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امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على فاعلية توظيف
ال�صفوف الرقمية يف تنمية الأداء املهارى واملعريف لتطبيقات
جوجل التعليمية يف م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية لطلبة جامعة
الأق�صى بغزة ،وتبنت الدرا�سة الت�صميم �شبه التجريبي� ،إذ تكونت
عينة الدرا�سة من ( )42طالباً ،توزعت على جمموعتني ،جمموعة
جتريبية وتكونت من ( )20طالبا ممن در�سوا با�ستخدام ال�صفوف
الرقمية ،بينما تكونت املجموعة ال�ضابطة من ( )22طالبا در�سوا
بالطريقة االعتيادية ،وطُ بقت �أدوات الدرا�سة على عينتي الدرا�سة،
وك�شفت النتائج عن وجود فروق دالة �إح�صائيا بني �أفراد العينة على
االختبار املعريف وبطاقة املالحظةُ ،تعزى لطريقة التدري�س ل�صالح
املجموعة التجريبية ،بفعالية بلغت( )1.53لالختبار املعريف
و( )1.7لبطاقة املالحظة ،وكال القيمتني �أكرب من معامل الك�سب
لبالك ( ،)1.2مما يدل على وجود فعالية لتوظيف ال�صفوف الرقمية
يف تنمية مهارات ومعارف تطبيقات جوجل التعليمية لدى طلبة
جامعة الأق�صى ،ويف �ضوء هذه النتائج مت تقدمي عدد من التو�صيات
�أبرزها ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س لتوظيف ال�صفوف الرقمية يف
التعليم و التعلم.
الكلمات املفتاحية :ال�صفوف الرقمية ،تطبيقات جوجل
التعليمية ،حو�سبة املناهج الدرا�سية ،جامعة الأق�صى.

Abstract:
The study aimed to identify the effectiveness
of employing the digital classrooms on the
development skills and cognitive performance of
Google’s educational applications on the course
of computerizing at al-Aqsa University students in
Gaza. The study adopted quasi-experimental design.
The sample consisted of 42 students divided into
two groups, 22 students studied using the traditional
method and 20 using the digital classrooms method.
The study tools were applied on the two study samples.
The results revealed that there were statistically
significant differences on the sample performance
on the achievement test and the checklist, due to the
teaching method in favorite of the experimental group.
The effect size of the achievement test was 1.53, the
checklist was 1.7 and the two values are greater than
the Black Gain Factor (1.2). These results reflected
the effectiveness of the digital classes on developing
the skills and knowledge of Google educational
applications among al-Aqsa University students. The
study reached a set of recommendations, including
the use of free applications for digital classrooms
and encouraging faculty members to employ digital
classrooms in teaching and learning.

