم عمى تطبيقات الحوسبة السحابية 
(Computing Cloudكان لو فاعمية في تعزيز البعد المعرفي  لممعممات، فاصبح لد ) يين معرفة

وفيم ومفاىيم وحقائق ومعمومات أفضل في المحتوى المعرفي لممقرر الذي تم تطبيقو، فقد أتيح لين 
( التي تتمثل في تطبيقات Computing Cloudمحتوى من خالل تطبيقات الحوسبة السحابية )

كد عمى جوجل التربوية والمتاحة لين في أي وقت وأي مكان يرغبن، باإلضافة إلى ذلك فإنيا تؤ 
مشاركة المعممات الفاعمة في مجريات العممية التعميمية، ومواقفين اإليجابية، وفي ضوء تمك النتائج، 

 تم قبول الفرض الرابع من فروض البحث.
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نتاج  ثانيًا: النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة الجانب اآلدائى لميارات تصميم وا 
 األنشطة التعميمية اإللكترونية: 

ض الثالث ونصو:" يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند لمتحقق من الفر  -1
( بين متوسطي درجات معممات المجموعتين )الضابطة 2،25مستوي داللة )

والتجريبية( في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة الجانب اآلدائي لميارات 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لصالح معممات المجموعة  تصميم وا 

 التجريبية".
استخدمت الباحثة معادلة "ت" لمجموعتين غير مرتبطتين؛ لبحث داللة الفرق بين متوسطي درجات    

كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الميارات الرئيسة لبطاقة مالحظة الجانب اآلدائى 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية والدرجة الكمية بعديًا؛ ويت ضح وجود فرق دال لميارات تصميم وا 

إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( في الميارات الرئيسة بالبطاقة والدرجة 
الكمية لمبطاقة؛ حيث جاءت جميع قيم "ت" أكبر من القيمة الجدولية حيث "ت" الجدولية عند مستوي 

وعة التجريبية عمي المجموعة (؛ مما يدل عمي تفوق المجمٕٓ،ٕ( = )ٛ٘( ودرجات حرية )٘ٓ،ٓ)
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية؛ مما  الضابطة في بطاقة مالحظة الجانب اآلدائى لميارات تصميم وا 

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية.  يدل فعالية المعالجة التجريبية من أثر في تنمية ميارات تصميم وا 

 Cloudيقات الحوسبة السحابية )وتؤكد الباحثة أن التدريس باستخدام تطب
Computing الذي يقوم عمى تقسيم المحتوى إلى عدة نشاطات تعميمية متتابعة ومرتبطة )

تتفاعل المعممات معيا في ظل بيئة إلكترونية فاعمة وغنية بالعناصر المحفظة التي تعمل عمى 
تعزو الباحثة تنمية جذب المعممات نحو استراتيجية تدريسية جديدة في مجال طرق التدريس، و 

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية قد يرجع إلى أن المعممات تقوم من خالل الحوسبة  تصميم وا 
( بالمشاركة بالمعمومات المطموبة من خالل نشر وتبادل روابط Computing Cloudالسحابية )

قاطع الفيديو الصفحات المتعمقة بالموضوع سواء أساليب التدريس، وكذلك أرسال صور أو م
التعميمية لممادة وتبادليا بين الطالبات والتعميق عمييا، باإلضافة أن المشاركة اإللكترونية تحمى 
ممكية المعممة ليا من خالل تاريخ وتوقيت أرسال الرسائل متضمنة الميام المكمفة بيا إلى 

الطريقة التقميدية، كما الباحثة، كما انيا وسيمة فعالة لمتواصل لنشر المعمومات بصورة افضل من 
إنيا أداة تعاونية تشجع المعممات عمى العمل سويا من خالل الرسائل أو تنزيل ممفات مرفقة وفي 

  ضوء تمك النتيجة، يمكن قبول الفرض األول من فروض البحث.
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الختبار الفرض الرابع ونصة "يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2
جات معممات المجموعة التجريبية في التطبيقين )القبمي والبعدي( (بين متوسطي در 2،25)

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لصالح  لبطاقة مالحظة الجانب اآلدائي لميارات تصميم وا 
 التطبيق البعدي".

