
 
 

 

 
 

التعلم  بيئة هدف هذا البحث إلى تنمية مهارات التعامل مع شبكات اإلنترنت من خالل تصميم
 اإلنترنتتنمية مهارات التعامل مع شبكات التفاعلية في قائمة على تطبيقات جوجل الشخصية لكترونية الاإل

الصف الثاني الثانوي وطالبة من طالب  طالب )٦٠(التجارية، شملت عينة البحث لطالب المرحلة الثانوية 
، وتم ارة المطرية التعليميةالتجاري من مدرسة الشهيد محمود الجيزي الثانوية التجارية المشتركة بإد

تم اجراء االختبار القبلي على كال المجموعتين، ثم )  ضابطة–تجريبية (تقسيمهم بالتساوي إلي مجموعتين 
تخضع المجموعة التجريبية للدراسة باستخدام بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقات 

تلقت المجموعة الضابطة التدريس باستخدام طريقة التعلم ، بينما ) البيئة المصممة(جوجل التفاعلية 
التقليدي المباشر، ثم خضعت المجموعتين لالختبار البعدي لمقارنة نتائج المجموعتين، لقياس األثر الذي 
أحدثه تطبيق المتغير المستقل، وقد ظهرت فروق بين المجموعتين في القياس البعدي لصالح المجموعة 

مت بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية في تنمية مهارات التعامل مع شبكة اإلنترنت التجريبية، حيث ساه
  .لدى طالب الصف الثاني للتعليم التجاري

  .اإلنترنت  شبكات– التفاعلية تطبيقات جوجل –الشخصية  التعلم اإللكترونية بيئة :الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The aim of this study is to reveal the effectiveness of the design of the 
personal e-learning environment based on the interactive Google applications in 
developing the skills of dealing with the Internet for commercial secondary 
students, the sample of the study included (60) students of the second year 
secondary commercial students from Mahmoud Al-Gezi secondary commercial 
joint school in Mataria educational administration, They were divided equally into 
two groups one is an experimental and  the other is a control group, applying pre 
test on both groups and then the experimental group is subjected to study using a 
personalized E-learning environment based on Google Interactive Applications (a 
designed environment). While the control group received instruction using the 
traditional direct learning method, the two groups were subjected to a post-test to 
compare the results of the two groups, to measure the impact of the application of 
the independent variable. There were differences between the two groups in the 
telemetry in favor of the experimental group. A personal e-learning environment 
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contributed in developing the skills of dealing with the Internet for second grade 
students for business education. 
Keywords: Personal e-learning environment - Google interactive applications - 

Internet networks 
 

بيئة التعلم اإللكترونية الشخـصية     عد  ت
من أهم المستحدثات التكنولوجية التعليميـة،      
ألنها تمكن المتعلم من الحصول على المعرفة     
التي يريدها في المكان والزمان المناسـبين،       
كما أنها تمكن المتعلم من التواصل والتفاعل       
بين أطراف العمليـة التعليميـة دون التقيـد         

ن والزمـان، وأيـضا تـدعم الـتعلم         بالمكا
المستمر، حيث يقوم المـتعلم ببنـاء بيئتـه         
الخاصة به لتخدم احتياجاته الشخصية، وذلك      
في ضوء إرشـادات وتوجيهـات المعلـم،        
ويستمر هذا البناء مع استمرار المتعلم فـي        

  .تعلمه، وهذا ما أكدته الدراسات التالية
 أن  ١)٢٠١٣(تشير هبه عثمان    حيث  

 الشخـصية أحـد      اإللكترونيـة  تعلمبيئات ال 
المستحدثات التكنولوجية الحديثة، وهي بيئات     
تجمع بين الشخـصية واالجتماعيـة معـا،        
وتعتمد على أدوات الويب الثـاني، بحيـث        
تسمح للمتعلمين بالتفاعل مع بعضهم البعض      
ومشاركة اهتماماتهم، وتنمية التنظيم الـذاتي      

                                                             

تم توثيق البحث وفق توثيق الجمعية األمريكية  )١(
 American –لعلم النفس اإلصدار السادس 

psychological Association (APA) 
Format (6th Edition) 

اتهـا  لهم، وتلقي التغذية الراجعـة عبـر أدو   
 .سواء من المعلم أو األقران

) ٢٠١٢(كما أشارت غـادة عـسكر     
 الشخـصية    اإللكترونيـة  تعتبر بيئة الـتعلم   

تجسيداً قوياً للبنائية، فالمتعلم شغله الـشاغل       
 في هذه البيئة هو بناء المعارف، فبيئة التعلم       

 الشخصية تعتبر تجـسيداً ماديـاً       اإللكترونية
 المـتعلم،   لعملية البناء التي تحدث في ذهـن      

فالمتعلم يضيف إلى بيئته ويستمر في دعـم        
بنائها المعرفـي وتزويـدها بالمعلومـات،       
ويستمر هذا البناء مع استمرار المتعلم فـي        

  .تعلمه
 Ivanova "إيفانوفا وشاتي "كما يؤكد

& Chatti (2011,419:439) على أهمية 
 الشخصية وبنائها مـن    اإللكترونية بيئة التعلم 

 حيث يرى أنه من األفضل أن       قبل المتعلمين، 
يقوم كل متعلم ببناء بيئة شخصية خاصة به،        
والتي تخدم احتياجاته الشخصية الفعلية ففـي       

  .ضوء توجيهات وإرشادات ودعم المعلم
أن ) ٢٠٠٧(ويؤكد محمـد الـشطي      

  اإللكترونيـة  المستهدف من بيئـات الـتعلم     
الشخصية هو الفرد المـتعلم، فهـذه البيئـة         

ـ     صول علـى المعلومـات     تساعده فـي الح
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والتشاركية االجتماعيـة لتـوفير مـساحات       
شخصية للفرد يتحكم بها، كما تـوفر سـياقاً         
اجتماعياً من خالل تقديم وسائل للتواصل مع       
ــادل  المــساحات الشخــصية األخــرى للتب

  .والتعاون للحصول على المعلومات المطلوبة
كما أكد المؤتمر اإلقليمي الثاني للتعليم      

المـستقبل  ...التعليم اإللكتروني   . "اإللكتروني
على التشجيع على بنـاء     ) ٢٠١٣" (الحاضر

المحتوى العلمي مـن خـالل بيئـة الـتعلم          
الشخصية بما يواءم مع متطلبـات تطـوير        
المحتوى اإللكتروني، وبنائه وفق الكفايـات      

  .والمهارات الفكرية العليا
) ٣٩٨،  ٢٠١٢(وذكر إبراهيم الفـار     

ــتعلم ــة ال ــة اإللأن بيئ ــصية كتروني  الشخ
، بحيـث   Web2استطاعت تجميع خـدمات     

تمكن المتعلم مـن بنـاء المحتـوى وفـق          
احتياجاته، وبذلك تكون غيـرت مـن دور         
المتعلم من مستهلك للمحتـوى إلـى منـتج         
ومشارك، واقتصر دور المعلم على توجيـه       

  .ودعم المتعلم
واتفق معـه دراسـة هنـد الخليفـة         

دامها لبناء  أن األدوات الالزم استخ   ) ٢٠٠٨(
 شخـصية منهـا مواقـع     إلكترونيةبيئة تعلم 

روابط اجتماعيـة للمـساعدة فـي تكـوين         
المحتوى التعليمي، ومواقع الصور والفيـديو      
والمدونات والويكي، وأدوات تـساعد علـى       
 التواصل االجتماعي، فالمتعلم في بيئة التعلم      

 الشخصية يقوم ببنـاء معارفـه       اإللكترونية
رانه فيما تم بنـاؤه مـن       بنفسه ثم يشارك أق   

معارف، ويقتـصر دور المعلـم بالموجـه        
  .والميسر

ــرى  ــا ي ــسون"كم ــولز وسوان " كن
Knowles & Swanson (2005) أن 

 الشخصية  ةاالتجاه نحو بيئة التعلم اإللكتروني    
: حتمي، ويتوقف على عدة افتراضات منهـا      

قناعة المتعلم لماذا يـتعلم الـشيء قبـل أن          
لتعلم الذاتي والمـستمر    يتعلمه، تبني مفهوم ا   

وتحمل المسئولية عند اتخاذ قـرار التعلـيم،        
توفر الخبرة التربوية والتكنولوجية للمـتعلم      
إلجراء عملية التعلم، يقتصر دور القـائمين       
على العملية التعليمية بالتوجيـه واإلرشـاد       
لألهداف المرجوة، تـوفير البنيـة التقنيـة         

  .األساسية الالزمة لعملية التعلم
 ا سـبق يتـضح أن بيئـة الـتعلم         مم

 الشخصية بيئة تـساعد المـتعلم       اإللكترونية
على التخطيط لبناء وتخـصيص المحتـوى       
العلمي حسب احتياجاته المعرفية التـي قـد        
تختلف من متعلم آلخر، وهـي بيئـة جيـدة      
لعملية التعلم، حيـث يقـوم المـتعلم تبـادل      
ومشاركة المحتوى العلمي من خالل األدوات      

التي تسهل ذلك، كما تمكن المتعلم من     العديدة  
تحريــر المحتــوى العلمــي، باإلضــافة أو 
التعديل، كما تمكن المتعلم أيضا من إضـافة        

  .تطبيقات جديدة للبيئة
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أن جوجل  ) ٢٠١٣(وترى أفنان العبيد    
Google       يعد عمالق الخدمات المقدمة عـن 

طريق اإلنترنت، فهو يتجاوز كونه مجـرد        
مـن الخـدمات   محرك بحث إلى مجموعـة   

، Googleوالتطبيقات التي تقدمها جوجـل      
وتشمل خدمات ومنتجات جوجل، محركـات      
ــشر،    ــصال، والن ــث، وأدوات االت البح
والبرمجيــات المتكاملــة، والمنتجــات   
المتخصصة بـسطح المكتـب، كـل هـذه         
الخدمات والتطبيقات تساهم في خدمة العملية      

  .التعليمية
) ٢٠١٢(ولقد أشار إيوان جاتريـدج      

 حقيبة  التفاعليةنه يعد خدمة تطبيقات جوجل      أ
مجانية من التطبيقات التي تُستـضاف عبـر        
اإلنترنت لتوفير التواصل والتعـاون بـشكل       
أكثر فاعلية بـين المؤسـسات األكاديميـة،        
فتطبيقات جوجل تعزز العمل الجماعي بـين       
الطالب، حيث يسهل عليهم إرسـال البريـد        

وجـل  اإللكتروني، واسـتخدام مـستندات ج     
لمناقشة المحاضرات، عالوة على اسـتخدام      

 الستـضافة مجموعـات     +Googleجلسات  
الدردشة، والدخول إلى المعلومات من خالل      

  .أجهزتهم النقالة
 دراسـة كـال مـن        نتائج وقد أكدت 

) ٢٠١٤(إسماعيل محمد حسن، ريهام الغول      
فاعلية بيئة التعلم الشخـصية القائمـة علـى      

ـ   +Googleتطبيقات   ة مهـارات   ، في تنمي

التيسير اإللكتروني مقارنـة ببيئـة الـتعلم        
 Facebookالشخصية القائمة على تطبيقات     

  .واالتجاه اإليجابي نحو هذا المستحدث
وينـي إليزابيـث،   "ولقد أكدت دراسة  

ــيس  Wenyi Elizabeth, Denise" دين

 إلى أثر استخدام تطبيقات جوجـل       (2012)
ـ       ي كأداة للتفاعل خارج حدود الفصل الدراس

وأكدت أيضا على فاعليتها كـأداة لتحقيـق        
الفاعلية والتعاون إلنجاز بعض المهام خارج      
الفصل الدراسي والتواصل فيما بينهم لتحقيق      
الفهم والتطوير لمهارة الكتابة وإنجاز بعـض   

  .المهام
من خالل ما سبق عرضه نـستخلص       

 تعد مـن أهـم      التفاعليةأن تطبيقات جوجل    
ل، حيث أتاحـت    الخدمات المقدمة من جوج   

بعض التطبيقات التي تعزز العمل الجمـاعي       
بين المعلمين والمتعلمين بعـضهم الـبعض،       
سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه، من       

رسال رسـائل البريـد اإللكترونـي       إخالل  
(Gmail) ،ــل ــستندات جوج ــتخدام م  واس

 +Googleباإلضافة إلي اسـتخدام تطبيـق       
حـوار  شبكة جوجل االجتماعيـة لتبـادل ال      
  .والمناقشة بين أطراف العملية التعليمية

أن ) ٥٧،  ٢٠٠١(ويرى محمد الهادي    
التكنولوجيا الحديثة واإلنترنت أثر فـي أداء       
المعلم والمـتعلم داخـل الفـصل الدراسـي         
وتطوير التعليم عن بعد، وهذا يؤكـد حـق         
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األفراد في الحصول على الفرص التعليميـة       
  .دون التقيد بوقت أو مكان

 Berge (2000, 31)" بيـرج  "ويؤكد
أن اإلنترنت يسمح بتفاعـل بـين الطـالب         
والمعلمين ويساعد على نشر المعلومات غير      
المتاحة في الكتاب الدراسي، ويسمح أيـضا       

  .بإثارة اهتمام الطالب نحو المادة العلمية
، اإلنترنتمما سبق يتضح أن شبكات      

تساعد المتعلمـين علـى إثـراء الطـالب         
يثـة والمتجـددة، وتــساعد   بالمعـارف الحد 

الطالب على تبادل ومشاركة ونشر المحتوى      
العملية، وأيضا تمنح المتعلمين الدافعية للتعلم      

  العملية التعليمية
من خالل ما تم عرضه مـن نتـائج         
الدراسات السابقة والدراسـات االستكـشافية      
وتوصيات الندوات والمـؤتمرات، توصـل      

 لكترونيـة  اإل الباحث إلي أهمية بيئة الـتعلم     
الشخصية، والتي أثبتت فاعليتها فـي زيـادة      
التحصيل وتنمية المهارات لدى الطالب، كما      

 سـاعد   التفاعليةأن استخدام تطبيقات جوجل     
الطالب علي التعلم والتحصيل الدراسي بكل      
سهولة ويسر، باإلضافة إلى وجود قـصور       

، اإلنترنـت في مهارات التعامل مع شبكات      
بيئة التعلم  سة فاعلية   تطلب ذلك ضرورة درا   

