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 مستخلص البحث
 اسم الباحث: أحمد صابر ھنداوي رمضان ھنداوي .

عنوان البحث : فاعلیة بیئة تعلیمیة تفاعلیة لتوظیف بعض تطبیقات الحوسبة السحابیة في تنمیة 
 لدى طالب الدراسات العلیا. بعض مھارات البحث العلمي ودافعیة اإلنجاز

 جھة البحث : كلیة التربیة .جامعة عین شمس .

 ھدف البحث: تنمیة مھارات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العلیا .

) طالب من طالب الدراسات العلیا في العام الدراسي 30وقد تكونت عینة البحث من (
التعلیمیة، وتم دمج   "Edmodo"، واقتصرت تجربة البحث على استخدام منصة 2015/2016

 أربعة تطبیقات من تطبیقات الحوسبة السحابیة ، وھم:

             .Edmodo Plannerتطبیق   -1
 . Ref Meتطبیق  -2
   Activity Learnتطبیق  -3
                           Office online.تطبیق   -4

ً في تصمیم البیئة على تطبیقین سحابیین ، وھما    "Google Docs"وتم االعتماد أیضا
تم ، و للعمل�ة التعل�م�ة �عد تهیئتها  "Google Drive"تم دمجھم بسحابة ،و "Google Slides"و

والتي ُ�طلق   التعلیمیة "Edmodo"عبر سحا�ة التي تمت من خاللها عرض المهام واألنشطة 
، وتمثلت أدوات ال�حث كتها عبر الشاشة الرئ�س�ة للبیئةمشار  من خاللأو  "Pack Pack"علیها 

 في:
 

 .اخت�ار تحصیلي لق�اس الجوانب المعرف�ة المرت�طة ب�عض مهارات إعداد ال�حوث العلم�ة  .1

 .المرت�طة ب�عض مهارات إعداد ال�حوث العلم�ة قائمة مهارات لق�اس الجوانب األدائ�ة  .2

لق�اس مدى تحقق الجوانب المهار�ة فى خطط ال�حوث المقدمة عبر  تقی�م منتج �طاقة  .3
 .البیئة

 .العلميمق�اس دافع�ة اإلنجاز للجانب المهارى ل�عض مهارات ال�حث   .4
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و�عد تطبیق إجراءات ال�حث  على العینة، و�استخدام المعالجات اإلحصائ�ة تم التوصل الى 
 النتائج التال�ة:

 التجر�ب�ة المجموعة أفراد درجات متوسط بین) 0.05( ≤یوجد فرق دال إحصائً�ا عند مستوى   .1
فى التطبیق القبلى وال�عدى إلخت�ارالتحصیل المعرفي المرت�ط �مهارات ال�حث العلمي لصالح 

 التطبیق ال�عدى .

في ) بین مستوى إتقان طل�ة عینة ال�حث 0.05( ≤یوجد فرق دال إحصائ�ا عند مستوى  .2
في إنتاج خطة ال�حث العلمى لدى   )%85التطبیق ال�عدي و�ین مستوى اإلتقان المطلوب (

 طالب الدراسات العل�ا.

ین متوسط درجات أفراد المجموعة التجر�ب�ة ب) 0.05( ≤یوجد فرق دال إحصائً�ا عند مستوى   .3
العلمي لصالح  فى التطبیق القبلى وال�عدى لمق�اس دافع�ة االنجاز المرت�ط �مهارات ال�حث

 التطبیق ال�عدى .

 الكلمات الداللیة: 
منصة  -مھارات البحث العلمي -البحث العلمي - تطبیقات الحوسبة السحابیة -الحوسبة السحابیة

"Edmodo" – . تكنولوجیا التعلیم 
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Abstract 
The Researcher name: Ahmed Saber Hendawy Ramadan Hendawy 
The Research name: The effectiveness of an interactive learning 
environment for the employment of some cloud computing applications in 
the development of some of the skills of scientific research and 
achievement motivation among Post-graduate Students. 
The Research  place: Faculty of education – Ain shams University 
The objective of the research: developing a scientific research Skills 
among the a post students . 
 

The sample of the study were (30) student – males and females – in 
the faculty in a year 2015 / 2016. The experiment was restricted on using  
an Edmodo Educational Environment , it used four applications of cloud 
computing applications, they are; Edmodo Planner, Ref Me , Activity 
Learn, Office online also it had been used a twice cloud computing apps, 
they are; Google Docs And Google Slides which used both of the after 
added to A google Drive  cloud after organizing and designing the cloud 
platform for educational uses. 
 The tools of the study were: 

1. An achievement test to measure cognitive aspect related to the 
production of a scientific research proposal prepared by the 
researcher. 

2. A skills list to measure some scientific research skills related to 
the production of a scientific research proposal prepared by the 
researcher. 

3. A card product assessment to measure the extent to which the 
skill aspects in research proposals submitted through the 
Environment prepared by the researcher. 

4. Test student achievement motivation prepared by the 
researcher. 
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After administering the procedures of the study and statistics analysis, the 
results were as follows: 

1.  .There are significant statistical differences at the level of (0.05) 
among the average scores of the experimental group before and 
after the experiment to An achievement test to measure cognitive 
aspect related to scientific research skills for the post 
measurement. 

2. There are significant differences at the level of (0.05) among 
Level of proficiency the experimental group after the experiment 
and Level of proficiency required (85%) In the production of a 
scientific research proposal of graduate students.  

3. There are significant statistical differences at the level of (0.05) 
among the average scores of the experimental group before and 
after the experiment to measure achievement motivation related 
to scientific research skills for the post measurement. 
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َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا  ﴿
اِلِحینَ  ِفي َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتكَ   .النمل ﴾(19) ِعَ�اِدَك الصَّ

 

وجهه  ن�غي لجاللیكما ف�ه، حمدا  كاً ر الحمد هلل رب العلمین حمدا كثیرا طی�ا م�ا
الُمعلِّم األول والرحمة الُمهداة الكر�م وعظ�م سلطانه، وصل اللهم على سیدنا محمد 

 .الدینا دائمین متالزمین الى یوم وسالمً  ةً صال

 

 ُیرد �أن الوفاُء دائماً  نعمته وفضله وتوف�قه؛ وكما�ْقِضيَ و�عد السجود هلل على 
 واالمتنان التقدیر وعظ�م الشكر �موفور أتوجه لْي أن ألهله؛  لذا �طیب الفضل

 .العمل هذا إنجاز في أسهم من لكل

األستاذ وعلى رأسهم السید ، ال�حث مشرفي أساتذتي والعرفان �الشكر وأخص
كل�ة  والمعلومات تكنولوج�ا التعل�م أستاذ عمرو جالل الدین أحمد عالم/ الدكتور

على ال�حث ورعایته لل�احث، فكان عطاؤه  �اإلشرافلتفضله  األزهرالتر��ة جامعة 
غیر محدود مما كان له أكبر األثر على هذا العمل، فجزاه هللا عن ال�احث خیر 

السید شكر ال�احث �كما  وز�ادة العلم و�ركته،  ءوالعطا المثو�ةله  وأجزلالجزاء، 
لنوع�ة جامعة التر��ة ا تكنولوج�ا التعل�م كل�ة مدرس محمد حمدي أحمد ر/الدكتو 

كان لي أخًا أكبر في قدر احتوائه وترفقه وتوجیهه الدائم قبل أن �كون ، عین شمس
تعجز الكلمات عن شكره حیث كانت لمساعدته أستاذى وُمعّلمْي وُقدوتي، صدقًا 
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، وأكرمه والعطا المثو�ةوتوجیهاته عظ�م األثر فجزاه هللا خیر الجزاء وأجزل له 
  . �مداد السماء ما شاء هللا

 سعید هو�دا/د.م.أ تفضل �مناقشة ال�احثی، أن واإلعزاز وأنه لمن دواعي الفخر
 عین جامعة النوع�ة التر��ة المساعد كل�ة التعل�م تكنولوج�ا ُأستاذ  الحمید عبد

شمس، فكانت أكرمها هللا ومنذ �حثي األول وأثناء دراستي �الكل�ة ُأم� وقدوًة ومنارًة 
ُعمرها وعلمها وعملها،  �ارك هللا فيمن العلم والتبجیل قبل كونها أستاذة غال�ة، 

كامل  شوقي أحمد دال�ا /د.م.أال�احث  �مناقشة یتفضل ومما زادني فخرًا وشرفًا أن
ُعمرها  �ارك هللا في حلوان جامعة التر��ة المساعد كل�ة ل�مالتع تكنولوج�ا ُأستاذ

 .والعطاء المثو�ةلهما  وعلمها وعملها، وأجزل

�قسم  التدر�س هیئة أعضاء األفاضل أساتذتي إلى �الشكر أتقدم أن �سرني كما
 السادة جم�ع وٕالى عین شمس، جامعة التر��ة النوع�ة �كل�ة التعل�م، تكنولوج�ا
 إجراءات ت�سیر في شاركوا الذین الزمالء وٕالى أدوات ال�حث، على المحكمین
 وتوجیهات آراء من أبدوه ما على في ال�حث التجر�بي للشق العملي التطبیق
 .والتقدیر الشكر كل فللجم�ع .وعملهم علمهم في لهم هللا �ارك وتعاون، رشیدة،

 كتا�ًا، أو مرجعًا، له قرأت من لكل والتقدیر الشكر بخالص أتقدم أن �فوتني ال كما
 لي أسدى أو معونة، لي وقدم ید�ه، بین �الجلوس َشُرفت من وكل أو مقاًال،

 .مشورة أو نصحًا،

 

 �مز�د ضحوا الذین األفاضل اإلخوة من فضل له من كل أنسى ال أنني كما       
 بل ال�حث، هذا الستكمال مساعدتي سبیل في قط جهداً  فلم یدخروا أوقاتهم، من

 .مستجداته عن آلخر حین من والسؤال العون  ید مد إلى س�اقین كانوا

والدتي الغال�ة،  إلى حب وشكر وامتنانٍ  كلمة أهدى أن و�شرفني و�سعدني
 الصحة ورزقها عمرها في هلل �ارك المخلصة بدعواتها عناء عني كل تحملت فقد
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أول من وجهني وأشاد والدي رحمه هللا رحمة واسعة،  وٕالى والعاف�ة و�ركة العمر؛
للعلم دفعا، أسأل هللا العظ�م أن  بي، وجدتي الحبی�ة رحمها هللا، أول من دفعني

یتغمدهم برحمته، وأن یجعلني صالحا حتي یتقبل مني دعواتي الیهم، و�جعل نتاج 
خیر عملي مثقاًل في میزان حسناتهم یوم أن نلقى هللا، وأن یْجَمعنا في الجنة مع 

 صّل هللا عل�ه وسلم . الحبیب المصطفي

 میزان في العمل هذا یجعل أن داع�اً  وجل عزّ  هللا إلى أتوجه وختاماً 
 وحسنات حسناتي

 فإن تعالى؛ لوجهه خالصاً  العمل هذا یجعل والمناقشین وأن المشرفین السادة
عز  وحده هلل والكمال الش�طان، ومن نفسي فمن قصرت وٕان هللا وحده، فمن أصبت

 اجتهدت أنني وجل وحسبي

  .قدیر شيء كل على إنه للصواب، یوفقني وهللا وحاولت، الن�ة وأخلصت

 رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر. أنیب وٕال�ه توكلت عل�ه �اهلل إال توف�قي وما
 .العالمین

ا�بث      ���ب
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 الصفحه     الموضوع             

الحوس�ة السحاب�ة تطب�قات بیئات التعلم التفاعل�ة و :  الفصل الثانى
 م�ة مهارات ال�حث العلمي ودافع�ة اإلنجاز.عالقتها بتنو 

 البیئات التعل�م�ة التفاعل�ة  •
 ..................................ماه�ة بیئات التعلم التفاعل�ةأوًال: 
 ........................النظر�ة لبیئات التعلم التفاعل�ةاألسس ثان�ًا: 
 ...............................خصائص بیئة التعلم التفاعل�ة ثالثًا: 
 ...........طرق التعل�م والتعلم �استخدام بیئات التعلم التفاعل�ة را�عًا:

 .............................. ممیزات بیئات التعلم التفاعل�ةخامسًا: 
 ................................بیئات التعلم التفاعل�ة سلب�ات: سادساً 
 ............................ التعلم التفاعل�ة التفاعل فى بیئات: سا�عاً 
 ....................نماذج لنظم إدارة التعلم للبیئات اإللكترون�ة: ثامناً 
 الحوسبـــة السحابیـــة وتطب�قاتها •

   .....................................مفهوم الحوس�ة السحاب�ةأوًال: 
 استخدامها في العمل�ة التعل�م�ة یتةوأهم ممیزات الحوس�ة السحاب�ةثان�ًا:
 ........معوقات استخدام الحوس�ة السحاب�ة فى العمل�ة التعل�م�ةثالثًا: 
 .............................برامج وتطب�قات الحوس�ة السحاب�ةرا�عًا: 

 ...................مستو�ات تقد�م خدمات الحوس�ة السحاب�ةخامسًا: 
 ..............�ة السحاب�ة فى العمل�ة التعل�م�ةتوظیف الحوسسادسًا: 

 مهارات ال�حث العلمى بجانبیها األدائى والمعرفى •
 ........................................مفهوم ال�حث العلمىأوًال: 
 ................................أهم�ة ال�حث العلمى لل�احثینثان�ًا: 
 ........ث العلمى فى تكنولوج�ا التعل�ممهارات إعداد خطة ال�حثالثًا: 
تنم�ة مهارات ال�حث العلمى بجانبیهـا االدائـي والمعرفـي وعالقتهـا را�عًا: 

�البیئــــــــــــــــــــــــــــات التفاعل�ــــــــــــــــــــــــــــة القائمــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــى التطب�قــــــــــــــــــــــــــــات 
 ....................................................السحاب�ة
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 الصفحه     الموضوع             

ب�ة عبر بیئات التعلم دافع�ة االنجاز وعالقتها بتطب�قات الحوس�ة السحا
 التفاعل�ة

 ......Achievement motivationمفهوم دافع�ة اإلنجاز أوًال: 
 ......................................تكو�ن دافع�ة اإلنجاز ثان�ًا: 
 .............................العوامل المؤثرة فى دافع�ة اإلنجازثالثًا: 
 .........................................اإلنجاز أنماط  دافعرا�عًا: 

 ............. طالب ذوى دافع�ة االنجاز المرتفعخصائص الخامسًا: 
 ........... طالب ذوي دافع�ة اإلنجاز المنخفضخصائص السادسًا: 
 ........................دور دافع�ة اإلنجاز فى ح�اة الطالبسا�عًا: 
قتها بتطب�قات الحوس�ة السـحاب�ة واألسـس الدافع�ة لإلنجاز وعالثامنًا: 

 ..................... النظر�ة لتصم�مها داخل البیئة التفاعل�ة لل�حث
: إجراءات بناء بیئة التعلم التفاعل�ة القائمة على �عض  الثالث:الفصل 

 تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة وتطبیق تجر�ة ال�حث
 : تصم�م بیئة التعلم التفاعل�ة وتطو�رها •

 ..........................................أوًال: مرحلة التحلیل
 ........................مرحلة التصم�م..................ثان�ًا: 
 مرحلة التطو�ر...........................................ثالثًا: 

 بناء أدوات الق�اس وٕاجازتها: •
 .......................................تحصیلي.الخت�ار اال -
 ....................�ة اإلنجاز..................مق�اس دافع -
 ........................................�طاقة تقی�م المنتج. -

 إجراءات تجر�ة ال�حث وجمع الب�انات: •
 ........................ التطبیق القبلى ألدوات ال�حث -
 .......................... إجراءات تنفیذ تجر�ة ال�حث -
 ........................ التطبیق ال�عدى ألدوات ال�حث -
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 الصفحه     الموضوع             

 والتوص�اتنتائج ال�حث وتفسیرها  :الرا�عالفصل 
واخت�ار صحة الفروض  ة،�اإلجا�ة على أسئلة ال�حث الفرع .

 ........................النتائج ومناقشتها ..... ریوتفس
 ........................توص�ات ال�حث ............ .
   ...........ال�حوث المقترحة.......................... .

 .....................................ملخص ال�حث �اللغة العر��ة  
 ............................................العر��ه  المراجعقائمة  

 .............................................قائمة المراجع األجنب�ة
   ....................................................�حث.ال مالحق

 .........ة..............................ملخص ال�حث �اللغة اإلنجلیز�
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 قائمة الجداول
 

 الصفحه الجدولب�ان 

 .........................التصم�م التجر�بي ذو المجموعة الواحدة) ١( جدول
 ........... طرق التفاعل فى برامج تكنولوج�ا اإلتصال والتفاعل )٢( جدول

 .... Googleapps وسحا�ة MSLive@Eduمقارنة بین سحا�ة )٣جدول (
 .....................نموذج لمهارات ال�حث قبل و�عد التعدیل ...) ٤جدول (
 نموذج لمهارات ال�حث الُمضافة في قائمة المهارات .............) ٥جدول (
 األنشطة واالستراتیج�ات التعل�م�ة التي �مكن تطب�قها داخل البیئة )٦جدول (
 Googleمصــادر الــتعلم الرقم�ــة التــي تــم تهیئتهــا عبــر ســحا�ة "  )٧جــدول (

drive" ............................................................. 
 ................... األوزان النسب�ة لموضوعات االخت�ار المعرفي )٨جدول (
رجات نتائج اخت�ار "ت" والمقارنة بین المتوسطین القبلي وال�عدي لد )٩جدول (

 ........................................ الطالب فى االخت�ار المعرفى
 ....... حساب نس�ة الكسب المعدل وداللتها لإلخت�ار التحصیلي) ١٠جدول (
) نتـــائج اخت�ـــار "ت" ومقارنـــة درجـــات �طاقـــة تقیـــ�م المنـــتج �الدرجـــة ١١جـــدول (

 ............................ )  % من المجموع الكلي٨٥المع�ار�ة (
لة الفـروق بـین ) نتائج اخت�ار "ت" للمجموعات المرت�طة لمعرفة دال١٢جدول (

متوســـــط درجـــــات المجموعـــــة التجر�ب�ـــــة فـــــي التطب�قـــــین القبلـــــي وال�عـــــدي 
 .............................................لمق�اس الدافع�ة لإلنجاز 
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 قائمة األشكال

 الصفحة الشكلن ب�ا

 .........أنماط التفاعل مع المتعلم داخل بیئة التعلم التفاعل�ة  )١شكل (
التفاعل�ــــــة بــــــین المــــــتعلم والبرنــــــامج المقــــــدم مــــــن خــــــالل وســــــ�ط  )٢شــــــكل (

 ...................................................تكنولوجى
  .......تعلم التفاعل�ةالعالقات بین التفاعالت والتعلم فى بیئة ال ) ٣شكل (
 ...........................Gmailالبر�د اإللكترونى لجوجل  ) ٤شكل (
 .....................Google Scholar) ال�احث العلمى "  ٥( شكل

 ... ............... "Google Translateخدمة الترجمة "  ) ٦شكل (
 ...............  ........... "Google Docs"   مستنداتال )  ٧شكل (
 ........... " Google Presentationsعروض جوجل "  )٨شكل (
 ............  Google Spreadsheetsالجداول الممتدة  ) ٩شكل (
 ....................." Google Formsنماذج جوجل "   )١٠شكل (
 ..............."Google Drawingرسومات جوجل  "   ) ١١شكل (
 ....................  Google Calendar "تقو�م جوجل ") ١٢شكل (
 ..........................  Google Plus "جوجل �الس ") ١٣شكل (
 ........................... ..."   Hangouts الهانج أوت " )١٤شكل (
 ............... ................." Blogger) مدونات جوجل" ١٥شكل (
 ................."YouTubeناة فیدیو جوجل (الیوتیوب) "  ) ق١٦شكل (
 ..............................."Drop box) دروب بوكس " ١٧شكل (

 ...................................) شاشة التطب�قات السحاب�ة١٨شكل (
 .......................Edmodo Planner) شاشة تطبیق ١٩شكل (
 .................Activity Learnشة الرئ�س�ة بتطبیق ) الشا٢٠شكل (
 Activity Learnقائمة تصن�فات نصوص المقرر بتطبیق ) ٢١شكل (
 Activity Learnنافذة النقاش حول جزئ�ات المقرر بتطبیق  )٢٢شكل (
 Activityشاشة تفاعل الطالب مع جزئ�ات المقرر بتطبیق  )٢٣شكل (
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 ............" "Ref Meشاشة اخت�ار مع�ار التوثیق بتطبیق  )٢٤شكل (
 .........................." "Ref Meشاشة ال�حث بتطبیق  )٢٥شكل (
 .............." "Ref Meشاشة إخراج ملف التوثیق بتطبیق  )٢٦شكل (
 ........."........Office onlineالشاشة الرئ�س�ة بتطبیق " )٢٧شكل (
 ..........." Word Online ") نافذة حفظ الملفات بتطبیق ٢٨شكل (
 ........) مستو�ات الخدمة التى تقدمها تفن�ة الحوس�ة السحاب�ة٢٩شكل (
 ...............نموذج محمد عط�ة خم�س للتصم�م التعل�مى )٣٠شكل (
 ........................""Edmodoصفحة التسجیل لبیئة ) ٣١شكل (
 ........""Edmodoمكونات الصفحة الرئ�س�ة لبیئة للمعلم  )٣٢شكل (
 .......""Edmodoمكونات الصفحة الرئ�س�ة لبیئة الطالب ) ٣٣شكل (
 ........................................شاشة التقی�م �البیئة) ٣٤شكل (
 ..........................م" �شاشة التقی�Badgesتبو�ب " )٣٥شكل (
 ............""Pack packشاشة السحا�ة الخاصة �البیئة ") ٣٦شكل (
 ......................"Search Screenشاشة ال�حث "  )٣٧شكل (
 ........"Edmodo play betaشاشة األلعاب التعل�م�ة " )٣٨شكل (
 ........".Edmodo Spotlight Betaشاشة التنبیهات ") ٣٩شكل (
 ....................." Notificationsشاشة اإلشعارات  ") ٤٠شكل (
 ......."Account Managing Listقائمة إدارة الحساب " )٤١شكل (
 ...............................شاشة الملف الشخصى للمعلم) ٤٢شكل (
 ..............................شاشة الملف الشخصى للطالب) ٤٣شكل (
 ...........................شاشة المجموعات التعل�م�ة للمعلم )٤٤شكل (
 .........................شاشة المجموعات التعل�م�ة للطالب) ٤٥شكل (
 .........................."Assignment Centerنافذة") ٤٦شكل (
 ............................................تصم�م السینار�و )٤٧شكل (
 ...Edmodoمخطط لصفحات بیئة التعلم اإللكترون�ة للمعلم ) ٤٨شكل (
 .Edmodo طالبمخطط لصفحات بیئة التعلم اإللكترون�ة لل) ٤٩شكل (
 ..................................شاشة ساحة النقاش �البیئة) ٥٠شكل (
 ........................شاشة مركز إضافة التطب�قات �البیئة ) ٥١شكل (
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" �عد ر�طها �سحا�ة Pack Packشاشة سحا�ة البیئة " )٥٢شكل (
"Google Drive "....................................... 

 ......................... "Edmodo Plannerشاشة "  )٥٣شكل (
لتجر�ب�ة فى الدراسات العل�ا �المجموعة امتوسط درجات طل�ة  )٥٤شكل (

ل�عدى لإلخت�ار التحصیلى فى مهارات ال�حث االقبلى و  التطب�قین
 ....................العلمى لصالح التطبیق ال�عدى

لدراسات العل�ا �المجموعة التجر�ب�ة فى امتوسط درجات طل�ة ) ٥٥شكل(
ل�عدى لمق�اس الدافع�ة لإلنجاز حول مهارات االتطب�قین القبلى و 

 ......................ال�حث العلمى لصالح التطبیق ال�عدى.
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 قائمة المالحق                                   
 

 الصفحه الملحقب�ان 

 .....................قائمة �أسماء المحكمین على أدوات ال�حث )١ملحق (
 ..................قائمة �األهداف التعل�م�ة لمحتوى مناهج ال�حث ٢ملحق (
ــدبلوم الخــاص مر  قائمــة مهــارات ال�حــث العلمــى لــدى طــالب )٣ملحــق ( حلــة ال

 ..........................................الدراسات العل�ا �قسم
 .......................................مق�اس دافع�ة لإلنجاز  )٤ملحق (
 ....................................اإلخت�ار التحصیلى النهائي )٥ملحق (
 ..........لنهائى لخطط ال�حوث العلم�ةجودة المنتج ا�طاقة تقی�م  )٦ملحق (
القائمـــة علـــى �عـــض تطب�قـــات  البیئـــة التعل�م�ـــة التفاعل�ـــة ســـینار�و) ٧ملحـــق (

 ........................................................الحوس�ة
التفاعل�ـــة القائمـــة علـــى  دلیـــل الطالـــب للـــدخول الـــى البیئـــة التعل�م�ـــة) ٨ملحـــق (

 ..............................س�ة السحاب�ة�عض تطب�قات الحو 
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 مشكلة البحث والخطة العامة لدراستها األول:الفصل   - - - - - - - - - - - - - -

 مقدمة: 

نشهده كنتیجًة لثورة هائلة فى مجال  الذي تكنولوجيفى عصر الما�كرو   
التطورات فى طب�عة العدید من  بدورها أحدثتقد واالتصاالت  المعلوماتتكنولوج�ا 

فظهرت العدید ، ذلك على مجال تكنولوج�ا التعل�م وانعكس عملیتى التعل�م والتعلم،
أص�ح تفعیلها وتوظ�فها فى العمل�ة التعل�م�ة  التى من المستحدثات التكنولوج�ة،

األمر  ،ضرورة حتم�ة لإلستفاده منها فى تطو�ر التعل�م والتغلب على مشكالته
یتناسب مع الذى ساهم بدوره فى طرح فكرة إعادة تشكیل البیئات التعل�م�ة �ما 

م من للتعل� ، بل المساعدة فى توفیر وتقد�م بیئات جدیدةطب�عة العصر ومتطل�اته
خالل توفیر وسائل وأنمة جدیدة للتفاعل والتواصل والوصول النافذ الى الش�كات 
والمعلومات لتوفیر مدى أكبر من تخطى عق�ات الزمان والمكان وتحقیق مدى أكبر 

 بؤرةمن التفاعل�ة بین عناصر العمل�ة التعل�م�ة، حیث تمثل بیئة التعلم التفاعل�ة 
طراف العمل�ة التعل�م�ة من من متعلمین ومعلم أو الكترون�ة دینام�ك�ة تضم كل أ

، فى إطار من التفاعل�ة بین كل من المتعلمین محاضر ومصادر التعلم اإللكترون�ة
 وجم�ع أطراف العمل�ة التعل�م�ة مستعینین �كافة أنواع ش�كات المعلومات 

وحتى تحقق تلك البیئات مدًى من التفاعل�ة البد أن تستند فى تصم�مها  
سهم فى تحقیق تلك ت رضه العصر من مستحدثات تكنولوج�ة �مكنها أنى ما �فال

التفاعل�ة وفق خصائص المتعلمین ومتطل�اتهم أثناء عمل�ة التعلم، ومن أهم تلك 
كما تشیر دراسة مردالج وذلك ما أكدته دراسة  ،المستحدثات: الحوس�ة السحاب�ة

(Mrdalj, ٢٠١١)  ًُّال مثال�ًا فى تنفیذ بیئات تعلم ح�أن الحوس�ة السحاب�ة ُتعد
 .فعالة من حیث التكالیف والسرعة والدینام�ك�ة لتدر�س المقررات 

 
 Americanتم التوثیق في متن البحث وفقًا ألسلوب الجمعیة األمریكیة السیكولوجیة:  ۱

Psychological Association Manual (APA٦)اء العربیة یتم ذكر ، وبالنسبة لألسم

≠ ≥ ≠ 
 



 
 
 
 

 مشكلة البحث والخطة العامة لدراستها األول:الفصل   - - - - - - - - - - - - - -

 اإلسم األول وباقي اإلسم ثم السنة ثم الصفحة.

أنها تكنولوج�ا � ) الى الحوس�ة السحاب�ة ٢٠١٣،٥( أشار محمد شلتوت وقد   
تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخز�ن الخاصة �الحاسوب الى ما �سمى 

�هذا تتحول السحا�ة وهى جهاز خادم یتم الوصول إل�ه عن طر�ق االنترنت، و 
برامج تكنولوج�ا المعلومات من منتجات الى خدمات، وتعتمد البن�ة التحت�ة 
للحوس�ة السحاب�ة على مراكز الب�انات المتطورة والتى تقدم مساحات تخز�ن كبیره 

 .٢,٠للمستخدمین، وهى تعتمد فى ذلك على اإلمكان�ات التى وفرتها تقن�ات و�ب 

الحوس�ة السحاب�ة، العامة تطب�قات ال )٢٠١٣،وقد تناولت دراسة (رحاب فایز
 كالتالى :

  : Cloud software as a service(SaaS)"تقد�م البرمج�ات كخدمة  .١

والتى تهتم أكثر �التطب�قات المتعلقة  الحوس�ة السحاب�ةوهى ط�قة من ط�قات 
 �المستخدم النهائى مثل أنظمة البر�د اإللكترونى، تطب�قات إدارة عالقات العمیل،

 البرمج�ات المشتركة وأنظمة إدارة سیر العمل .

