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ملخص البحث :هيدف البحث تعرف أثر استخدام املنصة التعليمية  Google Classroomيف حتصيل
طلبة قسم احلاسبات ملادة  Image Processingواجتاهاهتم نحو التعليم االلكرتوين ،ولتحقيق أهدافه
صيغت الفرضيات اآلتية:
.1

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05بني متوسطي الدرجات
التحصيلية للطلبة الذين يدرسون باملنصة التعليمية  Google Classroomوالطلبة
الذين يدرسون بالطريقة التقليدية.

.2

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بني متوسطي درجات االجتاه
نحو التعليم االلكرتوين للطلبة الذين يدرسون باملنصة التعليمية Google Classroom
والطلبة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية.
وقد طبقت جتربة البحث يف العام الدرايس ( ،)2018 – 2017عىل مدى عام درايس كامل

بواقع يوم واحد أسبوعيا ،حيث تم فيها تدريس املجموعة التجريبية املؤلفة من( )47طالبا باستعامل
املنصة التعليمية واملجموعة الضابطة املؤلفة من ( )48طالبا بالطريقة التقليدية .بعد جتهيز مستلزمات
التجربة ،والتأكد من السالمة الداخلية واخلارجية هلا ،وبناء أداتني مها اختبار التحصيل ،ومقياس
االجتاه نحو التعليم االلكرتوين وتم التأكد من خصائصها السيكومرتية .بعد االنتهاء من تدريس املادة
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العلمية وتطبيق االختبار تم معاجلة البيانات إحصائيا بواسطة برنامج احلقيبة اإلحصائية للعلوم
االجتامعية ( ،)SPSSوالتي اظهرت االثر االجيايب الستخدام املنصة التعليمية

Google Classroom

يف

حتصيل املجموعة التجريبية واجتاهاهتم نحو التعليم االلكرتوين باملقارنة مع الطريقة التقليدية .ويف
ضوء ذلك قدم الباحثان عددا من التوصيات واملقرتحات.
الكلامت الداللية :املنصة التعليمية  ،Google Classroomاالجتاه نحو التعليم االلكرتوين ،مادة
معاجلة الصور.
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Abstract: The research aims to identify the effect of using “google classroom” on
the achievement of computer department students in “image processing” subject, and
their attitudes toward E-learning. To achieve its objectives, the following hypotheses
are formulated:
1.

There is no statistically significant difference at the significant level 0.05
between the average achievement scores of students studying by “google
classroom” and students studying by the traditional method.

2.

There is no statistically significant difference at the significant level 0.05
between the average students’ scores of their attitudes toward electroniclearning studying by “google classroom” and students studying by the
traditional method.

The research experiment has been applied in the academic year (2017-2018)
over a full academic year of one day per weak, where the experimental group which
was consisted of (47) students was taught by the “google classroom” method, while
the control group which consisted of (48) students was taught by the traditional
method. After preparing the requirements of the experiment and makes sure of the
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.4
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internal and external safety of it and building up two tools (achievement test and the
direction scale towards the Electronic-Learning) and making sure of their cytometry
properties. After finishing teaching the scientific material and applying the test, the
data was treated statistically by (SPSS) application, which showed the positive effect
of using “google classroom” method on the achievement of the experimental group
and their attitudes towards the Electronic-Learning comparing with the traditional
method. According to the above mentioned the researchers introduced same
recommendations and suggestion.

Key words: Google classroom, achievement, image-processing subject, attitudes
toward E-learning
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Summary of the Research
Introduction
Attention is focused on E-Learning and (web 2, 0) techniques that are
interactive and flexible and that make the leaner a recipient, sender and participant,
not just a negative recipient, and make education cooperative, integration between
learners.
Studies proved that effectiveness of using social networking sites in
education,(Al-Otaybe ,1433) and (Brady, Holcomb & Smith, 2010), and the
effectiveness of using (web 2.0) techniques in teaching like (Al-Majeed, 2008) study.
Educational platform is one of the social networking sites educational
applications’ that are common and has many educational features .
Google classroom platform is considered as a big developed process, which
uses technology instead of paper to introduce scientific content to students. This
application is free and available in 42 languages including Arabic, and can be applied
on mobiles, computers, tablets, and personal computers .
Using the application doesn't need many steps, you can entre to google
classroom after signing in by the personal account Gmail, the Main screen of the
platform will appear
hrrp://www.tech/wd.com/wd/2014/08/13/google-classroom-launches-today
The new improvement is not limited to using E-Learning in the educational
process but also enhancing learners’ attitudes towards it
Research Problem:
During exchanging views between researchers and some of the teaching staff
in computer department, and students of the fourth stage of education of the academic
year (2017-2018) didn’t experience studying by using educational platforms, and by
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.4
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the researchers experience in teaching especially image processing subject; it was
obvious that there are difficulties in mastering the subject and teaching it, and also the
increased number of students in the class, not forgetting the individual differences
between students all these reasons requires additional procedures during the lesson .
After learning about the advantages of using educational platforms in all their
forms and characteristics, the researchers believed that developing the positive
attitude towards E-Learning can also be gained through using Google Classroom in
teaching image processing subject, and this is the embodiment of research problem
that follows the question: what is the effect of using educational platform (google
classroom) on computer department students’ achievement and their attitude towards
E-Learning in image processing subject.

Amis of the research:
The research aims to identify the effect of using “google classroom” on the
achievement of computer department students in “image processing” subject, and
their attitudes toward E-learning
To check the above goal the researcher tested the validity of the following two
hypotheses:
1.

there is no statistically significant difference at the significance level 0.05
between the average achievement scores of students studying by “google
classroom” and students studying by the traditional method .

2.

there is no statistically significant difference at the significance level 0.05
between the average students’ scores of their attitudes towards E-Learning
studying by “google classroom” and students studying by the traditional
method.
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The research experiment
The actions required to achieve the research objectives include the following :



Choosing the experimental design:

The semi-arbitrator design was selected with the two post-test groups. The
experimental design of the two groups of students can be explained according to the
following diagram:

diagram (1) the experimental design



Group

In dependent variable

Experimental

Teaching by using “google
classroom”

Control

traditional method

Dependent variable

the achievement, attitudes
towards E-Learning

choosing the community and sample :

The research community consisted of all students of the fourth stage in the
department of computers (morning and evening studies) in the faculty of education
for pure science Ibn al-Haytham for the academic year (2017-2018) wich where (150)
males abd females.

Class (B) (morning studies) was randomly selected to be the experimental
group which consisted of (47) students taught by educational platform (google
classroom). Class (A) was selected as the control group which consisted of (48)
students taught by the rational method .
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Evening studies class was considered as a survey sample .

Through the random selection, the two groups were equalized, as well as the
similarity of the components of the educational medium that studied the subject
matter itself.


preparation of experiment requirements
To achieve the research goals the following was done :
1.

selecting the educational platform (Google classroom) because it's a new
platform in teaching field, it supports Arabic language and provide
applications on smartphones and tablets.

2.


preparing the teaching plans for the experimental and the control groups .
preparation of research tools:
-

Achievement test: consisted of (30) multiple-choice items, with 4
alternatives for each item, and five article paragraphs items, so the
total was (35) different items, each item covers one behavioral goal.
The overall test score will vary (0-50)

-

Attitude scale towards E-learning: Consisted of (35) items and
depended on (Likert Scale) with three options (agree, not sure,
disagree), grades were given (3,2,1) respectively, and so the total
score of the scale is (35-105), validity of scale items were checked,
and reliabity were checked by retesting.
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Applying the research experiment
-

applying the attitude scale towards E-Learning on both experiment
groups on 28-9-2017 under researchers supervision.

-

Starting the process of teaching on Monday 2-10-2017.

-

Experimental group was taught how to use the educational platform
(google classroom) before the actual teaching.

-

The experimental group was taught according to (google classroom)
and the application of the experiment was divided into two parts:

1.

the first part: outside the college by signing in (google classroom) by
using the available device (personal computer, tablet or a smartphone) to
learn the lesson in any suitable time and place .

2.

the second part: inside the classroom, the teacher provides notes about the
subject, provide feedback, writing down students’ information, and
conduct discussions between them and the teacher .
-

the control group was taught according to the traditional methods,
and giving the material as a lecture with pictures, videos, and
discussions, moving of the students between the groups is not allowed
during the experiment’s period, which lasted for a full academic year .

-

After finishing of teaching the scientific subject, the achievement test
was applied on the students’ sample on Monday 28-5-2018, and the
attitude scale on Wednesday 30-5-2018.
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introducing the results:
By using (spss), data was analyzed and introduced according to the research
goals as the following:
1.

there is no statistically significant difference at the significant level 0.05
between the average achievement scores of students studying by (google
classroom) and students studying by the traditional method .

After correcting the answering papers for both groups, the average and the
standard deviation were calculated as table (1(.
Table (1( Students’ data of both groups (experimental & control) in achievement test.
Group

N

Average

St-deviation

Experimental

47

42.40

3.31

Control

48

33.79

4.45

t-test value

10.417

Table (1) shows that there is a statistically significant difference between the
two average is benefit of the average scores of experimental group students’ in
achievement.

To determine the effect of the independent variable on achievement, the value
of the effect was calculated and was (1.23) which was high according to (Cohen
standards).
2.

there is no statistically significant difference at the significant level 0.05
between the average scores of attitude towards electronic learning of the
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students taught by (google classroom) and students taught by the
traditional method.
Table (2) Students’ data of both groups (experimental & control) in attitude towards E-Learning scale.
Group

N

Average

St-deviation

Experimental

47

93.78

4.793

Control

48

70.187

7.224

t-test value

19.303

According to table (2) is it clear that there is a statistically significant
difference between the two averages in favor of the average scores of the
experimental group.

In order to determine the effect of the independent variable (google classroom)
in the dependent variable (the attitude towards E-learning), the effect was calculated
and was (1.136) which is a big effect according to (Cohen standards).