 الشخصية القائمة على تطبيقـات      ةاإللكتروني
جوجل التفاعلية في تنمية مهارات التعامـل       

مع شبكات اإلنترنت لطالب المرحلة الثانوية      
  . التجارية

 

في ضوء قيام وزارة التربية والتعلـيم   
بتجهيز المدرسة بمعامل كمبيـوتر مجهـزة       

 ذكيـة، وعنـد قيـام    وسبورةبشبكة إنترنت   
الباحث بتدريس مقرر الحاسب اآللـي فقـد        
لوحظ أن غالبية الطالب ال يمتلكون مهارات       
التعامل مع شـبكة اإلنترنـت وبالتـالي ال         
يستفيدون من الخـدمات المتاحـة بمعامـل        
الحاسب اآللي، مثل التعامل مـع متـصفح         

 والتعامل مع  Internet Explorerاإلنترنت
كتروني، وكان كل ما يعرفوه عـن   البريد اإلل 

شبكة اإلنترنت هو تصفحهم لمواقعهم علـى       
  .Facebookشبكة التواصل االجتماعي 

 

 البحث قـام الباحـث      لمشكلةوتأكيدا  
التعرف على مدى   بدراسة استكشافية بهدف    

 اإلنترنـت توافر مهارات التعامل مع شبكات      
، ومـدى   اريـة التجلطالب المرحلة الثانوية    

اإللكترونيـة  حاجتهم إلى توظيف بيئة التعلم      
الشخصية لتنمية مهارات التعامل مع شبكات      

 التفاعلية مستخدماً تطبيقات جوجل      اإلنترنت
  .وذلك باستخدام بعض األدوات

بتطبيق إستبانه على عينة مـن طـالب         -
 ).٣٠(المرحلة الثانوية التجارية عددهم 
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ينة الذي   وإجراء مقابلة شخصية مع الع     -
 .طبق عليهم االستبانة

 حول مدى حاجاتهم    المقابلة وكانت هذه   
إلي تصميم بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمـة         
على تطبيقات جوجل التفاعلية لالستفادة منها في       

  .تنمية مهاراتهم للتعامل مع شبكة اإلنترنت
وقد اسفرت نتائج الدراسة االستكشافية على  

  :االتي
الي أفراد العينة ال    من إجم %) ٨٠(أن   - ١

يتقنون مهارات التعامل مع شـبكات       
 .اإلنترنت

أن كل أفراد العينة يتلقـون تعلـيمهم         - ٢
 .بطريقة تقليدية

أن كل أفراد العينة يأملون في استخدام        - ٣
بيئة تعلم إلكترونية شخصية تسهم في      
إكسابهم مهارات عدة مثـل مهـارات     
ــت،  التعامــل مــع شــبكات اإلنترن

حتياجاتهم المعرفيـة   وتوظيفها لتلبية ا  
  .المستمرة

ومما يزيد الحاجة إلى إجراء هذا البحث       
توصيات العديد من الدراسـات التـي اهتمـت         

دراسة  في التعليم حيث هدفت اإلنترنتباستخدام 
معرفة اتجاهات المشرفين   ) ٢٠٠٩(محمد راتب   

" اإلنترنـت "األكاديميين نحو شبكات اإلنترنـت      
ت نتائج الدراسة أن    واستخدامها في التعليم، وكان   

اتجاهات المشرفين األكـاديميين موجبـة نحـو        
 ى في التعليم، وقد أوص  اإلنترنتاستخدام شبكات   

البحث بضرورة االسـتمرار بإقامـة الـدورات        
التدريبية للمشرفين األكاديميين بغرض تعزيـز       
مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كمـا       

 الـى ) ٢٠٠٣(هدفت دراسة مصطفى جـودت      
تحديد أسس تقديم المقررات عبر شبكة اإلنترنت،  
وبيان أثرها على اتجاهات الطالب نحو التعلـيم        
المبنى على الشبكات، كما أكد علـى ضـرورة         
إعادة النظر فـي تـصميم المنـاهج الدراسـية          

، الجامعية لتتالءم مع التعلـيم عبـر اإلنترنـت        
إلى أن  ) ٢٠١٥(مودة إبراهيم   وتوصلت دراسة   

 في التعليم عن    اإلنترنتطالب لشبكة   استخدام ال 
بعد مناسب لما له من خصائص ومميزات فاعلة، 

 البحث بضرورة االستفادة من تجـارب       ىواوص
الدول المتقدمة في مجال شـبكات المعلومـات        

رانيا بلجوم  ، وأيضا توصلت دراسة     اإللكترونية
الى فاعلية استخدام اإلنترنت كوسـيلة      ) ٢٠٠٨(

بات المنزلية، وأثره الواضح    تعليمية ألداء الواج  
 ىعلى تنمية التحصيل الدراسي للطالبات، واوص    

البحث باالهتمام باسـتخدام اإلنترنـت كوسـيلة        
تعليمية ألداء الواجبات المنزلية وفـق وسـائل        
التدريس الحديثة وتعزيزها بعقد دورات تدريبية      

  .وتدريب المعلمين على كيفية استخدام اإلنترنت
) ٢٠٠٦(زياد بركات  دراسة أشارتكما 

أن أهم الصعوبات التي تعيق استخدام اإلنترنت       
هي عدم دراية الطالب بوجود خدمة اإلنترنـت        

، وعدم معرفته بالهدف من استخدام تلك الخدمـة   
إلـى  ) ٢٠٠٤(دراسة خالد سليمان    كما توصلت   

 تكتسب أهمية قصوى للطالب     اإلنترنتأن شبكة   
والمراجـع  إذا ما توافرت لهم المواد المقـررة        
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 تمكن الطالب من    اإلنترنتوالدوريات، أن شبكة    
تبادل البيانات والمعلومات بين المتعلمين بعضهم      
البعض وبينهم وبين المشرفين، وعـدم تـوافر        
المهارات الكافية للطالب عند التعامل مع شبكة        

  .اإلنترنت
 لهذه التوصيات فإن الباحـث      واستجابة

 التعامل مع يرى أنه لكى يكتسب الطالب مهارات
شبكة اإلنترنت، فالبد من أن توفر تدريباً فعـاالً         
من أجل اتقان تلك المهارات، ومما سبق ذكـره         
في ضـوء خبـرة الباحـث ونتـائج الدراسـة           
االستطالعية والدراسات السابقة يتضح أن هناك      
حاجة لتصميم بيئة تعلم إلكترونية شخصية قائمة       

هـارات  على تطبيقات جوجل التفاعلية لتنميـة م   
التعامل مع شبكة اإلنترنـت لطـالب المرحلـة         

  . الثانوية التجارية
ويمكن معالجة القصور من خالل اإلجابـة       

  -: على السؤال الرئيس التالي
شخصية إلكترونية   بيئة تعلم    فاعليةما  

 لتنميـة   التفاعليـة باستخدام تطبيقات جوجل    
 لطالب  اإلنترنتمهارات التعامل مع شبكات     

  التجارية؟وية المرحلة الثان
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس عدة أسئلة       

  :فرعية وهي
ما مهـارات التعامـل مـع شـبكات          - ١

 الالزم توافرها لدى طـالب      اإلنترنت
 ؟التجاريةالمرحلة الثانوية 

  إلكترونية ما معايير تصميم بيئة التعلم     - ٢
الشخصية القائمة على تطبيقات جوجل     

  لتنمية مهارات التعامـل مـع      التفاعلية
 لطـالب المرحلـة     اإلنترنـت شبكات  
 ؟التجاريةالثانوية 

 ما التصميم التعليمي لبناء بيئـة تعلـم        - ٣
 شخصية قائمة على تطبيقات     إلكتروني

جوجل التفاعلية لتنمية مهارات التعامل     
 لطالب المرحلـة    اإلنترنتمع شبكات   

 ؟التجاريةالثانوية 

  اإللكترونـي ما فاعليـة بيئـة الـتعلم     - ٤
لى تطبيقات جوجل   الشخصية القائمة ع  

 لتنميـة الجوانـب المعرفيـة       التفاعلية
 اإلنترنتلمهارات التعامل مع شبكات     

 ؟التجاريةلطالب المرحلة الثانوية 

ما فاعلية بيئـة الـتعلم اإللكترونيـة         - ٥
الشخصية القائمة على تطبيقات جوجل     

 لتنميـة الجوانـب األدائيـة       التفاعلية
 اإلنترنتلمهارات التعامل مع شبكات     

 ؟التجاريةب المرحلة الثانوية لطال
 

 الحالي إلى تحقيـق األهـداف      البحثسعى  ي
  :التالية

 تحديد مـدى فاعليـة بيئـة الـتعلم         - ١
 الشخصية القائمـة علـى      اإللكترونية

 لتنميـة   التفاعليـة تطبيقات جوجـل    
الجوانب المعرفية لمهارات التعامـل     
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 لطالب المرحلة   اإلنترنتمع شبكات   
 .اريةالتجالثانوية 

 تحديد مـدى فاعليـة بيئـة الـتعلم         - ٢
 الشخصية القائمـة علـى      اإللكترونية

 لتنميـة   التفاعليـة تطبيقات جوجـل    
الجوانب األدائية لمهارات التعامل مع     

 لطـالب المرحلـة     اإلنترنتشبكات  
 .التجاريةالثانوية 

 

  -: سهم البحث الحالي فييقد 
تقديم نمـوذج مقتـرح لبيئـة تعلـم          - ١

شخـصية للقـائمين علـى      روني  إلكت
عملية التعلم تسهم في تطوير العمليـة     

 .التعليمية

اكساب الطالب مهارات التعامل مـع       - ٢
 . المختلفةاإلنترنتشبكات 

مواكبة التطورات التكنولوجية الحادثة     - ٣
 .في المجال التعليمي العالمي

يفيد أعـضاء هيئـة التـدريس فـي          - ٤
المدارس الثانوية الفنية التي ترغـب      

 .تجاه نحو التعليم اإللكترونيفي اال

تنمية مهارات التعامل مـع شـبكات        - ٥
على شبكة   المعلومات    ونشر اإلنترنت

اإلنترنت الستفادة األقران بها بطريقة     

تزامنية أو غير تزامنية بين طـالب       
 .التجاريةالمرحلة الثانوية 

 

سوف يقتصر البحث الحالي علـى الحـدود    
  :التالية

 المرحلـة الثانويـة   عينة من طـالب    - ١
  . التجارية الصف الثاني

 مدرسة الـشهيد محمـود الجيـزي        - ٢
الثانوية التجاريـة بـإدارة المطريـة       

  .التعليمية
تصميم بيئة تعلم شخصية باسـتخدام       - ٣

 .التفاعليةتطبيقات جوجل 

استخدام بعـض التطبيقـات جوجـل        - ٤
 : مثلالتفاعلية

Gmail, Google Calendar, 
Google Docs, google plus, Google 

Earth.  
 

 

نظرا لطبيعة البحث الحالي فقد اعتمد      
على التصميم التجريبي المسمى بتصميم البعد      
الواحد ذو مجموعتين تجريبيـة وضـابطة       
لمتغير مستقل واحد مقدم بنمطين مع القياس       

فؤاد أبـو حطـب، أمـل       . (القبلي والبعدي 
والــذي يوضــحه ) ٣٩٧، ١٩٩١صــادق، 

  : لشكل التاليا
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تقويم   المجموعة
  قبلي

معالجة   طريقة التعلم
  تجريبية

تقويم 
  بعدي

بيئة التعلم إلكتروني الشخصية القائمة على   المجموعة التجريبية
 تطبيقات جوجل التفاعلية

xa  

  المجموعة الضابطة
T1 

  xb التعلم التقليدي المباشر
T2  

  التصميم التجريبي للبحث) ١(شكل 
  :حيث تم

 للمجمـوعتين   التعرض للتقويم القبلي   - ١
 مـن خـالل     ) الضابطة –التجريبية  (

االختبـار  (تطبيق أدوات البحث قبلياً     
  .T1)  بطاقة مالحظة–التحصيلي 

ــة   - ٢ ــة المجموع ــرض للمعالج التع
  إلكترونيــةبيئــة تعلــم(التجريبيــة 

شخصية قائمة على تطبيقات جوجـل      
 .Xa) التفاعلية

ــة   - ٣ ــة المجموع ــرض للمعالج التع
مجموعة الـتعلم التقليـدي    (ضابطة  ال

  .Xb) المباشر
للمجموعتين التعرض للتقويم البعدي     - ٤

 مـن خـالل     ) الضابطة –التجريبية  (
االختبـار  (تطبيق أدوات البحث بعدياً   

 .T2)  بطاقة مالحظة–التحصيلي 
 

يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى      " - ١
ــة  ــطي ) ٠,٠٥ ≤(دالل ــين متوس ب

ــة   ــات المجموع ــة درج التجريبي

والمجموعة الضابطة فـي التطبيـق      
البعدي لالختبار التحـصيلي لـصالح      

  ".المجموعة التجريبية
يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى        - ٢

ــة  ــطي ) ٠,٠٥ ≤(دالل ــين متوس ب
درجات التطبيـق القبلـي والبعـدي       
للمجموعة التجريبيـة فـي االختبـار     

  ".التحصيلي لصالح التطبيق البعدي
صائياً عند مستوى   يوجد فرق دال إح    - ٣

ــة  ــطي ) ٠,٠٥ ≤(دالل ــين متوس ب
ــة    ــة التجريبي ــات المجموع درج
والمجموعة الضابطة فـي التطبيـق      
البعدي لبطاقـة المالحظـة لـصالح       

  ".المجموعة التجريبية
يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى      " - ٤

ــة  ــطي ) ٠,٠٥ ≤(دالل ــين متوس ب
درجات التطبيـق القبلـي والبعـدي       

 بطاقــة للمجموعــة التجريبيــة فــي
  ".المالحظة لصالح التطبيق البعدي
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) ٦٠(لقد تكونت عينة البحث مـن       
 من طـالب الـصف الثـاني         وطالبة طالب

الثانوي التجاري من مدرسة الشهيد محمـود       
الجيزي الثانوية التجارية المـشتركة بـإدارة       

، مقسمة بالتـساوي إلـى      المطرية التعليمية 
 .مجموعتين تجريبية وضابطة

 

وذلك في  : المنهج الوصفي التحليلي   - ١
ــتعلم ــة ال ــةتــصميم بيئ   اإللكتروني

الشخصية، وأيـضا التعـرف علـى       
ــين   ــة للمتعلم ــات المعرفي االحتياج
ــة   ــة اإللكتروني ــصادر المعرف وم
المتنوعة ومهارات التعامل مع شبكات     