  Cloud platform as a service(PaaS)":المنصة كخدمة .٢

وهى ط�قة من ط�قات االحوس�ة السحاب�ة تتألف �شكل أساسى من مكت�ات،  
یث دبرامج وس�طة، تحدیثات وأدوات وقت التشغیل والتى �حتاجها المطور�ن فى تح

ستفید تكنولوج�ا المنصة كخدمة من البیئات تطبیق البرمج�ات كخدمة، وت
یر البرامج المطوره فى وفاالفتراض�ة فى ط�قة "البن�ة التحت�ة كخدمة "لنشر وت

 فتراض�ة للبن�ة التحت�ة كخدمة .المصادر اإل

 Cloud infrastructure as service(IaaS)": ةالبن�ة التحت�ة كخدم .٣

دال من شراء الخوادم، والبرمج�ات، هى توفر البن�ة التحت�ة للحاسب االلى، و� 
ومساحات خاصة �مركز الب�انات أو معدات الش�كة �قوم العمالء �شراء هذه 

≠ ¥ ≠ 
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وصف الخدمة عادة على أساس من المنفعة  المصادر كخدمة مستقلة تماما، و�تم
الحاسو��ة وكم من المصادر المستخدمة و�التالى التكلفة والتى سوف تنعكس 

 .) ٨ ،٢٠١٣،( رحاب فایزالنشاط �الضرورة على مستوى 

الحوس�ة السحاب�ة تقدم  أن إلى ) ٢٠١٣،٥( محمد شلتوت فقد أشار  ؛ومن ثم 
، مثل : اإللكترونيالعدید من الخدمات للمستخدمین، فمنها خدمات البر�د 

"Gmail, Yahoo, Hotmail" : وخدمات التخز�ن السحابى، مثل ،"Google 
Drive , Sky Drive دمات الموس�قى السحاب�ة "وأ�ضًا خGoogle Music 

,Amazon ,cloud play , I cloud ،وكذلك خدمات التطب�قات السحاب�ة "
، وهذه النماذج قلیلة جدًا من بین "Jolicloud, Google chrome Os"مثل

�ستخدمها ال�عض  والتيمئات االلف من التطب�قات والخدمات السحاب�ة المتوافرة 
 .سحاب�ة وال یرى أنها خدمات 

وتطب�قاتها من المستحدثات التكنولوج�ة التي جذبت  سحاب�ةال الحوس�ةُوتعد فكرة  
 ( "Miller "كثیر من المؤسسات التعل�م�ة نحو دراسة سبل توظ�فها حیث یذكر

لما ذلك أن الحوس�ة السحاب�ة تمثل مستقبل التعل�م اإللكتروني؛ و�رجع ) ۲۰۰۸
ا ترت�ط �شكل كبیر بتخف�ض كلفة بیئات التعلم تقدمه الحوس�ة السحاب�ة من مزا�

من أجهزة و�رامج، حیث تقوم فكرة السحا�ة الحاسو��ة على إتاحة التطب�قات 
والبرامج من خالل خادمات متنوعة عبر الو�ب �صل إلیها المتعلم عبر أي جهاز 
شخصي أو محمول ل�قوم �استخدام هذه الخادمات في تخز�ن ملفاته الخاصة مع 

�عض البرامج  استخدامالى �ة تشارك هذه الملفات مع اآلخر�ن �اإلضافة إمكان
محملة على  / التطب�ق�ة عبر موقع الخادم دون حاجة ألن تكون هذه البرامج مهیئة

والعروض  ،Word مثل برامج: معالجة النصوص –الجهاز الخاص �المستخدم 
، -یرها من البرامجوغ ،Excel، والجداول اإللكترون�ة Power pointالتقد�م�ة 

مما �عني أن المؤسسة لم ُتعد في حاجة إلي شراء عدد كبیر من األجهزة أو 
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 ).٤۲ ,Rao., et al, ۲۰۱۰( تراخ�ص البرامج الالزمة لتشغیل هذه األجهزة

أن الحدیث في الوقت  )١ ,٢٠١١( " He& et al" وفي هذا اإلطار یذكر  
ي والتعل�م من �ُعد �عتمد �شكل كبیر هن عن تطو�ر أنظمة التعل�م اإللكترونا الر 

على مفاه�م وخصائص تطب�قات السحا�ة الحاسو��ة التيُ تعد �مثا�ة نموذج �سمح 
�الحصول على محتو�ات التعلم عند الطلب في إطار �ضمن سهولة الوصول 

 . واالستخدام من ِقبل المتعلم

طب�قاتها ) أن السحا�ة الحاسو��ة وت٩٣٨ ,٢٠١٠( ",Ercan كذلك �عتقد " 
حل مثالي للمؤسسات التعل�م�ة التي ترغب في التوسع الدینام�كي المرت�ط بتقد�م 

  .خدمات التعل�م اإللكتروني في إطار من التشارك�ة والتكلفة المخفضة

" من أكثر المؤسسات التي تقدم نموذًجا Microsoft" و"Googleوتعد" 
�ب، حیث تقدم كل منها عدید وخادمات الحوس�ة السحاب�ة عبر الو  منصاتعملً�ا ل

من التطب�قات والخدمات المجان�ة التي �مكن توظ�فها �فاعل�ة في المؤسسات 
التر�و�ة، ومن بین هذه التطب�قات والخدمات إتاحة مساحات تخز�ن�ة كبیرة �مكن 
من خاللها للمستخدم تخز�ن كافة أنماط الكائنات الرقم�ة التي یرغب في حفظها 

الشخصي مع إمكان�ة السماح بتشارك هذه الكائنات مع �عیًدا عن جهازه 
مستخدمین آخر�ن، �اإلضافة إلى إمكان�ة إنشاء وتحر�ر ملفات ووثائق جدیدة 
�استخدام البرامج التطب�ق�ة المتاحة عبر الخادم، هذا مع إمكان�ة ر�ط كل هذه 

الخاصة  Calendar الخدمات �قوائم البر�د اإللكتروني وجداول التقو�م
 ).٤۲ ,Rao, et al, ۲۰۱۰لمستخدم(�ا

فالحوس�ة السحاب�ة تأخذ التعلم اإللكترونى الى مستوى جدید، وتسمح للك�ان 
التعل�مى بز�ادة خفض التكالیف من خالل تحسین االستفادة، وخفض تكالیف إدارة 

 Kale & Coupta)،أسرعالبن�ة التحت�ة، ونشر دورات تعل�م�ة �شكل 
,۲۰۱۲٬٦٤۲) . 
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ام هذا التقدم اإللكترونى المذهل؛ لزامًا على مؤسسات التعل�م �صفة وأص�ح أم  
عامة والتعل�م الجامعى �صفة خاصة أن تأخذ زمام الم�ادرة فى توج�ه برامجها 
ومقرراتها عبر ش�كة المعلومات " اإلنترنت "، ألن الجامعة من أهم المؤسسات 

العلمى والحضارى القادرة على مواجهة تلك التحد�ات، وهى مركز اإلشعاع 
والتكنولوجى ألى مجتمع یر�د الحفاظ على هو�ته الثقاف�ة وحضارته اإلنسان�ة 

 ).٢: ٢٠٠٥ ،(إیهاب السید

وعلى الرغم من أهم�ة تطبیق وتوظیف التعل�م اإللكتروني في المؤسسات التر�و�ة  
ه األهم�ة لز�ادة كفائة و فاعل�ة العمل�ة التعل�م�ة والتغلب على مشكالتها، إال أن هذ

التي ینطلق منها التعل�م اإللكتروني وتدفع المؤسسات التر�و�ة نحو توظ�فه تصطدم 
بواقع تجسدت معوقاته فى ضعف البنى التحت�ة الالزمة لتوظیف التعل�م اإللكتروني 
فضًال عن التوجهات السلب�ة لدى �عض المتعلمین نحو أنظمة التعل�م اإللكتروني 

مل معها لتوظ�فها داخل العمل�ة التعل�م�ة، وهو ما أكدته وعدم مقدرتهم على التعا
رق�ة عبداللطیف على سبیل المثال ال الحصر دراسة عدید من األدب�ات والتي منها 

) التي استهدفت �حث �عض عوائق توظیف التعل�م اإللكتروني، ٢٠١١( مندورة
البن�ة التحت�ة وأشارت نتائج الدراسة إلى عدید من العوائق من أهمها: عدم توافر 

سواء على مستوى التجهیزات المعمل�ة أو تكلفة التجهیزات البرنامج�ة، هذا فضًال 
مة التعل�م عن قصور �عض الخدمات والتطب�قات التي تقدمها �عض أنظ

أن تلك العوائق التي ترت�ط بتوظیف التعل�م اإللكتروني یجب  الشكو ، اإللكتروني
ة التعل�م اإللكتروني �حیث �مكن من خاللها أن تدفع ال�احثین نحو تطو�ر أنظم

  حل �عض مشكالت توظیف التعل�م اإللكتروني في الواقع التطب�قي.

أن التعل�م اإللكتروني أمًرا ال  )٥٤ ,Pocatilu" ) ۲۰۰۹ومن هذا المنطلق یذكر " 
مفر منه إال أن مشكالت توظ�فه المرت�طة �استثمارات البن�ة التحت�ة �اهظة 

ُتعیق عمل�ات التوسع في التعل�م اإللكتروني، وهو ما یجعل التوجه نحو التكالیف 
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تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة أمًرا مهًما حیث أنها جاءت لتقدم حًال ل�عض عوائق 
توظیف التعل�م اإللكتروني من خالل إتاحتها كم كبیر من الموارد المشتركة التي 

دون الحاجة لوجود بن�ة تحت�ة  �ستط�ع كل أعضاء المؤسسة التعل�م�ة استخدامها
 خاصة �كل فرد داخل المؤسسة.

) أن ٧٤ ,٢٠١١( "Masud & Huang كذلك في نفس هذا اإلطار یرى "و  
معظم أشكال التعلم التقلید�ة لم تعد مناس�ة لمواك�ة عمل�ات التعلم االجتماعي 

ة وتلب�ة متطل�ات التعلم تحت الطلب، وهو ما جعل فرصة التعلم الش�كي �صف
عامة والتعل�م اإللكتروني �صفة خاصة مناس�ة لحل كثیر من إشكال�ات التعل�م 

 . التقلیدي

فإن التعل�م اإللكتروني یواجه عق�ات كثیرة تتطلب االستثمار في البن�ة ورغم ذلك  
التحت�ة �معدالت مرتفعة وهو ما �صعب تنفیذه على أرض الواقع من ِقبل 

توجه المؤسسات التر�و�ة سر�ًعا نحو  رورةلذلك فإن ض ؛المؤسسات التعل�م�ة
توظیف الحوس�ة السحاب�ة في العمل�ة التعل�م�ة أص�ح أمًرا في غا�ة األهم�ة نظًرا 
ألن توظیف تطب�قات السحا�ة الحاسو��ة ال �شكل تكلفة مال�ة أو عبء إضافي 

ات على المؤسسة التر�و�ة، هذا �اإلضافة إلى ما تقدمه الحوس�ة السحاب�ة من أدو 
للتواصل والتعاون بین المستخدمین مثل:البر�د اإللكتروني، قوائم االتصال، مفكرات 
التقو�م، وما تقدمه من تطب�قات مكتب�ة مثل تخز�ن الوثائق وٕانتاج الوثائق 
ومشاركتها مع آخر�ن، وأخیًرا ما توفره السحب من تطب�قات لمنصات العمل مثل 

 , &Budnikas ( اإلدارة التعلیمیةظم إتاحة إنشاء مواقع الو�ب، واستخدام ن
Cien, ۲۰۱۱, ۲٦۰.( 

طلع الجامعات كأحد اهم المؤسسات التر�و�ة بدور وظ�فى هام فى مجال توت   
ال�حث العلمى، و�ه تؤدى الجامعة دورًا هامًا �ارزًا وممیزًا لما تتمتع �ه من مناخ 

د أعضاء هیئة مؤسسى �حثى تتوافر ف�ه المعط�ات العلم�ة الالزمة، حیث وجو 
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إضافة الى ما توفره  التدر�س ال�احثین ومساعدى ال�احثین وطالب الدراسات العل�ا،
من مستلزمات �حث�ة من مكت�ات ودور�ات ومعامل، لذا تعد الجامعة المعمل 

فإن إعداد عناصر �شر�ة ، و�التالي وٕاعداد ال�احثین وٕانتاجهم العلمىالعلمى لتدر�ب 
تطو�ر فى المجتمع �عامة ومن یدًا إلحداث التغییر والدر��ًا جمؤهلة ومدر�ة ت

مختلف جوان�ة �عد من أهم وظائف ومسئول�ات الجامعات من مختلف الدول، ولما 
كانت برامج الدراسات العل�ا فى الجامعة هى نواة ال�حث العلمى، ولما تشتمل عل�ه 

امعة منقوصة من مقررات علم�ة تكسب دارسیها مهارات �حث�ة، لذا فإن وظ�فة الج
أو غیر مكتملة ما لم یتوافر فیها برامج فعالة للدراسات العل�ا تمارس من خاللها 

(حمزة عبد الحكم وعلى  مهارات ال�حث العلمى فى مجاالت المعرفة المختلفة
 ) .١٢٠:  ٢٠١٤الصغیر، 

أن تطو�ر ال�حث العلمى ودعم تنم�ة مهاراته  ومن هذا المنطلق یرى ال�احث 
عصر المعرفة وذلك استنادًا الى ما �فرضه طب�عة العصر من ضرورة فى 

مستحدثات تكنولوج�ة تسهم �شكل أو �آخر فى تطو�ر آل�ات ال�حث العلمى 
) ٢٠١٠الحصان ( أمانيكدراسة  ،وأدواته، األمر الذى أكدته العدید من الدراسات

�م العالى والتى هدفت الى دراسة توجهات �حوث التر��ة العلم�ة فى مؤسسات التعل
�شكل عام، وتقد�م أنموذج لتطو�ر �حوث التر��ة العلم�ة للوفاء �متطل�ات مجتمع 
المعرفة، وفد اسفرت نتائجها عن عدم تواءم وتوافق�ة توجهات �حوث التر��ة العلم�ة 
مع ما یتطل�ه مجتمع المعرفة، ومن ثم أوصت تلك الدراسة �ضرورة تنم�ة المهارات 

داء ال�حثى اإلبداعى، والنهوض �منظومة ال�حث العلمى ال�حث�ة، والنهوض �األ
 التر�وى، وجودة ال�حوث .

ال تكمن فى الجوانب  -وفقا لرأى ال�عض  –ولّما كانت مشكلة ال�حث العلمى  
المال�ة، وال فى ضعف المیزان�ات المرصوده له، ولكنها تكمن �الدرجة االولى فى 

ُ�عد سب�ا رئ�س�ا ینبثق ذلك ة له؛ فإن غ�اب مهاراته، إضافة الى الس�اسة الموجه

≠ π ≠ 
 



 
 
 
 

 مشكلة البحث والخطة العامة لدراستها األول:الفصل   - - - - - - - - - - - - - -

 معظم الدول العر��ة عنه العدید من المشكالت المتعلقة �ال�حث العلمى فى

 ).٢٠٠٥،( محمود أبوسمرة و البرغوثى، و عبد الكر�م صالح

نذكر منها :  ،التى یجب على ال�احثین اإللمام بها العلميوتتعدد مهارات ال�حث  
التى تتطلب مهارات أساس�ة، مثل المنطق والخ�ال واالبداع مهارات التفكیر الناقد و 

والتفكیر والتفكیر التصورى والتغذ�ة الراجعة، ومهارات حل المشكالت التى تتطلب 
 & Kerlinger)القدرة على تحدید وتحلیل المشكالت إلیجاد حلول مبتكره لها 

Lee.۲۰۰۰). 

المشكالت العامة أهم  �أن )٢٠٠٤( عرفة الدین صالحنظرًا لما أشار إل�ه و    
لطل�ة الدراسات العل�ا والتي تؤثر على كفاءتها النوع�ة الداخل�ة: ضعف الطل�ة في 
التخط�ط لل�حث، ووجود صعو�ات منهج�ة یواجهها الطل�ة في ال�حث، وكذلك 

فإن ذلك  ،نقص المهارات األساس�ة في كتا�ة ال�حث، وقلة مهارات ال�حث العلمي
ال�احث الى قلة تدر�بهم على ممارسات ال�حث العلمى وٕاعداد  یرجع من وجهة نظر

ف�عض ما �قوم �ه ال�احثون الجدد ال �ستند  ،خطط ال�حوث العلم�ة، و�شكل منظم
إلي تدر�ب منهجي منظم �عتمد على المحاولة والخطأ، فهؤالء ال�احثین غال�ا ما 

رضها أسئلة ال�حث یجدون أنفسهم غیر قادر�ن على التعامل مع التحد�ات التى تف
  (٢٠٠٥, .Sargeant, & Ferrier)ونتائجه 

%) ٩٠ووفق تحلیل ال�احث لخصائص مجتمع الدراسة، اتضح أن ما �قرب من ( 
، من طالب الدراسات العل�ا بجامعة عین شمس یتوافدون من محافظات مت�اعدة

ز�ة المرك وقد ال یتوفر الى �عضهم فرص الوصول الى مصادر المعرفة �المكت�ات
لى قلة الوقت المتوافر لدى �عضهم، غیر عبء إضافة ا و�حثها وتحلیلها، �القاهرة

 وهذا �شیر الى عدم توافر الفرص المالئمة لدى هؤالء الطل�ة التكلفة الالزم لذلك،
وتحفیزهم نحوها؛ ومن هنا سعى  للتدر�ب على إعداد خطط ال�حوث العلم�ة و

والتغلب لبیتها لئك الطالب و�حث إمكان�ة تو ال�احث الى محاولة لتحلیل متطل�ات أ
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على معوقاتها من خالل البیئات اإللكترون�ة التفاعل�ة والتى قد أثبتت فاعلیتها _ 
فى ضوء استثمار العدید من المستحدثات التكنولوج�ة _ فى إمكان�ة تطو�ر ال�حث 

ة و ودراس ؛٢٠٠١و دراسة النجار؛ ٢٠٠٥كدراسة الجابرى  العلمى ومهاراته،
ودراسة ولید  ؛٢٠١٣الع�اسى ، ودراسة محمد أحمد محمد٢٠٠٨ماس ع�سى الش

 .٢٠١٤یوسف 

اختالف التصورات حول مهارات ال�حث العلمى إال أن مادتها الرئ�س�ة  ورغم 
قائمة على احت�اجات ال�احثین من طالب الدراسات العل�ا ومتطل�اتهم إلعداد 

ال�احث واستنادًا على ما سبق أنه یرى  الذيمخططات �حوث علم�ة جیدة، األمر 
تسمح لل�احثین �الدخول من من إمكانات الحوس�ة السحاب�ة یتوافق مع ما تقدمه قد 

(مظلة) تجمع �أسفلها مقررات الكترون�ة تفاعل�ة  تحت سحا�ة العالم فيأى مكان 
ُمصاغة �أشكال وصور متعددة، و�مكن لل�احثین النقاش حولها �شكل كتابى أو 

�مكن للمعلم اإلجتماع �الطالب فى تلك البیئة االفتراض�ة للتعل�م وتدر�بهم، مرئى، ف
الى جانب تمكین الطالب وال�احثین من عرض أنشطتهم من خالل تلك البیئة 
عرضا تزامن�ًا لیراه المعلم فى نفس الوقت، ومن ثم �مكنه تقو�هم تقو�ما تكو�ن�ا 

داد االخت�ارات من خالل احدى وكذلك تقو�مهم واع أثناء العمل�ة التعل�م�ة،
بل  التطب�قات واالدوات التى توفرها تلك البیئة التى توفرها الحوس�ة السحاب�ة،

إعداد مخطط  استخدامها فىل�احث توفیر اإلمكانات التى �مكن لوتتعدى ذلك الى 
�حثه العلمى داخل تلك البیئة من خالل ما تقدمه من أدوات وتطب�قات تمكنه من 

ستندات وتنس�قها وترجمتها وتهیئتها �العدید من الص�غ، وكذلك تضمینها تحر�ر الم
لتقن�ة التعرف الضوئى على الحروف، وما �مكن لل�احث من استغالل تلك التقن�ة 

كصورة  مه�أةالتى �مكن من خاللها التعرف على النصوص االجنب�ة التى تكون 
قد �ساهم  تنس�قها �ماالى شكلها االعت�ادى كنصوص �مكن تحر�رها وترجمتها و 

إق�ال ال�احثین على الدراسات  یترتب عل�ه قدإعداد ال�حث العلمى، األمر  فى
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 .ث العلم�ة؛ لتوظ�فها فى دعم وٕاعداد مخططات ال�حو األجنب�ة الدور�ات والكتب و

 مشكلة ال�حث:

من خالل ما سبق ومن واقع دراسة واهتمامات ال�احث تبلورت مشكلة ال�حث من 
  قاط التال�ة:خالل الن

مالحظة ال�احث ومتا�عته للمناقشات العلم�ة التى تتم �شكل دورى لقسم تكنولوج�ا  -١
التعل�م �كل�ة التر��ة النوع�ة فى جامعة عین شمس، ومدى وقوع �عض ال�احثین 

من طالب الدراسات العل�ا �القسم فى العدید من األخطاء المنهج�ة لل�حوث العلم�ه 
 الُمقدمة.

ررات التي یتم تدر�سها لطالب الدراسات العل�ا �كل�ة ال�حث من المق مقرر مناهج -٢
التر��ة النوع�ة بجامعة عین شمس ومن بین أهدافه إكساب طالب الدراسات العل�ا 
مهارات ال�حث العلمى لتوظ�فها فى إعداد مخططات ال�حوث العلم�ة �شكل جید، 

و إعداد فضًال عن ضرورة تنم�ة دافع�ة ال�احثین من طالب الدراسات العل�ا نح
المخططات ال�حث�ة، إال أن تدر�س المقرر یواجه �عض الصعو�ات والتي من 

لالجتماع �شكل مستمر نظرًا لكون  أهمها عدم توافر الوقت الكافي لدى الطالب
�عضهم من أماكن نائ�ة و�عیدة عن الكل�ة وأماكن الدراسة بها، و�التالي قلة الوقت 

 بهم .المخصص للتفاعل بین المتعلمین وتدر�

إطالع ال�احث على العدید من الدراسات وال�حوث التى تناولت المشكلة وقامت   -٣
 فقد وجد ال�احث االتى : ،بتحلیلها

وصف ال�عض لما �قوم �ه ال�احثین الُجدد �أنه ال �ستند الى تدر�ب منهجى  - أ
ُمنّظم بل و�عتمد على المحاولة والخطأ، ومن ثم فإن هؤالء ال�احثین غال�ا ما 

أنفسهم غیر قادر�ن على التعامل مع التحد�ات التى تفرضها أسئلة  یجدون 
 . (٢٠٠٥ , Sargeant & Ferrier)ال�حث ونتائجه 
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كنعان" ان كثیرا من طالب الدراسات العل�ا ال أحمد  أظهرت نتائج دراسة " - ب
یتقنون اللغة اإلنجلیز�ة، وال تتوافر لدیهم المراجع العلم�ة المالئمة والمكت�ات 

صة، وغ�اب روح الفر�ق فى ال�حث العلمى (أحمد على المتخص
 ).٢٠٠١،كنعان

الوز�انى "أن درجة اكتساب طالب وطال�ات الدراسات محمد "ة أظهرت دراس - ت
العل�ا للمهارات ال�حث�ة كانت متوسطة، وضعف استخدام ش�كة االنترنت 
للحصول على المعلومات ال�حث�ة، وضعف ت�ادل الموضوعات ال�حث�ة بین 

سام العلم�ة و�ین الجامعات وأقسامها فى جامعات أخرى مشابهة، وندرة األق
نات ومعالجتها(محمد بن استخدام الطالب للبرامج اإلحصائ�ة إلدخال الب�ا

 ). ٢٠٠٧ ،انىذینمع�ض الو 

ُندرة الدراسات و ال�حوث العر��ة التى تناولت توظیف الحوس�ة السحاب�ة �ما تمتلكه  -٤
مل�ة التعل�م�ة بوجه عام، وفى تنم�ة مهارات ال�حث من مهام وٕامكانات فى الع

العلمى بوجه خاص، وكذلك رغ�ة ال�احث فى االستفاده مما یت�حه التقدم العلمى 
من مستحدثات تكنولوج�ة، وتوظ�فها فى العمل�ة التعل�م�ة للتغلب على مشكالتها 

اعل�ة لتحقق من مدى فاتها، إضافتا الى شغف ال�احث الى ورفع كفائتها وجود
توظیف الحوس�ة السحاب�ة فى العمل�ة التعل�م�ة، لذا كان البد من التحقق مدى 
توظیف إحدى تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى تنم�ة مهارات ال�حث العلمى لطالب 

 .الدراسات العل�ا

عینة من طالب  مقابلةو إجراء قام بها ال�احث  دراسة استكشاف�ةمن خالل  -٥
م المهنى والدبلوم الخاص �قسم تكنولوج�ا التعل�م �كل�ة التر��ة الدراسات العل�ا �الدبلو 

-٢٠١٤النوع�ة بجامعة عین شمس فى الفصل الدراسى األول للعام الدراسى 
التى طال�ًا)، وتم سؤالهم عن آرائهم فى المشكالت  ٣٠و�لغ عددهم ( ٢٠١٥

 ال�حث. مناهج �عانون منها فى دراسة مقرر
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  -عن ما یلى : ستكشاف�ةاالوأسفرت نتائج الدراسة 

%) على التخوف وعدم  ٩٥أتفق طالب عینة الدراسة اإلستكشاف�ة بنس�ة (
و�تتا�ع ال�حث حول  ،جیدة علميالثقة �النفس فى التمكن من إعداد خطط �حث 

أن ذلك یرجع  ؛تم سؤالهم عن أس�اب ذلك، واتفق أغلبهم ،جذور المشكلة لدیهم
ات مقررات ال�حث أو ممارسة مز�د من األنشطة إلفتقادهم آل�ة للتفاعل مع جز�ئ

المرت�طة بتوظیف المعارف والمهارات المختلفة التى یتم دراستها فى ذلك المقرر، 
%) ١٠٠والتعرف على الحاالت المختلفة لتطب�قها، كما اتفق طالب العینة بنس�ة (

ت�اعد على عدم توافر الوقت الالزم لممارسة األنشطة المرت�طة �المقرر نظرا ل
اضطرارهم  أماكن الدراسة والتدر�ب �الكل�ة عن أماكن عملهم أو إقاماتهم و�التالى

لضیق  الى السفر لحضور ما �مكن من المحاضرات أو السكاشن العمل�ة نظراً 
للتدر�ب أو التطو�ر الدائم داخل  فال �كن هناك متسعًا من الوقت �سمح ،الوقت

 قاعات الدراسة وال�حث .

المشكلة عدم توافر البیئة المالئمة  تلكون السبب فى ومن ثم قد �ك
مالئمة لتدر�س  بیئة إلكترون�ةلتدر�س هذه المقررات، وهنا یرى ال�احث أن توفیر 

هذه المقررات قائمة على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة قد �سهم فى حل هذه 
�الدخول  المشكلة، وذلك لما تقدمه الحوس�ة السحاب�ة من إمكانات تسمح لل�احثین

مقررات الكترون�ة تفاعل�ة ُمصاغة �أشكال وصور  حول في العالم من أى مكان
متعددة، و�مكن لل�احثین النقاش حولها �شكل كتابى أو مرئى، ف�مكن للمعلم 

وتدر�بهم، الى جانب تمكین  التعل�م�ة التفاعل�ةاإلجتماع �الطالب فى تلك البیئة 
ن خالل تلك البیئة عرضا تزامن�ًا لیراه الطالب وال�احثین من عرض أنشطتهم م

المعلم فى نفس الوقت، ومن ثم �مكنه تقو�هم تقو�ما تكو�ن�ا أثناء العمل�ة التعل�م�ة، 
وكذلك تقو�مهم واعداد االخت�ارات من خالل احدى التطب�قات واالدوات التى توفرها 

فیر اإلمكانات بل وتتعدى ذلك الى تو  تلك البیئة التى توفرها الحوس�ة السحاب�ة،
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التى �مكن لل�احث استخدامها فى إعداد مخطط �حثه العلمى داخل تلك البیئة من 
خالل ما تقدمه من أدوات وتطب�قات تمكنه من تحر�ر المستندات وتنس�قها 
وترجمتها وتهیئتها �العدید من الص�غ، وكذلك تضمینها لتقن�ة التعرف الضوئى 

تغالل تلك التقن�ة التى �مكن من خاللها على الحروف، وما �مكن لل�احث من اس
التعرف على النصوص االجنب�ة التى تكون مه�أة كصورة الى شكلها االعت�ادى 
كنصوص �مكن تحر�رها وترجمتها وتنس�قها �ما قد �ساهم فى إعداد ال�حث 
العلمى، األمر قد یترتب عل�ه إق�ال ال�احثین على الدراسات والكتب و الدور�ات 

 لتوظ�فها فى دعم وٕاعداد مخططات ال�حوث العلم�ة .األجنب�ة؛ 

بیئة فاعل�ة التعرف على ضوء ما سبق تتمثل مشكلة ال�حث الحالى فى  فىو  
الحوس�ة السحاب�ة في تنم�ة مهارات تطب�قات تعل�م�ة تفاعل�ة قائمة على توظیف 

�حاول  ،ومن ثم ،ودافع�ة اإلنجاز لدى طالب الدراسات العل�اال�حث العلمي 
 ال�حث الحالي اإلجا�ة عن السؤال الرئ�سي التالي :

ما فاعل�ة بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة 
فى تنم�ة �عض مهارات ال�حث العلمي ودافع�ة اإلنجاز لدى طالب الدراسات 

 العل�ا ؟

 و�تفرع من هذا السؤال األسئلة الفرع�ة التال�ة:      

 حث العلمى الواجب توافرها لدى طالب الدراسات العل�ا؟ما مهارات ال� -١

ما فاعل�ة البیئة التعل�م�ة التفاعل�ة المقترحة لتوظیف �عض تطب�قات  -٢
تنم�ة الجانب المعرفى لمهارات ال�حث العلمي لدى في الحوس�ة السحاب�ة 

 ؟طالب الدراسات العل�ا 
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ف �عض تطب�قات ما فاعل�ة البیئة التعل�م�ة التفاعل�ة المقترحة لتوظی -٣
الحوس�ة السحاب�ة في تنم�ة مهارات ال�حث العلمي لدى طالب الدراسات 

 العل�ا ؟

ما فاعل�ة البیئة التعل�م�ة التفاعل�ة المقترحة لتوظیف �عض تطب�قات  -٤
الحوس�ة السحاب�ة فى تنم�ة دافع�ة االنجاز نحو إعداد مخططات ال�حوث 

 العلم�ة لدى طالب الدراسات العل�ا ؟

 ال�حث: فروض

 سعى ال�حث الحالي نحو التحقق من الفروض التال�ة:   

یوجد فاعل�ة لبیئة التعلم اإللكترون�ة لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة  .١
في تنم�ة التحصیل المعرفي المرت�ط  )٠,٦( ≤السحاب�ة عند مستوى 

�مهارات ال�حث العلمي لدى طالب الدراسات العل�ا وتقاس هذه الفاعل�ة 
 .لماك جوج�ان عّدل نس�ة الكسب المُ �استخدام 

یوجد فاعل�ة لبیئة التعلم اإللكترون�ة لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة  .٢
في تحسین جودة منتج خطة ال�حث  )٠,٦( ≤السحاب�ة عند مستوى 

لدى طالب الدراسات %) ٨٥(العلمي مقارنًة �مستوى اإلتقان المطلوب 
 .العل�ا

ون�ة لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة یوجد فاعل�ة لبیئة التعلم اإللكتر  .٣
نجاز المرت�طة الدافع�ة لإلفي ز�ادة  )٠,٦( ≤السحاب�ة عند مستوى 

�مهارات ال�حث العلمي لدى طالب الدراسات العل�ا وتقاس هذه الفاعل�ة 
 . �استخدام نس�ة الكسب الُمعّدل لماك جوج�ان
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 أهداف ال�حث:

 استهدف ال�حث الحالي:

ب الدراسات العل�ا في �عض مهارات إعداد ال�حوث رفع مستوى أداء طال -١
 العلم�ة وتنم�ة دافع�ة اإلنجاز لدیهم في ذلك 

 تحدید مهارات ال�حث العلمي الواجب توافرها لدى طالب الدراسات العل�ا. -٢

تحدید تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة التى �مكن توظ�فها عبر أنظمة و�یئات  -٣
 التعل�م اإللكتروني.

�عض تطب�قات الحوس�ة  �م�ة تفاعل�ة مقترحة لتوظیفتصم�م بیئة تعل -٤
 السحاب�ة عبر أنظمة و�یئات التعل�م اإللكتروني.

التعرف على فاعل�ة البیئة التعل�م�ة التفاعل�ة المقترحة في تنم�ة مهارات  -٥
 ال�حث العلمى لدى طالب الدراسات العل�ا .

