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( التعميمية في تحريل طالب Google Classroom)  جهجل كالسخومثخ التجريذ عمى منرة أ
 الرف الثالث المتهسط في مادة االحياء )اإلندان وصحتو( واتجاىاتيم نحه التعميم اإللكتخوني

 م.د احسج حسدة عبػد 

 الشجف األشخف لمتخبية فيالسجيخية العامة  

 المخمص 

 googleعمى أثخ التجريذ عمى مشرة  جػجل كالسخوم) إلى  التعخف  ىجف البحث الحالي 
classroom )( التعميسية في تحريل شالب الرف الثالث الستػسط في مادة االحياء )اإلندان وصحتو

واتجاىاتيع نحػ التعميع اإللكتخوني، استخجم الباحث السشيج ) شبو التجخيبي( ، وقج تسثمت أداتا البحث في 
( 30( فقخة لكياس تحريل الصالب ، ومكياس لإلتجاه نحػ التعميع اإللكتخوني مكػن مغ )30اختبار مغ )

( شالبًا مغ شالب الرف 64مغ ) مكػنة ، فيسا كانت عيشة البحث تع التأكج مغ صجقيسا وثباتيسا ،فقخة 
إلى  دسيغمقي الشجف متػسصة شيجاء الجسعة لمبشيغ التابعة إلى السجيخية العامة لمتخبية ف فيالثالث الستػسط 

 .  يبيةمجسػعتيغ إحجاىسا ضابصة والثانية تجخ 

داللة إحرائية بيغ الستػسصات الحدابية لجرجات شالب السجسػعتيغ التجخيبية  وأضيخت الشتائج وجػد فخق ذ
إلى الشتائج أوصى الباحث  والزابصة في كل مغ التحريل واإلتجاه ولرالح السجسػعة التجخيبية ، واستشاداً 

االىتسام بتكػيغ وتشسية و  تػفيخ دورات تجريبية لمسجرسيغ حػل كيفية استخجام مشرة كالسخوم كػكل ،زخورة ب
 إتجاىات إيجابية نحػ التعميع اإللكتخوني لجى الصالب مغ قبل السجرسيغ.

 ، التحريل، اإلتجاىات ، التعميع اإللكتخوني Google Classroomالكممات المفتاحية : 

The effect of teaching on the Google Classroom educational platform on the 

achievement of third-grade intermediate students in biology (human and 

health) and their attitudes towards e-learning. 

Dr. Ahmed Hamzah Abbood 

The General Directorate of Education in Najaf 

Abstract 



                                                                                                              
 

 

 869  د حمزة عبوداحم .د.م
 

 2021لسنة   2العدد  والعلمَتالمجلت العراقَت للبحوث االنسانَت واالجتماعَت 

The aim of the current research is to identify the effect of teaching on the google 

classroom platform on the achievement of third-grade intermediate students in 

biology (Human and his health) and their attitudes towards e-learning. The 

researcher used the (semi-experimental) method. A test of (30) items to measure 

students’ achievement, and a measure of the trend towards e-learning consisting of 

(30) items, whose validity and reliability were confirmed, while the research 

sample consisted of (64) students of the third intermediate grade from Shuhada Al-

Jumu’ah Intermediate School for Boys affiliated to The General Directorate of 

Education in Najaf is divided into two groups, one of them is control and the other 

is experimental. 

The results showed a statistically significant difference between the arithmetic 

averages of the scores of the students of the experimental and control groups in 

both achievement and direction and in favor of the experimental group. students by 

teachers. 

Keywords: Google Classroom, achievement, trends, e-learning 

 المقجمة 

يذيج العالع اليػم تدارعًا ىائاًل وتصػرًا كبيخًا في التصبيقات التقشية في كافة السجاالت ، ومغ ىحه السجاالت 
الحي استفاد كثيخًا مشيا في تحديغ عسمية التعمع ، لسا تػفخه مغ مغ ميدات ، و مجال التخبية والتعميع 

 الستعمسيغ عمى التعمع في أي وقت وزمان ومكان.وخرائز ومشرات تداعج 

وتعج شبكة السعمػمات )االنتخنت( مغ اىع السدتحجثات التقشية التي اتاحت لمصالب إمكانية التعمع والسذاركة 
في بشاء السعمػمات وإنتاجيا بعج ان كان متمكيًا سمبيًا لمسعخفة ، والتعميع اإللكتخوني قج ساىع بذكل كبيخ في 

التعميسية عغ بعج وتحديغ البخامج التجريدية نتيجة  الخجماتكثيخ مغ العكبات الخاصة بتقجيع تجاوز ال
 (290: 2020،)سميسان وسميسانلتصبيق أدوات التعميع اإللكتخوني وفاعميتو في العسمية التعميسية . 

جراسات والبحػث ، العجيج مغ ال اولتياوألىسية السشرات التعميسية بذكل عام ومشرة جػجل كالسخوم فقج تش
دراسة )  أما( بزخورة استخجام ىحا السشرة ، 313: 2019فقج اوصت دراسة ) تيديخ والدسكخي والجخاح،

تعميسية في اضيخت نتائجيا األثخ اإليجابي الستخجام ىحه السشرة ال فقج( 124: 2019الباوي وغازي ، 
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( في ضػء نتائجيا بزخورة 484: 2019ف والجوالت ، يالتحريل وفي االتجاه ، فيسا اشارت دراسة )شخ 
 االستفادة مغ السشرات التعميسية في تجريذ عمػم الحياة ولكافة السخاحل الجراسية.