  .اإلنترنت
لقيـاس أثـر    : التجريبيشبه  المنهج   - ٢

  إلكترونيـة  مبيئة تعل (المتغير المستقل   
مهارات (على المتغير التابع    ) شخصية

 ).اإلنترنتالتعامل مع شبكات 

 

بيئة تعلـم   : المتغير المستقــــل  - ١
شخــصية قائمــة علــى إلكترونيــة 

 .التفاعليةتطبيقات جوجل 

وتحتـوي علـى    : المتغيرات التابعة  - ٢
 . متغيرين

الجوانب المعرفية الخاصة بمهارات      -  أ
  .اإلنترنتات التعامل مع شبك

الجوانب األدائية الخاصة بمهارات      - ب
 .التعامل مع شبكات اإلنترنت

 

  :ستخدم البحث األدوات التاليةيسوف 
لقيـاس الجانـب    : اختبار تحـصيلي   - ١

المعرفي المرتبط بمهارات التعامل مع     
 .اإلنترنتشبكات 

لقيـاس الجانـب    : بطاقـة مالحظـة   - ٢
ات األدائي لمهارات التعامل مع شـبك     

 .اإلنترنت

 

  :يسير البحث وفقاً للخطوات التالية
االطالع على الدراسـات واألدبيـات       - ١

العربية واألجنبية ذات الصلة ببيئـات      
 . الشخصية اإللكترونيةالتعلم

إعداد قائمة بمهارات التعامـل مـع         - ٢
 الواجـب توافرهـا     اإلنترنتشبكات  

  .لدى
 تـصميم   إعداد قائمة مبدئية بمعـايير     - ٣

 . اإللكترونيةبيئة التعلم

ــتعلم - ٤ ــة ال ــةتــصميم بيئ   اإللكتروني
الشخصية حـسب الـسيناريو المعـد       

 .لذلك

اختبار تحصيلي  (إعداد أدوات البحث     - ٥
 . بطاقة المالحظة–
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اختيار عينـة البحـث مـن طـالب          - ٦
 .المرحلة الثانوية التجارية

تطبيق أدوات البحث قبلياً على أفـراد        - ٧
 .عينة البحث

عالجة التجريبية على أفـراد     إجراء الم  - ٨
 .العينة

تطبيق أدوات البحث بعدياً على أفراد       - ٩
 .عينة البحث

األساليب اإلحصائية للتحقـق مـن       -١٠
 .صحة الفروض

عرض النتائج وتفسيرها في ضوء      -١١
اإلطار النظـري ونتـائج البحـوث       

 .المرتبطة بالدراسة

تقديم مجموعـة مـن التوصـيات        -١٢
والمقترحات في ضوء النتائج التي تم      

 .التوصل اليها
 

 (PLE) بيئة التعلم اإللكتروني الشخـصية    
Personal E-Learning Environment  

 Van Harmelen (2006)عرفهـا  
بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية بأنها الـنظم       
التي تساعد المتعلمين على الـسيطرة وإدارة       
التعلم الخاص بهم، وهذه النظم تشمل تقـديم        

متعلمين في تحديـد أهـداف الـتعلم        الدعم لل 
الخاص بهـم، وإدارة الـتعلم مـن ناحيـة          
المحتوى واآلليات على حد سواء، والتواصل      

  .مع اآلخرين خالل عملية التعلم

بأنهـا  ) ٢٠٠٧(عرفها محمد الشطي    
االستخدام الحر لمجموعـة مـن الخـدمات        
واألدوات والتقنيات والبرمجيات االجتماعيـة   

تي تمكنه من إدارة عملية     من قبل المتعلم وال   
تعليمه وبناء معارفه في سياق اجتماعي مـن    
خالل تقديم وسائل للتواصل مع المـساحات       

  .الشخصية األخرى لتبادل المعارف الفعالة
مما سبق يمكن تعريف بيئة الـتعلم       

بأنها عبـارة   : اإللكتروني الشخصية إجرائياً  
تطبيقات (عن مجموعة من خدمات اإلنترنت      

التـي تـساعد المتعلمـين      ) فاعليةالتجوجل  
فـي إدارة  ) التجاريةطالب المرحلة الثانوية   (

عملية التعلم الخاصة بهم، لتمكنهم من تنمية        
، وعلى  اإلنترنتمهارات التعامل مع شبكات     

المتعلم أن يخطط ويبنى ويخصص المحتوى      
  .حسب احتياجاته المعرفية

  -: التفاعليةتطبيقات جوجل 
بأنهـا  ) ٢٠١١(د عرفتها أفنان العبي  

مجموعة من الخـدمات والتطبيقـات التـي        
تقدمها جوجل وفق رؤيتها الذي يمثل مهمتها       
في جمع وترتيب المعلومات المتـوفرة فـي        
العالم وجعلها متاحة ومفيدة للجميع وتـشمل       
خدمات ومنتجات جوجل ومحركات البحـث      
ــات   ــشر والبرمجي ــصال والن وأدوات االت

صـصة بـسطح    المتكاملة والمنتجات المتخ  
  .المكتب والهواتف الذكية وغيرها
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يمكن تعريـف تطبيقـات جوجـل       و
 بأنها عبارة عـن حزمـة       :التفاعلية إجرائياً 

مجانية من التطبيقات والخـدمات المتـوفرة       
طـالب  على شبكة اإلنترنت، والتي تمكـن       

 من االستفادة منهـا     المرحلة الثانوية التجارية  
كات في تنمية مهاراتهم في التعامل مع شـب       

اإلنترنت، فـيمكن مـن خاللهـا التعـاون         
والتشارك في إنشاء ونشر وتبادل المحتـوى       
التعليمي، وأيضا االستفادة من خدماتها فـي       
إجراء عملية التواصل بين أطراف العمليـة       

  .التعليمية
  :شبكات المعلومات اإللكترونية

 بأنهـا ) ٢٠٠٩(القباطي  محمد  يعرفها  
المتـصلة  شبكة تضم عدد هائل من الشبكات       

معاً، معتمدة في ذات الوقت علـى شـبكات         
االتصاالت، باإلضافة إلى عدد من البـرامج       
والبروتوكوالت التي تمكن أجهزة الكمبيوتر     
داخل هـذه الـشبكات مـن نقـل وتبـادل           

  .المعلومات بسرعة فائقة
) ٦٧،  ٢٠٠٧(يعرفها رضـا أمـين      

بأنها شبكة تربط بين عـدد مـن الـشبكات          
م كله، من شبكات حكومية     المنتشرة في العال  

وشبكات جامعات ومراكز بحوث وشـبكات      
تجارية وخدمات فورية ونشرات إلكترونيـة      

يصل إليها أي شخص يتوافر لديـة      . وغيرها
جهاز كمبيوتر ومودم وخط تليفون ليحـصل       

  .على كم هائل من المعلومات

تعريف الباحث إجرائيـاً فـي هـذا        
بـط  بأنها شبكة دولية قائمة علـى ر      : البحث

عدد كبير من الشبكات في العديد من الـدول         
عن طريق الهاتف أو األقمـار الـصناعية،        
وتمكن المتعلمين من عمليات البحث، وتبادل      
المعلومات، فيما بينهم بـسرعة فائقـة عـن     

  .طريق تطبيقات جوجل التفاعلية
 

 

ــ) ١ ــوم بيئ ــمفه ــتعلم اإللكتروني  ةة ال
  .الشخصية

 Downes" سـتيف داونـز  "كما قام 

  اإللكترونيـة   بتعريف بيئات التعلم   (2006)
أداة تمكن المتعلم أو أي     "الشخصية على أنها    

شخص في االنخراط في بيئة موزعة تتكون       
مــن شــبكة مــن األشــخاص والخــدمات 

  ".والموارد
" فيتزجيرالـد " وعرفها أيـضا سـين    

Fitzgerald (2006) مجموعة مـن  " بأنها
خدمات اإلنترنت المختلفة وعادة مـا تـدور        
حول استخدام مدونة تجمع فيهـا المحتـوى        
ويجمع ما بين هذه الخدمات باستخدام تقنيـة        

 وبرمجيـات  RSSجالبات خالصات المواقع   
  ".HTML Scriptsالنصوص التشعبية 
 Harmelen" هارميلين"عرفها أيضا 

اإللكترونية الشخصية   أن بيئة التعلم     (2006)
نظام تعلم إلكتروني لمـستخدم فـردى،      "هي  
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وهذا النظام يوفر الوصول لمـصادر تعلـم        
متنوعة، والتي توفر بدورها إمكانية الوصول     
إلى متعلمين ومعلمين آخـرين يـستخدمون       
بيئات تعلـم شخـصية أخـرى أو بيئـات          

  .افتراضية
 & Kolas" كـولز وسـتاب  "ويتفق 

Staupe (2007, 75)ع هارميلين ولكنهم  م
يضيفوا أنه من أجل تلبية متطلبات بيئة التعلم        
اإللكترونية الشخصية هناك حاجة ملحة لبنية      
حاسوبية قوية بحيث يكون من السهل العثور       
على الموارد تبعاً للسياق واالحتياجات، كمـا       
يجب أن يكون هناك نظـام قـوى للبحـث          
واإلبحار متصل بهذه البنية يـضمن وجـود        

ة بين المعلومات مـن جهـة والـسياق        عالق
واالحتياجات من جهة أخرى باإلضافة إلـى       

  .ضمان تكامل هذه المعلومات وثباتها
ــا  ــضا عرفه ــي"وأي ــابوال، جيل " ك

Caplow &Julie (2006, 165-174) 
بأنها بيئة تعلـم تحتـوي علـى النـصوص      
والصور ولقطات الفيديو والـصوت بـداخل     

مكانيـة  نظام واحد فقط، باإلضـافة إلـى إ       
التعامل مع كم ضخم من قواعـد البيانـات،         
وتقدم تفاعالت سهلة ومرنة نسبياً بين المتعلم       

  .والتكنولوجيا
) ١١،  ٢٠٠٨(وتعرفها هند الخليفـة     

بأنها بيئة تجمع مجموعـة مـن الخـدمات         
التعليمية االفتراضية المتفرقة والمنوعة والتي     

تنظمها وترتبها وإضافتها وتعـديلها حـسب       
  .متعلم واحتياجاتهرغبة ال

 Drexler" ديكـسلر "في حين تعرفها 
بيئة التعلم القائمـة علـى   " بأنها (1 ,2010)

الشبكات التي تتخطى حدود الزمان والمكان       
بهدف تقديم الخدمـة التعليميـة للمتعلمـين        

  .واالستفادة منها
 Kompen" كومبن وآخرون"ويورد 

et all, (2010, 2)    تعريفـاً لبيئـة الـتعلم 
بيئـة تمكـن    " ترونية الشخصية بأنهـا     اإللك

المتعلم من االنخراط في بيئة تعلم موزعـة        
بهدف مساعدة المتعلمين علـى إدارة الـتعلم      
الذاتي والـسيطرة عليهـا باسـتخدام تقنيـة       

ــع  ــات المواق ــات (RSS)خالص  وبرمجي
  . HTML Scriptsالنصوص التشعبية 

أ، ٢٠٠٩(كما ذكر الغريـب زاهـر       
 الشخـصية التـي يـتم     أن بيئات التعلم  ) ٣١

تصميمها بواسطة أدوات جديدة خاصة بشبكة     
 تعطى األمل والتشجيع من أجـل      ٢,٠الويب  

أن يصبح جميع الطالب يستطيعون االستفادة      
من التكنولوجيا الجديدة وتحقيـق مـستويات       

  .تعليمية عالية
في ضوء التعريفات الـسابقة لبيئـة       

هـا  تعريفيمكن  التعلم اإللكترونية الشخصية    
بأنها عبارة عـن مجموعـة مـن        : إجرائياً

) تطبيقات جوجل التفاعلية  (خدمات اإلنترنت   
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طـالب المرحلـة    (التي تساعد المتعلمـين     
فـي إدارة عمليـة الـتعلم     ) الثانوية التجارية 

الخاصة بهم، لتمكنهم من تنميـة مهـارات        
التعامل مع شبكات اإلنترنت، وعلى المـتعلم       

سب أن يخطط ويبنى ويخصص المحتوى ح      
  .احتياجاته المعرفية

  اإللكترونيــةمميــزات بيئــات الــتعلم) ٢
  الشخصية

أن مميـزات   ) ٢٠١٥(أكد محمد العمـاري     
  :بيئات التعلم الشخصية

بيئات الـتعلم الشخـصية تخـصص        - ١
وتربط مع تطبيقـات أخـرى تبعـاً        

 .لحاجات المتعلم

بيئــات الــتعلم الشخــصية يمتلكهــا  - ٢
ويديرها الفـرد، وهـذا يقـود إلـى         

س وممارسة الـتعلم الموجـه      اإلحسا
ذاتيــاً والمــساهمات يمكــن إعــادة 
استخدامها من قبـل المـتعلم مـرات     

 .عديدة حسب الحاجة
بيئات التعلم الشخصية تمد المـستخدم       - ٣

بحضور اجتماعي من خالل نظامـه      
 .الخاص به

يجري باستمرار تحـديث مكونـات       - ٤
 .بيئات التعلم

تصميم بيئات التعلم بـشكل أساسـي        - ٥
م مدى الحياة على عكـس  كبيئات للتعل 

بيئات التعلم االفتراضية التي تـصمم      
ــر  لتفعيــل الفــصول الدراســية عب

 .اإلنترنت

  اإللكترونيـة  خصائص بيئـات الـتعلم    ) ٣
  :الشخصية

) ٢٠٠٩(أكد عبد الرحمن المحـارفي      
أن من خصائص التي تتصف بها بيئة التعلم        
اإللكتروني الشخصية، والتي تحفز كالً مـن       

  .لم على استخدامهاالمعلم والمتع
قلة تكاليف تصميم وتشغيل بيئة التعلم       - ١

 .اإللكترونية الشخصية

سهولة التعامـل مـع بيئـة الـتعلم          - ٢
 .اإللكترونية الشخصية

القدرة على تخزين المحتوى العلمـي       - ٣
 .والرجوع إليه واستخدامه لعدة مرات

زيادة مشاركة الطالب فـي العمليـة        - ٤
 .مالتعليمية وزيادة التواصل فيما بينه

اتاحة الفرصة للطالب لالطالع علـى    - ٥
 .مصادر متنوعة غير المنهج الدراسي

تشجيع التعلم االجتماعي مـن خـالل        - ٦
 .استخدام الشبكات االجتماعية

ــتعلم ) ٤ ــات ال ــة بيئ ــةأهمي   اإللكتروني
  :الشخصية
 Milligan" كـولين ميليجـان  "أكـد  

 أن بيئات التعلم الشخـصية تتـيح        (2006)
  :للمتعلم ما يلي
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حيـث  : م مع باقي األشـخاص    التعل - ١
يستطيع المتعلم التواصل مع غيره من      
األشخاص المتخصصين فـي مجالـه      

 .غير األشخاص التقليديين

 حيث تتيح   :التحكم في مصادر تعلمهم    - ٢
لهم اإلنشاء والتبادل واإلعـالن عـن       

 .المحتوى

ــشاركتهم - ٣ ــر  :إدارة م ــك عب  وذل
مجموعات الدراسة أو عبر التواصل      

ل البـرامج  مع األشخاص مـن خـال   
 .Social Softwareاالجتماعية 

 وذلك من خالل تجميـع      :دمج التعليم  - ٤
العديد من المصادر ودمجهم جميعـاً      
في ملف خاص على الخط المباشـر       

Online. 