مقدمة:
ت�سعي م�ؤ�س�سات التعليم العايل لتطوير ا�سرتاتيجياتها
وخططها التعليمية ،لالرتقاء بالعملية التعليمية مبا يتوافق مع
متغريات الع�رص والتطورات املعرفية والرقمية ،وال �شك �أن التعلم
الرقمي �أدي �إىل حتول جذري يف منظومة التعليم ،وذلك لتوفريه
بيئة تفاعلية غنية بامل�صادر والأدوات والتطبيقات املعتمدة على
التكنولوجيا ،ومن م�صادر التعلم الرقمي التي اعتمدت عليها العديد
من اجلامعات يف منظومتها التعليمية ال�صفوف الرقمية �أو ال�صفوف
الذكية ،وت�سمى �أي�ضا ال�صفوف االفرتا�ضية ،فتقنية ال�صف الرقمي
هي نظام الكرتوين ي�سمح للمتعلم بالتعلم والتوا�صل من خالل �شبكة
االنرتنت .وي�ؤكد البغدادي (� )2011أن الواقع الرقمي �أو االفرتا�ضي
يت�ضمن نظاما حا�سوبي ًا مُيكن الفرد من حت�سني الواقع احلقيقي
على �شكل بيانات خمتلفة ،مع مقدرة الفرد على التحكم يف تعديل
وتبديل الأ�شياء يف ذلك العامل االفرتا�ضي والذي يظهر لنا عن طريق
توليفات ال�صور والأفالم وامل�ؤثرات احل�سية التي ت�شكل مبجموعها
عامل ًا رقمي ًا افرتا�ضي ًا م�شابه ًا للواقع .وت�ستخدم الف�صول الرقمية
كبديل للتعليم التقليدي للف�صول الدرا�سية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية،
حيث توفر الف�صول الرقمية مرونة كبرية ،مما ت�سمح للم�شاركني يف
ال�صفوف الرقمية �أو الرقمية بح�ضور الدر�س من منازلهم �أو مواقع
�أخرى منا�سبة دون احلد من العدد الإجمايل للطالب يف الف�صل .وقد
يتم ت�سجيل الف�صل م�سب ًقا وت�شغيله يف �أوقات خمتلفة ال�ستيعاب
الطالب الذين يتعاملون مع جداول متعار�ضة ،وميكن القيام ببع�ض
الإجراءات امل�شرتكة املحدودة بني الطالب واملعلم( (�Reddy& Uchi
.)no,2017
ويعرف العمري ( )2017،33ال�صفوف الرقمية ب�أنها« :تقنية
تفاعلية حديثة ،مكونة من معمل للحا�سب الآيل ،مبوا�صفات
خا�صة لتكوين بيئة افرتا�ضية ،حتاكي الواقع ،با�ستخدام الإنرتنت
وت�ستخدم لتدري�س املقررات الدرا�سية ،وت�سهل عملية التعليم والتعلم
واالت�صال ،بني املعلم والطالب ،بال�صوت وال�صورة .يف حني عرفها
�سامل ( )378،2010ب�أنها« :جمموعة من الأن�شطة التي ت�شبه
�أن�شطة الف�صل التقليدي يقوم بها يف الوقت نف�سه بغ�ض النظر عن
مكان تواجدهم ،حيث يتفاعل املعلم والطالب ،تف�صل بينهم حواجز
مكانية ،ولكنهم يعملون مع بع�ضهم البع�ض عن طريق احلوار عرب
االنرتنت ،ويقومون بطباعة ر�سائل ي�ستطيع جميع الأفراد املت�صلني
بال�شبكة ر�ؤيتها».
وي�ؤكد العمري ( )2017على �أنه يف ظل التطورات
املت�سارعة يف جمال تقنيات التعليم ،ت�سعى نظم التعليم ومناهج
وطرق التدري�س �إىل حتقيق �أهداف العملية التعليمية يف واقع جديد
تهيمن عليه التقنية ،ويواجه التعليم العديد من التحديات التي ت�ؤثر
يف وظيفته وخمرجاته مما يتطلب حلو ًال فاعلة ،وبرامج متمكنة
من البقاء يف ظل التحديات ،ومن �أبرز هذه التحديات التي من
املمكن مواجهتها ب�شكل كبري يف امل�ستقبل :النمو الكبري لأعداد
املتعلمني ،وعدم قدرة امل�ؤ�س�سات التعليمية على ا�ستيعاب �أعداد
املتعلمني املتزايد ،حيث تدعم الف�صول الرقمية ا�سرتاتيجيات
التعليم الذاتي التي تهتم باملتعلم؛ فكل متعلم يتعلم مبا يتنا�سب
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مع قدراته و�إمكاناته ،وتتميز ال�صفوف الرقمية يف كون املعلم
�أكرث مرونة وتلقائية يف تعامله مع املتعلمني ،فيمكن للمتعلم �أن
يتحدث بحرية مع املتعلمني من خالل غرف الدرد�شة �سواء لفظية
�أو مكتوبة بالإ�ضافة �إىل ر�سائل الربيد الإلكرتوين �أو املناق�شات
اجلماعية مما تعزز الرتابط والتفاعل بني الطلبة واملعلمني ،و�أورد
لوجوفيتيو و�آخرون ( )Logofatu et al, 2014جمموعة من خطوات
ا�ستخدام الف�صول الرقمية:
1.1التوا�صل مع التقنية :وذلك لنجاح التعليم الفوري يجب �أن
يكون لدى امل�شاركني القدرة على االت�صال عن طريق هذه الو�سائل
ب�سهولة ،و�أنهم معتادون عليها ،وذلك حتى ال حتدث �أية م�شكالت �أو
�إح�سا�س بالفردية مع هذه التطورات.
2.2الإجراءات والتوجيهات :ال بد �أن تكون التوجيهات
والإجراءات غري مقيدة ،فالتوجيهات ال�صارمة جداً ت�ؤدي �إىل �إيجاد
عقبات يف �أثناء احلوار والنقا�ش ،مما ي�ؤدي �إىل حتفظ امل�شاركني.
3.3امل�شاركة :تعد امل�شاركة من الأ�شياء الأ�سا�سية لنجاح
التعليم الفوري ،و�إثراء النقا�ش وتبادل املعرفة ،فاملعلم عليه طرح
الأ�سئلة التي حتفز الطالب على �إبداء �آرائهم ومالحظتهم.
4.4التقومي :على امل�شاركني عمل تقومي لأعمالهم فيما بينهم،
وكذلك �إر�سال مالحظاتهم و�آرائهم حول �أداء �أ�صدقائهم يف �أثناء
�سري العملية التعليمية.
أن ال�صفوف الرقمية Google
و�أ�شار طلبة (� )2016،68إيل � ّ
 Classroomتوفر جمموعة من امليزات املجانية التي تخدم العملية
التعليمية التعلمية ومن �أبرزها:
 تق�سيم الطالب �إىل ف�صول من خالل خا�صية الدوائر ميكن
اعتبارها بديل للف�صول التقليدية.
 مراعاة الفروق الفردية ومراعاة خ�صائ�ص املتعلمني.
 خا�صية مكاملة الفيديو تتيح عقد الدورات التعليمية
والتدريبية.
 ت�ستخدم للتوا�صل مبا�رشة بني الأ�ساتذة والطلبة
با�ستخدام خا�صية املحادثة.
 خدمة �إ�ضافة امل�شاركات متكن املدر�س� ،أو الطالب من
كتابة �س�ؤال� ،أو تعليق� ،أو م�شاركة مقاطع فيديو� ،أو �صور� ،أو روابط
جديدة مع جميع امل�ضافني يف الدائرة التي يختارها مبجرد و�ضعها
يف �صفحته الرئي�سية.
 يتيح لأولياء الأمور االطالع على �أداء �أبنائهم ،والتوا�صل
مع املعلمني ،والإدارة وهم متواجدون باملنزل.
 يوفر بع�ض �أ�ساليب الرتفيه ،والألعاب مما يعيد للطالب
حما�سهم ،ون�شاطهم.
 تبادل املعارف ،واخلربات بني الطلبة ،وبع�ضهم البع�ض،
واملعلمني ،مبرونة ،و�رسعة ،وتكلفة منخف�ضة ج ًدا.
وحاز مو�ضوع ال�صفوف الرقمية على اهتمام العديد من
الباحثني واملهتمني يف املجال ،حيث �أكدت درا�سة املعجل
والغامدي ( )2017على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف االختبار التح�صيلي
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البعدي ،ويف تطبيق �أحكام النون ال�ساكنة ،ويف تطبيق �أحكام املد،
ل�صالح املجموعة التجريبية .و�أو�صت درا�سة العمري ()2017
فاعلية ا�ستخدام ال�صفوف الرقمية يف تنمية مهارات احلوار ،لدى
طلبة كلية ال�رشيعة يف جامعة الق�صيم ،ب�رضورة ا�ستخدام ال�صفوف
الرقمية يف التدري�س ملا لها من �أثر يف �إك�ساب الطالب يف كليات
ال�رشيعة مهارات احلوار املختلفة .و�أ�شارت درا�سة Dalgarno et
 ) )al.2016التي قام فيها الطالب املعلم ب�أداء الأدوار.
�ضمن بيئة الف�صل االفرتا�ضي يف بيئة احلياة الثانية Second
� ،Lifeإىل �أن غالبية الطالب وجدوا �أن الف�صول الرقمية ت�ؤدي دوراً
قيماً ،مع وجود فر�صة لتجربة دور املعلم ،وممار�سته يف اال�ستجابة
ّ
ل�سلوكيات الطالب ،واخلربة يف �أداءدور طالب املدار�س ،و�أكدت
الدرا�سة على الرغم من النتائج الإيجابية ب�شكل عام ،ال يزال هناك
بع�ض الطالب الذين وجدوا �أن الن�شاط يف بيئة افرتا�ضية �أقل قيمة،
مع امللل يف ت�أدية دور طالب املدار�س ،وانعدام الواقعية ب�سبب
عدم قدرة �أقرانهم على ت�أدية دور طالب املدار�س ب�شكل فعال،
و�صعوبة ا�ستخدام الدرد�شة الن�صية بد ًال من االت�صال ال�صوتي� .أما
نتائج درا�سة الأ�سود واللوح ( )2016ف�أكدت وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجة امتالك طلبة جامعة القد�س املفتوحة ملهارات
التعلم الإلكرتوين املتعلقة باملودل وال�صفوف االفرتا�ضية تبعا
ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،كما بينت النتائج وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة امتالك طلبة جامعة القد�س املفتوحة تبعا
ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح التخ�ص�ص العلمي� ،أما درا�سة et al.2015,
 Miloševićفهدفت �إىل درا�سة موقف الطالب من  Face bookك�صف
درا�سي افرتا�ضي ،من خالل النظر يف م�ستوى قبوله والغر�ض منه
وكيفية ا�ستخدامه ،و �شارك يف هذه الدرا�سة  238طالب ًا من جامعة
بلغراد و قد ا�ستخدمت منهجية حماكاة املعادالت الهيكلية ()SEM
والتي تت�ضمن تقييم منوذج القيا�س ،و�أكدت الدرا�سة على فاعلية
ا�ستخدام الطلبة ل  Face bookك�صف درا�سي افرتا�ضي من �أجل
حت�سني التعليم ،وبينت نتائج درا�سة احلناوي ( )2015حت�سنا كبريا
ووا�ضحا يف قناعة طلبة جامعة القد�س املفتوحة ب�أهمية ال�صفوف
االفرتا�ضية وفائدتها ،وكذلك ارتفاع ملحوظ بعدد امل�شاركني فيها،
و�إقباال كبريا على م�شاهدة ت�سجيالتها� .أما درا�سة(  (�Artyushi
 )na,2012التي ا�ستهدفت عمل منوذج منظومي لف�صل افرتا�ضي،
�أظهرت النتائج على وجود ت�أثري كبري لنظم الف�صول االفرتا�ضية يف
تنميتها للجودة يف العملية التعليمية ،وتو�صلت درا�سة (Martin et
� )al., 2012إىل ر�ضا الطلبة امل�ستخدمني لل�صفوف االفرتا�ضية عن
درجة التفاعل بني الطلبة و�أنف�سهم ،وبني الطلبة واملعلمني ،وبني
الطلبة وواجهة تطبيق التقنية و�أدواتها ،وبني الطلبة واملحتوى
التعليمي املقدم عرب ال�صفوف االفرتا�ضية ،وركز الطلبة على �أهمية
التغذية الراجعة الفورية يف ال�صفوف االفرتا�ضية.
وتعترب تطبيقات جوجل التعليمي ة �Google Apps for Educa
 tionمن �أهم التطبيقات الرقمية املجانية التي تقدمها �رشكة جوجل
للم�ؤ�س�سات التعليمية وت�شمل هذه التطبيقات :بريد جوجل الإلكرتوين
جيميل  ،Gmailوتقومي Google Calendarلجوج ،وجوجل درايف
 ،Google Driveوم�ستندات جوجل  Google Docsومواقع جوجل
 ، Google Sitesو�صفوف جوجل التعليمية  Classroomبالإ�ضافة
�إىل �إمكانية الو�صول �إىل الع�رشات من الأدوات التعاونية التي متلكها
جوجل مثل اليوتيوب  ،YouTubeو�رشائح جوجل ،Google Slides
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ومناذج جوجل  ،Google Formsوجمموعات جوجل
 ،Groupsوغريها من اخلدمات الأخرى ،كل هذه التطبيقات ،ميكن
الو�صول �إليها من خالل الإنرتنت مبا�رشة ،كما ميكن تخزينها عن
طريق خدمة التخزين ال�سحابي التي تقدمها جوجل وهي جوجل
درايف(. )Wilson,2016
ويعد م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية من امل�ساقات املعا�رصة
والتي تهدف �إىل حتويل املعلومات الن�صية �أو احلرفية املوجودة يف
الكتب �إىل معلومات رقمية (�صوت� ،صورة ،فيديو ،روابط ،خلفيات)...
تعمل على �سهولة احل�صول على املعلومات وا�سرتجاعها ،والت�أثري
يف املتعلم بفعالية والرقي بالعملية التعليمية ،وتعترب تطبيقات
جوجل التعليمية من �أهم التطبيقات الفعالة يف �إك�ساب الطلبة
املهارات الرقمية حلو�سبة املناهج الدرا�سية ومن �أهمها ما يلي:
 الربيد الإلكرتوين  :Gmailي�ستخدم الربيد االلكرتوين يف
التوا�صل مع املعلمني واملتعلمني وزمالء الدرا�سة و�إر�سال املهمات
التعليمية ومناق�شة الدرو�س واملحا�رضات ،وت�ؤكد �رشكة جوجل،
�أنه بامتالك ال�شخ�ص لربيد �إلكرتوين جماين واحد ،ف�أنه ي�ستطيع
الو�صول �إىل جميع اخلدمات املجانية املقدمة من �رشكة جوجل
(.)Google a, 2018
 جوجل درايف  :Drive Googleت�سمح بالتخزين ال�سحابي؛
�أي تخزين امللفات واملجلدات وم�شاركتها مع الآخرين ،وتت�ضمن
جمموعة من التطبيقات املكتبية مثل معالج الن�صو�ص ،برنامج
العرو�ض التقدميية ،جداول زمنية ،وت�سمح هذه اخلدمة للم�ستخدمني
من العمل على وثيقة واحدة والتعديل عليها يف الوقت googleنف�سه
.b, 2018
 م�ستندات جوجل  :Google Docsخدمة جمانية متكن
املتعلم من الكتابة والتعديل على امل�ستندات ب�شكل رقمي مما يعطي
امل�ستندات روحا حية ت�سهل تكوين الفقرات والن�صو�ص و�إثراءها
بال�صور واجلداول والروابط ،كما تتيح هذه اخلدمة كتابة التقارير
والوثائق و�إن�شاء امللفات الن�صية ومعاجلتها ،وطباعتها ،والتعديل
عليها وم�شاركتها مع الآخرين عرب الإنرتنت (.)google c, 2018
 مناذج جوجل � :Google Formsأداة من �أدوات جوجل
املجانية ،متكن امل�ستخدم من �إن�شاء منوذج ا�ستبانة لطلب توظيف،
�أو ا�ستطالع ر�أي� ،أو جتميع معلومات معينة� ،أو اختبارات للطلبة،
ب�شكل �سهل و�رسيع ،مع �إمكانية �إ�ضافة �صورة �أو �شعار حيث يتم
جتميع الردود �أو اال�ستجابات يف مكان واحد وب�شكل فوري مع
�إمكانية حتليل النتائج التي يتم احل�صول عليهاGoogle d,( .
)2018
 املدونات التعليمية  : Bloggerعبارة عن �سجل �شخ�صي
متوفِر على �شبكة الإنرتنت ،ت�سمح للأفراد من كتابة يومياتهم
عليها ،ميكن جتديد املحتوى ب�شكل م�ستمر ،كما �أن املدونات عادة
ما تتيح الفر�صة للزوار بالتفاعل مع بع�ضهم ومع املحتوى من
خالل �إ�ضافة التعليقات وبدء نقا�شات ،وتوفر جوجل �أداة جمانية
لإن�شاء املدونات (.)Karch,2018
 تطبيق �صور  :Google Photoهو معر�ض جديد لل�صور من
 ،Googleمت �إن�شا�ؤه بحيث يتالءم مع الطريقة التي تلتقط به ال�صور
حال ًيا ،يتم االحتفاظ بن�سخة احتياطية من ال�صور والفيديوهات
Google

