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Abstracts: 

This study aimed to measure the effectiveness of interactive electronic     

activities based on cloud computing on the academic achievement and attitudes 

through Google educational applications for the student of Bisha University. The 

study concluded by presenting a number of results, the most important of which 

is that there is a statistically significant difference at the level of (0.05) between 

the mean scores of the experimental groups who study using e-activities and the 

control group that studies without the use of e-activities on cognitive 

achievement related to computer skills in education .The students also have 

positive attitudes towards their use of interactive-activities based on cloud 

computing through Google's educational applications. The study concluded with 

a set of recommendations and suggestions for future studies. 

 

  ص:لخستالم

ف               ية هد فا   يا   لدراسةةةةةةةةة الي ق ت ا

األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة التئةةا  يةةة القةةا  ةةة     

الحوسةةةةبة السةةةةحابية     التحصةةةةيل الدراسةةةةي 

بات  قوقلواالتجاه بتطبيقات  لدى طال التع ي ية 

جامعة بيشةةةةة، لتحقيد فهداد الدراسةةةةة واإلجابة 

 ن فسةةةةا تاا والتحقد من فروتةةةةاا ت  اسةةةةت د  

ل ناج الوصةةةئي التح ي ي باإلتةةةافة مل  ال ناج ا

التجريبي، فقد ت  اختيار  ينة قصةةةةةةةدية قواماا 

( طالبة من ال سةةةةةةةتوى اللال  بك ية التربية 70)

فاعلية األنشطة اإللكترونية القائمة على الحوسبة 

السحابية في تنمية التحصيل واالتجاه نحو 

التعليمية لدى طالبات كلية التربية  قوقلتطبيقات 

  بجامعة بيشة

 د. هالة مبراهي  حسن فح د

 تقنيات التع ي  ال سا د بك ية التربيةاستاذ 

 السودان-ال رطو   وبجامعةالسعودية -جامعة بيشة 

 وكي ة   ادة التع   اإللكتروني والتع ي   ن بُعد بجامعة بيشة 
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جامعة بيشة ال سجالت ل قرر الحاسب االلي في 

التع ي  بقسةةةةة      النئم وقسةةةةة  ريا  االطئا  

مةت 1439-1438ل عةا  الةدراسةةةةةةةي  ه. اُسةةةةةةةتُ ةد 

ت التحصةةةةي ية ومقيا  االتجاه كتدوات االختبارا

ل دراسةة، وباتبا  األسةاليب اإلحصةا ية ال ناسةبة 

ت  تح يةل البيةانةات بةاسةةةةةةةت ةدا  برنةامج الح مةة 

(.َخ ُصت SPSSاإلحصا ية ل ع و  االجت ا ية )

يوجد فرق فه اا؛ الدراسة بتقدي   دد من النتا ج 

( بين متوسطي 0‚05دا  محصا ياً  ند مستوى )

ل ج و ةةةةة التجريبيةةةةة التي تةةةةدر  درجةةةةات ا

باسةةةةت دا  )االنشةةةةطة االلكترونية(، وال ج و ة 

الضةةةابطة التي تدر  بدون اسةةةت دا  )االنشةةةطة 

االلكترونية(     التحصةةةةةةةيل ال عرفي ال رتب  

ب اارات اسةةت دا  الحاسةةو  في التع ي ، ك ا فن 

لطةةالبةةات اتجةةاهةةات ايجةةابيةةة نحو اسةةةةةةةت ةةداما  

ا  يةةة القةةا  ةةة     لألنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة التئةة

التع ي ية،  قوقلالحوسةةةةةةةبة السةةةةةةةحابية بتطبيقات 

خ ُصةت الدراسةة بتقدي  مج و ة من التوصةيات 

 وال قترحات لدراسات مستقب ية. 

 

 المقدمة:

اد العصةةةةةةةر الحالي العديد من الت يرات     شةةةةةةة

ال تسةةةةةةةار ة واتسةةةةةةة  بتنت  صةةةةةةةر ال ع ومات 

واالتصاالت، فتطورت قنوات االتصا  وفصبح 

ال  كن فن يتواصةةةةةل ال تع  ين من فن مكان من 

وفي فن وقت، ك ا فصةةبح من ال  كن الحصةةو  

    ال ع ومات ال تنو ة بسةةةةةةةاولة مي امكانية 

تقوي اةةةةا، وفدى هةةةةرا التطور ملي  اور ن   

تع ي يةةة فكلر فةةا  يةةة من الن   التق يةةديةةة ومن 

 فه اا األنشطة اإللكترونية.

التي يقو  باةةا مذ تعتبر األنشةةةةةةةطةةة التع ي يةةة     

ال تع   في فثنةةاا التع   اإللكتروني  ةةامالً ما ةةاً 

في تحصةةةي ت ل  ع ومات،  حي  تعرفاا سةةةال ون 

(Salmon,2002   بتناا فنشطة يقو  باا ال تع )

ئا  ي وذلك   بر االنترنت تحلا      التع   الت

 من خال  فدوات اتصا  مت امنة وغير مت امنة.

( 2006بيتم وبو ،في حين يعرفاا كل من )    

    فناةةةا فن   ةةةل يقو  بةةةت الُ تع   كةةةالقرااة 

 والكتابة وال ناقشة الج ا ية  بر االنترنت.

-Eيط د     األنشطة اإللكترونية مصط ح    

activities     وهو يعبر  ن فنشطة التع

ال تئا  ة  بر االنترنت، وتتنو  األنشطة 

  : حل اإللكترونية التي ي كن فن يقو  باا الُ تع

األسا ة والت ارين ال تع قة باألهداد التع ي ية، 

وتك يف ال تع  ين بتداا ماا  ملل   ل 

ال   صات وال شاريي واالنتاج، والتئكير 

والتتمل في ا قاموا بقرااتت ومشاهدتت وس ا ة 

ولت  القة باألهداد التع ي ية، وال ناقشات مي 

ة ال مالا وال ع  ، وتنئير   ل او تجربة بصور

فردية فو ج ا ية تعاونية مي االقران وال ع  ، 

البح   ن ال ع ومات بشت  صورها وفشكالاا 

ال  ت ئة     االنترنت وقوا د ال ع ومات 

االلكترونية، مثارة قضايا    ية متع قة ب وتو  

ما من خال  االستئادة من مصادر التع    بر 

االنترنت، االطال      الحوار حو  

 قوقلع ي ية من خال  تطبيقات ال وتو ات الت

فو ال نتديات التئا  ية  2التع ي ية فو فدوات الويب

وال شاركة بإبداا الرفن من خال  غرد 

( )غ و ، Rowntree, D, 1999الدردشة )

 (.2011( )ابراهي   و بد الح يد، 2007

ك ةةةا ترتب  األنشةةةةةةةطةةةة االلكترونيةةةة بةةةالن ريةةةة 

 ن شةةةةةةي  البنا ية؛ حي  ترى فن ال عرفة  بارة

يت  بناؤه بواسةةةةةطة كل متع   في اطار فا ت، من 

خال  خطوات نشةةةةةةةطةةة في الع  يةةة التع ي يةةة، 

وال تع  ون في هره الحالة يعت دون     فنئسةةا  

في بنةةةاا ال عرفةةةة  ن طريد رب  ال ع ومةةةات 

الجديدة ب ا لديا  من معرفة سةابقة بدالً من قبو  

يةةة ال ع ومةةات من ال ع  ، وفي هةةرا ترى البنةةا 

فن  Social Constructivism االجت ةةةا يةةةة 

التع   نشةةةةةةةةةاط اجت ةةةا ي؛ حيةةة  فن ال تع  ين 

يجةةةدون ال عن  من ال برات الئرديةةةة ل  تع  ، 

ومن خال  التئةةا الت االجت ةةا يةةة، ومن خال  
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  ل ال تع  ين في فريد الع ل التي ت كنا  من 

االسةةةةةةةتئةةةةادة من مع ومةةةةات وخبرات االخرين 

(، وكةةةرلةةةك 2007ون، ( )زيت1998)درويش، 

ترتب  االنشةةةةةةةطة االلكترونية بالن رية ال عرفية 

القةةا  ةةة     التع   ال ت رك  حو  ال تع   فاي 

تشةةةةجعت     ال شةةةةاركة النشةةةةطة والئعالة، ك ا 

ترا ي الئروق الئرديةةة بين ال تع  ين، وفه يةةة 

مرا اة ن   التع   ال اص بكل متع  ، واالهت ا  

تعت ةةد     ت  ين  بةةالع  يةةات العق يةةة وكةةرلةةك

ال عرفة في ذاكرة الطالب واسترجا اا ل  واقف 

 (.2007الجديدة )سرايا، 

ك ةةا ترتب  األنشةةةةةةةطةةة االلكترونيةةة بن ريةةة     

النشةةةاط التي تسةةةع  ال  تحقيد فقصةةة  قدر من 

اا: فن  باد  ال شةةةةةةةاركة ل  تع  ، والتي من فه  م

النشاط ن ا  يض   دة ن   فر ية بيناا  القات 

، وتعدد وجاات الن ر في ال وتةةةةةةةو  مترابطة

حد، والت ير ال الز  ل نشةةةةةةةاط  بر الئترات  الوا

ال منية خاصة بعد  اور االنترنت واالتصاالت 

وال عرفة، والتناقضةةات التي هي مصةةدر الت يير 

تؤدن ال  االبتكةةارات في مجةةا  ال  ةةارسةةةةةةةةةة 

(Gary M,2011.) 

ي كن تحديد فه ية االنشةةةةةةةطة في الحئا         

كة ال تع   وميجابية، وا ت اده     ذاتت مشةةةةةةةار

في    ية التع  ، ومسةةةةةةةا دتت في فا  الحقا د، 

وال ع ومةةات بصةةةةةةةورة ف  د، وتوفير الئرص 

ل  ارسةةةةةتاا بشةةةةةكل ذاتي، ك ا تع ل     توفير 

الئرص ل تئكير والتتمل بصةةةورة فردية، وتعطي 

فرصةةةةةةةةةة لتبةةةاد  األفكةةةار والقي  بين ال تع  ين 

    نواحي القوة والضعف وتساه  في التعرد 

لديا ، وتحقد فهداد متنو ة وب سةةةتويات   يا، 

تئةةةةا ةةةةل مي ال حتوى وال ع    ل ك ةةةةا تحقد ا

 (. 2011وال تع  ين )ابراهي   و بد الح يد، ، 

هناك العديد من األنشةةةةطة التئا  ية التي ي كن    

فن يقو  باا الُ تع   في التع   اإللكتروني مناا ما 

(و Amestrong,1994ذكةةره فمسةةةةةةةةتةةرونةةج )

( ملةةةل 2008(و )الكنةةةدرن، 2008)سةةةةةةةعيةةةد، 

البح   ن مع ومات حو  موتةةةةةةةو ات معينة 

ية فو  بات االلكترون في مواقي االنترنت فو ال كت

 التع ي ية. قوقلفدوات وتطبيقات 

التع ي يةةةة حقيبةةةة  قوقةةةلحيةةة  تعةةةد تطبيقةةةات    

مجانية من التطبيقات التي تت  اسةةةتضةةةافتاا  بر 

وفير التواصةةل والتعاون بشةةكل فكلر االنترنت لت

فعالية بين  ناصةةةةةةةر الع  ية التع ي ية ال  ت ئة، 

والتي مناةةا: بريةةد  قوقةةلوذلةةك من خال  فدوات 

ومي تي الةةدردشةةةةةةةةة الصةةةةةةةوتيةةة  Gmail قوقةةل

وال ر ية ال دمجتين في هره األداة، باإلتةةةةةةةافة 

  Google Doc قوقةةلال  محرر مسةةةةةةةتنةةدات 

لرن يتيح فرصةةةةةةةة التعاون بين ال تع  ين مي  وا

بعضةةةةةا  البع      مسةةةةةتند واحد ومشةةةةةاركة 

ال ع ومات بسةةةةاولة، وي كن لكل متع   االحتئا  

بالتحك  في االشةةة اص الرين يشةةةارك مسةةةتنداتت 

معا ، والتحك  في االشةةةةةةة ةةةاص الةةرين ي كنا  

الدخو  ال  حسةةةابت في فن وقت، باإلتةةةافة ال  

فنت ي كن أل داد كبيرة من ال سةةةةةت دمين انشةةةةةاا 

ك ساحة توفرها  Siteت دا  موقي الكتروني واس

Google  ل  سةةةت دمين إلنشةةةاا موقي شةةة صةةةي

 (. 2012)جاتريدج، 

 مشكلة البحث:

م ةةةا سةةةةةةةبد ومي ب وق  فجر الرق نةةةة ترى    

الباحلة فنت في مجا  تدريم مقررات تكنولوجيا 

التع ي ، فن االسةةةةتراتيجيات ال تبعة ا ن ال ت ا  

لرلك  لدرجة األول   با يدية تعت د     ال ع    تق 

يصةةةةةبح التع   ال معن  لت، وال يسةةةةةتطيي ال تع   

ة ال تط بات األسةةةةاسةةةةيتع   ال ئاهي  التي تُعد من 

لئا  ال عةةةارد الع  يةةةة ال ن  ةةةة من ال بةةةاد  

، والقوانين والن ريةةةاتف وفي انتقةةةا  فثر التع  

ولكي تت  االسةةةةةةتئادة من فدوات تكنولوجيا التع   

اإللكتروني في التدريم يقترح است دا  األنشطة 

التئةةا  يةةة اإللكترونيةةة القةةا  ةةة     الحوسةةةةةةةبةةة 

 قوقةةلالسةةةةةةةحةةابيةةة في التةةدريم وفقةةاً لتطبيقةةات 

ا التع ي يةةة،  ال ؤت ر توصةةةةةةةيةةات من وانطالقةةً

(  ٢٠١٣ اإللكتروني) ل تع   اللةةةةاني اإلق ي ي
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 التع   مجةةةةاالت في الع  ي البحةةةة  بتشةةةةةةةجيي

 نجةةةةاحاةةةةا، و وامةةةةل وتةةةةتثيراتاةةةةا اإللكتروني

 ل ج عيةةة الةةدولي اللةةاني ال ؤت ر وتوصةةةةةةةيةةات

قدي  (٢٠١٣التع ي  ) لتقنيات الع انية  م يد بت

 والطال  لئا  ل  ع  ين والتشةةةةةةةجيي الد   من

 التع   لتقنيات التربوية ال سةةةةةةةتجدات وتطبيد

السحابية، م ا سبد ي كن تديد مشك ة  والحوسبة

البحةةة  في التعرد     فةةةا  يةةةة األنشةةةةةةةطةةةة 

اإللكترونيةةة التئةةا  يةةة القةةا  ةةة     الحوسةةةةةةةبةةة 

السةةحابية     التحصةةيل الدراسةةي واالتجاه نحو 

ات جةةامعةةة التع ي يةةة لةةدى طةةالبةة قوقةةلتطبيقةةات 

 بيشة.

 أسئلة البحث:

مةا فةا  يةة االنشةةةةةةةطةة االلكترونيةة التئةا  يةة  .1

القا  ة  ل الحوسبة السحابية     التحصيل 

ت ةةةةدا   ب اةةةةارات اسةةةةةةة ل رتب   ل عرفي ا ا

بات جامعة  لدى طال حاسةةةةةةةو  في التع ي   ال

 بيشة؟

مةةا اتجةةاهةةات الطةةالبةةات نحو اسةةةةةةةت ةةداما   .2

  األنشةةةةةةةطة اإللكترونية التئا  ية القا  ة   

 الحوسبة السحابية بتطبيقات قوقل التع ي ية؟    

هل يوجد فرق دا  محصةةةةةةةا ياً في اتجاهات  .3

الطالبات نحو اسةةت دا  االنشةةطة االلكترونية 

التئا  ية القا  ة     الحوسةةةةةةةبة السةةةةةةةحابية 

بتطبيقةةةةات قوقةةةةل التع ي يةةةةة في التةةةةدريم 

ية التي  تدريب لدورات ال جامعي يع ن مل  ا ال

ي مجا  تطبيقات الحاسةةةةةةب ت قتاا الطالبات ف

 ا لي في التع ي ؟

 أهداف البحث:

يادد البح  الحالي مل  قيا  فا  ية األنشةةةةةطة 

اإللكترونيةةة التئةةا  يةةة القةةا  ةةة     الحوسةةةةةةةبةةة 

التع ي يةةة لطةةالبةةات  قوقةةلالسةةةةةةةحةةابيةةة لتطبيقةةات 

 جامعة بيشة،     كل من:

التحصةةيل الدراسةةي في مقرر الحاسةةب ا لي  .1

 في التع ي .

اتجاهات الطالبات نحو األنشةةةطة اإللكترونية  .2

التئا  ية القا  ة     الحوسةةةةةةةبة السةةةةةةةحابية 

بتطبيقةةات قوقةةل التع ي يةةة لطةةالبةةات جةةامعةةة 

 بيشة.

تةةتثير مت ير الةةدورات التةةدريبيةةة في مجةةا   .3

تطبيقةةات الحةةاسةةةةةةةةةب ا لي     اتجةةاهةةات 

الطالبات نحو اسةةت دا  االنشةةطة االلكترونية 

  الحوسةةةبة السةةةحابية في التئا  ية القا  ة   

 تدريسا  الجامعي.

 أهمية البحث:

قد يُسةةةةةةةا  هره البح  وما يترتب   ياا  .1

من نتةةةا ج في تقةةةدي  األدلةةةة والبراهين 

    فعالية تطبيد األنشةةةطة االلكترونية 

القا  ة     الحوسةةبة السةةحابية، وفثرها 

     تحسين م رجات التع  .

من ال حت ل فن تسةةةةةةا د ف ضةةةةةةاا هياة  .2

ريم     تطبيد فوسةةةةةي لألنشةةةةةطة التد

الةةتةةئةةةةا ةة ةةيةةةةة اإللةةكةةتةةرونةةيةةةةة فةةي دا ةةرة 

اسةةةةةةةتراتيجياتا  التدريسةةةةةةةية والتدريبية 

ل وصو  مل  نواتج تع   ففضل وتحقيد 

 فهداد التع   ال رجوة.