فى تنم�ة دافع�ة  التعرف على فاعل�ة البیئة التعل�م�ة التفاعل�ة المقترحة -٦
 اإلنجاز لدى طالب الدراسات العل�ا .

 أهم�ة ال�حث:

 قد تسهم نتائج ذلك ال�حث فى: 

توج�ه أنظار المهتمین بتقد�م المحتوى اإللكتروني وأنشطته نحو االستعانة  -١
 بتطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى إعادة ص�اغة وتقد�م المحتوى العلمي.

ل�م اإللكتروني �مجموعة من اإلرشادات تزو�د مصممي ومطوري برامج التع -٢
أنظمة و�یئات للتعل�م اإللكتروني قائمة على  واألسس التي تساعد في تصم�م

 �عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة.
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توج�ه أنظار المهتمین �ال�حث العلمى الى ضرورة توظیف المستحدثات  -٣
لمى لدى التكنولوج�ة �ما تمتلكه من إمكانات فى تنم�ة مهارات ال�حث الع

 ال�احثین .

التأكید على مدى أهم�ة تصم�م و�ناء بیئات تعلم تتمركز حول المتعلم،  -٤
 وتحتوى أنشطته وتفاعالته وتلبى احت�اجاته الشخص�ة .

تقد�م حلول علم�ة متطورة لمشكالت التعل�م اإللكتروني المرت�طة �ارتفاع  -٥
حوس�ة السحاب�ة من كلفة البرامج والبن�ة التحت�ة، وذلك من خالل ما تقدمه ال

 خدمات وتطب�قات تعتمد على مبدأ تخف�ض التكلفة.

 حدود ال�حث :

 اقتصر ال�حث التالى على الحدود التال�ة : 

العل�ا �قسم  �مرحلة الدراسات الفرقة الثان�ة �الدبلوم الخاصطالب حدود �شر�ة:  -١
 .) طالب٣٠، (تكنولوج�ا التعل�م

 جامعة عین شمس .- كل�ة التر��ة النوع�ة حدود مكان�ة : -٢

 حدود زمن�ة : تم تطبیق تجر�ة ال�حث فى الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى -٣
٢٠١٦-٢٠١٥ . 

 

 المنهج والتصم�م التجر�بي:

 �عتمد ال�حث الحالي على :  

والذي �قوم بوصف مشكلة ال�حث والب�انات المرت�طة بها، المنهج الوصفي:  .١
لحالي لوصف وتحلیل ال�حوث والدراسات وتم استخدام هذا المنهج في ال�حث ا

 السا�قة.
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 .المنهج التجر�بي الذي یهتم بدراسة تأثیر متغیر مستقل على متغیر تا�ع. ٢

-One"ذو المجموعة التجر�ب�ة الواحدة وقد استخدم ال�احث التصم�م التجر�بي  
group Pre-post. Test"  نظرًا الواحدة، وذلك حیث تدرس المجموعة التجر�ب�ة

�استخدام حیث تتم دراستهم ، قلة أعداد الطالب الملتحقین �مرحلة الدراسات العل�ال
وذلك �عد  ،الحوس�ة السحاب�ةالبیئة التفاعل�ة المقترحة لتوظیف �عض تطب�قات 

 : التصم�م التجر�بي لل�حث""  و�وضح الجدول التالي ،دراستهم �الطر�قة التقلید�ة

 )١جدول(

 التصم�م التجر�بي ذو المجموعة الواحدة

للكشف عن العالقة بین وقد تم استخدام المنهج التجر�بي في ال�حث الحالي    
 المتغیرات التال�ة:

بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة  Independent variable:المتغیر المستقل  -١
  مقترحة لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة.

 

 

 

  التطبیق القبلي 
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 التطبیق ال�عدي 

  اإلخت�ار التحصیلي -١      

 زامق�اس الدافع�ة لإلنج -٢

 

 اإلخت�ار التحصیلي -ا      

 مق�اس الدافع�ة لإلنجاز-٢

 �طاقة تقی�م المنتج -٣
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  Dependent variables:المتغیر التا�ع  -٢

 التحصیل المعرفى المرت�ط �مهارات ال�حث العلمى . -

 هارات ال�حث العلمى.مالجانب األدائى المرت�ط � -

 دافع�ة االنجاز نحو إعداد خطة ال�حث العلمى. -

 : الق�اسأدوات 

 اعتمد ال�حث الحالي علي األدوات التال�ة:

اخت�ار تحصیلي لق�اس الجوانب المعرف�ة المرت�طة ب�عض مهارات إعداد  .١
 (من إعداد ال�احث).ال�حوث العلم�ة 

ت�طة ب�عض مهارات إعداد ال�حوث المر قائمة مهارات لق�اس الجوانب األدائ�ة  .٢
 (من إعداد ال�احث).العلم�ة 

لق�اس مدى تحقق الجوانب المهار�ة فى خطط ال�حوث  تقی�م منتج�طاقة  .٣
 (من إعداد ال�احث).المقدمة عبر البیئة 

(من مق�اس دافع�ة اإلنجاز للجانب المهارى ل�عض مهارات ال�حث العلمى   .٤
 إعداد ال�احث).

 

 إجراءات ال�حث:

 كما یلى: وًال: تحدید مهارات ال�حث العلمى،أ

إجراء دراسة مسح�ة تحلیل�ة لألدب�ات والدراسات المتعلقة �موضوع  -١
 الدراسة"مهارات ال�حث العلمى".

 إعداد قائمة مبدئ�ة �مهارات ال�حث العلمى. -٢
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عرض القائمة المبدئ�ة على مجموعة من الخبراء والمحكمین فى مجال  -٣
 مناهج.تكنولوج�ا التعل�م وال

تعدیل قائمة المهارات بناًء على اراء المحكمین والتوصل الى ص�غتها  -٤
 النهائ�ة.

 كما یلي: ثان�ًا: تحدید تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة عبر الو�ب

 اإلطالع على الدراسات والمصادر الخاصة �الحوس�ة السحاب�ة عبر الو�ب. .١

 تحدید �عض من نماذج الحوس�ة السحاب�ة عبر الو�ب. .٢

التي �مكن  التطب�قات السحاب�ةلتحدید  المنصات السحاب�ة وأدواتهال تحلی .٣
 . االعتماد علیها عند تصم�م البیئة

ثالثًا: تصم�م البیئة التعل�م�ة التفاعل�ة المقترحة لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة 
 على النحو التالي:السحاب�ة 

حلیل خصائص وتتضمن تحلیل المشكلة وتقدیر الحاجات، ت:  مرحلة التحلیل .١
 المتعلمین، تحلیل األهداف العامة، تحلیل بیئة التعلم.

تصم�م األهداف التعل�م�ة، تصم�م أدوات الق�اس،  وتتضمن:  مرحلة التصم�م .٢
تحدید طرق تقد�م المحتوى، تصم�م االستراتیج�ات التعل�م�ة، تصم�م األنشطة 

اخت�ار حاسو��ة، التعل�م�ة، تصم�م التفاعالت التعل�م�ة، اخت�ار السحا�ة ال
 .التطب�قات السحاب�ة

ر�ط التطب�قات  ،driveوتتضمن ر�ط تطب�قات إضاف�ة بـ : مرحلة التطو�ر .٣
تطو�ر كائنات  ، تهیئة التطب�قات للتجر�ة و"EDMODO"السحاب�ة عبر منصة 

 .للبیئة واخت�ارهاتهیئة اإلعدادات األول�ة  بها، التعلم المحفزة
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، تنفیذ حة البیئة التفاعل�ة وتطب�قاتها السحاب�ةإتاوتتضمن :  مرحلة التطبیق .٤
 .االستراتیج�ات واألنشطة التعل�م�ة

وتتضمن تطبیق أدوات التطبیق، المعالجة :  مرحلة التقو�م النهائي .٥
اإلحصائ�ة، تحلیل النتائج ومناقشتها، تحدید المراجعات المطلو�ة، اتخاذ القرار 

 �شأن االستخدام والمراجعة.

دید فاعل�ة البیئة التعل�م�ة التفاعل�ة المقترحة لتوظیف �عض تطب�قات را�عًا: تح   
، وذلك الحوس�ة السحاب�ة في تنم�ة �عض مهارات ال�حث العلمى ودافع�ة االنجاز

 على النحو التالى :

على (عینة ال�حث) �التجر�ة  والتطبیق القبلي لهاأدوات الق�اس  تقنین -١
 .) طال�اً ١٥وعددها ( اإلستطالع�ة

فیذ التجر�ة علي العینة االستطالع�ة، �حیث یتم أخذ مالحظاتهم حول تن -٢
 البیئة.

التطبیق ال�عدي الخت�ار التحصیل المعرفى و�طاقة تقی�م المنتج ومق�اس  -٣
 دافع�ة االنجاز على الطالب �التجر�ة اإلستطالع�ة .

 إجراء التعد�الت الالزمه في ضوء نتائج التجر�ة اإلستطالع�ة لل�حث. -٤

ق القبلي الخت�ار التحصیل المعرفى ومق�اس دافع�ة االنجاز على التطبی -٥
 .) طال�اً ٣٠وعددها ( (عینة ال�حث) �التجر�ة األساس�ة

 تنفیذ تجر�ة ال�حث األساس�ة.  -٦

التطبیق ال�عدي الخت�ار التحصیل المعرفى و�طاقة تقی�م المنتج ومق�اس   -٧
 دافع�ة االنجاز على الطالب �التجر�ة األساس�ة .

 النتائج وتحلیلها ومعالجتها إحصائ�ًا وتفسیرها ومناقشتها.رصد  -٨
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تقد�م التوص�ات والمقترحات المستقبل�ة علي ضوء ما أسفرت عنه نتائج   -٩
 ال�حث.

 مصطلحات ال�حث :   

" تقن�ة قائمة على  على أنها إجرائ�اً  و�عرفها ال�احث الحوس�ة السحاب�ة: .١
لجة من أجهزة الحاسوب محدودة فكرة نقل المساحات التخز�ن�ة ومنصات المعا

الموارد الى سیرفرات (خوادم) السحب الحاسو��ة االفتراض�ة التى توفرها؛ فتقدم 
البرامج المختلفة للمستخدم فى صورة خدمات �مكن االستفاده منها من أى 
جهاز حاسوب متصل �االنترنت دون تحمل عبء التفكیر حول مدى قابل�ة 

لك البرامج او ترقیتها، ومن خالل ما تمتلكه من المكونات الماد�ة لتشغبیل ت
التى تم تخز�نها -إمكان�ات تسمح للمستخدمین �الدخول الى ب�اناتهم وملفاتهم

من اى مكان �العالم تتوافر �ه خدمة  -على السحب الحاسو��ة المتاحة
 االنترنت للتعدیل علیها ومشاركتها والنقاش حولها �شكل تزامنى " .

و�عرفها  �عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة : فاعل�ة لتوظیفبیئة تعل�م�ة ت .٢
بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة تصمم عبر سحا�ة حاسو��ة  " على أنها إجرائ�اً ال�احث 

من خالل دمج وتوظیف وٕادارة العدید من التطب�قات التى توفرها الحوس�ة 
 السحاب�ة �شكل علمى ممنهج ووفق أسس التصم�م التعل�مى، لیتمكن المتعلم
من معالجة ومشاركة وتخز�ن الكائنات الرقم�ة التي قد تكون في شكل ملفات 
(محررات نصوص، جداول إلكترون�ة، قواعد ب�انات، عروض تقد�م�ة، صور 
رقم�ة، اخت�ارات إلكترون�ة، ...) وغیرها من الكائنات الرقم�ة المتعددة و�التالى 

ئنات التى یتم تصم�مها تحقیق مدى أكبر من التفاعل بین المتعلم وتلك الكا
 ." وفق احت�اجات المتعلم
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العمل�ات "  أنهاعلى  إجرائ�اً و�عرفها ال�احث  مهارات ال�حث العلمى : .٣
الالزمة لطالب الدراسات العل�ا لتمكینهم من اإلعداد الجید لخطة تفصیل�ة 
نحو دراسة مشكلٍة ما، وتتضمن مهارات متنوعة : ابتداًء من ص�اغة عنوان 

وتوظیف  ، واالحساس بها وتحدیدها، وجمع المعلومات المرت�طة بها،المشكلة
الدراسات السا�قة فى مجال تلك المشكله للتدلیل على وجودها و اهم�ة 
عالجها، مرورا بتحدید أهداف ومتغیرات ال�حث وص�اغة فروضه التى �سعى 
ال�حث الى التحقق منها واخت�ار صحتها، إضافة الى تحدید األهم�ة التى 
�شكلها ال�حث وحدوده ومناهجه وأدواته وعینته، وصوال الى المراحل التى 
یجب ات�اعها إلجراء ال�حث وأسالی�ه اإلحصائ�ة وكذلك توث�قه �شكل علمى 

 ." دقیق

رغ�ة ال�احثین فى ":  على انها إجرائ�او�عرفها ال�احث  : دافع�ة اإلنجاز .٤
ار التنافس�ة التى تت�حها ال�حوث العلم�ة �شكل جید، وذلك فى إطخطط إعداد 

وكذلك  بیئة التعل�م االلكترونى القائمة على �عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة
الممارسة والتفاعل�ة مع التطب�قات المتاحة عبر البیئة والتى توفر أ�ضا 

 . "للطالب عرض األنشطة �شكل تزامنى ومن ثم، تقی�مهم �شكل مستمر
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 الفصل الثانى

 الحوسبة تطبیقات و بیئات التعلم التفاعلیة
 عالقتھا بتنمیة مھارات البحثالسحابیة و
 العلمي ودافعیة اإلنجاز 
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 لفصل الثانىا

والتـــــــى تكمـــــــن فــــــــى  الحـــــــالي ال�حــــــــثفـــــــى ســـــــبیل تحقیـــــــق أهـــــــداف      
تصــــــم�م و�نــــــاء بیئــــــة تعل�م�ــــــة تفاعل�ــــــة لتوظیــــــف �عــــــض تطب�قــــــات الحوســــــ�ة 

فـــــــي تنم�ـــــــة مهـــــــارات ال�حـــــــث العلمـــــــي ودافع�ـــــــة  وق�ـــــــاس فاعلیتهـــــــا ســـــــحاب�ةال
ســــعى مــــن خــــالل � ال�حــــث ذلــــكفــــإن  ؛اإلنجــــاز لــــدى طــــالب الدراســــات العل�ــــا

ــــــه ــــــ اإلطــــــار النظــــــرى ل ــــــف �عــــــض تطب�قــــــات إل ــــــة توظی ــــــى أهم� ــــــد عل ى التأكی
تكنولوج�ــــــا الحوســــــ�ة الســــــحاب�ة فــــــى العمل�ــــــة التعل�مــــــة مــــــن خــــــالل اإلســــــتفادة 

ئـــــات التعل�م�ـــــة التفاعل�ـــــة مـــــن إمكانـــــات قـــــد تناولتهـــــا �ـــــالعرض �مـــــا تـــــوفره البی
 ٢٠٠١والتحلیــــــــل العدیــــــــد مــــــــن الدراســــــــات وال�حــــــــوث الســــــــا�قة مثــــــــل دراســــــــة 

Vankatramananودراســـــــــــة وفـــــــــــاء ٢٠٠٥ هـــــــــــالل ، ودراســـــــــــة منتصـــــــــــر ،
، ودراســــــة مــــــروة زكــــــى ٢٠٠٨ عمــــــرودراســــــة أمــــــل  ،٢٠٠٥كفــــــافى وًاخــــــرون 

ـــــق  ، ودراســـــة أحمـــــد راغـــــب ٢٠٠٩ ودراســـــة ممـــــدوح ســـــالم الفقـــــى ،٢٠٠٨توفی
ودراســـــــــة علـــــــــى حســـــــــن ع�ـــــــــادى  ،٢٠١٢ودراســـــــــة شـــــــــ�ماء ســـــــــمیر  ،٢٠١٠
، والتــــــى أثبتــــــت ف�مــــــا بینهــــــا أن بیئــــــات الــــــتعلم التفاعل�ــــــة أحــــــدثت أثــــــرا ٢٠١٤

وتســــعى الدراســــة الحال�ــــة مــــن  ،فارقــــا فــــى تنم�ــــة مهــــارات المتعلمــــین وتــــدر�بهم
ــــــدى طــــــالب  ــــــة مهــــــارات ال�حــــــث العلمــــــى ل ــــــى تنم� ــــــك ال الدراســــــات خــــــالل ذل

ــــا ــــى عــــرض وتحلیــــل مهــــارات ال�حــــث العلمــــى  ،العل� ــــت الدراســــة ال ــــذلك تطرق ل
ودافع�ـــــــــة اإلنجـــــــــاز لـــــــــدى طـــــــــالب الدراســـــــــات العل�ـــــــــا ألداء تلـــــــــك المهـــــــــارات 

 وعالقة ذلك  بتطب�قات الحوس�ة السحاب�ة .

والدراســـــــات و�تنـــــــاول هـــــــذا الفصـــــــل المفـــــــاه�م النظر�َّـــــــة األساســـــــ�َّة لل�حـــــــث    
حیـــــث �شـــــتمل الفصـــــل علـــــى أر�عـــــة محـــــاور أساســـــ�َّة  هـــــا،الســـــا�قة المرت�طـــــة ب

 :وهي كالتالي
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 . بیئات التعل�م�ة التفاعل�ة •

 . وتطب�قاتها الحوس�ة السحاب�ة •

 .بجانبیها األدائى والمعرفى مهارات ال�حث العلمى  •

�قات الحوس�ة السحاب�ة عبر بیئات بتطب دافع�ة االنجاز وعالقتها •
 التعلم التفاعل�ة.

 ة موضع ال�حثة األساس�َّ شاملة للمفاه�م النظر�َّ  م هذا الفصل رؤ�ةً قدِّ و�ذلك �ُ       
  :محور لكلِّ تفصیل��ا  اوف�ما یلي عرًض  .والتي تفید في تفسیر نتائجه ،الحالي

   ةل�ـالتفاع التعل�م�ةالبیئات  •

Interactive learning Environment : 

اه�ة البیئات التعل�م�ة م� یهدف ال�احث من خالل ذلك المحور الى التعر�ف
خصائصها و ممیزاتها وعیو�ها وطرق  ،اإللكترون�ة التفاعل�ة المعتمدة على الو�ب

و�تجه  ،استخداماتها فى التعل�م و  تخدامها وكذلك ك�ف�ة التفاعل بهاالتعلم �اس
�ادئ ذى بدء الى التعر�ف أوًال �مفهوم بیئات التعلم وأنواعها وما�میز كل  ال�احث

ستخدام فى العمل�ة التعل�م�ة، وذلك نحو فهم أعمق للبیئات التعل�م�ة منها لإل
التفاعل�ة ومدى الحاجة الى إستخدامها فى التدر�ب وتنم�ة مهارات الطالب 

 �العمل�ة التعل�م�ة كما یتبنى ال�حث الحالى .

  : م التفاعل�ةماه�ة بیئات التعل :أوالً 

ل�ة نوعا من أنواع التعلم و�عد التعلم من خالل بیئات التعلم التفاع 
�أنها "بیئة التعلم التى  ٢٠٠٢) ( al et Boer وذلك وفق ما أشار �هاإللكترونى 

وتتسم �اإلستخدام الوظ�فى لألنماط  ،تستخدم التكنولوج�ا والتى تدعم البیئة التقلید�ة
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الجدیدة لتكنولوج�ا المعلومات واإلتصاالت الذى ی�سر التفاعل والتواصل والتنظ�م 
 .وتتسم تلك البیئة بتقد�م المحتوى العلمى والتفاعل�ة "  ،فى عمل�ة التعلم

" بیئـــــــة الـــــــى تلـــــــك البیئـــــــات علـــــــى أنهـــــــا )٢٠٠٣(خمـــــــ�س محمـــــــد و�شـــــــیر 
ـــــ�م والمعلومـــــات واإلتصـــــاالت المتقدمـــــة ـــــا التعل ـــــة توظـــــف تكنولوج� ـــــة حدیث  ،تعل�م�

�ـــــة مثـــــل وتقـــــوم علـــــى أســـــاس الكمبیـــــوتر والشـــــ�كات التعل�م�ـــــة والوســـــائل اإللكترون
ــــــــــة والتــــــــــى مــــــــــن خاللهــــــــــا �مكــــــــــن  المــــــــــدارس والجامعــــــــــات والفصــــــــــول اإللكترون�
للمتعلمــــــــــین المت�اعــــــــــدین مــــــــــن مشــــــــــاهدة المحاضــــــــــرات اإللكترون�ــــــــــة وعــــــــــروض 

والتفاعـــــــــل مـــــــــع المتعلمـــــــــین الموجـــــــــودین فـــــــــى  والمناقشـــــــــة، ،الوســـــــــائط المتعـــــــــددة
محطــــــــــات العمــــــــــل األخــــــــــرى، �الصــــــــــوت والصــــــــــورة والمشــــــــــاركة معــــــــــًا وكــــــــــأنهم 

ت ســـــقف واحـــــد، �عملـــــون معـــــًا كفر�ـــــق عمـــــل واحـــــد لبنـــــاء تعلمهـــــم موجـــــودون تحـــــ
 تحت إشراف معلمهم "  ،الخاص

ـــــة توصـــــ�فًا ) ٢٠٠٣جـــــودت ســـــعادة واخـــــرون (وتناولهـــــا  �أنهـــــا "بیئـــــة إلكترون�
ـــــة ـــــة والروتین� ـــــب التواجـــــد الشخصـــــى  ،تنعـــــدم فیهـــــا األنظمـــــة البیروقراط� ـــــال تتطل ف

ــــــــتح حــــــــوارًا م�اشــــــــرا ل ــــــــال لإلجتماعــــــــات بــــــــل تف ــــــــوى العلمــــــــى واإلنتق تقــــــــد�م المحت
 . �الصوت والصورة "

" اســـــــتخدام ع�ـــــــارة عـــــــن ) �أنهـــــــا ٢٠٠٤بینمـــــــا �عرفهـــــــا جمـــــــال الشـــــــرقاوى (
الكمبیـــــوتر واإلنترنـــــت لتفعیـــــل جم�ـــــع عناصـــــر التعلـــــ�م والـــــتعلم المحل�ـــــة والعالم�ـــــة 
لكـــــــل طالـــــــب فـــــــى إنتـــــــاج وٕاســـــــتخدام المـــــــواد التعل�م�ـــــــة فـــــــى المواقـــــــف المرت�طـــــــة 

 . �التعل�م والتعلم

) " �أنها تطب�قات   ٢٠٠١ , Bruce& cursonد عرفها بروس وكرسون (وق
�استخدام الكمبیوتر، تهدف الى ت�سیر عمل�ـة التعلـ�م مـن �عـد وجعلهـا أكثـر سـهولة 

) مـن خـالل مـا تـوفره تلـك  ٢٠٠٤ , Newlandومرونة، األمرالـذى أكـده نیوالنـد ( 
ل�ـة إلقـاء وتقـد�م الـدروس البیئات من األدوات والوظائف التى تهدف الـى ت�سـیر عم
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 Webوالمحاضـــرات، والتـــى یـــتم الوصـــول إلیهـــا مـــن خـــالل متصـــفحات الو�ـــب 
Browsers  . 

 لبیئات التعلم التفاعل�ة�ستخلص ال�احث من خالل المفاه�م السا�قة و
 :العناصر التال�ة

تعتمد بیئات التعلم التفاعل�ة على استثمار المستحدثات التكنولوج�ة  -١
 مة أغراض التعلم .وتوظ�فها فى خد

ولذلك یجب  ،المتعلم هو وجهة بناء وتصم�م بیئات التعلم التفاعل�ة  -٢
 توجیهه ومتا�عة سبل تفاعله عبر تلك البئات أثناء عمل�ة التعلم .

تقدم تلك البیئات أنماط مختلفة من التفاعل للمتعلم وعبر مدى أوفر من  -٣
 اإلتاحة لمصادر التعلم المختلفة وفى أى وقت  .

حر�ة التى ینالها المتعلم أثناء تفاعله عبر تلك البیئات تمكنه من التعلم ال -٤
 دون حواجز نفس�ة أو قیود تقلید�ة .

تدعم بیئات التعلم التفاعل�ة التعاون بین المتعلمین وت�سر سبل تواصلهم   -٥
 عبر قنوات إتصال وافرة ومتنوعة .

ماذج للتصم�م تصمم بیئات التعلم التفاعل�ة بدقة و�شكل منهجى ووفق ن -٦
التعل�مى تمت دراستها وتصم�م بیئات تعلم وفق خطواتها وقد أثبتت 

 فاعلیتها فى عمل�ات التعلم.

ال یتم استخدام بیئات التعلم التفاعل�ة فى منأى عن البیئات التقلید�ة  -٧
فاألولى جاءت مدعمة للتعلم عبر البیئات التقلید�ة ولكن �استخدام  ،للتعلم

 وج�ة مناس�ة �شكل أكبر للمواقف التعل�م�ة .أدوات ووسائل تكنول

تتصف بیئات التعلم التفاعل�ة �التجدد والتنوع والتطور الرت�اطها �التطور  -٨
 التكنولوجى المستمر .
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تقدم بیئات التعلم التفاعل�ة المحتوى العلمى فى صوروأنماط متعددة مكملة  -٩
بین  ، مما یدعم تفاعل الطالبل�عضها ال�عض ول�ست كبدائل مفردة

 الجزئ�ات المختلفة والمتعددة للمحتوى العلمى .

تهدف تلك البیئات الى تقد�م العمل�ة التعل�م�ة �صورة تتمیز �المرونة  -١٠
 والسهولة  والدقة.

 

 : تعلم التفاعل�ةالثان�ًا:األسس النظر�ة لبیئات 

على العدید من النظر�ات، ومن أهمها التعلم التفاعل�ة  استخدام بیئات �عتمد
على مدى نجاح  نجاح بیئة التعلم اإللكترون�ة یتوقف �ة التفاعل، إذ أننظر 

بین  م فى جم�ع عمل�ات االتصالالتعلم التفاعل�ة والتى تتحك توظیف اسراتیج�ات
 .علم وعناصر عمل�ة التعلم داخلهاالمت

الذى  وظیف نظام وسائل االتصالوتؤكد النظر�ة على ضرورة استخدام وت     
 لكترون�ةإل، حیث أن بیئات التعلم ابین أطراف العمل�ة التعل�م�ة یتسم �التفاعل

الجیدة هى التى تقوم �التوظیف األمثل ألسالیب التعلم التفاعل�ة، و�قوم التفاعل 
على نوع المصادر واألدوات التعل�م�ة المستخدمة فى بیئة التعلم، وكذلك حساب 

 الوقت المتاح للتفاعل.

محاور  ةثالث في (٢٠٠١)  Moorوفق تفاعل وقد تحددت أ�ضا نظر�ة ال 
  : رئ�س�ة كالتالى

 

 :التفاعل القائم بین المتعلم والمعلم  -

عمل�ة اإلتصال بین المعلم والمتعلم بهدف دعم عمل�ة التعل�م، تقو�م  هو 
أداء المتعلم، حل ما �عترضه من مشكالت، حیث �قوم المعلم بتقد�م المساعدة 

فى عمل�ة منظمة، �حیث تعمل على تنش�ط وتحفیز والنصح واإلرشاد للمتعلم 
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المتعلم للتعلم، وأ�ضًا تقد�م العون والتدع�م للمتعلم فى بناء مفهوم جدید للمحتوى، 
 و�عتمد ذلك على أهم�ة الدافع�ة والتغذ�ة الراجعة.

 -actionnterI Contentالتفاعل القائم بین المتعلم والمحتوى  -

Learner :  

�قوم من خاللها المتعلم �اخت�ار ومعالجة المعلومات هى العمل�ة التى  
المقدمة له أثناء العمل�ة التعل�م�ة، حیث �قوم المتعلم ببناء المعرفة من خالل 
عمل�ة موائمة وتكییف الفهم الجدید داخل النظام المعرفى الخاص �ه، وهذا الشكل 

 من التفاعل �ساعد فى إعادة ترتیب وتنظ�م المعرفة لد�ه.

تفاعل المتعلم مع  على أنه )Wakefield ,۲۰۰۰(وأشار إل�ه      
المعلومات المقدمة، و�جب أن تقود الطالب الى اكتساب المعرفة وهذا التفاعل 
�عتمد على الخبرات التعل�م�ة السا�قة للمتعلمین وعلى مقدرة المتعلم على التفاعل 

ل مع المحتوى مع المحتوى المقدم له، إن عوامل مقدرة الطالب على التفاع
تتضمن أسلوب التعلم الجید للمتعلمین، أو تحدید الطالب للمعلومات المقدمة لها 

 صلة �الموضوع.