وقج بحثت دراسات أخخى في تكػيغ اإلتجاىات اإليجابية نحػ التعميع اإللكتخونية مثل دراسة )حسج ، 
ألن الصمبة كانت  التكشػلػجية( والتي أوصت بزخورة االىتسام بإتجاىات الصالب نحػ استخجام 2020:188

فقج ( 128: 2020صاعي ،عاٍل نحػ استخجام التعميع اإللكتخوني ، وفي دراسة )الذقيخات و الخ  مدتػى في 
تع استخجام مشرة إدراك التعميسية عمى التحريل واإلتجاه وأوصت الجراسة باستخجام السشرات التعميسية 

( 343: 2020، أما دراسة ) حسيج ،  كجدء ال يتجدأ مغ عسمية التعميع وتكػيغ اإلتجاىات اإليجابية لمصمبة
ي يجعل إتجاىات الصمبة أفزل مغ الصخيقة التقميجية في فقج تػصمت إلى أن اعتساد ترسيع السػقع التعميس

 التجريذ ، أوصت بزخورة تػضيف األنتخنت كػسيمة مداعجة في السشاىج التعميسية .

وتعج مادة األحياء مغ السػاد العمسية اليامة لسا تزسو مغ معمػمات ومفاليع ومعارف تتعمق بالكائشات الحية 
السشطسات والييئات الحكػمية وغيخ الحكػمية وتخكد عمى نػاتج التعمع  ، وتمقى اىتسامًا كبيخًا مغ جسيع

وتحريل الصالب فييا ، وكتاب األحياء لمرف الثالث الستػسط يحسل عشػان ) اإلندان وصحتو( وكسا 
يتزح مغ العشػان فيػ ييتع بتعخيف الصالب بالجدع البذخي وما يزسو مغ أجيدة وأعزاء ، وما يتعخض لو 

،  السخحمة العسخيةعمل جخثػمية أو فدمجية وىػ بيحا السعشى يعج كتابًا ميساً  لمصالب في ىحه امغ أمخاض و 
مغ أجل تحديغ  عغ كيفية االستفادة مغ مشرة جػجل كالسخوم التعميسيةفي البحث لحلظ يدعى  الباحث 

 . بلجى الصالنػاتج التعمع والتعميع وتكػيغ إتجاىات إيجابية نحػ التعميع اإللكتخوني 

 مذكمة البحث 

)بذكمو ( مغ تعصيل شبو تامة لمجوام الحزػري في السجارس 19نطخًا لسا احجثتو جائحة كػرونا )كػفيج 
، فقج شجعت وزارة التخبية العخاقية عبخ مخاشباتيا الخسسية  إلى السعخوف الحي ىػ خسدة أيام في األسبػع(

لمسشرات والتصبيقات التعميسية اإللكتخونية إلكسال يدية جر الت الكػادرمجيخيات التخبية كافة بزخورة استخجام 
ومغ ىشا يأتي و الجائحة ، تتدق مع واقع الحال الحي اوججتل – اشقت بعزيفت ورُ الحي كي  –السػاد الجراسية 

، ولتجخبة استخجام مشرات تعميسية تستاز بالحجاثة لمتصػرىحا البحث لتجخبة مشرة جػجل كالسخوم مػاكبة 
 يخ مغ الػسائل التعميسية والػسائط الستعجدة لمصالب فزال عغ اختبارات وتجريبات إلكتخونية ،وتػفخ الكث
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بجاًل  إلى الصمبة،معالجات ججيجة لػاقع التجريذ واعتساد شخق حجيثة في التجريذ وتقجيع السعارف  إضافة إلى
ركة فعمية وتفاعمية مغ قبل مغ شخق التجريذ التقميجية التي تعتسج عمى التمقيغ والحفظ األعسى دون مذا

. ووفقًا لسا لمحج مغ ىحه السذكالت )جػجل كالسخوم( ىحه السشرة التعميسية الخائجة استخجام ومغ ثع، الصمبة 
 تقجم فإن مذكمة البحث تتسثل بالدؤال اآلتي : 

( التعميسية في تحريل شالب google classroomأثخ التجريذ عمى مشرة  جػجل كالسخوم) ما  -
 ؟  الرف الثالث الستػسط في مادة االحياء )اإلندان وصحتو( واتجاىاتيع نحػ التعميع اإللكتخوني

 تتسثل أىسية البحث بالشقاط اآلتية :  أىمية البحث :

 .-الباحثحدب عمع  –نجرة البحػث والجراسات التي تشاولت أثخ مشرة جػجل كالسخوم في مادة االحياء -1

ميغ بالتخبية والتعميع بزخورة اعتساد نسط التعميع اإللكتخوني في التجريذ وتصبيقاتو تصبيقًا لسشاداة السذتغ-2
 . ستعجدةومشراتو ال

قج تديع الشتائج التي يتػصل إليو البحث في معخفة مجى فائجة استخجام مشرة جػجل كالسخوم في التعميع -3
 مػاد عمع االحياء . في تجريذ ا التخبػية بالشدبة لمسجرسيغ والصالب  ودورىا ، وقيستي

يغ في الػضع التخبػي والتعميسي في العخاق إلى ىحه السشرة التعميسية يقج تػجو أنطار السدػؤليغ والسعش-4
 السجانية  وتذجيع الكػادر التعميسية وحثيع عمى استخجاميا .

في –زيادة الػعي بأىسية وججوى التعميع اإللكتخوني لجى الصالب قج يغيخ إتجاىات الصمبة الدمبية نحػه -5
 اإللكتخوني .  التعمعإتجاىاتيع اإليجابية  يشسيو -حالة وجػدىا

قج تديع نتائج البحث في إيجاد الحمػل لخفع مدتػى تحريل الصالب عبخ ىحه السشرة التعميسية )جػجل -6
 ( .كالسخوم

 ييجف البحث الحالي إلى :   أىجاف البحث:

( التعميسية في تحريل google classroomأثخ التجريذ عمى مشرة  جػجل كالسخوم) التعخف عمى -1
 .شالب الرف الثالث الستػسط في مادة االحياء 
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 الفخضيتيغ الرفخيتيغ اآلتيتيغ: ولتحقيق ىجف البحث ىحا فقج صيغت 

( بيغ متػسط درجات تحريل الصالب الحي 0.05حرائية عشج مدتػى داللة )اليػجج فخق ذو داللة إ-
ومتػسط درجات التحريل  ( التعميسيةgoogle classroomمشرة  جػجل كالسخوم) يجرسػن باستخجام 

 لمصالب الحي يجرسػن وفق الصخيقة االعتيادية . 