رب ةةةةا تُئيةةةةد في مسةةةةةةةةةةا ةةةةدة ال ع  ين  .3

وال ربيين في زيةةةةادة دوافي ال تع  ين 

نحو التع   ونحو التطبيقات التكنولوجية 

 يلة.الحد

 فروض البحث:

ً  نةةد مسةةةةةةةتوى  .1 يوجةةد فرق دا  محصةةةةةةةةا يةةا

( بين متوسةةةةةةةطي درجات ال ج و ة 0‚05)

التجريبية التي تدر  باسةةةةةت دا  )االنشةةةةةطة 

االلكترونيةة(، وال ج و ةة الضةةةةةةةةابطةة التي 

ست دا  )االنشطة االلكترونية(  تدر  بدون ا

    التحصةةةةةةةيل ال عرفي ال رتب  ب اارات 

  ي .است دا  الحاسو  في التع

لطالبات اتجاهات ايجابية نحو اسةةةةةةةت داما   .2

لألنشةةةةةةةطة اإللكترونية التئا  ية القا  ة     
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الحوسةةةبة السةةةحابية بتطبيقات قوقل التع ي ية 

 في التدريم الجامعي.    

ً في اتجةةةاهةةات  .3 يوجةةد فرق دا  محصةةةةةةةةةا يةةةا

الطالبات نحو اسةةت دا  االنشةةطة االلكترونية 

سةةةةةةةحابية التئا  ية القا  ة     الحوسةةةةةةةبة ال

بتطبيقةةةةات قوقةةةةل التع ي يةةةةة في التةةةةدريم 

ية التي  تدريب لدورات ال جامعي يع ن مل  ا ال

ت قتاا الطالبات في مجا  تطبيقات الحاسةةةةةةب 

 ا لي في التع ي .

 مجتمع وعينة البحث:

يت لل مجت ي البح  في طالبات قس      النئم  

وريا  االطئا  في ك ية التربية بجامعة بيشةةةة، 

ح  فقد ت  اختيارها قصةةةةدياً، فت ل ت فما  ينة الب

في طالبات ال سةةةةتوى اللال  بقسةةةة ي     النئم 

ال سةةةةةةةج ين ل قرر الحاسةةةةةةةب وريا  االطئا  

 االلي في التع ي .

 أدوات البحـث: 

ية التي     بارات التحصةةةةةةةي  باحلة االخت ف دت ال

تقيم فا  ية األنشطة اإللكترونية     التحصيل 

لدى طالبات جامعة  التع ي ية قوقلنحو تطبيقات 

بيشة )اختبار قب ي وبعدن(، ك ا ت  م داد مقيا  

 التجاه الطالبات نحوه.

 حدود البحث:  

-1438ت  تطبيد هرا البح  في العا  الدراسةةةةي 

ه، في قا ات ومعامل قسةةةة  تقنيات التع ي  1439

بك يةةة التربيةةة جةةامعةةة بيشةةةةةةةةة،  لقيةةا  فةةا  يةةة 

األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة التئةةا  يةةة القةةا  ةةة     

الحوسةةةةبة السةةةةحابية     التحصةةةةيل الدراسةةةةي 

قات  جاه نحو تطبي بات  قوقلواالت طال التع ي ية ل

 .جامعة بيشة

 مصطلحات البحث:

 :E-activitiesاألنشطة اإللكترونية  .1

مجرا ياً هي " الطرق واألسةةةةاليب وال  ارسةةةةات 

ً  بر  التع ي يةةةة التي يقو  باةةةا ال تع   ملكترونيةةةا

االنترنةةت، لكي تحلا      التع   التئةةا  ي، من 

التع ي ية، وذلك من خال   قوقلخال  تطبيقات 

ما يبرلت ال تع   من جاد  ق ي وبدني وبالتعاون 

مي زمال ت ومشةةاركتا  بإرسةةا  مسةةاه ات في ا 

بينا  وفي حةةل الت ةةارين واألنشةةةةةةةطةةة ال تع قةةة 

 بتهداد التع  . 

 :Achievementالتحصيل  .2

ية و    النئم بتنت " منجاز  -  رفت قامو  الترب

  ةةةل مةةةا فو محراز التئوق في ماةةةارة معينةةةة 

 (.1960)نجار، 

يعرد اجرا يةةاً: بةةتنةةت هو مج و  الت يرات فو  -

التعديالت في السةة وك التي تنشةةت  ندما يسةةتجيب 

ال تع   ل برنةةةامج فيصةةةةةةةبح التحصةةةةةةةيةةةل )الع   

ال تحقد( وهو برلك نتاج ما تكشةةةةةةةف  نت األداة 

ال صةةةةةة  ة لقيا  هرا الت ير في السةةةةةة وك وهي 

 ادة  بارة  ن اختبارات التحصةةةةةيل، وف  هره 

 باره  ن اختبارات قب ية وبعدية.الدراسة هي  

 : Trendsاالتجاه:  .3

ال سةةةةةتوى مجرا ياً يقصةةةةةد بت اسةةةةةتجابة طالبات 

بك ية اللال  بقسةةةةةةة      النئم وريا  االطئا  

التربية جامعة بيشةةةةةةة اإليجابية فو السةةةةةة بية نحو 

اسةةةةت دا  األنشةةةةطة اإللكترونية التئا  ية القا  ة 

سحابية بتطبيقات  التع ي ية  قوقل    الحوسبة ال

 لطالبات جامعة بيشة.

  google Application قوقلتطبيقات .4 

ف(     فناةةا " 2012) Google قوقةةلتُعرفاةةا 

 Google قوقلمج و ة من التطبيقات التابعة لـةة

وتشة ل خدمات فسةاسةية من شةتناا ال سةا دة في 

تسةة ح  تمسةةتضةةافالع ل، وهي  بارة  ن خدمة 

ل شةةةةةركات وال ؤسةةةةةسةةةةةات التع ي ية باسةةةةةت دا  

ب ا في  Googleمج و ة متنو ة من منتجات 

، ومحرر مسةةةةةةةتنةةدات Gmail قوقةةلذلةةك بريةةد 

 قةةةةوقةةةةل، ومةةةةواقةةةةي Google Docs قةةةةوقةةةةل

Google Sites الخ، وهي حةةةل متكةةةامةةةل... ،

 ل تواصل والتعاون وال شاركة مي االخرين.

 Computingالحوسببببببببة السبببببببحابية  .4

Cloud  
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والتكنولوجيةةةا رد ال عاةةةد الوطني ل  عةةةايير  

(NIST)  الحوسةةةةةةةبة السةةةةةةةحابية بتناا" فن وذج

ت كين شةةةةا ي مال   ل وصةةةةو      الشةةةةبكة بناا 

    الط ةةةب ل ج و ةةةة مشةةةةةةةتركةةةة من موارد 

 )الشةةةةةةةبكةاتالحوسةةةةةةةبةة التي ت ةت تاياتاةا ملةل 

وال واد  ف ووحدات الت  ين ف والتطبيقات ....( 

بسةةةةةةةر ة وبتقل جاد  واطالقاا وي كن توفيرها 

مدارن فو تةةئةةةةا ةةةةل مةةي مةةوفةةر الةة ةةةةدمةةةةة". ) 

.Trivedi.2013.p:18. ) 

 فناا:التعريف االجرا ي     

" من ومة تقنية خدمية تتيح ل  سةةةةةةةت د  ت  ين 

م ئاتت وبياناتت     خواد  الحوسبة السحابية في 

صةةةةةورة م ئات ي كنت الوصةةةةةو  لاا  ن طريد 

فن زمةةان دون فن االنترنةةت من فن مكةةان وفي 

 ".يات  بالكيئية التي تع ل باا هره ال دمة 

 منهجية البحث:

واإلجابة  ن لإليئاا ب قتضيات هره الدراسة      

الوصةةةةةةئي فسةةةةةةا تاا اسةةةةةةت دمت الباحلة ال ناج 

والتجريبي ل الامتا ا لطبيعة وفهداد الدراسةةةة 

 ً بناًا     ذلك ، ومن ث  تح يل النتا ج محصةةةةةةةا يا

السةةةةةعي لب وق فهداد الدراسةةةةةة؛ فإن وفي مطار 

الدراسةةة سةةود تتناو  ال حاور وال وتةةو ات 

 التالية:

 أوالً: مفهوم األنشطة االلكترونية التفاعلية:

 مفهوم التفاعل اإللكتروني:

( الةةتةةئةةةةا ةةةةل 2009 ةةرد )الةة ةةةةديةةةةان، 

اإللكتروني بتنت االتصا  والتواصل بشكل نش  

ج يي ومسةةةت ر باسةةةت دا  األدوات التئا  ية بين 

 نةةةاصةةةةةةةر الع  يةةةة التع ي يةةةة في ن ةةةا  التع ي  

الطالب وال ع   وال حتوى والتقنيات -اإللكتروني

من فجل -الحديلة في االتصةةةةةةةاالت وال ع ومات

 .تحقيد األهداد ال رجوة لارا النو  من التع ي 

( 2009 رد )الشةةةةةةةرقةةاون و بةةد الرزاق،    

التئةةا ةةل اإللكتروني: بةةتنةةت التئةةا ةةل     نطةةاق 

 ن بعد ويكون متعدد االتجاهات بت داد  واسةةةةةةي

م ت ئةةة وبتن ي ةةات م ت ئةةة ل  ج و ةةات داخةةل 

بياةةةةة التع   التي تجعةةةةل ال تع   فعةةةةاال، وهةةةةره 

 .الئعالية تؤثر ميجابيا في ال تع   وا خرين

 & Muirhead)  ةةةةرد مةةةةيةةةةرهةةةةد وجةةةةوا   

Juwah, 2004 )  اإللكتروني بةةتنةةت  التئةةا ةةل

ثة فو حوار بين شةةةةةةة صةةةةةةةين ف و فكلر تت  محةاد

بطريقة مت امنة فو غير مت امنة بوساطة فدوات 

التئةةا ةةل في التع ي  اإللكتروني ملةةل: مؤت رات 

الئيةديو والبريةد اإللكتروني وغيره ةا، من فجةل 

بة  ن  ميصةةةةةةةا  ت رية راجعة فورية، فو اإلجا

التسةةةاؤالت واالسةةةتئسةةةارات في فوقات م ت ئة، 

بين ويتخر التئا ل فشةةةةةةةكا   دة فإما فن يكون 

ال تع   وال حتوى فو بين ال تع   وال ع   فو بين 

؛ م ا   ال تع   والتقنية فو بين ال تع  ين فنئسةةةةا 

 اإللكترونية التئا  ية األنشةةطةسةةبد سةةيت  تناو  

كنو  من فنوا  التئةةةا ةةةل اإللكتروني في بياةةةة 

 التع   اإللكتروني.  

 مفهوم األنشطة اإللكترونية التفاعلية:

 رد كةةةةل من ) ابراهي  ،و بةةةةد الح يةةةةد ،   

( األنشةةةطة اإللكترونية بتناا مج و ة من 2011

ال  ةةارسةةةةةةةةات التع ي يةةة التي يؤدياةةا ال تع  ون 

داخةل البياةة التع ي يةة فو خةارجاةا من خال  مةا 

قا ل يولت  لت ال تع   من جاد  ق ي وبدن  وف بر ي

واهت ةامةاتةت وقةدراتةت ب ةا يسةةةةةةةةا ةده     التع   

، ك ةةا وميجةةابيةةةقةةا       مشةةةةةةةةاركتةةت الئعةةا  ال

يسةةةةةةا ده     اكتسةةةةةةا  ال اارات ال تنو ة في 

 م ت ف ال جاالت.

( مل  فن األنشةةةةةةةطةةة 2011فشةةةةةةةةار )ط بةةة،     

اإللكترونية التع ي ية هي فنشطة تع ي ية يقو  باا 

الطال  في بياة التع   اإللكتروني وتستادد من 

  ل شةةةةةةيا معين والتئا ل  فيخاللاا االندماج 

بينا  سةةةةةةةواا في ال ع ومات فو األفكار فو تباد  

 مصادر التع  .

( 2010 رفاا كل من )ال طيب، والرماتنة    

مل  فن األنشةةةةةةةطة اإللكترونية هي مج و ة من 

األنشةةطة ال صةةاحبة واألنشةةطة ال ت  ة ل  ناهج 

الدراسةةةةةةية التي يقو  باا ال ع  ون والطال  من 
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ال نةةاهج خال  اإلنترنةةت، وذلةةك ب ةةا يع ز دور 

 الدراسية.

و رفاةةةةا كال من )متولي، وربيي  بةةةةد 

( األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة بةةتناةةا 2008ال ةةالد، 

مج و ة من األنشطة ال ص  ة باست دا  برامج 

الك بيوتر ويت  تنئيةةرهةةا في بياةةة الويةةب، ويكون 

لكل نشةةةةةةةاط مناا هدد محدد، وتقو      مبدف 

 التكامل والتتابي والتسةةة سةةةل في م طاا ال برات

 بحي  تكون كل خبرة مك  ة ل  برة السابقة لاا.

الخصببببببببائص العببامببة لونشبببببببطببة اإللكترونيببة 

 التفاعلية الجيدة:

فكدت دراسةة كال من )متولي، وربيي  بد 

(     فنةةةت يوجةةةد العةةةديةةةد من 2008ال ةةةالد، 

اال تبارات التي ينب ي مرا اتاا  ند تصةةةةةةة ي  

 األنشطة اإللكترونية ل طال  وهي: 

 نة ة  الةاةةةةادد لةألنشةةةةةةةةطةةةة الةتة ةطةية  الة ة

اإللكترونيةةة بحيةة  تتضةةةةةةة ن محتوى تع   

وفسةةةةةاليب تع   مناسةةةةةبة لطبيعة الطال  في 

 م ت ف مراح ا  الدراسية. 

  تد   األهداد طة التع   التي  ك ا فن فنشةةةةةةة

التع ي ية الر يسةةية تحدت تطوراً في خبرات 

الطال  ون و في مااراتا  فكلر من الطال  

هره األنشةةةطة،  الرين ال يدرسةةةون باسةةةت دا 

وذلةةك في ماةةارات الةةراكرة طوي ةةة ال ةةدى، 

وال عرفةةةةة ال ن  ةةةةة، وحةةةةل ال شةةةةةةةكالت، 

وماارات الئا ، وتحسين التئكير الرياتي، 

وزيةةةةادة اإلبةةةةدا ، وتن يةةةةة مئاو  الةةةةرات، 

 وتكوين اتجاهات ميجابية نحو التع  .

  فن تقو  النشةةةةةةةطةةةة اإللكترونيةةةة     فكرة

 تكامل ال برات.

 ا في شكل فنشطة ذات معن  فن يت  تص ي ا

 تلير اهت ا  الطئل وتكون مال  ة لت.

  رب  األنشةةةةةةةطة اإللكترونية بسةةةةةةةياق الحياة

الواقعية ل طئل، ومتاحة الئرصةةةةةة لت لتطبيد 

قات  يا مباد  البرمجة التي يتع  اا في سةةةةةةة

 فخرى متنو ة.

  فن ترتب  وتشةةةةةةةبي األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة

 اهت امات الطال  في هره ال رح ة.

  يت  تصةةةةةةة ي  كل نشةةةةةةةاط من األنشةةةةةةةطة فن

اإللكترونية بالشةةةةةةةكل الرن ي لل حاف اً قوياً 

 (.2006ل يا  الطال  )جون، وديئيد، 

      تصةة ي  األنشةةطة بالشةةكل الرن يسةةا د

 استلارة التجريب واالكتشاد  ند الطال .  

وآخرون   صبببببببوفي كمبببا  كر كبببل م   

( أن خصبببببببائص األنشبببببببطة اإللكترونية 2008

 جيدة تتمثل في:التعلمية ال

  وجود فكلر من وسةةةةةةةي  فن فن تكون ذات

وسةةةةةةا   متعددة نو فو صةةةةةةورة او مقاطي 

فيديو حي  فن الوسةةةةا   ال تعددة تحئ  فكلر 

باه ال تع  ين  جر  انت حاسةةةةةةةةة وتت ي  ب من 

 واسترجا  ما ت  تع  ت بساولة.

  يجب فن تكون األنشةةةةةطة اإللكترونية دا  ة

هةةره لجةةانةةب التئةةا ةةل بةةتنوا ةةت حيةة  تكون 

األنشةةةةةةةطة فداة لتئعيل التئا ل من خال  ما 

يت قةاه الطةالةب من ت ةريةة راجعةة والتي تعةد 

 ترورية ل تقد  في    ية تع   الئرد.

   يجةةب ان تن   التعةةاون بين الطال  حيةة

تشةةةةةةةير كلير من الةةدراسةةةةةةةةات مل  التةةتثير 

 اإليجابي ل تعاون في    ية التع  .

  يجةةب فن تكون واقعيةةة بحيةة  تقةةد  فرص

ال  لتحقيد منجاز يراه الطالب حقيقيا فو ل ط

ذا قي ة وفن تتحدى وت ا  وتشةةةةةةةجي الطال  

لةةتةةحةة ةةةةل الةة ةة ةةةةاطةةر وتةةجةةةةاوز الةةتةةقةةيةةةةدات 

الشةةةة صةةةةية، وفن تترك هره األنشةةةةطة فثرا 

 ميجابيا في حياة ال تع  ين.

  تع ةةل     تن يةةة ماةةارات التئكير ال  ت ئةةة

 لدى الطال .

 . تسا د     بناا ال عرفة لدى الطال 
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 توى األنشطة اإللكترونية التع ي ية تشتد مح

 من فهداد ال حتوى التع ي ي.

  ت ود الطةةالةةب ب ع ومةةات  الجيةةة ومثرا يةةة

 مناسبة ل ستوى فدااه.

  تتيح األنشةةةةةةطة اإللكترونية تطبيد ال عارد

 وال اارات في مواقف جديدة جيدة.