According to the researchers’ results: there is a possibility to use educational
platform (Google classroom) in university teaching, and it’s positive effect on
comparing with control group students’ who they were taught positive attitude
towards E-learning.
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املقدمة
لقد شهدت العملية الرتبوية عموما وتدريس العلوم عىل وجه اخلصوص قفزات وتطورات
هائلة نحو االفضل ملواكبة خصائص العرص ومتغرياته وحتدياته وأصبح التحديث والتطوير سمة
واضحة من اهم سامت ومالمح امليدان الرتبوي وباتت احلاجة اليه مستمرة.
ولكون الكثري من األساليب وطرائق التدريس مل تعد تفي بحاجة املتعلمني ألسباب عديدة،
لذا ظهرت احلاجة إىل تفعيل واستثامر أحدث تقنيات العرص للوصول إىل تعلم وتعليم فعال وذلك
عن طريق استعامل املستجدات عىل مستوى التقنيات واالتصاالت وتوظيفها لتطوير تدريس املواد
العلمية ،وبذلك اصبح نظام التعليم يف اجلامعة ال يقترص عىل االنامط التقليدية داخل الصفوف
الدراسية بل ذهب اىل توظيف التطورات احلديثة يف تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية
التعليمية بشكل يساعد عىل تنمية القدرات واملهارات واملعارف الرضورية واالزمه لنجاح املتعلمني
يف احلياة االجتامعية والوظيفية يف عرص ثورة املعارف( .املنجي .)87 ،2006
لذا انصب االهتامم عىل التعلم االلكرتوين

E-Learning

وتقنيات

(2,0

 )Webالتي تتسم

بالتفاعلية واملرونة التي من شأهنا جتعل املتعلم متلقيا ومرسال ومشاركا ،ال جمرد مستقبل ومتلقي
سلبي ،كام جتعل التعليم تعاوين وتكاميل بني املتعلمني ،فجميعهم يتشاركون يف التحرير والنرش
واإلضافة والتعليق........الخ (اخلليفه )65 ،2008
وقد اثبتت الدراسات فاعلية استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف التعليم مثل دراسة
العتيبي )1433( ،و ( )Brady,Holcomb&Smith,2010وفاعلية استخدام وتقنيات

(2,0

 )Webيف

التعليم مثل دراسة (ال جميد.)2008 ،
ومن تطبيقات التعلم االلكرتوين هي املنصات التعليمية بام توفره من مميزات تعليمية كثرية،
كوسيلة لالتصال عن بعد.
تعترب خدمة
الصف

Classroom

Google Classroom

قفزة كبرية نحو تطور العمليات التعليمية ،وتعد خدمة

أداة فعالة يف استخدام التكنولوجيا بدال من األوراق لتقديم املحتوى العلمي
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الطلبة ومتابعتهم .و خالل الفرتة التجريبية السابقة أبدى املدرسني أهنم ال يرغبون باالنتظار حتى
انتهاء فرتة الوظائف من أجل التعاون مع الطلبة .لذا يمكن اآلن للمدرسني استعراض و التعليق عىل
حل الواجبات و الوظائف أثناء فرتة رسياهنا بالتايل مساعدهتم عىل حتسني احلل.
واجلديد يف اخلدمة أيضا اضافة صفحة  Aboutيف كل كورس يمكن كتابة معلومات و وضع
املحتوى العلمي اخلاص باملادة فيها لالطالع عليها.
وعندما ينشئ أحد املدرسني وظيفة الطلبة يمكنه ارفاق مستندات من سحابة قوقل درايف أيا
كان نوعها ملفات نصية أو جداول بيانات أو عروض تقديمية وبعدها خيتار أن يتم نسخ امللف لكل
طالب.
فضال عىل ان اخلدمة متاحة بـ  42لغة خمتلفة بام فيها اللغة العربية ،وتعمل عىل اهلواتف
املحمولة واحلواسب اللوحية أيضا إضافة للحواسب الشخصية.
وللبدء باستخدام املنصة يتوجه املستخدم إىل موقع اخلدمة ويتم التسجيل بواسطة احلساب
الشخيص لتطبيقات  .Googelمنقول بترصف عن )-https://www.tech
/)wd.com/wd/2014/08/13/google-classroom-launches-today
ومتتاز هذه املنصة بعدد من اخلصائص منها:


اهنا جمانية بشكل عام وسهل االستخدام.



ا تقوم عىل مبدأ “تسهيل العملية التعليمية”.



ال تتطلب املنصة أي تعديل برجمي أو غريه ،فهي جاهزة للعمل بشكل مبارش عىل موقعها
اخلاص.



تتوفر املنصة باللغة العربية بشكل كامل.



متتلك املنصة تطبيقا يف اهلواتف الذكية لتسهيل الوصول إىل الطلبة واملعلمني.
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كام ان استخدام املنصة ال حيتاج إىل خطوات كثرية وطويلة ،إذ يمكن الدخول عىل منصة
Google Classroom

من ،بعد تسجيل الدخول بالربيد الشخيص

Gmail

وتظهر اللوحة الرئيسية

للمنصة)-https://www.tech .
/)wd.com/wd/2014/08/13/google-classroom-launches-today
ان مادة معاجلة الصورة ( )image processingهتتم بإجراء عمليات عىل الصور هبدف حتسنيها
طبقا ملعايري حمددة أو استخالص بعض املعلومات منها ،وتكتسب معاجلة الصور امهية كبرية يف ميدان
ادراك الصور من قبل احلاسوب او االنسان االيل للمعاجلة الصورية رقميه أمهية كبرية يف جماالت
متعددة ،منها املجال العلمي واجلغرايف والعسكري ،و تطبيقات عديدة يف املجال العلمي ،خاصة
الذكاء الصناعي وتطوير أجهزة اإلنسان اآليل ،وحتليل البيانات للصور التي تلتقطها األقامر الصناعية،
وهي من املواد الواسعة واملتشعبة نظرا لتعدد طرق املعاجلة وللتطبيقات غري املحدودة التي تدخل
فيها ،لذا كان من الرضوري عىل الطالب املتخصص يف علوم احلاسبات ان يكتسب املفاهيم االساسية
للصورة الرقمية ومعاجلة نقاط الصورة وعمليات التشكيل الرياضية وتقطيع الصورة وضغطها،
...الخ (القايض وحممد)14 ،2010
وبام ان التطور احلقيقي احلايل ال يقترص عىل إدخال التعلم اإللكرتوين يف العملية التعليمية،
وانام تعزيز اجتاهات املتعلمني نحوه يف املجاالت التطبيقية ،ومعرفة استعداداهتم وقدراهتم عىل
اكتساب ومعاجلة املعلومات)احلريب  ،)20 ،2015لذا كان من الرضوري العمل عىل تنمية اجتاهات
الطلبة االجيابية نحو التطبيقات التكنلوجية يف التعليم ومنها التعليم االلكرتوين.

مشكلة البحث:
بناءا عىل توجيهات جامعه بغداد ألعضاء اهليئات التدريسية يف مجيع كلياهتا برضورة مواكبة
التقدم العلمي واستثامر املستحدثات التكنلوجية ومنها املنصات التعليمية يف التدريس ،ومن خالل
تبادل اآلراء بني الباحثني وبعض تدرييس قسم احلاسبات وطلبة املرحلة الرابعة ،اتضحت مجلة من
احلقائق ومنها :ان طلبة املرحلة الرابعة يف قسم احلاسبات يف كلية الرتبية للعلوم الرصفة –ابن اهليثم
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للعام الدرايس ( )2018-2017مل يمروا بتجربة الدراسة باستخدام املنصات التعليمة عىل اختالف
مسمياهتا وانواعها اطالقا ،ومن خربة الباحثان يف جمال التدريس وخاصه مادة ،Image Processing
تبني وجود ضعف يف إتقان هذه املادة فضال عن
صعوبات يف تدريسها أمهها قرص زمن احلصة الدراسية ،عالوة عىل زيادة أعداد الطلبة يف
الصف ،باإلضافة إىل الفروق الفردية بني الطلبة التي تتطلب إىل إجراءات إضافية أثناء الدرس.
ومن خالل اطالع الباحثان عىل مميزات استخدام املنصات التعليمية بكافة اشكاهلا
ومسمياهتا ،وما توفره أفكار ووسائل وإمكانيات تدريسية متكن املتعلم من اتقان التعلم واألداء و
تفادي الفروق الفردية بني املتعلمني من حيث القدرة عىل اكتساب املعلومة والوقت الذي حيتاجه
لذلك ،وجعل العملية التعليمية تشاركية بني املتعلم وزمالئه ومعلمه ،فضال عن اختيار مكان وزمان
التعلم بكل حرية بعيدا عن جدران الصف الدرايس.
هذا كله ادى اىل تكوين روية مفادها أن معاجلة واقع تدريس مادة  Image Processingوتنمية
االجتاهات االجيابية نحو التعليم االلكرتوين ربام يكون باستعامل املنصة التعليمية ،Google Classroom
وهذا يعد جتسيدا ملشكلة بحثية مفادها السؤال التايل:

" ما اثر استخدام املنصة التعليمية  Google Classroomيف حتصيل طلبة قسم احلاسبات ملادة

Image

 Processingواجتاهاهتم نحو التعليم االلكرتوين.

أمهية البحث:
يعتقد الباحثان ان أمهية البحث احلايل تتمثل فيام ييل:
تنبع امهية هذا البحث من كينونة الكثري من الدراسات السابقة التي تؤكد عىل مميزات استخدامالتعلم االلكرتوين حتسني العملية التعليمة.
-يقدم جتربة حقيقة للتدريسني يف كيفية تصميم الدروس الستخدامها مع املنصة التعليمية Classroom

 Googleيف تدريسهم.
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يعزز أمهية التعلم الذايت للطلبة ،باستخدام التقنية والتطبيقات احلديثة ،وتفعيل التعلم املتمحورحول الطالب.
يوفر للتدرييس فرصه لتنويع يف تعليم الطلبة تزيد من تفاعلهم ،وحتفزهم للعمل الذايت باألنشطةواألعامل خارج الكلية.
قد تسهم نتائج البحث يف التعرف عىل اثر املنصة التعليمية  ،Google Classroomومدى فائدهتا يفإجياد حلول لرفع مستوى التحصيل للطلبة.
قد يكون التعلم املثمر من خالل املنصة التعليمية

Google Classroom

يساهم يف تكوين او ينمي

االجتاهات اإلجيابية نحو التعلم االلكرتوين للطالب.