الصالب في مكياس ( بيغ متػسط درجات 0.05اليػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -2
( google classroomالحي يجرسػن باستخجام مشرة  جػجل كالسخوم)  االتجاه نحػ التعميع اإللكتخوني

فق الصخيقة الحي يجرسػن و  الصالب في مكياس االتجاه نحػ التعميع اإللكتخونيمتػسط درجات و التعميسية 
 االعتيادية .

 يقترخ حجود البحث الحالى عمى :  حجود البحث :

في متػسصة شيجاء الجسعة لمبشيغ / مخكد محافطة عيشة عذػائية مغ شالب الرف الثالث الستػسط -1
 م. 2020/2021معام الجراسي لالسجيخية العامة لمتخبية في الشجف  -الشجف األشخف

 الثامشة. الصبعة–كتاب االحياء )اإلندان وصحتو( لمرف الثالث الستػسط -2

 :تحجيج المرظمحات 

 :( التعميميةgoogle classroom) منرة -

( : ىي واحجة مغ التصبيقات السجانية التي تػفخىا شخكة جػجل ، وتسثل أداة Iftakhar,2016عخفيا )-
مثالية لتحديغ التعميع بسا تستمكو مغ ميدات قػية ، ومداعجة الصالب عمى تػفيخ الػقت ، وتحديغ التػاصل 

 (Iftakhar,2016:12)بيغ الصالب والسجرسيغ خارج الرفػف الجراسية التقميجية . 

( : ىي مشطػمة تعميسية إلكتخونية تقجم إلى السجارس مغ أجل Sukmawati.&Nensia,2019عخفيا ) -
   .تدييل وتبديط السيام التعميسية وتقجيع الجروس ، كسا تقجم نطامًا لالختبارات اإللكتخونية بذكل تفاعمي 

                                                              (Sukmawati.&Nensia,2019:143) 
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تمظ السشرة التعميسية التي استخجميا الباحث لصالب  :بانيا إجخائيا   ويعخف الباحث منرة جهجل كالسخوم
الرف الثالث الستػسط في مادة عمع األحياء في السجسػعة التجخيبية مغ عيشة البحث ،لسعخفة مدتػى 

ًا أعجىا الباحث واختبارات ووسائط سسعية تحريميع واتجاىاتيع نحػ التعميع اإللكتخونية ، وتزع دروس
 وبرخية وتسخيشات وواجبات تعميسية . 

 كل من : عخفوالتحريل: -

( : هو مستوى من االداء أو الكفاءة فً الموقف التعلٌمً ، ٌقوم به المدرس عن طرٌق 2011)اسماعٌلً ،-

 (  39: 2011االختبارات المقننة.   )اسماعٌلً ،

( : هً المعلومات التً اكتسبها الطلبة أو نمت لدٌهم من خالل تعلم الموضوعات 2018الفاخري، ) -

المدرسٌة ، وٌتم قٌاس التحصٌل بالدرجة التً ٌحصل علٌها الطالب فً أحد  االختبارات التحصٌلٌة المقننة. 

  (8: 2018) الفاخري، 

لب فً االختبار التحصٌلً الذي بأنه : الدرجة التً ٌحصل علٌها الطا ويعرف الباحث التحصيل إجرائيا  
 والذي اعده الباحث لهذا الغرض. للصف الثالث المتوسط ٌقٌس مستوى الطالب فً مادة علم االحٌاء

 عخفيا كل من:االتجاىات : -

ٌشٌر إلى الجانب الوجدانً )الموجب أو السالب( الذي ٌتبناه الفرد نحو األفراد أو (: 2007)الزغول، -

 (214: 2007)الزغول، ت . األشٌاء أو الموضوعا

تعمل على توجٌه استجابة الفرد نحو الموضوعات عصبً –( : هو حالة استعداد عقلً 2017الحجازي، )  

 (277 :2017) الحجازي،  أو المواقف المتعلقة بهذا االستعداد وٌنظم عن طرٌق الخبرات الشخصٌة .

بأنه : الدرجة التً ٌحصل على الطالب فً مقٌاس اإلتجاه نحو التعلٌم  ويعرف الباحث اإلتجاه إجرائيا  
 اإللكترونً الذي اعده الباحث لهذا الغرض. 

 خمفية نظخية 

في الثػرة اليائمة في االتراالت،  في ضل التقجم وانتذار الػسائل والتقشيات التكشػلػجية مع التػزاي مقجمة :
 ،والكثيخ مغ السشرات التعميسية  معو ضيخت و فقج انعكذ ذلظ عمى التعميع ، فكان التعميع اإللكتخوني

التصبيقات والبخامج لتػفخ تعميسًا مدتسخًا وبيئة تفاعمية سػاء عمى السدتػى الفخدي أو الجساعي لمستعمسيغ عغ 
بدمان .ويسكغ القػل أن ىحه السشرات التعميسية بأنيا : بيئة إلكتخونية تفاعمية بعج ال يتحجد ال بسكان وال 

شاممة تػضف تقشيات االنتخنت وتجسع ما بيغ أنطسة إدراة السحتػى إلكتخونيًا ، وبيغ شبكات التػاصل 
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،  االجتساعي ، وتعسل عمى تسكيغ السجرسيغ مغ نذخ الجروس ووضع الػاجبات وتصبيق األنذصة التعميسية
واالترال بالصالب وتقديسيع وفق انطسة السجسػعات لتبادل األفكار واآلراء ومذاركة السحتػى التعميسي ، 

)آل إبخاليع والعسخي مسا يداعج عمى تحقيق مخخجات ىامة وذات جػدة عالية تػاكب التقجم والتصػر . 
،2020: 187) 

جف عجدا كبيخا مغ الصالب وتتزسغ فيجييات كسا تػفخ السشرات التعميسية مقخرات إلكتخونية مكثفة تدتي
لذخح السقخر والكتب السجرسية واساتحة ومػاد لمقخاءة واختبارات تكػن الجراسة فييا بذكل غيخ تدامشي أو 

 (489 :2019)شخيف والجوالت ،تدامشي وتعتع عمى الخصػ الحاتي لمصالب . 