 .تقد  خبرات تع ي ية متكام ة 

 طال  يجب ان تحئ  األنشةةطة اإللكترونية ال

    التع  ، وتشةةةةةجعا      اإلبدا  وتلرى 

 خبراتا  ال  ت ئة.

  فن تكون األنشةةةةطة اإللكترونية مضةةةة نة في

 خطوات تص ي  الدر .

ثببانيبباً: أنوان االنشبببببببطببة االلكترونيببة في التعل  

 اإللكتروني:

تُعد األنشةةةةةةةطة اإللكترونية فحد فسةةةةةةةاليب 

ي كن است داماا وتو يئاا من  التيالتع   النش  

خال  بياةةةةة التع    بر الويةةةةب ومناةةةةا: التع   

ال ناقشةةةةةةةة  مج و ات  بر الويب، فيالتعاوني 

اإللكترونيةةةةة، العصةةةةةةةف الةةةةرهني اإللكتروني، 

نقةةةةا   ل لوحةةةةات ا كترونيةةةةة،  نتةةةةديةةةةات اإلل ل  ا

ية، التواصةةةةةةةل  بر ال يل، ك ا تتعدد  اإللكترون

اس و  ف لالً يتض ناا كل  التيوتتنو  األنشطة 

ال ناقشةةة اإللكترونية قد تتضةة ن فنشةةطة مت امنة 

ملل ال حادثة واسةةةةةةةت دا  غرد الدردشةةةةةةةة، فو 

ال ؤت رات  ن بعد، وقد تتضةةةةة ن فنشةةةةةطة غير 

فو  اإللكترونيمت امنةةة ملةةل اسةةةةةةةت ةةدا  البريةةد 

 الرهنيلوحات النقا ، ك ا فن اسةة و  العصةةف 

ة يتط ب اسةةت دا  العديد من األنشةةطة اإللكتروني

 بر الويةةب ملةةل اسةةةةةةةت ةةدا  مج و ةةات البريةةد 

اإللكتروني فو ال نتةةديةةات فو اسةةةةةةةت ةةدا  برامج 

 (2011التئا ل  بر الويب وال دونات ط بة)

( مل  فن هناك 2010) ال وسةةةونوفشةةةار 

تجدد مسةةةةةت ر ألشةةةةةكا  اسةةةةةت دا  تقنيات التع ي  

وال ع ومةةةات في تصةةةةةةة ي  وتنئيةةةر األنشةةةةةةةطةةةة 

رها فه ية في ا التع ي ية، وي كن اسةةةةةتقصةةةةةاا فكل

 ي ي:

  الرسبببببببوم والملصبببببببقببببات التو بببببببيحيبببة

وهي من الوسةةةةا   التي تح   والكرتونية:

الطال      التئكير النةاقةد من خال  قرااة 

 هره ال  صقات الرسو  وتح ي اا ومقارنتاا 

  متوفرة على ل ميببببة ا ي ل ع ت ل برمجيببببات ا ل ا

من خاللاا يت  تقدي  مج و ة من  االنترنت:

االنشةةةةةةطة والتدريب وال  ارسةةةةةةة التي تقد  

ل طال  باسةةةت دا  الحاسةةةو  بقصةةةد محدات 

ت يرات في السةةةةةةة وك يؤدن مل  تشةةةةةةةكةةةل 

ماةةةارات التئكير واالسةةةةةةةتنتةةةاج في مواقف 

تع ي يةةةة الكترونيةةةة فو مةةةدمجةةةة في التع ي  

 التق يدن الصئي.

 :كن من وي المكتبات الرقمية وااللكترونية 

خال  هةةره ال كتبةةة تحسةةةةةةةين الةةد   ال قةةد  

لألنشةةطة الصةةئية والالصةةئية داخل وخارج 

 غرفة الدراسة.  

 :حيةة  يت   البريببد والمنتببديببات االلكترونيببة

اسةةةت داما ا لد   األنشةةةطة التع ي ية الراتية 

والتعةةةاونيةةةة في مجةةةاالت البحةةة  وطرقةةةت 

ومراجعة ال قاالت البحلية ل طال  متةةةةةةافة 

 ةا في تحةديةد موا يةد تسةةةةةةة ي  السةةةةةةةت ةداما

 األنشطة ال كت  ة والتعيينات الصئية. 

 :ية وهي  بارة  ن  المختبرات االفترا ببببببب

م تبرات مصةةةةةةة  ةة     برمجيةات ثالثيةة 

األبعاد ويقو  الطالب باختيار نو  التجربة 

الع  ية وفدواتاا وطريقة مجرااها ويتئا ل 

 معاا خال     يات التجريب.

 لعبباديببة والمحوسببببببببببة األلعبباا التعليميببة ا

حي  تقو  بدور ما  في تع ي   وااللكترونية:

الصةةةةةةة ةةار من خال  األنشةةةةةةةطةةة التع ي يةةة 

ال ص  ة بصورة جيدة وم تعة   ياا، ومن 

فمل تاةةةا: البطةةةاقةةةات ال صةةةةةةةورة، وفلعةةةا  

 التركيب، واأللعا  االلكترونية ال تطورة.
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 :حي  ي كن  المواقع والمصببادا االلكترونية

ألنشةةةةطة التع ي ية فو بناا دمجاا كج ا من ا

 األنشطة التع ي ية     فساساا.

 التفاعلية: أنماط تقدي  األنشطة اإللكترونية

فشةةةةةةةارت دراسةةةةةةةة كل من ابراهي  و بد 

( مل  فن فن ةةةةاط األنشةةةةةةةطةةةة 2011الح يةةةةد )

 التئا  ية تت لل في ا ي ي: اإللكترونية

: األنشبببببببطببة االلكترونيببة المو هببة وهي .1

يحددها ال ع   والتي األنشطة القا  ة التي 

تشةةةةةت ل      ناوين ل  واقي اإللكترونية 

    شةةةةةةةبكةةةةة االنترنةةةةت، وال رتبطةةةةة 

ب وتةةةو  التع   بتشةةةكالاا ال تنو ة، من 

خةةال  قةةرااة الةة ةةعةة ةةومةةةةات الةة ةةعةةرفةةيةةةةة 

بال ئاهي  وال اارات وفسةةةةةةةم  ال رتبطة 

التصةةةةةةة ي ، فو مشةةةةةةةاهدة ماارات فدا ية، 

ورؤية األ  ا  بشةةةةةكل يوفر     ال تع   

الةةوقةةةةت والةةجةةاةةةةد فةة  الةةوصةةةةةةةةو  ملةة  

 ال ع ومات ذات الص ة.

األنشبببببببطبببة اإللكترونيبببة  ير المو هبببة  .2

الطريقةةةةة التي يتبعاةةةةا في تقةةةةدي  وهي: 

بع  اإلرشةةةةةةةةةةادات والتوجياةةةةات الت  

تسةةةةةةةةةةا ةةةةد ال تع   ف  الوصةةةةةةةو  مل  

ال ع ومةةات ال رتبطةةة ب وتةةةةةةةو  التع   

وال تاحة     الشةةةبكة بتشةةةكالاا ال تنو ة 

ً لقةةدراتةةت وممكةةانيةةاتةةت، ودون تقييةةده  تبعةةا

ب واقي محةةددة، وذلةةك من خال  م طةةاا 

تاحية التي تسةةةةةةةا ده  بع  الك  ات ال ئ

     الوصو  مل  ال ع ومات.

وقد هدفت دراسةةةةة كل من ابراهي  و بد الح يد  

( مل  التعرد     فثر اختالد ن طي 2011)

غةةيةةر  –الةةتةةئةةةةا ةةةةل اإللةةكةةتةةرونةةي )الةة ةةتةة امةةن 

ت األنشطة اإللكترونية ال ت امن(، وفس وبي توجي

غير ال وجاةةةة( وتئةةةا  ا ةةةا      –)ال وجاةةةة 

تن ية ماارات تشةةةةةةةكيل ال  د والقي  الج الية 

لدى طال  التربية الئنية، وتكونت  ينة الدراسة 

( طالباً ت  توزيا      فربي مج و ات 60من )

تجريبيةةةةة، وا ارت النتةةةةا ج وجود فرق دا  

وسةةةةطي ( بين مت0.05محصةةةةا يا  ند مسةةةةتوى )

درجات الطال  الرين اسةةةةةةةت دموا ن   التئا ل 

االلةةكةةتةةرونةةي )الةة ةةتةة امةةن( والةةطةةال  الةةةةريةةن 

اسةةةةةةةت ةةةةدموا ن   التئةةةةا ةةةةل االلكتروني )غير 

الختبار التحصةةةةيل  البعدنال ت امن( في القيا  

وبطةةةاقةةةة تقيي  القي  الج ةةةاليةةةة لع ةةةا   ال عرفي

الطال  ال  فية لصالح الطال  الرين است دموا 

ل االلكتروني غير ال ت امن، ك ةةةا ن   التئةةةا ةةة

ف ارت النتا ج وجود فرق دا  احصةةةةةةةا ياً  ند 

درجات الطال   متوسةةطي( بين 0.05مسةةتوى )

الرين يسةةت دمون األنشةةطة اإللكترونية ال وجاة 

والطال  الرين يسةةت دمون األنشةةطة االلكترونية 

الختبةةةةار  البعةةةةدنغير ال وجاةةةةة في القيةةةةا  

قي  الج الية لصةالح وبطاقة ال ال عرفيالتحصةيل 

الطال  الرين اسةةةةةت دموا االنشةةةةةطة االلكترونية 

 ال وجاة.

ثببالثبباً: دوا المتعل  في األنشبببببببطببة اإللكترونيببة 

 التفاعلية:

ية ةكةن لة ة ةتةعة ة  مةن خةال  األنشةةةةةةةةطةةةةة 

اإللكترونية فن يتع   ما يريد فن يتع  ت في الوقت 

الرن ي تاره وبالسةةةر ة التي تناسةةةبت، ك ا ي كنت 

فن يتع   وي طئ في جو من ال صةةةوصةةةية، ك ا 

ي كنت ت ط  بع  ال راحل التي يراها سةةةةةا ة، 

فو غير مناسةةبة، كرلك ي كنت اإل ادة واالسةةت ادة 

يحتاجت، ويتيح ل  تع   ك ا ها ال من بالقدر الرن 

ال ع ومات في متناو  يده )سةةةةةةةويدان، ومبارز، 

2007 .) 

 استل ار في فاألنشطة اإللكترونية تسا د

     يكون فالتركي  فياا الطالب، وجاد وقت

  ناا، البح  مجرد وليم ال ع ومات اسةةةت دا 

 آرااه  ن ل تعبير ل  تع   تتاح الئرصة وبالتالي

 مع ومات، من   يت اط ي ما تةةوا ف  وففكاره

 واالسةةةةةةةت اةةةةار، وتطوير الحئظ مجرد وليم

 لةةةةدى الع يةةةةا التئكيريةةةةة وال اةةةةارات القةةةةدرات
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 ماا  ألن والتقوي ، والتركيب كالتح يل الطالب،

 حئظ واسةةةةةةةت اةةار تتط ةةب ال االسةةةةةةةتراتيجيةةة

 ال يةةا  اسةةةةةةةت ةةدا  تتط ةةب ومن ةةا ال ع ومةةات

)ابراهي ، و بةةةد الح يةةةد،  واإلبةةةدا  والتةةةتمةةةل

2011 .) 

اابعاً: دوا المعل  في األنشبببببببطة االلكترونية 

 التفاعلية:

يؤدى ال ع   دوراً فا الً ف  بناا النشةةةةطة 

االلكترونيةة التئةا  يةة، وان من تةةةةةةة ن ماةامةت 

اإل داد والت طي  والتنئير لع  ية التدريم الت  

تشةة ل داخ اا فنشةةطة تع ي ية صةةئية وال صةةئية. 

يحسةةةةةةةن ال ع   الت طي  واإل داد والتنئير  ولكي

لاةةره األنشةةةةةةةطةةة ف ن ال ا  جةةداً فن يكتسةةةةةةةةب 

لك،  بر يا   ال ع ومات وال اارات التي تؤه ت ل ق

ومن تةةةةةةة ناا معرفتت بتسةةةةةةةم بناا األنشةةةةةةةطة 

التع ي ية، وكرلك خطوات بنااها وتنئيرها )فبو 

 (.2008سعيدن، 

( فن ال ع   1، 2012ويرى )ال رسةةةةةةة ، 

ور فن مسةةةةةؤوليتت تنحصةةةةةر في ي طئ لو تصةةةةة

الع ل داخل الئصل الدراسي، ذلك الن كليراً من 

فهداد ال ناج الدراسي والتي يسع  مل  تحقيقاا 

تتحقد من خال  األنشةةةةةةةطةةةة التي ي ةةةارسةةةةةةةاةةةا 

الطال ، ول  ع   فغرا  محددة من هرا النشاط 

 مل  تحقيقاا ومناا: يسع 

  يقو  ال ع   بتعريف فه ية األنشةةةةةطة وكيئية

شةةةةةاركة فياا ون ا  الع ل داخل الج ا ة ال 

ويت  هرا التعريف في بداية كل  ا  دراسي، 

ويشةارك فيت ال ع  ون بحسةب ت صةصةاتا  

 واألنشطة ال رتبطة باره الت صصات.

  يشجي ال ع  ون طالبا      ال شاركة في

األنشطة و  يا  فن يبينوا ألولياا األمور 

فه ية هره ال شاركة و ا دها التربون 

 والنئسي     فبنا ا .

      ال ع   النةةاجح   يةةة فن يتئد وطالبةةت

النشةةاط الرن سةةيقومون بت في ج ا ات وفن 

يوجا  ليقس وا فنئسا  مل  ج ا ات ص يرة 

اا  لتعرد كل ج ا ة     الدور ال ناط ملي

جيةةةد  ل ع ةةةةل ا ل و  يةةةةة فن يايئ  رود ا

 وممكاناتت وفماكنت ووقتت وفهدافت.

 دف مي الطال  بوتةةي يجب     ال ع   فن يب

خطة ل ع ل الج ا ي وان يشةةةةةارك الج ا ة 

في حل ال شةةةةةةةكالت والصةةةةةةةعوبات التي قد 

تعترتةةةةةةةاةةةةا وان يوجااةةةةا  نةةةةد الت طي  

 والتنئير.

  ًفن يكون ال ع   ملقئاً واسةةةةةةةي األفد ومؤمنا

بدور العالقات اإلنسةةةةةةةانية الطيبة في تربية 

الطال  تربية سةةةةةةة ي ة، وان يكون قدوة في 

كت و القاتت اإلنسةةةةانية، وان صةةةةئاتت وسةةةة و

يكون مبتكراً مبةةةد ةةةا مقبالً     الجةةةانةةةب 

الع  ي الةةةةرن يعينةةةةت     الن و ال اني 

 ال ست ر.

  فن يتصةةةةةةةف ال ع   بالركاا والح اسةةةةةةةة في

الع ةةل فنجةةاح النشةةةةةةةةةاط يرتب  بصةةةةةةةئةةات 

ال شةةةةةةةرد   يةةة وقةةدراتةةت والةةركةةاا مط ةةب 

فساسي لئا  الطال  وحسن قيادتا  بتس و  

 قدي  ففكار مبتكرة.دي قراطي وت

 التفاعلية: سادساً: تصمي  األنشطة اإللكترونية

من اسةةةةةةةت ةةةدا  تقنيةةةات التع ي  وال ع ومةةةات في 

األنشةةةةةةطة التع ي ية تسةةةةةةا د الطال      م ادة 

تن ي  ال ع ومةةةات وتكييئاةةةا وت كننا  من رؤيةةةة 

 العالقات الداخ ية بين مكونات ال حتوى الع  ي.

ت دا  تئعيل فسةةةاليب مذ ي كن من خال  هرا االسةةة

األنشةةةةةةطة التع ي ية التعاونية بصةةةةةةي  الكترونية 

بحي  يت  تقسةةةي  الطال  مل  مج و ات نقاشةةةية 

الكترونيةةةةة صةةةةةةة يرة لتحقيد فهةةةةداد تع ي يةةةةة 

مشةةةةةتركة، وي كن دمج فنشةةةةةطة التع   الج ا ي 

ال حوسب فو االلكتروني ل يادة التئا ل ال تباد  

 .بين طال  ت ك ال ج و ات

تقنيةةةةات التع ي  وال ع ومةةةةات  وب ةةةةا فن

قامت في فسةةةةةةاسةةةةةةاا التربون     تع ي  تئريد 
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التع ي ، فةةةإن من ال  كن تو يئاةةةا إلكسةةةةةةةةةةا  

الطال  ال برات بطريقةةة ذاتيةةة بحيةة  يع  ون 

فنئسةةةا  بنئسةةةا ، ويقو  ال ع   بتصةةة ي  الدرو  

بطريقة مت رك ة     خصةةةةةةةا صةةةةةةةا  الئردية 

وحةةدات المسةةةةةةةت ةةدمةةا التع   ال برمج، والتع   بةة

 .النسقية

ك ةةا ي كن فن يتع   الطةةالةةب بةةالن ةةرجةةة 

وال حاكاة ولعب األدوار في األنشةةةةةةطة التع ي ية 

الالصةةئية  بر نقل ففكاره فو خبراتت من زمال ت 

ومليا  باسةةةةةةةت دا  برمجيات تع ي ية محوسةةةةةةةبة 

 .إلكسةةةا  الطال  ان اط من السةةة وك ال رغو 

ات وال شةةةك فن اسةةةت دا  تقنيات التع ي  وال ع وم

يسةةةةةا د     تصةةةةة ي  فنشةةةةةطة تع ي ية تسةةةةةا د 

الطال      خو  خبرات جديدة قد تتصةةةةةةةف 

اا تسةةةةةةةا ده      بال  اطرة، ك ا فن في الواقي 

الت يةةل، وال  ةةامرات التع ي يةةة االفتراتةةةةةةةيةةة، 

وتجع ةةت من بعةةد ذلةةك مبتكرا ومبةةد ةةا، وتعةةدنه 

 & ,Grableل عايشة متط بات ال ستقبل التقنية 

et al, 2005)كل  ا ، فإن دمج التقنيات (، بشةةة

في األنشةةطة التع ي ية تضةةئي   ياا )ال وسةةون، 

2012:) 

 .تئا  ية بين الطالب ومحتوى ت ك األنشطة 

 .ميجابية وحيوية 

  كئةااة في االسةةةةةةةتجةابةة ل ئروق الئرديةة بين

 الطال .