 -Interaction Learner التفاعل القائم بین المتعلم والمتعلم -

Learner :  

التواصل بین اثنین أو اكثر من �أنه �عبر عن  وأشار ال�ه "ب�ادارا و�یرج"       
لمشتركین فى نفس المحتوى التعل�مى، و�حدث هذا اإلتصال عبر المتعلمین ا

وسائط اإلتصال الكمبیوتر�ة، وقد یتضمن التواصل الشخصى أو الجماعى بین 
وهو أ�ضًا تفاعل بین المتعلم والمتعلم أو مجموعات  ،المتعلمین أثناء فترة الدراسة

لك التفاعل فى المتعلمین وذلك سواء بوجود المعلم أو بدون وجوده، و�حدث ذ
الوقت الخاص �التعلم والمحاضرات، أو فى وقت ّاخر عند الق�ام �األنشطة أو 

 . إنهاء الواج�ات والمهام والتكل�فات
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یرجع إلي  لبیئات التعلم التفاعل�ةن األساس النظري أ ومن ثم، یجد ال�احث   
لبیئات التعلم في التصم�م الجید  أن لها دورا هاماً أثبتت  التي التفاعل�ةالنظر�ة 

وذلك بدا�ة من تفاعل المعلم  ،التفاعل�ة عن مختلف بیئات التعلم األخري 
والمتعلمین عبر البیئة وما یرت�ط �ه من التشج�ع اإلیجابي من قبل المعلم 
للمتعلمین من خالل نشاطات بناء الثقة في الدروس األولى من الموضوع 

عن أنفسهم وتخص�ص وقت التعل�مي، وكذا إتاحة الفرصة للطالب للتحدث 
للمحادثات غیر الرسم�ة، ومنها ینشأ الشعور �اإلنتماء للمجموعة ومشاركة 

ذلك  ،الخبرات والتفاعل مع المعلم، مرورًا �التفاعل القائم بین المتعلم والمحتوى 
الشكل من التفاعل الذى �عید تنظ�م وترتیب المعرفة لدي الطالب من خالل 

التي تستخدم في تقد�م عناصر وموضوعات المحتوى  مختلف الوسائل والتقن�ات
التعل�مى، وصوًال الى التفاعل القائم بین المتعلمین الذي یثري بدوره اندماج الطالب 

من خالل وسائل التفاعل المتاحه عبر االنترنت من بر�د  و�ز�د من دافعیته للتعلم
ة للطالب إلظهار إلكتروني وغرف المحادثة ومنتد�ات المناقشة، مما �عطي الفرص

أنفسهم وعرض األفكار واآلراء التي تظهر مدى استجابتهم ودافعیتهم للتعلم، 
وكذلك التفاعل بین المتعلم وذاته من خالل تقی�مه ألفعاله في عمل�ة التعلم 
والتحفیز الداخلي وما یثیره من الدافع�ة لإلنجاز نحو التعلم، ومما سبق یجد 

عة لكل منها أهمیتها ودورها وفق �عض المهام أن هذه األنواع األر� ال�احث
وٕاثراء بیئات التعلم واألغراض التعل�م�ة و�ما یناسبها، إال لكل منها دورا فى دعم 

 .التفاعل�ة

البنائ�ة اإلجتماع�ة والتي  الى النظر�ة لكترون�ةو�رجع استخدام بیئات التعلم اإل
المدرسة _من خالل الس�اق تسهم في تحو�ل المفاه�م التى یتعلمها الطالب خارج 

إلى مفاه�م علم�ة داخل المدرسة من اإلجتماعي واحتكاكه �األقران خارج الدراسة_ 
خالل التفاوض االجتماعي داخل غرفة الصف ومن خالل توجیهات المعلم الذي 
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�سعى إلى تصح�ح وتعدیل تلك المفاه�م بناءًا على مدى عالقة هذه المفاه�م 
 لعلم�ة.التلقائ�ة �المفاه�م ا

لدى المتعلم هو  مفاه�مالعامل األكثر أهم�ة لبناء الوقد وضح فیجوتسكي أن  
"، interpsychological " التفاعالت للمستوى الس�كولوجي الخارجي أهم�ة

، فالمعلم یلعب قشة بین المعلم والطالب في الفصلالحوار والمنا طب�عة اصةً وخ
، وهو امة الدارجة إلى المعرفة العلم�ةالمعرفة الع ، و�صل منالوس�طالموجه و دور 

 ؤشر بدا�ةا �مثا�ة م، و�عتبر هذمهام التعلم یوجه المتعلم تدر�ج�ًا نحو فهم وٕاتقان
، كذلك یوجههم إلى التفكیر �صوت عاٍل وهذا للمعرفة العلم�ة الطالبلتحفیز فهم 

م قدراتهم و�حفزهم لعمل�ة ما �شجعهم على الوصول إلى أقصى ما تسمح به
 تفكیر .لا

أن م�ادىء التصم�م التعل�مي من المنظور  )٢٠٠٦( Moedritscher   و�رى    
 : البنائي التي �مكن تنفیذها في المقررات اإللكترون�ة عبر االنترنت هى

وتنفیذ نشاطات تتطلب قدرات  ،توفیر وسائل تجعل المتعلمین نشطین - أ
 واقف عمل�ة.تفكیر عل�ا، والعمل على تطبیق المتعلم للمعلومات في م

ومناقشة  ،توفیر تسه�الت تشجع التفسیر الشخصي لمحتوي التعلم - ب
 مجموعات.  الموضوعات داخل

یجب تذو�د المتعلمین بتعل�مات فور�ة تفاعل�ة جیدة لكي �قوم المتعلمون  - ت
ومراعاة أن �كون الطالب على خبرة �محتوي  ،بإنشاء معرفتهم �أنفسهم

 التعلم �شكل مبدئي.

التعلم التعاوني والتشاركي ؛ فالعمل مع متعلمین آخر�ن توفیر أسالیب  - ث
�عطي الطالب خبرة الح�اة الحق�ق�ة، والسماح له بإستخدام مهارات ما وراء 

 المعرفة.
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وأن یتوفر نموذج یرشد الطالب  ،أن یتحكم المتعلمون في عمل�ات التعلم - ج
 علم.و �مكن أ�ضا استخدام �عض التوجیهات من الم ،اتخاذ قراراتهم عند 

أن �كون التعلم ذا معني ومشروع للمتعلمین، من خالل إدراج أمثلة  - ح
و ین�غي أن تنفذ أنشطة المتعلمین بتطبیق  ،تطب�ق�ة للمعلومات النظر�ة

 الطا�ع الشخصي وٕاضفائه على محتوى التعلم المتاح.

التركیز على نشاطات التعلم التفاعل�ة؛ لتشج�ع مستو�ات التعلم العل�ا، و  - خ
 الجتماعي، وللمساعدة في تنم�ة المعني الشخصي.الحضور ا

، & Koohang, Riley, Smith( ،كما یجب أن تتصف نشاطات التعلم �ما یلي
Schreurs, ٢٠٠٩( : 

 الترا�ط بین المفاه�م والتعلم متعدد التخصصات. - أ

وحث المتعلم على التأمل ،ال�حث و تنم�ة مهارات التفكیر العل�ا - ب
 الذاتي.

 .تحقیق الغا�ات واألهداف م نحوتوج�ه المتعل - ت

 .ممراعاة الخبرات السا�قة الخاصة �كل متعل  - ث

 .تحكم المتعلم في التعلم  - ج

 أن تكون نشاطات التعلم حق�ق�ة ومرت�طة �أهداف التعلم.  - ح

التي �مكن أن تجعل المتعلمین  Scaffoldingاستخدام السقاالت   - خ
 �ما یتجاوز ما كانوا �عرفونه في العادة. ،�فكرون 

 

ات التعلم اإللكترون�ة أن األساس النظري لبیئأ�ضًا  ن ثم، یجد ال�احثوم   
إلي عمل�ة التعلم على أنها نشاط التي تنظر اإلجتماع�ة یرجع إلي النظر�ة البنائ�ة 
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بنائي موجه نحو حل مشكالت معینة أو إنجاز مهام تعل�م�ة أو اكتساب خبرات 
ن تحقیق النتائج التي یرغب في جدیدة في مجال معین، �حیث ال یتمكن المتعلم م

وتوج�ه من مساعدة  تحق�قها إعتماًدا على ما لد�ه من معرفة فقط، بل �حتاج إلى 
فالنظر�ة البنائ�ة  ،وذلك ما توفره تلك البیئاتالمعلم أو األقران األكثر خبرة، 

وماتتضمنه من نظر�ات للنشاط ترتكز على الس�اق اإلجتماعى اإلجتماع�ة 
المتعلمین وتعطى تفسیرًا لك�ف�ة تفاعل المتعلمین مع �عضهم ال�عض  والثقافى بین

 ٢٠٠٨من خالل وجود دوافع مشتركة وذلك وفق ما أشار ال�ه "كواسوار واخرون، 
هى النظر�ة األكثر مناس�ة والتى �مكن اإلجتماع�ة "؛ لذا فإن النظر�ة البنائ�ة 

  دام بیئات التعلم التفاعل�ة.واستخاإلعتماد علیها فى أى تفسیرات مرت�طة بتصم�م 

تطب�ًقا م�اشًرا ألحد توجهات وال �مكن إغفال دور بیئات التعلم التفاعل�ة ك       
النظر�ة البنائ�ة االجتماع�ة لفیجوتسكي، حیث تشیر إلى أن التعلم �حدث من 
خالل المشاركة والتفاعل مع اآلخر�ن، وأن تفاعل المتعلمین مع اآلخر�ن األكثر 

 ,Verityأو قدرة یؤثر في طر�قة تفكیرهم، وتفسیرهم للمواقف المختلفة  .(معرفة 
٢٠٠٥, P.٦(. 

و�ستند استخدام بیئات التعلم اإللكترون�ة أ�صًا الى النظر�ة اإلتصال�ة والتي    
تناقش التعل�م بوصفه ش�كة من المعارف الشخص�ة التى یتم إنشاؤها بهدف اشراك 

تدع�م التواصل والتفاعل عبر ش�كة الو�ب كما تؤكد األفراد فى التعل�م و�ناؤه و 
النظر�ة االتصال�ة القائمة على مبدأ التشب�ك على التعلم الرقمي عبر الش�كات، و 

وتحاول النظر�ة ، استخدام أدوات تكنولوج�ا الحاسوب واالنترنت في التعل�م
التعل�م�ة  االتصال�ة أن توفر فهمًا واضحًا لك�ف�ة تعلم المتعلمین فى المؤسسات

إلى أن المعرفة الشخص�ة تتألف من ش�كة من  )٢٠٠٤( Siemensحیث �شیر
المعارف تغذى وتمد المؤسسات المختلفة �المعارف المتنوعة، وتقوم هذه 

 المؤسسات �عمل�ة التغذ�ة الراجعة ومن ثم �ستمر تعلم الفرد.
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"نظر�ة تسعى إلى توض�ح ك�ف�ة ) �أنها ٢٠٠٥(  Siemensو�عرفها 
وث التعلم فى البیئات اإللكترون�ة  وك�ف�ة تأثرها �التغییرات االجتماع�ة التي حد

والتعلم من وجهة نظر النظر�ة االتصال�ة یركز ف�ه المتعلم ، یت�عها تكنولوج�ا جدیدة
 تعلممن  والتي تمكنه على عمل صالت بین المعلومات، والمعارف المتخصصة

ساكنة الحال�ة أهم من المعارف ال�صورة هادفة تكون و من المعارف  كثیرال
 متعلم.الموجودة لدى ال

لعناصر الرئ�سة للتصم�م التعل�مي للتعلم اإللكتروني في ضوء النظر�ة ا -
 :) ٢٠١٤(مجاهد سل�م، االتصال�ة 

 : األهداف التعل�م�ة - ١

ال تضع النظر�ة االتصال�ة للتعلم دوًرا محورً�ا لألهداف التعل�م�ة المحددة 
�م التعل�مي، كما هو الحال في نظر�ات التعلم األخرى؛ فالتعلم االتصالي في التصم

أعقد وأشمل من أن �حدد في أهداف سلوك�ة معینة.فبدًال من أن �قتصر تركیز 
المصمم على بلوغ أهداف سلوك�ة محددة؛ فإنه یجب أن یوسع نظرته �حیث یركز 

المتعلم على التأمل  على بیئة التعلم، وعلى مدى توافر المصادر، ومدى قدرة
 كأهداف للتصم�م التعل�مي.

وفي ضوء النظر�ة االتصال�ة، یتم التركیز �شكل أكبر على أهم�ة تعل�م 
الطالب سبل ال�حث عن المعلومات وتنق�حها وتحلیلها وتركیبها من أجل الحصول 
على المعرفة في نها�ة المطاف، كما یتم التركیز على تنم�ة قدرة الطالب على 

ییز بین المعلومات المهمة وغیر المهمة في مجال التخصص.كما تعد تنم�ة التم
مهارات إدارة المعرفة الشخص�ة ومهارات التشب�ك االجتماعي من بین المهارات 

 العامة التي یركز علیها التصم�م التعل�مي االتصالي.
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 : المحتوى التعل�مي - ٢

ت التصم�م التعل�مي �عد تحلیل المحتوى جزًءا محورً�ا من جم�ع عمل�ا
القائمة على نظر�ات التعلم التقلید�ة، وعلى العكس من ذلك فإن التصم�م التعل�مي 
ال �عطي للمحتوى األهم�ة نفسها؛ ففى ضوء م�ادئ النظر�ة االتصال�ة؛ فإن 
المتعلمین یختارون أغلب المحتوى من المصادر المتوافرة في ش�كات التعلم و�یئاته 

. و�نظر المصمم التعل�مي االتصالي إلى محتوى المقرر التي �شاركون فیها
الدراسي على أنه مجرد نقطة التقاء من بین العدید من نقاط االلتقاء األخرى التي 

 سوف یتعامل معها المتعلم في أثناء أنشطة التعلم الش�ك�ة التي �قوم بها.

 : بیئة التعلم - ٣

تعل�مي التواصلي؛ إذ ال یركز تحتل بیئة التعلم مكانة محور�ة في التصم�م ال
المصمم التعل�مي على مجرد تصم�م مقررات أو برامج تعل�م�ة، بل یجب أن ینظر 
المصمم التعل�مي إلى التعلم كنشاط �حدث في بیئة، یجب أن تتوافر فیها 
خصائص معینة تشجع الطالب على التعل�م المستمر والتواصل، واالنخراط في 

. لذا یجب على المصمم التعل�مي في البیئة االتصال�ة أن التعلم والمشاركة الفعالة
المدونات ومنتد�ات المناقشة وحیز الحصول  ،یجد حیًزا للتعبیر عن الذات مثل

على أحدث المعلومات والعناصر المتغیرة لمجال الممارسة. كما یجب أن تتوفر 
لى فرصة جیدة للتواصل بین المتخصصین والمتمرسین، وكذلك حیز للتعرف إ

 المعلومات المخزنة على مواقع الو�ب المختلفة.

 : أنشطة التعلم في ظل االتصال�ة  - ٤

في إطار التصم�م التعل�مي االتصالي ال �ضع المصمم التعل�مي قیوًدا كبیرة 
على طب�عة أنشطة التعلم نظًرا ألن المتعلم �قوم �أنشطة التعلم التي �فضلها في 

مامه في ذلك.وس�كون على المصمم التعل�مي ظل وجود حیز كبیر من الحر�ة أ



 
 

 
بیئات التعلم التفاعلیة و :  الفصل الثانى   

 اإلنجازعالقتھا بتنمیة مھارات البحث العلمي ودافعیة الحوسبة السحابیة وتطبیقات 
 

≠ ≥∑ ≠ 
 

توفیر عدد كبیر من البدائل ألنشطة التعلم التي تساعد المتعلم على االنخراط في 
 ش�كات التعلم والمشاركة فیها.

 : ومن أبرز أنشطة التعلم القائمة على النظر�ة االتصال�ة اآلتي

 الدراسي. المشاركة المستمرة في تطو�ر محتوى الو�كي الخاص �المقرر - أ

قــــراءة ومراجعــــة ونقــــد المحتــــوى األساســــي للمقــــرر الدراســــي مــــن خــــالل  - ب
 المدونات الشخص�ة.

 مشاركة المقاالت من خالل المفضالت االجتماع�ة. - ت

إعداد �عض المواد التعل�م�ة التي تساعد المتعلمین اآلخر�ن على الفهـم؛  - ث
 ونشرها على الو�ب.

 ع تو�تر.الق�ام �أنشطة التدو�ن المصغر من خالل موق - ج

الصـوت، والصـورة، ومقـاطع الفیـدیو مـن ،مشاركة الوسائط المختلفـة مثل - ح
 Youtube, GoogleDocsخـــالل المواقـــع المخصصـــة لـــذلك مثـــل 

 وغیرها من المواقع ذات الصلة.

 : التقی�م في ضوء النظر�ة االتصال�ة  - ٥

جزًءا ینظر المصمم التعل�مي االتصالي إلى إتقان محتوى التعلم على أنه �مثل 
�س�ًطا مما یجب تقی�مه لدى المتعلم؛ فمهارات إدارة المعرفة الشخص�ة، والتشب�ك 
االجتماعي، والتعامل مع المعلومات تعد أ�عاد التقی�م األساس�ة التي یهتم بها 
المصمم التعل�مي، ومن بین أسالیب التقو�م التعل�مي التي تعكس الفكر االتصالي 

 :ما یلي

 مدونات الشخص�ة.ملفات األعمال وال -

 مشار�ع الو�كي التعاون�ة. -
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العروض الشفه�ة كتا�ة المقاالت و  ،الوسائط التي ینتجها الطالب مثل  -
 " . Powerpoint"  برنامجاستخدام � المعززة

أن األساس النظري لبیئات التعلم اإللكترون�ة یرجع  ومن ثم، یجد ال�احث
من آل�ات ال�حث عن المعلومات التي تمكن الطالب  النظر�ة اإلتصال�ة إلي

�ات المعرفة، �حیث لجزئوذلك بهدف بناء المفاه�م المكونة  ،وتحلیلها وتركیبها
یختار الطل�ة من المصادر المتوافرة عبر بیئات التعلم، والق�ام �أنشطة ومهام 

مات التعلم، وكذلك التفاعل مع المدونات ومنتد�ات النقاش ومشاركة المعلو 
حة بل و�ناءها، حیث تتبنى تلك النظر�ة فكرة أن المعلومات على والمصادر المتا

الش�كة المترا�طة في حالة تغیر دائم، فالمعرفة تتدفق �استمرار وتتجدد، وفهم 
المتعلم یتغیر �استمرار بتغیر المعرفة المستمر، فاإلتصال�ة في مفهومها تعتمد 

 ,Downes)عل معها المتعلم التفاعلى توافر العقد والش�كات التي �ستط�ع 
۲۰۱۲) . 

 :خصائص بیئة التعلم التفاعل�ة  ،ثالثاً 

هى ع�ارة التعلم التفاعل�ة  ةبیئ �أن) Meger ,۲۰۰۲(ووفق ما أشار مرجر 
بیئة دینام�ك�ة متكاملة تقوم على تقن�ات وأدوات تفاعل ومفاه�م اإلتصال  عن

در�س وأسلوب التعلم من التى تغیر طرق الت -الحدیثة والوسائط التعل�م�ة المتعددة 
التلقین والحفظ واالعتماد على الذاكرة الى طر�قة تجم�ع المعلومات وتحلیلها 

البد من تحدید العدید من الخصائص التى یجب فإنه و لذا  ؛ –واالبداع واالبتكار
توافرها فى بیئة التعلم اإللكترونى وذلك حتى تناسب طب�عة العمل�ة التعل�م�ة وتلبى 

 :، وتتحدد تلك الخصائص كالتالى ال من المعلمین والمتعلمیناجات كإحت�

عناصـــــر �ســــــ�طة إلدارة عمل�ــــــة متا�عـــــة نشــــــاط المـــــتعلم وٕانجــــــازه �اســــــتخدام  .١
، والتـــــى تتـــــ�ح للمعلمـــــین إمكان�ـــــة تحدیـــــد وتنظـــــ�م الـــــدورات التدر�ب�ـــــة الـــــتعلم
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ــــــة خــــــالل  ــــــوفیر المــــــواد واألنشــــــطة المطلو� ــــــاهج الالزمــــــة، وكــــــذلك ت أو المن
 علم بهدف توج�ه ومتا�عة مستوى تقدم المتعلم.عمل�ة الت

تسهیل اإلتصال ثنائى اإلتجاه بین المتعلم من جهة والمعلم، والمواد  .٢
التعل�م�ة ومصادر التعلم، ومجموعات األقران التى تبنى شعور بهو�ة 

وأ�ضا  ،المجموعة وتجسد اهتمامات مشتركة تدعم عمل�ة التعلم التعاونى
 فى مجاالت مرت�طة �موضوع التعلم .طر�قة اتصال �متخصصین 

التحكم فى الوصول لعناصر المنهج التى تم تخط�طها والى �مكن تسجیلها  .٣
 وتقی�مها كل عنصر على حدا .

مشتمال فى  )off-line( وغیر الم�اشر  )  on-line(  دعم التعلم الم�اشر .٤
ذلك إمكان�ة الدخول على مصادر التعلم المختلفة، والتق�م واإلرشاد، 
وومصادر التعلم هذه مقدمة من قبل متخصصین ومتوفرة الستخدام 

 المتعلمین وخدمة أهداف عمل�ة التعلم وغال�ا ما تكون ذات�ة التطور.

الى االتصاالت/ أوجه التفاعل القائمة بین المتعلم ال�احث  وتشیر
 :وعناصر بیئة التعلم التفاعل�ة، والتى تتضح فى الشكل التالى 

 
 )١شكل(                           

 مع المتعلم داخل بیئة التعلم التفاعل�ة تفاعلال أنماط      
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  :التفاعل�ة  �استخدام بیئات التعلم والتعلم م�طرق التعل :را�عاً 

طرق اإلتصال التى یتم عن  )۲۰۰٤Maggie (تناولت ماجى    
ى بیئات التعلم طر�قها التواصل بین المتعلمین والمعلمین فى العمل�ة التعل�م�ة ف

 onlineوالتى �مكن أن تتم فرد�ا عن طر�ق التطب�قات الم�اشرة  ،التفاعل�ة

application ،أما إذا كانت المسافة صغیرة وال تعتبر عق�ة فى عمل�ة التعلم ،
وأ�ضا تتوافر الظروف المناس�ة من قلة عدد المتعلمین وتوفیر إمكانات 

اشر وجها لوجه بجانب االتصال عن الدراسة، ف�مكن استخدام االتصال الم�
 طر�ق الو�ب.

 :التفاعل�ة  هناك العدید من طرق التعل�م فى بیئات التعل�م

. قد �عتمد المتعلم �شكل كامل على التعل�م عن �عد �استخدام بیئة ١
وال �فضل الذهاب للدراسة داخل الجامعة وفق بیئة التعل�م  ،التعل�م التفاعل�ة

 التقلید�ة .

بجانب  البیئات اإللكترون�ة التعلم عن �عد فىمكن للطالب ما و�ك .٢
حضور للدراسة داخل الدراسة داخل الحرم الجامعى، و�تم اإلعتماد على ال

بجانب الحصول على دورات التعل�م عن �عد، فعلى سبیل المثال �ص�ح  كل�ةال
 طالبیوما واحدًا فى األسبوع و�عتمد ال كل�ةعلى الطالب أن ینتظم داخل ال

 . الل البیئة اإللكترون�ة أ�ام على الدراسة من خ ٤لمدة 

كما أشارت  هناك أنواع أخرى من التعل�م عن �عد فى البیئات التفاعل�ة.٣
حیث یتم تقد�م  )،۲۰۰٤Attas&Eustace ,( دراسة أتاس وأوستاك

المحاضرات والدروس وٕاجراء التجارب والتطب�قات العلم�ة داخل الحرم 
ناقشات والدراسة التى تعتمد على القراءة من الكتب فیتم الجامعى أما الم

تقد�مها من خالل البیئات التفاعل�ة، و�تم اخت�ار  الطر�قة التى �فضلها الطالب 
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فى ضوء احت�اجاته الفرد�ة ووفقا لما هو متاح داخل المؤسسة التعل�م�ة التى 
 یتعلم فیها.

خاللها إخت�ار  �عض األنظمة التى تختص �التدر�ب �مكن للطالب. ٤
أسلوب التدر�ب الذى �فضله وذلك فى ضوء إحت�اجاته الفرد�ة وفى ضوء ما 
یرغب فى تعلمه، حیث توفر البیئة عدد كبیر من برامج التعلم الذاتى و�توافر 
للطالب أن یختار طر�قة التعلم الذاتى أو اإلستعانه �المعلم وذلك داخل البیئة 

برنامج  ١٣٠٠التى توفر ما یز�د عن  sVirtual Campuنفسها، مثل بیئة 
تعلم ذاتى فى جم�ع المجاالت التكنولوج�ة والتجار�ة وعلى الطالب أن یختار 

 ).۲۰۰۷Virtual Campus ( بین هذه البرامج أو اإلستعانه �المعلم

تعدد األدوات والوسائل الى أن  �ستخلص ال�احثلى ما سبق و�ناء ع    
ت التعلم التفاعل�ة كان العامل األهم حول والتطب�قات المتاحة داخل بیئا

غیر أن تلك الوسائل  ،اختالف وتعدد بیئات التعلم اإللكترون�ة التفاعل�ة
والتطب�قات غال�ا ما تصمم وتنظم استنادا الى فكرة أهم�ة توظیف العدید من 
المستحدثات التكنولوج�ة بهدف ت�سیر مهام النظم التعل�م�ة فى توصیل 

ید سبل المعرفة وكذلك التدر�ب على الممارسة وتجسید المعرفة المعلومات وتمه
 وفق ما یتطل�ه الواقع فى ضوء تطب�قات العلوم المختلفة.
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 :  العالى في التعل�م التعلم اإللكترون�ةبیئات استخدام ممیزات : خامساً 

 مؤسسات التعل�م في التفاعل�ة الهدف من استخدام البیئات التعل�م�ة�عد      
وأكدت ، العالي هو دعم وتحسین عمل�ة التعلم في مختلف قطاعات التعل�م العالي

على جدوى  ٢٥-٢٢.pp,٢٠٠٧,.Peacock, et al)"ب�كوك" واخرون ( سةادر 
أن هناك مجموعة حت استخدام تلك البیئات في مؤسسات التعل�م العالي، كما أوض

 من معاییر تصم�مهاوالتى تتضمن المحددات التي تؤثر على فاعل�ة توظ�فها 
�م�ة وكفا�ات استخدامها والقضا�ا األخالق�ة المرت�طة بتصم�م البیئات التعل

 تفاعل�ة .ال

ج إلــــــى متخصــــــص �أنهــــــا ال تحتــــــا التفاعل�ــــــةوتتمیــــــز البیئــــــات التعل�م�ــــــة  
التعامـــــل معهـــــا ولكنهـــــا تتطلـــــب مجموعـــــة مـــــن الكفا�ـــــات  فـــــي البرمجـــــة مـــــن أجـــــل

كمــــا أنهــــا تــــوفر لوحــــة  تخدمي هــــذه الــــنظم،التــــي �مكــــن تنمیتهــــا �ســــهولة لــــدى مســــ
تحكــــــم تســــــهل عمل�ــــــة اإلدارة، وتــــــوفر وســــــائل دعــــــم متنوعــــــة لكــــــل مــــــن المــــــتعلم 

والمطــــــور والمعلــــــم، وتتمیــــــز �ســــــهولة تطو�رهــــــا وتحــــــدیثها وتــــــتم �طر�قــــــة  والمــــــدیر
ـــــــ�ح ـــــــة وأقـــــــل جهـــــــد وتت ـــــــار مســـــــتوى  م�اشـــــــرة و�أقـــــــل تكلف الفرصـــــــة للمـــــــتعلم الخت�

ــــى التقــــدم فــــى عمل�ــــةوإ لقدراتــــه الــــتحكم المالئــــم  تعلمــــه  مكان�اتــــه، ممــــا �ســــاعده عل
 ).٢٠-١٣.pp,٢٠٠٧,Dorn&Bhattacharay)(�سهولة 

 ،التفاعل�ة ولقد بینت العدید من ال�حوث مدى أهم�ة التعلم عبر بیئات التعل�م
وجود تأثیر كبیر   (٢٠٠٠,Land &Green) دراسة "الند" و"جر�ین" حیث كشفت

، كما بینت ال�حث لدى الطل�ة مهارات�ة في وجود تنم�ة للبیئة التعل�م�ة االلكترون
عل�م�ة التفاعل�ة تأثیر للبیئة الت (٢٠٠٤ ,.Hung, et al)دراسة "هانج" واخرون 

"لوى" و "مارك"  دراسةالرقم�ة، وأظهرت نتائج  الكامیراتاستخدام  مهاراتفي تنم�ة 
(Lou & MacGregor, ٢٠٠٤) اللكترون�ة �م�ة اوجود تأثیر ایجابي للبیئة التعل

مهارات الطل�ة، وكشفت دراسة "أسان"و"هالیلوجلو" على وجود فروق تنم�ة التفاعل�ة 
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 (Asan&Halilogu, ٢٠٠٥) بین المجموعة التجر�ب�ة وجود فروق دالة إحصائ�ًا
الضا�طة لصالح الطل�ة  والمجموعة التفاعل�ةالذین درسوا من خالل البیئة التعل�م�ة 

الطل�ة،  المعرف�ة لدى المهاراتفي  التفاعل�ةالل البیئة التعل�م�ة الذین درسوا من خ
عن وجود فاعل�ة كبیرة  (٢٠٠٩ ,.Omale, et al)كذلك كشفت دراسة "أومیل" 

و�ینت الطل�ة، التفاعل�ة فى تنم�ة التحصیل المعرفى واألدائى لدى للبیئة التعل�م�ة 
بین المجموعة التجر�ب�ة  فروق دالة إحصائ�اً وجود  (٢٠١٠,Hou)دراسة "هیو" 

البیئة التعل�م�ة  والمجموعة الضا�طة لصالح الطل�ة الذین درسوا من خالل
ة إحصائ�ًا بین دال) وجود فروق ٢٠١٢ ،و�ینت دراسة "عقل واخرون  ،التفاعل�ة

تطبیق القبلى وال�عدى وذلك لصالح التطبیق ال�عدى على مستوى كل من ال
كما وهدفت دراسة "وفاء كفافى  ،الطالبالتحصیل المعرفى واألدائى لدى 

" الى تصم�م بیئة تعلم إلكترون�ة تفاعل�ة ونجحت فى استخدامها ٢٠٠٧واخرون،
 بهدف تطو�ر برنامج الدبلوم العامة �معهد الدراسات التر�و�ة جامعة القاهرة .

تكمن أهم�ة استخدام بیئات التعلم التفاعل�ة فى التعل�م العالى وفق النقاط و 
 :�ة التال

 :التحكم في عمل�ة الوصول للبیئة من قبل األفراد  -١

موضــــوع _ التفاعل�ــــة  و�البیئــــةAccess Control  عــــن طر�ــــق خاصــــ�ة
عـــــن طر�ـــــق امـــــتالك المتعلمـــــین المقیـــــدین والمعلـــــم روا�ـــــط الـــــدخول إلـــــى _ الدراســـــة

ـــــــدر�س  ـــــــة الت ـــــــدین فقـــــــط وهیئ ـــــــك للتأكـــــــد أن المتعلمـــــــین المقی ـــــــة وذل البیئـــــــة التعل�م�
البیئـــــة هـــــم فقـــــط الـــــذین �ســـــتط�عون الوصـــــول للمحتـــــوى والبرنـــــامج  العـــــاملین فـــــي

 الدراسي .

 �ــــه أشــــارت فــــق مــــا، وذلــــك و لتقیــــد �المكــــان والزمــــانتــــوفر فــــرص التعلــــ�م دون ا -٢
 :أدى الى  قد  ،كاثر�ن ودان

 اإلق�ال المتزاید من المتعلمین وتوفیر أج�ال جدیدة تستخدم التكنولوج�ا. - أ
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 توفیر فرص التعل�م المستمر. - ب

فیر فرص التعل�م للمتعلمین العاجز�ن من ذوى اإلعاقات واالحت�اجات تو  - ت
، ٢٠١٢خلیل،ش�ماء (  الخاصة والغیر قادر�ن على الحضور للمدرسة

٦١(. 

 :توفر التكنولوج�ا الحدیثة المز�د من فرص التعل�م  -٣

 ،فـــــ�مكن للمعلـــــم مـــــن خـــــالل البیئـــــة التفاعل�ـــــة ،وأصـــــ�ح العـــــالم كفصـــــل دراســـــي
الــــــتعلم وكأنــــــه فــــــي فصــــــل دراســــــي، وأ�ضــــــا �صــــــطحب أن �مــــــارس عمل�ــــــات 

المتعلمـــــــــــین فـــــــــــي جـــــــــــوالت ثقاف�ـــــــــــة وترفیه�ـــــــــــة إلـــــــــــى المكت�ـــــــــــات والمتـــــــــــاحف 
ــــــــین المعلــــــــم  والمعــــــــارض، وأصــــــــ�ح مــــــــن الســــــــهل وجــــــــود اتصــــــــال وتفاعــــــــل ب
والمتعلمــــــین الــــــذین �ع�شــــــون فــــــى أمــــــاكن �عیــــــدة جغراف�ــــــا، ووفــــــرت اإلنترنــــــت 

رة والــــــنص والحركــــــة ) كافــــــة المعینــــــات الســــــمع�ة وال�صــــــر�ة (الصــــــوت والصــــــو 
 مما �ساعد المتعلمین فى كافة أنحاء العالم على التعل�م والتعلم.