( والتي تتػافق Siirak,2012التي قجميا سيخاك )وتدتشج السشرات التعميسية عمى مبادىء الشطخية اإلترالية 
مع احتياجات القخن الحادي والعذخيغ ، وتتقارب مع رؤية الشطخية البشائية مغ حيث التأكيج عمى التعمع في 
سياق اجتساعي ، وغتاحة الفخصة العادلة لمستعمسيغ لمتػاصل والتفاعل فيسا بيشيع ، كسا تؤكج ىحه الشطخية 

عبخ الذبكات ، واستخجام تكشمػجيا الحػاسيب واالنتخنت في اتعميع مغ أجل زيادة تحريل  عمى رقسشة التعمع
 (128: 2020الستعمسيغ الجراسي في جسيع السػاد الجراسية . )الذقيخات والخصاعي،

والسجعػمة مغ شخكات عالسية رائجة مثل شخكة  –سيسا السجانية مشيا  –ويخى الباحث أن السشرات التعميسية 
العخاق بيحه السدؤوليغ عغ التخبية والتعميع في  اىتسام وضخورة ،  ، تػفخ آافاقًا رحبة لتصػيخ التعميع جػجل

، عمى  تجخبتيا ومعخفة أثخىا أو فاعميتيا عمى التحريل الجراسي لجى الستعمسيغ  وتذجيع السجرسيغ  السشرة
 التكاليف والجيػد .  ألنيا تقمل مغ

 التعميمية( google classroom) منرة 

( تدتخجم في التقشيات الحجيثة Googleكانت إنصالقة مشرة جػجل كالسخوم عبخ شخكة ) 2013في العام 
في التعميع ، وذلظ عبخ صفػف افتخاضية وتصبيقات وبخمجيات شبكات الػيب ، وكانت حيشيا السشرة بذكل 

ربح واحجة مغ أىع السشرات محجود ، حتى زاد عجدمغ يدجل فييا فييا مغ السجرسيغ حػل العالع ، لت
، إذ تع  Googleإن ىحه السشرة ىي مغ ضسغ الخجمات التي تقجميا شخكة التعميسية في وقتشا الحالي. 

ترسيسيا لسداعجة السجرسيغ عمى إنذاء وتػزيع السيام التعميسية عمى الصمبة بصخيقة غيخ ورقية ، وتدييل 
مع بعزيع البعس في بيئة افتخاضية ، وتػفيخ فخصة  التفاعل بيغ السجرسييغ وشالبيع أو بيغ الصمبة
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 Alim ,Nur &.et)لمسشاقذة مع الصمبة ومغ خالل أجيدة الحاسػب أو اليػاتف السحسػلة . 
al,2019:242)  

 (google classroom) خرائص منرة جهجل كالسخوم 

 تتمثل خصائص هذه المنصة التعلٌمٌة باآلتً : 

 لمستخدمٌن بال اسثناء مدعومة بالعدٌد من اللغات وخصوصا اللغة العربٌة.تقدم خدمة مجانٌة إلى جمٌع ا-

تعتمد على االنترنت بشكل مباشر ، وبالتالً فانها تتٌح للطلبة الوصول إلى صفوفهم الدراسٌة من أي مكان -

 وأي زمان ٌرغب فٌه الطالب . 

الملفات والوصول إلٌها من أي مكان فً هذه المنصة قائمة على الحوسبة السحابٌة ، إذ تتٌح للطلبة تحمٌل -

العالم دون كلفة أو تجهٌزات خاصة ، وهذا األمر ٌوفر على المؤسسات التعلٌمٌة كلفة الصٌانة وتوافر 

 المحتوى التعلٌمً .  إدارةالفنٌٌن إلدارته ، سٌما الكلفة العالٌة لتجهٌز البنٌة التحتٌة لبرامج 

 الذكٌة ، كذلك تعمل على جمٌع المتصفحات. واألجهزةل للحواسٌب تعمل المنصة على جمٌع أنظمة التشغٌ-

توفر واجهة تحكم سهلة االستخدام للمتعلم والمدرس ، إضافة إلى تمٌزها بدرجة أمان عالٌة ، وتضمن -

 (318 :2018)تٌسٌر والسمكري،حماٌة بٌانات ، وبشكل عالً الجودة .  

ان ىحه السشرة تتسيد بعجد مغ السسيدات لتدييل تعمع الصالب ( 147-146: 2019الباوي وغازي ،وتخى ) 
 وعسل السجرس مغ الشػاحي اآلتية : 

الػاجبات : تتيح السشرة إمكانية فخض الػاجبات عمى الصمبة ليقػمػا بحميا وإرساليا لمسجرس بصخيقة -1
 إلكتخونية مع إمكانية الترحيح السباشخ. 

خصج الجرجات بصخيقة إلكتخونية ، ويدتصيع الصالب ترفح الجرجات : تػفخ الكثيخ مغ الصخق ل-2
واستعخاض درجاتيع والتعميق والتػاصل مع السجرس لسعالجة اإلشكاليات واالعتخاضات التي تتعمق بالجرجات 

 مع إمكانية تعجيميا . 

ق التػاصل : يدتصيع السجرس فييا وضع أي إعالن حػل أي ميسة تعميسية ، ويدتصيع الصالب التعمي-3
التي تكػن   Gmailوالدؤال والتػاصل ، كسا يدتصيع الصالب والسجرس التػاصل عبخ خجمة البخيج اإللكتخوني 

 مشجمجة مع السشرة . 
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األرشفة: يدتصيع السجرس أرشفة السادة أو السشيج في نياية العام أو الفرل الجراسي ،كسا يدتصيع ان -4
 الػصػل إلييا في أي وقت .يحتفظ بيا في قدع األرشفة ، وبإمكان الجسيع 

التعمع عبخ الجػال: تستمظ ىحه السشرة تصبيقًا ليا عمى اليػاتف السحسػلة ، مسا يتيح لمصالب والسجرسيغ -5
 الػصػل الدخيع إلييا، وتجعع خاصة الترفح في حال عجم وجػد االنتخنت . 