 .قدرة     تقدي  الت رية الراجعة الئورية 

 .  تنو ا في طرق التقدي  والتع 

األنشبببببببطببببة  عبر الببببداو  تصبببببببمي  خطوات

 التفاعلية: اإللكترونية

)اسةةة ا يل، ( و2010فشةةةار )ال وسةةةون، 

ملةة  فن خةةطةةوات بةةنةةةةاا األنشةةةةةةةةةطةةةة ( 2009

 اإللكترونية تتض ن ال راحل الر يسة التالية:

* مرحلببببة التحليببببل: وفيهببببا يقوم المعل  أو  

 المصم  بـ: 

   م ةةداد رؤيةةة ل نشةةةةةةةةاط التع ي ي من حيةة

 والتئصي ية.فهدافت العامة 

  تح يل احتياجات الطال  وخصةةا صةةا  من

الئكرية  حي  تحديد ف  اره  ومسةةةةةتوياتا 

وقةةةدراتا  ال اةةةاريةةةة وخ ئيةةةاتا  اللقةةةافيةةةة 

 وممكاناتا  الع  ية وميولا  ورغباتا .  

   تحديد األهداد الس وكية ل نشاط؛ ويقو

 بتج  تاا وترج تاا مل  فهداد ص يرة.

 ال اا   ت طي  محتوى النشاط وتحديد

ال ط وبة فيت وتج  تاا بشكل ي كن معت 

 تحوي اا مل  صي ة تقنية.  

  تح يةةةل    يةةةات اإلنتةةةاج ال توقعةةةة فيحةةةدد

ال تط بةةات التقنيةةة واختيةةار نو يةةة التقنيةةة 

ملةةةةل: البرمجيةةةةة ال حوسةةةةةةةبةةةةة فو ال وقي 

االلكتروني، واختيار وسةةةةةةةا   االتصةةةةةةةا  

  التع ي ية ال ناسبة لاره التقنية والتي تست د

فو تنتج إليضةةةاح ال ئاهي  واألفكار وشةةةرح 

 محتوى األنشطة التع ي ية.

    .تحديد التك ئة اإلج الية لع  يات اإلنتاج 

مرحلببة التصبببببببمي : وفيهببا يقوم المعل  أو *  

 المصم  بـ:

 .تص ي  محتوى األنشطة التع ي ية 

   مخراج ال حتوى الع  ي لألنشةةةةةةةطة، بحي

يوتةةةةةةةي بتتةةابي سةةةةةةة م وسةةةةةةةاةةل لألفكةةار 

بتسةةةةةةة و   وال ئاهي  والن ريات والقوانين 

 يرا ي قدرات الطال . 

      تص ي  ال حتوى التدريبي فنيا وج اليا

 learningصةةةةورة مواد تع ن  وسةةةةا طية )

objects ت كنن الطال  من التع   الةةراتي )

ت.   وال وجن

 تصةةةةةةة ي  الوسةةةةةةةةا   الئنيةةة تطبيد مبةةاد  

والنئسةةةةةةةيةة والتربوية في تصةةةةةةة ي  التقنيةة 

ال  تةةارة بحيةة  يت  جةةر  االنتبةةاه وتع ي  

الةةةراكرة وتكرار ال ع ومةةةات واسةةةةةةةتلةةةارة 

 النشاط اإليجابي ل  تدر .
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مرحلببببة التطوير: وفيهببببا يقوم المعل  أو * 

  المصم  بـ:

  وتةةةةةةةي السةةةةةةةينةةةاريوهةةةات وال  ططةةةات

ل  طوات  (flowchartsاالنسةةةةةةةيةةةةابيةةةةة )

التطبيقيةةة لإلنتةةاج والتنئيةةر الئعةةا  ل  ت ف 

 متط بات األنشطة التع ي ية.

   وتةةةي األجندة التئصةةةي ية مقرونة بالجدو

 ال مني إلنتاج التقنية ال  تارة.

  ر تحويل ال طة مل  شةةةكل ت طيطي مصةةةون

يوتةةةةةةةح اإلجرااات الالزمةةة حت  مك ةةا  

 الع ل. 

* مرحلببببة اإلنتببببا : وفيهببببا يقوم المعل  أو  

 المصم  بـ: 

  منتاج مواد التع ن  الوسا طية بحي  تدمج في

محتواهةةةا كةةةافةةةة ال كونةةةات الوسةةةةةةةةةا طيةةةة 

 التئا  ية.

  تحويل ال حتوى النصةةةي مل  قوالب متعددة

الوسةةةةةةةةا   ومتحركةةة تقو      التئةةا  يةةة 

واألدا ية، وتوتةةةةةح باألشةةةةةكا  والرسةةةةةو  

ال تدر  والجاذبة النتباهت،  ال ليرة لدافعية

مادة تع  ية وسةةةةةةةا طية مكونا  وتكون كل 

لنشاط تع ي ي كامل وقا  ا براتت، ك ا ينب ي 

 ند منتاج هره ال واد مرا اة معايير الجودة 

 الضرورية لض ان النو ية القياسية ل  نتج.

مرحلة التقوي : وفيها يقوم المعل  أو المصم  * 

 بـ:

 ال تةةةدربين ومةةةدى قيةةةا  فداا ال ةةةدربين و

تةةةتثير هةةةره التقنيةةةة في تحسةةةةةةةين معةةةارد 

 وماارات وكئايات الطال .

   نا ي وال تامي لقيا اسةةةةةةةت دا  التقوي  الب

ومةدى  يالتع ي مسةةةةةةةتوى اإلنجةاز واألداا 

 تحقد األهداد التع  ية.

  اسةةةت دا  اسةةةتطال ات الرفن واالسةةةتبانات

د اتجةةاهةةات ومواقف ال تةةدربين نحو  لتعرن

  ية التقنية. األنشطة التع ي

 اإللكترونية: األنشطة تصمي  معايير

من فه  ال عايير التي يجب توافرها  ند 

تصةةةةةةة ي  فنشةةةةةةةطة ملكترونية جيدة في تةةةةةةةوا 

لتع ي  هي  الن ريةةةةات الحةةةةديلةةةةة لتصةةةةةةة ي  ا

 ال الكي،، )(2009)الشةةةةةةةرقاون،  بد الرازق، 

 :(2010 الب  ،(، )2008

ل ط وبةةةةة  .1 ي يةةةةة ا ع  ت ل تحةةةةديةةةةد األهةةةةداد ا

 وصةةياغتاا صةةياغة مجرا ية بشةةكل صةةحيح

بحي  فن يكون الادد من البرنامج التع ي ي 

واتةةةحاً ومصةةةاغاً صةةةياغة جيدة وباإلمكان 

 .قياست

ينب ي ان يكون محتوى البرنةةامج منةةاسةةةةةةةبةةاً  .2

 .ل ستوى ال تع  

لاة   .3 لطةال  وميةو مرا ةةةةاة خصةةةةةةةةةةا و ا

 .واتجاهاتا 

فن يتصةةةةةةةف البرنامج بال رونة والشةةةةةةة و   .4

 .والتكامل

 . اة الئروق الئردية بين الطال مرا .5

باألهداد  .6 طت  با قة ال حتوى التع ي ي وارت د

 .ال حددة ل برنامج

تنو  األنشطة التع ي ية وارتباطاا باألهداد  .7

 .وال حتوى التع ي ي ل برنامج

تنو  االسةةةةتراتيجيات التع ي ية ال سةةةةت دمة  .8

 .في تص ي  وتطبيد البرنامج

ج توفير ال صةةةةةةةا و الئنية لتصةةةةةةة ي  ومنتا .9

البرنامج من حي  تن ي  ال ادة ال عروتةةةةةة 

وترتيب  اور ال ع ومات     الشةةةةةاشةةةةةة، 

 .و ر  ال حتوى في تس سل ومنطقية

    فن يتضةةة ن البرنامج ج يي  ناصةةةر الوسةةةا

ال تعددة من نو مكتو  وصةةةةةةةور ورسةةةةةةةو  

 .ثابتة ومتحركة ومؤثرات صوتية وموسيق 

  فن يةةحةةتةةون الةةبةةرنةةةةامةةج  ةة ةة  الةةتةةعةة ةةيةة ةةةةات

لتوتةةةةةةةيح الاةةدد من البرنةةامج والتوجياةةات 

 .ومسا دة الطال      است دامت
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   متةةاحةةة الئرصةةةةةةةةةة ل  تع   ل تحك  في  ر

 .ال ع ومات بالبرنامج حسب ميولت وقدراتت

  فن يتسةةةةةةة  البرنامج بالبسةةةةةةةاطة والوتةةةةةةةوح

 .والحداثة والدقة الع  ية

  توفير الت ةةريةةة الراجعةةة الئوريةةة وال بةةاشةةةةةةةرة

 .لطال بشةةكل مسةةت ر ومناسةةب السةةتجابات ا

ومرا ةاة التنو  في الت ةريةة الراجعةة سةةةةةةةواا 

 .بالنسبة ل عبارات فو ل صور والرسو 

  يحسةةةةةةةن فن يبةدف البرنةامج التع ي ي الجيةد ب ةا

يجر  انتباه ال تع   وذلك باسةةةةةت دا  الرسةةةةةو  

 والةةةة ةةةةطةةةةوط والةةةةرسةةةةةةةةةةو  الةةةة ةةةةتةةةةحةةةةركةةةةة

(Animation)  

  ينب ي ان يتوافر في البرنةةةامج التع ي ي  ةةةدد

تت ي  بالتشةةةةةةعب والتدرج من  كاد من األمل ة

 .السال مل  الصعب

  يجب فن تتوافر الرسةةةةو  واألشةةةةكا  الصةةةةور

ال تحركة واالصوات وغيرها لتوتيح األمل ة 

 بالنسبة ل ئاة الع رية الدنيا )األطئا (.

 توفير مسةةةةةةةةةا ةةدة (Help)  ل  تع   حسةةةةةةةةةب

اسةةةةةةتجابتت، فن مرا اة احتياجات او متط بات 

  .جال تع   فو مست د  البرنام

  في حالة تكرار ال تع   ل  طت نئسةةةةةت وبعد

توفير ال سةةةةةةةةا ةدة لةت من قبةل البرنةامج، 

برنةةةةامج العالج  يجةةةةب فن يوفر لةةةةت ال

(Remediation)  ل عرفة الصوا. 

  ينب ي فن يتوافر اختبار في نااية كل ج ا

لقيةةا  مةةا تع  ةةت ال تع   ومةةا حققةةت من 

فهداد وينب ي فن يرا ي في االختبار ان 

 ئاً  ن األمل ة التي اسةةةةةةت دمت يكون م ت

في التدريب مسبقاً، وفن يتدرج من السال 

مل  الصةةةةةةةعةةب وفن يعطي ال تع   ت ةةريةةة 

بل البرنامج ومعرفة  راجعة فورية من ق

 .النتيجة بعد االنتااا من االختبار

 Cloud computingالحوسبة السحابية:       

هي مصةةةةةةةط ح يشةةةةةةةير مل  ال صةةةةةةةادر 

ال توافرة تحةةت الط ةةب واألن  ةةة الحةةاسةةةةةةةوبيةةة 

والتي تسةةةةةةةتطيي توفير  ةةدد من  الشةةةةةةةبكةةة  بر

ال ةةدمةةات الحةةاسةةةةةةةوبيةةة ال تكةةام ةةة دون التقيةةد 

بال وارد ال ح ية بادد التيسةةير     ال سةةت د ف 

وتشةةةةةة ل ت ك ال وارد مسةةةةةةاحة لت  ين البيانات 

والنسةةخ االحتياطي وال  امنة الراتيةف ك ا تشةة ل 

قةةدرات معةةالجةةة برمجيةةة وجةةدولةةة ل  اةةا  ودفي 

البريد اإللكتروني والطبا ة  ن بعد، ويسةةةةتطيي 

التحك  في هره  بالشةةةبكة ال سةةةت د   ند اتصةةةالت

  ُ ن س  ال وارد  ن طريد واجاة برمجية بسيطة تُبَ

وتتجةةةاهةةةل الكلير من التئةةةاصةةةةةةةيةةةل والع  يةةةات 

 .الداخ ية

( فن الحوسةةةةةبة السةةةةةحابية 2011يركر ال نيرن )

ً وهي  هي التوجةةت الر يم في العةةال  ك ةةت حةةاليةةا

 ير من شكل صنا ة البرمجيات توجت حقيقي سي

وتكنولوجيةةةةا ال ع ومةةةةات في العةةةةال ، ومن ث  

سةةتت ير ج يي القطا ات وسةةتكون طريقة ل حياة 

في ال سةةةةةةةتقبةل، ملةل االنترنةت؛ حية  فصةةةةةةةبح 

بةةةاإلمكةةةان مل ةةةاا ج يي البيةةةانةةةات وال ع ومةةةات  

حدة كبيرة يت  حئ اا  بة وا حا ئات في سةةةةةةة وال  

وتوفير      االنترنةةت وم ةةادتاةةا  نةةد الط ةةب،

موارد ل  سةةةةةةةت ةةةةدمين في فن وقةةةةت بطريقةةةةة 

دينةةةاميكيةةةة؛ م ةةةا يؤدن مل  ان ئةةةا  التك ئةةةة 

والتركي      ال اا  األسةةةةةاسةةةةةية بدالً من ادارة 

 تكنولوجيا ال ع ومات.

 مفهوم الحوسبة السحابية:

    الرغ  من فن هناك  دة تعريئات ل حوسةةةبة 

نت ن وذج  ية، مال ان ج يعاا تتئد في ف حاب السةةةةةةة

لدفي بقدر االسةةةةةةةت دا  جدي د يقو      ن وذج ا

لةة ةةوصةةةةةةةةو  بةة ةةرونةةةةة ملةة  مةةوارد األجةةاةة ة 

والبرمجيةةات من خال  االنترنةةت، والسةةةةةةة ةةاح 

ل شةةةةةةةركةةةةات ل ئ  التكةةةةاليف وزيةةةةادة األداا 

والتعريف الرن يبدوا فنت ج ي كل هره العناصةةر 

هو تعريف ال عاةةد الوطني األمريكي ل  عةةايير 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
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وسةةبة السةةحابية والتقانة والرن ينو     فن الح

هي فن وذج لت كين الوصةةةةةةةو  الةةةدا   وال ال   

ل شةةةبكة بناًا     الط ب، وال شةةةاركة ب ج و ة 

من موارد الحوسةةةةةةةبةةة )الشةةةةةةةبكةةات، وال واد ، 

وحدات الت  ين، والتطبيقات وال دمات( والتي 

ي كن نشةرها وتوفيرها بسةر ة مي بر  فقل جاد 

 من قبةةل اإلدارة فو التئةةا ةةل مي مجا  ال ةةدمةةة

(NIST.2011.2.) 

 اهمية ومزايا الحوسبة السحابية:

فشةةةةةةةارت العديد من الدراسةةةةةةةات واالبحات مل  

فه ية الحوسبة السحابية وم اياها والتي مناا ما 

 ي ي:

تع ةةل     توفير موارد تقنيةةة ال ع ومةةات  .1

 لج يي ال ن  ات.

تع ةةةةل     تسةةةةةةةريي األ  ةةةةا  من خال   .2

 السر ة في نقل األفكار مل  منتجات.

 ال رونة والكئااة في است دا  ال وارد. .3

 القدرات التعاونية. .4

خئ  متط بةةةةات البنيةةةةة التحتيةةةةة لتقنيةةةةة  .5

 ال ع ومات وتكاليف الد  .

التق يةةةل من    يةةةات الترقيةةةة والصةةةةةةةيةةةانةةةة  .6

 ال ط وبة.

ت احةةةةةةةةةتةةةةةةةةةيةةةةةةةةةاجةةةةةةةةةا تةةةةةةةةة ةةةةةةةةةبةةةةةةةةةيةةةةةةةةةة .7

 ,Chen(؛ Cisco.2010.2ال سةةةةةت دمين)

et al., 2012)( ؛)؛   2011، الةة ةةنةةيةةرن)

(Skiba et  al, 2011)  ؛(Powell, 

2009 ). 

ك ا ان هناك تطبيقات تربوية وتع ي ية في مجا  

است دا  الحوسبة السحابية؛ حي  فشارت دراسة 

(     فن تطبيقات الحوسةةبة 2014 بد الحئيظ )

السحابية ايست قاصرة     مجا  بعينت بل هي 

متعددة لتقد  خدماتاا في كل ال جاالت، ويقو  

، اناا "   Enomaly روبن كوهين من مؤسةةسةةة

توفر مرونة مئيدة لألفراد والج ا ات و ل اياات 

وال ؤسةسةات والشةركات     السةواا " هرا وقد 

امتةةةدت تطبيقةةةاتاةةةا مل  حقةةةل التربيةةةة والتع ي ، 

، فإن ث ة قوقلوبحسب تقرير حدي  صادر  ن 

مقباالً مت ايداً     من ومة الحوسةةةةبة السةةةةحابية 

خةةدمةةة تطبيقةةات  في القطةةا ةةات التع ي يةةة، وفن

التي فط قتاا الشةةةةةةةركة،  Google Apps قوقل

والتي تعو  بشكل ر يم     الحوسبة السحابية 

ماليين مست د  حو   8يست دماا حالياً فكلر من 

العال  ينت ون فق  مل  مكونات الع  ية التع ي ية 

من طال  ومدرسةةين ومؤسةةسةةات تع ي ية،  واذا 

ال دمة من    نا فن اج الي ال سةةةةةةةت دمين لاره 

م يون مسةةةةت د ،  25كافة القطا ات يصةةةةل مل  

 فإن قطا  التع ي  يشكل القس  األكبر .