هديف البحث:
هيدف البحث اىل ((تعرف أثر التدريس باستعامل املنصة التعليمية

Google Classroom

حتصيل طلبة قسم احلاسبات ملادة  Image Processingواجتاهاهتم نحو التعليم االلكرتوين))
ويتم التحقق من اهلدف اعاله عن طريق اختبار صحة الفرضيتني التاليتني:
-1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05بني متوسط درجات التحصيل
للطلبة الذين يدرسون باستعامل املنصة التعليمية

Google Classroom

ومتوسط درجات التحصيل

للطلبة اللذين يدرسون عىل وفق الطريقة التقليدية.
-2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االجتاه نحو
التعليم االلكرتوين للطلبة الذين يدرسون باستعامل املنصة التعليمية

Google Classroom

ومتوسط

درجات االجتاه نحو التعليم االلكرتوين للطلبة الذين يدرسون عىل وفق الطريقة التقليدية.

حدود البحث:

.1

احلدود املكانية :قسم احلاسبات /كلية الرتبية للعلوم الرصفة /ابن اهليثم يف جامعة بغداد.

.2

احلدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل العام الدرايس (.)2018-2017
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.3

احلدود املوضوعية :مفردات مادة  Image Processingاملقررة عىل طلبة املرحلة الرابعة يف قسم

احلاسبات للعام الدرايس (.)2018-2017

حتديد املصطلحات:
أ-املنصة التعليمية(:بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب وجتمع بني مميزات أنظمة إدارة املحتوى
اإللكرتوين وبني شبكات التواصل االجتامعي الفيس بوك ،وتويرت ومتكن املعلمني من نرش الدروس
واألهداف ووضع الواجبات وتطبيق األنشطة التعليمية ،واالتصال باملعلمني من خالل تقنيات
متعددة ،تقسيم الطلبة إيل جمموعات عمل ،وتساعد عىل تبادل األفكار واآلراء بني املعلمني والطلبة،
ومشاركة املحتوى العلمي ،مما يساعد عىل حتقيق خمرجات تعليمية ذات جودة عالية ).
http://manassat.blogspot.com/p/blog-page_2.html

التعريف االجرائي:
يعرفها الباحثان املنصة التعليمية باهنا بيئة تعليمية تعلمية تقوم عىل تطبيق Google Classroom

لتدريس طلبة املرحلة الرابعة يف قسم احلاسبات
ب -معاجلة الصورة(image processing):

عرفها (القايض وحممد  )2010بـ"أحد فروع علم احلاسوب واملعلوماتية ،هتتم بإجراء عمليات عىل
الصور هبدف حتسينها طبقا ملعايري حمددة أو استخالص بعض املعلومات منها"(.القايض وحممد،
)22 ،2010
ج( -التحصيل) :عرفه (أبو جادو :)2008 ،بأنه (حمصلة ما يتعلمه الطالب بعد مرور فرتة زمنية
حمددة ،ويمكن قياسه بالدرجة التي حيصل عليها يف اختبار حتصييل وذلك ملعرفة مدى نجاح
االسرتاتيجية التي يضعها وخيطط هلا املدرس لتحقيق أهدافه وما يصل إليه الطالب من معرفة ترتجم
إىل درجات) (أبو جادو.)425 ،2008
ويعرف الباحثان التحصيل اجرائيا بأنه" :مقدار املعلومات النظرية عن مادة

(image processing

)

يكتسبها الطلبة عينة البحث وتقاس بالدرجة الكلية التي حيصل عليها يف االختبار الذي اعده الباحثان
هلذا الغرض".
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د :االجتاه نحو التعليم االلكرتوين
• االجتاه :Attitude
هناك الكثري من التعريفات التي قدمت ملفهوم االجتاه:
عرفته موسوعة علم النفس ( )1972بأنه "نزعة إدراكية وهتيؤ واستعداد لالستجابة عن
موضوع معني أو عدة موضوعات" ()Eysenck & et. Al, 1972, P. 95
وعرفه قاموس العلوم السلوكية ( )1973بأنه "استعداد مكتسب لالستجابة بشكل ثابت
[نسبيا] بأسلوب معني سلبا أو إجيابا نحو بعض األشخاص أو األشياء أو املفاهيم" ( Wolman, 1973,

)P. 34
أما قاموس وبسرت ( )1978فيعرفه بأنه "أسلوب الترصف والشعور والتفكري الذي يعرب عن
ميل الفرد وآرائه" (.)Webster, 1978, P. 122
• االجتاه نحو يشء معني:
فقد عرفه نشوان "1989انه مشاعر خاصة تتولد لدى الشخص نتيجة مروره باخلربات بشكل رغبة
او عدم رغبة يف دراسة موضوع ما .وهذه املشاعر تتصف بالرفض او القبول ،احلب او الكراهية،
يمكن ان يطلق عليها اجتاهات نحو موضوع "(نشواين ،ص) 268
•وعرفه (زهران ) 2003 ،بانه تكوين فريض أو متغري أو وسيط وهو عبارة عن استعداد نفيس أو هتيؤ
عقيل عصبي متعلم لالستجابة املوجبة أو السالبة (القبول أو الرفض) نحو أشخاص أو أشياء أو
موضوعات أو مواقف (جدلية) يف البيئة التي تستثري هذه االستجابة (زهران)172 ،2003 ،
• التعريف االجرائي (االجتاه نحو التعليم االلكرتوين)
هو جمموع استجابات القبول او الرفض (التايد او املعارضة) لدى الطلبة عينة البحث ا نحو استخدام
التعليم االلكرتوين يف التعليم مقاس بمجموع الدرجات التي حيصل عليها من االجابة عن فقرات
املقياس الذي اعده الباحثان هلذا الغرض.
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خلفية نظرية
 :1املنصات التعليمية:
 -1:1مفهوم املنصة التعليمية :هو نظام تعليم إلكرتوين يقوم عىل مبدأ “التعليم املدمج |

Blended

 ،”learningوهو مبدأ يرتكز عىل الدمج بني التعلم يف صف مع املعلم والتعلم عن طريق اإلنرتنت.
فيمكن للمعلم او املدرب استخدامه لتسهيل عملية التعليم التي يقوم هبا يف الصف بشكل أفضل،
وذلك باستخدام تقنيات التعليم املتوفرة يف املنصة.
) ) Massi-e Open Online Coursesهو اختصار MOOCومصطلح
والتي يمكن ترمجتها إىل( املساق اهلائل املفتوح عرب االنرتنت) هي وسيلة متكن آالف املتعلمني ،ومن
كل مكان ،ومن خمتلف االهتاممات ،من التعلم عن بعد وباملجان يف أفضل اجلامعات العاملية ،وتقوم
تلك املنصات بتقديم مساقات يف مجيع املجاالت من تقنيات احلاسوب واإلدارة إىل اللغات والعلوم
والفلسفة والطب الخ
:-2: 1مكونات املنصة التعليمية:
لتشغيل اي نوع من املنصات التعليمية حتتاج اىل اغلب االدوات التالية:
 شاشة رئيسية تعمل باللمس. جهاز حاسوب. قلم إلكرتوين. رف متعدد االستخدامات. لوحة الكتابة اخلاصة بالقلم االلكرتوين. مفتاح التشغيل واإليقاف. لوحة املفاتيح والفأرة. وحدة التحكم الرئيسية. -مضخم صوت وسامعات وميكرفون.
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 -3:1مميزات املنصة التعليمية:
ومتتاز املنصات التعليمية باهنا:
 توفر إمكانية تصفح شبكة االنرتنت. توفر إمكانية استخدام املعرض اخلاص بالربيد اإللكرتوين للدخول إىل املنصة اإللكرتونية. تتيح التواصل بشكل أفضل بني املتعلمني و املعلم يف القاعات كبرية احلجم باستخدام النظام الصويتاملتوفر يف املنصة.
 تتيح للمعلم استخدام برنامج نظام إدارة املحارضة «.»Lecture Management System -تتيح إمكانية تسجيل املحارضات وختزينها عىل شكل ملف فيديو  ideo-ورفعها عىل نظام

Lecture

 Management Systemمما يسهل عىل املتعلمني استيعاب مضمون املحارضة.
 -عرض رشائح العروض التقديمية املعروفة بـ «

POINT

 »POWERمع إمكانية الرشح والتعليق عليها

وإضافة مالحظات عىل املفردات ذات األمهية التعليمية.
 تشغيل مجيع ملفات الصوت والفيديو التعليمية برسعة كبرية.-

تتيح إمكانية التحكم يف مجيع األجهزةhttps://startupdb.arabnet.me/site_media/uploads/screens .

hot/2013/10/10/Flipped_Learning_Report_V3.pdf

 -4:1استخداماهتا يف التعليم:
استخدمت املنصات يف التعليم والتدريب بشكل واسع ولكافه العلوم ،وتقوم اي منصة عىل اعمده ثابته
هي:
املتعلم :ويستطيع اي شخص التسجيل يف املنصة التي خيتارها ويتلقى التعليم والتدريب الذي يرغب بهوفق رشوط املنصة املتوفر والتي اغلبها يكون جماين ومتاح يف اي وقت.
املعلم او املصمم :يمكن أن يقوم بعملية التدريس والتصميم أستاذ واحد أو أن كل أستاذ يقوم بدور واحد.
إذ يقوم املصمم بتصميم حمتويات املادةالتعليمية ويضعها حتت ترصف املجموعة،
املدرس فيقوم بتسهيل عملية