األسس النظرية ومبادئ تصميم بيئـات      ) ٥
  : الشخصية اإللكترونيةالتعلم

ــصالية  ــة االت  Connectivismالنظري
Theory  

ة في التعليم تستخدم    النظرية االتصالي 
، والتي تتكون من    Networkمفهوم الشبكية   

عدة عقد تربط بينها وصالت، فالعقد تمثـل        
المعلومات والبيانات على الشبكة، وهي إمـا       
أن تكون نصية أو مـسموعة أو مـصورة،         

هي عملية التعلم ذاتهـا وهـي       : والوصالت
الجهد المبذول لربط هذه العقد مـع بعـضها        

تـامر  (ن المعارف الشخصية    لتشكيل شبكة م  
  ). ٢٠١٤المالح، 

فالنظرية االتصالية تؤكد على الـتعلم      
االجتمـاعي، وإتاحـة الفرصـة للمتعلمـين     
للتواصل والتفاعل فيما بينهم أثناء التعلم، كما       
تؤكد النظرية االتصالية على التعلم الرقمـي       
عبر الشبكات، واستخدام أدوات تكنولوجيـا      

إبـراهيم  (التعلـيم   الحاسوب واالنترنت في    
  ).٦٥٦، ٢٠١٢الفار، 

يرى الباحث أن النظريـة االتـصالية      
هي التي سيعتمد عليها في تصميم بيئة التعلم        
اإللكترونية الشخصية المزمـع تـصميمها،      
ويمكن االستفادة مـن النظريـة االتـصالية        
للوصول الى مبادئ التصميم األمثـل لبيئـة        

عتمد على  التعلم اإللكترونية الشخصية، ألنها ت    
مصادر المعلومات اإللكترونية المختلفة فـي      
بناء المحتوى العلمي، وقد اتفـق فـي ذلـك     

 Siemens and" ســـيمنز وداونـــز"

Downes(2008) أن النظريــة االتــصالية 
تأخذ في االعتبار االتجاهـات الحديثـة فـي     

  .التعلم، واستخدام التكنولوجيا والشبكات
  تطبيقات جوجل التفاعلية: ثانياً

  : فهوم تطبيقات جوجل التفاعليةم )١
بـأن  ) ٢٠١٢(عرفها إيوان جاتريدج    

 هي حقيبة مجانيـة     التفاعليةتطبيقات جوجل   
والتي تـتم استـضافتها عبـر     من التطبيقات
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اإلنترنت لتوفير التواصل والتعـاون بـشكل       
  .أكثر فاعلية بين المؤسسات التعليمية

بأنهـا  ) ٢٠١٣(وعرفها محمد ربايعة    
وفرها جوجل لتسهيل عمليـة     خدمة مجانية ت  

التعليم في المدارس والجامعات وغيرها مـن    
المؤسسات التعليمية من خالل توفير وسـائل    
لتقليل الجهـد، والوقـت عبـر المـشاركة،         
واستخدام البريد اإللكتروني، وخدمة التخزين     
السحابي، وغيرها من الخدمات المـشهورة،      
والتي يمكن التحكم بها مـن خـالل مـدير          

  .سة التعليميةالمؤس
من خالل العرض السابق لتعريفـات      
تطبيقات جوجل ويمكن تعريـف تطبيقـات       

بأنها عبـارة عـن     : جوجل التفاعلية إجرائياً  
حزمة مجانية مـن التطبيقـات والخـدمات        
المتوفرة على شبكة اإلنترنت، والتي تمكـن       
المتعلمين من االسـتفادة منهـا فـي تنميـة         

اإلنترنـت،  مهاراتهم في التعامل مع شبكات      
فيمكن من خاللها التعاون والتـشارك فـي         
إنشاء ونشر وتبـادل المحتـوى التعليمـي،        
وأيضا االستفادة من خـدماتها فـي إجـراء         

  .عملية التواصل بين أطراف العملية التعليمية
تطبيقات جوجل التي يمكن اسـتخدامها       )٢

 في التعليم

أن جوجل  ) ٢٠١٣(أكد محمد ربايعة    
المقدمة عن طريـق    يعتبر عمالق الخدمات    

اإلنترنت، فهو يتجاوز كونه مجرد محـرك       
بحث بالرغم من فاعليته إلى مجموعة مـن        

  :الخدمات والتطبيقات منها
  :Gmailخدمة البريد اإللكتروني : أوالً

عرفه عبد اهللا إسحاق، إحسان كنساره      
بأنه تطبيق يتيح التواصل بين     ) ١٥،  ٢٠١١(

المعلم وطالبه خـارج أوقـات الحـصص        
رسمية، كما يتيح للطالب إمكانيـة إرسـال        ال

استفساراته للمعلم وتسليم الواجبات المطلوبة     
فــي وقــت الحــق عــن طريــق البريــد 

 .اإللكتروني

 Googleخدمة مـستندات جوجـل   : ثانياً

Docs:  
 أن Adams (2008) "آدامـز " عرفه

خدمة مستندات جوجل عبارة عن مـستودع       
تخزين مجاني، يمكـن الطـالب الـذين ال         

ــ ــات  ي ــى تطبيق ــول إل ستطيعون الوص
Microsoft office أو لم تكن هذه الحزمة ،

مثبتة على الجهاز، استخدام محرر مستندات      
جوجل مجاناً من أي جهاز وفى أي مكـان،         
وهي تسمح بسعة تخزينية تقدر بحوالي ثالثة       

  .جيجا بايت
أنواع المستندات التي يمكن التعامل معهـا       

  :ضمن مستندات جوجل
 ــرر ال ــصوص محـ  documentنـ

Google:  
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   ــة ــروض التقديميـ ــرر العـ محـ
Presentation Google  

  محــرر جــداول البيانــاتGoogle 
Spreadsheet  

 محرر نماذج جوجل Google Forms  
  :Google Calendarتقويم جوجل : ثالثاً

تقويم جوجل يعرف اصطالحياً بأنهـا      
عبارة عن خدمة يمكنك من خاللها متابعـة        

داث التي تحدث معك    وتنظيم وحفظ كل األح   
Calendar Help, 2016).(  

  :Google Sitesخدمة مواقع جوجل : رابعاً
بأنهـا  ) ٢٠١٦(عرفتها نورة الغامدي    

خدمة أطلقتها شركة جوجـل لبنـاء مواقـع       
الويب، والتي تمكن األشخاص والـشركات      
والمؤسسات مـن إنـشاء مواقـع متكاملـة         
وديناميكية بدون أي رسوم، حيـث يمكـن        

م من إنشاء موقع من قوالب فارغـة        للمستخد
أو االختيار من مئات القوالب التي توفرهـا        

Google   أو القوالــب التــي ينــشرها 
  .المصممون الذين يستخدمون هذه الخدمة

 Googleشبكة جوجل االجتماعية : خامساً
Plus:  

أن شــبكة ) Wogu) 2012عرفهــا 
 هي شبكة Google Plusجوجل االجتماعية 
ية التعليمية وجعـل فـن      صممت لدفع العمل  

التعليم والتدريس أكثر امتاعاً وأيسر للطالب      

والباحثين وأعضاء هيئـة التـدريس علـى        
مستوى العالم، وذلك على خالف الـشبكات       
االجتماعيـة األخـرى والحـزم المــصممة    

  .لغرض التواصل االجتماعي واالستمتاع
  شبكة اإلنترنت: ثالثاً

  تعريف شبكات اإلنترنت) ١
ــا م ــلطان يعرفه ــد س ، ٢٠١١(حم

بأنها شبكة عالمية تربط اآلالف من      ).  ١٦٤
شبكات الحواسيب الصغيرة وبالتالي الماليين     
من الحواسيب في العالم، وهي تعمل كطريق       
لنقل البيانات وتستعمل بشكل خاص للبريـد       
االلكترونــي، وكــذلك لجمــع المعلومــات 

  .وللتجارة االلكترونية ومنبر للحوار
ــاطي م ويعرفهــا أيــضا حمــد القب

بأنها شبكة تضم عدد هائل مـن       ).  ٢٠٠٩(
الشبكات المتصلة معـاً، معتمـدة فـي ذات         
الوقت على شبكات االتـصاالت، باإلضـافة      
إلى عدد من البرامج والبروتوكوالت التـي       
تمكن أجهزة الكمبيوتر داخل هذه الـشبكات       

  . من نقل وتبادل المعلومات بسرعة فائقة
فـي هـذا    تعريف الباحث إجرائيـاً     

بأنها شبكة دولية قائمة علـى ربـط        : البحث
عدد كبير من الشبكات في العديد من الـدول         
عن طريق الهاتف أو األقمـار الـصناعية،        
وتمكن المتعلمين من عمليات البحث، وتبادل      
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المعلومات، فيما بينهم بـسرعة فائقـة عـن     
  .طريق تطبيقات جوجل التعليمية

اإلنترنت أهمية وفوائد استخدام شبكات     ) ٢
  :في العملية التعليمية

، ٢٠٠٧(كما أضاف طـارق عـامر       
بعض الفوائد التي نجنيها من استخدام      ) ١٣١

فـي العمليـة    " اإلنترنـت "شبكات اإلنترنت   
  :التعليمية وهي كالتالي

تيسير الحصول على المعلومـات أو       - ١
المقررات اإللكترونية فـي أي وقـت       

 .وفي أي مكان في العالم

 المعلومات مـن    سرعة الوصول إلى   - ٢
خالل المواقع اإللكترونيـة المتاحـة      

المكتبــات والمــؤتمرات  : مثــل
 .والمدونات

توفير المقررات اإللكترونية القائمـة      - ٣
على الوسـائط المتعـددة والتفاعليـة       

 .والوسائط الفائقة

إمكانية تحديث المقررات اإللكترونيـة    - ٤
 . باستمرار

تساعد المتعلمين على التعلم التعـاوني       - ٥
 .ل أدوات التواصل االجتماعيمن خال

نقل المتعلمين من الطريقة المحلية في       - ٦
 .التعليم إلى الطريقة العالمية

المعلم اإللكتروني ال يلقن المتعلمين بل       - ٧
يعلمهم كيف يحصلون على المعلومات     

 .عبر شبكات اإلنترنت

يعتبر التعليم اإللكتروني   : تقليل التكلفة  - ٨
 أقل تكلفـة مـن      اإلنترنتعبر شبكة   

 . لتعليم التقليديا

تنقل المعلم من طرق التدريس التقليدية       - ٩
 .إلى طرق تدريس حديثة ومتطورة

قدرة شبكة اإلنترنت على تخـزين       -١٠
استجابات المتعلمـين ورصـد ردود      

 .أفعالهم

عيوب استخدام شبكات اإلنترنـت فـي       ) ٣
  :العملية التعليمية

، ٢٠١١(يضيف مـصطفي رجـب      
ة انتقادات  أن شبكات اإلنترنت لها عد    ). ٢٢٣

  :في استخدامها في العملية التعليمية من أهمها
ــي  - ١ ــيم المنطق ــي التعل ــنقص ف : ال

فالمعلومات المتوفرة علـى شـبكات      
اإلنترنت تختلف عن أيـة معلومـات       
أخرى مطبوعة أو مكتوبة في الكتب،      
ــى  ــتعلم الحــصول عل وإذا أراد الم
معلومات في موضوع معين، فربمـا      

 ألن  تكون هذه المعلومـات محيـرة،     
الشبكة منتشرة في جميع أنحاء العالم،      

 .وغير مرتبطة منطقياً ولكنها مبعثرة

قضاء المتعلمين وقتا طويالً في البحث       - ٢
عبر شبكة اإلنترنت عن موضوعات     
شتى، مما يؤدى إلى عدم تركيـزهم       
على الموضوع األصلي، وفي ذلـك      

 .هدر للوقت
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من خالل البحث في شبكات اإلنترنت       - ٣
لى معلومات ال تتفـق     قد يصل الفرد إ   

ــة،  ــة والقومي ــه الديني مــع معتقدات
 .وتتعارض مع عاداته وتقاليده

دور المعلم في استخدام شبكات اإلنترنت      ) ٤
  في العملية التعليمية

) ٢٠١٦(لقد أوضح محمد عبد الهادي      
أن االستخدام الواسع للتكنولوجيـا وشـبكة       
اإلنترنت العالمية أدى إلـى تطـور مـذهل         

ملية التعليمية، كما كـان لهـا       وسريع في الع  
األثر في طريقة أداء المعلم والمتعلم، حيـث        
استحدثت طريقة جديدة للتعليم، وهي طريقة      
التعليم عن بعد والذى يقوم على أساس فلسفة        
تؤكد حق األفراد في الوصول إلى الفـرص        
التعليمية المتاحة مما يجعله مفتـوح لجميـع        

ن المتعلمين  الفئات، غير متقيد بوقت أو فئة م      
أو مستوى أو نوع معين من التعلـيم، فهـو          
يتناسب وطبيعة حاجات المجتمـع وأفـراده       
وطموحاته، حيث أنه يعتمد على نقل المعرفة       
والمهارة التعليمية إلي المتعلم بوسائط تقنيـة       
ومتطورة ومتنوعة تغني عن حضوره إلـى       

  .داخل غرفة الصف
 

 