التع ي يةةة كةةتحةةد تطبيقةةات  قوقةةلتعةةد تطبيقةةات 

الحوسةةبة السةةحابية من فشةةار وفه  تقنيات الجيل 

 قوقةةلاللةةاني ل تع   اإللكتروني، حيةة  فن موقي 

يعتبر فشةةةةةةار ال واقي     شةةةةةةبكة االنترنت من 

خال  تطبيقاتت ال  ت ئة فاو يتجاوز كونت مجرد 

محرك بحةة  مل  موقي يقةةد  خةةدمةةات تع ي يةةة 

مجةةةةانيةةةةة ل  تع  ين ورواد البحةةةة  الع  ي من 

 م ت ف الت صصات وم ت ف ال  ات.

( فن شةةةةةةةركة 2011فقد ذكرت دراسةةةةةةةة العبيد )

لح و  التقنيةةة قةةامةةت بتطوير الكلير من ا قوقةةل

ال ؤسةةةةةسةةةةةات  تطبيقاتاا فيلتسةةةةةايل اسةةةةةت دا  

تطوير التع ي ية بتشةةةةةةةكالاا ال  ت ئة  ن طريد 

 Google Appsالتربوية  قوقلتطبيقات  بع 

for Education فينم   فشةةةةةارت دارسةةةةةة، ك ا

(Vens.2010 فن جامعة والية فيوا بالواليات )

ال تحدة األمريكية قد تبنت بع  هره التطبيقات 

 استراتيجياتاا التع ي ية بالجامعة. في

 السحابية لمحوسبة األساسية الخصائص

 ت ي ها خصا و من مج و ة السحابة ل دمة

 :في وتت لل التق يدية االستضافة  ن

 Broadللشبكة  الواسع الوصول .1

network access 

 من ملياا والوصو  الشبكة  بر متاحة قدرات

 االست دا  تع ز والتي قياسية آليات خال 
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 غير اللرية فو الرقيقة الع يل منصات قبل من

 ال ح ولة، ذلك )الاواتف فم  ة ال تجانسة من

 لرا التش يل(  ال ح ولة ومحطات والحواسب

 يتوفر فن ي كن حي – مرنة خدمة فاي

 يشاا ك ا ال دمة من الق يل فو الكلير ل  ست د 

 .وقت معين فن وفي

 .Resource poolingالموااد  حزمة .2

 ل دمة السةةةةةحابية الحوسةةةةةبة موارد تج يي يت 

 متعدد ن وذج باست دا  ال ستا كين من العديد

 واالفتراتةةةةةةةيةةةة ال ةةةاديةةةة ال وارد م ت ف مي

 ت صيصاا وا ادة ديناميكي بشكل ال  صصة

  .ال ستا ك لط ب طبقا

 م ود قبل من كامل بشكل السحابة خدمة وتدار

 جااز ال سةةةةةةةتا ك سةةةةةةةوى يحتاج وال ال دمة،

 .اإلنترنت مل  والوصو  حاسب ش صي

 Rapid elasticityالسريعة  المرونة .3

 ناا  ومئرج مشروطة القدرات تكون فن ي كن

 لتوسيي ت قا يا، الحاالت بع  في مرن بشكل

 وب ا بسر ة وال  رجات ال دخالت نطاق

 غالبا ما ل  ستا ك، وبالنسبة .الطب مي يتناسب

 غير تكون فن في لإلمداد ال تاحة القدرات تبدو

 وفي فن ك ية بتن   ياا اال ت اد وي كن محدودة

 .وقت

 Measured serviceالخدمة  قيا  .4

 است دا  ت قا يا السحا  ن   وتع   تسيطر

 قيا      القدرة من االستئادة خال  من ال وارد

 ال دمة لنو  ال ناسب التجريد من معين مستوى

 فو ال كتبة تحتاجت ما بقدر فو فقل مقابل والدفي

  ر  ال عالجة، الت  ين، ذلك، ملا  ( ال ن  ة

 )ال ستئيد النش  وحسابات الترددن، النطاق

   ياا ال سيطر ال وارد است دا  مراقبة وي كن

 لكل من بالنسبة الشئافية وتوفير وال ركورة،

 ومستا ك سواا حد     وال ستا ك ال ورد

 (.NIST, 2011) ال ست دمة ال دمة

 Google Apps: التربوية قوقلتطبيقات  

for Education 

 التربوية قوقل تطبيقات ماهية

  ن  بةةةارة بةةةتناةةةا التربويةةةة قوقةةةل تطبيقةةةات

وتشةة ل  ال  ئات ت  ين فو البرامج من مج و ة

 قوقل بريد مناا الالزمة االتصةةةةا      فدوات

Gmailقوقل ومحادثة Google Talk    تقوي

 اإلنتاجية وفدوات Google Calendarقوقل 

 Google نصةةةةةةةية م ئات :قوقل مسةةةةةةةتندات(

Docs: text files ،(   البيةةةةانةةةةات وجةةةةداو 

spreadsheets  الةةةتةةةقةةةةديةةة ةةةيةةةة  ، والةةةعةةةرو

presentations ئحةةةةة ، وت صةةةةةةةيو  صةةةةةةة

 Googleقةوقةةةةل ومةواقةي (Google)الةبةةةةدايةةةةة

Sites بشةةةةةةةةةةةكةةةةةل تةةةةةقةةةةةد  األدوات وهةةةةةره 

 .  (Hamilton, 2012)مجاني

 ,Bennett)،  (Roy, 2011)اتئد كةةةةل من 

 قوقةةل من خةةدمةةة     تعريئاةةا بةةتناةةا: (2009

 النطاقات فسةةةة اا باسةةةةت دا  ل  سةةةةت د  تسةةةة ح

 التي قوقل منتجات من العديد مي ال  صةةةصةةةة

 ال  ت ئة. ك ا فناا مصةدار الويب تضة  تطبيقات

 ،والتقوي  ال ع ومةةةات بتبةةةاد  يسةةةةةةة ح مجةةةاني

 البع ، وتتضةة ن بعضةةا  الحية مي وال حادثة

 ل بريةد (قوقةل من ال ةدمةة ملةل بريةد مج و ةة

ل  ستندات  (قوقل مستندات ومحرر اإللكتروني(

 التقدي ية(، وي كن والعرو  البيانات وجداو 

 الوقت نئم في نئم ال ستند     الع ل ل ج يي

 بشةةةةكل تحسةةةةينت وكرلك التصةةةةحيحات إلجراا

 .تشاركيت بطريقة حيون

 التطبيقةةات، من البةةاحلةةة بةةتناةةا ح مةةة تعرفاةةا

مجاني،  بشةةةةةكلGoogle قوقل شةةةةةركة وفرتاا

 ومحرر ،Gmail قوقةةةةل بريةةةةد وتتضةةةةةةةة ن

 Google Docs Google قوقل مسةةةةةةةتندات

 ، وشةةةةةةةبكةGoogle Calendar قوقل وتقوي 

 Googleقةةوقةةةةل ، ومةةواقةةي+Googleقةةوقةةةةل

Sitesقوقل ، ومحادثة  Google Talk والتي 

لتن ية  التشةةةةارك  التع   بطريقة اسةةةةت داماا ت 

شة في  ماارات ف ضاا هياة التدريم بجامعة بي

 تص ي  ال قررات االلكترونية. 
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  :التربوية قوقل تطبيقات أبرز

 ت  وقد التربوية، قوقل تطبيقات من العديد هناك

 هره الدراسة، في كح مة تطبيقات ستة است دا 

 :األساسية التطبيقات با تبارها

 Gmailقوقل  بريد -أ

و  ؛ ) طار،(Roy, 2011)يرى كل من  

 ال دمة هره ( فنت من خال ٢٠١١ كنسةةةةةةةاره،

 من االتي: ال ست د  يت كن

 موقي     قوقل تطبيقات في االشةةةةةةتراك 

 الويب.

 البريد مل  والوصو  الدخو  تسجيل م ادة 

فن  ومن العال ، في مكان فن من ال اص

 و    الويةةب تصةةةةةةةئح     قةةادر جاةةةاز

 باإلنترنت. االتصا 

  تعتبر فاي ال سةةةةةةةت د  واجاةالتعامل مي 

 منافسياا. بين من واألكلر ساولة األسر 

  مسةةةةتندات ومحرر قوقل بتقوي  االتصةةةةا 

 مي تطبيقةةات يت امن قوقةةل فبريةةد قوقةةل،

 بسالسة. مباشرة األخرى قوقل

  ت كن ا ضةةةةةةاا هياة التدريم من االحتئا 

 البريةةد رسةةةةةةةةا ةةل بيةةانةةات لكةةافةةة بقةةا ةةدة

 مي ال ع ومات ففضل ل شاركة اإللكتروني

 الطال .

 الئور من  ومناقشةةةتاا     ال ع ومات نشةةةر

  التعاون. التع   مشاريي خال 

 فريد ملكتروني بريد حسةةةةةا  منشةةةةةاا     

 االجت ا ية لالتصاالت فق  اإلنترنت شبكة

 ل  سةةةةةةةت د  في كن الج ا ية، الدردشةةةةةةةة 

لدردشةةةةةةةة عددين فشةةةةةةة اص مي ا  دون مت

 Support for Group نوافر اسةةةةةةةت دا 

ال سةةةةاندة  األدوات من ذلك ويعتبر متعددة،

 Learning.الج ةةةةا ي التع   ألنشةةةةةةةطةةةةة

Activities 

  ويب كصةةةةةئحات مرفقات تن ي اا،  ر 

 Microsoft م ئةةةةات فو PDF من بةةةةدال

Office   يرغب  ندما مئيدا هرا ويكون 

 فسر . بشكل ال رفد  ر  في ال ست د 

 +Googleاال تماعية  قوقل شبكة .ا

 اجت ا ية شبكة ه  االجت ا ية قوقل شبكة

 Ajjan) فبرزها من ال  ايا من بالعديد تت تي

& Harsthone, 2008) : 

 الةةدوا ر وجود Circles والوسةةةةةةة Hash-

tag الج ةةةا يةةةة وال حةةةادثةةةات Huddles 

 الشةةةةةةةبكات ومواقي Sparksواالهت امات 

 التع ي ية. البياات في االجت ا ية

 كبير. حد مل  الطال  تع   ت يد 

 وال ع  ين، الطال  التئةةا ةةل بين تسةةةةةةةاةةل 

 األسةةةةةال من وتجعل وزمال ا ، والطال 

 التع       ية في ال شاركة الطال     

  Google Calendarقوقلتقوي  - 

 شبكة     شعبية األكلر قوقل تقوي  يعتبر

 البحةةةة  ب حرك يرتب  فاو اليو ، اإلنترنةةةةت

 يت ي  ك ا فنت اإلنترنت،     األكلر اسةةةت داما

 : ,Roy, 2011)باالتي ) 

  ويتيح االسةةةةةت دا ، وسةةةةةال مجاني، تقوي 

 الش صية وال شتركة. التقاوي  منشاا

 قوقل، بريد تطبيد مي بسةةةةةالسةةةةةة التكامل 

البريد  رسةةةةةةا ل تئحو قوقل لتقوي  في كن

 حي  من بال سةةةت د  ال اصةةةة اإللكتروني

 .واألوقات التواريخ

 التقةةةاوي   من متعةةةددة فنوا  منشةةةةةةةةةاا ي كن

 الشةة صةةية، التقاوي  :وهي قوقل، بواسةةطة

 لآلخرين ي كن التي العةةةةامةةةةة والتقةةةةاوي 

    شبكة اإلنترنت.  بر ملياا الوصو 

 واحد، وقت في متعددة تقاوي  بإدارة يسةة ح 

 مي التقاوي  الكام ة فو األحدات ومشةةةةاركة

يا، ذلك كل وم امنة ا خرين،  فن من آل

 مكان. 

 األحدات ج يي بتتبي ل  سةةةةةةةت د  يسةةةةةةة ح 

 بدراسةةتت ال تع قة الناا ية وال وا يد ال ا ة
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 ,Kieslinger et al) الشةة صةةية. وحياتت

2008) 

   :Google Docsقوقل مستندات-د

(؛ 2010كةةةةل مةةةةن )خةةةةئةةةةاجةةةةة ، يةةةةرى

((Adams, 2008،(Godwin, 2008)  ؛  

 :من ال ست د  يت كن ال دمة هره ف ن خال 

  الحاجة بدون برمجيات، مج و ة اسةةت دا 

 الش صي     الحاسب البرنامج توافر مل 

 لت.

 الحسا      مناا االنتااا بعد ال  ئات حئظ 

 مي ال  ئات ت ك الش صي، ومشاركة

 آخرين. فش اص

  حي  مجاني؛ ت  يني مستود 

Microsoft Office الرين ل طال  ي كن 

 تطبيقات مل  الوصو  يستطيعون ال

 لديا . ملبتت تكن ل  فوفيم فو مايكروسوفت

 كافة الت ييرات من االحتئا  بنسةةةةة ة     

 يكون فن وي كن التطبيد، في م ف فن

 .فق  ل قرااة النصوص مل  الوصو 

 ناةةاأل اجت ةةا يةةة ن   الن   هةةره ا تبرت 

ئات بتوزيي تسةةةةةةة ح مة فن ال   عا الوقت  ال

 األصدقاا. مي مباشرة ال  ئات ومشاركة

  من قبل قوقل مسةةةةةتندات محرر اسةةةةةت دا 

     معةةةةا ل ع ةةةةل الطال  من مج و ةةةةة

 من فكلر فو م ف منشةةةاا يتضةةة ن مشةةةرو 

 فو البيانات، فو جداو  النصةةةةوص، معالج

 اسةةةةةةةتراتيجيةةةة وفي التقةةةدي يةةةة، العرو 

 .اإلنترنت     قوقل مستندات محرر

  Google Sites قوقل مواقع-هـ

     صةةةئحة منشةةةاا ل  سةةةت د  وهي تتيح

 ، ي كنقوقل يسةةةةةةةتضةةةةةةةيئاا اإلنترنت شةةةةةةةبكة

 اختيارات مي يتئد ب ا هره الصةةئحة ت صةةيو

ئات، تح يل من ال سةةةةةةةت د   م النات فو ال  

 فو فو ال شةةةةةاريي، ال اا ، مدارة فو  و ة،ل جا

اا  تقوي  فو البريدية، القوا   ال ج و ة، ك ا فن

 Kieslinger)االست دا   ت اما، وسا ة مجانية

et al, 2008). 

  Google Talk قوقل محادثة-و

 نو واستقبا  ل  ست د  مرسا  وهي تتيح

 خال  من الصةةوتية والرسةةا ل الئورية الرسةةا ل

 اإلنترنةةت، ك ةةا تتيح  بر الاةةاتئيةةة ال كةةال ةةات

 الوقت في نصةةية رسةةا ل يرسةةل فن ل  سةةت د 

 تجعةةل ال فصةةةةةةةةدقةةا ةةت، ك ةةا فناةةا مل  الحقيقي

 البريد رسا ل     ل رد ا خر ينت ر ال ست د 

 كال يكون و ندما بت، ال اصةةةةةةةة اإللكتروني

 الوقت نئم في اإلنترنت شةةةةبكة     الطرفين

 مي يتحادثان معا شةة صةةين كوجود تكون فإناا

   (Hogben & Catteddu, 2009) بعضا ا

 قوقلمن خال  العر  السةةةةةةابد لتطبيقات 

 التربوية يرى الباح  تت ي  ب ا ي ي:

 ملبتةة التطبيقةات هةره تكون فن تتط ةب ال 

 ال ةةاصةةةةةةةةة ا لي الحةةاسةةةةةةةةب فجا ة    

 .بال ست دمين

  ت قا يا وتق ل الحاجة ال سةةةتندات بحئظ تقو 

 ل طبا ة.

 مسةةةةةةت د  لكل كبيرة ت  ينية سةةةةةةعة تتيح 

 مجاني. بشكل

 فن نشةةةةةةةر من وال ع  ين الطال  ت كن 

 ويب. كصئحة مستند

 شةةةبكة     النشةةةر فدوات اسةةةت دا  تسةةةال 

 .البرمجة ل ات لتع   الحاجة دون اإلنترنت،

 النطاق تةة ن يبق  شةةيا فكل آمنة، تعتبر 

 قبل من ملياا الوصةةةو  ي كن وال ال سةةةجل

 دخو . تسجيل لديت ليم فن ش و

 وال ع ومات،  البيانات خصةةةةةةوصةةةةةةية توفر

 الطال  تطور وتتبي

 اال راءات المنهجية للبحث: .1

سةةةةةةود نتناو  في هرا الج ا  رتةةةةةةاً 

إلجرااات تطبيد الةةدراسةةةةةةةةةة من حيةة : مناج 

البح ، ومت يرات الدراسة، ومن ث  تناو  كيئية 
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بناا ت ك األدوات واالجرااات، وفدوات الدراسة 

ومجت ي و ينة الدراسةة، واالسةاليب االحصةا ية 

ال سةةةةةةت دمة في تح يل البيانات وال تبعة ل تحقد 

    النحو التالي:من صدقاا، وذلك  

 منهج البحث:

لتحقيد فهداد الدراسة است دمت الباحلة ال ناج 

التجريبي ذو التصةةةةةة ي  شةةةةةةبت التجريبي باختيار 

 مج و ة تابطة وآخرن تجريبية.