أما األستاذ

التعلم.
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 اإلداري :وهو الذي يتكفل بإدارة املنصة ويقوم بجميع األعامل اإلدارية.مهام املدرس داخل املنصة التعليمية:
بفوم املدرس عند استخدام املنصة التعليمية مع طلبته باألدوار التالية:
 حتديد أهداف الدروس واملقررات التي يسعى لتحقيقها. اختيار أو اعداد أساليب التقييم لتقدير مدى حتقق هذه األهداف. متابعة حضور الطلبة وتقدمهم الدرايس. تنظيم بيئة التعلم وجعلها مرحية و تعاونية. حث الطلبة عىل التعلم وتشجيعهم عىل االنخراط و املشاركة يف األنشطة الصفية تكليف الطلبة بالقيام بالتدريبات واألنشطة واملرشوعات. طرح األسئلة املنمية للفهم والتفكري وتقبل اإلجابات مهام كانت خاطئة. تنظيم التفاعل والنقاشات الصفية بينه وبني طلبته وبني الطلبة مع بعضهم البعض. تقديم العون واإلرشاد األكاديمي للطلبة وحل مشاكلهم الدراسية. إرشاد الطلبة ملصادر التعلم اإلضافية عىل الشبكة.-5:1مهام الطالب داخل املنصة التعليمية:
يقترص دور الطالب عىل:
 االطالع عىل أهداف الدروس واملقررات التي يسعى لتحقيقها. متابعه الدروس بكل جدية. االلتزام بقواعد السلوك املقرتحة خالل املرحلة. القيام بحل التدريبات واألنشطة واملرشوعات. طرح األسئلة. -املشاركة يف النقاشات واحلوار.
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 االطالع عىل مصادر التعلم اإلضافية عىل الشبكة) http://manassat.blogspot.com/p/blog-page.html).-6:1نامذج من املنصات التعليمية
يوجد العديد من املنصات التعليمية اإللكرتونية وباللغات املختلفة ،و من أشهر منصات التعليم
العاملي  -منصة "يوديمي )" (Udemyالتي تقول إهنا تساهم يف تدريب وتعليم أكثر من ثامنني ألف زائر
يوميا ،ويشارك يف براجمها أكثر من  19ألفا بني مدرب وأستاذ.

وكذلك منصة "ليندا )" (Lyndaالتي اشرتهتا رشكة "لينكدإن بام يعادل  1.5مليار دوالر ،بام يعكس مدى
نجاح هذه املنصة التي يشرتك فيها سنويا مئات اآلالف من الراغبني يف رفع فرص توظيفهم والباحثني عن
حتسني مهاراهتم من خالل الدروس التي يفوق عددها أربعة آالف ،كام تقدم خدمة االشرتاك يف اجلامعات
واملعاهد.

وهناك أيضا منصة "خان أكاديمي" ( )Khan Academyالتي تأسست سنة  2006عىل يد الرتبوي ورجل
األعامل األمريكي سلامن خان ،وتصنف اآلن ضمن أفضل املشاريع غري الربحية التي يعتمد يف متويلها عىل
التربعات.
وكذلك (منصة )MOOC, Free Training.inf ,Hp Life e-Learning, Google Classroom Edmodo
وهناك منصات باللغة العربية مثل منصة "أكاديمية ملتقى الدارين" التي تعد أول أكاديمية عربية مفتوحة
لتقديم خدمة التعليم املجاين عىل اإلنرتنت ،وتتميز بأهنا ال تزال تقدم دوراهتا بالطريقة التقليدية عرب توفري
غرف افرتاضية عىل اإلنرتنت للمحارض والطلبة للتواصل مبارشة وليس من خالل تسجيل املواد كام هو
متداول اآلن.
ومنصة "رواق" الذي يعرف نفسه بأنه منصة تعليم إلكرتونية هتتم بتقديم مواد دراسية أكاديمية جمانية
باللغة العربية يف شتى املجاالت والتخصصات عىل يد أكاديميني متميزين من خمتلف أرجاء العامل
العريب.
وهناك أيضا منصة "إدراك" الذي أطلقته امللكة رانيا قرينة العاهل األردين ،وهو منصة غري ربحية
باللغة العربية للمحارضات اجلامعية اإللكرتونية ،إىل جانب منصات عربية أخرى
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مثل منصة "نفهم" الذي حيتوي عىل أكثر من  17ألف فيديو يف تبسيط املناهج الدراسية العربية،
وغريها الكثري.
(((( at.blogspot.com/p/blog-page_4.html
-6:1املنصة Google Classroom

يف شهر متوز  2013أطلقت رشكة  Googelمنصة تعليمية تستخدم فيها التكنولوجيا خلدمة التعليم
عرب الصفوف االفرتاضية وتطبيقات الويب ،كانت حينها اخلدمة حتتاج لدعوة لتسجيل املدرسني
ومتاحة لعدد حمدود وبالفعل حصلت عىل أكثر من  100ألف مدرس من  45بلد حول العامل ،وبعد
فرتة تقرر فتح اخلدمة لكافة مستخدمي تطبيقات  Googelللتسجيل فيها واالستفادة منها.
-1:1:6مميزات منصة Google Classroom

تتميز هذه املنصة تسهل عمل الطالب واملعلم من النواحي التالية:
-1

الواجبات :يتيح نظام  Google Classroomإمكانية فرض الواجبات عىل الطلبة ،ليقوم الطلبة بحل

الواجب وارساله إىل املعلم بطريقة إلكرتونية مع إمكانية التصحيح املبارش .وكذلك تتيح اخلدمة للطلبة
إمكانية التعاون مع املعلم حلل الواجب أو التعاون من الطلبة اآلخرين .وكل ذلك يتم بشكل يسري وسهل
عىل خدمة  Google Dri-eاخلاصة بالطلبة واملعلم .وللتسهيل عىل الطلبة تتيح اخلدمة للمعلم إرسال نموذج
إجابة كمثال جلميع الطلبة يف وقت واحد.
-2الدرجات :تدعم اخلدمة العديد من الطرق لرصد درجات الطلبة بطريقة إلكرتونية بحتة ،فاملعلمني
يمتلكون خاصية لرفع ملفات الدرجات عىل اخلدمة؛ فيام يستطيع الطلبة استعراض درجاهتم بشكل
مبارش .كام يستطيع املعلم إرسال درجات الطلبة بشكل خاص لكل طالب عىل حدة ،ويستطيع الطلبة
التعليق والتواصل مع املعلم حول أي إشكالية تقع يف الدرجات .واألهم أن املعلم يستطيع تعديل
الدرجات يف أي وقت أراد بعد ذلك.
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-3التواصل:يتتيح للمعلم أن يضع إعالنا للطلبة يف املنصة حول أي أمر يريده ،فيام يستطيع الطلبة
التعليق عىل اإلعالن وسؤال املعلم والتواصل معه .ويستطيع املعلم إرفاق أي ملف أراد (فيديو ،نص،
صوت) وغريها بشكل سهل مع اإلعالن .ومن املزايا الرائعة يف تسهيل عملية التواصل أن اخلدمة مندجمة
بشكل تام مع بريد  ،Gmailفيستطيع الطلبة التواصل فيام بينهم بشكل رسيع عرب الربيد ،ألن قائمة الطلبة
ستظهر بشكل تلقائي للطلبة واملعلم يف بريده عندما يريد إرسال رسالة.
-4أرشفة الدروس  :إذا انتهى وقت مادة أو منهج معني يف هناية العام أو الفصل الدرايس يستطيع املعلم
أرشفة هذه املادة مع مجيع امللفات والتعليقات والدرجات ،بحيث ختتفي هذه املادة عن الظهور يف
الصفحة الرئيسية للوحة التعلم الرئيسية وتظهر يف قسم األرشفة .والرائع أن اجلميع يستطيعون الوصول
إليه يف أي وقت أرادوا بعد ذلك.
-5التعلم عرب اجلوال :تتميز اخلدمة بأهنا متتلك تطبيق هلا عىل اهلواتف الذكية ،مما يتيح وصول أكرب
ورسيع للطلبة واملعلمني .ومن أبرز ما يتيحه التطبيق إمكانية التواصل املبارش مع املعلم أو الطلبة ،وكذلك
امكانية التقاط الصور وإرفاقها يف قسم الواجبات ،وكذلك مشاركة أي ملفات أو حتميلها لالستفادة منها.
اجلدير بالذكر أن التطبيق يدعم خاصية التصفح يف حال عدم توفر اإلنرتنت.
-6حفظ الوقت :ليصل الطالب إىل املادة أو الصف املطلوب يف اخلدمة ،يمكن للمعلم أن ينشئ صفا
جديدا يف ثواين قليال ،ثم يقوم املنصة بتوليد رمز صغري يتكون من األحرف واألرقام ،ليقوم بنرشه إىل
الطلبة ليستخدموه للدخول يف الفصل بإدخاهلم هذا الرمز يف خانة خمصصة ف بالصفحة الرئيسية .كام
توفر اخلدمة الوقت للمعلمني يف نرش املنشورات أو املواد العلمية ،بحيث يستطيع املعلم نرش امللفات
واإلعالنات يف عدد من الصفوف بضغطة زر واحدة دون احلاجة إىل النرش يف كل صف عىل حدة.
-7التقويم الدرايس :توفر املنصة خدمة التقويم الدرايس ،والذي يتيح الطلبة واملعلمني معرفة مواعيد
الواجبات واالختبارات والدروس وغريها من التفاصيل اهلامة ،واملميز أهنا ترتبط بشكل مبارش بالربيد
اإللكرتوين وبالتقويم املتوافر يف اهلاتف املحمولhttps://www.mozn.ws/11553.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.4
147
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د/ماجدة إبراهيم الباوي & أ .أمحد باسل غازي
املجلد ( )2العدد (2019 )2م

وقد اختار الباحثان هذه املنصة لسهوله استخدامها ،وألهنا جمانية ومتاحه للجميع ومدعوم باللغة
العربية ،فضال عن حداثتها ،وما متلكه من مميزات تسهل ادارة العملية التعلمية –التعليمية.
:2معاجلة الصور Image Processing

ال هتتم معاجلة الصور الرقمية بتعديل الصور وفالترها وقصها وتعديل ألواهنا فقط؛ ولكنها هتتم بأمر
خمتلف متاما ،وهو تعمل اىل حتويل الصورة اىل شكل رقمي ليتم التعامل معها وحتليلها من قبل األجهزة
الرقمية مثل :الكمبيوتر وأجهزة الروبوت ،وهناك طرق عديدة ملعاجلة الصور رقميا ،وبرامج كثرية تقوم
هبذه التقنية.