وتنظيمها تلقائ ًيا ،للتمكن من العثور عليها وم�شاركتها ب�شكل
�أ�رسع)Google e, 2018( .
 تطبيق �صفوف جوجل  : Google Classroomومن
�أهم تطبيقات جوجل التعليمية التي توظف ك�صفوف رقمية والذي
اعتمدت الباحثة عليها يف تطبيق هذه الدرا�سة Google Classroom
وهو عبارة عن نظام تعليم �إلكرتوين يعمل وفق مبد�أ التعليم املدمج؛
القائم على مبد�أ الدمج بني التعلم يف �صف مع املعلم والتعلم عن
طريق الإنرتنت ،حيث متكن املحا�رض ا�ستخدامه لت�سهيل عملية
التعليم التي يقوم بها يف القاعة الدرا�سية ب�شكل �أف�ضل ،وذلك
با�ستخدام تقنيات التعليم املتوفرة يف النظام ،والتي من �أبرزها
(احلمادي:)2017،
 الواجبتات  :Assignmentsيتيح نظام �Google Class
 roomفر�ض الواجبات على الطالب ،ليقوم الطالب بحل الواجب
و�إر�ساله �إىل املعلم الكرتوني ًا مع �إمكانية الت�صحيح الفوري ،وكذلك
تتيح اخلدمة للطالب �إمكانية التعاون مع املحا�رض حلل الواجب �أو
التعاون من الطالب الآخرين.
 الدرجات  :Gradingيتم يف  Google Classroomر�صد
الدرجات للطالب الكرتونياً ،فاملعلمون ميتلكون خا�صية لرفع
ملفات درجات الطالب على اخلدمة ،فيما ي�ستطيع الطالب ا�ستعرا�ض
درجاتهم ب�شكل مبا�رش .كما ي�ستطيع املعلم �إر�سال درجات الطالب
ب�شكل خا�ص لكل طالب على حدة ،وي�ستطيع الطالب التعليق
والتوا�صل مع املعلم حول �أي �إ�شكالية تقع يف الدرجات.
 التوا�صل  :Communicationي�ستطيع املعلم �أن ي�ضع
�إعالن ًا للطالب يف املن�صة حول �أي �أمر يريده ،فيما ي�ستطيع الطالب
التعليق على الإعالن و�س�ؤال املعلم والتوا�صل معه.
 �أر�شفة الدرو�س � :Archive courseإذا انتهى وقت مادة
�أو منهج معني يف نهاية العام �أو الف�صل الدرا�سي ،ي�ستطيع املعلم
�أر�شفة هذه املادة مع جميع امللفات والتعليقات والدرجات ،بحيث
تختفي هذه املادة عن الظهور يف ال�صفحة الرئي�سية للوحة التعلم
الرئي�سة وتظهر يف ق�سم الأر�شفة .املفيد �أن اجلميع من طالب
ومعلمني ي�ستطيعون الو�صول �إليه يف �أي وقت �أرادوا بعد ذلك.
 التعلم عرب اجلوال  :Mobile applicationsتتميز اخلدمة
ب�أنها متتلك تطبيق لها على الهواتف الذكية ،مما يتيح و�صول �أكرب
و�رسيع للطالب واملعلمني ،ومن �أبرز ما يوفره التطبيق� ،إمكانية
التوا�صل املبا�رش مع املعلم �أو الطالب ،وكذلك �إمكانية التقاط
ال�صور و�إرفاقها يف ق�سم الواجبات ،وكذلك م�شاركة �أي ملفات �أو
حتميلها لال�ستفادة منها .اجلدير بالذكر �أن التطبيق يدعم خا�صية
الت�صفح يف حال عدم توفر الإنرتنت.
 حفظ الوقت  : Saving timeلي�صل الطالب �إىل املادة �أو
الف�صل املطلوب يف اخلدمة ،ميكن للمعلم �أن ين�شئ ف�ص ًال جديداً يف
ثوان قليلة ،ثم يقوم النظام بتوليد رمز �صغري يتكون من الأحرف
والأرقام ،ليقوم بن�رشه �إىل الطالب لي�ستخدموه للدخول يف الف�صل
ب�إدخالهم هذا الرمز ،كما توفر اخلدمة الوقت للمعلمني يف ن�رش
املن�شورات �أو املواد العلمية ،بحيث ي�ستطيع املعلم ن�رش امللفات
والإعالنات يف عدد من الف�صول ب�ضغطة زر واحدة دون احلاجة �إىل
الن�رش يف كل ف�صل على حدة.
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فاعلية توظيف الصفوف الرقمية يف تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات جوجل التعليمية يف مساق حوسبة املناهج الدراسية لدى طلبة جامعة األقصى بغزة

 التقومي الدرا�سي  :Calendarتوفر املن�صة خدمة التقومي
الواجبات مشكلة الدراسة:
الدرا�سي ،والذي يتيح للطالب واملعلمني معرفة مواعيد

واالختبارات والدرو�س وغريها من التفا�صيل الهامة ،واملميز
�أنها ترتبط ب�شكل مبا�رش بربيدك الإلكرتوين وبالتقومي املتوافر يف
هاتفك املحمول.
وتناولت العديد من الدرا�سات والأبحاث العربية والأجنبية
مو�ضوع تطبيقات جوجل التعليمة ،حيث �أو�صت درا�سة غامن
( )2016وزارة الرتبية والتعليم بتجربة ا�ستخدام تطبيقات
جوجل التعليمية يف املدار�س لعام كامل للو�صول لنتائج �أدق
مع االهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية للمدار�س� ،أما درا�سة
العمور والعليمات ( )2016ف�أو�صت ب�رضورة ت�شجيع املعلمني
على ا�ستخدام الف�صول الرقمية جلوجل خالل تدري�سهم ،وخل�صت
درا�سة كرين(  ( )Crane,2016مدى ا�ستفادة جامعة �Rhode Is
 landيف الواليات املتحدة من ا�ستخدامها لتطبيقات جوجل
التعليمية ،وهناك مميزات كبرية لتطبيقات جلوجل التعليمية
من �أهمها توفري اجلهد على املدار�س؛ وتتميز باملرونة وال�سهولة
يف ا�ستخدام العديد من التطبيقات التي تخدم العملية التعليمية ،
ومن �أهمها ال�صفوف االفرتا�ضية .و�أكدت �أي�ضا الدرا�سة على �أن
تطبيقات جوجل �أدت �إىل زيادة التناف�سية بني الطالب واملعلمني
يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة� .أما درا�سة طلبة ( )2016ف�أو�صت
�إىل �رضورة تفعيل التدري�س با�ستخدام تطبيقات جوجل التعليمية
واال�ستفادة من �إمكانياتها يف خدمة العملية التعليمية ودجمها
يف القاعات الدرا�سية واالعتماد عليها من �أجل تعزيز بيئات التعلم
وتغيري الأمناط التقليدية ،و�أكدت درا�سة(  (�Eteokleous &Ktori
� )dou, 2013أن توظيف تطبيقات جوجل �أ�صبح جزءا مهما من
احلياة اليومية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن انطباع الطلبة ،وجتاربهم
ال�ستخدام تطبيقات جوجل ك�أداة تعليمية يف اجلامعة يف م�ساقات
خمتلفة كانت ذات قيمة عالية ،وتلبي رغبات الطلبة ،و يف الوقت
نف�سه تدعم العملية التعليمية� ،أما درا�سة ()Petersen , 2013
فتناولت ا�ستخدام تطبيقات جوجل املختلفة يف تطوير مهارات
القرن ( )21للمعلمني التي ت�ساعدهم على �إنتاج حمتوى رقمي،
وا�ستخدام تقنيات املعلومات يف التوا�صل والتعاون ،وبينت الدرا�سة
عدم وجود �ألفة بني امل�شاركني ،وتطبيقات جوجل خا�صة يف �إنتاج
حمتوى تعليمي ،والتوا�صل والتعاون بني املعلمني ،والطالب مع
بع�ض ،وكان هذا وا�ضحا يف �إجابات وردود �أفعال امل�شاركني يف
الدرا�سة.
�أكدت معظم الدرا�سات ال�سابقة على فاعلية ال�صفوف الرقمية
يف حت�سني التعليم �إذ �إنها تك�رس حاجز امل�سافة بني املعلم واملتعلم
عرب التوا�صل من خالل ال�صفوف الرقمية ،وت�سخر كل مميزات
و�إمكانات ال�شبكة العنكبوتية وامل�صادر الرقمية من �أجل تقدمي تعلم
م�شوق للطالب ،معظم الدرا�سات اتفقت مع الدرا�سة احلالية يف اختيار
ّ
عينة طالب جامعيني� ،أي�ضا اتفقت يف اختيار املنهج �شبه التجريبي
با�ستثناء درا�سة الأ�سود واللوح ( )2017فكانت درا�سة و�صفية،
وكذلك اختيار عينتني ،و�أو�صت جميع الدرا�سات املتعلقة بتطبيقات
جوجل التعليمية ب�رضورة ت�شجيع املعلمني واملحا�رضين والطلبة
والباحثني على اال�ستفادة من تطبيقات جوجل التفاعلية يف العملية
التعليمية ،خا�ص ًة تطبيق  Google Classroomمثل درا�سة العمور
والعليمات (.)2016
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يف �إطار �سعي جامعة الأق�صى من التطوير امل�ستمر لرباجمها
وم�ساقاتها التعليمية مبا يواكب التطور الرقمي واملعريف ،فكان
مل�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية الن�صيب من االهتمام حيث يهدف
هذا امل�ساق �إىل �إك�ساب الطلبة مهارات متكنهم من التعامل مع
املناهج الدرا�سية رقمياً ،ومن �أن�سب التطبيقات التي قد ت�ساعدهم
على ذلك هي تطبيقات جوجل التعليمي ة �Google Apps for Educa
 tionوهي من �أهم التطبيقات املجانية الفعالة يف العملية التعليمية
التي تبنتها العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية يف منظومتها ،وهذا ما
�أكدته العديد من الدرا�سات �سابقة الذكر ،ويعترب تطبيق Google
 Classroomلإدارة ال�صفوف الرقمية من �أهم تطبيقات جوجل
التعليمية والتي ميكن ا�ستخدامها ك�صفوف رقمية �أو افرتا�ضية يف
تدري�س امل�ساقات التعليمية ،ويعترب م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية
من امل�ساقات املهمة للطلبة التي ت�ساعدهم على امتالك مهارات
القرن احلادي و الع�رشين� ،إذ يركز امل�ساق على بع�ض تطبيقات
جوجل التعليمية والتي مت ذكرها �سابقا يف ال�رسد الأدبي للدرا�سة،
ويتم تدري�سها بالطريقة التقليدية من خالل �رشح املهارة جلميع
الطلبة يف الوقت نف�سه والطلب منهم تطبيقها على �أجهزة احلوا�سيب
املتوفرة يف املخترب ،يف حني قد يكون عدد الطلبة �أكرث من عدد
احلوا�سيب وبع�ض احلوا�سيب معطلة مما ال يتيح جلميع الطلبة تطبيق
املهارة يف خمترب احلا�سوب ،ومع �ضيق وقت املحا�رضة يكون من
ال�صعب توفري بيئة تعليمية تفاعلية ،حيث حتول الطريقة التقليدية
بني و�صول الطالب لل�رشح �أينما وجد ووقتما �شاء وبهذا ف� ّإن الطريقة
التقليدية ال تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني ،ونظراً للظروف
االجتماعية واالقت�صادية التي مير بها الطالب الفل�سطيني التي
حتول بينه وبني الو�صول �إىل اجلامعة يف بع�ض الأوقات حل�ضور
املحا�رضات ،ولإيجاد الفعالية بني الطلبة والتعاون امل�شرتك وبقاء
�أثرالتعلم ال بد من �إيجاد مواقف تعلم �أكرث فاعلية وايجابية.
ويف �ضوء ما �سبق ولأهمية ال�صفوف الرقمية يف التعليم
وحداثة تطبيقات جوجل التعليمية توجهت الدرا�سة للك�شف عن
فاعلية ال�صفوف الرقمية على تنمية مهارات ا�ستخدام بع�ض
تطبيقات جوجل التعليمية يف م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية لدى
طلبة جامعة الأق�صى ،وحتددت م�شكلة الدرا�سة بالإجابة عن ال�س�ؤال
الرئي�س :ما فاعلية توظيف ال�صفوف الرقمية على تنمية مهارات
ا�ستخدام بع�ض تطبيقات جوجل التعليمية يف م�ساق حو�سبة
املناهج الدرا�سية لدى طلبة جامعة الأق�صى؟ ويتفرع منه الأ�سئلة
الآتية:
◄◄ما �أثر توظيف ال�صفوف الرقمية يف تنمية اجلانب املعريف
لبع�ض تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�ساق حو�سبة املناهج
الدرا�سية يف جامعة الأق�صى يف غزة؟
◄◄ما فاعلية توظيف ال�صفوف الرقمية يف تنمية اجلانب
املعريف لبع�ض تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�ساق حو�سبة
املناهج الدرا�سية يف جامعة الأق�صى يف غزة ؟
◄◄ما �أثر توظيف ال�صفوف الرقمية يف تنمية اجلانب الأدائي
لبع�ض مهارات تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�ساق حو�سبة
املناهج الدرا�سية يف جامعة الأق�صى يف غزة؟