استخدمت الباحثة معادلة "ت" لممجموعات المرتبطة لبحث داللة الفرق بين متوسطي درجات كل     
طبيقين )القبمي والبعدي( لممجموعة التجريبية في الميارات الرئيسة لبطاقة مالحظة الجانب اآلدائى من الت

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية والدرجة الكمية؛ ويتضح وجود فرق دال إحصائيًا  لميارات تصميم وا 
الميارات الرئيسة لبطاقة بين متوسطي درجات التطبيقين )القبمي والبعدي( في المجموعة التجريبية في 

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية والدرجة الكمية لالختبار؛  مالحظة الجانب اآلدائى لميارات تصميم وا 
( ودرجات ٘ٓ،ٓحيث جاءت جميع قيم "ت" أكبر من القيمة الجدولية حيث "ت" الجدولية عند مستوي )

الحظة الجانب اآلدائى لميارات تصميم ( مما يعني حدوث نمو في بطاقة م٘ٓ،ٕ( = )ٜٕحرية )
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية بمياراتيا الرئيسة لدي المجموعة التجريبية؛ مما يدل عمي فعالية  وا 

نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية.  المعالجة التجريبية في تنمية ميارات تصميم وا 
( متمركزة حول المستخدم: Cloud Computingوتري الباحثة أن تطبيقات الحوسبة السحابية )

وىن المعممات فبمجرد اتصال المعممة بالسحابة، يصبح ما ىو مخزن ىناك من مستندات، ورسائل، 
وصور، وتطبيقات، متوفرة لممعممة، وىي ليست لممعممة فقط، ولكن يمكنو أيضا مشاركتيا مع اآلخرين، 

الفردي والجماعي. وفي ضوء تمك النتائج، يمكن قبول  مما ساعد عمى توفير فرص متعددة لمتعمم الذاتي
 الفرض الثاني من فروض البحث.

 ثالثًا: تعقيب عام عمى نتائج البحث:
أجابت نتائج البحث الحالى عن أسئمة البحث والتي استوفت فى ُمجمميا أىداف البحث، وقد     

نتاج األنشطة التعميمية اإل لكترونية لدى معممات المغة تمحورت األسئمة حول ميارات تصميم وا 
اإلنجميزية، وكذلك فاعمية تدريسيا عمى الجوانب )المعرفية_الميارية( لدي معممات المغة اإلنجميزية 

وعْبر إجراءات البحث لإلجابة عن أسئمتو، والتحقق من فروضو، أمكن ، بمدارس محافظة القنفذة
 التوصل لالستنتاجات اآلتية:

( ساىم Cloud Computingقائم عمى تطبيقات الحوسبة السحابية )استخدام مقرر إلكتروني ال 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية من خالل األنشطة التعميمية التي  في تنمية ميارات تصميم وا 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية في كل موديول من الموديوالت  تحتوي عمى تصميم وا 

 المختارة.
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رر إلكترونى قائم عمى الحوسبة السحابية في تنمية الجانب المعرفى وجود أثر إيجابي لمق 
نتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية لدى معممات المغة اإلنجميزية.  لميارات تصميم وا 

تقييم المعممات بعد إنتاج األنشطة عقب كل محاضرة، ومعرفة جوانب القوة والضعف داخل  
الفردية واألنشطة الجماعية داخل الموقع التعميمي حفز كل نشاط، وتنوع األنشطة بين األنشطة 

المعممات عمى التفكير الستخدام المعمومات والميارات التي تم تعمميا، مما أدى إلى رفع مستوي 
 قدرتو عمى تنظيم وتنفيذ االنشطة التعميمية المطموب إنجازىا.

نشطة أدي إلى رفع مستوي الكفاءة تقديم التغذية الرجعة من قبل الباحثة أثناء تنفيذ المعممات لأل 
لدييم وذلك لما قدمو موقع جوجل من تواصل داخل الموقع التعميمي. وكذلك مشاركة المعممات 

 في األنشطة داخل الموقع التعميمي ساعدتيم رفع مستوى أدائيم.

( وما وفرتو من وسائل التواصل والتعاون Cloud Computingتطبيقات الحوسبة السحابية ) 
ء التعمم أدي الى خمق بيئة تعميمية متكاممة. وكذلك حرية المعممة في اختيار الجزء الذي أثنا

ترغب في دراستو وفق قدراتيا من خالل سيولة اإلبحار والتنقل داخل الموقع التعميمي مكن 
المعممات عينة البحث من متابعة المديوالت ومراجعتيا بشكل ذاتي ودعم مفيوم التعمم الذاتي 

 لدييم.