وهناك الكثري من املفاهيم األساسية يف الرؤية احلاسوبية .بالنسبة إىل اإلدراك البرصي
البرشي من الرضوري االملام هبا فضال عن دراسة األسس الرياضية واملفاهيم والتقنيات ورؤية
اجلهاز ،وأجهزة االستشعار الرؤية ،والتعرف عىل أنامط الصورة ،استخدامات نظم معاجلة الصورة يف
الكثري من التطبيقات والسيام تطبيقات التحكم اآليل ،اإلنسان اآليل والرؤية احلاسوبية.

(Rafael

)&Richard 2008,16

-1:2مراحل معاجلة الصور الرقمية:

بالنسبة للصور الرمادية ،فمراحل املعاجلة أقل من الصور امللونة؛ حيث تبدأ من املرحلة األوىل وتنتهي
عند املرحلة الرابعة؛ وذلك ألن الصور الرمادية حتتوي عىل معلومات أقل فهي بعدين فقط؛ مما جيعلها
أسهل وأرسع يف املعاجلة؛ أما الصور امللونة فلها بعد ثالث (األلوان) مما جيعلها حتتاج لوقت أكرب
ومراحل أكثر يف املعاجلة ،وسنتناول مراحل معاجلة الصور الرقمية يف النقاط التالية:

 .1حتسني الصورة ،واملقصود به التخلص من أي مظهر من مظاهر عدم النقاء يف الصورة ،وحتسني
درجات األلوان ،واإلضاءة هبا ،وتعديل السطوع والتباين يف الصورة ،وذلك باستخدام
خوارزميات متعددة /حسب املطلوب تنفيذه عىل الصورة ،ويسمي Enhancement

 .2ضغط الصورة ،يتم فيه تقليل حجم الصورة لسهولة حفظها عىل اجلهاز ومشاركتها عىل وسائل
التواصل االجتامعي؛ وذلك باستخدام حسابات وخوارزميات رياضية لضغط البيانات
وتفاصيل الصورة ،ويسمى أيضا Compression.
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 .3تقسيم الصورة ،يقصد به فصل مكونات الصورة اهلامة عن املكونات األخرى ثم إجراء ما نريده
من تعديالت عىل الصورةSegmentation.

 .4بناء واستخدام الفالتر ،تستخدم للتغلب عىل بعض عيوب الصورة وإضافة مظاهر مجالية هبا
؛وذلك لتحسني الصورة وتسهيل معاجلتها ويسميFiltering.

 .5معاجلة الصورة امللونة ،الصور امللونة تكون بأشكال متعددة منها  RGBو ،CMYKوأشكال أخرى
كثرية ،ويمكننا التحويل بني األشكال املختلفة للصور الرقمية باستخدام العديد من اخلوارزميات
واملعادالت الرياضية وتسمى. Color Image Processing
 .6حتليل الصورة خالل عدة مستويات من الدقة ،هذه النقطة تتضح إذا نظرت إىل صورة من أكثر
من مكان ،فكلام كنت قريبا من الصورة كلام ظهرت لك تفاصيل أكثر يف الصورة ،ويسمى ذلك
(Multiresolution Analysis).

 .7معاجلة الصورة يف نطاق الرتددات) ، (Frequency Domainهذه النقطة حتتاج ملوضوع كامل نعدكم
به قريبا عىل مدونة برادفورد.
()Rafael &Richard 2008,36
-:3التحصيل
يشري (الزيات )1995 ،نقال عن التميمي من أكرب التحديات التي تواجه املسؤولني عن الرتبية
والتعليم هو رفع مستوى التحصيل (التحصيل الدرايس) للمتعلمني ،ألنه من املوضوعات املهمة التي
شغلت حيزا كبريا من تفكري وجهود علامء الرتبية وعلم النفس (التميمي.)2011:43 ،
وهناك الكثري من العوامل التي تؤثر يف التحصيل الدرايس منها عوامل تربوية وعوامل شخصية ،و
عوامل أرسية واجتامعية( .زيتون .)48 :1995
-:4االجتاهات
كلمة اجتاه هي الرتمجة العربية ملصطلح  Attitudeيف اللغة اإلنكليزية وتعني التهيؤ واالستعداد .وقد
وضعت عدة تعريفات لالجتاه بحسب املداخل والنظريات النفسية ،ومن التعريفات عىل وفق مدخل
اخلربة تعريف البورت(  )Allport 1954الذي يشري إىل أن االجتاه "حالة من االستعداد أو التهيؤ ،تنتظم
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من خالل خربة الشخص ،ومتارس تأثريا توجيهيا وديناميا عىل استجابته لكل املوضوعات واملواقف
املرتبطة هبذه االستجابة"

(1954, P. 49

 .)Allport,ويعرف روكيش

(1968

 )Rokeachاالجتاه بحسب

املدخل اإلدراكي بأنه" :تنظيم ثابت نسبيا من املعتقدات عن موضوع معيـن :فيزيقـي أو اجتامعي
عياين أو جمرد ،يؤدي بصاحبه إىل أن يستجيب بأسلوب تفضييل "(. P112 (Rokeach, 1968
ومن التعريفات التي حاولت اجلمع بني هذين املدخلني تعريف جرين  ،Greenإذ يعرفه بأنه "مفهوم
يعرب عن نسق أو تنظيم ملشاعر الشخص ومعارفه وسلوكه ،ويتمثل يف درجات من القبول أو الرفض
ملوضوعات االجتاه"(.سيد ،1989 ،ص.)46
وعىل الرغم من عدم االتفاق الكامل بني باحثي علم النفس عن مفهوم االجتاه ،اال ان معظم
املهتمني هبذا املجال يعدون االجتاه مفهوما مركبا يتكون من ثالث مكونات متكاملة ومتداخلة ،وهذه
املكونات هي :املكون املعريف ،و املكون االنفعايل ،و املكون السلوكي( .زيتون ،1988 ،ص.)14وإن
معظم املهتمني بقياس االجتاه متفقون عىل أن االجتاه عملية ربط بني العواطف واملعارف والسلوكيات
معا يف تركيب منظم ،عىل الرغم من أن هذه املكونات الثالثية ليست يف اتساق تام فيام بينها ،ويزداد
التأكيد عىل أمهية العنرص االنفعايل ،ألنه األقوى بني مكونات االجتاه النفيس؛ ألنه يمد االجتاه بالشحنة
االنفعالية الالزمة لتحريك السلوك ودفعه للعمل( .بلخري ،2000 ،ص.)28
وملا كانت االجتاهات متعلمة ،وهي متثل نتاجا مركبا من املفاهيم واملعتقدات واملشاعر التي تولد
لدى الفرد نزعة واستعدادا معينا لالستجابة ملوضوع االجتاه بطريقة معينة .لذا نجد املربون يعطون
امهيه هلا باعتبارها من اهم اهداف الرتبية احلديثة .اذ ان التعلم الذي يؤدي اىل اكساب الطالب
اجتاهات اجيابية يكون اكثر نفعا من التعليم الذي يؤدي اىل جمرد اكتساب املعلومات ألهنا معرضة
باستمرار لعوامل النسيان يف حني يظل اثر االجتاهات مستمرا.
واالجتاهات جتعل املتعلم يسلك سلوكا معينا يتصف بالثبات واالستمرار نحو اشياء او مواقف
معينة وختتلف يف شدهتا او عموميتها تبعا الختالف االشياء او املواقف املرتبطة هبا .ويعتقد علامء
النفس ان اخلربات التي حتقق اشباعا للفرد وتشعره بالرضا واالرتياح والبهجة جتعله ينمي اجتاهات
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نحو حمتوى اخلربة والعكس صحيح( .كاظم ويس ،)167 ،1973كام ان املعززات االجيابية تزيد من
احتامل ظهور االستجابات واستبقائها ،يف حني املعززات السلبية تؤدي اىل اضعاف االجتاهات الغري
مرغوب فيها.

إجراءات البحث
تتضمن اإلجراءات املطلوبة لتحقيق اهداف البحث ما ييل-:


اختيار التصميم التجريبي
تم اختيار التصميم شبه املحكم ذا املجموعتني ذات االختبار البعدي ،ويمكن توضيح التصميم
التجريبي ملجموعتي الطلبة عىل وفق املخطط اآليت:
خمطط ( )1التصميم التجريبي للبحث لعينة الطلبة

املجموعة

املتغري املستقل

التجريبية

التدريس باستخدام التدريس باستعامل املنصة التعليمية
Google Classroom

الضابطة


املتغري التابع
التحصيل ،االجتاه نحو التعليم

التدريس بالطريقة االعتيادية

االلكرتوين

حتديد جمتمع البحث وعينته:ـ
-1ـ حتديد جمتمع البحث :ان حتديد جمتمع البحث من اخلطوات املنهجية املهمة يف البحوث الرتبوية
ويتطلب دقة بالغة ،إذ يتوقف عليه إجراء البحث وتصميمه وكفاءة نتائجه (حممد.)184 :2001 ،
وتكون جمتمع البحث احلايل من مجيع طلبة املرحلة الرابعة يف قسم احلاسبات (صباحي ،مسائي ) يف
كلية الرتبية للعلوم الرصفة ابن اهليثم للعام الدرايس ( ،)2018/2017ويبلغ عددهم ( )150طالبا
وطالبة.

 -2عينة البحث :اختريت شعبة  Bمن الدراسةالصباحيةعشوائيا لتكون املجموعة التجريبية وشعبة

A

لتكن املجموعة الضابطة ،اما شعبه الدراسة املسائية فاعتربت عينة استطالعية.
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وبعد استبعاد الطلبة الراسبني واملتغيبني عن االختبارات القبلية اصبحت املجموعة التجريبية قوامها
( )47طالبا تدرس باستعامل املنصة التعليمية  Google Classroomو الضابطة بواقـع ( )48طالبا تدرس
بالطريقة التقليدية ،وضمن االختيار العشوائي تكافؤ الطلبة ،فضال عن تشابه مكونات الوسط
التعليمي التي تدرس املادة املقررة نفسها.