 التصمي  التجريبي للبحث:

اسةةةةةةةت دمت الباحلة فحد فنوا  التصةةةةةةة ي ات 

 pre-testالتجريبيةةةة، وهو تصةةةةةةة ي  االختبةةةار القب ي 

بعةةةةدن  ل ل ج و ةةةة  post- testواالختبةةةةار ا ، مي ا

( فن 2006الضةةةةابطة والتجريبية، فقد ذكر )العسةةةةاد، 

في هةةرا التصةةةةةةة ي  يت  تعين االفراد     ال ج و تين 

تعينا  شةةةةوا ياً فوالً، ث  ت تبر كال ال ج و تين اختبارا 

قب ياً ، وبعد ذلك ت ضةةةةةةةي ال ج و ة التجريبية ل  ت ير 

ن ال ج و ة الضةةةةةةةابطة، وبعد ال سةةةةةةةتقل، ويحجب  

انتاةةاا مةةدة التجربةةة يت  اختبةةار ال ج و تين، اختبةةاراً 

بعدياً لقيا  األثر الرى فحدثت تطبيد ال ت ير ال سةةةةةةتقل 

في التصةةةةةةة ي ةات التجريبيةة الكالسةةةةةةةيكيةة، ذكر  ال  

( ويست د  بكلرة ن راً لساولة است دامت 317، 2007)

مالح ات فو في ج ي البيانات وتئسيرها ، حي  تج ي 

قياسةةةةات من ال ج و تين التجريبية والضةةةةابطة، وذلك 

قبةةةل البةةةدا في تنئيةةةر برنةةةامج تربون معين، و قةةةب 

االنتاةةةاا منةةةت، ويتحةةةدد تةةةتثير البرنةةةامج فو ال عةةةالجةةة 

التجريبيةةةةة ب قةةةةارنةةةةة الت ييرات التي تحةةةةدت ألفراد 

ال ج و ةةة التجريبيةةة ب قةةارنةةة الت ييرات التي تحةةدت 

  الضابطة.ألفراد ال ج و ة 

 ( 1جدو  رق  )
يو ح  نتيجة اختباا "ت " للمقاانة بي  متوسطي 

دا ات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في 

القيا  القبلي في االختباا التحصيلي للمعلومات 

 : المعرفية

قياسا 

 المقاانة

 المجموعة

 
 المتوسط العدد

االنحراف   

 المعيااي

قيمة 

 "ت"

دا ة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية 
 االستنتا 

 القبلي
0.91 1.91 12.17 35 التجريبية

6 
34 0.00 

ال تو د 

 2.71 12.22 35 الضابطة فروق 

( فن البيةةانةةات التي 1ياُلحظ من الجةةدو  رق  )  

ال توسةةةة  الحسةةةةابي واالنحراد  قي ةرصةةةةدت ل

ال عيارن لدرجات طالبات ال ج و ة التجريبية 

والضةةةةةةةةابطةةة في االختبةةار القب ي، فنةةت ال توجةةد 

فروق ذات داللةةة محصةةةةةةةةا يةةة بين متوسةةةةةةةطي 

تحصةةةةةةيل ال ج و ة التجريبية والضةةةةةةابطة في 

االختبةةار القب ي، م ةةا يةةد      فن ال سةةةةةةةتوى 

ل سةةتوى التحصةةي ي ل  ج و ة التجريبية ي اثل ا

 التحصي ي ل  ج و ة الضابطة.

حي  قامت الباحلة باختبار قب ياً، ومن ث  درست 

ال ج و ةةة التجريبيةةة بةةاسةةةةةةةت ةةدا  األنشةةةةةةةطةةة 

اإللكترونيةةة التئةةا  يةةة القةةا  ةةة     الحوسةةةةةةةبةةة 

التع ي يةةة )ال ت ير  قوقةةلالسةةةةةةةحةةابيةةة بتطبيقةةات 

ال سةةةةةةةتقل( بطريقة التع   ال دمج ، بين ا ت قيت 

بطة تدريسةةةياً باسةةةت دا  طريقة ال ج و ة الضةةةا

 Face-to-Faceالةةتةةقةة ةةيةةةةديةةةةة الةة ةةبةةةةاشةةةةةةةةةرة 

Learning وبعد انتااا مدة التجربة ت  اختبار  ،

ً ل قةةةارنةةةة نتةةةا ج  ال ج و تين اختبةةةارا بعةةةديةةةا

ال ج و تين لقيةةةا  االثر الةةةرى فحةةةدثةةةت تطبيد 

 ال ت ير ال ستقل.

 المتغيرات: 

 Independentالبببمبببتبببغبببيبببر البببمسبببببببببتبببقببببل  

Variable): 

يعتبر ال ت ير ال سةةةةةةةتقل لاره الدراسةةةةةةةة هو      

طريقة التع   ال دمج من خال  است دا  األنشطة 

اإللكترونيةةة التئةةا  يةةة القةةا  ةةة     الحوسةةةةةةةبةةة 

التع ي ية، واسةةةةةت دا   قوقلالسةةةةةحابية بتطبيقات 

 طريقة التع   التق يدن .

 :(Dependent Variableالمتغير التابع  
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ا اثر تطبيد ال ت ير هو النتيجةةة التي يقةةا  بعةة

اا، )العسةةةةةةةاد، (، ويت لل 2006ال سةةةةةةةتقل   ي

ال ت ير التةةابي في هةةره الةةدراسةةةةةةةةة التحصةةةةةةةيةةل 

واالتةةةةةجةةةةةاه  ،Achievementالةةةةةدراسةةةةةةةةةةةي 

Attitude. 

 مجتمع البحث وعينته:

 أوالً: مجتمع البحث :

تا ج     يت ن ما ي كن فن تُع      كل  نت  بت يُعرد 

ت لةةةل ( ، 2007) فبراهي ، وابوزيةةةد، البحةةة .

مجت ي الدراسةةة الحالية في ج يي طالبات قسةة ي 

    النئم وريةةا  االطئةةا  في ك يةةة التربيةةة 

ال سةةجالت في مقرر الحاسةةو  في التع ي  البال  

( شةةةةةعب، بجامعة 5( طالبة     )136 ددهن )

ه الئصةةةةةةةل 1437/1348بيشةةةةةةةة ل عا  الجامعي 

 الدراسي األو .

 ثانياً: عينة البحث: 

ة باناا مج و ة الوحدات تعرد  ينة الدراسةةةةةةة

التي ت  اختيارها من مجت ي الدراسةةةةةة لت لل هرا 

( ، وت  2010ال جت ي )القحطةةةةاني وآخرون،

اختيار العينة بطريقة قصةةةةةةةدية، حي  ت  اختيار 

شةةةعبتين من طالبات قسةةة ي     النئم وريا  

االطئا  ال سةةجالت ل قرر الحاسةةو  في التع ي  

ئصةةةل الدراسةةةي بك ية التربية جامعة بيشةةةة في ال

ه، احداه ا كانت مج و ة 1437/1348األو  

تجريبيةةة وآخرن تةةةةةةةةابطةةة، بحيةة  درسةةةةةةةةت 

ال ج و ة التجريبية مقرر الحاسةةةو  في التع ي  

باسةةةت دا  األنشةةةطة اإللكترونية التئا  ية القا  ة 

سحابية بتطبيقات  التع ي ية  قوقل    الحوسبة ال

ين ا ( ، ب35بطريقة التع ي  ال دمج ب    ددهن )

تدر  الضةةةةةةابطة ال قرر ذاتت باسةةةةةةت دا  التع   

(، وقد ت  اسةةةتبعاد 35التق يدن ال باشةةةر  ددهن )

الطةةالبةةات ال ت يبةةات  ن االختبةةار التحصةةةةةةةي ي 

القب ي، وبةةرلةةك اصةةةةةةةبح العةةدد االج ةةالي لعينةةة 

( طالبة من قسةةةة ي     النئم 70الدراسةةةةة هو )

 ريا  االطئا .

 أدوات البحث ومواده: 

د الدراسةةةةةةة واختبار فروتةةةةةةاا ت  لتحقيد فهدا

 است دا  األدوات وال واد التالية:

 فوالً : اختبار تحصي ي )قب ي، بعدن(

 ثانياً: مقيا  االتجاه.

 أوالً : خطوات تصمي  االختبااات التحصيلية:

لتحقيد فهةداد الةدراسةةةةةةةةة، ت  م ةداد اختبةار     

تحصةةةةةةةي ي )قب ي وبعدن( من ن   االختيار من 

اة مباد  م داد فسةةةةا ة االختيار متعدد ت ت مرا 

ال وتةةةةةةةو ية من خال  مراجعة  دة مراجي، 

وغط  االختبار محتوى الوحدات الدراسةةةةةةة من 

مقرر الحاسةةةب ا لي في التع ي ، وت ت صةةةياغة 

بنوده لتقيـةةةـةةةـةةةـةةةم مستويات األهداد  ند ب و ، 

 وجرى بناا االختبار حسب اإلجرااات ا تية:

 إعداد  دول المواصفات:)ف( 

تعد ال حة ال واصةةةةةةئات من الطرق ال ئيدة في   

تن ي  فهداد وحدة فو مساق، وتكون هره الال حة 

كل خارطة ذات بعدين واحد ل  حتوى      شةةةةةة

وآخر ل سةةة وك، وتئيد ال حة ال واصةةةئات بشةةةكل 

خةةاص في بنةةاا اختبةةار متوازن و ةةاد  ومتوا   

(، وقةةةد ت  االطال       ةةةدة 1985)دوران، 

ات بناا ال حة ال واصةةةةةةئات مراجي تناولت خطو

(، ك ا Stiggins،2001؛Nitko،2001مناةا: )

ت  االطال      ال حةةةة مواصةةةةةةةئةةةات الوزارة 

ال اصةةة بوحدة الدراسةةة )وزارة التربية والتع ي ، 

(، وي كن ت  يو  خطوات م ةةداد ال حةةة 1997

 جدو  ال واصئات ال اص بالدراسة كا تي:

  تح يل محتوى الوحدات الدراسةةةةية موتةةةةي

 الدراسة. 

  وتةةةةةةةي مج و ةةةة من األهةةةداد العةةةامةةةة

وال اصة ال تع قة بالوحدة، وقد ت   رتاا 

      دد من ال ت صصين. 

 . تحديد األه ية النسبية ل وتو ات الوحدة 

 تحديد  دد األسا ة لكل موتو  من خال : .1

 تحديد  دد فقرات االختبار. -ف 

األسةةا ة لكل موتةةو  من خال  حسةةا   دد  - 

 است دا  ال عادالت التالية:
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  األه ية النسةبية ل عنصةرx  دد األسةا ة 

لكل  نصةةةةةر من  ناصةةةةةر ال حتوى   

  دد فسا ة االختبار. 

  األه ية النسةةةةبية ل اددx  دد األسةةةةا ة 

 لكل هدد    دد فسا ة العنصر. 

الصةةةةورة الناا ية لال حة ال واصةةةةئات، وتوزيي 

 بار     محتوى الوحدة. فسا ة االخت

  ا( صدق االختباا:

ل تتكد من صةةةةةدق ال حتوى والصةةةةةدق البنا ي 

لالختبار ت   رتت     مج و ة من ال حك ين 

 ط ب منا  مبداا مالح اتا  حو :

 صياغة األسا ة والسالمة ال  وية.  -

 مدى مالامة السؤا  ل ادد الرن يقيست.  -

 ت طية األسا ة ل وحدات الدراسية.  -

 الدقة الع  ية لألسا ة.  -

مناسبة  دد فقرات االختبار، وال من ال  صو  -

 لالختبار، والتقدير الك ي ل درجات.

وت  مجراا التعةةديالت التي اقترحاةةا ال حك ون 

 وفه اا:

 م ادة صياغة بع  فقرات االختبار.  -

 م ادة صياغة  دد من االستجابات.  -

   ( ثبات االختباا:

ت  تطبيد االختبار      ينة مكونة من 

( طالبة من ال ستوى اللال  بقس      النئم 70)

وريةةا  االطئةةا  وذلةةك قبةةل وبعةةد االنتاةةاا من 

ال قترحة وت  حسةةةةا  االتسةةةةاق دراسةةةةةة الوحدات 

الداخ ي بين فقرات االختبار باسةةةت دا  معامل اللبات 

وذلةةةةك  (Cronbach- Alpha)فلةةةئةةةا كةةةرونةةةبةةةا 

 ( SPSSامج التح يل االحصةةةا ي )باسةةةت دا  برن

(، وكرلك ت  0.89وكانت قي ة معامل اللبات هي )

حسةةةةةةةةا  معةةةامالت الصةةةةةةعوبةةةة والت يي  لئقرات 

 االختبار. 

  د( تصحيح االختباا: 

( 50تكونةةةت  المةةةة االختبةةةار الك يةةةة من )    

 المة خصةةصةةت  المة لإلجابة الصةةحيحة  ن 

الئقرة في حين خصةةصةةت  المة صةةئر لإلجابة 

ل ةةةاطاةةةة  ن الئقرة.  وقةةةد ت  وتةةةةةةةي مئتةةةاح ا

 ملكتروني لإلجابة     فقرات هرا االختبار.

اتجبباهببات الطببالبببات نحو  بنبباء مقيببا ثببانيبباً: 

اسبببببببتخببدام االنشبببببببطببة االلكترونيببة التفبباعليببة 

 باستخدام تطبيقات قوقل التعليمية:

قامت الباحلة ببناا مقيا  اتجاه لج ي البيانات   

تهداد البح  اسةةةتناداً     الدراسةةةات ال تع قة ب

والبحوت السةةةابقة ومقايم االتجاه في مجا      

النئم التربون، وقد ت  بنااه     مقيا  ليكرت 

ً مةةةةا )موافد،  ، ال فوافد(، والتي فوافد نو ةةةةا

 اشت ل في صورتت الناا ية     ج فين، ه ا:

 البيانات األولية: .أ

البح   شةة  ت البيانات الشةة صةةية ألفراد  ينة  

 دد  ال سةةتوى،اسةة  الطالبة )اختيارا( ، القسةة ، )

الدورات التدريبية في مجا  تطبيقات الحاسةةةو  

 في التع ي (.

 محاوا مقيا  االتجاه:   .ا

 (  بارة. 18وقد اشت ل مقيا  االتجاه     ) 

 صدق مقيا  االتجاه: .2

ل تتكد من صدق مقيا  االتجاه ت   رتت في    

ية     مج و ة من ال حك ين  صةةةةةةةورتت األول

ب ر  التعرد     مدن صةةةةةةالحيتت من حي  

الصةةةةياغة، ومدى مالامة العبارات الواردة  في 

كل ال حاور لقيا  ما وتةةةةةةةعت ألج ت وتوافقاا 

مي فسةةةةةا ة البح ، وتحقيقاا ألهدافت، وبناًا     

ن فقةةةةد ت  تعةةةةديةةةةل بع  مقترحةةةةات ال حك ي

اا وتصةةةةةةةحيح البع   العبارات وحرد بعضةةةةةةة

ا خر، حت  ت  تصةةة ي اا في صةةةورتاا الناا ية 

( وا تبر ذلةةةك ب لةةةابةةةة صةةةةةةةةةدق 1)م حد رق 

  اهرن.  

 ثبات مقيا  االتجاه:  .3

بات مل  ا طاا األداة نئم      يشةةةةةةةير مئاو  الل

النتا ج مذا است دمت فكلر من مرة تحت  رود 

للبةةات ت  القيةةا  بتجربةةة مشةةةةةةةةاباةةة ولحسةةةةةةةةا  ا

استطال ية ت  ب وجباا توزيي األداة      شرة 
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ففراد ت  اختياره   شةةةةةةةوا ياً من مجت ي البح ، 

باط بيرسةةةةةةةون  وباسةةةةةةةت دا  معادلة معامل ارت

ومعةةادلةةة سةةةةةةةيبرمةةان ت  الحصةةةةةةةو      ثبةةات 

(، ول تةةتكةةد من 0.85ال قيةةا  ووجةةدت قي تةةت )

ا  معةةامةةل اللبةةات في ال قيةةا  ككةةل ت  اسةةةةةةةت ةةد

معادلة سةةةةةيبرمان براون وقد كانت نتيجة اللبات 

ثبةةات مرتئي جةةداً م ةةا ( ويعتبر معةةامةةل 0.94)

 ي كن الوثوق بت     درجة اللبات. 

 حساا الصدق الذاتي:  .4

يقصةةةةةةد بت مدى قدرة األداة     قيا  ما 

جرر  بتخر ال بت  عت ألج ت وقد ت  حسةةةةةةةا وتةةةةةةة

التربيعي ل عامل اللبات ال حسةةةةو  فكان معامل 

( ، وهو معامل 0.97ق الراتي ل  قيا  ) الصةةةةةد

مرتئي من شتنت فن يحقد فهداد الدراسة ويجعل 

 األداة س ي ة البناا. 

 توزيع مقيا  االتجاه:          .5

بعةةد فن مرت مقيةةا  االتجةةاه باةةره االجرااات 

فصةةبح جاه  ل توزيي     ففراد  ينة الدراسةةة، 

د وكان فن ت  توزيعاا توزيعاً مباشةةةةةراً     ففرا

( مقيا  من مج ل 40الدراسة، وقد ت  استرداد )

بة االسةةةةةةةتجابة 70) ( مقيا ، حي  كانت نسةةةةةةة

93.75 .% 

 مناقشة النتائج على  وء فروض الدااسة: 

ت  تح يل درجات طالبات ال ج و ة التجريبية  

ال رتب  والضةةةةةةةابطة في االختبار التحصةةةةةةةي ي 

القا  ة باسةةةت دا  االنشةةةطة االلكترونية التئا  ية 

ست دا  تطبيقات  سحابية با  قوقل    الحوسبة ال

التع ي يةةة، مذ وز ةةت     طةةالبةةات ال سةةةةةةةتوى 

في برنةةةةامج بكةةةةالوريو      النئم اللةةةةالةةةة  

ال سةةةةةةةج ين ل قرر الحاسةةةةةةةب وريا  االطئا  

شة بادد  التحقد من ا لي  في التع ي  بجامعة بي

فرو  الدراسةةةة،  قب ياَ وبعدياً، وقد ت  اسةةةت دا  

 .بار "ت" لعينين مستق تيناخت

 الفرض األول:

( 0‚05يوجد فرق دا  محصةةةةا ياً  ند مسةةةةتوى )

بين متوسةةطي درجات ال ج و ة التجريبية التي 

تةةدر  بةةاسةةةةةةةت ةةدا  )االنشةةةةةةةطةةة االلكترونيةةة(، 

وال ج و ة الضابطة التي تدر  بدون است دا  

)االنشةةطة االلكترونية(     التحصةةيل ال عرفي 

 ت دا  الحاسو  في التع ي .ال رتب  ب اارات اس

لتحقةةةةةةد مةةةةةةن هةةةةةةرا الئةةةةةةر  تةةةةةة  تطبيةةةةةةد     

االختبةةةةةةةةار القب ةةةةةةةةي ل  ج و ةةةةةةةةة التجريبيةةةةةةةةةة 

دريم ثةة  طُبةةد تةةوالضةةابطة وذلةةك قبةةل بدايةةة ال

االختبةةةةار البعةةةةدن بعةةةةد االنتاةةةةاا مةةةةن تةةةةدريم 

مقةةرر الحاسةةب ا لةةي  فةةي التع ةةي  مباشةةرة، ثةة  

تةةةةة  حسةةةةةا  ال توسةةةةة  الحسةةةةةابي واالنحةةةةةراد 

داا ال ج و ةةةةةةةةةةةة التجريبيةةةةةةةةةةةة ال عيةةةةةةةةةةةارن أل

ونةةةتج  ةةةن  والضةةةابطة، وكةةةرلك اختبةةةار "ت" .