بناء الموقع التعميمي وفق النظرية البنائية التى تؤكد عمى دور األنشطة لممتعمم، لمساعدة  
دراك التصورات  المعممات عمى فيم األفكار العممية الجديدة، وتنمية المفاىيم العممية السميمة، وا 

وفق الخاطئة لدى المعممات ومحاولة معالجتيا، وتم تصميم المحتوى بحيث يتم بناء المعرفة 
 خبرات المعممات لممحتوى التعميمي.

انجاز الميام والتكميفات المطموبة الموقع التعميمي والمرتبطة بموضوعات الدراسة والمحققة  
لألىداف، أدت الى ارتفاع المستوى األداء لممعممات. وكذلك توافر محتوى المحاضرات طوال 

حتوى ومراجعتو بشكل ذاتي ودعم الوقت عبر الموقع التعميمي مكن المعممات من متابعة الم
 مفيوم التعمم الذاتي لدييم.

 & Massadeh ؛ٖٕٔٓوتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسات كاًل من: )تغريد الرحيمي، 
Mesleh ، 2013 ،؛ ٕٕٔٓ؛ نييل الجابريThomas، 2012 ،؛ ٕٙٔٓ؛ آية محمد،ٕ٘ٔٓ؛ سيد
( التي أشارة إلى فاعمية المقرر ٜٕٔٓرون،؛ محمود محمود وآخٕٙٔٓ؛ سالي محمد، ٕٙٔٓرىام محمد، 

 اإللكتروني القائم عمى الحوسبة السحابية وتطبيقات جوجل التعميمية فى تنمية األداء الميارى.
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 رابعًا: توصيات البحث:
 فى ضوء نتائج البحث الحالى توصي الباحثة بما يمي:

 فى عممية التعميم والتعمم.استخدام الحوسبة السحابية من خالل تطبيقات التعمم اإللكترونى  
توفير أجيزة الكمبيوتر وخدمة اإلنترنت داخل المدارس لتمكين المعممات من االستفادة منيا  

 واستخداميا في بيئة حوسبة سحابية مناسبة لمعممية التعميمية.
ضرورة اإلىتمام بتدريب جميع المعممات بإختالف تخصصاتيم عمى استخدام تطبيقات  

 ة المختمفة في التواصل مع تالميذىم.الحوسبة السحابي
اإلىتمام باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تدريس المواد الدراسية المختمفة لما ليا من  

 مميزات متعددة.
 خامسًا: البحوث المقترحة:

 إجراء بحوث مماثمة لمبحث الحالى عمى معممات في مراحل تعميمية مختمفة. 
نتاج األ   نشطة التعميمية اإللكترونية لمواد دراسية آخرى.اإلىتمام بتصميم وا 
فاعمية برنامج إلكتروني مقترح إلكساب معممات المراحل الدراسية ميارات تحويل المقررات  

 الدراسية إلى مقررات إلكترونية.
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 مراجع البحث
 أواًل: المراجع العربية:

يئة التعمم المدمج فى تحسين (. أثر األنشطة اإللكترونية فى بٕٙٔٓأحمد نوبى، نادية التازى )
، مجمة عموم التربيةميارات القراءة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم، 

 .ٓ٘ٔ-ٖ٘ٔجامعة الخميج العربي البحرين، 
(. أثر توظيف استراتيجية )فكر، زواج، شارك( فى تنمية ٖٕٔٓأسماء محمود ياسين النجار )

التاسع األساسى بمحافظة  التحصيل والتفكير التأممى فى الجبر لدى طالبات
 ، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة.رسالة ماجستيرخان يونس، 

(. تطوير الفصول اإلفتراضية فى ضوء تكنولوجيا ٕٙٔٓآية بدران عبد الحميد حسن محمد )
الحوسبة السحابية لتنمية ميارات تصميم الكائنات ثالثية األبعاد لدى طالب 

 ، جامعة المنصورة، كمية التربية.يررسالة ماجستكمية التربية، 
(. فاعمية استراتيجية ٜٕٔٓبدرية حسين عبد السالم؛ والغريب زاىر إسماعيل؛ ورشا أحمد إبراىيم. )

الفصل المعكوس في تنمية ميارات إنتاج األنشطة اإللكترونية لدى معممي 
 مجمةمادة الكيرباء واإللكترونيات بالمدارس المتوسطة في دولة الكويت. 