إعداد متطلبات البحث
لتحقيق اهداف البحث
اوال :اعداد املستلزمات
 -1إعداد وجتهيز املنصة التعليمية:
يف هذه املرحلة تم-:


البحث عن املنصة التعليمية التي سيتعلم الطلبة من خالهلا ،وبالرجوع إىل عدة دراسات طبقت
منصات تعليمية مشاهبه لالستفادة من جتربتها ،كدراسة(الشهراين ،)2014 ،ودراسة (أبوجلبة،
 )2014التي اعتمدت عىل موقع اليوتيوب يف عرض دروس الفيديو الطلبة ،وودراسة (العقايل،
 .) 2016تبنت الدراسة منصةEdmodo



اختيار املنصة التعليمية Google Classroom

ألهنا منصة حديثة يف جمال التدريس ،ومتتاز بدعمها للغة العربية بشكل كامل ،وتوافر تطبيقات هلا عىل
األجهزة اللوحية واهلواتف الذكية ،ودعمها ألنظمة تشغيل متعددة ،وجد الباحثان أهنا مناسبة
لتحقيق أهداف الدراسة؛ حيث تم
 -2تسجيل حساب يف املنصة التعليمية ،واعداد صف إلكرتوين.
 -3كتسجيل الطلبة يف الفصل ،واضافة مقاطع
 -4الفيديو ،والتواصل مع الطلبة.
 -5اعداد اخلطط التدريسية للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة.
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إعداد ادوات البحث
االداة االوىل اختبار التحصيل :وتم عن طريق اإلجراءات اآلتية .1حتديد اهلدف من االختبار :هيدف االختبار اىل قياس حتصيل الطلبة (عينة البحث) املجموعتني يف مادة
.image processing
 .2حتديد املادة العلمية :حتددت املادة العلمية املقررة ضمن (.)2018-2017
 .3صوغ األهداف السلوكية :قام الباحثان بقراءة املحتوى العلمي بصورة معمقة ،ووضع االهداف
اخلاصة للامدة ،ومنها اشتقت االغراض السلوكية ،إذ تم صوغ ( )80غرضا سلوكيا منها ( )66غرضا
معرفيا و( )35غرضا مهاريا و( )10غرضا وجدانيا ،واعتمد الباحثني تصنيف بلوم ( )Bloomاملعريف
بمستوياته الستة {تذكر ،وفهم ،وتطبيق ،وحتليل ،وتركيب ،وتقويم}.
 .4إعداد جدول املواصفات (اخلارطة االختبارية).باالعتامد عىل
حتديد أوزان كل موضوع واألهداف السلوكية من خالل اعتامد الساعات الدراسية ،وأوزان األهداف
السلوكية املوضوعة ملستويات املجال املعريف التي اعتمدت.
-5صوغ فقرات االختبار وتعليامته :تم صوغ فقرات االختبار عىل وفق جدول املواصفات بصورة
فقرات موضوعية ومقالية ،ألهنام يوفران معا درجة مقبولة من الصدق .إذ يشري عودة  1998إىل أن
أية مادة دراسية تتضمن معلومات خمتلفة ال يناسبها مجيعا نوع واحد من األسئلة (عودة :1998 ،
)135
 .6حتديد عدد فقرات االختبار ومعايري التصحيح :تكون االختبار من( )30فقرات من نوع اختيار من
متعدد .ذات االربعة بدائل لكل فقرة ،ومخس فقرات مقالية ،وبذلك أصبح عدد الفقرات( )35فقرة
متنوعة ،كل فقرة تغطي هدفا سلوكيا واحدا بالنسبة إىل الفقرة املوضوعية ،هذا فضال عن إعداد
تعليامت مرافقة لورقة األسئلة توجه الطلبة إىل طريقة اإلجابة عن فقرات االختبار يف ورقة األجوبة،
ملحق( .)1وضعت معايري لتصحيح االختبار ،وكام يأيت:
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أ-

تصحيح الفقرات املوضوعية :يكون بإعطاء الطالب (درجة واحدة) لإلجابة الصحيحة عن كل

فقرة موضوعية من فقرات االختبار .ويعطى للطالب درجة (صفر) لإلجابة اخلاطئة أو املرتوكة
ب -الفقرات املقالية لكل فقرة  4درجات عند اجابتها بصورة صحيحة.
وبذا تكون درجه االختبار الكلية ترتاوح بني (.)50-0
 .7الصدق الظاهري لالختبار :عـرض االختبار واألهداف السلوكية وجدول املواصفات وحمتوى
املادة عىل جمموعة من اخلرباء يف ختصص الفيزياء والعلوم الرتبوية ،ويف ضوء آراء اخلرباء عدلت بعض
الفقرات وصوال للصيغة النهائية التي حتقق الصدق الظاهري.

 .8التطبيق االستطالعي لالختبار:ـ لغرض التعرف عىل وضوح فقرات االختبار التحصييل
وحتديد مدى غموض أو صعوبة أي فقرة وتشخيص الفقرات التي حتتاج إىل تعديل ومعرفة الزمن
الذي قد يستغرقه الطلبة لإلجابة عىل فقرات االختبار ،وحساب الثبات ،ومعامل الصعوبة ،والقوة
التمييزية ،فضال عن فعالية البدائل اخلاطئة للفقرات .وقام االباحثان بتطبيق االختبار عىل عينة
استطالعية اختريت عشوائيا من جمتمع البحث ومن غري عينته األساسية .بحجم ( )42طالبا ،وطبق
االختبار التحصييل بتاريخ  2018/4/ 22وبإرشاف الباحثني ،وقد تبني أن متوسط الزمن املطلوب
لإلجابة بلغ ( )45دقيقة ،وحسب معدل الزمن الذي استغرقه أول ثالثة طلبة وآخر ثالثة طلبة
لإلجابة عىل االختبار ،كام أفاد االباحثان من بيانات العينة االستطالعية يف التحليل اإلحصائي
لفقرات االختبار وبعد إجراء التصحيح إلجابات الطلبة ومجع الدرجات عىل فقرات االختبار وبعد
ترتيب الدرجات تنازليا من أعىل درجة إىل ادنى درجة  ،ثم قسمت عىل جمموعتني بعد أن اخذ ()%50
من الدرجات العليا و( )%50من الدرجات الدنيا ،إذ يشري (أبو لبدة  )2008 ،اىل انه يف حالة كون
حجم العينة اقل من ( )100يتم اعتامد نسبة ( )%50للفئة العليا والدنيا ،ويف حالة كون حجم العينة
( )100فأكثر يتم اعتامد نسبة ( )%27للفئة العليا والدنيا (أبو لبدة .)2008:309 ،
ومنها تم حساب
معامل صعوبة الفقرة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار التحصييل ووجد أهنا
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تراوحــت بني ( )0.47-0.76للفقرات املوضوعية و( )0.54-0.70للفقرات املقالية . ،وهبذا تعد فقرات
االختبار جيدة ومعامل صعوبتها مناسبا ؛ ألهنا تقع ضمن املدى الذي حدده بلوم وهو (-0.20
( )0.80بلوم وآخرون .)107 :1983 ،
معامل التمييز لفقرات االختبار :ويعني "قدرة الفقرة عىل متييز الفروق الفردية بني األفراد الذين
يعرفون اإلجابة وبني الذين ال يعرفون اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من فقرات االختبار" (الدليمي
واملهداوي  .)66 :2002 ،وتم حساب معامل التمييز للفقرات املوضوعية وجد انه يرتاوح بني
( )0.69 -0.21وان معامل التمييز للفقرات املقالية تراوح بني ( ، )0.26-0.23امللحق (.)3
ويمكن عد الفقرة مقبولة إذا كانت قوهتا التمييزية ( )0.20فام فوق ( .)Brown. 1981:104لذا تعد
فقرات االختبار مجيعا مقبولة من حيث قدرهتا التمييزية.
فعالية البدائل اخلاطئة للفقرات املوضوعية :بعد تطبيق معادلة فعالية البدائل اخلاطئة ظهر أن
البدائل قد جذبت هبا عددا اكرب من طلبة املجموعة الدنيا مقارنة بطلبة املجموعة العليا ،اذ كانت مجيع
الدرجات سالبة ،وبذلك تقرر إبقاء البدائل اخلاطئة كام هي من دون تغيري..
ثبات االختبار :بعد تطبيق االختبار عىل العينة االستطالعية اعتمدت معادلة ألفا كرونباخ حلسابالثبات ،وقد بلغ ( )0.932وهو معامل ثبات جيد .يف ضوء النسبة التي حددها (دوران )1985 ،التي
تكون فيها االختبارات ذات ثبات عال إذا كان معامل الثبات يرتاوح بني (()0.95-0.80دوران ،
)133 :1985
 األداة الثانية(مقياس االجتاه نحو التعليم االلكرتوين)بعد مراجعة مقاييس سابقة لقياس االجتاهات املختلفة ،ومراجعة دراسات سابقة حول تنمية
االجتاهات وقياسها .قرر الباحثان استخدم مقياس االجتاه نحو استخدام االلكرتوين الذي سبق وان
اعدته الدكتورة ماجدة الباوي  2008ألنه يالئم اغراض البحث ،فضال اىل انه اعد للبيئة العراقية
وحديث .ويتكون املقياس من  35فقرة وقد اعتمد مقياس ليكرت ( )Likert Scaleالذي يطلب فيه من
املستجيب ان حيدد درجة موافقته او عدم موافقته عىل خيارات حمددة وهذا املقياس يكون من ثالثة
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خيارات متدرجة هي (موافق ،غري متأكد ،ال اوافق) واعطيت الدرجات ( )1 ،3 ،3عىل التوايل .وبذا
ترتاوح الدرجة الكلية للمقياس (من  105اىل )35
وللتحقق من صدق املقياس ألن صدق املقياس من اخلصائص املهمة التي جيب أن تتوافر يف املقياس
النفيس ألنه يشري إىل قدرة املقياس عىل قياس الغرض الذي أعد ألجله ،قام الباحثان بـحساب:
الصدق املنطقي :اذ تم عرض فقرات املقياس عىل جمموعة اخلرباء املتخصصني يف جمال علم النفس
والرتبية والتقويم والقياس وطرائق التدريس .وقد اختذ معيار االتفاق  %80من اخلرباء حلذف او
تعديل او االبقاء عىل الفقرة .وبناءا عىل ذلك تم االبقاء عىل مجيع فقرات املقياس.
وللتأكد من ثبات املقياس تم تطبيقه عىل عينة استطالعية من جمتمع البحث ومن غري عينته عددها
( )42طالب .ثم اعيد تطبيق ذات املقياس بعد مرور اسبوعني .ومن ثم تم حساب معامل ارتباط
بريسون بني الدرجات يف االختبار االول والدرجات يف االختبار الثاين وكان يساوي( )0.79وهذا
يعد مؤرش جيد لثبات املقياس ومالئم لغرض البحث.
بعد ان تم تأكيد صدق األداة وثباهتا ،أصبحت األداة جاهزة للتطبيق.