لمصالب معخفة الػاجبات واالختبارات التقػيع الجراسي: في السشرة خاصية التقػيع الجراسي ، إذ يتيح  -5
 والجروس والتفريالت اليامة التي يزعيا السجرس .

 البحث إجخاءات 

أثخ التجريذ عمى مشرة  تع استخجام السشيج شبو التجخيبي لمكذف  : والترميم التجخيبي  منيج البحث
( التعميسية في تحريل شالب الرف الثالث الستػسط في مادة google classroomجػجل كالسخوم) 

، إذ تع اختيار الترسيع التجخيبي ذي االختبار  االحياء )اإلندان وصحتو( واتجاىاتيع نحػ التعميع اإللكتخوني
لستزسغ االختبار التحريمي ومكياس اإلتجاه نحػ التعميع اإللكتخوني عمى كمتا السجسػعتيغ البعجي  وا

 الزابصة والتجخيبية وكسا في الذكل اآلتي : 

 

 

 

 

تكػن مجتسع البحث جسيع السجارس الستػسصة الشيارية التابعة إلى مخكد محافطة :  عينة البحثمجتمع و 
متػسصة  مغاختيخت عيشة البحث برػرة قرجية ( ، أما العيشة فقج م2020/2021الشجف لمعام الجراسي ) 

شيجاء الجسعة لمبشيغ التابعة إلى السجيخية العامة لمتخبية في محافطة الشجف/ مخكد السحافطة ، ألنيا تشاسب 
مع ضخوف الباحث وكػنو مجرسًا فييا ، وتقجيع التدييالت الكفيمة بتشفيح تجخبة البحث ، إذ تع اختيار شعبتيغ 

والثانية  )شعبة ب(،أحجىسا السجسػعة التجخيبيةبذكل عذػائي مغ شالب الرف الثالث الستػسط لتكػن 

 المتغير التابع 

 اختبار التحصيل -

  مقياس اإلتجاه نحو التعليم اإللكتروني -

 المجموعة

التجريبية بتدريس الطلبة على منصة جوجل -

 google classroomكالسروم 

 الضابطة : بتدريس الطلبة بالطريقة االعتيادية -
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بة الخاسبيغ والسدتسخيغ البًا  مع استبعاد الصم( ش32، وتزسشت كل شعبة ))شعبة ج(السجسػعة الزابصة 
بالغياب ، تع تكافؤ السجػعتيغ الزابصة والتجخيبية بالخغع مغ أن الصالب مغ وسط اجتساعي واقترادي 

-الحكاء) اختبار رافغ(–) العسخ الدمشي باألشيخ  متغيخات في  عذػائيا متقارب ندبيًا واختيار الذعب
 التحريل الدابق(.

) األحياء   تع إنذاء صف الكتخوني عمى كالسخوم كػكل باسع :  المادة العممية لممجمهعة التجخيبية
اة التميجخام لمرف الثالث الستػسط( وتدويج شالب السجسػعة التجخيبية  بخابط الرف وكػد الجخػل عبخ قش

الخاصة بالسادة الجراسية ، وصفحة السجرسة الخسسية عبخ الفيدبػك ، والصمب مشيع الجخػل بأسسائيع 
والسفخدات الرخيحة ) بجون اسساء مدتعارة( .. كسا تع تدويج الرف اإللكتخوني كػكل كالسخوم بالجروس 

مقاشع مخئية لمسػضػعات –لمفرػل  ممخرات -مرػرة مغ كتاب األحياء   pdf) ندخة  العمسية اآلتية: 
واجبات – Active Presenterدروس فيجيػية مغ إعجاد الباحث بػاسصة بخنامج -مشتقاة مغ اليػتيػب

إضافة إلى صػر ومخصصات  –اختبارات سخيعة عشج إكسال كل فرل مغ فرػل السادة الجراسية  -يػمية
عشج  -عبخ نساذج جػجل–وأخيخًا اختبار إلكتخوني  -تػضيحية مغ الجػجل ، وروسػمات ثالثية األبعاد

 االنتياء مغ السادة الجراسية في كل فرل دراسي( .

 أدوات الجراسة:
 : تع بشاءه حدب اإلجخاءات اآلتية:اختبار التحريل األداة األولى :  -1

ندان ) اإل األحياء   ) قياس تحريل الصالب في مجسػعتي البحث لسادة  االختبارتحجيج اليجف مغ 
 وصحتو( . 

) الفرل الثاني إلى الفرل العاشخ حدب نطام تكييف  لمسادة التعميسيةتحجيج السػضػعات األساسية  -
 السشاىج التي اقختو وزارة التخبية ( . 

( 29)( ىجفًا معخفيًا و  70سمػكيًا مشيا ) ىجفا  (109)صياغة االىجاف الدمػكية : صاغ الباحث  -
 ( ىجفَا وججانيًا.10ىجافًا مياريًا و )

، بعج البجائل ثالثياالختيار مغ متعجد  مغ نػع سؤاالً  (30): تست  صياغة االختبار فقخاتصياغة  -
وتع عخضيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ في تخرز االحياء  أن تع إعجاد ججول السػاصفات 
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ومشاىج وشخائق تجريذ األحياء، لمتأكج مغ الرجق الطاىخي لالختبار ، وفي ضػء آراء السحكسيغ 
 عجلت بعس الفقخات وصػاًل إلى الريغة الشيائية لالختبار التحريمي . 

في متػسصة الخميج  شة البحثمغ خارج عيشالبا  (80)عمى عيشة مغ طبق االختبار استظالعيا  -
 لمفقخات إذ بمغ تع حداب معامل الرعػبةكسا  ( دقيقة ،45العخبي لمبشيغ، بمغ زمغ اإلجابة ) 

( ، وعميو فإن فقخات االختبار تعج مقبػلة مغ 0.71– 0.31( ومعامل التسييد )0.67- 0.45)
 ناحية صعػبتيا وقجرتيا التسيدية .