 :ابتكار بیئة تعل�م�ة تعاون�ة -٤

ـــــــة كمـــــــا ذكـــــــرت دراســـــــة شـــــــ�ماء  ـــــــات الـــــــتعلم التفاعل� ـــــــز بیئ ـــــــث تتمی  خلیـــــــلحی
) بتشـــــــــــج�ع المتعلمـــــــــــین علـــــــــــى التعـــــــــــاون واالنـــــــــــدماج ف�مـــــــــــا ٦٢، ص٢٠١٢(

ــــــى أن �كــــــون هــــــذا ــــــنهم، وتشــــــجعیهم عل ــــــى مســــــتوى  بی ــــــدماج والتعــــــاون عل االن
عــــــالي مــــــن الفعال�ــــــة واألهم�ــــــة، فــــــى ظــــــل بیئــــــة تعل�م�ــــــة تعاون�ــــــة ذات هــــــدف 
تعل�مــــي مشــــترك، وفــــى هــــذه البیئــــة وكمــــا تــــم التأكیــــد ســــالفًا تتــــوافر كــــل فــــرص 
وٕامكان�ــــــــات التواصــــــــل �الصــــــــوت والصــــــــورة بــــــــین المتعلمــــــــین وأقــــــــرانهم و�ــــــــین 

ــــــــــادة مســــــــــئول �ات المتعلمــــــــــین وتفــــــــــاعلهم المتعلمــــــــــین والمعلمــــــــــین، وأ�ضــــــــــا ز�
 واندماجهم في العمل�ة التعل�م�ة.
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 :المساواة بین المتعلمین  -٥

ـــــــــة بـــــــــین  ـــــــــ�ح هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن التعلـــــــــ�م مجـــــــــاًال للعنصـــــــــر�ة أو التفرق ال یت
 مختلف األجناس والسالالت. المتعلمین من 

 

 : تجعل المشاركین على درا�ة كاملة �الموضوع الدراسي-٦

حیــــــث تتــــــ�ح تلــــــك البیئــــــات  كــــــل ، ومــــــامبرى أبلــــــت دراســــــة وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه 
المـــــواد المســـــتخدمة فـــــي العمـــــل والنتـــــائج المترت�ـــــة علـــــى ذلـــــك، وتعـــــرض بوضـــــوح 
كـــــــل مـــــــا �قـــــــوم �ـــــــه المشـــــــاركین �أســـــــلوب یـــــــدعم وجـــــــود المتعلمـــــــین فـــــــي الوســـــــط 
ـــــــى  ـــــــدع�م االتصـــــــال  الجمـــــــاعي مـــــــن مجموعـــــــة إل ـــــــى ت االجتمـــــــاعي، وتعمـــــــل عل

ى آخـــــــر أو مـــــــن فـــــــرد إلـــــــى رد إلـــــــأخـــــــرى وتـــــــدعم كافـــــــة أنـــــــواع االتصـــــــال مـــــــن فـــــــ
 ).٢٠١٠(أحمد سالمان،  مجموعة

 

 :اكتساب الخبرات -٧

أشــــــار مكفــــــاى ومــــــاجى الــــــى الخبــــــرات الهامــــــة والمتعــــــددة التــــــى �كتســــــبها حیــــــث  
 :المتعلم في مجال تكنولوج�ا المعلومات مثل 

استخدام صفحات الو�ب وارت�اطاتها التشعب�ة واالستفادة منها  - أ
Hyperlinked Web Page . 

 (المحادثة الصوت�ة).  Audio Interactionاعل الصوتى التف - ب

 (مؤتمرات الفیدیو) .  Video Interactionالتفاعل المرئي - ت

ت�ادل الب�انات اإللكترون�ة فى عمل�ات المحادثة والتغذ�ة الراجعة  - ث
Dynamic Dat    . 
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(أحمد  Print materialsالوصول الى المواد المطبوعة واالستفادة منها  - ج
 ).٢٠١٠سالمان، 
 

 :من الوسائط والوسائل لتوفیر المعرفة للمتعلمین توفیر العدید -٨

و یتم تقد�مها للمتعلمین من خالل أعضاء هیئة التدر�س، أو من خالل  
التى تسهل على  Linksعمل�ة التدر�س، وكذلك تتوافر عن طر�ق اإلرت�اطات 

وهناك العدید المتعلم فرصة الوصول الى موارد ومصادر المعرفة والمعلومات، 
من الوسائط التى �مكن الحصول علیها والتى توفر المعلومات والمعارف، 

مكفاى ال�ه  ومنها المكت�ات، ومواقع أعضاء هیئة التدر�س وذلك وفق ما أشار
 ۲۰۰٤,( األمر الذى أكده جون و�بر، )٢٠١٢،٦٢،خلیل،ش�ماء (  وماجى

Jhon Webber ( والتى من بینها ملفات  إذ أن تتوفیرها للعدید من الوسائط
الفیدیو وغیرها من والوسائط المرئ�ة یدعم التعل�م ال�صرو وٕاش�اع حاجات 
المتعلمین، وهذه الخاص�ة �مكن توظ�فها مع المتعلمین الصم الذین �ستخدمون 

 لغة اإلشارة كوسیلة لإلتصال والحوار مع االخر�ن .

 :توفیر الفرص التعل�م�ة لتعل�م الك�ار  -٩

 الفرص التعل�م�ة أمام المتعلمین بیئة التعل�م اإللكترون�ةتوفر  حیث 
على محو أم�ة  بوجه عام ، وتساعدم�ما �عود علیهم �النفع فى ح�اته رالك�ا

 ).Torp ,۷٤Hanna  ۲۰۰٤,(الك�ار 
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 : بیئات التعلم التفاعل�ةاستخدام  سلب�ات :سادساً 

ات التعلم اإللكترون�ة یوجد �عض المعوقات والمشكالت التى تقابل تطبیق بیئ
 :، ومن هذه المعوقات ما یلى )٦٣،٢٠١٢(ش�ماء سمیر،التفاعل�ة فى التعل�م 

 ،عدم حما�ة حقوق الملك�ة .١

میدیدج  "الهامة المرت�طة �صفحات الو�ب كما أشار  الرئ�س�ةمن المشكالت  

حما�ة حقوق الملك�ة والتى تص�ح معضلة فى حالة وضع المواد الدراس�ة " ھى 
ها من خالل صفحات الو�ب، وفى حالة غ�اب التشر�عات التى توفر حما�ة و�ث

حقوق الملك�ة الفكر�ة وحقوق النشر، و�ص�ح من السهل أن �قوم االخر�ن بنسخ 
المواد الدراس�ة وتسو�قها تجار�ًا، وحتى إذا توافرت حقوق النشر �كن من الصعب 

�ة وجود المراق�ة على اإللتزام بها على مستوى العالم، و�رجع ذلك الى صعو 
المستوى العالمى والتى تحول دون عمل نسخ من المقررات الدراس�ة من خالل 

 .تحمیلها من صفحات الو�ب

 :إهدار الوقت وعدم توفیر الوقت الالزم  .٢

الى أن العمل داخل البیئات اإللكترون�ة التفاعل�ة یتطلب أشار أولج وساندى 
افة الى الوقت الذى �كرسونه فى التعل�م وقتا إضاف�ا من هیئات التدر�س �اإلض

 .التقلیدى داخل الجامعة

 :نقص اإلعتمادات المال�ة .٣

وذلك كما أشار براجاس �أن أهم معوقات توظیف بیئات التعلم التفاعل�ة    
نقص اإلعتمادات المال�ة الالزمة التى تحتاجها الجامعة فى العمل�ة التعل�م�ة هو 

ون�ة، و�التالى نقص كافة التسه�الت والعوامل الالزمة لتدع�م بیئات التعلم اإللكتر 
 .والضرور�ة الستخدامها فى عمل�ة التعل�م والتدر�س
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 :التأثر بخبرات المعلم عن برامج التعلم عن �عد .٤

من المشكالت المرت�طة �المعلم فى بیئات التعلم التفاعل�ة ارت�اط الناتج   
عن �عد  لمعلم نفسه عن برامج التعلمالتعل�مى فى هذه البیئات �ّاراء ومعتقدات ا

أن الخبرات  ) ۲۰۰٦Ruey  & Shieh (، حیث أوضح و�یئات التعلم التفاعل�ة
والمحصلة التعل�م�ة عند المتعلم تتأثر �قوة �ّاراء ومعتقدات المعلم عن برامج التعل�م 

ى قام من �عد و�یئات التعلم اإللكترون�ة التفاعل�ة، فمثال إذا ما اعتقد المعلم الذ
�التدر�س فى هذا البرنامج أن المتعلمین یجب أن یتحملوا المسؤل�ة كاملة عن 
تعلمهم من خالل الو�ب، وأدى ذلك الى أن التسه�الت والت�سیرات داخل الفصل 
وصلت أدنى معدل لها وتضمن ذلك كل الجوانب المختلفة، مثل متوسط المناقشات 

للتعرف على العمل�ات المعرف�ة لدى  بین المتعلمین والتغذ�ة الراجعة األساس�ة
المتعلمین، �اإلضافة إلى أن هذا البرنامج التعل�مى لم �حقق التفاعل المطلوب 

وأ�ضا لم یتحقق  ،وٕایجاد بیئة تعل�م�ة إجتماع�ة للتعل�م عن �عد فى البیئة التفاعل�ة
 التعاون بین المتعلمین .

 :للتغییر مقاومة التغییر ومعارضة �عض أعضاء هیئة التدر�س .٥

معارضة �عض أعضاء هیئة التدر�س �الجامعات للتغیر فإن حماس أعضاء   
هیئة التدر�س أمرًا حیو�ًا عند استخدام هذه البیئات، ألن مجرد وجود الحماس 
والدافع�ة لممارسة عمل�ات التعلم من قبل أعضاء هیئة اتدر�س �ضفى تأثیرا خاصا 

كس ذلك على جم�ع عناصر عمل�ة التعلم وفعال�ة على نتائج عمل�ة التعلم، و�نع
  (Barajas Frutos ,۲۰۰۷). المتعلم وأهمها 

 :تخوف المتعلمین من النظم الجدیدة .٦

یخشى عدید من األفراد هذا النوع من التعل�م اإللكترونى، على إعتقاد أن 
هناك العدید من الصعو�ات والعوائق التى یجب أن یتغلبوا علیها، أو لمجرد خوفهم 
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جر�ة شئ جدید، وهذا یؤثر �السلب على إق�ال �عض المتعلمین على التعلم من ت
 .  )  Hartley , Rossen (۲۰۰۱من خالل بیئات التعلم اإللكترون�ة التفاعل�ة

 :غ�اب المفهوم التقلیدى للحرم الجامعى   .٧

) الى أن  القضا�ا اإلجتماع�ة المتمثلة ٢٠٠٧أشار طارق عبدالرؤف عامر ( 
الحرم الجامعى، وقلة اإلتصال ال�شرى، وما یت�ع ذلك من ضعف  فى غ�اب ح�اة

المناقشة بین المتعلمین والتلقى السلبى للمعلومات، تجعل هذا النوع من التعل�م 
 لألفراد الجادین الذین لدیهم روح اإلعتماد على النفس . 

 :عدم توافق التجهیزات التكنولوج�ة �الجامعة مع النظم الحدیثة  .٨

تتوافق اتجهیزات التكنولوج�ة مع متطل�ات هذه البیئات، وكذلك قد ال     
اإلتصاالت ال�طیئة إلستخدام اإلنترنت تجعل من الصعب استخدام �عض البرامج 
والتطب�قات المستخدمة فى بیئة التعل�م اإللكترون�ة �استخدام الو�ب، مما یجعل من 

   (۲۰۰۲م �اإلح�اط الصعب متا�عة البرنامج الدراسى و�ؤدى الى شعور المتعل
,Tianna Tang ( . 

 

 :تفاعل فى بیئات التعلم التفاعل�ةال :اً سا�ع

كترون�ة الذى یتم من ل�م األساس�ة فى بیئة التعلم اإل�عد التفاعل أحد المفاه
خالل األدوات والخدمات التى تقدمها البیئة إلتاحة الفرصة للمتعلمین للتفاعل مع 

خالل استخدام أسالیب التعلم التفاعل�ة داخل  �عضهم ال�عض ومع المعلمین من
بیئة التعلم اإللكترون�ة، والبد وأن تهتم أنظمة التعل�م عن �عد و�یئات التعلم 
اإللكترون�ة و�رامجها �التفاعل واإلندماج وأسس اإلتصال، وأن تدعم التعل�م 

م الجماعى واألنشطة الجماع�ة، وأن تثرى سبل التواصل واإلتصال بین المتعل
 .والمعلم على السواء، وأن �كون التفاعل �شكل منظم ومتدرج 
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وتحتاج بیئات التعلم اإللكترون�ة إستراتیج�ات مختلفة عن طرق التدر�س 
 . (Pauls& Lee,۲۰۰۱)العاد�ة لتحقیق هذا التفاعل �طر�قة سل�مة صح�حة 

ق�ة ولقد روعى فى تصم�م بیئات التعلم اإللكترون�ة أن تكون هناك أنماط حق�
وواقع�ة من التفاعل ولذلك �مكن التأكید �ما أشار إل�ه مور وو�نوجراد ولونج 

(Moor& Winograd&  Longe , ۲۰۰۱)  أن بیئات التعلم اإللكترون�ة هى�
ولش�كات المعلومات دورا فى فى   Interactive Environmentsبیئات تفاعل�ة 

تزامنى بین المعلم والمتعلم، إتاحة وتوفیر سبل التفاعل واإلتصال التزامنى والال
 The Nationalوتنص القواعد المنظمة للتعلم والتى وضعتها را�طة التعلم الدول�ة 

Education Association   على أهم�ة التفاعل فى مجال التعلم، وأنه عنصرا
محور�ا مهما فى التدر�س والتعل�م، حیث أنه العنصر األولى والرئ�سى لبناء 

 معرفة والتعل�م.وتطو�ر مجمع ال

 :مفهوم التفاعل فى بیئات التعلم التفاعل�ة -١

المعرفى للفرد �حدث نتیجة التفاعل والتكیف مع البیئة  یرى ب�اج�ه أن النمو 
اإلجتماع�ة المح�طة �اعت�اره (عمل�ة تمثیل إست�عاب الخبرات الجدیدة وصن�فها 

كذلك یؤكد على أهم�ة وتوز�عها على تراكیب فكرة منظمة سا�قة �طر�قة تكامل�ة)، 
تأثیر البیئة اإلجتماع�ة على التفاعل اإلجتماعى الذى یؤثر بدور على التفاعل بین 
أقران، وعلى النمو المعرفى لألفراد، ومن خالل التواصل الفكرى (المناقشات، 
وت�ادل االفكار والمعلومات) �حدث النمو العقلى للفرد وتنمو لد�ه األحكام 

 ).٦٥، ص ٢٠١٢،الجدیدة (ش�ماء سمیررات العقل�ة والتصو 

وأكد ب�اج�ه أن التواصل والتفاعل الذى یتم داخل العمل�ة التعل�م�ة له تأثیرًا 
هامًا على النمو العقلى لألفراد، و�التالى یرى الكثیر من ال�احثین أن األمور الهامه 

ماع�ة التى ین�غى االهتمام بها ووضعها فى اإلعت�ار الجوانب التفاعل�ة واإلجت
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  ۲۰۰٦Ruey (والثقاف�ة، �اعت�ارها من الخصائص التى تتمیز بها عمل�ة التعل�م 
 &Shieh (. 

وعنصــــر التفاعــــل فــــى اإلتصـــــال التعل�مــــى كمــــا تناولـــــه أحمــــد ابــــراه�م قنـــــدیل 
) هو ذلك التأثیر الذى �حدث بین المعلم وطال�ـه مـن جهـة وطال�ـه ٧، ص٢٠٠٦(

ة التعل�م�ــــة مــــن جهــــة أخــــرى، و�تضــــمن مــــن جهــــة و�ــــین الطالــــب وأقرانــــه واألنشــــط
التفاعل أ�ضًا عمل�ات التغذ�ة الراجعة عبر المـواد والوسـائل الممكنـة، وترجـع أهم�ـة 
عنصر التفاعل فى أإلتصال التعل�مى الى أنه العنصر الـذى یـر�ط جم�ـع العناصـر 

دث السا�قة لعمل�ة اإلتصال و�جعلها ذات فائدة فى عمل�ة التعلـ�م والـتعلم . فهـو الحـ
الـــذى �أخـــذ المكـــان بـــین المـــتعلم و�ـــین عناصـــر بیئـــة الـــتعلم، والهـــدف الرئ�ســـى لهـــذ 
الحــدث هــو االســتجا�ة للمــتعلم �طر�قــة تهــدف الــى تغییــر ســلوكه فــى ضــو االهــداف 

 .)   The University of Kansas , ۲۰۰۷( التعل�م�ة المنشودة

ــــى ذلــــك الســــ�اق أكــــدت ت�ســــیر الك�النــــى ( ــــه مــــن أ ٦٤، ص٢٠٠١وف هــــم ) أن
الخصائص الالزمة للتقن�ـات أو الوسـائل المسـتخدمة فـى التعلـ�م اإللكترونـى و�یئـات 

 مع المتعلمین . Interactivity التعلم اإللكترون�ة أن تتمیز �التفاعل�ة 

أنـــه   Interactiveلفـــظ تفـــاعلى  )٣٢٥، ص٢٠٠١و�عـــرف محمـــد الهـــادى (
 ) . �مثل (اإلتصاالت اإللكترون�ة من جهتین متفاعلتین معاً 

وعند تصم�م بیئة تعل�م�ة متفاعلة �حتاج ذلك الى مستوى متمیز من المهارة   
واإلمكانات والتركیز على أسس وخطوات أساس�ة (فهم طب�عة التعلم، والفهم العمیق 
للبرنــامج، والفهــم الكامــل ألســس تطبیــق وتخطــ�ط طــرق التــدر�س المعاصــرة، والقــدرة 

، وكلمــا كــان تصــم�م البیئــة التعل�م�ــة ددة )تخدام وتوظیــف الوظــائف المتعــعلــى إســ
المتفاعلــة أكثـــر إتقانــًا وتفاعل�ـــة كلمـــا زاد ذلــك مـــن تحفیـــز الدافع�ــة عنـــد المتعلمـــین، 
�اإلضافة الى أن عمل�ة تذكر المعلومات فى أى برنامج تعل�مـى تتطلـب وجـود قـدر 
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، ولتعل�م�ةعناصر العمل�ة ا العلم�ة وجم�ع المادة من التفاعل مع البرنامج و كبیر
 .)٢٠١٢، خلیلش�ماء (  كما اشار "راو"لك  

 بیئات التعلم حول تصم�م أن تقد�م مفهوم علمى و�شیر ال�احث الى
مؤثر البیئات ودوره ال تلكالتأكید على أهم�ة التفاعل فى  ُیلزم �الضرورةاإللكترون�ة 

فى ضوء بیئة ال تلكالبد من اإلهتمام الجید بتصم�م و  لذا كانتعل�م�ًا وتر�و�ًا، 
التأكید على �عض المفاه�م المرت�طة �عمل�ة التفاعل ودمج المتعلم فى بیئة التعلم 
اإللكترون�ة وتوفیر مساحات متعددة للتعلم، و�تطلب ذلك عدة أمور، أشار الیها 

 :كما یلى  ) Fanny Klett  ۲۰۰۳,(فانى  

علم ق الوصول الى بیئة التیتع ىكل التاضا�ا والمشقمعالجة كل ال - أ
 اإلكترون�ة.

 تطو�ر الوسائط التعل�م�ة المستخدمة فى البیئة. - ب

وضع الحلول المالئمة للمساعدة على استخدام هذه البیئة، وتقد�م  - ت
 شرحًا م�سطًا واضحا لك�ف�ة التعلم داخل بیئة التعلم اإلكترون�ة.

الالتزامنى �ما �عزز تعز�ز وتدع�م كل أشكال اإلتصال التزامنى و  - ث
 لمعلم والمتعلم .ا االتصال بین

 تتدعم نظم وأسالیب ونماذج التعل�م الفردى والتعاونى. - ج

 معرفة وتوظیف الشرح والنص تكشاف الإستشج�ع المتعلم وتحفیزه على  - ح
 والرسومات اإل�ضاح�ة وغیرها لمساعدته فى فهم المحتوى التعل�مى .

 توفیر طرق متنوعة أمام المتعلم للوصول للمعرفة. - خ

 �م الحت�اجات األفراد.موائمة عمل�ة التعل - د
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 )٢٠٠١،محمد قابیل(وفق ما أشار  و�مكن تقس�م تكنولوج�ا االتصال والتفاعل
 :الى أر�عة أسالیب 

 Same Place- Same timeنفس الوقت ونفس المكان  - أ
)Synchronous.(التعلم التقلیدى وجهًا لوجه فى الفصل الدراسى) ( 

 Same Place – Time Differentاختالف الوقت ونفس المكان   - ب

)SynchronousA. ( 

 Place Different - Same time(نفس الوقت واختالف المكان  - ت
)Synchronous( 

ــــــس الزمــــــان مــــــع اخــــــتالف  ــــــم مــــــع المــــــتعلم فــــــى نف ــــــتم اتصــــــال المعل ــــــث ی حی
ــــــة  ــــــة التال� ــــــدرج تحــــــت هــــــذا األســــــلوب اســــــتخدام األســــــالیب التكنولوج� المكــــــان و�ن

 :فى االتصال 

مرات الصـــــــوت مـــــــع المـــــــواد المطبوعـــــــة، ومـــــــؤتمرات (مـــــــؤتمرات الصـــــــوت، ومـــــــؤت 
الفیــــــــــــدیو، ومــــــــــــؤتمرات عبــــــــــــر األقمــــــــــــار الصــــــــــــناع�ة، ومــــــــــــؤتمرات الكمبیــــــــــــوتر، 
ـــــــون،  والتلفز�ـــــــون التفـــــــاعلى، والتفاعـــــــل عبـــــــر شـــــــ�كة االنترنـــــــت، واإلذاعـــــــة والتلفز�

 دوائر التلفز�ون المغلقة، ... ) و 

     إختالف الوقت واختالف المكان - ث

  )instructionplace Different - Different Time( )SynchronousA (  

و�عتمد هذا األسلوب على التفاعل بین المعلم والمتعلم مع اختالف الزمان 
والمكان، و�عتمد التفاعل ف هذا األسلوب عل التعلم من خالل ش�كات الحاس�ات 

البر�د ( ،والتى �ستخدم من خاللها أسالیب اتصال مختلفة من ضمنها ما یلى
. وٕارسال قوائم الخدمات، . ترونى، والنشرات اإللكترون�ة ومجموعات األخ�ار،اإللك

 .)٢(انظر جدول  )
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 )٢جدول (

 طرق التفاعل فى برامج تكنولوج�ا اإلتصال والتفاعل

 التزامن

 المكان

 Time   نفس الوقت
Same 

 تفاعل تزامنى

Synchronous 

 Time الوقت مختلف 
Different 

 تفاعل التزامنى

SynchronousA 

 نفس المكان

SamePlace 

المقابلة وجها لوجه فى 
 ل الدراسىالفص

Face to face meeting 

 

فى جماعات (معامل الدراسة 
ومعامل الوسائط المتعددة ) 

والوصول اى الوسائل التعل�م�ة 
 المختلفة واستخدامها

 مختلف المكان

Different 
Place 

تفاعل مع �عد المكان 
 ،بین المعلم والمتعلم مثل

 –مؤتمرات الفیدیو 
 –التلفز�ون التفاعلى 

ر ش�كة التفاعل عب
 اإلنترنت .

 

 ،التعلم من خالل ش�كات الحاس�ات مثل

البر�د اإللكترونى، والنشرات  ،
اإللكترون�ة ومجموعات األخ�ار، 
 وٕارسال قوائم الخدمات، ... ).
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)  ٢٧، ص٢٠٠٤,( "Michael Enola"والشكل التالى كما أشار إل�ه م�شال 
یوضح التفاعل�ة بین المتعلم والبرنامج المقدم من خالل وس�ط تكنولوجى (البیئة 

 :التفاعل�ة) 

 
 )٢شكل (

 التفاعل�ة بین المتعلم والبرنامج المقدم من خالل وس�ط تكنولوجى
 

 :أنواع عالقات التفاعل -٢

من  ین�غى النظر الى التعلم من خالل البیئات التفاعل�ة بإعت�اره مفهوماً 
مفاه�م التدر�س والذى �عبر عن العالقات التى تر�ط بین المعلم والمتعلم فى 
ظل الت�اعد المكانى أوالزمانى أو كالهما، وهذه العوامل التى تفصل بین 
المتعلم والمعلم و�ین المتعلم وجم�ع عناصر العمل�ة التعل�م�ة تؤدى الى عدم 

التى تؤثر بدورها على بیئات التعلم اإلتزان فى العوامل الس�كولوج�ة والتر�و�ة و 
 التفاعل�ة.

تكو�ن  من أهم األس�اب التى تدعم التفاعل فى التعل�م عن �عد هوو 
إتجاهات إیجاب�ة متنام�ة نحو البرنامج، وٕاضافة الى قدرة التكنولوج�ا 
المستخدمة على تسهیل عمل�ة التفاعل ونظرًا ألهم�ة التفاعل فى برامج التعلم 
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تم تقس�م التفاعل فى التعل�م المعتمد على صفحات الو�ب فى عن �عد، فقد 
 .)١١، ص ٢٠٠٥، قاسم كما أشارت (لم�اءبیئات التعلم التفاعل�ة الى نوعین 

وهو الذى  : Individual Interactionالتفاعل الفردى  - أ
�حدث بین المتعلم والمحتوى التعل�مى وكافة المصادر والموارد اتعل�م�ة، 

 :لفردى الى و�صنف التفاعل ا

 ،interaction Content-earnerLتفاعل المتعلم  المحتوى   )١(
وهو الذى �حدث بین المتعلم والمحتوى التعل�مى و�نتج عنه تعدیل فى خبرة 

 المتعلم المعرف�ة وفهمه.

 Interface -User –Learnerواجهة اإلستخدام  -تفاعل المتعلم  )٢(
ام كوس�ط �مكن المتعلم من وهو الذى �حدث بین المتعلم وواجهة اإلستخد :

 التفاعل مع المحتوى التعل�مى.

و�طلق على هذا النوع أ�ضًا التفاعل التعل�مى و�مكن محاكاته من خالل 
التغذ�ة الراجعة، والتساؤالت والحوار والتحكم فى كم�ة المعلومات والتتا�ع  

)Leah Sutton , ۱۹۹۹.( 

الذى �حدث وهو  : Social Interactionالتفاعل اإلجتماعى  - ب
بین المتعلم واألشخاص االخر�ن فى البرنامج �ما فیهم المعلم والزمالء، وهذا 

التفاعل �مكن أن �كون تفاعل إجتماعى مصغر فى مجموعات صغیرة  
)roupsSmall G( أو تفاعل إجتماعى موسع فى مجموعات كبیرة ، )

Groups Large(،  و�صنف التفاعل اإلجتماعى إلى: 

 : interaction Instructor-earnerLالمعلم  –تفاعل المتعلم  )١(
وهو الذى �حدث بین المتعلم والمعلم لدعم عمل�ة التعل�م وتقو�م أداء المتعلم 

 وحل ما �ستجد من مشكالت.
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 ، interaction earnerL –earnerLالمتعلم  –تفاعل المتعلم  )٢(
لم، و�حدث بین المتعلم وزمالئه فى نفس البرنامج فى حضور أو غ�اب المع

حیث أن مجتمعات التعل�م الفعل�ة �ما فیها من طل�ة و�احثون من مختلف دول 
العالم �عتبروا جزء من مجموعة دراس�ة، و�مكن أن یتصلوا ب�عضهم ال�عض 

 فى أى وقت لت�ادل المعلومات والخبرات .

، ٢٠٠٣( و�مكن تقد�م هذا النوع من التفاعل كما أشار إبراه�م الفار
والبر�د الصوتى  ،Electronic Mailبر�د اإللكترونى من خالل ال )٥١٨ص

Voice Electronic Mail،  ومجموعات األخ�ارgroups News،  وغرف
، Electronic Board، واللوحات اإللكترون�ة Chat Roomsالمحادثة 

 المزدوجة المتكاملة مع الو�ب.

وسواء كان التفاعل مع األقران أو المعلمین فى نفس الوقت  
AsynchronousLearning  أو تفاعل فى أوقات مختلفة

LearningAsynchronous،  فیتم ذلك من خالل مجموعة من األنشطة
التى �قدمها نظام أو نموذج التعلم عبر اإلنترنت فى بیئات التعلم التفاعل�ة 

  :وذلك مثل

 . مساندة المتعلمین فى تفاعلهم مع المحتوى ومع أقرانهم 

 ل�مى، فى التفاعل مع المحتوى والتفاعل مع طرق إخت�ار المحتوى التع
 المعلمین.

  إعداد المكان المناسب للتعلم وٕاخت�ار خصائصه فى التفاعل اإلجتماعى
 مع األقران ومع المعلم.

) فى الشكل ٥١٨ ، ص٢٠٠٣( أشار إبراه�م الفارو�تضح ذلك كما 
 :التالى 
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 )٣شكل (

 م التفاعل�ةالعالقات بین التفاعالت والتعلم فى بیئة التعل

 :من التفاعل وهو آخرالى نوع   "س�فرى ودوفى"وقد أشار 

  : Interaction Self- Learnerالتفاعل القائم بین المتعلم ونفسه  -
 

�سمى أ�ضًا التفاعل الذاتى، وهذا النوع ضرورى وحیوى، و�تمثل فى ذلك      
التعلم والتحفیز  الحوار الذاتى داخل المتعلم، وتقی�م المتعلم ألفعاله فى عمل�ة

 الداخلى والدافع�ة لدى المتعلم.