إجراءات تطبيق التجربة :تم تطبيق جتربة البحث كام ييل:


تطبيق مقياس االجتاه نو التعليم االلكرتوين عىل جمموعتي البحث يف يوم  2017-9-28حتت ارشاف
الباحثان.



بدء التدريس :يف يوم االثنني2017-10-2
 تم تدريب طلبة املجموعة التجريبية عىل كيفية استعامل املنصة التعليمية  ، Google Classroomقبلالتدريس الفعيل.
درست املجموعة التجريبية وفقا املنصة التعليمية Google Classroom

وكان تطبيق التجربة عىل جزأين:
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اجلزء األول :خارج الكلية ،فتم التنبيه عىل الطلبة بالتسجيل يف املنصة التعليمية باستخدام اجلهاز
املتوفر لدهيم يف املنزل لتعلم الدرس ،ما بني جهاز حاسوب مكتبي أو حممول ،وجهاز لوحي ،وهاتف
ذكي ،والتعلم منها بحسب كل درس ،ويف املكان والزمان املناسب هلم.



اجلزء الثاين :داخل الصف ،تقدم مالحظات عن املادة التعليمية من قبل املدرس وتقديم التغذية
الراجعة ،وتوثيق معلومات الطلبة ،واجراء املناقشات فيام بينهم ،وبني املدرس.
وقد درست املجموعة الضابطة وفقا الطريقة االعتيادية اذا يقوم املدرس بإعطاء املادة التعليمة بطريقة
املحارضة يتخللها عرض الصور والفديوهات واملناقشات.
ومل يسمح للطلبة باالنتقال بني املجموعتني يف أثناء مدة التجربة.
وامتدت التجربة عىل مدى عام درايس كامل.
وبعد االنتهاء من تدريس املادة العلمية للمجموعتني وحسب التقويم اجلامعي تم تطبيق االختبار
التحصييل عىل الطلبة عينة البحث يف يوم االثنني  ،2018/5/28ومقياس االجتاه يوم االربعاء
.2018/5/30

الوسائل االحصائية
باستعامل برنامج احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتامعية ()SPSS
أ-

اختبار  t testلعينتني مستقلتني ،معامل ارتباط بريسون ،معادلة إلفا كرونباخ ،معادلة التميز

للفقرات املوضوعية ،معادلة التميز للفقرات املقالية ،معادلة الصعوبة للفقرات املقالية ،معادلة
الصعوبة للفقرات املوضوعية ،معادلة معايري كوهني حلجم االثر.

عرض النتائج:ـ
يتضمن عرض النتائج بحسب أهداف البحث وكام يأيت:ـ.
بام ان هدف البحث هو تعرف أثر التدريس باستعامل املنصة التعليمية

Classroom

 Googleيف

التحصيل واالجتاه نحو التعليم االلكرتوين.
تم عن طريق التحقق من الفرضية االوىل:
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 .1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05بني متوسط درجات حتصيل الطلبة
الذين يدرسون باستعامل املنصة التعليمية  Google Classroomومتوسط درجات حتصيل الطلبة الذين
يدرسون عىل وفق الطريقة التقليدية.
بعد تصحيح اوراق االجابة لطلبة املجموعتني تم حساب املتوسط واالنحراف املعياري وكانت
النتائج كام يف جدول ()1
جدول ()1بيانات طلبة املجموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التحصيل.

املجموعة

العدد

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

التجريبية

47

40.42

313.

الضابطة

48

79.33

454.

القيمة التائية املحسوبة
10.417

شكل( ) 1رسم بياين ملتوسطي درجات املجموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التحصيل

يتبني من اجلدول ( )1والشكل ( )1أن متوسط درجات طلبة املجموعة التجريبية الذين
درسوا باستخدام املنصة

التعليميةClassroom

 Googleفقد بلغ ( ،)40.42وانحراف معياري (،)3.13

وهو أعىل من متوسط درجات طلبة املجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية الذي بلغ
( ،)33.79وانحراف معياري ( ،)4.45من الواضح أن الفروق الفردية يف التحصيل بني أفراد طلبة
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املجموعة التجريبية اقل مما هو عند طلبة املجموعة الضابطة األمر الذي يظهر بوضوح من مالحظة
الفرق بني االنحراف املعياري للمجموعتني .و الختبار معنوية الفرق بني املتوسطني والتأكد من
داللته اإلحصائية اعتمد االختبار التائي لعينتني مستقلتني وباستعامل الربنامج اإلحصائي  SPSSتبني
أن القيمة التائية املحسوبة تساوي ( )10.417وهي اكرب من القيمة اجلدولية التي تساوي ( )2عند
درجة حرية ( )93ومستوى داللة ( ،)0.05وهذا يدل عىل وجود فرق ذي داللة إحصائية بني
املتوسطني لصالح متوسط درجات طلبة املجموعة التجريبية يف التحصيل .ولتحديد حجم االثر
للمتغري املستقل (استعامل املنصة التعليمية  )Classroom Googleيف املتغري التابع (التحصيل) تم حساب
قيمة حجم االثر ،إذ بلغت ( ،)1.23وتعد هذه القيمة ذات تأثري كبري حسب معايري كوهني.
اهلدف الثاين تعرف أثر التدريس باستعامل املنصة التعليمية

Classroom Google

يف اجتاه الطلبة عينة

البحث نحو التعليم االلكرتوين ،وقد تم عن طريق التحقق من الفرضية الثانية:
 .2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االجتاه نحو
التعليم االلكرتوين الطلبة الذين يدرسون باستعامل املنصة التعليمية

Google Classroom

ومتوسط

درجات االجتاه نحو التعليم االلكرتوين للطلبة الذين يدرسون عىل وفق الطريقة التقليدية.
جدول ( )2بيانات طلبة املجموعتني التجريبية والضابطة يف مقياس االجتاه نحو التعليم االلكرتوين.

املجموعة

العدد

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

التجريبية

47

78.93

793.4

الضابطة

48

70.187

7.224

القيمة التائية املحسوبة

19.303
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شكل ()2رسم بياين ملتوسطي درجات املجموعتني مقياس االجتاه
93.79
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1

2

يتبني من اجلدول ( )2والشكل ( )2أن متوسط درجات طلبة املجموعة التجريبية الذين
درسوا باستخدام املنصة التعليمية Google Classroomبلغ ( ،)93.78وانحراف معياري (،)4.793
وهو أعىل من متوسط درجات طلبة املجموعة الضابطة الذين درسوا باستخدام الطرية التقليدية الذي
بلغ ( ،)70.187وانحراف معياري ( ،)7.224من الواضح أن الفروق الفردية يف االجتاه نحو
التعليم االلكرتوين بني أفراد طلبة املجموعة التجريبية قد تقلصت قياسا بطلبة املجموعة الضابطة،
والذي يظهر بوضوح من مالحظة الفرق بني االنحراف املعياري للمجموعتني ،والختبار معنوية
الفرق بني املتوسطني والتأكد من داللته اإلحصائية استعمل االختبار التائي لعينتني مستقلتني
وباستعامل الربنامج اإلحصائي  SPSSوتبني أن القيمة التائية املحسوبة تساوي ( ،)19.303وهي اكرب
من القيمة اجلدولية التي تساوي ( )2عند درجة حرية ( )93ومستوى داللة ( ،)0.05وهذا يدل عىل
وجود فرق ذي داللة إحصائية بني املتوسطني لصالح متوسط درجات املجموعة التجريبية.
ولتحديد حجم االثر للمتغري املستقل (استعامل املنصة التعليمية  )Google Classroomيف املتغري
التابع (االجتاه نحو التعليم االلكرتوين) تم حساب قيمة حجم االثر ،و بلغت ( ،)1.136وتعد هذه
القيمة ذات تأثري كبري بحسب معايري كوهني.
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تفسري النتائج
ان حجم االثر املحسوب يشري بال شك اىل ان املتغري املستقل ادى اىل تفوق املجموعة
التجريبية التي درست املادة العلمية باستعامل املنصة التعليمية

Classroom

Googleعىل املجموعة

الضابطة التي درست املادة نفسها بالطريقة االعتيادية .ويعزوا الباحثان هذه النتيجة إىل سهولة
التعامل مع املنصة التعليمية