 .ٕٚ-ٔ(، ٙ)ٛٓٔ، كمية التربية بالمنصورة
(. فاعمية استخدام األنشطة اإللكترونية فى التعمم المدمج ٕٛٓٓبدرية عبد الرسول محمد الكندرى ) 

عمى التحصيل الدراسى ورضا الطالب عن مقرر التربية البيئية فى جامعة 
ربى، ، كمية الدراسات العميا، جامعة الخميج العرسالة ماجستيرالكويت، 
 البحرين.

(. أثر استخدام بعض تطبيقات جوجل التربوية في تدريس مقرر تقنيات التعميم ٖٕٔٓتغريد الرحيمي )
في التحصيل الدراسي والذكاء االجتماعي واالتجاه نحوىا لدى طالبات جامعة 

 ، كمية التربية، جامعة أم القرى.رسالة دكتوراةطيبة، 
(. أثر عروض جوجل التقديمية ٕٛٔٓد الرحمن العبيد )حصة بنت محمد الشايع، أفنان بنت عب

(Slides Google فى تطوير ميارات انتاج العروض التقديمية وتقديم )
مجمة العموم التغذية الراجعة لطالبات كمية التربية بجامعة االميرة نورة، 

 .ٕٚ٘-ٖٙٗ(، ٗٔ، )التربوية
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 -تصحيحية  -ة الراجعة )إعالمية (. أثر اختالف أنماط تقديم التغذيٕٛٔٓحنان حسن عمى. )
تفسيرية( في نظام إلدارة التعمم التكيفي عمى تنمية ميارات إنتاج األنشطة 

، دراسات وبحوث -تكنولوجيا التربية اإللكترونية لدى طالب كمية التربية. 
(ٖٚ ،)ٕٔ٘-ٕٚٗ. 
خصية )التشاركية، (. التفاعل بين نمط بيئة التعمم اإللكتروني الشٕٚٔٓربيع عبد العظيم رمود )

الفردية( واألسموب المعرفي )المستقل، المعتمد( وأثره في تنمية التحصيل 
مجمة المعرفي والدافعية نحو التعمم اإللكتروني لدي طالب الدبموم التربوي، 

 .ٜٜ-ٖٔ، ٗٚٔ(ٖٙ، جامعة األزىر، )كمية التربية
لكترونية في التدريب اإللكتروني عن (. توظيف استراتيجية المشروعات اإلٕٚٔٓرشا أحمد إبراىيم. )

بعد وأثرىا عمى تنمية ميارات إنتاج األنشطة اإللكترونية لدى معاوني 
 .ٜٚٚ-ٕٗٚ(، ٕ)ٖٚٔ،مجمة التربيةأعضاء ىيئة التدريس بالجامعة. 

(. تصميم برنامج تدريبي إلكتروني قائم عمى الحوسبة السحابية لتنمية ٕٙٔٓرىام حسن محمد. )
واالتجاه نحوىا  Google Appsم تطبيقات جوجل التعميمية ميارات استخدا

دراسات عربية في التربية وعمم لدى ىيئة التدريس بالكميات التكنولوجية. 
 .ٗٛ-ٖ٘(، ٜٙ، )النفس
(. مدى فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب ٕٔٔٓزياد يوسف عمر الفار )

(WebQuestفى تدريس الجغرافيا عمى مستوى ال ) تفكير التأممى والتحصيل
، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةلدى تالميذ الصف الثامن األساسى، 

 األزىر، غزة، فمسطين.
(. التفاعل بين نمط دعم األداء اإللكتروني ومستوى الحاجة إلى المعرفة ٕٕٔٓزينب أحمد عمي. )

عالية الذات وأثره عمى تنمية ميارات إنتاج األنشطة التعميمية اإللكترونية وف
-٘ٔٔ(،ٗ)ٜٓٔ،مجمة التربيةاألكاديمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم. 

ٜٔ٘. 
(. فاعمية برنامج تدريسي مقترح باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في ٕٙٔٓسالى محمد محمد. )

تنمية التنور المعموماتي واالتجاه نحو مقرر طرق تدريس التربية الرياضية 
المجمة العممية لمتربية جامعة طنطا.  -ربية الرياضية لدى طالبات كمية الت
 .ٙٙٔ-ٚٔٔ(،ٚٚ، )البدنية وعموم الرياضة
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(. أثر نمطين لعرض الفيديو التفاعمي "داخل / خارج" منصة رقمية لتنمية ٕٕٓٓسعد محمد إمام. )
نتاج األنشطة اإللكترونية لدى طالب الدبموم المينية تكنولوجيا  ميارات تصميم وا 