د .رانية عبد اهلل عبد املنعم

◄◄ما فاعلية توظيف ال�صفوف الرقمية يف تنمية اجلانب
الأدائي لبع�ض مهارات تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�ساق
حو�سبة املناهج الدرا�سية يف جامعة الأق�صى يف غزة ؟

فرضيات الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة للتحقق من �صحة الفر�ضيات التالية:
1.1توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (0.05
≤  )αبني متو�سطي درجات طالب جمموعتي الدرا�سة يف التطبيق
البعدي لالختبار املعريف لتطبيقات جوجل التعليمية ل�صالح
املجموعة التجريبية.
2.2يحقق توظيف ال�صفوف الرقمية حجم ت�أثري ال يقل عن
( )0.14يف تنمية اجلانب املعريف لتطبيقات جوجل التعليمية ،كما
يقا�س مبربع �إيتا.
3.3يحقق توظيف ال�صفوف الرقمية فاعلية ال يقل عن معدل
الك�سب لبالك ( )1.2يف تنمية اجلانب املعريف لتطبيقات جوجل
التعليمية
4.4توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (0.05
≤  )αبني متو�سطي درجات طالب جمموعتي الدرا�سة يف التطبيق
البعدي لبطاقة املالحظة لأداء مهارات تطبيقات جوجل التعليمية
ل�صالح املجموعة التجريبية.
5.5يحقق توظيف ال�صفوف الرقمية حجم ت�أثري ال يقل عن
( )0.14يف تنمية اجلانب الأدائي لبع�ض مهارات تطبيقات جوجل
التعليمية ،كما يقا�س مبربع �إيتا.
6.6حتقق توظيف ال�صفوف الرقمية فاعلية ال تقل عن معدل
الك�سب لبالك ( )1.2يف تنمية اجلانب الأدائي لبع�ض مهارات
تطبيقات جوجل التعليمية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة للك�شف عن فعالية توظيف ال�صفوف الرقمية
يف تنمية اجلانب املعريف واجلانب الأدائي ملهارات ا�ستخدام بع�ض
تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية
يف جامعة الأق�صى يف غزة.

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على الك�شف عن فعالية ال�صفوف الرقمية
يف تنمية مهارات ا�ستخدام بع�ض تطبيقات جوجل التعليمية (الربيد
االلكرتوين ،التخزين ال�سحابي ،االختبارات واال�ستبانات االلكرتونية،
مدونات تعليمية� ،صور جوجل) يف م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية
واقت�رصت الدرا�سة على عينة من طلبة م�ساق حو�سبة املناهج يف
كلية الرتبية بجامعة الأق�صى للف�صل الدرا�سي الأول لعام 2018
 ،2019/وتقت�رص الدرا�سة على مدي �صدق وثبات �أدوات الدرا�سة.

أهمية الدراسة:
تربز �أهمية الدرا�سة فيما يلي:
1.1تفيد الدرا�سة يف تطوير م�ساق حو�سبة املناهج بتوظيف
التقنيات احلديثة يف تطبيقه وهي ال�صفوف الرقمية.

2.2قد ت�شكل هذه الدرا�سة �إ�ضافة جديدة للبحث العلمي ،فيما
يتعلق بفاعلية توظيف ال�صفوف الرقمية يف تنمية مهارات ومعارف
تطبيقات جوجل التعليمية لدى طلبة م�ساق حو�سبة املناهج
الدرا�سية.
3.3قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف تقدمي ا�سرتاتيجيات حديثة
ت�ساعد على تنمية مهارات ومعارف تطبيقات جوجل التعليمية لدى
طلبة جامعة الأق�صى.
�4.4إعطاء الفر�صة للباحثني للقيام مبزيد من الأبحاث التي
ت�ساهم يف تنمية مهارات ومعارف تطبيقات جوجل التعليمية ،
با�ستخدام ا�سرتاتيجيات رقمية حديثة يف التعلم.

املصطلحات الدراسة:
وتعرف �إجرائيا بـــــ:
الفاعلية :مقدار التغري التي حتدثه ال�صفوف الرقمية القائمة
على  Google Classroomيف تنمية اجلوانب املعرفية واملهارية
لتطبيقات جوجل التعليمية لدى طلبة جامعة الأق�صى ،مقا�سة
بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب من خالل االختبار املعريف
وبطاقة املالحظة.
تطبيقات جوجل التعليمية :هي حقيبة جمانية من التطبيقات
الرقمية التفاعلية املجانية التي تقدمها �رشكة  Googleلتخدم
العملية التعليمية ودعمها و�إثرائها ،ومن هذه اخلدمات (الربيد
االلكرتوين ،التخزين ال�سحابي ،االختبارات االلكرتونية ،مدونات
تعليمية� ،صور جوجل).
التنمية :مدى الزيادة التي �سيح�صل عليها الطالب ملعارف
ومهارات تطبيقات جوجل التعليمية بعد ا�ستخدامه لل�صفوف
الرقمية .Google Classroom
املهارات :قدرة طلبة م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية على
ا�ستخدام تطبيقات جوجل التعليمية ب�سهولة وكفاءة و�رسعة
و�إتقان ،من خالل التعلم با�ستخدام ال�صفوف الرقمية.
الف�صول الرقمية :بيئة رقمية يتم فيها التوا�صل والتفاعل
والتعاون بني املحا�رض والطلبة من �أجل تعليم م�ساق حو�سبة
املناهج الدرا�سية مب�شاركة مو�ضوعات امل�ساق الكرتونيا ومن
ثم �إجنازاملهمات ،و�أداء الواجبات ،من خالل العديد من الأدوات
الرقمية (ن�صو�ص-فيديو�-صور-روابط-ملفات-خمططات) والتي
تقدمها ال�صفوف الرقمية  Google Classroomمبرونة وفاعلية.

إجراءات الدراسة:
منهج الدرا�سة :ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي ذا
املجموعتني مع القيا�س القبلي والبعدي للك�شف عن فاعلية توظيف
ال�صفوف الرقمية يف تنمية الأداء املهارى واملعريف لبع�ض
تطبيقات جوجل التعليمية لدى طلبة جامعة الأق�صى بغزة .وقد
ا�ستخدمت الباحثة �أ�سلوب حتليل التباين امل�صاحب ()ANCOVA
�أجري حتليل التباين امل�صاحب املتعدد ( )MANCOVAالذي ي�ضمن
�إزالة الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
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فاعلية توظيف الصفوف الرقمية يف تنمية مهارات استخدام بعض تطبيقات جوجل التعليمية يف مساق حوسبة املناهج الدراسية لدى طلبة جامعة األقصى بغزة

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة م�ساق حو�سبة املناهج
الدرا�سية يف جامعة الأق�صى بغزة للف�صل الدرا�سي الأول 2018
 2019/وعددهم( ،)107موزعني على (� )5شعب.
عينة الدراسة:
مت اختيار عينة ق�صدية من �شعبتني من �شعب م�ساق حو�سبة
املناهج الدرا�سية وهما ال�شعبتان اللتان مت تن�سيبهم للباحثة يف
العبء الدرا�سي مما ي�سهل من تعامل الباحثة مع عينة الدرا�سة،
وا�شتملت العينة على ( )42طالباُ ،متثل �إحداهما املجموعة
التجريبية وت�شمل ( )20طالبا وتدر�س بطريقة ال�صفوف الرقمية،
والأخرى املجموعة ال�ضابطة وت�شمل ( )22طالبا وتدر�س بالطريقة
التقليدية.
متغريات الدراسة:
متغري م�ستقل :تتحدد يف طريقة التدري�س االعتيادية والطريقة
الرقمية عرب ال�صفوف الرقمية.
متغري تابع� :إك�ساب الطلبة املعارف واملهارات اخلا�صة
بتطبيقات جوجل التعليمية.
أدوات الدراسة:
�أوال:بطاقة مالحظة:
اتبعت الباحثة اخلطوات التالية يف �إعداد بطاقة املالحظة:
1.1حتديد الهدف :تهدف بطاقة املالحظة ،لقيا�س �أداء طلبة
م�ساق حو�سبة املناهج ملهارات تطبيقات جوجل التعليمية يف كلية
الرتبية بجامعة الأق�صى ،بحيث تكون مقيا�س ًا ثابت ًا و�صاد ًقا.
�2.2صياغة الفقرات لبطاقة املالحظة :ا�شتملت البطاقة على
( )35مهارة فرعية موزعة على خم�سة جماالت رئي�سة وقد روعي يف