 (  وىػ معامل ثبات جيج .0.80معامل الفا كخونباخ لمثبات وكانت قيستو ) بمغثبات االختبار:  -
: بعج مخاجعة األدب التخبهي والجراسات الدابقة التي تناولت التعميم االلكتخوني مكياس االتجاه نحه -2

، و (2121دراسة )حمج،و ، ( 2102الباوي وغازي، اإلتجاه نحه التعميم مثل دراسة )
فقج تم بناء المكياس حدب الخظهات  (،2121، ودراسة )الذفيخات والخصاعي، (2121حميج،)دراسة

 اآلتية :
في مادة ) قياس إتجاه الصالب في مجسػعتي البحث نحػ ااتعميع اإللكتخوني   اليجف من المكياس:-

  األحياء (.
في ضػء االشالع  تع تحجيج أبعاد مكياس االتجاه نحػ استخجام السشرة التعميسية تحجيج أبعاد السكياس:-

أربعة التعميع المكتخوني ، وتػصل إلى أدبيات البحث التخبػي الستعمق بتكػيغ وتشسية االتجاه نحػ عمى 
 أبعاد رئيدة لسكياس االتجاه نحػ استخجام السشرة التعميسية وىي:

 .االتجاه نحػ االستخجام 
 .القجرة عمى االستخجام 
 .االستخجام الفعمي 
 .معيقات االستخجام 
( فقخة بريغتيا األولية تتمثل بعجد من العبارات التي تحاكي سمهك 33صياغة فقخات المكياس: تم بناء ) 

ووضع اماميا ثالثة بجائل متجرجة لإلجابة الظالب عنج مهاجيتو لبعض المهاقف المتعمقة باإلتجاه ومكهناتو 
( عمى التػالي لمسػجبة مشيا  1،2،3)عغ الفقخات وىي، بجرجة )كبيخة ، متػسصة ، قميمة(، وأعصيت الجرجات 

(لمفقخات الدمبية، وأعجت تعميسات اإلجابة عغ السكياس والتي تتزسغ كيفية اإلجابة عشو ، وكيفية  3،2،1و)
استخجام ورقة اإلجابة الخاصة . وولتأكج مغ صالحية فقخات االختبار فقج عخضت عمى عجد مغ السحكسيغ 
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م الحياة( وتخرز العمػم الشفدية والتخبػية ، وعمى ضػء مالحطاتيع في مجال شخائق تجريذ العمػم ) عمػ 
( فقخات ، وأصبحت فقخات السكياس بذكميا الشيائي مكػنة مغ )  3تع تعجيل صياغة بعس الفقخات وححف )

 ( فقخة .30
بة لمتأكج مغ وضػح السكياس وتعميساتو، ومعخفة الدمغ الالزمة لإلجا:  التظبيق االستظالعي لممكياس -

( شالبًا في متػسصة الخميج العخبي في مخكد محافطة الشجف 80عميو ، فقج شبق الباحث السكياس عمى )
 ( دقيقة 40األشخف ، واتزح ان الفقخات كشت واضحة ومفيػمة والستػسط التقخيبي لدمغ اإلجابة كان )

 قام الباحث باستخخاج االتي :  :التحميل اإلحرائي لفقخات المكياس  -
% ( مغ أعمى الجرجات 27الجرجات تشازليا واخح ندبة)  تختيبتع معامل التمييد لفقخات المكياس :  -
لعيشتيغ مدتقمتيغ لكل فقخة مغ فقخات السكياس البالغ  t-test%( مغ أدنى الجرجات، وبحداب قيع 27و)

و  5.3يًا ، اذ تخاوحت بيغ ) ( فقخة لمسجسػعتيغ العميا والجنيا، تبيغ أن جسيع الكيع دالة إحرائ 30عجدىا )
 ( وىحا يجل عمى ان جسيع الفقخات مسيدة 2.01( وجسيعيا أكبخ مغ الكيسة الججولية ) 37.5

وقج تحقق الباحث مغ صجق اتداق الفقخات باستخجام معامل ارتباط صجق االتداق الجاخمي لمفقخات   -
( وعالقة كل مكػن بالجرجة الكمية  0.9 – 0.41بيخسػن بحداب عالقة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكػن  )

( ، واتزح أن جسيع الفقخات دالة إحرائيًا  0.89 – 0.42لمسكياس  وعالقة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس )
 ( مسا يجل عمى صجق االتداق الجاخمي السكياس. 0.05عشج مدتػى) 

ا كخونباخ ، حيث بمغت قيستو استخجم الباحث معامل ألفولمتحقق مغ ثبات السكياس ثبات المكياس -
تي ، وبحلظ أصبح جاىدًا لمتصبيق عمى مجسػعوىي قيسة جيجة ججا عمى ثبات مكياس اإلتجاه( 0.90)

 البحث) التجخيبية والزابصة( .
م ولسجة 2020/ 12/ 5م( ابتجاء مغ 2021-2020تع تصبيق التجخبة بجاية العام الجراسي)تنفيح التجخبة :  

وعمى مجى عام دراسي كامل ) نطخًا لتكييف الجروس والسشاىج -حدب ججول السجرسة – اسبػعيا ً  جيػم واح
( مغ تجاعيات فخضت شكاًل مخترخًا مغ الجوام 19والسجارس بدبب ما أفخزتو جائحة كػرونا) كػفيج 

عجاد الحزػري( ليتخح شكل التعميع السجمج ) حزػري + إلكتخوني عبخ قشػات التميجخام( ، وقج قام الباحث بأ
/ 4/ 13 يػم الثالثاء السػافقالخصط التجريدية لمسادة الجراسية مػزعة عمى األسابيع ، وانتيت التجخبة في 

 15/4/2021-14اختبار التحريل ، ومكياس اإلتجاه نحػ التعميع اإللكتخوني يػمي ، وشبق الباحث 2021
 تػليًا .