Google Classroom

املستخدمة ،فهي تعمل عىل حتقيق التعلم املناسب

للطلبة ،من خالل سهولة التسجيل فيها ،وادارة الدروس بشكل رسيع ومبارش ،كام أن توفر
التطبيقات املساعدة للوصول إىل املنصة عىل األجهزة اللوحية او الذكية التي يتنقل هبا الطالب؛ ساعد
بشكل كبري عىل حتقيق تعلم أفضل الطلبة .فالتعلم املتنقل يعزز وحيسن عملية التعلم ،ويزيد من
تفاعل الطلبة مع التجربة وتغلبهام عىل قيود املكان والزمان ،كام ان تعاون املدرس وحرصه عىل
التعليم بتوفري االنشطة املتنوعة ،و الوسائط املناسبة من صور وافالم تعليمية والتي اختريت بشكل
بساعد الطلبة عىل االنتباه ،وعدم امللل ،وتوصيل املعلومة بطريقة مبسطة ،وكذلك جتهيز املادة العلمية
املخترصة ،التي حتقق األهداف بشكل دقيق .وبشكل متسلسل من السهل إىل الصعب  ،ذلك وافر
للطالب الوقت الكايف بأن يتقدم يف تعلمه بالقدر الذي يتالءم مع طاقاته وقدراته العقلية ورسعته مما
يساعده يف التوصل للمعلومة بنفسه ،وفهم اهلدف املطلوب حتقيقه مما زاد من رغبته يف معرفة املزيد
عن املادة النظرية .وإعداد األنشطة الصفية املتنوعة والتي استثمر فيها وقت الطالب بالتفاعل داخل
الدرس مع املدرس ومع زمالئه من خالل املناقشات وحل األمثلة واملسائل واإلثراءات التي حتدث
بني الطلبة داخل الصف ،أو يف خارج الصف الد رايس وذلك من خالل املنصة التعليمية التي تعطي
مساحة للتواصل بني الطلبة عن طريق شبكة اإلنرتنت ،سواء بالربيد اإللكرتوين للمنصة أو من خالل
املراسلة الفورية بواسطة (قسم املناقشات) ،كام أن إتاحة الفرصة للطلبة بالبحث يف فضاء شبكة
اإلنرتنت عن وسائل تعليمية أخرى مساعدة ،يفتح آفاقا جديدة للطالب ،ويعزز من معلوماته
املوجودة ،أو لتزويده باملعلومات الناقصة أو توضيح الغري مفهوم منها .كام ان اعتامد مبدأ املنافسة
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وتفعيل احلوافز؛ جعل الطلبة عىل استعداد للتعلم اجلديد ،والبحث عن املعلومات من املصادر
اخلارجية وذلك بدوره ساعده يف رفع التحصيل هلم.
كام ان املنصة ساعدت عىل إتاحة فرصة أكرب امام الطلبة الضعاف يف التحصيل لتسهيل عملية
تعلمهم واستيعاهبم للمفاهيم واملعلومات النظرية .وتتفق النتائج املتحصلة مع معظم الدراسات
السابقة يف هذا املجال عىل ان التعلم بواسطه املنصة التعليمية

Google Classroom

تساعد يف حتسني

إدراك الطلبة واكتساب املفاهيم العلمية ،وكذلك يف رفع مستوى حتصيلهم.
ان شعور الطلبة بمتعه الدراسة من خالل املنصة التعليمية وكذلك سهوله التعلم والتفوق
نمى الشعور بأمهية التعلم االلكرتوين مما ادى اىل زيادة االجتاه االجيايب نحو التعلم االلكرتوين لطلبة
املجموعة التجريبية.

االستنتاجات
يف ضوء نتائج البحث استنتج الباحثان:
-1امكانية استخدام املنصة التعليمية Google Classroomيف التدريس اجلامعي.
-2األثر االجيايب الستعامل تكنولوجيا املنصة التعليمية  Google Classroomيف رفع مستوى التحصيل
طلبه املجموعة التجريبية مقارنه بطلبة املجموعة الضابطة اللذين درسوا بالطريقة التقليدية ،فضال عن
تنميه االجتاه االجيايب نحو التعليم االلكرتوين.

التوصيات
يف ضوء نتائج البحث يويص الباحثان:
 .1رضورة اهتامم القيادات الرتبوية بإدخال أسلوب التعليم اإللكرتونـي يف مجيع مراحل التعليم،
خاصة التعليم اجلامعي.
 .2بناء وتطوير البنى التحتية لالتصال واملعلومات عن طريق توفري وسائل املعلوماتية من حواسيب
والكرتونيات وبرجميات واخلرباء يف جمال التعامل مع املعلومات.
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املقرتحات:
يقرتح الباحثان:
 .1إجراء دراسة مماثلة لتدريس مواد اخرى وملراحل دراسية اخرى.
 .2إجراء دراسة لقياس اثر املنصات التعليمية عل .متغريات تابعه اخرى مثل القدرة عىل اختاذ
القرار ،التفكري الناقد ،الذكاء االجتامعي....الخ
 .3إجراء دراسة مماثلة باستخدام منصات تعليمية اخرى.
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املصادر واملراجع
 .1أبو جادو  ،صالح حممد عيل ( :)2008علم النفس الرتبوي"  ،ط  ، 1دار املسرية للنرش
والتوزيع  ،عامن.
 .2أبو لبدة 2008( ،م)" :مبادئ القياس النفيس والتقييم الرتبوي" ،ط ،1دار الفكر ،عامن.
 .3أبوجلبة ،منرية شبيب " ،2014فاعلية اسرتاتيجية الصفوف املقلوبة باستخدام موقع أدمودو
يف تنمية التفكري اإلبداعي واالجتاهات نحو مادة األحياء لدى طالبات املرحلة الثانوية يف
مدينة الرياض" ،رسالة ماجستري غري منشورة .الرياض :جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،كلية العلوم االجتامعية.
 .4أمحد ،حممد عبد السالم (" :)1981القياس النفيس الرتبوي" ،ط ،1مكتبة النهضة املرصية،
القاهرة.
 .5الباوي ،ماجدة إبراهيم(" ،)1995أثر استخدام أسلوبني للتعلم الفردي ( الكومبيوتر واحلقيبة
التعليمية) يف حتصيل الطلبة للمعلومات الفيزياوية واستبقاؤها" ،أطروحة دكتوراه غري
منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية  /ابن اهليثم،
 .6بلخري ،عبد الرمحن سعيد (" .)2000اجتاهات طلبة كلية الرتبية بجامعة حرضموت اجلمهورية
اليمنية نحو مهنة التدريس" .رسالة ماجستري غري منشورة ، ،جامعة البرصة ،العراق.
 .7البلطان ،إبراهيم عبداهلل (" :)2011استخدام املعامل االفرتاضية يف تـدريس العلوم باملرحلة
الثانوية يف اململكة العربية السعودية )الواقع وسـبل التطـوير( " ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى
 .8بلوم ،بنيامني وآخرون (" :)1983تقييم تعلم الطالب التجمعي" ترمجة حممد أمني املفتي
وآخرين ،دار ماكجروهيل للنرش
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 .9التميمي ،أمحد لعيبي حسني(" :)2011فاعلية اسرتاتيجية معاجلة املعلومات يف حتصيل
الكيمياء ومهارات ما وراء املعرفة لطلبة الصف األول املتوسط لطلبة الصف االول
متوسط" رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة بغداد كلية الرتبية ابن اهليثم ،بغداد ،العراق.
 .10احلريب ،نوار حممد .) 2015 ( .فاعلية برنامج تعليمي إلكرتوين باستخدام احلواسب اللوحية
إلكساب طفل ما قبل املدرسة بعض املفاهيم الرياضية .تم عرضه يف املؤمتر الدويل الرابع
للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد-تعلم مبتكر ملستقبل واعد ،الرياض.
 .11اخلليفه ،هند " ،2008نظام ادارة تعلم بمميزات الشبكات االجتامعية (،" )SCHOOLOGY
جريدة الرياض ،العدد15496.
 .12الدليمي ،إحسان عليوي وعدنان حممود املهداوي ( :)2002القياس والتقويم  ،ط ،2دار
الصادق ،بغـداد.
 .13دوران ،رودين (" :)1985أساسيات القياس والتقويم يف تدريس العلوم" ،ترمجة حممد سعيد
صابرين ،وآخرين ،املطبعة الوطنية ،جامعة الريموك.

 .14الدورسي ،فؤاد فهيد وأمحد زيد آل مسعد (" ،) 2017فاعلية تطبيق اسرتاتيجية الصف
املقلوب عىل التحصيل ال رايس لتعلم الربجمة يف مقرر احلاسب وتقنية املعلومات لدى
طلبة الصف األول الثانوي" ،املجلة الدولية للبحوث الرتبوية ،جامعة االمارات ،املجلد
 ،41العدد  ،3عدد خاص.
 .15زهران ،حامد عبد السالم .)2003( .علم النفس االجتامعي ،القاهرة ،عامل الكتب.
 .16زيتون  ،عايش وطالل الزعبي ( " :)1986اثر استخدام املخترب عىل تنمية مهارات التفكري
العلمي لدى طلبة الصف الثاين الثانوي العلمي يف األردن"  ،املجلة الرتبوية  ،املجلد
الثالث  ،العدد التاسع  ،جامعة الكويت  ،كلية الرتبية  ،الكويت.
 .17زيتون ،عايش حممود ( ،)1988االجتاهات وامليول العلمية يف تدريس العلوم ،ط ،1عامن،
مطبعة مجعية عامل املطابع التعاونية.
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 .18سيد عبد اهلل معتز (" ،)1989االجتاهات التعصبية" ،سلسلة عامل املعرفة الكويت ،العدد
(.)137
 .19العتيبي ،نورة(" ،)2012فاعلية شبكة التواصل االجتامعي تويرت (التدوين املصغر )عىل
التحصيل الدرايس وتنمية مهارات التعلم التعاوين لدى طالبات الصف الثاين ثانوي مقرر
احلاسب االيل" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
 .20عودة ،امحد سليامن ،وفتحي حسن ملكاوي" :)1998( ،القياس والتقويم يف العملية
التدريسية" ،ط ،2دار االمل ،أربد.
 .21القايض ،زياد عبد الكريم وحممد خليل ابو زلط ،)2010( ،معاجله الصور الرقمية ،دار صفاء
للطباعة والنرش والتوزيع ،عامن.
 .22كاظم ،امحد خريي وسعد يس(  ،)1973تدريس العلوم ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
 .23حممد  ،شفيق ( " :)2001البحث العلمي واخلطوات املنهجية إلعداد البحوث االجتامعية"،
املكتبة اجلامعية ،اإلسكندرية.
 .24نشواين وآخرون" ،1985االبتكار وعالقته باالختبار والتحصيل" ،املجلة العربية للعلوم
اإلنسانية ،جامعة الكويت.
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