ال�صياغة الو�ضوح واملنطقية و�أن حتتوي الفقرة على �سلوك واحد.
3.3التقدير الكمي لأداء الطلبة على املحا�رضة:
ا�ستخدمت الباحثة التقدير الكمي من �أجل تقدير امل�ستوى
الأدائي للطلبة يف كل مهارة بو�ضع ثالثة م�ستويات لتقدير الدرجات
وذلك بعد �أخذ مالحظات املحكمني وهذه التقديرات هي)0،1،2( :
بحيث �أ�شار التدرج ( )0بعدم وجود املهارة ،والتدرج ( )1بوجود
املهارة بدرجة متو�سطة ،التدرج ( )2وجود املهارة بدرجة كبرية.
�4.4صدق بطاقة املالحظة:
ا�ستخدمت الباحثة �صدق املحكمني وذلك بعر�ض ال�صورة
الأولية لبطاقة املالحظة على عدد من املحكمني املتخ�ص�صني يف
املناهج والتكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم؛ للت�أكد من مدى و�ضوح
الفقرات وترابطها ومدى منا�سبتها للقيا�س واملالحظة ومنا�سبتها
للهدف التي بنيت عليه ،و�أخذت الباحثة بتعديالت املحكمني.
5.5ثبات بطاقة املالحظة:
ا�ستخدمت الباحثة طريقة اتفاق املالحظني يف ح�ساب ثبات
البطاقة بتطبيقها على ع�رشة طالب من جمتمع الدرا�سة (عينة
ا�ستطالعية) فكان معامل االتفاق ( )0.823وهي ن�سبة مقبولة،
ومت �إيجاد �أي�ضا معامل  Cronbach’s alphaللت�أكد من مدى ثبات
بطاقة املالحظة وبلغت ( )0.813وهي قيمة مقبولة.
ثانيا:االختبار املعريف:
مت �إعداد االختبار املعريف تبع ًا للخطوات الآتية :
1.1حتديد الهدف من االختبار :يهدف االختبار �إىل قيا�س
اجلوانب املعرفية لتطبيقات جوجل التعليمية لدى عينة الدرا�سة يف
م�ساق حو�سبة املناهج يف جامعة الأق�صى.
�2.2إعداد جدول موا�صفات ي�شمل م�ستويات الأهداف املعرفية
لالختبار جدول (.)1

جدول (:)01
مواصفات االختبار المعرفي.

املجال
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الوزن
عدد
اال�سئلة الن�سبي

م�ستويات الأهداف
تذكر

فهم

تطبيق

حتليل

تركيب

تقومي

% 20

% 10

% 25

% 15

% 30

%0

الربيد االلكرتوين Gmail

8

-

9

-

10،11

-

4

�إدارة امللفات با�ستخدام Google
Drive

16،4

12

6

-

-

-

4

% 20

اال�ستبانات واالختبارات
االلكرتونية

-

18

17

19

5

-

4

% 20

املدونات التعليمية Blogger

7

-

1

2

3

-

4

% 20

�صور Google

-

-

15

13

14،20

-

4

% 20

املجموع

4

2

5

3

6

0

20

% 100

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكرتوني

% 20

د .رانية عبد اهلل عبد املنعم

�3.3صياغة �أ�سئلة االختبار� :صيغت الأ�سئلة على �شكل
�أ�سئلة اختيار من متعدد لتمتعها باملو�ضوعية يف بناء االختبار
وت�صحيحه وال�شمولية والثبات وال�صدق و�سهولة الت�صحيح.
4.4بناء االختبار :تكون من (� )20س�ؤاال من اختيار من
متعدد وفق جدول املوا�صفات االختبار ومت ترتيب �أ�سئلة االختبار
بحيث تو�ضع ب�شكل متتال للأهداف املراد �إك�سابها يف تطبيقات
جوجل التعليمية.
5.5تقدير الدرجات وطريقة الت�صحيح :مت و�ضع درجة واحدة
لكل �س�ؤال من �أ�سئلة االختبار ،وبالتايل كانت النهاية العظمى
لالختبار ( )20درجة ،يح�صل عليها الطالب �إذا �أجاب ب�شكل �صحيح
عن جميع الأ�سئلة.
�6.6صدق االختبار :مت التحقق من �صدق االختبار با�ستخدام
ال�صدق الظاهري بعر�ض االختبار ب�صورته الأولية على جمموعة
من املحكمني يف جمال التكنولوجيا للت�أكد من مدى �صدق الأ�سئلة
يف �أ ّنها تقي�س ما و�ضعت لقيا�سه ،وقد �أبدى املحكمون بع�ض
املالحظات حول �صياغة الأ�سئلة وترتيب الأ�سئلة وفق انتمائها
للمجال ،وبع�ض الأخطاء اللغوية والتطبيقية اخلا�صة مبهارات
جوجل التعلمية ،و�أجريت التعديالت املطلوبة ،وبقي االختبار
ب�صورته النهائية مكون من (� )20س�ؤاال .
7.7ثبات االختبار :للتحقق من ثبات االختبار طبق االختبار
على عينة ا�ستطالعية بلغت  20طالبا من جمتمع الدرا�سة ومت
ح�ساب الثبات ب�أ�سلوب االت�ساق الداخلي لفقرات االختبار وارتباطها
ببع�ضها من خالل معامل �سبريمان للتجزئة الن�صفية حيث بلغت
قيمته ( )0.78وتدل هذه الن�سبة على ثبات جيد لالختبار.
8.8ح�ساب زمن االختبار :مت ح�ساب الزمن املنا�سب لالختبار
عن طريق ح�ساب متو�سط الزمن با�ستخدام املعادلة الآتية :
زمن �أ�رسع طالب يف
الإجابة ( 25دقيقة)

+

زمن �أبط�أ طالب
يف الإجابة (35دقيقة)

2

وبتطبيق املعادلة كان متو�سط زمن االختبار ( )30دقيقة.

وصف التجربة:
تعتمد التجربة على ال�صفوف الرقمية ،واتبعت اخلطوات
الآتية :
 �إن�شاء �صف رقمي با�ستخدام تطبيق Google Classroom
با�سم م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية ومت �إ�ضافة جمموعة الطلبة
امل�سجلني يف املجموعة التجريبية �إىل ال�صف الرقمي.
 تقدمي املهارات املراد �إك�سابها لعينة البحث على �شكل
مو�ضوعات كل مو�ضوع ي�شمل مهارة من املهارات الرئي�سية
لتطبيقات جوجل التعليمية والتي مت حتديدها م�سبقا وعر�ضها يف
ال�صف االفرتا�ضي ب�أ�شكال خمتلفة (ملفات  ،Pdfفيديوهات� ،صور،
ن�صو�ص ،روابط.)...،
 تكليف الطلبة ب�إجناز مهمة خا�صة لكل مو�ضوع وحتديد
زمن حمدد للإجناز.
 يتم ت�صحيح املهام (الواجبات الدرا�سية) من خالل ال�صف

الرقمي و�إر�سالها الكرتونيا للطلبة.
 تفاعل الطلبة مع مهارات تطبيقات جوجل التعليمية من
خالل امل�شاركات والإر�شادات والتعليقات يف ال�صف الرقمي.
 مت حتديد قائمة مهارات خا�صة ببع�ض تطبيقات جوجل
التعليمية املراد تنميتها لدى الطلبة عرب ال�صفوف الرقمية تت�ضمن
خم�سة جماالت موزعه على ( )35مهارة فرعيه.
خطوات تنفيذ التجربة:
 اختيار جمموعتي الدرا�سة ال�ضابطة والتجريبية بطريقة
ق�صدية من طلبة م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية يف جامعة
الأق�صى بغزة ،وامل�سجلني يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي
.2019/ 2018
 مت تعريف طلبة املجموعة التجريبية بالتجربة ،وطلب
من كل طالب �إن�شاء ح�ساب  Gmailللدخول على تطبيقات جوجل
التعليمية.
 مت �إن�شاء �صف افرتا�ضي با�سم حو�سبة املناهج الدرا�سية
با�ستخدام تطبيق  Google Classroomو�إعطاء الطلبة رقم ال�صف
االفرتا�ضي للدخول �إليه.
 مت تدري�س طلبة املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية
يف �رشح مهارات تطبيقات جوجل التعليمية داخل خمترب احلا�سوب
وذلك ب�رشح املهارة �أمام الطالب على �شا�شة  Lcdومن ثم يطلب
من الطلبة تطبيق املهارة يف الوقت نف�سه على الأجهزة املتوفرة
يف املخترب.
 مت �إ�ضافة جمموعة الطلبة العينة التجريبية �إىل غرفة
ال�صف الرقمي.
 مت التطبيق القبلي لأدوات الدرا�سة (االختبار املعريف
وبطاقة املالحظة) ملهارات تطبيقات جوجل التعليمية على
جمموعتي الدرا�سة.
 مت تدري�س املجموعة التجريبية مهارات تطبيقات جوجل
بتوظيف طريقة ال�صفوف الرقمية بواقع لقاء �أ�سبوعيا مبعدل
�ساعتني ملدة � 10أ�سابيع.
 يتم طرح املهارات تطبيقات جوجل التعليمية �أ�سبوعيا
قبل �رشح املهارة بحيث يطلع عليه الطلبة قبل لقاء املحا�رضة
و�رشحها.
 يتم طرح الأن�شطة واملهام بعد �رشح املهارة ،ويتم
ت�صحيحها و�إر�سال الدرجة للطالب.
 يتم التوا�صل وتقدمي التغذية الراجعة والإعالنات بني
املحا�رض والطلبة ،عرب ال�صف االفرتا�ضي Virtual Classroom
 مت التطبيق البعدي لأدوات الدرا�سة (االختبار املعريف
وبطاقة املالحظة) ملهارات تطبيقات جوجل التعليمية على
جمموعتي الدرا�سة.
املعاجلات اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة البحث والتحقق من �صحة فر�ضياته
مت معاجلة البيانات بالأ�ساليب الإح�صائية التالية :املتو�سطات
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احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات جمموعتي البحث ،ح�ساب
مربع �إيتا « “ Eta Squareملعرفة حجم الأثر التي �أحدثته طريقة
التدري�س بال�صفوف الرقمية  ،معدل الك�سب لبالك ( )1.2للتحقق
من فعالية ا�ستخدام ال�صفوف الرقمية ،حتليل التباين الأحادي
امل�صاحب(  ( ،)ANCOVAحتليل التباين امل�صاحب املتعدد (�MAN
 )COVAللت�أكد من وجود فروق بني متو�سطي طالب جمموعتي
الدرا�سة ؛هل هي فروق جوهريه �أم فروق ظاهرية فقط.

احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات جمموعتي الدرا�سة على
االختبار املعريف البعدي والقبلي كما هو مبني يف جدول(.)2
جدول ()02
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة في االختبار المعرفي لمهارات
جوجل التعليمية تبعا لمتغير طريقة التدريس

القيا�س القبلي
املجموعة
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
1.33
6.4
ال�ضابطة
1.92
6.35
التجريبية

النتائج:
◄◄ �أوال :ال�س�ؤال الأول والذي ين�ص على« :ما �أثر توظيف
ال�صفوف الرقمية يف تنمية اجلانب املعريف ملهارات ا�ستخدام
بع�ض تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�ساق حو�سبة املناهج
الدرا�سية يف جامعة الأق�صى بغزة».
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول مت فح�ص الفر�ضية الأوىل
والثانية.
الفر�ضية الأوىل وتن�ص على (توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α ≥0.05بني متو�سطي درجات طالب جمموعتي
الدرا�سة يف التطبيق البعدي لالختبار املعريف لتطبيقات جوجل
التعليمية ل�صالح املجموعة التجريبية) .ومت ح�ساب املتو�سطات

القيا�س البعدي
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
2.57
13.18
1.20
18.75

العدد

22
20

يت�ضح من اجلدول (� )2أن متو�سط درجات طلبة املجموعة
التجريبية التي در�ست با�ستخدام ال�صفوف الرقمية على الدرجة
الكلية ( )18.75درجة يفوق متو�سط درجات طلبة املجموعة
ال�ضابطة والتي در�ست با�ستخدام الطريقة االعتيادية على الدرجة
الكلية ( )13.18درجة ،فنالحظ �أن هناك فروق ًا ظاهرية بني
املجموعتني ل�صالح املجموعة التجريبية ،وملعرفة فيما �إذا كانت
هناك فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (� )α=0.05أم �أن
هذه الفروق فروق ًا ظاهرية فقط� ،أجري حتليل التباين الأحادي
امل�صاحب ( )ANCOVAكما هو مبني يف اجلدول (.)3

جدول (:)03
نتائج تحليل التباين المصاحب ANCOVAلفحص الفروق بين متوسطات الدرجات على اختبار المعرفي لتطبيقات جوجل التعليمية تبعاً لمتغير طريقة التدريس

م�صادر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة F

الداللة
الإح�صائية

مربع ايتا

املتغري امل�صاحب (القيا�س القبلي

677.95

1

677.95

158.999

0.000

0.803

طريقة التدري�س

324.133

1

324.133

76.019

0.000

0.661

اخلط�أ

166.291

39

4.264

الكلي

11021

42

يتبني من اجلدول( )3وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
داللة ( )α ≥0.01بني متو�سطات درجات املجموعتني على االختبار
املعريف ملهارات تطبيقات جوجل التعليمية يف القيا�س القبلي حيث
كانت قيمة ف الكلية للمتغري امل�صاحب ( )ANCOVAيف االختبار
القبلي ت�ساوي ( )158.999وهي دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( ،)0.01بالرغم من ذلك ف� ّإن هذا الأثر للقيا�س القبلي قد مت �ضبطه
با�ستخدام حتليل التباين امل�صاحب( ،)ANCOVAوبعد �ضبط �أثر
القيا�س القبلي لوحظ �أن قيمة ف الكلية لالختبار البعدي للمجموعتني
(التجريبية وال�ضابطة) ت�ساوي ( )76.019وهذه القيمة تدل على
وجود فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ( )0.01تعزى ملتغري
طريقة التدري�س ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام
ال�صفوف الرقمية ،وت�ؤدي هذه النتيجة �إىل قبول الفر�ض الأول
للدرا�سة وهذا يدل على فاعلية ال�صفوف الرقمية يف تنمية الأداء
املعريف لتطبيقات جوجل لدى الطلبة .وتعزو الباحثة هذه الفروق
�إىل طبيعة ال�صفوف الرقمية ،فبالعودة لل�رسد الأدبي جند � ّأن من
�أهم مميزات ال�صفوف الرقمية مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني،
حيث يكت�سب الطالب املعارف ح�سب �إمكاناته وقدراته ،من خالل
م�شاهدة الفيديوهات والروابط واملخططات وامللفات� ،أي�ضا ميكنه
100
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من تبادل املعارف ،واخلربات بني زمالئه ومعلمه مبرونة ،و�رسعة،
وتقدمي التغذية الراجعة الفورية لكل مو�ضوع من مو�ضوعات
تطبيقات جوجل التعليمية.
الفر�ضية الثانية( :يحقق توظيف ال�صفوف الرقمية حجم
ت�أثري ال يقل عن ( )0.14يف تنمية اجلانب املعريف لتطبيقات
جوجل التعليمية ،كما يقا�س مبربع �إيتا) .وللتحقق من الفر�ضية
الثانية مت ح�ساب مربع �إيتا (  (Eta Squareملعرفة حجم الأثر
التي �أحدثته طريقة التدري�س بال�صفوف الرقمية وتبني � ّأن حجم
الأثر كان كبريا حيث �إن قيمة ( )0.665وهي �أكرب من ()0.14
مما يعني �أن حجم الت�أثري لل�صفوف الرقمية على تنمية الأداء
املعريف يف تطبيقات جوجل التعليمية كبري مما ي�ؤكد تفوق �أداء
املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت ال�صفوف الرقمية ،وهو ما ي�ؤكد
�صحة الفر�ضية الثانية.
◄◄ثانياً :الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين والذي ين�ص “ما
فاعلية توظيف ال�صفوف الرقمية يف تنمية اجلانب املعريف لبع�ض
تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية
يف جامعة الأق�صى بغزة؟” .وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين مت التحقق

د .رانية عبد اهلل عبد املنعم

من الفر�ضية الثالثة والتي تن�ص على( :يحقق توظيف ال�صفوف
الرقمية فاعلية ال يقل عن معدل الك�سب لبالك ( )1.2يف تنمية
اجلانب املعريف لتطبيقات جوجل التعليمية).
ولإيجاد معامل الك�سب لبالك جرى تطبيق املعادلة التالية:
(عبد املنعم)191:2016 ،
Y

 XD

Y

+

X -

D - Y

=G

= X

املتو�سط احل�سابي يف االختبار البعدي للمجموعة

= Y

ملتو�سط احل�سابي يف االختبار القبلي للمجموعة

التجريبية.
التجريبية.

 = Dالعالمة العظمى لالختبار
وتبني � ّأن معدل الك�سب لبالك ي�ساوي ( )1.528وهي �أكرب من
معدل الك�سب لبالك ( )1.2وبذلك تتحقق الفر�ضية الثالثة ،ويعزو ذلك
�إىل فاعلية ال�صفوف الرقمية التي يقدمها تطبي ق �Google Class
 roomمل�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية رقميا وب�شكل مت�سل�سل،
وبطريقة جذابة؛ حيث توفر ال�صفوف الرقمية خا�صية �أر�شفة
الدرو�س التي ت�ساعد املتعلم على معاي�شة املعلومات واالحتفاظ
بها ،وميكن للطالب �إر�سال امللفات والفيديوهات وتبادلها مع
الطلبة واملحا�رض وا�سرتجاعها عند احلاجة �إليها ،ومراجعتها
ب�صورة مكررة  ،فمن خالل كامريا الهاتف ميكن التقاط ال�صور
و�إرفاقها مبا�رشة �إيل الواجبات اليومية ،مع �إمكانية �إرفاق ملفات
ال  PDFو�صفحات الإنرتنت وامللفات من التطبيقات الأخرى ،كما
�ساهم التقومي الإلكرتوين الفوري يف مراجعة الطالب للمعلومات
با�ستمرار مما �ساعد الطالب على تثبيت املعلومات ،وا�ستثارة

اهتمام الطلبة مبو�ضوعات تطبيقات جوجل التعليمية من خالل
عر�ض املو�ضوعات على �شكل و�سائط متعددة (فيديو ،ن�صو�ص،
�صور ،روابط )...،مما �ساعد الطلبة على فهم عميق لطبيعة املفاهيم
واملعارف لتطبيقات جوجل التعليمية ،مع �إمكانية التوا�صل بني
الطلبة والزمالء والطلبة واملحا�رض يف �أي وقت و�أي مكان؛ حيث
ميكن للطالب حتميل تطبيق ال�صف االفرتا�ضي Google Classroom
جمانا على جهازه ال�شخ�صي �أو املحمول والتعامل معه بكل �سهولة
�سواء ب�شكل فردي �أو جماعي ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تعلم ذي معنى،
وتنعك�س ايجابيا على تنمية الأداء املعريف للطالب بدرجة ت�أثري
عالية.
وتتفق هذه النتيجة مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة
املعجل والغامدي( ( ،)2017ودرا�سة الغامدي ( ،)2017درا�سة (�Arty
.)ushina,2012
◄◄ثالثاً :الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث وين�ص على“ :ما �أثر
توظيف ال�صفوف الرقمية يف تنمية اجلانب الأدائي لبع�ض مهارات
تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية
يف جامعة الأق�صى بغزة؟”
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث مت فح�ص الفر�ضية الرابعة
واخلام�سة.
وللتحقق من الفر�ضية الرابعة والتي تن�ص على” توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥0.05بني متو�سطي
درجات طالب جمموعتي الدرا�سة يف التطبيق البعدي لبطاقة
املالحظة لتطبيقات جوجل التعليمية ل�صالح املجموعة التجريبية
“ ومت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
جمموعتي الدرا�سة على بطاقة املالحظة البعدي والقبلي كما هو
مبني يف اجلدول رقم ()4

جدول (:)04
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة في بطاقة المالحظة لمهارات جوجل التعليمية تبعا لمتغير طريقة التدريس