) الى ان هذه األنواع األر�عة للتفاعل ٧٣ص ،٢٠١٢وتشیر ش�ماء سمیر (     
هامة وضرور�ة فى بیئات التعلم اإللكترون�ة والتعلم عن �عد، �الرغم من أن هناك 

، إال أن لكال أنواعًا منها لها أهمیتها الخاصة فى �عض المهام واألغراض التعل�م�ة
 منها دورًا فى دعم وإلثراء بیئات التعلم عن �عد اإللكترون�ة التفاعل�ة.
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أدوات اإلتصال التى تحقق التفاعل فى البیئات اإللكترون�ة   -٣
)Communication Tools(: 

ــــو یوســــف       ــــاس أب العناصــــر األساســــ�ة لنمــــوذج اإلتصــــال  حــــددت إین
، قنـــــــــوات اإلتصـــــــــال Massageة الرســـــــــال ،Source(المصـــــــــدر  ،والتـــــــــى كانـــــــــت

Channel المســــــــــــــــتقبل ،Receiver التــــــــــــــــأثیر الحــــــــــــــــداث ،Effect،  التغذ�ــــــــــــــــة
وهـــــــــــــــذه العناصـــــــــــــــر لعمل�ـــــــــــــــة اإلتصـــــــــــــــال الفـــــــــــــــردى  ،)Feed backالراجعـــــــــــــــة 
 .)٢٠١٢خلیل، ش�ماء ( والجماعى

ومــــــــن أهــــــــم التســــــــاؤالت التــــــــى تطــــــــرح عنــــــــد الحــــــــدیث عــــــــن بیئــــــــات الــــــــتعلم 
ــــم والمــــتعلم مــــن خــــالل شاشــــة  التفاعل�ــــة، هــــى ك�ف�ــــة تحقیــــق اإلتصــــال بــــین المعل

 الكمبیوتر؟

ــــــــــــــى       ــــــــــــــك مــــــــــــــن خــــــــــــــالل أدوات التعلم/االتصــــــــــــــال التزامن و�تحقــــــــــــــق ذل
والالتزامنـــــى والتـــــى تــــــوفر الفـــــرص لتحقیــــــق هـــــذا التواصــــــل واإلنـــــدماج، حیــــــث أن 
ـــــى  ـــــى وجـــــود التفاعـــــل ف ـــــى ســـــاعدت عل هـــــذه األدوات مـــــن العوامـــــل األساســـــ�ة الت

 لطالب والمعلم والطالب وأقرانه.بیئات التعلم التفاعل�ة بین ا

ـــــــــــــــى       حیـــــــــــــــث وفـــــــــــــــرت أدوات اإلتصـــــــــــــــال (أســـــــــــــــالیب التفاعـــــــــــــــل) التزامن
لبیئـــــــــات الـــــــــتعلم اإللكترون�ـــــــــة التفاعل�ـــــــــة والتـــــــــى اوالالتزامنـــــــــى عـــــــــدة خصـــــــــائص 

 :كالتالى  "موور وو�نجورد ودان النج"حددها 

 تنم�ة اإلعتداد والثقة �النفس عند المتعلم. - أ

 ت اإلجتماع�ة فى مجتمع التعلم عن �عد.صقل وٕاثراء شكل العالقا - ب

 حث المتعلم على المشاركة والتعاون واإلندماج مع أقرانه. - ت

المختلفة بدرجة قد تفوق  لمین بجد�ة وفاعل�ة فى التفاعالتتشارك المتع - ث
 التقلید�ة. البیئة   مشاركتهم فى
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تعلم التفاعالت التى توفرها تلك األدوات تنمى قدرات التفكیر الناقد عند الم - ج
 .)٢٠١٢خلیل، ش�ماء ( تحلیل األفكار والمعلومات ته على وقدر 

بیئة التعلم ه وحتى تؤدى أنما سبق الى  ضوءفى  ال�احث و�شیر
 یلزم لذلك أوًال التحقق مندورها فى تحقیق أهداف العمل�ة التعل�م�ة اإللكترون�ة 

والتى علم داخل بیئة التنجاح توظیف اسراتیج�ات وأسالیب التعلم التفاعل�ة 
تتحكم فى جم�ع عمل�ات االتصال القائمة بین المتعلم وعناصر عمل�ة التعلم 

�التفاعل�ه، أن یتسم نظام ووسائل اإلتصال داخل البیئة كما یلزم أ�ضا  داخلها،
وسائل واألدوات التكنولوج�ة فى تصم�م لل و�مكن ذلك �التوظیف المنهجى

 غلب على مشكالته.وسائل اإلتصال �منهج�ة تحاكى الواقع وتت
 

 :اإللكترون�ة بیئاتالتعلم لل م إدارةظلن نماذج:اً ثامن

و�استخدام أدواتها �مكن تصم�م وتشكیل بیئات  شاشاتهاهى منصات عبر 
تعلم تفاعل�ة، �مكن للطالب والمعلم اإلجتماع عبرها ودراسة المساقات المختلفة 

المختلفة أثناء عمل�ة اؤالت �شكل تزامنى وال تزامنى، ومناقشة المعلم، وطرح التس
 :كالتالى  �طرحها ال�احثالتعلم، وقد قام 

 :"رواق"  -١

بتقد�م مواد دراس�ة أكاد�م�ة مجان�ة �اللغة العر��ة في مجاالت  و�هتم
وتخصصات شتى، و�قّدمها أكاد�میون من مختلف أرجاء العالم العر�ي. بإمكانك 

ومتا�عة محاضراتها أسبوع�ًا،  تهاهتمام التى تناسبااللتحاق �المادة الطالب 
 . هوالتفاعل مع المحاضر�ن وزمالء الدراسة أینما كنت وفي الوقت الذي یناس�

:"HP LIFE e-Learning  ٢-  
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عدًدا من البرامج التدر�ب�ة المجان�ة والمتاحة على اإلنترنت �عده و�قدم 
لعمل�ة اّلالزمة لغات ومنها العر��ة. تساعدك هذه البرامج على اكتساب المهارات ا

في المجالین االقتصادي والتكنولوجي والتي تحتاج إلیها في إطالق مشار�عك أو 
تطو�رها. بإمكانك االلتحاق �اي برنامج في أي وقت والتعلم في األوقات المناس�ة 
لك، فوحدات الدورة التدر�ب�ة هي وحدات تفاعل�ة تغلب علیها االستراتیج�ات 

من قبل شركة اتش بي �الشراكة مع عدد ه ب�ق�ة. تم إطالقار�ن التطاالساس�ة والتم
) وجمع�ة دعم صناعات EDCمن المؤسسات التعل�م�ة مثل مركز تطو�ر التعل�م (

) وشركاء UNIDO) ومنظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة (ORTالموهو�ین (
 دولة. ٤٩التدر�ب المحلیین في 

٣- "Scoology ": 

. �مكن ٢٠٠٩الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة عام تم إنشائه � مادارة تعل نظامهو   
 انشاء حساب مجاني �ه او مدفوع الثمن لممیزات اكثر.  

 :"Scoologyنظام " ممیزات

من التواصل مع الطالب م�اشرة �طر�قة مرنة جدا مقارنة مع  معلمن المكِّ �ُ  -١ 
 المواقع االخرى المشابهه.

ورفع المحاضرات �ه �طر�قة مرت�ة جدا  ممعل�مكن انشاء كورس خاص �كل  -٢
وذلك �انشاء فولدرات لكل محاضراة مع ملحقاتها من فیدیوهات وملفات متعلقة 

 بها.

 �مكن اجراء امتحانات الكترون�ة للطل�ة.  -٣ 

 �مكن مراق�ة الحضور والغ�اب للطل�ة م�اشرة.  -٤

وغیرها و�تار�خ �مكن لكل تدر�سي انشاء اعالنات بخصوص امتحانات الطل�ة  -٥
 . تلقائ�اً  محدد تقوم بتنب�ه الطالب
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�مكن للتدر�سي انشاء اكثر من كورس �حسا�ه المجاني اذا كان یدرس اكثر  -٦
 من مادة علم�ة.

�مكن للتدر�سي ادارة الدخول للكورس  من خالل كلمة سر خاصة بذلك  -٧ 
 و�مكن تغییرها �كل سهولة. 

وانب االدار�ة بین مسؤولي الكل�ة مثل رؤساء �مكن تطبیق هذا النظام في الج -٨
 االقسام، العمید، والموظفین وادارتهم وسهولة التواصل معهم عن �عد.

وهو كافي جدا  basic�عتبر هذا النظام مجاني في حالة انشاء حساب  -٩
 . )٢٠١٦معلمین (مهند عمران، لل

٤- " "Google Classroom: 

تفاعل�ة، م تمثل فصوال افتراض�ة للتعل�أداة مجان�ة ع�ارة عن خدمة أو وهو 
للمدرسین  إدماجا أكثر للتكنولوج�ا في التعل�م و االستغناء حیث تت�ح تلك المنصة 

تدر�ج�ا عن األوراق عند تقد�م المواد التعل�م�ة  و تقی�م الطالب و وسیلة أ�ضا 
 تمرة .للتعاون االفتراضي و التوج�ه التر�وي الفعال و المتا�عة الدراس�ة المس

مكن أ�ضا المعلمین من التفاعل الفوري مع طالبهم و توجیههم أثناء �و   
، ع�ة للعمل�ة التعل�م�ة التعلم�ةإنجاز المهام الموكلة إلیهم وهو ما �عطي إضافة نو 

فسحا�ة جوجل درایف توفر للمدرسین إمكان�ة إرفاق مستندات  ،إضافة إلى ذلك
تقد�م�ة ...) مع الواج�ات و عروض  –جداول ب�ان�ة  -مختلفة ( نصوص

 المشار�ع التعل�م�ة و إرسالها لجم�ع الطل�ة المعنیین .

لغة مختلفة �ما فیها اللغة العر��ة وتعمل  ٤٢خدمة جوجل كالس روم متاحة بـ 
 على الهواتف الذك�ة واألجهزة اللوح�ة إضافة للحواسب الشخص�ة.

الوقت والحفاظ كالس روم  المعلمین على توفیر  Classroomو�ساعد 
على النظام داخل الفصول الدراس�ة وتحسین التواصل مع الطالب. وهو متوفر 
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، �اإلضافة إلى Google Apps for Educationألي شخص لد�ه حساب على 
 Gmailأنه �حتوي على مجموعة مجان�ة من األدوات اإلنتاج�ة مثل (البر�د (

 )التخز�ن السحابي (ومحرر المستندات. Driveو

لمساعدة المعلمین على إنشاء  Classroomوتم تصم�م كالس روم   
الفروض وجمعها إلكترونً�ا، متضمًنا میزات توفیر الوقت، مثل القدرة على إعداد 

تلقائً�ا لكل طالب. كما أنه ینشئ أ�ًضا مجلدات  Googleنسخة من مستند 
Drive  ستط�عو�، كماجم�ع األمورلكل فرض ولكل طالب للمساعدة في تنظ�م 
الطالب تت�ع الفروض المطلو�ة منهم على صفحة "الفروض" و�دء العمل  جم�ع

علیها بنقرة واحدة. كما یتسنى للمعلمین معرفة الطالب الذین أنجزوا فروضهم 
 والذین لم ینجزوها، وٕارسال المالحظات والدرجات في الوقت الفعلي.

لمعلمین عرض ، یتسنى للطالب واAndroidومع تطبیق الجوال على نظام 
الفصول الدراس�ة والتواصل مع زمالئهم في الوقت الفعلي. و�ستط�ع الطالب فتح 
فروضهم والعمل علیها �شكل م�اشر من خالل الهواتف أو أجهزة الكمبیوتر 
اللوح�ة. و�مكن للمعلمین تت�ع الطالب الذین أرسلوا فروضهم ومراجعة تلك 

 في المدرسة أو أثناء التنقل. -الفروض 

٥-  "Easy class ": 

هو نظام إلدارة التعلم �سمح للمعلمین بإنشاء فصول إلكترون�ة �مكنهم من خاللها 
تخز�ن دروس المواد على ش�كة اإلنترنت، وٕادراة النقاشات الصف�ة، وٕاعطاء 
الواج�ات واإلمتحانات، مراق�ة مواعید التسل�م، تقی�م النتائج وتزو�د الطالب 

ي، كما یت�ح النظام للمعلمین ت�ادل الخبرات ف�ما بینهم �المالحظات، و�شكل مجان
 . )٢٠١٦ ،صیدة الزهراني( �شكل آمن و�تسم �المرونة
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 :  Edmodo"إدمودو" -٦

 آمنة بیئة والطالب للمعلمین توفر مجان�ة تعلم منصة وه ،""Edmodo إدمودو
 إلى إضافة ،الرقم�ة�اختالف أشكاله  التعل�مي المحتوى  وت�ادل والتعاون  لالتصال
للمعلم عمل مجموعات  ، وتت�ح المنصةوالمناقشات والدرجات المنزل�ة الواج�ات

للطالب حسب صفوفهم، و�مكن ألول�اء األمور الدخول �الحسا�ات الخاصة بهم لرؤ�ة 
و�ستط�ع المعلم التواصل مع اول�اء األمور وٕاشعارهم  ،درجات أبناءهم وواج�اتهم
 الف�س ش�كة مزا�ا بین Edmodo تجمعها، و طة من خالل�الواج�ات المتأخرة و�األنش

 �ستخدم.  ٢,٠ الو�ب تقن�ة فیها وتستخدم ،LMS التعلم إلدارة بورد �الك نظام و بوك
 المدارس ومدیري  والطالب المعلمین من عضو ملیون  ٤٧ من أكثر حال�ا المنصة
 . األمور وأول�اء

على   Edmodo"إدمودو) فوائد منصة "١٠٢ ،٢٠١٦و�ذكر ( عبدهللا قطب، 
 :النحو التالى

 

 ،الفوائد العائدة على المتعلمین -أ

الوصـــــــــــول الســــــــــــر�ع والفــــــــــــوري للواج�ــــــــــــات المنزل�ــــــــــــة و إشــــــــــــعارات   )١(
 .المدرسة و مشاهدة الواج�ات

تفاعـــــــــــــــل المتعلمـــــــــــــــین واتصـــــــــــــــالهم بـــــــــــــــ�عض وتواصـــــــــــــــلهم لحـــــــــــــــل   )٢(
 .المشكالت

�ســـــــــــــــاعد المتعلمـــــــــــــــین علـــــــــــــــى إكمـــــــــــــــال واج�ـــــــــــــــاتهم وخصوًصـــــــــــــــا   )٣(
یـــــــــــث �كــــــــــــون الواجـــــــــــب علــــــــــــى المنصـــــــــــة، وكــــــــــــذلك المتغیبـــــــــــین، ح

التقــــــــــــــو�م، ممــــــــــــــا �ســــــــــــــاعد علــــــــــــــى تنظــــــــــــــ�م األفكــــــــــــــار والمواعیــــــــــــــد 
 .المهمة
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كــــــــــل مــــــــــتعلم یتصــــــــــل �معلم�ــــــــــه و�جم�ــــــــــع الطل�ــــــــــة فــــــــــي الفصــــــــــل   )٤(
 الدراسي.

ـــــــــــذ الخجـــــــــــ  )٥( ـــــــــــآرائهم  الءإعطـــــــــــاء فرصـــــــــــة للتالمی ـــــــــــي المشـــــــــــاركة � ف
 .ونشرها

توســــــــــــ�ع دائــــــــــــرة المتعلمــــــــــــین �ســــــــــــهولة التواصــــــــــــل بیــــــــــــنهم و�ــــــــــــین   )٦(
 .المدرس

ـــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــدث   )٧( ـــــــــــــــــاالطالع عل توســـــــــــــــــ�ع مـــــــــــــــــدارك المتعلمـــــــــــــــــین �
 .المستجدات في مجال دراستهم

 ،الفوائد العائدة على المعلم -ب

ه في الفصل الدراسي و�طل�ة آخر�ن ال�إمكان�ة اتصال المدرس �ط  )١(
 .أخرى  من فصول دراس�ة 

ال الطل�ة واالطالع على واج�اتهم م�استطاعة المدرس تقی�م أع  )٢(
 .ودرجاتهم

اتصال المدرس �أهالي الطل�ة، وسهولة اطالع األهالي على سهولة   )٣(
 .مستوى أبنائهم

اتصال المدرس بزمالئه المدرسین في نفس المدرسة أو من خارج   )٤(
 .لت�ادل المواد واألفكار المدرسة 

على المنصة ثم مناقشته مع  حدداختصار الوقت بوضع موضوع م  )٥(
 الطل�ة.

تضــافة العدیــد مــن التطب�قــات الســحاب�ة كمــا وتتمیــز المنصــة �التوافق�ــة مــع اس 
وت�ســـیر إســــتخدامها داخـــل البیئــــة لخدمــــة أهـــداف الــــتعلم، وكـــذلك إمكان�ــــة اســــتثمار 

ـــة خـــدمات التخـــز�ن الســـحابي لحفـــظ ملفـــات الطـــالب ونـــواتج  أنشـــطتهم أثنـــاء العمل�
لهواتـف الذك�ـة لألجهـزة اللوح�ـة ا وتت�ح المنصة إمكان�ة الدخول عبـرالتعل�م�ة، كما 

 . iOSندرو�د و ال لأل
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فـــــي هـــــذا المحـــــور تبـــــین لل�احـــــث مفهـــــوم بیئـــــات الـــــتعلم التفاعل�ـــــة 
واألســـــــــس النظر�ـــــــــة لهـــــــــا وأهمیتهـــــــــا وخصائصـــــــــها وطـــــــــرق الـــــــــتعلم 
�اســــتخدامها، وكــــذلك أهم�ــــة اســــتخدامها فــــى التعلــــ�م العــــالي، ومشــــكالت 
تطب�قهـــا فـــى العمل�ـــة التعل�م�ـــة، إضـــافة الـــي تعـــرف ال�احـــث علـــى مفهـــوم 

وأســـالی�ه وأنـــواع عالقاتـــه وكـــذلك  ل بیئـــات الـــتعلم التفاعل�ـــةالتفاعـــل داخـــ
ــــة، وأ�ضــــا  ــــات اإللكترون� ــــي البیئ ــــق التفاعــــل ف ــــي تحق أدوات اإلتصــــال الت

 نماذج منصات تصم�م البیئات التفاعل�ة .

ـــــتعلم  ـــــار منصـــــة ال ـــــي اخت� ـــــذا المحـــــور ف ـــــن ه واســـــتفاد ال�احـــــث م
حال�ـــــة وتحدیـــــد اإللكترون�ـــــة وتصـــــم�م نمـــــوذج لبیئـــــة الـــــتعلم التفاعل�ـــــة ال

شـــكل وأســـالیب التفاعـــل داخـــل البیئـــة، وكـــذلك التعـــرف علـــى دور كـــل مـــن 
المعلــــم والطــــالب أثنــــاء عمل�ــــة الــــتعلم مــــن خــــالل بیئــــة الــــتعلم التفاعل�ــــة 

 الحال�ة لل�حث .
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 :وتطبيقاتها احلوسبـــة السحابيـــة •

)Cloud Computing and its applications( 

اإللكترونى الى إیجاد بیئة تفاعل�ة غن�ة �التطب�قات والتعلم یهدف التعل�م 
المعتمدة على تقن�ات الحاسب االلى والش�كة العالم�ة للمعلومات، وتمكن الطالب 
من الوصول الى مصادر التعلم فى اى وقت ومن أى مكان، معتمدا على التوجه 
�شكل م�اشر نحو توظیف التقن�ات الحدیثة مثل الهاتف المتنقل والسحب 
الحاسو��ة فى مواقف التعلم، مما ینعكس م�اشر نحو تنم�ة التفكیر اإلبتكارى لدى 

 .  (٢٠١١ Kop and Carrol)المتعلمین 

اإللكترونى السحابى �مثل مستقبل التعل�م اإللكترونى ؛ و�رجع  والتعلم فالتعل�م
ت ذلك لما تقدمة السحب الحاسو��ة من مزا�ا ترت�ط �شكل كبیر بتخف�ض كلفة بیئا

التعلم من أجهزة و�رامج، حیث تقوم فكرة السحا�ة الحاسو��ة على إتاحة التطب�قات 
والبرامج من خالل خادمات متنوعة عبر الو�ب �صل الیها المتعلم عبر أى جهاز 
شخصى أو محمول ل�قوم �استخدام هذه الخادمات فى تخز�ن ملفاته الخاصة مع 

اإلضافة الى استخدام �عض البرامج إمكان�ة تشارك هذه الملفات مع اآلخر�ن، �
التطب�ق�ة عبر موقع الخادم دون حاجه ألن تكون هذه البرامج مهیئة/محملة على 

 .  (٢٠٠٨ Miller)الجهاز الخاص �المستخدم 

اإللكترونى القائم على  والتعلم م) على أن التعل�م٢٠١٢وتؤكد مروة زكى (
التعل�م الذى �عتمد على إدارة �عض تطب�قات السحب الحاسو��ة هو ذلك النوع من 

مجموعة من التطب�قات عبر مراكز للسحب الحاسو��ة فى إطار ممنهج وفق أسس 
التصم�م التعل�مى وذلك إلنشاء ومعالجة ومشاركة وتخز�ن الكائنات الرقم�ة التى قد 
تكون فى  شكل ملفات ( محررات نصوص، جداول إلكترون�ة، قواعد ب�انات، 

رقم�ة، اخت�ارات الكترون�ة ) ... وغیرها من الكائنات التى  عروض تقد�م�ة، صور
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تتنوع بتنوع نمط تطب�قات السحا�ة الحاسو��ة كما تت�ح تطب�قات السحب الحاسو��ة 
عمل�ات متنوعة لحفظ المحتوى ونشره عبر مظلة تكنولوج�ة �ستط�ع المتعلم 

 مساهماته .و  یود �اإلضافة الى عرض أفكارهالوصول الیها فى أى وقت دون ق

لغة المستقبل فى التعل�م  (Cloud Computing)وتعتبر الحوس�ة السحاب�ة 
نظم  ،فالحوس�ة السحاب�ة تعتمد على نقل ،والتعل�م اإللكترونى خاصة عامةً 

التشغیل والتطب�قات والبرامج عبر الو�ب، و�التالى �ص�ح الطلوب من المستخدم/ 
امج تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت من المتعلم فقط هو اإلستخدام، مما �حول بر 

منتجات الى خدمات �مكن االستفادة منها عن طر�ق الحاسب االلى أو عن طر�ق 
 . (٢٠١٣ ,Arshad,J, Townsend, P, And Xu, J)الهاتف المتنقل 

الى أن الحوس�ة  (٢٠١١.Abadi, I.M. and Martin, A)و�شیر كل من 
�التزود �مساحة  (Server)من مزود الخدمة  السحاب�ة تعتمد على طلب المستخدم

كاف�ة عبر السحا�ة اإللكترون�ة، التى من الممكن أن �ستخدمها فى العمل�ات 
المختلفة، و�ضیف الى أنه �مكن اإلستفادة من الحوس�ة السحاب�ة فى عمل�ات 
 التعل�م والتعلم اإللكترونى، �حیث �ستط�ع المعلم أن یت�ح المادة التدر�ب�ة وجدول

 المحاضرات وتسجیل المحاضرات ومصادر التعلم وغیرها للمتدرب.

 :مفهوم الحوس�ة السحاب�ة  :والأ

 –في ظل تطور البن�ة التحت�ة لإلنترنت، وظهور إصدارات متنوعة للو�ب         
، وغیرها، حدث تطور كبیر في الخدمات المقدمة عبر ٣,٠والو�ب  ٢,٠كالو�ب 

فر مساحات تخز�ن�ة كبیرة، وسرعات هائلة الش�كات ظهرت مالمحه في توا
لإلنترنت، هذا فضًال عن إتاحة عدد كبیر من البرمج�ات التي �مكن للمتعلم 
استخدامها دون حاجة ألن تكون برامج تشغیلها مهیئة على الجهاز الذي �ستخدمه 

التي  Cloud computingما ُ�عرف �اسم السحا�ة الحاسو��ة ؛ ظهر المتعلم
قل عمل�ة المعالجة ومساحة التخز�ن الخاصة �الحاسوب إلى خوادم تعتمد على ن
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ومنصات عمل یتم الوصول إلیها عن طر�ق االنترنت دون قیود متعلقة بجهاز 
 ) . ٥٤٣ص  ،٢٠١٢ ،محدد أو مكان محدد (مروة زكى

استخدام المصادر  ،)  �أنها٢٠١٣وأ�ضا قد عرفها (محمد شلتوت،  
عن طر�ق اإلنترنت وتقد�مها ال�ك فى  (Hardware & Software)الحاسو��ة 

أى أنك ال تهتم �الك�ف�ة التى تعمل بها هذه الخدمة، أو ك�ف�ة  ،شكل خدمات
تشغیلها أو اتصالها ب�عضها ال�عض، وك�ف�ة إعداد الش�كة ف�ما بینها، والبرمج�ات 

 المثبتة علیها .

ب�ة على )  فكرة الحوس�ة السحا ٩٨ص  ،٢٠١٣الزهرانى ( مادوتناول ع
أنها توس�ع لفكرة إستخدام اإلنترنت �حیث نصل من خاللها لكل شئ، وهى الجیل 
الخامس �عد جیل الحاس�ات المركز�ة، وجیل الحاس�ات الشخص�ة، وجیل حوس�ة 

 الخادم، وجیل الو�ب.

 )،٢٠١١( شر�هان المنیرى إلیها  تسحاب�ة كمصطلح قد أشار والحوس�ة ال     
 والثان�ة الحاس�ات �مجال مرت�طة انها أي حوس�ة االولي نكلمتی الي �أنها تنقسم

 وذلك اإلنترنت إلى لإلشارة البدا�ة في �ستخدم كان تعبیر هو «والسحا�ة السحاب�ة
 استخدامها یتم لسحا�ة أولي رسم أنه على عرف حیث الش�كات مخططات في

 من اآلخر جانبال في النهائي موقعها إلى الب�انات من مراكز الب�انات نقل لتمثیل
 »  السحا�ة

) الحوس�ة السحاب�ة �أنها تكنولوج�ا  ٢١، ص٢٠١٣وتعرف رحاب فایز (      
تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخز�ن الخاصة �الحاسوب إلى ما �سمى 
السحا�ة وهى جهاز خادم یتم الوصول إل�ه عن طر�ق اإلنترنت، و�هذا تتحول 

منتجات إلى خدمات، و�ذلك تساهم هذه التكنولوج�ا برامج تكنولوج�ا المعلومات من 
فى إ�عاد مشكل ص�انة وتطو�ر برامج تقن�ة المعلومات عن الشركات المستخدمة 
لها، و�التالى یتركز مجهود الجهات المستفیدة على إستخدام هذه الخدمات فقط، 
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لتى تقدم وتعتمد البن�ة التحت�ة للحوس�ة السحاب�ة على مراكز الب�انات المتطور وا
مساحات تخز�ن كبیرة للمستخدمین، وتعتمد فى ذلك على اإلمكان�ات التى وفرتها 

 . ٢,٠تقن�ات و�ب 

الحوس�ة السحاب�ة  )Kop& Carroll, ۲۰۱۱(وقد عرف"كوب وكارول"      
�أنها "مجموعة كبیرة من المصادر االفتراض�ة سهلة الوصول واالستخدام والتي 

ات عمل و�رامج تسمح �االستخدام األمثل للمصادر من تتمثل في بن�ة ماد�ة ومنص
ِقبل المتعلمین وتدع�م فكرة التعلم تحت الطلب". و�اختصار �مكن القول أن 
السحا�ة الحاسو��ة نقطة التقاء لتنفیذ عدید من الخدمات والطل�ات لمتعلمین 

 ).٥٤ ,Pocatilu, ۲۰۰۹(موزعین عبر أماكن متنوعة و�أدوات وأجهزة مختلفة 

 Rupesh Sanchati&Gaurav( وقد أشار رو�ش وجوراف          

Kulkarni ,۲۰۱۱" نقل على تعتمد تقن�ة ) الى الحوس�ة السحاب�ة بوصفها 
 ،�السحا�ة �سمى ما إلى الخاصة �الحاسب والب�انات التخز�ن ومساحة المعالجة

تقن�ة  مجبرا حولت أنها أي ،اإلنترنت طر�ق عن إل�ه الوصول یتم خادم جهاز وهي
 وتطو�ر ص�انة مشاكل �حل تتمیز أنها كما خدمات، إلى منتجات من المعلومات

 المستفیدة الجهات مجهود یتركز لها، و�التالي المستخدمة الشركات عن البرامج
 فقط . الخدمات هذه استخدام على

ومن خالل طرح المفاه�م والتعر�فات السا�قة لتقن�ة الحوس�ة السحاب�ة، �مكن 
 : ث استخالص اآلتىلل�اح

م�اشر لتكنولوج�ا التوظیف المصطلح الحوس�ة السحاب�ة إلى �شیر  - أ
 . المعلومات عبر الو�ب

 الحاسو��ة الخدمات شكل وال�ة تقد�متطور  الحوس�ة السحاب�ة هى نتیجة - ب
 فى ظل تطور البن�ة التحت�ة لإلنترنت . المقدمة عبر الش�كات
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دام المــــــــوارد التكنولوج�ــــــــة تقلــــــــل الحوســــــــ�ة الســــــــحاب�ة مــــــــن تكلفــــــــة اســــــــتخ - ت
 وال�ات الدعل التقنى للمؤسسات التعل�م�ة وغیرها .

ـــــى  - ث یـــــرت�ط اســـــتخدام الحوســـــ�ة الســـــحاب�ة �مفهـــــوم اإلتاحـــــة أى الوصـــــول ال
 المصادر المتاحة عبر الو�ب فى أى وقت ومن أى مكان  .

ال ُتّحمـــــــــل الحوســـــــــ�ة الســـــــــحاب�ة المســـــــــتخدمین للخـــــــــدمات المقدمـــــــــه مـــــــــن  - ج
أو  ،مــــــام �الك�ف�ــــــة التــــــى تعمــــــل بهــــــا تلــــــك الخــــــدماتخاللهــــــا عــــــبء اإلهت

ك�ف�ــــــــــــة تشــــــــــــغیلها أو اتصــــــــــــالها أو إعــــــــــــداداتها، أو حتــــــــــــى البرمج�ــــــــــــات 
 المتوافقة معها أو التى تسمح بتشغیلها .

ــــــى صــــــ�انة تحــــــدیث  - ح ــــــذول عــــــادة ف ــــــوفر الحوســــــ�ة الســــــحاب�ة الجهــــــد المب ت
البـــــــرامج واألجهـــــــزة الحاســـــــو��ة التـــــــى یـــــــتم اســـــــتخدامها لتقـــــــد�م الخـــــــدمات 

 إللكترون�ة المختلفة .ا

 اســـــــــتخدامتـــــــــوفر الحوســـــــــ�ة الســـــــــحاب�ة مـــــــــدًا واســـــــــعًا للمســـــــــتخدمین فـــــــــى  - خ
  المصادر االفتراض�ة بین المتعلمین ومشاركة

�مثا�ـــــــــة منصـــــــــة لتقـــــــــد�م خـــــــــدمات متنوعـــــــــة الحوســـــــــ�ة الســـــــــحاب�ة ُتعـــــــــد  - د
ــــــة والب�انــــــات  ــــــرامج التطب�ق� ــــــة والب ــــــي مجــــــاالت البن�ــــــة التحت� للمتعلمــــــین ف

 لعمل .ومنصات ا

ـــــــــــة من تتضـــــــــــ - ذ ـــــــــــة عال� تســـــــــــمح ســـــــــــتخدام لإلالحوســـــــــــ�ة الســـــــــــحاب�ة تدرج�
للمســــتخدمین علــــى اخــــتالف مســــتوى خبــــراتهم التقن�ــــة فــــى التعامــــل عبـــــر 

 منصتها واإلستفاده �الخدمات الحوسب�ة المقدمة.

ــــم  - ر الكترون�ــــة تحــــاكى الواقــــع �مــــا تقدمــــة تقــــدم الحوســــ�ة الســــحاب�ة بیئــــة تعل
�مكــــــن �اســــــتخدامها  مــــــن فصــــــول افتراضــــــ�ة وأدوات وتطب�قــــــات محوســــــ�ة
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إجتمــــاع الطـــــالب والمشـــــاركة فــــى تنفیـــــذ المهـــــام التعل�م�ــــة �شـــــكل تعـــــاونى 
 و�استخدم خدمات .