 -لحداب : SPSSاستخجم الباحث البخنامج اإلحرائي :المعالجة اإلحرائية   -
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- t-test  داللة الفخوق بيغ متػسصات التصبيقيغ البعجي في اختبار التحريل لحداب لعينتين مدتقمتين
 ومكياس اإلتجاه نحػ التعميع اإللكتخوني.

والسكػن بالجرجة  استخجم الستخخاج عالقة كل فقخة بالجرجة الكمية لمسكػن والسكياسمعامل ارتباط بيخسهن : -
 الكمية لسكياس االتجاه.

 .التعميع اإللكتخونيمكياس االتجاه نحػ يل و راختبار التح إليجاد ثبات  معامل ألفا كخونباخ -
 

 

 نتائج البحث

 google)  أثخ التجريذ عمى مشرة  جػجل كالسخومما النتائج المتعلقت بسؤال البحج : نص السؤال علي : )
classroom في تحريل شالب الرف الثالث الستػسط في مادة االحياء )اإلندان وصحتو( ( التعميسية

 ولإلجابة عغ ىحا الدؤال فقج صيغت الفخضيتيغ الرفخيتيغ اآلتيتيغ: ؟(  واتجاىاتيع نحػ التعميع اإللكتخوني

اليػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) التي تنص: لمتحقق من صحة الفخضية الرفخية االولى أوال:
)   جػجل كالسخوممشرة( بيغ متػسط درجات تحريل الصالب الحي يجرسػن باستخجام 0.05داللة )

google classroomومتػسط درجات التحريل لمصالب الحي يجرسػن وفق الصخيقة االعتيادية  ( التعميسية
( لعيشتيغ  t-testكيسة التائية باستخجام االختبار التائي )الباحث إلى حداب الستػسط الحدابي وال إذ عسج(.

مدتقمتيغ لمسقارنة بيغ متػسصي درجات شالب السجسػعتيغ في اختبار التحريل ، كسا مبيغ في الججول 
  اآلتي: 

 (1ججول )

(t-test لعينتين مدتقمتين لمجمهعتي البحث في اختبار التحريل ) 

عدد  المجموعت

 الطالب

المتوسط 

 الحسابٌ

االنحراف 

 المعَارً

درجت 

 الحرٍت

الداللت  القَمت التائَت

اإلحصائَت عند 

 (2.22مستوى )
 الجدولَت المحسوبت

 دالة 8 2.687 26 4.34 21.12 32 التجرٍبَت

 2.33 18.78 32 الضابطت

    
( بانحخاف 21.1250أعاله ان متػسط درجات شالب السجسػعة التجخيبية يداوي )  يتزح مغ الججول   

( بانحخاف معياري بمغ 18.7813( ومتػسط شالب السجسػعة الزابصة يداوي ) 4.34593معياري بمغ )
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) درجة حخية ( عشج 2( ، وىي اكبخ مغ الججولية البالغة ) 2.687السحدػبة )  t( وان قيسة 2.33810)
( ، وىحا يعشي وجػد فخق ذو داللة احرائية لرالح السجسػعة التجخيبية في  0.05ػى داللة ) ( ومدت62

 ألولى..اوبحلظ تخفس الفخضية الرفخية  البعجي اختبار التحريل
اليػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) التي تنص: الثانيةلمتحقق من صحة الفخضية الرفخية ثانيا : 

الحي يجرسػن  الصالب في مكياس االتجاه نحػ التعميع اإللكتخوني( بيغ متػسط درجات 0.05داللة )
الصالب في مكياس متػسط درجات و ( التعميسية google classroomباستخجام مشرة  جػجل كالسخوم) 

الباحث إلى حداب . فقج عسج (فق الصخيقة االعتيادية يجرسػن و  الحي االتجاه نحػ التعميع اإللكتخوني
( لعيشتيغ مدتقمتيغ لمسقارنة بيغ متػسصي  t-testالستػسط الحدابي والكيسة التائية باستخجام االختبار التائي )

 اآلتي: ، كسا مبيغ في الججول  مكياس اإلتجاه نحػ التعميع اإللكتخونيدرجات شالب السجسػعتيغ في 
 (2ججول )

(t-test لعينتين مدتقمتين لمجمهعتي ا ) مكياس اإلتجاه نحه التعميم اإللكتخونيلبحث في 
عدد  المجموعت

 الطالب

المتوسط 

 الحسابٌ

االنحراف 

 المعَارً

درجت 

 الحرٍت

الداللت  القَمت التائَت

اإلحصائَت عند 

 (2.22مستوى )
 الجدولَت المحسوبت

 13.34 110.93 32 التجرٍبَت
 دالة 8 2.88 68

 15.62 91.96 32 الضابطت

( بيغ متػسصات شالب 0.05يتزح مغ الججول أعاله وجػد فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) 
وىي أكبخ مغ الكيسة  (5.22السجسػعتيغ ولرالح السجسػعة التجخيبية ، إذ بمغت الكيسة التائية السحدػبة )

 الرفخية الثانية . الفخضية( وبحلظ تخفس 62الججولية  عشج درجة حخية )
 
 : وفقا  لمنتائج المتحرمة فقج استنتج الباحث اآلتي: االستنتاجات   
أن مشرة جػجل كالسخوم قج ساىست بذكل كبيخ في زيادة تحريل الصالب في السجسػعة التجخيبية ، -1

تػفخه ىحه السشرة مغ إمكانيات ىائمة ، وشخق تعمع عجيجة ومتشػعة ، تجعل مغ عسمية التعميع وذلظ نطخًا لسا 
أكثخ جاذبية ، وتجعل الصمبة يقبمػن بجافعية وحساس عمى إنجاز ما مصمػب مشيع مغ واجبات وميسات 