 (.2هرا اإلجراا الجداو  رق  )

 ( 2جدو  رق  )

يوتح  نتيجة اختبار "ت " ل  قارنة بين متوسطي درجات ففراد ال ج و ة التجريبية والضابطة في 

 التحصي ي ل  ع ومات ال عرفية :القيا  القب ي في االختبار 
قياسا 

 المقاانة

 المجموعة

 
 المتوسط العدد

االنحراف   

 المعيااي

قيمة 

 "ت"

دا ة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية 
 االستنتا 

 القبلي
 التجريبية

35 
12.17 1.91 

0.916 34 0.00 
ال تو د 

 2.71 12.22 الضابطة فروق 

 

( فن البيةةانةةات التي 2ياُلحظ من الجةةدو  رق  ) 

ال توسةةةة  الحسةةةةابي واالنحراد  قي ةرصةةةةدت ل

ال عيارن لدرجات طالبات ال ج و ة التجريبية 

والضةةةةةةةةابطةةة في االختبةةار القب ي، فنةةت ال توجةةد 

فروق ذات داللةةة محصةةةةةةةةا يةةة بين متوسةةةةةةةطي 

تحصةةةةةةيل ال ج و ة التجريبية والضةةةةةةابطة في 

االختبةةار القب ي، م ةةا يةةد      فن ال سةةةةةةةتوى 
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التحصةةي ي ل  ج و ة التجريبية ي اثل ال سةةتوى 

 التحصي ي ل  ج و ة الضابطة.

 ( 3جدو  رق  )

قارنة بين متوسطي درجات ففراد ال ج و ة التجريبية الرين يدرسون يوتح نتيجة اختبار "ت" ل  

 في القياسين القب ي والبعدن  باست دا  )االنشطة االلكترونية(

 المجموعة
قياسا 

 المقاانة
 المتوسط العدد

االنحراف   

 المعيااي

قيمة 

 "ت"

دا ة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية 
 االستنتا 

 التجريبية
 البعدي

35 
12.17 1.91 

76.57 34 0.00 
تو د فروق لصالح 

 1.70 46.74 القبلي القيا  البعدي

( فن قي ة "ت" دالة 3يتضةةةةةةح من الجدو  رق  )

( وهرا يد      وجود 0.05 ند مستون داللة )

فرق ذو داللة احصةةةةا ية بين متوسةةةةطي درجات 

في القيةا  القب ي طةالبةات ال ج و ةة التجريبيةة 

 والبعدن لصالح القيا  البعدن.

 ( 4جدو  رق  )

يوتح نتيجة اختبار "ت" ل  قارنة بين متوسطي درجات ففراد ال ج و ة التجريبية والضابطة في 

 القيا  البعدن في االختبار التحصي ي ل  ع ومات ال عرفية:
قيا  

 المقاانة

مجموعتا 

 المقاانة
 المتوسط العدد

االنحراف   

 المعيااي

قيمة 

 "ت"

دا ة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية 
 االستنتا 

 البعدي 

 التجريبية
35 46.74 1.70 

30.122 34 0.00 

يو د فرق 

لصالح 

 3.11 27.37 35 الضابطة التجريبية

    

( فن البيةةانةةات التي 4ياُلحظ من الجةةدو  رق  )

ال توسةةةة  الحسةةةةابي واالنحراد  قي ةرصةةةةدت ل

ال عيارن لدرجات الطالبات في القيا  البعدن، 

وجود فروق ذات داللةةة احصةةةةةةةةا يةةة لصةةةةةةةةالح 

ال ج و ة التجريبية.

 الفرض الثاني:

ل طالبات اتجاهات ايجابية نحو اسةةت داما  لألنشةةطة اإللكترونية التئا  ية القا  ة     الحوسةةبة السةةحابية 

                التع ي ية. قوقلبتطبيقات 

( يوتح نتيجة تح يل  بارات مقيا  االتجاه نحو است داما  لألنشطة اإللكترونية 5)الجدو  رق  

 التع ي ية  قوقللسحابية بتطبيقات التئا  ية القا  ة     الحوسبة ا
أوافق نوعاً  أوافق  العبااة م

 ما

االنحراف  المتوسط ال أوافق

 المعيااي

األنشةةةةطة اإللكترونية التئا  ية تق ل   .1

 ر الطالبة في الع  ية التع ي ية من دو

 0.78 2.4 24 9 7 العدد

 60.0 22.5 17.5 النسبة %

فرى فن اسةةةةةةةةتةة ةةةةدا  األنشةةةةةةةةطةةةةة   .2

اإللكترونيةةةة التئةةةا  يةةةة يضةةةةةةةعف 

 0.74 2.4 23 11 6 العدد

 57.5 27.5 15.0 النسبة %
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رغبتي لتع   ماةةةةارة اسةةةةةةةت ةةةةدا  

 األجا ة في التع ي . 

ال فحبةةةةر اسةةةةةةةت ةةةةدا  األنشةةةةةةةطةةةةة   .3

اإللكترونيةةة التئةةا  يةةة ألناةةا تحتةةاج 

 مل  مستوى  اٍ  من ال اارة.

 0.77 2.1 14 16 10 العدد

 35 40 25 النسبة %

اسةةةةةةةت ةةدا  األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة   .4

 التئا  ية ين ي مستوى تئكيرن

 0.63 1.4 3 10 27 العدد

 7.5 25.0 67.5 النسبة %

اسةةةةةةةت ةةدا  األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة   .5

التئةةا  يةةة يق ةةل من الئروق الئرديةةة 

 بين الطالبات.

 0.74 1.9 10 18 12 العدد

 25.0 45.0 30.0 %النسبة 

اسةةةةةةةت ةةدا  األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة   .6

يشةجي     التعاون بين  التئا  ية ال

 الطالبات.

 0.74 2.3 21 13 6 العدد

 52.5 32.5 15.0 النسبة %

اسةةةةةةةت ةةدا  األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة   .7

التئا  ية يوفر لطالبة ت رية راجعة 

 فورية.

 0.71 1.4 5 8 27 العدد

 12.5 20.0 67.5 النسبة %

فشةعر بال  ل  ند اسةت دا  األنشةطة   .8

 اإللكترونية التئا  ية في التع   

 0.69 1.9 9 21 10 العدد

 52.5 52.5 25.0 النسبة %

فشةةةةةةةعر بتن البياة التع ي ية ال تقبل   .9

التطوير بةةةاسةةةةةةةت ةةةدا  األنشةةةةةةةطةةةة 

 اإللكترونية التئا  ية. 

 0.83 2.2 19 11 10 العدد

 27.5 27.5 25.0 النسبة %

فرن فن اسةةةةةةةةتةة ةةةةدا  األنشةةةةةةةةطةةةةة   .10

اإللكترونية التئا  ية يق ل من وقت 

 التع ُّ 

 0.82 1.8 11 13 16 العدد

 32.5 32.5 40.0 النسبة %

اسةةةةةةةت ةةدا  األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة   .11

ية يلرن ال قررات التع ي ية  ئا   الت

 بال برات 

 0.71 1.5 5 13 22 العدد

 12.5 32.5 55.0 النسبة %

ف تقةةةد فن اسةةةةةةةت ةةةدا  األنشةةةةةةةطةةةة   .12

اإللكترونيةةةة التئةةةا  يةةةة يؤدن ملي 

تعف ال اارات األساسية ل طال  

 ملل القرااة والكتابة 

 0.79 2.1 15 15 10 العدد

 37.5 37.5 25.0 النسبة %

اسةةةةةةةت ةةدا  األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة   .13

 التئا  ية يؤدن ملي متقان التع ُّ .

 0.71 1.4 6 9 26 العدد

 12.5 22.5 65.0 النسبة %

يعتبر است دا  األنشطة اإللكترونية   .14

ً لتطور  التئةةةا  يةةةة امتةةةداداً طبيعيةةةا

 التكنولوجي الحدي  

 0.59 1.4 2 13 25 العدد

 5.0 32.5 62.5 النسبة %

األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة التئةةا  يةةةة   .15

 تص ح في ج يي ال قررات الدراسية 

 0.75 1.7 7 14 19 العدد

 17.5 35.0 47.5 النسبة %
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اسةةةةةةةت ةةدا  األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة   .16

التئةةا  يةةة يؤدى مل    لةةة الطةةالبةةة 

 ال ارجي ن العال  

 0.75 2.0 11 18 11 العدد

 27.5 45.0 27.5 النسبة %

اسةةةةةةةت ةةدا  األنشةةةةةةةطةةة اإللكترونيةةة   .17

 التئا  ية يسانل من    ية التع ُّ 

 0.71 1.5 5 10 25 العدد

 12.5 25.0 62.5 النسبة %

( يتضةةةةةةةح فن ألفراد العينة 5بالن ر مل  جدو )

اتجةةاهةةات ايجةةابيةةت نحو اسةةةةةةةت ةةدا  االنشةةةةةةةطةةة 

ية؛ وذلك من خال  موافقتا   ئا   ية الت االلكترون

     فناا: 

 تن ي مستوى تئكيره . .1

 توفر لا  ت رية  راجعة فورية. .2

 التع ُّ .تق ل من وقت  .3

 تلرن ال قررات التع ي ية بال برات. .4

 تؤدن ملي متقان التع ُّ . .5

 امتداداً طبيعياً لتطور التكنولوجي الحدي . .6

 تص ح في تدريم ج يي ال قررات الدراسية. .7

 تٌسانل من    ية التع ُّ . .8

ك ا يوجد فن نسةةةةةةةبة من ففراد العينة الدراسةةةةةةةة 

 يوافقون نو ا ما      دد من االتجاهات نحو

اسةةةةةت دا  االنشةةةةةطة االلكترونية التئا  ية؛ وهي 

 فنا  يرون:

عال   .1 بة  ن ال اا تؤدى مل    لة الطال فن

 ال ارجي.

عف  .2 لي تةةةةةةةة تؤدن م ناةةةةا  تقةةةةدون ف ع ي

ال اارات األساسية ل طال  ملل القرااة 

 والكتابة 

بل  .3 اة التع ي ية ال تق بتن البي يشةةةةةةةعرون 

التطوير باسةةت دا  األنشةةطة اإللكترونية 

 . التئا  ية

يشةةعرون بال  ل  ند اسةةت دا  األنشةةطة  .4

 اإللكترونية التئا  ية في التع   

ال يحبرون است دا  األنشطة اإللكترونية  .5

التئا  ية ألناا تحتاج مل  مسةةةةةتوى  اٍ  

 ال اارة.من 

ك ا يالحظ فن نسةةبة من افراد العينة لا   .6

اتجاهات سةةة بية نحو اسةةةت دا  االنشةةةطة 

ال   ةةدد االلكترونيةةة التئةةا  يةةة؛ من خ

 من  بارات ال حور وهي:

 است دا  األنشطة اإللكترونية التئا  ية ال .7

 يشجي     التعاون بين الطالبات.

فرى فن است دا  األنشطة اإللكترونية  .8

التئا  ية يضعف رغبتي لتع   ماارة 

است دا  

 األجا ة في التع ي .  .2

التئا  ية تق ل من األنشطة اإللكترونية  .3

 دور الطالبة في الع  ية التع ي ية.

م ا سبد يتضح ج ياً فن لطالبات اتجاهات ايجابية 

نحو است دا  االنشطة االلكترونية التئا  ية في 

 تدريسا  الجامعي.

 الفرض الثالث:

ً في اتجاهات الطالبات  يوجد فرق دا  محصا يا

نحو است دا  االنشطة االلكترونية في التدريم 

التدريبية التي ت قتاا  الدوراتالجامعي يع ن مل  

 الطالبات في مجا  تطبيقات الحاسب ا لي.

لتحقد  ن هرا الئر  ت  مجراا اختبار)د( 

 لتح يل التباين بين ال ت يرات ال ستق ة؛ وقد فسئر

التح يل  ن مج و ة من البيانات ال وتحة 

 ( 6بالجدو  رق  )

( يوتةةةةح نتيجةةةةة اختبةةةةار)د( لتح يةةةةل التبةةةةاين التجاهةةةةات ال طالبةةةةات نحةةةةو الةةةةتع   6الجةةةةدو  رقةةةة  )

باسةةةةةت دا  االنشةةةةةطة اإللكترونيةةةةةة تبعةةةةةاً ل ت ييةةةةةر  ةةةةةدد الةةةةةدورات التدريبيةةةةةة فةةةةة  مجةةةةةا  تطبيقةةةةةات 
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 لحاسو  ا

قبببببببببيببببببببب   مصدا التباي  العبااة  

مببجببمببون 

 المربعات

دا بببببببببببة 

 الحرية

متوسبببببببط 

مبببجبببمبببون 

 المربعات

 قيمة ف(
 المحسوبة

قيمببة ف( 

 المعنوية

 التفسير

اسةةةةةةةةةةةتةةةةة ةةةةةدا   1

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

الةةةةتةةةةئةةةةا ةةةة ةةةةيةةةةة 

يسةةةةةا دني     

الةةةةةةةةةبةةةةةةةةةحةةةةةةةةة  

 واالستقصاا 

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.036 1 0.036 

 

 

0.109 

 

 

 

0.743 

 

 

 

 

 

 دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

9.964 30 
0.332 

 

 الك ي
10.00 31 

فرى فن است دا   2

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

الةةةةتةةةةئةةةةا ةةةة ةةةةيةةةةة 

يضةةعف رغبتي 

لةةتةةعةة ةة  مةةاةةةةارة 

اسةةةةةةةةةةةتةةةةة ةةةةةدا  

األجةةةةاةةةة ة فةةةةي 

 التع ي . 

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.384 

1 

0.384 0.659 

 

 

0.423 

 

 

 دالة

 

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

17.491 

30 

0.583 

 الك ي

 

17.875 
31 

 

 

 

3 

ال فحبر است دا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

التئةا  يةة ال ناةا 

تةةةةحةةةةتةةةةاج ملةةةة  

مسةةةةةةةتوى  ةةةاٍ  

 ال اارة.من 

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.820 

1 

0.820  

1.292 

 

0.265 

 

 دالة

 

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

19.055 

30 

0.635 

 31 19.875 الك ي

 

4 

اسةةةةةةةةةةةتةةةةة ةةةةةدا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

التئةةةا  يةةةة ين ي 

 مستوى تئكيرن

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

2.784 1 2.784  

 

 

7.531 

 

 

 

0.010 

 

 

 دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

11.091 30  

0.370 

 31 13.875 الك ي
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5 

اسةةةةةةةةةةةتةةةةة ةةةةةدا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

التئةةةا  يةةةة يق ةةةل 

مةةةةن الةةةةئةةةةروق 

الةةئةةرديةةةةة بةةيةةن 

 الطالبات.

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.582 

1 

0.582  

1.002 

 

0.325 

 

 

 دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

17.418 

30 

0.581 

 31 18.00 الك ي

 

 

6 

اسةةةةةةةةةةةتةةةةة ةةةةةدا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

 الةةتةةئةةةةا ةة ةةيةةةةة ال

يشةةةةةةةةجةةي  ةة ةة  

الةةتةةعةةةةاون بةةيةةن 

 الطالبات.

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.111 

1 

0.111  

0.178 

 

0.676 

 

 غير دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

18.764 

30 

0.625 

 31 18.875 الك ي

 

 

7 

اسةةةةةةةةةةةتةةةةة ةةةةةدا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

التئةةةا  يةةةة يوفر 

ت ةةةريةةةة لطةةةالبةةةة 

 فورية. راجعة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.069 

1 

0.069  

0.115 

 

0.737 

 

 دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

17.900 

30 

0.597 

 31 17.969 الك ي

 

 

8 

فشةةةةةةةعر بةةال  ةةل 

 نةةد اسةةةةةةةت ةةدا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

تئةةةةا  يةةةةة في  ل ا

 التع   

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.001 

1 

0.001  

0.001 

 

0.973 

 

 غير دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

14.718 

30 

0.491 

 31 14.719 الك ي

 

 

 

9 

فشةةعر بتن البياة 

التع ي ية ال تقبل 

الةةةةةةتةةةةةةطةةةةةةويةةةةةر 

بةةةةاسةةةةةةةةةةتةةة ةةةةدا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

 التئا  ية. 