  :يسير البحث وفقاً للخطوات التالية
االطالع علـى الدراسـات واألدبيـات      : أوالً

 .العربية واألجنبية

تم االطـالع علـى بعـض المـصادر         
والمراجع والدراسات واألدبيـات العربيـة      
واألجنبية المتخصصة ذات الـصلة ببيئـات       
التعلم اإللكترونية الشخصية وتطبيقات جوجل     

  .تالتفاعلية وشبكات اإلنترن
إعداد قائمة بمهارات التعامـل مـع       : ثانياً

 الواجب توافرها لـدى     اإلنترنتشبكات  
 .الطالب

قام الباحث ببناء   : بناء قائمة المهارات    .أ 
قائمة المهارات من خـالل االطـالع       
على الدراسات والبحوث السابقة ذات     
الصلة بمهارات التعامل مع شـبكات      
ــضا  ــة، واي ــات اإللكتروني المعلوم

لنظرية المرتبطة بها، وقـد     األدبيات ا 
تضمنت القائمة في صورتها المبدئيـة   

) ١٨٥(مهـارة رئيـسة،     ) ٣١(عدد  
  .مهارة فرعية

بعد  :التحقق من صدق قائمة المهارات      .ب 
االنتهاء من إعداد هذه القائمـة فـي        
صورتها األولية، قام الباحث بعرضها     
علي مجموعة من السادة المحكمـين      

حديد المتخصصين في المجال بهدف ت    
مدى أهمية كل مهارة، ومدى ارتباط      
المهارة باألهـداف، ومـدى ارتبـاط      
المهارات الفرعية بالمهارات الرئيسة،    
وايضاً مدى السالمة اللغويـة لبنـود       
القائمة، وإضافة ما يرونه مناسباً من       
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مهارات لم ترد في القائمة، وحـذف       
أي بنود غير مناسبة من وجهة نظـر       

  .حضراتهم
ــصورة   .ج  ــداد ال ــة إع ــة لقائم النهائي

بعـد إجـراء التعـديالت       :المهارات
المقترحــة مــن الــسادة المحكمــين 
المتخصصين في تكنولوجيا التعليم، تم     
التوصل إلى الصورة النهائية لقائمـة      

، والتي اشـتملت    )٣(المهارات ملحق   
) ٢٨(مهـارات رئيـسة،     ) ٤(علي،  

مهـارة أداء،   ) ١٦٤(مهارة فرعية،   
وفي ضوء ذلك تـم إنتـاج بطاقـة         

 .المالحظة

اد قائمة مبدئية بمعايير تـصميم      إعد: ثالثاً
 . الشخصية اإللكترونيبيئة التعلم

تم بنـاء قائمـة      :بناء قائمة المعايير    .أ 
المعايير من خالل تحليل الدراسـات      
والبحوث السابقة ذات الصلة بمعايير     
ــتعلم   ــة ال ــي لبيئ ــصميم التعليم الت
اإللكترونية الشخصية، وقد تـضمنت     

) ٨(القائمة في صـورتها المبدئيـة،       
  .مؤشر أداء) ١٩٧(معيار رئيسي، 

بعد  :التحقق من صدق قائمة المعايير      .ب 
االنتهاء من إعداد قائمة المعايير فـي       
صورتها األولية، وأصـبحت قابلـة      
للتحكيم، قام الباحث بعرضـها علـى       
مجموعــة مــن الــسادة المحكمــين 

المتخصصين في مجـال تكنولوجيـا      
التعليم، وذلك من أجل التوصل إلـى       

هائيـة لقائمـة المعـايير،      الصورة الن 
وللتأكد أيضاً من صدق المعايير، وقد      
هدف استطالع الرأي إلي تعرف آراء      
المحكمين حول تحديد دقة الـصياغة      
اللغوية، ارتباط المؤشـر بالمعيـار،      
درجة أهمية المعيـار، إضـافة أيـة        
مقترحات يرونها مناسبة، حذف أيـة      

  .بنود يرونها غير مناسبة
 :ائية لقائمة المعايير  إعداد الصورة النه    .ج 

تم التوصل للصورة النهائيـة لقائمـة       
لمعايير بعد إجراء التعديالت المقترحة     
من السادة المحكمين تم التوصل إلـى       
الصورة النهائيـة لقائمـة المعـايير،       

معيـار،  ) ٩(والتي اشـتملت علـى      
مؤشر أداء، والتي سوف يتم     ) ١٩٧(

ــة  ــتعلم اإللكتروني ــة ال تــصميم بيئ
لقائمـة علـى تطبيقـات      الشخصية ا 

  .جوجل التفاعلية في ضوئها
  اإللكترونـي  تـصميم بيئـة الـتعلم     : رابعاً

الشخصية حسب الـسيناريو المعـد      
 .لذلك

قام الباحث بتبني نموذج عبد اللطيف       
ــزار  ــتعلم ) ٢٠١٤(الج ــة ال ــصميم بيئ لت

اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقـات      
ـ (جوجل التفاعلية في البحـث الحـالي،        ع م
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إضافة بعض التعديالت على النموذج ليتوافق      
مع أهداف البحث الحالي والتي سبق سردها       

، والذي يـشتمل    )في اإلطار النظري للبحث   
مرحلــة التحليــل : علـي خمــسة مراحـل  

Analysis  ــصميم ــة الت ، Design، مرحل
 production andمرحلة اإلنشاء واإلنتاج 

construction   ــويم ــة التقـ ، مرحلـ
Evolution،       نظر لما يتميز به النموذج من 

البساطة والشمولية وسهولة تطبيقه ومرونته،     
ومناسبته ألهداف البحث الحالي، وايضاً لمـا    
يقدمه النموذج في مراحلة الخمسة كل ما هو        
مطلوب لتصميم بيئـة الـتعلم اإللكترونيـة        
الشخصية، والتأكيد علـي أهميـة التغذيـة        

واالهتمام الراجعة في بناء المحتوى العلمي،      
  .بحاجات المتعلمين وتحديد خصائصهم

ــار (إعــداد أدوات البحــث : خامــساً اختب
 )المالحظة بطاقة –تحصيلي 

لتحقيق أهداف البحث واختبار فروضها     
  : تم استخدام األدوات والمواد التالية

   لقيـاس الجانـب    : االختبار التحـصيلي
المعرفي المرتبط بمهارات التعامل مـع      

 .اإلنترنتشبكات 

  لقياس الجانب األدائي    :بطاقة المالحظة 
 .اإلنترنتلمهارات التعامل مع شبكات 

 Achievementاالختبـار التحـصيلي    - ١
Test :       قد مر االختبار التحصيلي فـي

  :إعداده بالخطوات التالية
قياس مـستوى   : الهدف من االختبار   ١- ١

تحصيل طـالب التعلـيم التجـاري       
للجوانب المعرفيـة   ) الصف الثاني (

التعامــل مــع شــبكات لمهــارات 
اإلنترنت، وذلك بتطبيـق االختبـار      

 ). بعدياً–قبلياً (التحصيلي 

ــار  ٢- ١ تحديــد نــوع مفــردات االختب
  : وصياغتها

 فيها يقوم :أسئلة االختيار من متعدد -
الطالب باختيار إجابة واحـدة مـن       

 . بين أربعة اختيارات

 فيها يطلب   :أسئلة الصواب والخطأ   -
رة من المتعلم تحديـد هـل العبـا       

 .صحيحة أم خاطئة

: اعداد جدول مواصـفات االختبـار      ٣- ١
ويهدف إلى التأكد من قياس االختبار      
لألهداف ومحتوى المقرر الذي يراد     

 .قياس التحصيل فيها

هى عبارة  : وضع تعليمات االختبار   ٤- ١
عن دليل يستعين به الطالـب حتـى        
يتمكن من أداء االختبـار بـصورة       

 .سليمة



 

 ٢١٤٢

 يـشتمل : تقدير درجـات االختبـار     ٥- ١
سـؤاالً، تـم    ) ٨٠(االختبار علـى    

تصحيحه بطريقة إلكترونيـة فـور      
االنتهاء من تسليم اإلجابات، يحصل     

واحدة عن  ) درجة(فيها الطالب على    
كل سؤال يجيب عنه إجابة صحيحة،      

عـن  ) صفر(ويحصل الطالب على    
كل سؤال يجيب عنه إجابة خاطئة او     
عن كل سؤال يترك بـدون إجابـة،        

 باسـمه يحتـوي     يقدم للطالب تقرير  
على نـسبة مئويـة عـن إجاباتـه         
الصحيحة، والوقت المستغرق فـي     

  .اإلجابة على االختبار
  .التحقق من صدق االختبار ٦-١

للتحقق من صدق االختبار قام الباحث      
بعرضه على مجموعة من السادة المحكمـين     
المتخصصين في مجال تكنولوجيـا التعلـيم،      
إلبداء الرأي حول مـدى سـالمة وصـحة         

ات االختبار فـي ضـوء آراء الـسادة         مفرد
المحكمين، وبذلك أصبح االختبار صادقا من      

  :حيث صدق المحتوى
  :التجربة االستطالعية لإلجابة ٧-١

بعد التأكد مـن صـالحية الـصورة        
األولية لالختبار التحصيلي، وصدق مفرداته     
في ضوء مـا أسـفرت عنـه آراء الـسادة         
 المحكمين، وبعد إجراء التعديالت المطلوبة،    

قام الباحث بإجراء التجربـة االسـتطالعية       
طالبة من غير عينـة     طالب و ) ٣٠(لالختبار

البحث األساسـية، وذلـك بهـدف تحقيـق         
  :األهداف التالية

تحديد الزمن الـالزم لإلجابـة عـن         - ١
في ضوء الدراسـة  : مفردات االختبار 

االستطالعية لالختبار تبين أن الزمن     
المناسب النتهاء الطالب من اإلجابـة      

دقيقة، ) ٥٠(عن جميع األسئلة حوالي     
وعلى ذلك يكون االختبار في صورته      
النهائية صالحاً لقياس مستوى تحصيل     
الطالب للجوانب المعرفية لمهـارات     

 .التعامل مع شبكات اإلنترنت

 .حساب معامل ثبات االختبار -٢

هـو القـدرة علـى      " ثبات االختبار   
اعطاء نفس النتيجة عند تطبيقه أكثر من مرة        

، وقـد قـام الباحـث       "وتحت نفس الظروف  
ــداخلي لالختبــار  بالتأكــد مــن الثبــات ال
التحصيلي، بحساب معامل الثبات باسـتخدام      

  (Spss)مجموعة من البرامج اإلحـصائية  
لحساب ثبات االختبار عن طريق االتـساق        

، وهـي   )٠,٨٤(الداخلي لالختبار، حيث بلغ     
وهـو الحـد األدنـى      ) ٠,٦(قيمة أكبر من    

ول لمعامل ألفا، مما يدل على مالئمـة         المقب
االختبار ألغراض البحث، من ثباته واتساقه      

  .الداخلي



 

 ٢١٤٣

حساب معامل الـسهولة والـصعوبة     -٣
   .لمفردات االختبار

تم حساب معامل سهولة كل مفردة من  
  :مفردات االختبار من خالل المعادلة التالية

  =      معامل السهولة 

  

لصعوبة لكل مفردة   تم حساب معامل ا   
من مفردات االختبار مـن خـالل المعادلـة       

  :التالية
ــصعوبة ــل ال ــل – ١ = معام  معام

  .السهولة
ويهدف حـساب معامـل الـسهولة       
والصعوبة، لمفردات االختبار إلـى حـذف       
المفردات المتناهية السهولة، والتـي يزيـد       

، والمفـردات   )٠,٨(معامل سـهولتها عـن      
قـل معامـل    المتناهية الـصعوبة، والتـي ي     

، وعند حساب معـاملي     )٠,٢(سهولتها عن   
السهولة والصعوبة لمفردات االختبار، وجـد      
أن معامل السهولة لمفردات االختبار يتراوح      

وهذا يعد مؤشـراً    ) ٠,٨: ٠,٢(بين القيمتين   
على مناسبة أسئلة االختبار لمـستوى أفـراد     
عينة البحث وذلك في ضوء ما أسفرت عنه        

ــة اال ــائج التجرب ــار نت ــتطالعية لالختب س
  .التحصيلي

حساب معامـل التمييـز لمفـردات        -٤
 .االختبار

يهدف حساب معامل التمييز لمفردات     
االختبار التحصيلي التعرف على قدرة كـل       
مفردة من مفردات االختبار على التمييز بين       
األداء المرتفع واألداء المنخفض ألفراد عينة      
التجربة االستطالعية، وتم حـساب معامـل       

تمييز لكل مفردة من مفردات االختبار وفقاً       ال
  :للمعادلة التالية

   =معامل التمييز للمفردة
   

معامل التمييز لكل مفردة من مفردات      
) ٠,٨ :٠,٢(االختبار وتتراوح بين القيمتـين    

 مناسبة أسئلة االختبار    علىوهذا يعد مؤشراً    
لمستوى أفراد عينة البحث وذلك في ضـوء        

فرت عنه نتائج التجربة االسـتطالعية      ما أس 
  .لالختبار التحصيلي

  :إعداد الصورة النهائية لالختبار -٥
بعد إجراء التعديالت على االختبـار      
التحصيلي في ضوء أراء السادة المحكمـين،       
وبعد التحقق من صدق وثبـات االختبـار،        
أصبحت الصورة النهائية لالختبار مكونة من      

مـط االختيـار   من ن) ٢٩(مفردة منها  ) ٧٩(
من نمط الصواب والخطأ،    ) ٥٠(من متعدد،   

وتم إنتاج االختبار إلكترونياً ثم تم رفعه على        
  ".مودل"نظام إدارة التعلم 



 

 ٢١٤٤

بطاقة مالحظة األداء العملـي لقيـاس       -٢
الجوانب األدائية لمهـارات التعامـل مـع        

  .اإلنترنتشبكات 
 تحديد الهدف مـن بنـاء بطاقـة         ١-٢

ة المالحظة إلى   تهدف بطاق : المالحظة
قياس األداء العملي لمهارات التعامـل     

 لـدى طـالب    اإلنترنـت مع شبكات   
التعليم التجاري، باستخدام تطبيقـات     

  .جوجل التفاعلية
 تحديد األداءات التي تضمنتها بطاقة   ٢-٢

تم تحديـد األداءات مـن      : المالحظة
خالل االعتماد على الصورة النهائيـة      

ـ       بكات لقائمة مهارات التعامل مـع ش
) ٤(، حيث اشـتملت علـى       اإلنترنت

مهارة فرعيـة،   ) ٢٨(مهارة رئيسة،   
ــارات ) ١٦٤( ــة بمه أداءات مرتبط

   .اإلنترنتالتعامل مع شبكات 
 وضع نظام تقدير درجـات بطاقـة        ٣-٢

تم استخدام أسلوب التقدير    : المالحظة
الكمي لبطاقة المالحظة لقيـاس أداء      
المهارات في ضوء خيـارين لـألداء       