املجال
الربيد االلكرتوين Gmail

�إدارة امللفات با�ستخدام Google
Drive

اال�ستبانات واالختبارات
االلكرتونية
املدونات التعليمية Blogger

�صور Google

املجموع الكلي

املجموعة

العدد

القيا�س بعدي

القيا�س القبلي

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

�ضابطة

22

8.68

2.29

14.81

2.3

جتريبية

20

9.25

2.09

16.25

1.58

�ضابطة

22

0.22

0.52

7.4

1.25

جتريبية

20

0.2

0.41

9

1.12

�ضابطة

22

0.04

0.21

11.68

1.35

جتريبية

20

0.05

0.22

14.6

1.5

�ضابطة

22

0.09

0.29

9.54

1.22

جتريبية

20

0.05

0.22

11.3

0.86

�ضابطة

22

2.4

1.46

12.72

1.35

جتريبية

20

1.8

1.54

13.7

0.47

�ضابطة

22

8.59

2.82

56.18

3.4

جتريبية

20

9.05

1.66

64.85

2.81
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يت�ضح من بيانات اجلدول (� )4أن هناك فروق ًا ظاهرية بني
املجموعتني ل�صالح املجموعة التجريبية ،وملعرفة فيما �إذا كانت
هناك فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (� )α ≥0.05أم �أن هذه

الفروق فروق ظاهرية فقط� ،أجري حتليل التباين امل�صاحب املتعدد
( )MANCOVAعلى �أبعاد الدرجات الفرعية للبطاقة املالحظة
للمجموعتني ،كما هو مبني يف اجلدول (:)5

جدول()50
نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد( )MANCOVAلفحص الفروق بين متوسطات الدرجات على األبعاد الفرعية لبطاقة المالحظة تبعاً لمتغير طريقة التدريس

م�صادر التباين

املتغري امل�صاحب)
القيا�س القبلي (

طريقة التدري�س

اخلط�أ

الكلي

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط املربعات

قيمة F

الداللة
الإح�صائية

مربع ايتا

الربيد االلكرتوين Gmail

433.844

1

433.844

108.674

0.000

0.736

دارة امللفات با�ستخدام ا Google Drive

94.355

1

94.355

70.634

0.000

0.644

اال�ستبانات واالختبارات االلكرتونية

309.055

1

309.055

145.110

0.000

0.788

املدونات التعليمية Blogger

232.777

1

232.777

147.265

0.000

0.791

�صور Google

403.922

1

403.922

377.138

0.000

0.906

املجموع الكلي

6968.478

1

6968.478

731.301

0.000

0.949

الربيد االلكرتوين Gmail

21.806

1

21.806

5.462

0.025

0.123

دارة امللفات با�ستخدام ا Google Drive

26.974

1

26.974

20.193

0.000

0.341

اال�ستبانات واالختبارات االلكرتونية

89.773

1

89.773

42.151

0.000

0.519

املدونات التعليمية Blogger

32.217

1

32.217

20.382

0.000

0.343

�صور Google

9.798

1

9.798

9.148

0.004

0.190

املجموع الكلي

792.102

1

792.102

83.127

0.000

0.681

الربيد االلكرتوين Gmail

155.694

39

3.992

�إدارة امللفات با�ستخدام ا Google Drive

52.098

39

1.336

اال�ستبانات واالختبارات االلكرتونية

83.062

39

2.130

املدونات التعليمية Blogger

61.646

39

1.581

�صور Google

41.770

39

1.071

املجموع الكلي

371.626

39

9.529

الربيد االلكرتوين Gmail

10271

42

دارة امللفات با�ستخدام ا Google Drive

2885

42

اال�ستبانات واالختبارات االلكرتونية

7351

42

املدونات التعليمية Blogger

4620

42

�صور Google

7360

42

املجموع الكلي

153945

42

الأبعاد الفرعية لبطاقة املالحظة

يتبني من اجلدول( )5وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
داللة ( )α ≥0.05بني متو�سطات درجات املجموعتني ال�ضابطة و
التجريبية على بطاقة املالحظة يف القيا�س القبلي حيث كانت قيمة
(ف) الكلية للمتغري امل�صاحب للقيا�س القبلي ت�ساوي ()731.301
وهي دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ،)0.05و قد مت �ضبط هذا الأثر
للقيا�س القبلي با�ستخدام حتليل التباين امل�صاحب املتعدد( (�MAN
 )COVAوقد لوحظ وجود فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة
( )≤α 0.05تعزى لطريقة التدري�س ل�صالح املجموعة التجريبية
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التي در�ست با�ستخدام ال�صفوف الرقمية يف القيا�س البعدي� ،إذ بلغت
قيم (ف) (،)9.148(،)20.382(،)42.151(،)20.193(،)5.462
( )83.127على التوايل ،وبهذا تقبل الفر�ضية الثالثة  ،وهذا ي�شري
�إىل وجود �أثر دال �إح�صائيا لطريقة التدري�س با�ستخدام ال�صفوف
الرقمية يف تنمية مهارات تطبيقات جوجل التعليمية ،لدى طلبة
م�ساق حو�سبة املناهج الدرا�سية يف جامعة ا لأق�صى بغزة ،ويعزو
ذلك لفعالية توظيف ال�صفوف الرقمية يف توفري بيئة مرنة ومنا�سبة
ال�ستخدام مهارات جوجل التعليمية.

د .رانية عبد اهلل عبد املنعم

الفر�ضية اخلام�سة« :يحقق توظيف ال�صفوف الرقمية حجم
ت�أثري ال يقل عن ( )0.14يف تنمية اجلانب الأدائي لبع�ض مهارات
تطبيقات جوجل التعليمية كما يقا�س مبربع �إيتا «
وللتحقق من الفر�ضية مت ح�ساب حجم ت�أثري مربع �إيتا لكل
جمال من جماالت بطاقة املالحظة يف تطبيقات جوجل التعليمية
على توظيف ال�صفوف الرقمية فكانت على التوايل للمحاور اخلم�سة
(الربيد االلكرتوين� Gmail ،إدارة امللفات با�ستخدام،Google Drive ،
اال�ستبانات واالختبارات االلكرتونية ،املدونات � ،Bloggerصور
.)Google). (0.123)، (0.341)، (0.519)، (0.343)، (0.190
تراوحت ( ) لكل من (�إدارة امللفات با�ستخدام ،اال�ستبانات
واالختبارات ،املدونات التعليمية �،صور جوجل) بني (- 0.190
 )0.519وهي �أكرب من ( ،)0.14وهذا يدل على حجم ت�أثري كبري
لهذه املحاور ،بينما قيمة ( ) ملحور (الربيد االلكرتوين) فكانت
( )0.123وهو حجم ت�أثري متو�سط وتعزو الباحثة ذلك للمعرفة
ال�سابقة للطلبة بكيفية �إن�شاء بريد الكرتوين؛ لأنه ال ميكن للم�ستخدم
ا�ستخدام العديد من اخلدمات الهواتف الذكية وتطبيقات احلا�سوب
مثل خدمات جوجل �إال بوجود ح�ساب  Gmailخا�ص بامل�ستخدم
من خالله يتم الدخول للتطبيق ،يف حني بلغ املجموع الكلي حلجم
الت�أثري ( ) ( )0.681وهذا يعني �أن حجم الت�أثري كبري جدا مما
ي�ؤكد تفوق �أداء املجموعة التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام الف�صول
الرقمية على املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا بالطريقة االعتيادية.
وهذا يعني �أن حجم الت�أثري كبري مما ي�ؤكد تفوق �أداء املجموعة
التجريبية الذين در�سوا با�ستخدام الف�صول الرقمية على املجموعة
ال�ضابطة الذين در�سوا بالطريقة االعتيادية.
◄◄رابعا :الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع والذي ين�ص على“ :ما
فاعلية توظيف ال�صفوف الرقمية يف تنمية اجلانب الأدائي لبع�ض
مهارات تطبيقات جوجل التعليمية لطلبة م�ساق حو�سبة املناهج
الدرا�سية يف جامعة الأق�صى بغزة؟”
وللإجابة عن ال�س�ؤال الرابع مت التحقق من الفر�ضية ال�ساد�سة
والتي تن�ص على “ :يحقق توظيف ال�صفوف الرقمية فاعلية ال تقل
عن معدل الك�سب لبالك ( )1.2يف تنمية اجلانب الأدائي لبع�ض
مهارات تطبيقات جوجل التعليمية “.
وللتحقق من الفر�ضية مت ح�ساب معدل الك�سب لبالك ت�أثري لكل
جمال من جماالت بطاقة املالحظة يف تطبيقات جوجل التعليمية
على ال�صفوف الرقمية فكانت على التوايل للمحاور اخلم�سة (الربيد
االلكرتوين � Gmail,إدارة امللفات با�ستخدام،Google Drive ،
اال�ستبانات واالختبارات االلكرتونية ،املدونات � ،Bloggerصور
 .)Google) (1.35)، (1.77)، (1.81)، (1.87)، (1.82وتراوح
معدل الك�سب لبالك (الربيد االلكرتوين�Gmail ،إدارة امللفات
با�ستخدام ،Google Drive ،اال�ستبانات واالختبارات االلكرتونية،
املدونات � ،Bloggerصور  Googleبني ( )1.87 - 1.35وهي
�أكرب من معدل الك�سب لبالك ( ،)1.2وهذا يدل على فعالية توظيف
ال�صفوف الرقمية يف كافة املجاالت كبرية لهذه املجاالت ،يف
حني بلغ املجموع الكلي ملعدل الك�سب لبالك ( )1.7وهي �أكرب من
معدل الك�سب لبالك ( ،)1.2وهذا يعني �أن فعالية توظيف ال�صفوف
الرقمية كبرية مما ي�ؤكد تفوق �أداء املجموعة التجريبية الذين
در�سوا با�ستخدام الف�صول الرقمية على املجموعة ال�ضابطة الذين