وأهمیتة استخدامها في العمل�ة  ممیزات الحوس�ة السحاب�ة :ثان�اً 
 : التعل�م�ة

)،(إیناس ٢٠١٣)،  (محمد شلتوت، ٣٢، ٢٠١٦،أشار كال من (محمد سلمان،
، محمد عبد شریفوفاء  ،)Pocatilu, ۲۰۱۰" (لیو"بوكاتی) ٩ ،٢٠١٣الشیتى، 

، ۲۰۱۳)، (رحاب فایز، ۱۱، ۲۰۱۳الھادى، سمیر عبد هللا، وفاء عبد البدیع، 
 ،إلى أن أهم ما �میز الحوس�ة السحاب�ة وتطب�قاتها ما یلي)  ۲٤

إمكان�ة اإلستفادة من الخدمات والتطب�قات والب�انات من أى مكان وفى أى  .١
 وقت .

من أجهزة، ومواد، وتطب�قات، وتوفیر للكهر�اء،  خفضة جًدا،التكلفة من .٢
بل وفي كثیر من األح�ان مجان�ة،  والمساحات المكان�ة لألجهزة المستخدمة،

كما أنه ال توجد تكلفة مطلو�ة لترق�ة وتحسین خصائص األجهزة الماد�ة من 
 ِقبل المستخدم.

ت الحوس�ة السحاب�ة تستط�ع المؤسسة إعتماد، ونشر تطب�قا ،سهولة التنفیذ .٣
دون الحاجه لشراء األجهزة، وتراخ�ص البرامج، أو خدمات التركیب، 

 والتشغیل، والص�انة.

تطو�ر األداء من خالل السرعة فى إنجاز العمل، فالعمل عبر السحا�ة  .٤
 أسرع �كثیر من األجهزة الشخص�ة.

على سبیل  wordبرنامج  –�مكن استخدام كثیر من البرامج والخدمات  .٥
) كما �مكن استخدام of-lineفي وضع عدم االتصال �اإلنترنت ( -لمثالا
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نفس البرنامج والمحتو�ات المحفوظة عل�ه �شكل تزامني في وضع االتصال 
 ).on-line�اإلنترنت (

كسر اإلطار الجامد للعالقة بین المستخدم وحاس�ه الشخصي حیث �ستط�ع  .٦
ظة عبر الحوس�ة السحاب�ة المستخدم الوصول إلى معلوماته ووثائقه المحفو 

 عبر أي جهاز آخر غیر جهازه الشخصي.

الوصول إلى الوثائق واستخدام البرامج �متطل�ات أجهزة لها مواصفات عاد�ة  .٧
 مثل استخدام أجهزة الهواتف الجوالة.

عدم الحاجة إلى تنصیب برامج جدیدة لالستفادة من تطب�قات الحوس�ة  .٨
وقع السحا�ة وكل ما �حتاجه المستخدم السحاب�ة حیث البرامج متاحة عبر م

 هو فقط اتصال �اإلنترنت.

ل�ست هناك ضرورة أو داعي من أجل الحصول على ترخ�صات وتحدیثات  .٩
جدیدة للبرامج التي یتم استخدامها حیث كلها متطل�ات التحدیث 

 والترخ�صات واقعة على عبء المؤسسة المسئولة عن السحا�ة.

الحفاظ على وثائق ودة، �ما �عنى تسمح �مساحات تخز�ن غیر محد .١٠
 .جم�عها مخزنة على السحا�ة الحاسو��ة تكون حیث �وملفات المستخدم 

توفر موثوق�ة أعلى للب�انات فجهاز الحاسب الشخصى من الممكن أن  .١١
تتعرض الب�انات �ه للتدمیر، وتتطلب طرق الحما�ة عمل نسخ احت�اطى 

�ة فى الحفظ وعد التلف أو �استمرار، وهنا نجد أن السحا�ة أكثر موثوق
 الفقد.

سهولة إنشاء مجموعات عمل تستخدم نفس النوع من الب�انات أو تعمل  .١٢
 على مشروع واحد .
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�حیث أن المنظمات التى تستخدم الحوس�ة السحاب�ة ال  ،قابل�ة التوسع .١٣
تحتاج أن تضیف أجهزة و�رمج�ات ذات معاییر، وكفاءات أعلى عند ز�ادة 

�ست مضطرة لشراء موسعات جدیدة ( شراء المز�د من عدد المستخدمین، ول
الحواسیب، وأنظمة الخز�ن، والمحوالت، وأجهزة التوج�ه )؛ فى نها�ة 
الطاف، فإن معظم هذه الموارد غیر مستغلة طیلة الوقت؛ ولكن �مكن بدًال 
من ذلك جمع وطرح القدرات كما تملى أحمال الش�كة؛ كما أنها بإمكانها 

م خالل النقر على المر�عات المناس�ة الموجودة على موقع التطور والتوسع 
مزود الخدمة؛ فالحوس�ة السحاب�ة تضمن السرعة فى اإلنضمام والممارسة 

 للتقن�ات الحدیثة عبر اإلنترنت.

الوصول الى الحد األقصى لقدرات تكنولوج�ا المعلومات وخاصة �النس�ة  .١٤
أن تسمح لمستخدمین  للمؤسسات الصغیرة، حیث �مكن للحوس�ة السحاب�ة

للوصول الى أعلى كفاءة من البرمج�ات التى قد تجذب حتى موظفى 
 التكنولوج�ا أنفسهم.

التركیز على الكفاءات األساس�ة �سمح للمؤسسات التركیز على القضا�ا  .١٥
 الهامة مثل التخط�ط للتحسین المستمر لبیئة التعلم.

تخدام الموارد الحاسو��ة، الحوس�ة السحاب�ة تز�د من كفاءة اس ،اإلستمرار�ة .١٦
وتفر الوقت المبذول فى الحصول على البرامج والخدمات اإللكترون�ة، وتوفر 

 إمكان�ة الوصول للخدمات �سهولة كبیرة و�سعة أكبر .

وتعنى أن استخدام موارد ومصادر الحوس�ة السحاب�ة  ،القابل�ة للق�اس .١٧
 ،ًا ألساس یومى�مكن ق�اسها، و�جب أن یتم ذلك لكل علیل وتطب�قه وفق

 أسبوعى، شهرى، وسنوى كذلك.

من خالل ما سبق ذكره من نقاط تتناول الفوائد الممكنة للحوس�ة السحاب�ة یتضح 
أن هناك العدید من الفوائد للحوس�ة السحاب�ة والتى �مكن استثمارها  لدى ال�احث
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 ،رهاو�نحو تط ،فى العمل�ة التعل�م�ة �شكل عام والمؤسسات الجامع�ة �شكل خاص
عملیتى التعل�م  �ما یدعم ،تطو�ر وتنم�ة مهاراتهمل�ة �ما �فید المتعلمین و�دعم آ

 والتعلم .

الحوس�ة السحاب�ة هى أحد التقن�ات التى یتم فیها تقد�م المصادر ف
الحاسو��ة كخدمات، و�تاح للمستفیدین إمكان�ة الوصول الیها عبر ش�كة اإلنترنت 

الك المعرفة أو الخبرة، أو حتى التحكم �البنى (السحا�ة) دون الحاجه الى امت
التحت�ة التى تدعل هذه الخدمات، كما �ظن الناظر الى الحوس�ة السحاب�ة على 
أنها مفهوم عام �شمل البرمج�ات كخدمة، وغیرها من التوجهات الحدیثة فى عالم 

ات التقن�ة التى تشترك فى فكرة اإلعتماد على ش�كة اإلنترنت لتلب�ة اإلحت�اج
 ) .١٧ ،م٢٠١٣  ،الحوسب�ة للمستفیدین (رحاب فایز

وطرح ذلك المفهوم رؤ�ة أكثر وضوحًا نحو فرض�ة �حث إستخدام تلك 
التقن�ة فى العمل�ة التعل�م�ة و�حث أوجه النتائج التى قد تترتب على ذلك بهدف 

 تحقیق مدى اإلفادة الممكن نحو دعم عملیتى التعل�م والتعلم .

 ,Doelitzscher, et)قد استهدفت  دراسة "دولیزشر" وفى ذات الس�اق 
 Infrastructure and)تطو�ر سحا�ة إلكترون�ة خاصة ُأطلق علیها   (٢٠١١

Application Cloud(Cloud IA))   وذلك بجامعة(The Hochschule 
Furtwangen University (HFU))  األلمان�ة لدعل عمل�ات التعل�م اإللكترونى

�ستخدمها المتعلمین فى تصم�م مشروعاتهم وواج�اتهم أثناء التشاركى، �حیث 
الفصل الدراسى وٕاجراء اإلخت�ارات الفصل�ة والنهائ�ة، وقد أكدت نتائج الدراسة على 
أن السحا�ة التى تم تصم�مها كان لها دورًا كبیرًا فى تنم�ة دعم أداء المتعلمین من 

لبرامج العاملة كخدمات، وأخیرًا البن�ة التحت�ة، ا ،خالل ثالث قطاعات رئ�س�ة هى
 خدمات المعالجة .
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تطو�ر  (٢٠١١ ,Kop& Carrol) و قد استهدفت درسة "كوب،كارول" 
یتم تقد�مه   Massive Open Online Course ((MOOC)))مقرر إلكترونى 

عبر أحد السحب الحاسو��ة وق�اس أثر ذلك على تنم�ة اإلنتاج اإلبداعى 
ئج الدراسة على فاعل�ة السحا�ة المقترحة فى تنم�ة اإلنتاج للمتعلمین، وقد أكدت نتا

اإلبداعى لدى المتعلمین من خالل األنشطة التشارك�ة التى أتاحتها السحب 
 الحاسو��ة، وسمحت من خاللها للمتعلمین بت�ادل الوسائط و�ناءها �شكل تشاركى.

 ) فقد توجهت نحو تطو�ر سحا�ة حاسو��ة٢٠١١ ,Wuأما دراسة "وو" (
خاصة لطالب الصف الخامس بإحدى مقاطعات تایوان �حیث �سمح للطالب من 
خالل هذه السحا�ة ممارسة مهارات تكنولوج�ا المعلومات المتنوعة خارج س�اق بیئة 
معمل الحاسب �المدرسة دون قیود زمان�ة أو مكان�ة، و�عد تطبیق السحا�ة على 

ابي في اتجاهات المتعلمین ) طالب أكدت النتائج على وجود تغیر إیج١١٠عدد (
 نحو السحب الحاسو��ة قبل تطبیق التجر�ة و�عد لصالح التطبیق ال�عدي.

 السحاب�ة، الحوس�ة ىلع القائم اإللكتروني معلالت أن ال�حث�ة األوساط وترى 
 واستضافة بناء وه الحدیث االتجاه فإن لذا اإللكتروني؛ ملعلتل التالي الجیل وه

 وقد)، (٢٠١١) .Nasr, M. & Ouf, S السحا�ة داخل نياإللكترو  متعلال نظام
 المتوقع من هأن٢٠١٣) .Bora, U. & Ahmed, M ) ( بورا واحمد من كل ذكر
 في خاصة اإللكتروني، مل�التع مجال في ثورة السحاب�ة الحوس�ة تحدث أن

 ؛ه� انةهاالست ین�غي ال الجامعي �ملالتع في السحاب�ة الحوس�ة فدور الجامعات،
 األكاد�م�ة الموارد من واسعة مجموعة إلى الم�اشر الوصول من تمّكن اهإن ثحی

 ,Youry, K. & Volodymyr ) �م�ةلالتع واألدوات ال�حث�ة، والتطب�قات فة،لالمخت
V. (٢٠١٠(  

بن�ة  )٢٠١١ ,Masud& Huangدراسة "مسعود وهونج" ( واقترحت
تناد على أنظمة السحب تكنولوج�ة جدیدة ألنظمة التعل�م اإللكتروني �االس
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الحاسو��ة وقد أسفرت الدراسة عن وضع تصور للبن�ة التكنولوج�ة متضمنة ط�قات 
 الماد�ة األجهزة وتشمل ،التحت�ة البن�ة ط�قة ،متنوعة كانت على النحو التالي

 التعل�م نظام لمطورى  موحدة شاشة تفاعل وتتضمن ،البرامج ط�قة والش�كات،
 األجهزة موارد بین التوافق بتحقیق وتختص ،المورد إدارة ط�قة االلكتروني،
 األرصفة كخدمة، التحت�ة البن�ة(خدمات ثالث وتشمل،ط�قة الخدمة والبرمج�ات،

 االفتراض�ة االمكان�ات واألدوات وتشمل التطب�قات ط�قة كخدمة)، والبرامج كخدمة
 الحوس�ة �قاتتطب استخدام أنوأقد أشارت الى االلكتروني،  التعل�م تطب�قات لعمل

 وأن �المتعلمین، الخاصة والمعارف والقدرات، المهارات، تطو�ر في تسهم السحاب�ة
 العصر في للتعل�م الرئ�س المطلب هو وهذا تفاعل�ة، أكثر ستكون  التعل�م�ة العمل�ة
 فى السحا�ة الحاسو��ة تقن�ة استخدام صت الدراسة �ضرورةكذلك قد أو و  ،الحدیث

هذه  تقدمها التى الكبیرة والمزا�ا االمكان�ات من لالستفادة ونيااللكتر  التعل�م نظم
 .التقن�ة

 إلى دفته والتي ،دراسته خالل من )٢٠٠٩) .Pang, L( �انغ و�رى 
 معلالت بیئات في السحاب�ة والحوس�ة اإلنترنت تطب�قات استخدام م�ةهأ  معرفة

 في إیجابي تأثیر اهل التطب�قات ذهه أن إلى یدي،لالتق معلالت و�یئات اإللكتروني
 .وتعز�زه مینلالمتع ملتع دعم

) التى استهدفت تطو�ر نظام تعل�م ٢٠١٢أ�ضا دراسة مروة زكى ( 
إلكتروني قائم على �عض تطب�قات السحب الحاسو��ة لتنم�ة التفكیر االبتكاري 

 ق و فر  واالتجاه نحو البرامج التي تعمل كخدمات وقد توصلت الدراسة الى وجود
) بین متوسط درجات أفراد المجموعة ٠,٠١عند مستوي ( ةإحصائ� داللة ذات

موقع إنترنت تقلیدي)، ومتوسط درجات  ،الضا�طة التي تستخدم ( الطر�قة التقلید�ة
أفراد المجموعة التجر�ب�ة التي تستخدم ( نظام التعل�م اإللكتروني القائم على �عض 

 ار التفكیر االبتكاري لصالحالخت� تطب�قات السحب الحاسو��ة) في الق�اس ال�عدي
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 &Kopجاءت هذه النتیجة لتتفق مع نتیجة دراسة كل من (و  المجموعة التجر�ب�ة
Carroll, ("بوكونيدراسة و  )٢٠١١ "Bocconi, et al, ۲۰۱۱(،  والتى أشارت

سو��ة عبر الو�ب في تنم�ة افي مجمل نتائجها إلى فاعل�ة تطب�قات السحب الح
مة والتفكیر االبتكاري �صفة خاصة لدى المتعلمین، عمل�ات التفكیر �صفة عا

و�مكن تفسیر هذه النتیجة على ضوء النظر�ة البنائ�ة التي تشكل ضا�ًطا لعمل 
السحب الحاسو��ة وتؤكد على أن المتعلم عند استخدامه ألنظمة وتطب�قات السحب 

من أجل  �ملكیته لنظام التعلم مما یدفعه نحو النشاط المستمر داخل النظام �شعر
بناء معارفه إما �شكل منفرد ( البنائ�ة الفرد�ة) من خالل التطب�قات الفرد�ة التي 
وفرتها السحا�ة المقترحة، أو �شكل جماعي ( البنائ�ة االجتماع�ة) من خالل 
التطب�قات االجتماع�ة التي تم إتاحتها �السحا�ة وسمحت للمتعلمین �التواصل 

م، وهو ما انعكس على المتعلمین ودفعهم نحو  والتشارك في بناء كائنات التعل
خلق ممارسات ابتكار�ة تعزز تعلمهم  من خالل ممارسة مجموعة من األنشطة 
التعاون�ة والتشارك�ة. فضًال عن ذلك فإن تطب�قات السحب الحاسو��ة قد سمحت 
 للمتعلمین اإلكثار من عرض األمثلة والنماذج لتنش�ط عمل�ات االستدالل واالستقراء
من خالل ما وفرته السحا�ة المقترحة من آل�ات لعرض عدد متنوع من الكائنات 

 . الرقم�ة

ـــد  ةإحصـــائ� داللـــة ذات ق و فـــر  وكـــذلك قـــد توصـــلت الدراســـة الـــى وجـــود عن
) بـــین متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة الضـــا�طة التـــي تســـتخدم ( ٠,٠١مســـتوي (

ات أفراد المجموعـة التجر�ب�ـة موقع إنترنت تقلیدي)، ومتوسط درج ،الطر�قة التقلید�ة
ــــى �عــــض تطب�قــــات الســــحب  ــــ�م اإللكترونــــي القــــائم عل التــــي تســــتخدم ( نظــــام التعل
الحاسو��ة) في الق�اس ال�عـدي لمق�ـاس اتجاهـات الطال�ـات نحـو البـرامج التـي تعمـل 

جـاءت هـذه النتیجـة لتتفـق مـع نتیجـة دراسـة ، و كخدمات لصالح المجموعة التجر�ب�ـة
)، والتــى أشــارت فــي مجمــل نتائجهــا إلــى ٢٠١١ ,Wu ;٢٠٠٨ ,Leeكــل مــن (

عبر الو�ب فـي تنم�ـة االتجـاه �صـفة عامـة نحـو  الحوس�ة السحاب�ةفاعل�ة تطب�قات 
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السـحب الحاســو��ة، وكــذلك تنم�ــة االتجــاه نحــو البــرامج التــي تعمــل كخــدمات �صــفة 
 ق�ـاس أثـر تطب�قـات السـحب الحاسـو��ة علــى، وقـد أوصـت الدراسـة �ضـرورة خاصـة

ق�ــاس أثــر اخــتالف نمــط الســحا�ة الحاســو��ة فــي تنم�ــة ، وكــذلك نــواتج تعلــم مختلفــة
للتعلـــ�م مـــن �عـــد قـــائم علـــى تطب�قـــات الســـحب ، أو إقتـــراح نمـــوذج الدافع�ـــة لإلنجـــاز

تطــو�ر نظــام ، وأخیــرا قــد اقترحــت الحاسـو��ة وفاعلیتــه فــي تنم�ــة �عــض نــواتج الــتعلم
ت الســحب الحاســو��ة فــي دعــل عمل�ــات للتعلــ�م المخلــوط قــائم علــى توظیــف تطب�قــا

 التعلم.

 (٢٠١٢ ,Mohamed Anwar& Xiadoi Huang)وقد توصلت دراسة  
الى اقتراح بن�ة لنظام تعل�م إلكترونى قائم على الحوس�ة السحاب�ة، وقد أشارت 
الدراسة الى الفوائد المتوقعة من استخدام البن�ة المقترحة لنظام التعل�م اإللكترونى 

�ة قو�ة، وسعة تخز�ن عال�ة، وأوصت الدراسة �ضرورة استخدام حوس ،مثل
تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى بیئات التعلم اإللكترونى لإلستفادة من اإلمكان�ات، 

 والمزا�ا الكبیرة التى تقدمها هذه التكنولوج�ا. 

أن الحوس�ة السحاب�ة هى  (٢٠١١ ,Mrdalj)وقد أكدت دراسة مردالج 
تنفیذ بیئات تعلم فعالة من حیث التكالیف والسرعة والدینام�ك�ة حًال مثال�ًا فى 

 لتدر�س المقررات .

-Mohamed Al)وفى ذات الس�اق، قد أشارت دراسة محمد الزو�ى 
Zoube, الى ضرورة استخدام تطب�قات البرامج المكتب�ة من خالل  (٢٠٠٩

فتراض�ة والتى تضم الحوس�ة السحاب�ة لبناء بیئة التعل�م اإللكترونى الشخص�ة واال
نطاق واسع من التقن�ات، واألدوات لعمل أداة تفاعل�ة للتعل�م والتعلم الذاتى مدى 
الح�اة، وأوصت الدراسة الى أهم�ة استخدام تقن�ة الحوس�ة السحاب�ة لتطو�ر التعل�م 
والتعلم اإللكترونى لتوفیر النظم الذك�ة للتعل�م الرسمى وغیر الرسمى، والى امكان�ة 
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ء نظم التعل�م اإللكترونى الذات�ة �أقل تكلفة ممكنة وٕاتاحتها فى أى وقت ومن بنا
 أى مكان للمتعلمین.

الى جدواها فى طرح أهم�ة استخدام  استند ال�احثتلك األهم�ة التى 
األمر الذى طرح فرض�ة تنم�ة مهارات  ،الحوس�ة السحاب�ة فى التعل�م العالى
ن بینها مهارات ال�حث العلمى �استخدام طالب الدراسات العل�ا المختلفة وم

تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة على كونها ضرورة ُمِلّحة فى ظل تطور البن�ة التحت�ة 
ووفق ما أشارت ( أمیرة  ،لبیئات الو�ب تزامنًا مع التطور التكنولوجى وثورة المعرفة

عضو م) �أن ذلك التطور قد ساهم فى توفیر التطب�قات التى �ستط�ع ٢٠١١،عطا
هیئة التدر�س من استخدامها لتطو�ر أدائه وحفظ منتوجاته التعل�م�ة عبر الو�ب 
 ،ودون الحاجه الى حفظها على الحاسب الشخصى حیث بن�ة الحوس�ة السحاب�ة

كما أص�ح من الممكن رسم أوع�ة معرفة سحاب�ة تتدفق لتنشر المعرفة �طرق غیر 
التعل�مى الى الراغبین فى التعلم    ى حیث أنها توفر قنوات لتدفق المحتو  ،تقلید�ة

أشارت دراستهم �أن بناء  حیث ،م )٢٠١٤ ،( احمد العنزى، مصطفى مصطفى
تلك األوع�ة المعرف�ة _ التى تعتمد على تقن�ة الحوس�ة السحاب�ة_ عبر الو�ب �كن 
فى إطار استراتیج�ة تعل�م وتعلم �حیث تتضمن كل سحا�ة مجموعة من اوع�ة 

كترون�ة الخاصة �مضمون علمى محدد تمكن المستخدم من الحصول المعرفة اإلل
على كافة المعلومات والمعارف الخاصة بهذا المضمون، وهذا ما تؤكده نتائج 

م ) �أن تلك األوع�ة التى تعتمد على ٢٠١٣ ،واخرون  وفاء شر�فدراسة كل من ( 
تعل�م العالى الحوس�ة السحاب�ة تدعم تطور أسالیب التعل�م والتعلم �مؤسسات ال

ونظم التعل�م اإللكترونى ودعل ال�حث العلمى وتنم�ة المهارات والمعارف لدى 
 أعضاء هیئة التدر�س والطالب الراغبین فى التعلم والمعرفة .

) الى أن جم�ع ٢٠١٣فى ذات الس�اق قد أكدت دراسة ( إیناس الشیتى،
سر�ع فى المجال الجامعات والكل�ات تسعى الى مالحقة التطور التكنولوجى ال
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التعل�مى، وتعتبر الحوس�ة السحاب�ة هى البدیل الجدید والهام للنواحى التعل�م�ة، 
وتوصل ال�حث الى ضرورة تعل�م استخدام تقن�ات الحوس�ة السحاب�ة فى التعل�م 
اإللكترونى وذلك إلعطاء الفرصة للطالب والطال�ات والمدرسین نحو الوصول 

النظم والموارد من خالل اإلنترنت، ومشاركة الملفات السر�ع لمختلف التطب�قات و 
والمستندات، وت�ادل الواج�ات والمشروعات بین الطال�ات؛ وقد أوضح ال�حث أن 
تقن�ات الحوس�ة السحاب�ة تساعد الجامعات والكل�ات لحل العدید من مشاكل إدارة 

 وص�انة موارد تقن�ة المعلومات وأ�ضًا تحسین عمل�ة التعل�م.

الى تصم�م  (٢٠١١ ,Sanda P.et al)الذى أكدته دراسة ساند وآخرون  األمر
نموذج للتعل�م اإللكترونى لكل�ة الهندسة، و�ضم النموذج المقترح استخدام كل من 
التعل�م التقلیدى فى الفصول الدراس�ة والتعل�م اإللكترونى من خالل تطب�قات 

دراسات العل�ا، والماجستیر الحوس�ة السحاب�ة لكل طالب ال�كالور�وس، وطالب ال
والدكتوراة، وقد أشارت نتائج الدراسة الى تحسین معدالت الطالب فى الدراسة 
الفرد�ة، وك�ف�ة توفیر الوصول عن �عد الى المختبرات والدعل المقدم إلكمال 
أنشطة ال�حوث األساس�ة، والتطب�ق�ة الفرد�ة، ومجموعة المشار�ع المشتركة من 

وس�ة، وأوصت �ضرورة استخدام نماذج الحوس�ة السحاب�ة ( خالل تطب�قات الح
البن�ة التحت�ة كخدمة والمنهج�ة كخدمة والبرامج كخدمة ) فى بیئات التعلم 

 .اإللكترونى التفاعل�ة

ص ال�احث مما سبق الى أن ممیزات الحوس�ة السحاب�ة تتحدد في العناصر و�خلُ 
 :التال�ة 

السحاب�ة ال تتطلب الدعل التقنى للعتاد  فالحوس�ة ،التوفیر وخفض التكالیف  - أ
وكذلك ال تتطلب تطو�ر وتحدیث البرمج�ات المستخدمة وال إلى  ،�شكل مستمر

شراء أقراص تخز�ن ماد�ة كالمعتاد كما أنها تساهم فى توفیر الطاقة الكهر�ائ�ة 
المستخدمة فى تشغیل أجهزة تقن�ة المعلومات، و�التالى فإنه وعند المقارنة بین 
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 ،لمؤسسات التى تعتمد على الحوس�ة السحاب�ة واألخرى التى ال تعتمد علیهاا
نجد أن األولى تكون تكلفتها أقل �فضل ما توفره الحوس�ة السحاب�ة من 
تطب�قات وموارد ومساحات وأمان وموارد ماد�ة و�شر�ة مسئولة عن الدعل 

 وتطو�ر البرامج واألجهزة  مقارنة �األخیرة . ،التقنى

تت�ح للمستخدمین التحكم فى المساحات التخز�ن�ة وتزو�دها ،والمرونة السرعة - ب
وكذلك �النس�ة للتطب�قات، والتى تتطلب فى اإلطار اإللكترونى  ،وفق حاجاتهم

وذلك �اإلضافة الى  ،التقلیدى إمكان�ات تحمیل وتشغیل وص�انة مرتفعة وفائقة
واإلستخدام الفورى  السرعة العال�ة لوصول المستخدم الى المصادر السحاب�ة

للخدمات والتطب�قات التى یود المستخدم استخدامها لإلستفاده من تلك المصادر 
 السحاب�ة المتوفرة .

إمكان�ة استخدام التطب�قات السحاب�ة فى إنشاء وتعدیل وحفظ  ،الخدمة الذات�ة - ت
مختلف انواع الملفات عبر السحا�ة ونشرها عبر المنصات السحاب�ة 

 ووفق احت�اجاته . المخصصة لذلك،

تت�ح الحوس�ة السحاب�ة استخدام ذات الخدمة لعدد من  ،التعاون�ة واإلنجاز مدع - ث
ومن ثم ؛ �مكن للمستخدمین التعاون بهدف إنجاز  ،المستخدمین فى ان واحد

كما �مكن للمستخدم  ،المهام المختلفة فى أقل وقت ممكن لإلنجاز و�أقل جهد
نجاز مهمته الفرع�ة ذمن المهمة الرئ�س�ة متا�عة نشاطاته المختلفة نحو إ

و�التالى مت�عة إنجازه �شكل مستمر  ،المطروحة عبر منصة الحوس�ة السحاب�ة
 وفورى، عند الحاجه .

�مكن عبر تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة التحكم  ،تدرج صالح�ات المستخدمین - ج
حفظه  فى الصالح�ات المتاحة للمستخدمین لكل ملف تم إنشائه أو تحمیله أو

ف�مكن على سبیل المثال تحدید صالح�ة المشاركة  ،عبر المنصة السحاب�ة
هل لكل لعامة المستخدمین أم افراد المجموعة فقط أم الناشر أو  ،للملفات
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وكذلك أ�ضا �مكن تحدید صالح�ات أفراد محددة للتعدیل فى  ،المؤلف فقط
بداء المالحظات حولها وغیرهم للتعلیق وإ  ،واخر�ن لإلطالع علیها فقط ،الملفات
 فقط .

�ضمن المستخدم لتطب�قات الحوس�ة السحاب�ة التطور الفورى وااللى  ،الحداثة  - ح
و�ما یلبى حاجات المستخدمین  ،لمختلف التطب�قات والخدمات الحاسو��ة

وكذلك المؤسسات التى تستخدم تلك الخدمات الحاسو��ة لإلستفادة  ،واهتماماتهم
 .منها على الوجه األمثل 

وذلك من خالل االستفادة من قدرات  ،التحكم التلقائى فى استخدام الموارد - خ
 ،الق�اس فى �عض المستو�ات المناسب لنوع الخدمة (على سبیل المثال

وتخز�ن ومعالجة وعرض النطاق  ،التعرف على حسا�ات المستخدمین النشطاء
الملفات الحاسو��ة ومتا�عة التعد�الت المختلفة بتوقیتاتهاعلى  ،الترددى، والردود

 المتشاركة والتحكم فیها ).
 

 

 :فى العمل�ة التعل�م�ةالحوس�ة السحاب�ة  معوقات استخدام : اً ثالث

منى ؛ ٢٠١٥محمد شلتوت، ؛ ٣٤، ٢٠١٦�شیر كًال من محمد سلمان،  
وفاء عبد وأ�ضًا  ؛٢٠٠٩ ,Nurmi ؛٢٥، ٢٠١٣رحاب فایز، ؛٢٠١٤؛ المطیرى 

 ؛١١، ٢٠١٣سمیر عبد هللا، وفاء عبد البد�ع،  العز�ز، محمد عبد الهادى،
Shyshkina Maria and Kyiv, Ukraine, عوقات أن هناك م ٢٠١١

  ،منهاإلستخدام الحوس�ة السحاب�ة، 

كون الملفات والمعلومات مخزنة لدى جهة أخرى فإن  ،األمن والخصوص�ة .١
عدم هناك مخاوف �شأن أمن المعلومات وخصوصیتها فل�س هناك ضمان كامل �
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یتعین على المستخدم التركیز على جوانب  ، و�التالىهجوم لصوص الهكرز
 االعتماد على طرف ثالث للحفاظ على إلى  وهنا قد �ضطر المستخدم ،األمان

 .الب�انات والمعلومات أمن وخصوص�ة 

تؤثر سرعة اإلتصال على  ،ال تعمل جیدًا مع إتصاالت منخفضة السرعة .٢
وخاصة خدمات اإلتصال الهاتفى، حیث  ،لها �طیئة جداً الحوس�ة السحاب�ة مما یجع

تتطلب تطب�قات الو�ب نطاق عر�ض من الترددات لسهولة التحمیل وفتح الملفات 
 كبیرة الحجم.