، ) لم يؤد المهارة   –دي المهارة   أ(هما  
وتم توزيـع درجـات التقيـيم وفقـاً         

  .لمستوى أداء المهارة
تم :  إعداد تعليمات بطاقة المالحظة    ٤-٢

اعداد تعليمات بطاقة المالحظة، بحيث     

تكون واضحة ومحددة في الـصفحة      
  .األولي لبطاقة المالحظة

 إعداد الـصورة األوليـة لبطاقـة        ٥-٢
 بطاقــة تمـت صــياغة : المالحظـة 

المالحظة في صورتها األولية، والتي     
مهـارات رئيـسة،   ) ٤(تكونت مـن    

  .أداءاً) ١٦٧(مهارة فرعية، ) ٢٨(
وهي ضبط  :  ضبط بطاقة المالحظة   ٦-٢

بطاقة المالحظة للتأكد من سـالمتها      
وصالحيتها للتطبيق، وذلك من خالل     

  :اآلتي
 التحقــق مــن صــدق بطاقــة ١-٦-٢

  :المالحظة
اقة المالحظة قام   للتحقق من صدق بط   

الباحث بعرضه على مجموعة مـن الـسادة        
المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا     
التعليم، إلبداء الرأي حـول مـدى سـالمة         
وصحة عبارات بطاقة المالحظـة، ومـدى       
ارتباط بنود البطاقة مع المهارات الموجـودة       
بالمقرر اإللكتروني، مع إضافة بنود يرونها      

  . يرونها غير مناسبةمطلوبة، وحذف بنود
  : حساب ثبات بطاقة المالحظة٢-٦-٢

قام الباحث بحـساب ثبـات بطاقـة        
المالحظة والتأكد من إعطائها نتائج مـشابهة      
في حال استخدامها مرة أخري، وقام الباحث       

بحـساب معامـل    " كـوبر "باستخدام معادلة   
  . االتفاق لكل طالب



 

 ٢١٤٥

  )١(جدول 
  )معامل اتفاق الطالب الثالثة على األداء(المالحظة نتائج حساب معامل الثبات لبطاقة 

  معامل االتفاق على أداء
  الطالب األول

  معامل االتفاق على أداء
  الطالب الثاني

  معامل االتفاق على أداء
  الطالب الثالث

  الثبات الكلي

٨٥,٤٤  %٨٢,٦٠  %٨٠,٤٦  %٩٣,٢٥%  

أن متوسـط  ) ٢(يتضح من الجـدول     
 بعملية المالحظـة    نسبة االتفاق بين القائمين   

%) ٨٥,٤٤(في حالة الطالب الثالثة بلغـت       
وهذا يعني أن بطاقة المالحظة على درجـة        
عالية من الثبات، وأنها صالحة للقياس، حيث       

تعكـس  %) ٧٠(أن نسبة االتفاق األقل مـن     
ثبات ضعيف لبطاقـة التقيـيم، أمـا نـسبة          

  .فأكثر تعكس أن نسبة الثبات عالي%) ٨٥(
ورة النهائيـة لبطاقـة      إعداد الص  ٣-٦-٢

  .المالحظة
بعـد االنتهـاء مـن ضـبط بطاقـة      

، أصبحت البطاقة فـي     )٤(المالحظة محلق   
مهـارات  ) ٤(صورتها النهائية، تتكون من     

  .أداءاً) ١٦٤(مهارة فرعية، ) ٢٨(رئيسة، 
  .اختيار عينة البحث: سادساً

قام الباحث باختيار عينة البحث مـن       
) لثـاني الـصف ا  (طالب التعليم التجـاري     

بمدرسة الشهيد محمود الجيـزي التجاريـة،       
م، وتمثلت عدد   ٢٠١٩-٢٠١٨للعام الدراسي   

 طالب وطالبة، تم تقسيمهم     ً(٦٠(أفراد العينة   
، ) تجريبيــة–ضـابطة  (إلـى مجمـوعتين   

تتلقي )  طالباً ٣٠(المجموعة الضابطة عددها    
التدريس بالطريقة التعلم التقليدي المباشر، أما      

فإنها )  طالباً ٣٠(ريبية عددها   المجموعة التج 
تخضع للدراسـة باسـتخدام بيئـة الـتعلم         
اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقـات      

  .جوجل التفاعلية
تطبيق أدوات البحث قبلياً على أفراد      : سابعاً

 .عينة البحث

تم تطبيق االختبار التحصيلي المعرفي     
قبلياً لقياس الجوانـب المعرفيـة لمهـارات        

مع شبكات المعلومات اإللكترونيـة،     التعامل  
وقد تم توجيه الطالب إلى قراءة التعليمـات        
الخاصة باالختبار القبلي، وتوضيح خطـوات   

 ٧٩(اإلجابة عليـه، ويبلـغ عـدد األسـئلة      
 ٢٩-سؤال اختيار من متعـدد      ٥٠(،  )سؤال

، كما قـام الباحـث      )سؤال الصواب والخطأ  
انب تطبيق بطاقة المالحظة قبلياً، لقياس الجو     

األدائية لمهـارات التعامـل مـع شـبكات         
  .المعلومات اإللكترونية



 

 ٢١٤٦

إجراء المعالجة التجريبية على أفراد     : ثامناً
 .العينة

الـصف  (إجراء مقابلة عامة مع طـالب       ) أ
 الجلـسة  –)  التعلـيم التجـاري    –الثاني  

  :التحضيرية
قام الباحث بإجراء مقابلة عامـة مـع    

ـ   ، )٣٠(اري طالب الصف الثاني التعليم التج
طالب ) ١٥(مجموعة بواقع   ) ٢(مقسمة إلى   

لكل مجموعة، وذلك لعدم وجود أجهزة كافية       
للمجموعة التجريبية كاملة، وتم عقد مقابلـة       
مع كل مجموعة على حدة، وتم توزيع بطاقة        
لكل طالب مدون عليها رابط البيئـة، واسـم     
المستخدم، وكلمة المرور، وتم شرح خطوات     

  . والتعامل معهالدخول للبرنامج
تطبيق بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية     ) ب

  :القائمة على تطبيقات جوجل التفاعلية
تطبيق التجربـة علـى المجموعـة       : أوالً

  التجريبية
قام الباحث بتنفيذ الخطوات التالية عند      
تطبيق كل موديول من موديوالت بيئة التعلم       
اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقـات      

  .جل التفاعليةجو
التأكد من أن كل طالب قام بالـدخول         .١

في البرنامج التدريبي بطريقة سليمة،     
من خالل إدخال اسم المستخدم وكلمة      

 .المرور الخاصة به

يقوم الباحـث بتـدريب للمجموعـة        .٢
التجريبية على كيفية اسـتخدام بيئـة       
التعلم اإللكترونية الشخصية قبل بـدء      

 .التطبيق

طالـب إلـى    ) ٣٠(تقسيم الطـالب     .٣
) ١٥(مجمــوعتين، كــل مجموعــة 

 .طالب

بعد أداء الطالب االختبـار إذا حقـق         .٤
مـن الـدرجات الكليـة      % ٩٠نسبة  

ــة   ــوم بدراس ــول األول، يق للمودي
الموديول الثاني، أما إذا حقق أقل من       
ذلك فيتم إعـادة دراسـة الموديـول        

 .األول

يتطلب دراسة كل موديـول قـراءة        .٥
دراسـة  مقدمة الموديول، ثم تعليمات     

الموديول، ثم قـراءة األهـداف، ثـم       
االنتقال إلى دراسة المحتوى، ثم تنفيذ      
أنـشطة الموديــول، وتعتمــد تنفيــذ  
األنشطة على تبادل األفكـار واآلراء      
مع زمالئه عن هذا النشاط، من خالل       

 Googleموقع التواصل االجتماعي 

Plus. 

أداء التقويم الخاص بكل درس، يقـوم     .٦
ليه لمعرفـة مـدى     الطالب باإلجابة ع  

 .إتقانه للدرس

أداء االختبار البعدي للموديول، وذلك      .٧
بعــد االنتهــاء مــن رفــع أنــشطة 



 

 ٢١٤٧

الموديول، وبعد االنتهاء من االختبار     
 .البعدي يتم االنتقال للموديول الثاني

أداء االختبار البعدي للمحتـوى بعـد        .٨
 .دراسة الموديوالت األربعة

 رصد درجات الطالب تمهيداً للمعالجة     .٩
 .اإلحصائية

تطبيق التجربـة علـى المجموعـة       : ثانياً
  الضابطة

قام الباحـث بالتـدريس للمجموعـة       
الضابطة بالطريقة التقليدية المباشـرة، فـي       
البداية تـم توزيـع مـذكرة علـى طـالب        
المجموعة الضابطة تشتمل علـى المحتـوى     
العلمي المراد تدريسه للمجموعة، ثـم قـام        

وع الدرس،  بعرض المقدمة التمهيدية لموض   
ثم شرح موضوع الدرس، معتمداً على بعض    
الوسائل التعليمية، مثل عـارض البيانـات،       
والسبورة الذكية، والعروض التقديمية، وفي      

  .نهاية المحاضرة عمل تقويم للطالب
تطبيق أدوات البحث بعدياً على أفراد      : تاسعاً

 .عينة البحث

االختبـار  (تم تطبيق أدوات البحـث      
 بطاقة مالحظـة األداء  –رفي  التحصيلي المع 

 –الـضابطة   (علـى المجمـوعتين     ) العملي
وذلك بعد االنتهاء من دراسة كافة      ) التجريبية

ــن   ــرة م ــي الفت ــك ف ــوالت، وذل المودي
م حيـث تـم     ٤/٤/٢٠١٩م إلى   ٣/٣/٢٠١٩

تطبيــق االختبــار التحــصيلي للمجموعــة 
الضابطة بطريقة تقليدية، وتم تطبيق االختبار      

ـ   ة التجريبيـة بطريقـة     التحصيلي للمجموع
اإللكترونية إلكترونية الموجود في بيئة التعلم      

الشخصية، ثم تطبيق بطاقة المالحظة لقياس      
الجوانب األدائية لمهارات التعامل مع شبكات      
المعلومات اإللكترونية، وفي النهاية تم تطبيق      
مقياس االتجاه لقياس اتجاه الطالب حول بيئة       

ة القائمـة علـى     التعلم اإللكترونية الشخصي  
  .تطبيقات جوجل التفاعلية

األساليب اإلحصائية المستخدمة في    : عاشراً
  التحقق من صحة الفروض

 :للمجموعات المستقلة " ت " اختبار -
المجموعـة التجريبيـة    بين المقارنة في

والضابطة فـي االختبـار التحـصيلي       
 .وبطاقة المالحظة

 :للمجموعات المرتبطة " ت " اختبار -
التطبيق القبلي والبعـدي   بين نةالمقار في

للمجموعــة التجريبيــة فــي االختبــار 
 .التحصيلي وبطاقة المالحظة

 تم حساب حجم تأثير بيئة      :حجم التأثير  -
تعلم إلكتروني شخـصية قائمـة علـى        
تطبيقات جوجل التفاعلية لتنمية مهارات     
التعامل مع شبكات اإلنترنـت لطـالب       

م المرحلة الثانوية التجاريـة، باسـتخدا     
  )η2(مربع إيتا 



 

 ٢١٤٨

 


 

 قام الباحـث باإلجابـة علـى    :نتائج البحث 
  :األسئلة الفرعية للبحث كالتالي

  :اإلجابة عن السؤال الفرعي األول-١
لإلجابة عن الـسؤال الفرعـي األول       

ات التعامـل مـع   ما مهـار "الذي نص على   
شبكات اإلنترنت الالزم توافرها لدى طالب      

تم ذلـك بإعـداد     " المرحلة الثانوية التجارية؟  
قائمة بمهارات التعامل مع شبكات اإلنترنت،      
وذلك من خالل االطالع علـى الدراسـات        
والبحوث السابقة المتعلقة بشبكات اإلنترنـت      
ومهارات توظيفها، وبذلك قد تم اإلجابة على       

  .ال األولالسؤ
  :اإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني-٢

لإلجابة عن السؤال الفرعـي الثـاني       
ما معايير تصميم بيئة التعلم     "الذي نص على    

اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقـات      
جوجل التفاعلية لتنمية مهارات التعامل مـع       
شبكات اإلنترنت لطالب المرحلـة الثانويـة       

لتوصـل إلـى قائمـة      تم ذلـك با   " التجارية؟
بمعايير تـصميم بيئـة الـتعلم اإللكترونيـة      
الشخصية القائمة علـى تطبيقـات جوجـل        
التفاعلية لطالب التعليم التجاري، وذلك مـن       
خالل االطالع على الدراسـات والبحـوث       
السابقة المتعلقة ببيئـة الـتعلم اإللكترونيـة        

الشخصية ومعايير تصميمها، وبذلك قد تـم       
  .ؤال الثانياإلجابة على الس

  :اإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث-٣
لإلجابة عن السؤال الفرعـي الثالـث       

ما التصميم التعليمي لبنـاء     "الذي نص على    
بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية قائمة علـى       
تطبيقات جوجل التفاعلية لتنميـة مهـارات       
التعامل مع شبكات اإلنترنت لطالب المرحلة      

 تم ذلك بأن قـام الباحـث        "الثانوية التجارية؟ 
بدراسة وتحليل مجموعة من نماذج التصميم      
التعليمي، وفي ضوء نتائج التحليل تم تبنـي        

ألنه يتناسـب مـع     ) ٢٠١٤(نموذج الجزار   
  .طبيعة البحث الحالي

  :اإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع-٤
لإلجابة عن السؤال الفرعـي الرابـع       

م مـا فاعليـة بيئـة الـتعل       "الذي نص على    
اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقـات      
جوجل التفاعلية لتنمية الجوانـب المعرفيـة       
لمهارات التعامل مع شبكات اإلنترنت لطالب      