در�سوا بالطريقة االعتيادية ،وتعزو ذلك �إىل الأ�سباب الآتية :
 متكن ال�صفوف الرقمية من ن�رش تطبيق عملي ملهارات
تطبيقات جوجل التعليمية على �شكل فيديوهات و�صور وخرائط
ميكن للطلبة االطالع عليها بعد املحا�رضة لإتقان املهارات.
 يتيح نظام ال�صفوف الرقمية  Google Classroomنظام
التغذية الراجعة للمهارات التي تعلمها الطالب يف املحا�رضة ،حيث
تفر�ض الواجبات واملهام على الطالب ،ليقوم الطالب بتطبيق
املهارة عمليا و�إر�سالها للمحا�رض عرب ال�صف الرقمي مع �إمكانية
الت�صحيح املبا�رش ور�صد الدرجة ب�شكل خا�ص لكل طالب ،و�إعطاء
التغذية الراجعة الالزمة من خالل كتابة املالحظات للطالب
مبا�رشة �أثناء و�ضع النتائج من قبل املحا�رض.
 اجنذاب الطالب لطريقة التعلم احلديثة (ال�صفوف الرقمية)
وزيادة دافعيتهم لتعلم املزيد من مو�ضوعات امل�ساق مما �سهل
من اال�ستمرار يف تطبيق التجربة وعدم ان�سحاب الطلبة من تطبيق
التجربة.
 تتيح ال�صفوف الرقمية للطالب �إمكانية التعاون مع
املحا�رض حلل املهام اخلا�صة مبهارات تطبيقات جوجل التعليمية
مع �إمكانية �إر�سال منوذج �إجابة من قبل املحا�رض كمثال جلميع
الطالب يف وقت واحد.
 ميكن للطالب م�شاهدة الإعالنات اخلا�صة بامل�ساق
والتعليق عليها ،وي�ستطيع املحا�رض �إرفاق �رشح كامل للمهارات
كل واحدة على حدة على �شكل (فيديو ،ن�ص� ،صوت ،رابط ،خرائط،
خمططات)،
 ب�إمكان الطالب اال�ستف�سار عن �أي مهارة من مهارات
تطبيقات جوجل التعليمة والتوا�صل مع املحا�رض والزمالء من
خالل بريد Gmail
 تتميز ال�صفوف الرقمية يف Google Classroom
ب�إمكانية حتميل تطبيقها لها على الهواتف الذكية ،مما يتيح و�صول
�أكرب و�رسيع للطالب.
  �أي�ضا تتيح �إمكانية التوا�صل املبا�رش مع املعلم �أو مع
الزمالء ،وكذلك م�شاركة �أي ملفات �أو فيديوهات خا�صة مبهارات
جوجل التعليمية وحتميلها لال�ستفادة منها؛ �إذ � ّإن يف ال�صفوف
الرقمية يف  Google Classroomيدعم خا�صية الت�صفح يف
حال عدم توفر الإنرتنت.
 ي�سمح  Classroomللمعلمني ب�إر�سال �إ�شعارات وبدء
املناق�شات الدرا�سية على الفور .وميكن للطالب م�شاركة املوارد مع
بع�ضهم �أو الإجابة عن الأ�سئلة املطروحة.
 وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة،)Milosevic et al. 2015 (،
ودرا�سة العمور والعليمات (.)2016

التوصيات:
 �إعداد بيئة تعليمية رقمية يف اجلامعة لتتنا�سب و�أمناط
التعليم الرقمي والتقني املختلفة ،لتفعيل وتوظيف التعلم الرقمي يف
التعليم اجلامعي.
 االهتمام بتوظيف الف�صول الرقمية يف تدري�س املقررات
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اجلامعية.
 ت�شجيع املحا�رضين على توظيف تطبيقات جوجل
التعليمية من خالل الف�صول الرقمية خا�صة مع الطالب الذين
ي�صعب عليهم ح�ضور املحا�رضات ب�شكل مبا�رش.
 عقد دورات تدريبية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية لتدريبهم
على �آلية توظيف الف�صول الرقمية يف التدري�س.
 ن�رش الثقافة الرقمية بني املحا�رضين والطلبة لتحقيق
قدر �أكرب من الإقبال ،والتفاعل ،واالرتقاء ب�أمناط التعلم الرقمي
 اال�ستفادة من تطبيقات جوجل التعليمية وا�ستخدامها يف
حو�سبة املناهج الدرا�سية.
 احلث والت�شجيع على البحث العلمي ،وت�سهيل طرق
الو�صول �إىل البيانات ،لكل من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة.
 �إجراء مزيد من البحوث التي ت�ستهدف الك�شف عن فاعلية
توظيف الف�صول الرقمية على تنمية املهارات املختلفة

املراجع
أوالً :املراجع العربية
1.1الأ�سود ،فايز علي ،واللوح ع�صام ح�سن .)2016( .درجة امتالك طلبة
جامعة القد�س املفتوحة ملهارات التعلم الإلكرتوين املتعلقة باملودل
وال�صفوف االفرتا�ضية ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات
الرتبوية والنف�سية ،جامعة القد�س املفتوحة.402 - 367: )4(14 ،
2.2البغدادي ،حممد ر�ضا .)2011( .بيئات التعلم االفرتا�ضية ،جملة كلية
الرتبية بالفيوم ،م�رص.39 - 1 :)11( ،
�3.3أ�سيوط ،درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س ،ال�سعودية109- :)7( ،
.144
بدءا من اليومGoogle Classroom :
4.4احلمادي ،عبد العزيزً .)2017( .
من�صة تعليمية جمانية للجميع )on line( ،متاحhttps://www.mozn. :

ws/11553

5.5حناوي ،جمدي حممد .)2015( .حت�سني �إفادة الطلبة من ال�صفوف
االفرتا�ضية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني ،جملة جامعة
القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،جامعة القد�س
املفتوحة.56 - 15 :)3(15 ،
�6.6سامل� ،أحمد .)2010( .و�سائل وتكنولوجيا التعليم ،الريا�ض :مكتبة الر�شد.
7.7طلبه ،رهام ح�سن .)2016( .ت�صميم برنامج تدريبي �إلكرتوين قائم على
احلو�سبة ال�سحابية لتنمية مهارات ا�ستخدام تطبيقات جوجل التعليمية
 Apps Googleواالجتاه نحوها لدى هيئة التدري�س بالكليات
التكنولوجية ،درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س ،ال�سعودية:)69( ،
.84 - 53
8.8عبد املنعم عبد اهلل .)2016( .منهاج البحث يف العلوم الرتبوية ،مفاهيم
وتطبيقات وحتليالت �إح�صائية .غزة :دار املقداد للطباعة.
9.9العمري ح�سن حممد� .)2017( .أثر ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية يف تنمية
مهارات احلوار والتح�صيل الدرا�سي واالجتاه نحو املقرر لدى طلبة كلية
ال�رشيعة يف جامعة الق�صيم ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث
والدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،جامعة القد�س املفتوحة- 31: )19( 6 ،

104

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكرتوني

.47
1010العمور ،يو�سف �سليمان ،والعليمات ،حممد مقبل .)2016( .فاعلية برنامج
غرفة جوجل ال�صفية على اكت�ساب املفاهيم العلمية الإحيائية يف وحدة
الدم عند طلبة ال�صف العا�رش يف ق�ضاء النقب يف فل�سطيني  ،48جملة
اجلامعة الإ�سالمية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،اجلامعة الإ�سالمية،
(.164 - 144: 4 )24
1111غامن ،منجي� .)2016( .أثر ا�ستخدام تطبيقات جوجل يف تنمية اكت�ساب
طلبة ال�صف ال�ساد�س يف املدار�س احلكومية يف حمافظة طولكرم للمفاهيم
العلمية واجتاهاتهم نحو تقبل التكنولوجيا( ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة) ،جامعة النجاح ،نابل�س ،فل�سطني.
1212املعجل ،طالل بن حممد والغامدي ،خلود بنت حامد� .)2017( .أثر الف�صول
االفرتا�ضية يف تدري�س �أحكام جتويد القر�آن الكرمي لل�صف الأول الثانوي
مبدينة الريا�ض (نظام املقررات) ،جملة كلية الرتبية الأ�سا�سية للعلوم
الرتبوية والإن�سانية ،جامعة بابل.280 - 293 :)35( ،

ثانياً:املراجع االجنبية
1. Artyushina, G.,& Sheypako,O.(2012). Impacting motivation
in the virtual classroom. Turkish Online Journal of Distance
Education, (13)2:11-15.
2. Crane,G.E.,(2016) Leveraging Digital Communications
Technology in Higher Education: Exploring URI’s Adoption
of Google Apps for Education 2015. Unpublished Master’s
Theses. University of Rhode, Island.
3. Dalgarno, B., Gregory,S., Knox,V.& Reiners,T. (2016).
Practicing Teaching using Virtual Classroom Role Plays
.Australian Journal of Teacher Education ,(1)41:126-146.
4. Eteokleous,N. &Ktoridou,D. (2013). Higher education:
Google applications and student-cantered learning. The
University of the Fraser Valley Research Review, 4 (3):31-41.
5. Google a (2018). Gmail – free storage and email from
Google. Retrieved from https://www.google.com/intl/ar/
gmail/about/ Accessed on 12/11/2018.
6. Google b(2018). Google Drive: Free Cloud Storage for
Personal Use. Retrieved from
https://www.google.com/drive/. Accessed on 12/11/2018.
7. Google c ((2018. Google Docs: Free Online Documents for
Personal Use. Retrieved from
https://www.google.com/docs/about/
Accessed
on
12/11/2018.
8. Google d (2018). Google Photos - All your photos organized
and easy to find. Retrieved from
https://www.google.ps/intl/ar/forms/about/
Accessed on
12/11/2018.
9. google e (2018). Google Photos - All your photos organized
and easy to find. Retrieved from
https://www.google.com/photos/about/.
Accessed
on
12/11/2018.
10. Karch,M. (2018), “Getting Started With Google Blogger”،
available at www.lifewire.com.
11. Logofatu, B., Andreea,V.& Ungureau, C. (2014). Google
Classroom - The New Educational Challenge. Pilot Test
& within the Department for Distance Learning, e Learning
Software for Education. (2) 2:493-499.
12. Martin, F., Michele A. Parker,M.& Deale,D.(2012).
Examining Interactivity in Synchronous Virtual Classrooms.
International Review of Research in Open and Distance
Learning, 13(3):227-260.

 رانية عبد اهلل عبد املنعم.د

13. Milošević,I., Živković,D., Arsić ,S.,& Manasijević,D .(2015).
Facebook as virtual classroom – Social networking in
learning and teaching among Serbian students. Telematics
and Informatics, (32)4: 576-585.
14. Petersen,J. ( 2013 ) .An Introduction and Overview to
Google Apps in K12 Education: A Web-based Instructional
Module, Department of Educational Technology , University
of Hawai‘i at Mānoa. Honolulu, Hawaii, U.S.A. available at
https://core.ac.uk/download/pdf/10600398.pdf.
15. Reddy,S.M.,& Uchino,K. (2017). Dynamic evolving
virtual classroom, United States Patent. Available
at
https://patentimages.storage.googleapis.
com/4f/77/68/14bcff9c3ca158/US9646508.pdftext.
16. Wilson, K. (2016). Google apps for education. Retrieved for
EdTch Teacher: https://edtechteacher.org/google-guides.
Accessed on 1/11/2018.

105

2020  كانون ثاني، العدد الرابع عشر،اجمللد الثامن