 .ٕٛٗ-ٜٓٗ(، ٓٛ، )المجمة التربويةم بكمية التربية. التعمي
، دار زمزم التكنولوجيا وتصميم التدريس(. ٕٕٔٓصالح محمد الرواضية، حسن بينى دويمة )

 ناشرون وموزعون، عمان.
، دار الفكر تعميم وتعمم ميارات التدريس في عصر المعمومات(. ٕٙٓٓصالح الدين عرفو محمود )

 .ٕن، عمان، طلمطباعة والنشر األرد
(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى ٕٗٔٓعائشة بمييش العمري، تغريد عبد الفتاح الرحيمي. )

المجمة الحوسبة السحابية التشاركية في تعزيز األداء التقني في جامعة طيبة، 
 .ٕ٘-ٖٙ(، ٔٔ)ٖ، التربوية

مجمة كمية طينية: دراسة تحميمية، (. التجديدات التربوية فى المدارس الفمسٕٚٔٓمجدي عمى زامل )
، كمية العموم التربوية، جامعة التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية

 .ٜٓٔ-ٕٜ(، ٖ٘بابل، العراق، )
(. أثر إختالف نمط التعميم المدمج عمى تنمية التحصيل وميارات ٕٙٔٓمحمد السيد السيد سميمان )

لدى طالب تقنيات التعميم بكمية التربية،  التفاعل اإللكتروني وبقاء أثر التعمم
-ٕ٘ٗ(، ٖٖ، جامعة طيبة، السعودية، )مجمة دراسات فى التعميم الجامعى

٘ٔٔ. 
(. ٜٕٔٓمحمود سيد محمود؛ وسعد خميفة عبد الكريم؛ وتيامي سيد غريب؛ وحسنية محمد حسن. )

 برنامج تدريبي قائم عمى تطبيقات الحوسبة السحابية وفاعميتو في تنمية
-ٙٚٙ(،ٔٔ)35مجمة كمية التربية،ميارات إدارة المحتوي اإللكتروني. 

ٚٓٓ. 
(. أسس تصميم المقررات اإللكترونية ٕٕٔٓمضوى مختار المشرف محمد، ىالة إبراىيم حسن )

، كمية الحاسوب، مجمة الجزيرة لمعموم التربوية واإلنسانيةبالمرحمة الثانوية، 
 .ٖ٘، ٕ(ٜجامعة الرباط الوطنى، السودان، )

فى متابعة  (drop Box)(. أثر استخدام الحوسبة السحابية ٕٚٔٓميا القحطانى، ألفت فودة )
الواجبات المنزلية عمى التحصيل الدراسى ومستوى تنفيذ الواجبات لوحدة 
)مكونات الحاسب المادية وممحقاتيا( لمصف األول متوسط فى محافظة 

 .ٚٙ-ٙٙ(،ٕ)ٙ، ةالمجمة الدولية التربوية المتخصصالقويقعة، 
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(. مستوى استخدام التطبيقات والبرامج الحاسوبية لدى طمبة الجامعة، وارتباطو ٕٕٔٓنييل الجابري. )
بدافعتييم نحو التعمم اإللكتروني. مجمة آداب الفراىيدي، جامعة تكريت، 

ٜٗ٘ – ٜٕٗ. 
لتعمم التشاركى اإللكترونى عبر (. فاعمية مقرر إلكترونى قائم عمى بيئة إٕٓٓىانم مسمم السيد مسمم موافى )
فى تنمية بعض كفايات التعمم اإللكترونى لدى طالب الصف األول  ٓ،ٕالويب

 ، كمية التربية، جامعة الزقازيق.رسالة ماجستيرالثانوى العام، 
(. أثر التفاعل بين أنماط استخدام المحتوى وأساليب التعمم ٜٕٔٓىدير ممدوح عبد الفتاح الجنجييى )

ئة التفاعمية عمى تنمية ميارات إنتاج المقررات اإللكترونية لدى طالب في البي
، كمية التربية، جامعة رسالة ماجستيرتكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية، 

 المنصورة.
(. فاعمية برنامج قائم عمى الحوسبة السحابية في تنمية ميارات التدريس ٕ٘ٔٓىويدا محمود سيد. )

ت واالتجاه نحوىا لدى الطالبات المعممات بجامعة أم القرى. التقني لمرياضيا
 .ٙٗٔ-ٜٛ(، ٖ)ٖٔ، مجمة كمية التربية جامعة أسيوط
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