قـام الباحـث    ". المرحلة الثانوية التجاريـة؟   
  :باختبار صحة الفروض التالية

والذي نص على أنـه   : الفرض األول  )١
يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى    "

بــين متوســطي ) ٠,٠٥ ≤(ة داللــ
ــة   ــة التجريبي ــات المجموع درج
والمجموعة الضابطة فـي التطبيـق      



 

 ٢١٤٩

البعدي لالختبار التحصيلي لـصالح     
  ".المجموعة التجريبية

الختبار هذا الفرض استخدم الباحـث      
للمجموعات المستقلة لتحديد داللة    " ت"اختبار  

الفروق بين متوسطي درجـات المجموعـة       
الضابطة في التطبيـق    التجريبية والمجموعة   

البعدي لالختبار التحصيلي، ويتضح ذلك من      
  :خالل الجدول التالي

 التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين للفروق اإلحصائية وداللتها " ت " قيمة) ٢( جدول
  .التحصيلي لالختبار البعدي التطبيق الضابطة في والمجموعة

  المتوسط  ن  المجموعة  االختبار التحصيلي
نحراف اال

  المعياري
  )ت(قيمة 

درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  التذكر  ٣,٢٢٤  ٣٩,٥٣  ٣٠  التجريبية
  ٣,٨٢٨  ٢٢,٠٣  ٣٠  الضابطة

٠,٠١  ٥٨  ١٩,١٥١  

  الفهم  ٠,٥٤٧  ٣,٦٧  ٣٠  التجريبية
  ٠,٥٣٥  ١,٣٠  ٣٠  الضابطة

٠,٠١  ٥٨  ١٦,٩٤٧  

  التطبيق  ١,٤٨٤  ٢١,٢٧  ٣٠  التجريبية
  ٢,٤١٥  ١٢,٤٠  ٣٠  طةالضاب

٠,٠١  ٥٨  ١٧,١٣١  

  تركيب  ٠,٤٩٨  ٢,٦٠  ٣٠  التجريبية
  ٠,٣٧٩  ١,١٧  ٣٠  الضابطة

٠,٠١  ٥٨  ١٢,٥٤  

  تقويم  ٠,٤٠٧  ٢,٨٠  ٣٠  التجريبية
  ٠,٤٧٩  ١,٣٣  ٣٠  الضابطة

٠,٠١  ٥٨  ١٢,٧٧٥  

الدرجة الكلية   ٣,٠٦  ٦٩,٨٧  ٣٠  التجريبية
  ٥,١٧٧  ٣٨,٢٣  ٣٠  الضابطة  لالختبار

٠,٠١  ٥٨  ٢٨,٨١١  

  :من الجدول السابق يتضح أنه
بين متوسطي   يوجد فرق دال إحصائياً   

درجات المجموعة التجريبية والضابطة فـي      
االختبار التحصيلي بعدياً لصالح المجموعـة      

-٣,٦٧-٣٩,٥٣=المتوسط األكبر (التجريبية  
، حيث جـاءت    )٦٩,٨٧-٢,٨-٢,٦-٢١,٢٧
ــيم  ــساوي " ت"ق -١٦,٩٤٧-١٩,١٥١(ت

٢٨,٨١١-١٢,٧٧٥-١٢,٥٤-١٧,١٣١( ،

وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مـستوي        
 .٠,٠١داللة 

يوجـد  " ومن ثم نقبل الفـرض األول     
فرق دال إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة          

بين متوسطي درجات المجموعـة     ) ٠,٠٥≤(
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيـق      



 

 ٢١٥٠

البعدي لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة     
  ".التجريبية

 يوجد فرق دال إحصائياً     "نيالفرض الثا  )٢
  بـين  )٠,٠٥ ≤ (داللـة  مستوى عند

 التطبيـق القبلـي     درجـات  متوسطي
والبعدي للمجموعـة التجريبيـة فـي       
االختبار التحصيلي لـصالح التطبيـق      

  ".البعدي

والختبار هذا الفرض استخدم الباحث     
للمجموعات المرتبطة لتحديـد    " ت  " اختبار  

التطبيق داللة الفروق بين متوسطي درجات      
القبلي والبعدي للمجموعـة التجريبيـة فـي        
االختبار التحصيلي، ويتضح ذلك من خـالل       

  :الجدول التالي

 والبعدي القبلي التطبيق درجات متوسطي بين للفروق اإلحصائية وداللتها " ت " قيمة) ٣( جدول
  التحصيلي االختبار التجريبية في للمجموعة

 االختبار
االنحراف   وسطالمت  ن  التطبيق  التحصيلي

  المعياري
قيمة 

  )ت(
درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

قيمة 
η2  

حجم 
  التأثير

  التذكر  ٥,٣١٥  ١٣,٧٧  ٣٠  قبلي
  ٣,٢٢٤  ٣٩,٥٣  ٣٠  بعدي

  كبير  ٠,٩٤٣  ٠,٠١  ٢٩  ٢٢,٠٤

  الفهم  ٠,٥٥١  ٠,٨  ٣٠  قبلي
  ٠,٥٤٧  ٣,٦٧  ٣٠  بعدي

  كبير  ٠,٩٤٤  ٠,٠١  ٢٩  ٢٠,٢٣

  التطبيق  ٢,٥١١  ٦,٢  ٣٠  قبلي
  ١,٤٨٤  ٢١,٢٧  ٣٠  بعدي

  كبير  ٠,٩٧  ٠,٠١  ٢٩  ٣١,٢٨

  تركيب  ٠,٣٧٩  ٠,٨٣  ٣٠  قبلي
  ٠,٤٩٨  ٢,٦  ٣٠  بعدي

  كبير  ٠,٨٨  ٠,٠١  ٢٩  ١٤,٢٥

  تقويم  ٠,٥٢١  ٠,٩٣  ٣٠  قبلي
  ٠,٤٠٧  ٢,٨  ٣٠  بعدي

  كبير  ٠,٩  ٠,٠١  ٢٩  ١٦,٢٦

الدرجة الكلية   ٦,٧٤٠  ٢٢,٥٣  ٣٠  قبلي
  ٣,٠٦  ٦٩,٨٧  ٣٠  بعدي  لالختبار

  كبير  ٠,٩٧٧  ٠,٠١  ٢٩  ٣٤,٨١

  :من الجدول السابق يتضح أنه
بين متوسطي   يوجد فرق دال إحصائياً   

درجات المجموعة التجريبية فـي التطبيـق       
القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لـصالح      

-٣٩,٥٣=المتوسط األكبـر  (التطبيق البعدي   

، حيث  )٦٩,٨٧-٢,٨-٢,٦-٢١,٢٧-٣,٦٧
-٢٠,٢٣-٢٢,٠٤(تـساوي   " ت"م  جاءت قي 
ــي )٣٤,٨١-١٦,٢٦-١٤,٢٥-٣١,٢٨ ، وه



 

 ٢١٥١

قيم ذات داللة إحصائية عند مستوي داللـة        
٠,٠١. 

ـ كما بلـغ حجـم تـأثير بيئـة            تعلمال
قائمة على تطبيقـات    الشخصية  ال اإللكترونية

 لتنمية مهارات التعامل مـع      التفاعليةجوجل  
 كبير، حيث تراوحت قـيم      اإلنترنتشبكات  

  ).٠,٩٧٧-٠,٨٨( من حجم التأثير
 ومن ثم نقبل الفرض الثاني الذي نص       

يوجد فرق دال إحصائياً عند مـستوى    : "على
بـين متوسـطي درجـات      ) ٠,٠٥ ≤(داللة  

التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيـة    
في االختبار التحـصيلي لـصالح التطبيـق        

  ".البعدي

يوجد فرق دال إحصائياً  "الفرض الثالث   
بين متوسـطي  ) ٠,٠٥ ≤(لة عند مستوى دال 

درجات المجموعة التجريبيـة والمجموعـة      
الـضابطة فـي التطبيـق البعـدي لبطاقــة     

  ".المالحظة لصالح المجموعة التجريبية
والختبار هذا الفرض استخدم الباحـث      

للمجموعات المستقلة لتحديـد    " ت  " اختبار  
داللـة الفـروق بـين متوسـطي درجــات     

عة الضابطة في   المجموعة التجريبية والمجمو  
التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة، ويتـضح      

  :ذلك من خالل الجدول التالي

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  للفروق اإلحصائية وداللتها " ت " قيمة )٤( جدول
  .والمجموعة الضابطة في بطاقة المالحظة بعدياً

  المتوسط  ن  المجموعة  المالحظة مهارات بطاقة
االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(

درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

 مع التعامل: األولي المهارة  ٣,٥٣٨  ٤٠,٩٧  ٣٠  التجريبية
  ٢,٢٢٧  ٢٣,٧٣  ٣٠  الضابطة اإلنترنت مستعرض نافذة

٠,٠١  ٥٨  ٢٢,٥٨  

 مع التعامل: الثانية المهارة  ٣,١١٥  ٢٧,٧٧  ٣٠  التجريبية
  ٢,٤٦٦  ١٤,٧  ٣٠  الضابطة  .yahoo بريد

٠,٠١  ٥٨  ١٨,٠٢  

 اساسيات: الثالثة المهارة  ١,٠٢٢  ١٥,٧  ٣٠  التجريبية
  ٠,٧٦٥  ٩,٣٧  ٣٠  الضابطة  outlook برنامج مع التعامل

٠,٠١  ٥٨  ٢٧,١٧  

 مع التعامل: الرابعة المهارة  ٢,١٧١  ٥٠,١  ٣٠  التجريبية
  ٢,٩٢٨  ٢٦,٣٣  ٣٠  الضابطة  outlook برنامج مجلدات

٠,٠١  ٥٨  ٣٥,٧١  

 لكلية لبطاقةالدرجة ا  ٦,٢٩  ١٣٤,٥٣  ٣٠  التجريبية
  ٤,٦٩٦  ٧٤,١٣  ٣٠  الضابطة  المالحظة

٠,٠١  ٥٨  ٤٢,١٥  

  



 

 ٢١٥٢

  :من الجدول السابق يتضح أنه
بين متوسـطي  ً يوجد فرق دال إحصائيا 

درجات المجموعة التجريبية والضابطة فـي      
بطاقة المالحظة بعدياً لـصالح المجموعـة       

ــة  ــر(التجريبي ــط األكب -٤٠,٩٧=المتوس
، حيـــث )١٣٤,٥٣-٥٠,١-١٥,٧-٢٧,٧٧

-١٨,٠٢-٢٢,٥٨(تـساوي   " ت"جاءت قيم   
، وهي قـيم ذات     )٤٢,١٥-٣٥,٧١-٢٧,١٧

  .٠,٠١داللة إحصائية عند مستوي داللة 
يوجد فـرق   " ومن نقبل الفرض الثالث   

) ٠,٠٥ ≤(دال إحصائياً عند مستوى داللـة       
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة      

في التطبيـق البعـدي     والمجموعة الضابطة   

ــة   ــصالح المجموع ــة ل ــة المالحظ لبطاق
  ".التجريبية

يوجد فرق دال إحصائياً    "الفرض الرابع    )٣
بـين  ) ٠,٠٥ ≤(عند مـستوى داللـة      

متوســطي درجــات التطبيــق القبلــي 
والبعدي للمجموعة التجريبية في بطاقـة   

  ".المالحظة لصالح التطبيق البعدي
 الباحـث  استخدم والختبار هذا الفرض  

 لتحديـد  المرتبطة للمجموعات " ت " ختبارا
 التطبيق درجات بين متوسطي  الفروق داللة
 بطاقة في التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي

المالحظة، ويتضح ذلك من خالل الجـدول       
  : التالي

 القبلي التطبيق درجات متوسطي بين للفروق اإلحصائية وداللتها " ت " قيمة) ٥( جدول
  .المالحظة بطاقة في التجريبية عةللمجمو والبعدي

 مهارات بطاقة
االنحراف   المتوسط  ن  التطبيق  المالحظة

  المعياري
قيمة 

  )ت(
درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

قيمة 
η2  

حجم 
  التأثير

 التعامل: األولي المهارة  ١,٧٥٥  ١٦,٢٣  ٣٠  قبلي
 مـستعرض  نافـذة  مع

 .اإلنترنت
  ٣,٥٣٨  ٤٠,٩٧  ٣٠  بعدي

  كبير  ٠,٩٨  ٠,٠١  ٢٩  ٣٨,٧٨

 التعامل: الثانية المهارة  ١,٤٠٨  ١١,٥٣  ٣٠  قبلي
  ٣,١١٥  ٢٧,٧٧  ٣٠  بعدي  .yahoo بريد مع

  كبير  ٠,٩٧  ٠,٠١  ٢٩  ٣١,٢١

: الثالثـــة المهـــارة  ١,٦٨  ٤,٢٧  ٣٠  قبلي
 مـع  التعامل اساسيات

  ١,٠٢٢  ١٥,٧  ٣٠  بعدي  Outlook. برنامج
  كبير  ٠,٩٧٦  ٠,٠١  ٢٩  ٣٤,١٨

: لرابعــة ا المهــارة  ١,١٥٥  ٢٢,٦٧  ٣٠  قبلي
 مجلـدات  مـع  التعامل
  ٢,١٧١  ٥٠,١  ٣٠  بعدي  .outlook برنامج

  كبير  ٠,٩٩  ٠,٠١  ٢٩  ٦٠,٧٦

 الدرجة الكلية لبطاقـة     ٢,٨٧٩  ٥٤,٧  ٣٠  قبلي
  ٦,٢٩  ١٣٤,٥٣  ٣٠  بعدي  المالحظة

  كبير  ٠,٩٩٤  ٠,٠١  ٢٩  ٧٢,١٨



 

 ٢١٥٣

يوجـد  : يتضح من الجدول السابق أنه    
بين متوسـطي درجـات       إحصائياً فرق دال 

المجموعة التجريبية فـي التطبيـق القبلـي        
والبعدي لبطاقة المالحظة لـصالح التطبيـق       

-٢٧,٧٧-٤٠,٩٧=المتوسط األكبر (البعدي  
، حيث جاءت قـيم     )١٣٤,٥٣-٥٠,١-١٥,٧

-٣٤,١٨-٣١,٢١-٣٨,٧٨(تـــساوي " ت"
، وهــي قــيم ذات داللــة )٧٢,١٨-٦٠,٧٦

  .٠,٠١إحصائية عند مستوي داللة 
كما بلغ حجـم تـأثير بيئـة الـتعلم          
اإللكترونية الشخصية القائمة على تطبيقـات      
جوجل التفاعلية لتنمية مهارات التعامل مـع       