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.327 

1 

0.327  

0.453 

 

0.506 

 

 

 غير دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

21.673 

30 

0.722 

 31 22.00 الك ي
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10 

فرن فن است دا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

التئةةةا  يةةةة يق ةةةل 

 من وقت التع ُّ 

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.227 

1 

0.227  

0.321 

 

0.576 

 

 دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

21.273 

30 

0.709 

 31 21.500 الك ي

 

 

 

11 

اسةةةةةةةةةةةتةةةةة ةةةةةدا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

التئةةا  يةةة يلرن 

الةةةةةة ةةةةةةقةةةةةةررات 

الةةةتةةةعةةة ةةةيةةة ةةةيةةةةة 

 بال برات

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.414 

1 

0.414  

0.799 

 

0.379 

 

 دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

15.555 

30 

0.518 

 31 15.969 الك ي

 

 

 

12 

ف ةةةةةةتةةةةةةقةةةةةةد فن 

اسةةةةةةةةةةةتةةةةة ةةةةةدا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

التئةةا  يةةة يؤدن 

ملةةي تةةةةةةةةةعةةف 

الةةةةةة ةةةةةةاةةةةةةارات 

األسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةيةةةة 

لةة ةةطةةال  مةةلةةةةل 

 القرااة والكتابة 

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.619 

1 

0.619  

1.026 

 

0.319 

 

 

 دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

18.100 

30 

0.603 

 18.719 الك ي
31 

 

 

 

 

13 

اسةةةةةةةةةةةتةةةةة ةةةةةدا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

التئةةا  يةةة يؤدن 

 ملي متقان التع ُّ .

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.057 

1 

0.057  

0.108 

 

0.745 

 

 

 دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

15.818 

30 

0.527  

1.003 

 

0.325 

 

 

 دالة

 31 15.875 الك ي

 

 

 

 

 

14 

يعتبر اسةةةةةت دا  

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

التئا  ية امتداداً 

ً لتطور  طبيعيةةةةا

الةةتةةكةةنةةولةةوجةةي 

 الحدي  

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.384 

1 

0.384  

0.141 

 

0.710 

 

 دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

11.491 

30 

0.383 
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 31 11.875 الك ي

 

 

 

 

 

15 

األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة 

اإللةةةكةةةتةةةرونةةةيةةةة 

التئا  ية تصةةة ح 

فةةةةي جةةةة ةةةةيةةةةي 

الةةةةةة ةةةةةةقةةةةةةررات 

 الدراسية

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

ال ربعةات بين 

 ال ج و ات

0.096 

1 

0.096  

0.141 

 

0.710 

 

 دالة

مةةةةةةجةةةةةة ةةةةةةو  

الةةة ةةةربةةةعةةةةات 

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ال ج و ات

20.373 

30 

0.679 

 31 20.469 الك ي

 المناقشة على  وء البيانات:

الحةةظ مةةن الةةجةةةةدو  رقةة )   ( فن قةةيةة )د( 6يةةُ

ال عنوية ال نا رة 

اا، فارا يؤدى مل   قل من لقي )د( ال حسةةةةةةةوبة ف

رف  فر  العد  وقبو  الئر  البديل)فر  

فنت يوجد فرق و  يت تعكم هره النتا ج البح (، 

محصا ياً في اتجاهات الطالبات نحو است دا  دا  

يةةة التئةةا  يةةة في التةةدريم االنشةةةةةةةطةةة االلكترون

يع ن مل  الةةةدروات التةةةدريبيةةةة التي  الجةةةامعي

ت قتاةا الطةالبةات في مجةا  تطبيقةات الحةاسةةةةةةةةب 

 ا لي.

 الخاتمة والنتائج والتوصيات:

فا  ية األنشطة هدفت هره الدراسة مل  قيا    

  ية القا  ة     الحوسبة اإللكترونية التئا

السحابية     التحصيل الدراسي واالتجاهات 

التع ي ية لطالبات جامعة  قوقلباست دا  تطبيقات 

، وقد تناولت موتو ات م ت ئة في مطار بيشة

تحقيد فهدافاا، ك ا اُختت ت بج  ة من النتا ج 

ال نبلقة من واقي تح يل البيانات وما ورد في 

ت  استعراتت حو   األد  التربون الرن

ال وتو ات ذات الص ة باا وما مشارة مليت  

فدواتاا ، ترى الباحلة فنت من الجدير بالركر فن 

فه  تطور تربون حدت في مجا  تقنيات التع   

اإللكتروني هو است دا  األنشطة اإللكترونية 

القا  ة     الحوسبة السحابية في الع  ية 

ا ج هره الدراسة التع ي ية. و  يت ي كن ت  يو نت

 في النقاط التالية:

ً  نةةد مسةةةةةةةتوى  .1 يوجةةد فرق دا  محصةةةةةةةةا يةةا

( بين متوسةةةةةةطي درجات ال ج و ة 0‚05)

التجريبية التي تدر  باسةةةةت دا  )االنشةةةةطة 

االلكترونية(، وال ج و ة الضةةةةةةةابطة التي 

تدر  بدون است دا  )االنشطة االلكترونية( 

    التحصةةةةةةيل ال عرفي ال رتب  ب اارات 

 ا  الحاسو  في التع ي .  است د

لطالبات اتجاهات ايجابية نحو اسةةةةةةةت داما   .2

لألنشةةةةةةطة اإللكترونية التئا  ية القا  ة     

الحوسةةبة السةةحابية بتطبيقات قوقل التع ي ية 

    . 

ً في اتجةةاهةةات  .3 يوجةةد فرق دا  محصةةةةةةةةا يةةا

ست دا  االنشطة االلكترونية  الطالبات نحو ا

السةةةةةةةحابية التئا  ية القا  ة     الحوسةةةةةةةبة 

بتطبيقةةةةات قوقةةةةل التع ي يةةةةة في التةةةةدريم 

الجامعي يع ن مل  الدروات التدريبية التي 

ت قتاا الطالبات في مجا  تطبيقات الحاسةةةةب 

 ا لي في التع ي .

 التوصيات:

تئعيةةةل التةةةدريم بةةةاسةةةةةةةت ةةةدا  األنشةةةةةةةطةةةة  .1

اإللكترونية التئا  ية القا  ة     الحوسةةةةةةبة 

في  السةةةةةةةحةةابيةةة بتطبيقةةات قوقةةل التع ي يةةة

ل رح ةةةةة  في ا ي   ع  ت ل نيةةةةات ا ق ت مقررات 

   .الجامعية
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تقةةدي  دورات تةةدريبيةةة وتلقيئيةةة لعضةةةةةةةوات  .2

هياة التدريم؛ لتطوير فدا ان في اسةةةةةت دا  

األنشةةةةةةةطة اإللكترونية التئا  ية القا  ة     

الحوسةةةةبة السةةةةحابية، في تدريم ال قررات 

   .الدراسية

ترورة تض ين فساليب التدريم باست دا   .3

األنشةةةةةةةطة اإللكترونية التئا  ية القا  ة     

يات  ية في مقررات ك  حاب بة السةةةةةةة الحوسةةةةةةة

  .التربية

فه ية تصةةةةةة ي  فنشةةةةةةطة ملكترونية تئا  ية،  .4

وبحلية، ومشةةةةةةرو ات باسةةةةةةت دا  تطبيقات 

   الحوسبة السحابية بتطبيقات قوقل التع ي ية.

ت طي  ح الت تو يةةةة مكلئةةةة  ن طريد  .5

لع ل ل طالبات؛ وور  ا التدريبية الدورات

ل  دور األنشةةةةةةةطةةةة  لجةةةةر  اهت ةةةةامان م

اإللكترونية التئا  ية القا  ة     الحوسةةةةةةبة 

 .السحابية في التع ي 

 المقترحات:

اختُت ةت الةدراسةةةةةةةةة بتقةدي   ةدد من ال قترحةات 

لدراسةةةةات مسةةةةتقب ية في مجا  تكنولوجيا التع ي  

 والتع   اإللكتروني، وهي:

الحوسبة مجراا دراسات تبح   ن تطبيقات  .1

السةةةةةةةحةةابيةةة وتو يئاةةا في التةةدريم، ملةةل 

االختبارات اإللكترونية، وفن  ة مدارة التع   

 .وغيرها

مجراا دراسةةةةةات م اث ة تبح  في اسةةةةةت دا   .2

تطبيقةةةات فخرى من تطبيقةةةات الحوسةةةةةةةبةةةة 

السةةةةةةةحةةابيةةة غير التي اُسةةةةةةةت ةةدمةةت في هةةره 

 الدراسة .

 المرا ع

 أوالً: المرا ع العربية:

 و بد الح يد ،  ابراهي  ،يوسف مح د

(: فثر اختالد 2011 امر  بد الع ي  )

ن   التئا ل اإللكتروني وفس و  توجيت 

األنشطة اإللكترونية     تن ية ماارات 

تشكيل ال  د والقي  الج الية لدى 

طال  التربية الئنية، ال ؤت ر السنوى 

الدول  اللال (  –)العرب  الساد  

ف   "تطوير برامج التع   العال  النو  

مصر والوطن العرب  ف  توا 

-13متط بات  صر ال عرفة" ف  الئترة 

 .2011فبريل  14

  ،ابراهي ، مح د  بدالرازق؛ وابو زيد

(. ماارات 2007 بد الباقي  بد ال نع )

البح  التربون. ال   كة االردنية 

 الااش ية،   ان : دار الئكر.

 ( 2008فبو سعيدى،  بد هللا بن خ يم .)

نشطة التع ي ية وخطواتت، فسم بناا األ

، 46دورية التطوير التربوى،   

، وزارة التربية والتع ي ، 2008ديس بر 

 س طنة   ان.

 ( 2009مس ا يل، ال ريب زاهر :)

التع   اإللكترون  من التطبيد مل  

االحتراد والجودة،  ال  الكتب ل طبا ة 

 والنشر، القاهرة.

  سويدان، فمل  بد الئتاح، و مبارز، منا 

(. التقنية ف  التع ي : 2007 بد العا  )

مقدمات فساسية ل طالب وال ع  ، دار 

الئكر، ال   كة األردنية الااش ية، 

   ان.

  متولي، مي ان     مح د، و ربيي  بد

(: تو يف 2008ال الد، حنان مح د )

األنشطة اإللكترونية إلكسا  طئل 

الروتة مباد  البرمجة، مؤت ر " 

ة وتع ي  الطئل العرب " تكنولوجيا التربي

 .2008فغسطم  14 – 13يوم  

 ( .التع ي  2006بيتم، ف وبو ، ق )

الئعا  بالتكنولوجيا في مراحل التع ي  

العالي )ترج ة: مبراهي  الشاابي(. 
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الريا : مكتبة العبيكان. )الع ل 

 (.2003األص ي نشر في  ا  

 ( تئعيل 2012جاتريدج، ميوان )

امعة في ج 13في  Googleتطبيقات 

العربية متوفرة  googleال  ر  مدونة 

     الراب :

  http://google-

arabia.blogspot.com/2012/02/goog

le-13.html 

  الشرقاون ، ج ا  مصطئي ، و  بد

(: فعالية 2009الرازق، السعيد السعيد )

 دا  بع  استراتيجيات التئا ل است

اإللكتروني في تن ية ماارات التئا ل 

مي تطبيقات الجيل اللاني ل ويب لدى 

طال  الدراسات الع يا بك ية 

ال ؤت ر الع  ي اللاني  شر  .التربية

ل ج عية ال صرية لتكنولوجيا التع ي  

)تكنولوجيا التع ي  اإللكتروني بين 

-ل( تحديات الحاتر وآفاق ال ستقب

القاهرة: الج عية ال صرية  مصر،

لتكنولوجيا التع ي  وك ية البنات، جامعة 

. مسترجي من  321- 275 ين ش م، 

http://search.mandumah.com/

Record/114993 

 ( موقي مقرف اإللكتروني، 2012قوقل )ف

قوقل، تاريخ  هل تع   ما معن  ك  ة

  .10/2/2018الدخو  

  ، جون، سيراج بالتشئورد، وديئيد

(. ترج ة بااا شاهين: 2006وايتبريد )

تن ية ماارات تكنولوجيا ال ع ومات 

واالتصاالت ف  سنوات الطئولة 

ال بكرة، س س ة د   التع   ف  سنوات 

الطئولة ال بكرة، القاهرة، مج و ة 

 النيل العربية.

  (: " التع ي   بر 2004)جي ي سال ون

اإلنترنت دليل التع ي  والتع   باست دا  

التكنولوجيا الحديلة"، الطبعة األول ، 

القاهرة، مصر، مج و ة النيل العربية، 

 .)مترج ( ترج ة: هاني مادن الج ل

  ،ال طيب، لطئي مح د، والرماتنة

(: واقي است دا  2010معاذ خالد )

ب دار  اإلنترنت ف  األنشطة ال درسية 

مديرية تربية مربد األول ، مج ة الع و  

، 4، العدد 11التربوية والنئسية، ال ج د 

 .2010ديس بر 

 ،(. الحوسبة2010) ماهر فح د خئاجة 

 مجا  في وتطبيقاتاا السحابية

، Cybrarians Journal ال كتبات،

  ٢٢.  

 ( الحوسبة 2010خئاجة، ماهر )

السحابية وتطبيقاتاا في مجا  ال كتبات، 

دورية الكترونية فص ية محك ة 

مت صصة في مجا  ال كتبات. ت  

استرجا ت من: 
Http://www.journal.cyberarians.or

g/index 

 ئتوح. درويش،  بد الكري  فبو ال

(. التع ي  والتدريب من خال  1998)

الشبكات االلكترونية، مج ة التربية 

 9)مرك  البحوت التربوية الكويت(، 

(31 ،)108-115. 

  ،(، 2007مح ود زيتون ) ايش زيتون

الن رية البنا ية واستراتيجيات تدريم 

 الع و ،   ان، دار الشروق.

 (  التص ي  2007سرايا،  اد" ، )

والتع   ذو ال عن  " ف  ان ف التع ي ي 

 دار وا ل.

  صوفي، شي اا يوسف ، وآخرون

(. معايير تص ي  ال ناقشات 2008)

http://google-arabia.blogspot.com/2012/02/google-13.html
http://google-arabia.blogspot.com/2012/02/google-13.html
http://google-arabia.blogspot.com/2012/02/google-13.html
http://google-arabia.blogspot.com/2012/02/google-13.html
http://search.mandumah.com/Record/114993
http://search.mandumah.com/Record/114993
http://www.journal.cyberarians.org/index
http://www.journal.cyberarians.org/index
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الج ا ية ف  بياة ال قررات اإللكترونية 

القا  ة     الويب، الج عية ال صرية 

لتكنولوجيا التع ي ، ال ج د اللامن  شر، 

 .2008العدد اللال ، يوليو 

   (: 2011ط بة ) بد الح يد،  بد الع ي

فثر تص ي  استراتيجية ل تع   اإللكترون  

قا  ة     التوليف بين فساليب التع   

النش   بر الويب وماارات التن ي  

الرات  ل تع       كل من التحصيل 

واستراتيجيات التع   اإللكترون  ال ن   

 ذاتيا وتن ية ماارات التئكير.

 ( فدوات وتطبيقات 2011العبيد، ففنان )

وقل في خدمة التع ي ، مج ة ال عرفة،   ق

201 ،33-35. 

 ( 2006العساد، صالح بن ح د .)

ال دخل الي البح  في الع و  الس وكية. 

، ال   كة العربية السعودية، 4ط

 الريا ، مكتبية العبيكان.

 ،كنساره، مسحاق؛ بن هللا  بد  طار 

 تكنولوجيا (٢٠١١ (مح د بن محسان

 ال   كة .تع  ال مراك  مصادر في الدمج

 مطابي ال كرمة، مكة السعودية، العربية

 .باادر

 ( 2007 ال ، صالح الدين مح ود .)

التقوي  التربون ال ؤسم: فسست 

ومناجياتت وتطبيقاتت في تقوي  ال دار . 

ج اورية مصر العربية، القاهرة: دار 

 الئكر العربي.

 ( التع   2007غ و ، منصور .)

اإللكتروني في مدار  وزارة التربية، 

الكويت: متاح    : 
www.psso.org.sa/arabic/pssolibrar

y/nadwat/ppt/14ppt 

  ،القحطاني، سال  بن سعيد؛ العامرن

مرهب، معدن بن  فح د بن سال ؛ آ 

مح د؛ الع ر؛ بدران بن  بدالرح ن 

(. مناج البح  في الع و  2010)

، ال   كة SPSSالس وكية، مي تطبيقات 

 العربية السعودية ، الريا .

 ( فثر است دا  2008الكندر، بدرية )

األنشطة اإللكترونية في التع   ال دمج 

    التحصيل ورتا ال تع  ين  ن 

ية في جامعة الكويت، مقرر التربية البيا

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

ال  يج العربي، الس ي انية، م  كة 

 البحرين.

  ال الكي،  بد الع ي  بن درويش

(. مثر است دا  فنشطة مثرا ية 2008)

بواسطة برنامج حاسوبي في  الج 

صعوبات تع   الرياتيات لدى تالمير 

الصف اللال  االبتدا ي، رسالة 

 ك ية التربية، جامعة ف  القرى. ماجستير،

 (  2010الب   ، ماهر فح د مصطئ ،)

دور األنشطة الالصئية في تن ية قي  

ط بة ال رح ة األساسية من وجاة ن ر 

مع  يا  ب حاف ات غ ة، ك ية التربية، 

 جامعة األزهر، غ ة.

 (األنشطة 2012ال رسي، وجيت .)

التع ي ية، متاح     الراب  التالي: 

http://kenanaonline.com/users

/wageehelmorssi/posts/44806

8 

 ،٢٠١١ (نشتت شيرياان ال نيرن 

 مئاهي  س س ة السحابية، الحوسبة)

 العربي ألبحات ال رك  مستراتيجية،

 .  ٢٠١١ ديس بر اإللكتروني، الئضاا

 ( 2010ال وسون،   ي بن شرد .)

األنشطة التع ي ية وتطورها باست دا  

تقنيات التع ي  وال ع ومات ووسا طا ا، 

 ..7مج ة التع ي  االلكترون ،   

http://www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwat/ppt/14ppt
http://www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwat/ppt/14ppt
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/448068
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/448068
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/448068
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 ( 2012ال وسون،   ي بن شرد .)

األنشطة التع ي ية وتطورها باست دا  

تقنيات التع ي  وال ع ومات ووسا طاا، 

-http://www.elearningمتاح     

arab-academy.com/digital-

learning/520-2012-05-13-10-12-

14.html. 

 ( .قامو  التربية 1960نجار، فريد .)

، بيروت: 16و    النئم، ال ج د 

 الجامعة األمريكية.
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