 تعميسية واختبارات ، وتجعل الصالب أكثخ إيجابية وتفاعل .
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ونحػ استخجام السشرات التعميسية  التعميع اإللكتخوني بذكل عام ، تكػيغ إتجاىات إيجابية نحػ-2
اإللكتخونية بذكل خاص ومشيا مشرة جػجل كالسخوم التعميسية ، وكان ذلظ واضحًا في السجسػعة التجخيبية 

 التي ضيخ عشجىا األثخ اإليجابي الستعسال ىحه السشرة .
( و دراسة 2020حسج،) ( ودراسة2019وغازي ،)الباوي  سةادر يتفق البحث الحالي في نتائجو مع -2
 اإللكتخوني.( في زيادة التحريل وتكػيغ إتجاىات إيجابية نحػ التعميع 2020حسيج،)
 

 في ضهء النتائج يهصي الباحث باآلتي : التهصيات:
 تػفيخ دورات تجريبية لمسجرسيغ حػل كيفية استخجام مشرة كالسخوم كػكل .-1
 نجوات تثكيفية وورش إرشادية  لمسجرسيغ حػل أىسية التعميع اإللكتخوني وتصبيقاتو وأدواتو . إقامة -2
مع  مػازتػفيخ البشية التحتية في السجارس مغ أجل الكيام باالختبارات اإللكتخونية في السجارس كذكل -3

 االمتحانات واالختبارات التقميجية وتذجيع السجرسيغ عمى ترسيسيا وتشفيحىا. 
 االىتسام بتكػيغ وتشسية إتجاىات إيجابية نحػ التعميع اإللكتخوني لجى الصالب ، مغ قبل السجرسيغ . -4
ضخورة اىتسام الكيادات التخبػية في العخاق في تذجيع جسيع الكػادر التعميسية والصالب عمى استخجام -5

ذخيع القػانيغ الكفيمة بالشيػض التعميع اإللكتخوني بكافة اشكالو بالسجارس ألنو اصبح ضخورة ماسة ، وت
 بالػاقع التعميسي اإللكتخوني .

 
 : يقتخح الباحث اآلتي:المقتخحات 

( google classroomمشرة  جػجل كالسخوم) إجخاء دراسة مذابية لسعخفة أثخ التجريذ عمى -1
 الخياضيات(. -الكيسياء –لرفػف ومخاحل دراسية أخخى ومػاد دراسية عمسية )الفيدياء  التعميسية

في مػدل  Moodleإدمػدو ، أو مشرة  Edmodoإجخاء دراسة عمى مشرات تعميسية أخخى مثل مشرة -2
 التحريل الجراسي واإلتجاه نحػ التعميع الإللكتخوني . 

 االستيعاب السفاليسي . -التفكيخ العمسي –إجخاء دراسة مذابية مع متغيخات الجافعية -3
 المرادر : 

 السرادر العخبية: 
، دار اليازوري 1، ط التفكيخ ومدتهيات التحريل الجراسي( : 2011اسساعيمي ، يامشة عبج القادر ) -

 العمسية لمشذخ والتػزيع، عسان ، األردن . 
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المهارد التعميمية المفتهحة : خيارات بال ( : 2020آل إبخاليع ، دمحم بغ ناصخ، والعسخي ، عائذة بميير ) -
 ، العبيكان، الخياض، الدعػدية .1، ط حجود

، دار الكتب العمسية، 1، ط عمم النفذ بين التخاث والمعاصخة(: 2017الحجازي ، مجحت عبج الخزاق  ) -
 بيخوت، لبشان .

(:اتجاىات الصمبة نحػ التعميع االلكتخوني في مداق الخياضيات في جامعة 2020حسج ،أسساء لصفي: )-
 .الجدء األول -، العجد الخابع ة جامعة فمدظين لألبحاث والجراساتمجماليخمػك في األردن، 

، ادار 1، ط سيكهلهجية التجريذ الرفي( : 2007الدغػل ، عساد عبج الخيحع ، السحاميج، شاكخ عقمة )  -
 السديخة لمشذخ والتػزيع، عسان ، األردن .

ستخجام مشرة إدراك التعميسية عمى (: أثخ ا2020الذقيخات ، دمحم فالح، والخصاعي، دمحم سالمة : ) -
مجمة العمهم التحريل الجراسي في مادة الخياضيات لجى شمبة الرف العاشخ األساسي واتجاىاتيع نحػىا ، 

 . 48، العجد  4، السجمج التخبهية والنفدية 

،الصبعة االولى ، مخكد الكتاب االكاديسي ، عسان  التحريل الجراسي( : 2018الفاخخي ، سالع عبج هللا )  -
 ، األردن . 

 )      أثخ أستخجام تصبيق( : 2018تيديخ ، دمحم ، والدسكخي، دمحم حبيب، والجخاح ، عبج السيجي : ) -
Google Classroom ، مجمة ( في تجريذ مادة مقجمة في السشاىج في تشسية ميارات التفكيخ العمسي

 .3، العجد 45، السجمج  لتخبهيةدراسات العمهم ا

(: اثخ ترسيع مػقع تعميسي عمى شبكة االنتخنت في تحريل مادة 2020حسيج ، عامخ زىيخ )  -
 مجمة دراسات تخبهيةالخياضيات واالتجاه نحػ االستخجام التعميسي لالنتخنت لجى شالب السخحمة االعجادية ، 

 .51، العجد 

( Moodle( : فاعمية استخجام مشرة السػدل )2020حسج عمي ) سميسان، صبحي أحسج ، وسميسان ، أ -
مجمة التعميسية في تشسية ميارات ترسيع االختبارات اإللكتخونية لجى أعزاء ىيئة التجريذ بجساعة ضفار ، 

 .66، العجد  17، السجمج  البحهث التخبهية والنفدية
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(: اثخ استخجام السشرات التعميسية في تعجيل 2019ف ، اسساء بدام ، والجوالت ، عجنان سالع ) يشخ  -
مجمة الجامعة اإلسالمية لمجراسات التخبهية السفاليع البيمػجية البجيمة لجى شالبات الرف التاسع األساسي ، 

 .6، العجد 27، السجمج  والنفدية
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