كبيـر،  ) الجانب األدائـي  (شبكات اإلنترنت   
-٠,٩٧(حيث تراوحت قيم حجم التأثير من       

٠,٩٩٤.(  
ومن ثم نقبل الفرض الرابع الذي نص       

 عند مـستوى  يوجد فرق دال إحصائياً  : "على
 درجـات  متوسـطي  بـين ) ٠,٠٥ ≤(داللة  

 التجريبيـة  للمجموعة والبعدي القبلي التطبيق
  ".البعدي التطبيق لصالح المالحظة بطاقة في

 

تفسير النتائج المرتبطة بتنمية الجوانب     -١
المعرفية لتنمية مهارات التعامـل مـع       

 .شبكات اإلنترنت

يوجـد فـرق    "  األول تم قبول الفرض  
) ٠,٠٥≤(دال إحصائياً عند مستوى داللـة       

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة      
والمجموعة الضابطة في التطبيـق البعـدي       
لالختبــار التحــصيلي لــصالح المجموعــة 

، كما تم قبول الفرض الثاني الذي        "التجريبية
يوجد فرق دال إحـصائياً عنـد       : "نص على 

 بـين متوسـطي     )٠,٠٥ ≤(مستوى داللـة    
درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعـة      
التجريبية في االختبار التحـصيلي لـصالح       

ويمكـن تفـسير زيـادة      ". التطبيق البعـدي  
التحصيل المعرفي لـدى طـالب المرحلـة        
الثانوية التجارية في البحث الحالية إلـى مـا      
تتسم به بيئة التعلم اإللكترونية الشخصية من       

ز به تطبيقـات جوجـل      خصائص، ولما تتمي  
  .التفاعلية في تنمية الجوانب المعرفية

تفــسير النتــائج المرتبطــة بتنميــة  -٢
الجوانب األدائية لمهارات التعامل مع     

 .شبكات المعلومات اإللكترونية

يوجد فـرق   " تم قبول الفرض الثالث   
) ٠,٠٥ ≤(دال إحصائياً عند مستوى داللـة       

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة      
المجموعة الضابطة في التطبيـق البعـدي       و

ــة   ــصالح المجموع ــة ل ــة المالحظ لبطاق
الذي  ، كما تم قبول الفرض الرابع     "التجريبية
يوجد فرق دال إحـصائياً عنـد       : "نص على 

بـين متوسـطي    ) ٠,٠٥ ≤(مستوى داللـة    
درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعـة      
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التجريبية في بطاقة المالحظة لصالح التطبيق      
  ".لبعديا

وهذا ما يتفق مع دراسـة إسـماعيل        
، عبـد   )٢٠١٤(محمد حسن، ريهام الغـول      

، غـادة عـسكر     )٢٠٠٩(الرحمن المحارفي   
، هبـه   ) ٢٠١٣(، محمد العباسـي     )٢٠١٢(

، على فاعلية بيئـة الـتعلم       )٢٠١٣(العزب  
اإللكترونية الشخصية في تنميـة الجوانـب       
األدائية والمعرفية للمهارات، بينمـا أكـدت       

، إيمـان   )٢٠١٤(اسة الحسين أوبـاري     در
ــضلعان  ــي  )٢٠١٧(ال ــد الرحيل ، تغري

، محمـد   )٢٠١٣(، محمد ربايعـة     )٢٠١٣(
علي فاعلية تطبيقات جوجل    ) ٢٠١٦(سليمان

التفاعليــة فــي تنميــة الجوانــب األدائيــة 
  .للمهارات

تقديم مجموعة من التوصيات : الحادي عشر 
والمقترحات في ضوء النتـائج التـي تـم         

 .اليهاالتوصل 
 

توظيــف بيئــة الــتعلم اإللكترونيــة  - ١
الشخصية القائمـة علـى تطبيقـات       
جوجل التفاعلية في تنميـة مهـارات       
التعامل مع شبكات اإلنترنت لطـالب      

 .المرحلة الثانوية التجارية

توظيــف بيئــة الــتعلم اإللكترونيــة  - ٢
الشخصية القائمـة علـى تطبيقـات       

مـن  جوجل التفاعلية لتنمية العديـد       
المهارات اإللكترونية التي يحتاجهـا     

 .الطالب

تدريب المعلمين على اسـتخدام بيئـة       - ٣
التعلم اإللكترونية الشخصية لتوظيفها    

 .في العديد من المواد الدراسية
االستعانة بقائمة المهارات التي توصل      - ٤

 البحـث عنـد     االيها الباحث في هـذ    
 .تصميم بيئات تعلم مختلفة

فاعلية في  توظيف تطبيقات جوجل الت    - ٥
 .المناهج الدراسية المختلفة

ــتعلم  - ٦ ــة ال ــتخدام بيئ التوصــية باس
اإللكترونية الشخـصية فـي جميـع       

 .المراحل التعليمية
 

إجراء المزيد من الدراسـات حـول        - ١
متغيرات البحث الحالية على مراحـل      

 .تعليمية مختلفة

إجراء دراسة حول فاعلية اسـتخدام        - ٢
يلة تعليمية ألداء   شبكات اإلنترنت كوس  

الواجب المنزلي وأثرها على تنميـة       
 .التحصيل الدراسي

إجراء دراسة حول برنامج تـدريبي       - ٣
قائم على تطبيقات جوجل التفاعلية في      
تنمية مهارات إنتاج الدروس التعليمية     
لمعلمي التعلـيم الفنـي واتجاهـاتهم       

 .نحوها
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إجراء دراسة حـول أثـر اسـتخدام         - ٤
ة فـي تنميـة     تطبيقات جوجل التفاعلي  

المفاهيم المحاسبية لطـالب التعلـيم      
 .التجاري واتجاهاتهم نحوها

إجراء دراسة حول فاعلية بيئة الـتعلم   
اإللكترونية الشخصية القائمـة علـى أدوات       
الجيل الثالث لتنمية مهارات تصميم وإنتـاج       

  .أدوات التقويم اإللكتروني
 

  :المراجع العربية: أوالً
التعلـيم  ). ٢٠٠٩(اعيل  الغريب زاهر إسـم   

اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف     
  .عالم الكتاب: القاهرة. الجودة

المؤتمر اإلقليمي الثاني للتعلـيم اإللكترونـي    
التعليم اإللكتروني  ). "، مارس ٢٠١٣(

، في الفترة من    "المستقبل الحاضر ... 
مبنى الـصندوق   .  مارس ٢٧ – ٢٥

العربــي لإلنمـــاء االقتـــصادي  
  .ماعيواالجت

المؤتمر الدولي الثالث للتعلـيم اإللكترونـي       
). ، فبرايـر  ٢٠١٣(والتعليم عن بعد    

في الفترة  . الممارسة واألداء المنشود  
، فنـدق   ٢٠١٣ فبرايـر    ٧ إلى   ٤من  

المملكـة  . الريـاض . الريتز كارلتون 
  .العربية السعودية

تربويات تكنولوجيـا   ). ٢٠١٢(إبراهيم الفار   
 تكنولوجيـا   .القرن الواحد والعشرين  

الـدلتا لتكنولوجيـا    : طنطا. )٢ويب(
 .الحاسبات

  محمد حسن، ريهام إسماعيل  إسماعيل محمد   
ــول  ــر ). ، أغــسطس٢٠١٤(الغ أث

اختالف التطبيقات التفاعليـة ببيئـات      
التعلم الشخصية المصممة في ضـوء      
استراتيجيات إدارة المعرفة في تنميـة     
بعض مهارات التيـسير اإللكترونـي      

ــالب الد ــدى ط ــا ل ــات العلي راس
مجلـة دراسـات    . واتجاهاتهم نحوها 

، العـدد  عربية في التربية وعلم النفس  
  .٦٥١-٦١١الجزء الثاني، ) ٥٢(

تفعيـل  ). ، فبرايـر  ٢٠١٢(إيوان جاتريدج   
 جامعة في   ١٣ في   Googleتطبيقات  

اســـترجع بتـــاريخ . المغـــرب
  : على الرابط التالي٢٦/٩/٢٠١٦

            -google://http
e.com.blogspot.arabia
-google/2012/02/g

html.13                       
      

). ، ديسمبر ٢٠١١(أفنان عبد الرحمن العبيد     
 مجلـة . جوجل فـي خدمـة التعلـيم     

: تـــاريخ االطـــالع. المعرفـــة
:  التـالي  ، متاح بالرابط  ٢٨/٤/٢٠١٥
net.almarefh.www://http  
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أدوات ) ٢٠١٣(أفنان عبد الـرحمن العبيـد       
. وتطبيقات جوجل في خدمة التعلـيم     

    مدونة
                 Php-District 

Retrieved http:// Php-
com.blogspot.District

/  
التعليم ). ٢٠٠٧(طارق عبد الرؤوف عامر     

، مفهومه خصائصه أسـاليبه   : عن بعد 
المؤسـسة العربيـة للعلـوم      : الجيزة
  .والثقافة

محفـزات  ). ٢٠٠٩(عبد الرحمن المحارفي    
ــتعلم  ــة ال ــتخدام بيئ ــات اس ومعوق
اإللكترونية الشخصية بالتطبيق علـى     

ــي البي  ــبة ف ــررات المحاس ــة مق ئ
العلمي الثاني عشر    المؤتمر. السعودية

للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعلـيم     
تكنولوجيا التعليم االلكترونـي   "بعنوان  

، "بين تحديات الحاضر وافاق المستقبل    
  .القاهرة. مصر

عبد اهللا بن إسحاق عطار، إحسان بن محمـد   
تكنولوجيا الدمج في   ) ٢٠١١(كنساره  

كة العربية  الممل. مراكز مصادر التعلم  
مطـابع  . مكـة المكرمـة   . السعودية

  .بهادر
فاعلية بيئة تعلم   ). ٢٠١٢(غادة السيد عسكر    

شخصية محددة المصدر فـي تنميـة       

بعض عناصر الوعي المعلوماتي لدى     
مدونـة،  . تلميذات المرحلة اإلعدادية  

، متـاح   ٤/١/٢٠١٥:تاريخ االطالع   
ــالرابط  بــــــــــــــ

ــالي :التــــــــــــــ
20/com.blogspot.73ghd://http

html.post-blog/14/02 

). ١٩٩١(فؤاد أبو حطـب، أمـل صـادق         
ــل  ــاهج البحــث وطــرق التحلي من
ــسية   ــوم النف ــي العل ــصائي ف اإلح

: ، القــاهرةوالتربويــة واالجتماعيــة
  .مكتبة األنجلو المصرية

تـصور  ). ٢٠١٥(محمد أحمـد العمـاري      
ـ  رح لبرنـامج تـدريبي لطـالب    مقت

الدراسات العليا بجامعة أم القري على      
ــتعلم   ــات ال ــتخدام بيئ ــشاء واس إن

رسـالة دكتـوراه غيـر      . (الشخصية
جامعـة أم   . كلية التربيـة  ). منشورة

  .القري، المملكة العربية السعودية
توظيف . )٢٠١٣(محمد أحمد محمد العباسي     

بيئة التعلم اإللكتروني الشخصية لتلبية     
االحتياجات  المعرفيـة والمهـارات      
البحثية لدى طالب الدراسات العليـا      

. بكلية التربيـة واتجاهـاتهم نحوهـا      
كليـة  ). رسالة دكتوراه غير منشورة   (

  .جامعة المنصورة. التربية
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نحو إطار لبيئة   ). ٢٠٠٧(محمد أمين الشطي    
: مدونة، تاريخ االطالع  . تعلم شخصية 

: يمتاح بالرابط التـال   . ١٠/٢/٢٠١٥
bl.mohamedaminechtti://http
-vs-Ims/2007/03/com.ogspot

html.ple 

توظيـف  ). "، أكتـوبر  ٢٠١٣(محمد ربايعة   
تطبيقات جوجل في العملية التعليميـة      
في جامعة القدس المفتوحة الفـرص      

التعلـيم  : مؤتمر الدولي ال". والتحديات
العالي المفتوح في الـوطن العربـي       

المنعقد في جامعـة    . تحديات وفرص 
في الفترة مـا    . غزة. القدس المفتوحة 

  .٢٠١٣ أكتوبر ٨ إلى ٧بين 
العالقـات  ). ٢٠٠٧(محمد صاحب سلطان    

، دار الميسرة   العامة ووسائل االتصال  
  .عمان: للنشر والتوزيع والطباعة

دور المعلم في   ). ٢٠١٦ (محمد عبد الهادي  
. عصر اإلنترنت والتعليم عـن بعـد      

العــدد . مجلـة التعلـيم االلكترونـي   
  .جامعة المنصورة. السادس

التعليم عـن بعـد   ). ٢٠١١(مصطفي رجب   
الـوراق  . فلسفته وأنماطه ومـستقبله   

  .للنشر والتوزيع
أثـر  ). ٢٠١٦(نورة سعد علـي الغامـدي       

برنامج مقترح قائم علـى تطبيقـات       
 السحابية في تنمية االسـتدالل      جوجل

الرياضي وتعديل التفضيالت المعرفية    
لدي طالبات الصف الثـاني الثـانوي       

رسالة دكتوراه غيـر    . (بمحافظة جدة 
جامعـة أم   . كلية التربيـة  ). منشورة

  .القري، المملكة العربية السعودية
عن نظم إدارة الـتعلم     ). ٢٠٠٨(هند الخليفة   

ــتع  ــات ال ــي بيئ ــي إل لم اإللكترون
ورقـة  . "عرض وتحليـل  : الشخصية

عمل مقدمـة فـي ملتقـى التعلـيم         
ــي األول  -١٩اإللكترونــــــ

  .الرياض. السعودية". ٢٠/٥/١٤٢٩
العالقـة  ). ٢٠١٣(هبة عثمان فؤاد العزب      

) موجزة، مفصلة (بين التغذية الراجعة    
وأسلوب التعلم ببيئات التعلم الشخصية     
على تنمية التحصيل المعرفي واألداء     

 والتنظيم الذاتي لدى طـالب      المهارى
رسـالة دكتـوراه    . (تكنولوجيا التعليم 

كلية البنـات لـآلداب     ). غير منشورة 
  .جامعة عين شمس. والعلوم والتربية

  :المراجع األجنبية: ثانياً
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