یؤثر انقطاع خدمة اإلنترنت على مدى اكتمال مهام  ،انقطاع خدمة اإلنترنت .٣
�ضرورة اإلتصال وذلك یرجع الى ارت�اط �عض التطب�قات السحاب�ة  ،المستخدمین

وجافا سكر�بت الحدیثة �ات  HTML٥ولكن �فضل �عض تقن�ات  ،�اإلنترنت
ثم  ،�اإلمكان بناء تطب�قات و�ب �مكن أن تعمل بدون إتصال مستمر �اإلنترنت

الق�ام �المزامنة عند معاودة اإلتصال بخدمة اإلنترنت لیتم إلحاق ما تم إنجازه من 
تم تسجبل وتخز�نه �شأن تلك الملفات عبر  المهام على الملفات على اخر عمل

لكن مازلنا �حاجة الى المز�د من الوقت كى تتطور تلك  ،التطب�قات السحاب�ة
 التقن�ات والتطب�قات �شكل أكبر.

فتعد من أهم المشكالت التى تواجه استخدام  ،الحفاظ على الملفات والمعلومات .٤
حیث أن  ،فقد الب�انات المخزنةاحتمال  الحوس�ة السحاب�ة فى العمل�ة التعل�م�ة

 ُتنسخ ألنها ؛من الناح�ة النظر�ة ًامنة �شكل كبیرُتعدُّ الب�انات المخزنة فى السحا�ة 
على العدید من األجهزة، لكن إذا تم فقد هذه الب�انات أو لم �كن هناك نسخة 

 احت�اط�ة، فسیتعرض المستفید لخطر �اعتماده على السحا�ة.

إن معظم التطب�قات  ،لم تصل الى المستوى المطلوبالتطب�قات السحاب�ة  .٥
السحاب�ة لم تصل �عد الى مستوى تطب�قات سطح المكتب التقلید�ة، حتى االن لم 
تصل تطب�قات تحر�ر الصور عبر الو�ب الى مستو�ات تضاهى مثال تطبیق 
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فوتوشوب التقلیدى، ولم تصل تطب�قات تحر�ر المستندات عبر الو�ب الى مستوى 
تطب�قات الو�ب أح�انًا كما أن  وسوفت أوف�س، لكنها تتطور �مرور الوقت،ما�كر 

أ�طء من الوصول لبرنامج على سطح مكتب الحاسوب الشخصى حتى فى حالة 
و�جب إرسال كل شئ حول البرنامج بدءًا من الواجهة إلى  الر�ط السر�ع �اإلنترنت،

فى السحا�ة، وٕاذا ما تم  المستند الحالى ذها�ا وٕا�ا�ا من الحاسوب الى الحواسیب
عمل نسخة احت�اط�ة من خوادم السحا�ة فى تلك اللحظة، أو إذا كانت خدمة 
اإلنترنت �طیئة فى ذلك الیوم، فلن �مكن الوصول الفورى لتطب�قات سطح المكتب 

 المتوقعة .

وتعد أ�ضًا من أهم المشكالت التى تواجه  ،حما�ة حقوق الملك�ة الفكر�ة .٦
السحاب�ة فى العمل�ة التعل�م�ة، نظرا للمخاوف التى تثیر استخدام الحوس�ة 

مستخدمى الخدمات التى تعتمد على الحوس�ة السحاب�ة، حیث ال تجد ضمانات فى 
 حالة انتهاك حقوق الملك�ة الفكر�ة لدى المستخدمین . 

اإلعتماد �شكل كامل على شركات أخرى تحد من التكنولوج�ا المستخدمة،  .٧
للمستخدمین، كما أنه ال �مكن للمستخدمین عمل أى شئ خارج  وتقلل مرونة العمل

 حدود الصالح�ات المسموح بها من الشركات المزودة لهذه الخدمة.

لم تكتمل مالمح ومزا�ا تطب�قات الو�ب مثلما حدث  ،قد تكون المزا�ا محدودة .٨
مع تطب�قات سطح المكتب، لكن من المتوقع تغییر هذا الوضع فى المستقبل، 

سبیل المثال �مكن اإلستفادة من مالمح م�كروسوفت �اور�و�نت أكثر من فعلى 
عروض جوجل على الو�ب حیث أن األساس�ات متشابهة لكن ینقص عروض 

 لنظیراتها من تطب�قات سطح المكتب . ة المالمح المتقدمة�تطب�قات السحاب
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ث، الحظ من العرض السابق للمعوقات التى ذكرتها العدید من الدراسات واأل�حا
ال�احث أن أغلب المعوقات التى تواجه استخدام الحوس�ة السحاب�ة وتطب�قاتها 

 :فى العمل�ة التعل�م�ة، تتلخص فى االتى 

والتى یؤدى ضعفها الى انقطاع خدمة  ،البن�ة التحت�ة لخدمات اإلنترنت -١
اإلنترنت أو انخفاض سرعتها، مما یؤثر على االستخدام الفعال للتطب�قات 

 �ة واإلستفادة منها على الوجه األمثل.السحاب

وفى ظل  ،امان وحفظ المعلومات وحقوق مالكیها من المستخدمین -٢
ال �ضمن المستخدم سواء كان  ،التقدیرات الحال�ة لواقع الحوس�ة السحاب�ة

فردًا أو مؤسسة أمان أو حفظ معلوماته التى قد تفقد لألبد إذا حدث خلل 
عمل على تشغیل السحب أو إذا تم تهكیر أو تلف لخوادم الشركات التى ت

وأ�ضًا ال  ،تلك الخوادم وسرقة الملفات والمعلومات الخاصة �المستخدمین
�ضمن المستخدم حقوق ملكیته الفكر�ة ألى عمل �مكن تقد�مه ونشره عبر 

 تطب�قات السحب .

عدم وصول التطب�قات السحاب�ة الى كفاءة وممیزات تطب�قات سطح  -٣
والتى تعتمدها المؤسسات المختلفة للعمل وفق لها  المكتب المناظرة

 و�استخدامها �أمان وسهولة .

و�رى ال�احث أنه ال �مكن اإلستفادة �ممیزات وفوائد الحوس�ة السحاب�ة فى 
ومن  ،العمل�ة التعل�م�ة على الوجه األمثل إال إذا تم التغلب على تلك المعوقات

 :ا یلى سبل التغلب علیها من وجهة نظر ال�احث م

تطو�ر البن�ة التحت�ة لخدمات اإلنترنت والدعل التقنى للمؤسسات التى  -١
وتوفیر  ،تعتمد على خدمات وتطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى أعاللها

األجهزة واألدوات التى تساهم فى توفیر سرعات عال�ة لإلنترنت مع 
 تحقیق درجة األمان القصوى .
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ات والمعلومات لدى و�مكن التغلب على مخاوف سرقة الب�ان -٢
المستخدمین �عمل الدراسات المختلفة فى مجال حما�ة وأمن 
المعلومات عبر السحب الحاسو��ة وٕاتاحة مستوى معقد وعلى درجة 

وٕاتاحة سحب حاسو��ة بدیلة  ،من الحرف�ة العال�ة من تشفیر الب�انات
 لتخز�ن النسخ اإلحت�اط�ة لكافة الب�انات �السحب الُمستخدمة .

جب أ�ضًا العمل على دراسة البن�ة البرمج�ة لتطب�قات سطح كما ی -٣
المكتب التقلید�ة وتحلیل ب�اناتها اله�كل�ة بهدف تطو�ر التطب�قات 
السحاب�ة للعمل �كفاءة تناظر األولى عند اإلستخدام عبر الُسُحب 

 المختلفة . 

 :برامج وتطب�قات الحوس�ة السحاب�ة :اً را�ع

 ،الحاسو��ة وتطب�قاتها من المستحدثات التكنولوج�ةتعد فكرة السحا�ة         
أنموذجا عمل�ا لخادمات  من المؤسسات التي تقدم   Google Microsoft وتعد

السحب الحاسو��ة عبر الو�ب حیث تقدم كل منها عدد من التطب�قات والخدمات 
المجان�ة التي �مكن توظ�فها �فاعل�ة في المؤسسات التر�و�ة ومن بین هذه 

السماح �التشارك عبرها طب�قات والخدمات مساحات تخز�ن�ة مجان�ة كبیرة �مكن الت
مع اآلخر�ن و امكان�ة ر�ط هذه الخدمات �قوائم البر�د االلكتروني وجداول 

 .   calendarالتقو�م

) أن هناك مئات اآلالف من التطب�قات والخدمات ٢٠١٥و�شیر (محمد شلتوت، 
 :مها ال�عض وال یدرى أنها خدمات سحاب�ة، ومنها السحاب�ة المتوفرة والتى �ستخد

 . Gmail, Yahoo, Hotmail ،اإللكترونى خدمات البر�د -١

 Google Drive, Drobox ,Box ،خدمات التخز�ن السحابى -٢
,SkyDrive . 
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 Google-Music, Amazon Cloud،خدمات الموس�قى السحاب�ة  -٣
player, ITunes/ICloud  . 

 . Google Docs, Photoshop Express ،التطب�قات السحاب�ة -٤

 . Google Chrome OS, Jolicloud ،أنظمة التشغیل السحاب�ة -٥

) أن من متطل�ات ١١، ٢٠١٣وآخرون، شر�ف وأوضحت دراسة ( وفاء 
 :ما یلى  ،الحوس�ة السحاب�ة من برامج وأجهزةاستخدام 

 جهاز حاسب شخصى . -١

 نظام تشغیل �سمح �اإلتصال �اإلنترنت . -٢

 رنت .متصفح إنت -٣

 توفر اإلتصال �ش�كة اإلنترنت . -٤

 مزود لخدمة الحوس�ة السحاب�ة . -٥

 : Google التطب�قات السحاب�ة التي تقدمها "جوجل" -

قد �طلق ال�عض على برامج الحوس�ة السحاب�ة عدة مصطلحات، فمنهم   
من �طلق علیها تطب�قات ومنهم من �طلق علیها خدمات ومنهم من �طلق علیها 

تبین أنه ال فرق بین كل هذه المصطلحات؛ و�مكن استخدام  مع ال�حثبرامج ولكن 
 :وذلك كما یلى   Googleالبرمج�ات كخدمة �منصة 
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 : ""Gmailالبر�د اإللكترونى  -١

 
 )٤شكل رقم (

 (Gmail)البر�د اإللكترونى لجوجل  

د هو خدمة مجان�ة للبر�د اإللكتروني على اإلنترنت و�روتوكول مكتب البر�     
�تضمن ج�میل محرك ، و جوجل و�روتوكول الوصول لرسائل اإلنترنت تقدمها

عبر صفحة  جوجل توك �حث �اإلضافة إلى إمكان�ة المحادثة مع مستخدمي
ا�ایت من سعة التخز�ن جمی ٦٠٠٠البر�د؛ و�وفر ج�میل حال�ا أكثر من 

جیجا�ایت إضاف�ة مقابل  ١٠ا�ایت في الیوم، مع جمی ٣,٣٤٨المجان�ة (بز�ادة 
 .)٢٠١٥(أحمد فاروق،  دوالر في السنة ٢٠

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%83
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  :"Google Scholar ل�احث العلمى " ا -٢

 
 ) ٥شكل رقم (

 Google Scholar ال�احث العلمى " 

�المؤلفات العلم�ة  خاص محرك �حث ع�ارة عن خدمة مقدمة على شكل هو
 �حیــث �مكــن التــي �حتــاج إلیهــا ال�ــاحثون والدارســون مــن مكــان واحــد، واألكاد�م�ــة

أ�حـــاث معتمـــدة  ،المجـــاالت العلم�ـــة ومصـــادر المعلومـــات ال�حـــث عبـــر العدیـــد مـــن
 مــــــــــــــــــــــــــــن ومقــــــــــــــــــــــــــــاالت وملخصــــــــــــــــــــــــــــات وكتــــــــــــــــــــــــــــب علم�ــــــــــــــــــــــــــــة ورســــــــــــــــــــــــــــائل

ــــــــات أكــــــــاد�میین ناشــــــــر�ن ــــــــل  وجمع� متخصصــــــــة ومراكــــــــز جمــــــــع المعلومــــــــات قب
دك ال�احـث �ساع ، كماال�حث العلمي مؤسسات ذلك منوغیر  والجامعات ط�اعتها

العلمي من جوجل على التعرف على أكثر األ�حاث العلم�ة صلة �مجال �حثك في 
وتشغیل التنب�ـه �اإلشـعارات لمـا یـرد مـن األ�حـاث الجدیـدة فـى  .عالم ال�حث العلمي

 ).٢٠١٤(مصطفى القاید،  موضوع محدد

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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  Google Translate : " جوجل ترانسلیتخدمة الترجمة "  -٣

 
 )٦شكل رقم (

  "  Google Translateمة الترجمة " خد 

ب �ـــــلترجمـــــة جـــــزء مـــــن نـــــص أو صـــــفحة و  مـــــن جوجـــــل هـــــي خدمـــــة مقدمـــــة      
إلـــــى لغـــــة أخـــــرى، مـــــع وجـــــود تحدیـــــد لعـــــدد الفقـــــرات أو مـــــدي مـــــن المصـــــطلحات 
التقن�ــــــة الُمترجمــــــة. فــــــي �عــــــض اللغــــــات، ُ�ســــــأل المســــــتخدمون إلرفــــــاق ترجمــــــات 
بدیلـــــــة، مثـــــــل ترجمـــــــات بدیلـــــــة للمصـــــــطلحات التقن�ـــــــة، لكـــــــي یـــــــتم تضـــــــمینها فـــــــي 

 وهـــــى خدمـــــة �مكـــــن مـــــن خاللهـــــا ترجمـــــة .التحـــــدیثات المســـــتقبل�ة لعمل�ـــــة الترجمـــــة
 .)٢٠١٧(مصطفى �سري، موقع  أو ترجمة مستند
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 :Google Docs  المستندات -٤

 
 )٧شكل رقم (

 " Google Docs المستندات " 

مـن  Google Docs فـي Word Processor �مكنـك تطبیـق معالجـة النصـوص
. و�مكنــك التشــارك مــع اآلخــر�ن إلنشــاء مســتند  إنشــاء وتنســیق المســتندات النصــ�ة

 .)٢٠١٤(الحسین او�اري،  تهواحد في الوقت ذا

 :االستخدامات التعل�م�ة 

 في : Google Docs �مكن للمتعلمین استخدام مستندات جوجل

الحصـــــــــول علـــــــــى تعز�ـــــــــزات فور�ـــــــــة علـــــــــى أعاللهـــــــــم مـــــــــن المشـــــــــاركین  - أ
 اآلخر�ن، ومن المعلمین.

إنشـــــاء مســـــتنداتهم بـــــدون الحاجـــــة لشـــــراء تطب�قـــــات، فكـــــل مـــــا �حتاجونـــــه  - ب
 إلنترنت.حاسب شخصي فقط متصل �ا

 نشر مستنداتهم على الو�ب، ل�مكن لآلخر�ن االطالع علیها. - ت
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إمــــــداد الطــــــالب بتعز�ــــــزات فور�ــــــة أثنــــــاء كتا�ــــــة الواج�ــــــات أو مســــــتندات  - ث
 األنشطة.

التشــــــارك مــــــع اآلخــــــر�ن فــــــي المســــــتندات كمســــــودات الشــــــرح، و��انــــــات  - ج
 الواج�ات أو االخت�ارات.

ألمــــور االطـــــالع نشــــر الوثــــائق علــــى الو�ــــب، لـــــ�مكن للطــــالب وأول�ــــاء ا - ح
 علیها.

�مكنــــــــك مشــــــــاهدة مراجعــــــــات مســـــــــتنداتك، والتراجــــــــع عــــــــن المراجعـــــــــات  - خ
 اآلخیرة التي تمت علیها.

�مكنـــــــــــــــــك تنز�ـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــتندات علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــطح المكتـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــي  - د
، RTF ، أوOpen Office ، أوMicrosoft Word تنســـــ�قات

 .Zip ، كملفات مضغوطةHTML ، أوPDF أو
 ترجمة المستندات إلى لغات أخرى. �مكن - ذ
 

 : Google Presentations عروض جوجل -٥

 
 ) ٨شكل رقم (

 " Google Presentations"  عروض جوجل

http://office.microsoft.com/ar-sa/word/
http://www.openoffice.org/ar
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من إنشاء  Google Drive �مكن تطبیق العروض التقد�م�ة في محرك جوجل
 . )٢٠١٤(الحسین او�اري، Slides  عروض تقد�م�ة تحتوي على شرائح

 :االستخدامات التعل�م�ة 

 إنشاء وتعدیل العروض التقد�م�ة.  - أ

تعدیل العروض التقد�م�ة مع األصدقاء وشركاء العمل، ومشاركتها مع   - ب
 اآلخر�ن.

 جوجل.، وتحو�لها إلى عروض pptx، .pps. امكان�ة استیراد ملفات  - ت
أو كملفات  PPT ، أوPDF إمكان�ة تنز�ل العروض التقد�م�ة كملفات  - ث

 txt. نص�ة
 إمكان�ة إدراج الصور وملفات الفیدیو.  - ج
  نشر وتضمین العروض في المواقع اإللكترون�ة.  - ح
 ،في العمل�ة التعل�م�ة في Google Slides �مكن استخدام شرائح جوجل  - خ

  .التي تمثل مشار�ع تعل�م�ة التشارك في إنشاء العروض   - د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.id4arab.com/2013/03/blog-post_26.html
http://www.id4arab.com/2013/03/blog-post_26.html
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 : Google Spreadsheets الجداول الممتدة -٦

 
 ) ٩شكل رقم (

 Google Spreadsheets الجداول الممتدة

من إنشاء  Google Drive �مكن تطبیق الجداول الممتدة في مشغل جوجل
لجداول الممتدة وتنس�قها، والعمل بها �المشاركة الم�اشرة مع اآلخر�ن. و�متاز هذا ا

 :) ٢٠١٤، كما أشار الحسین او�اري (التطبیق �النقاط التال�ة

، txt. ، أوcsv. ، أو تنسیق ملفاتExcel إمكان�ة استیراد ملفات  - أ
 إلى جداول جوجل. ods. أو

إلى تنسیق  Google Sheets إمكان�ة تصدیر جداول جوجل - ب
كما �مكن تصدیر  ،ods. ، أوtxt. ، أوcsv. ، و ملفاتExcel ملفات

 .HTML ، وPDF ملفاته إلى تنس�قات
�مكن استخدام الص�غ إلجراء الحسا�ات المختلفة على ب�انات الجداول،  - ت

 وتنس�قها لتبدو �صورة محترفة.
انات المحادثة الفور�ة الم�اشرة مع اآلخر�ن أثناء تحر�ر جداول الب� - ث

 والعمل علیها.
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 إنشاء الرسوم والتخط�طات الب�ان�ة على ب�انات الجداول. - ج
في مدونتك أو  Spreadsheets إمكان�ة إدراج صفحات ب�انات - ح

 موقعك اإللكتروني.
 

 : Google Forms نماذج جوجل -٧

 
  )١٠شكل رقم (

 " Google Forms " نماذج جوجل

ضا من إنشاء أ� Google Drive �مكن تطبیق مشغل جوجل      
 ، وتمكن من مشاركتها مع اآلخر�ناالستب�انات اإللكترون�ة أو Forms النماذج

 .)٢٠١٤(الحسین او�اري، 
 

 :االستخدامات التعل�م�ة

 :�مكن استخدام النماذج في العمل�ة التعل�م�ة في

 جم�ع ب�انات الطالب، والتعرف علیهم �شكل أفضل.ت - أ

http://www.id4arab.com/2012/06/google-documents.html
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 إنشاء قواعد الب�انات، والواج�ات السر�عة. - ب
 دعل التقی�مات الذات�ة، وتقی�مات النظراء. - ت
 . تمكین الطالب من التدرب على االخت�ارت - ث
  تجم�ع المعلومات، والتعز�زات من أول�اء األمور. - ج

 
 :Google Drawing  رسومات جوجل -٨

 

 )١١شكل رقم (

 Google Drawing "   رسومات جوجل

من إضافة األلوان والرسوم  Google Drive في رسومات جوجل�مكن تطبیق 
إلى المستندات والعروض، والمواقع، و�سهل كذلك من إنشاء المخططات 

 .)٢٠١٤(الحسین او�اري، والتخط�طات 

 :االستخدامات التعل�م�ة 

 :في العمل�ة التعل�م�ة في Google Drawing رسوم جوجل �مكن استخدام
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�ستخدم كلوحة ب�ضاء للرسم الحر أمام الطالب لشرح المفاه�م، حال  - أ
 .Smart Board سبورة ذك�ة وجود

�ستخدم إلنشاء التخط�طات، وأشكال فن، والخرائط الذهن�ة، وعناقید  - ب
 األفكار.

 العصف الذهني ال�صري. - ت
 إنشاء اللوحات والبوسترات التعل�م�ة. - ث
 إنشاء أغلفة األ�حاث والكتی�ات. - ج
  .Storyboards إنشاء اللوحات القصص�ة - ح

 
 :  Google Calendar "تقو�م جوجل " -٩

 
 )١٢شكل رقم (

   Google Calendar "تقو�م جوجل " 

�ساعد في تنظ�م الوقت سحابى تطبیق  ع�ارة عن�أنه  ال�احثو�شیر ال�ه 
 ج�میل على جهات االتصال تقوم هذه الخدمة �التنسیق بین ، حیثوالمواعید

ت لسطح ناماجوجل واجهة رسوم�ة مشابهة لتطب�قات الرز تقو�م �قدم ، و ةناموالرز 

http://www.id4arab.com/2013/04/blog-post_3.html
http://www.id4arab.com/2013/04/blog-post_3.html
http://www.id4arab.com/2013/03/blog-post_15.html
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_7-XErKvRAhXFOVAKHb17CsIQFggeMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcalendar&usg=AFQjCNF6mWLBZboyY-wWpApOzP1H32SP1A&sig2=zz8TMGbMFdcSjaxQfkvL1A
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_7-XErKvRAhXFOVAKHb17CsIQFggeMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcalendar&usg=AFQjCNF6mWLBZboyY-wWpApOzP1H32SP1A&sig2=zz8TMGbMFdcSjaxQfkvL1A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84
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≠ ππ ≠ 
 

ت ناماز سمح �مشاركة الر ه �كما أن ،المكتب مما �ساعد على سهولة استخدامها
انه  هومن ممیزات ،بین المستخدمین سواء كانت للقراءة فقط أو للقراءة والتعدیل

 .متصفحات الو�ب توافق مع معظمی كما أنه نظام تشغیل توافق مع ايی

 : )Google Plus( "+" جوجل أوجوجل �الس   -١٠

 
 )١٣شكل رقم (

   Google Plus "جوجل �الس " 

 شركة بواسطة انشائها تم اجتماع�ة ش�كةع�ارة عن  ال�احثكما �شیر وهي     
 خدماتمجموعة من ال طرحو�عدها تم  ،٢٠١١ یونیو رسم�اً  إطالقها وتم جوجل

 والمحادثات Sparks االهتمامات ،Circles الدوائر،مثلداخل التطبیق  جدیدةال
 خدمات �عض دمج مع الكثیر وغیرها والصفحات والمنتد�ات Huddles الجماع�ة

 Google الشخصي الملفو  Google Buzz جوجل صدي ،مثل القد�مة جوجل
profile . 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D9%8A%D8%A8
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 :"  Hangouts تطبیق الهانج أوت " -١١

 
 )١٤شكل رقم (

  "  Hangouts الهانج أوت " 

إلنشاء فصول إفتراض�ة، و�ت�ح بثها كخدمة  ال�احثكما �شیر �ستخدم        
 م�اشرة سواء على الیوتیوب أو على مواقع التواصل اإلجتماعى لجوجل، �حیث

تخدم التعرف على األشخاص الموجودین على ش�كة اإلنترنت وهي تضمن للمس
 ف�مجرد االنضمام إلى أحد حلقات ،تش�ه إلى حد ما خدمة المحادثة المرئ�ة

Hangouts من ، و ستتمكن من الدخول في محادثة مرئ�ة مع كل الموجودین
ع التي تقوم تلقائ�ا برف Instant Upload ناح�ة أخرى، فالخدمة مزودة بخاص�ة

كل الصور ومقاطع الفیدیو الموجودة على الهاتف الشخصي للمستخدم إلى ملفه 
الشخصي في الخدمة، �حیث �مكنه تحدید األشخاص الذي �مكنهم ت�ادل ورؤ�ة 

 .هذا المحتوى 
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  :  " Blogger "مدونات جوجل -١٢

 
 )١٥شكل رقم (

 " Blogger "مدونات جوجل 

مجانى یت�ح نشر محتوى إلكترونى  تطبیقكما �شیر ال�احث ع�ارة عن وهى 
 �طر�قة منظمة وٕادارته.
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 : "YouTubeقناة فیدیو جوجل (الیوتیوب) "  -١٣

 
 )١٦شكل رقم (

 "YouTubeقناة فیدیو جوجل (الیوتیوب) "  

 التسج�الت برفع لمستخدم�ه �سمح و�ب موقعع�ارة عن  ال�احثوهي كما �شیر 
 علیها والتعلیق ومشاركتها) التنز�ل بدل( الحي البث عبر ومشاهدتها مجانا ةالمرئ�
، كما وتستخدم إلنشاء قناة فیدیو خاصة وكذلك إنشاء قوائم تشغیل ذلك وغیر

 لفیدیوهات حول موضوع معین .
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 :  "Drop box " بوكس دروب  -١٤

 
 )١٧( رقم شكل

 "Drop box"  بوكس دروب 

 السحاب�ة الحوس�ة �طر�قة تعمل خدمةع�ارة عن  ال�احثفي توصیف  هيو     
 الخدمة أستعالل �اإلمكان كما المستخدم، لدى الموجودة الملفات ن�خز ت على

 من أكثر بین الملفات ومزامنة اإلنترنت على مستخدم من أكثر بین الملفات لت�ادل
حفظ كل صورك ووثائقك ومستنداتك  ، أى �مكنهمحمول هاتف وأ حاسوب جهاز

وفیدیوهاتك في مكان واحد مع نسخها في كل من حواسی�ك الشخص�ة وهواتفك 
الذك�ة و اتاحتها لك في كل مكان تذهب إل�ه �حیث أنك تستط�ع البدء �كتا�ة مقال 

ب إلى تبدأ رحلتك مع هذا البرنامج �الذها، و في العمل و اكماله في البیت
تنصیب البرنامج الموجود مجانًا �حجم ، ثم www.dropbox.com    ،موقعه

م�غا�ایت تقر��ًا و�عد اكتمال تنز�ل البرنامج وتنصی�ه تظهر ا�قونته على سطح  ٣٥
المكتب وتستط�ع �النقر علیها وفتحها الذهاب إلى المجلد الخاص �ك والذي 

ون كأي مجلد آخر في حاسو�ك الشخصي مع میزة اضاف�ة انه سیتم نسخ كل س�ك
محتو�اته على هواتفك الذك�ة وحواسی�ك األخرى التي تشترك مع هذا المجلد في 

https://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/
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اسم المستخدم وعنوان البر�د االلكترون�ة وتستط�ع اآلن حفظ كل ما تر�د من وثائق 
 . فاظ بنسخة آمنة منهامهمة وضرور�ة تخشى ض�اعها أو تلفها وتر�د االحت

 

 :   Edmodo"إدمودو"الُمستخدمة عبر  التطب�قات السحاب�ة -
 

 
 )١٨شكل (

 شاشة التطب�قات السحاب�ة
نافذة ُتعرض خاللها التطب�قات السحاب�ة التى یتم  وتظهر �المنصة عبر     

ة التعلم لمساعدة المتعلم فى استضافتها أو ر�طها �البیئة لإلستخدام أثناء عمل�
وقد حاول ال�احث ضمن إجراءات تصم�م البیئة  ،إنجاز مهامه التعل�م�ة المختلفة

وقام بدراسة متأن�ة لعدد  ،اإلطالع على العدید من التطب�قات التر�و�ة المتاحة
إلعت�ار خصائص ومواصفات مجتمع ) تطبیق سحابى تر�وى واضعًا فى ١٦(

وكذلك توافقه مع المحتوى المقدم عبر بیئة  ،ن العینة المختارةالدراسة وما �مثله م
وأ�ضا مدى إتاحته وتوافره وقابلیته للتطبیق  ،التعلم التفاعل�ة محل ال�حث الحالى

تطب�قات مناس�ة لطب�عة تصم�م  )٤( وقد استقر ال�احث على ،ضمن البیئة
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≠ ±∞µ ≠ 
 

 وقد سبق ذكرها،  ووفق المعاییر التي تم وضعها فى االعت�ار، وٕاجراءات ال�حث
 :كالتالى  وتتعدد

 .Edmodo Plannerتطبیق  -١
 .  Activity Learnتطبیق  -٢
 . Ref Meتطبیق   -٣
 . Office onlineتطبیق  -٤

 :Edmodo Plannerتطبیق  -١

 
 ) ١٩شكل (

 Edmodo Plannerشاشة تطبیق 

تطبیق سحابى متوفر �شكل تلقائى ضمن وهو كما �شیر ال�احث ع�ارة عن     
فال �حتاج لعمل�ة ر�ط او إستصافة كما  ،'EDMODO'لتعل�م�ة المنصة ا

وذلك بتحدید  ،التطب�قات األخرى، و�ستخدم ذلك التطبیق فى تنظ�م مهام التعلم
مواعید دراسة أجزاء المحتوى المراد تقد�مه للطالب وأنشطته ومهامه على النطاق 

ٕاعادة تنظ�م المعلم مع إتاحة تعدیل و  ،الیومى واألسبوعى والشهرى وكذلك السنوى 
لمختلف التوقیتات وفق سیر عمل�ة التعلم مع إ�الغ الطالب بذلك عبر البیئة 
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≠ ±∞∂ ≠ 
 

�شكل تلقائى عبر التطبیق، كما �مكن للطالب عبر ذلك التطبیق متا�عة توقیتات 
الدروس والمعام واألنشطة التعل�م�ة المختلفة بل و�ناء الخطط الالزمة لدراسة 

كما یتلقى الطالب إشعارات عندما �أتى  ،الموكله الیهم المقررات وتنفیذ المهام
م�عاد إجراء أو تنفیذ المهمة حتى ال یتأخر فى إجراءها أو تقد�مها للمتعلم وحتى 

 ال یتأخر عن أقرانه فى متا�عة عمل�ة التعلم .
 

 :  Activity Learnتطبیق  -٢

 
 ) ٢٠شكل (

 Activity Learnالشاشة الرئ�س�ة بتطبیق   
تطبیق سحابى �مكن من خالله تقد�م  وهو كما �شیر ال�احث ع�ارة عن      

عبر منصة التطبیق یتم تنظ�م مجموعات  PDFو  TXTمصادر التعلم بإمتدادات 
ومن الممیزات الهامة لذلك  ،التعلم وفق المحتوى أو المقررات التى یتم تقد�مها

لمقرر النصى المقدم عبر التطبیق هو إمكان�ة ر�ط العدید من المصادر الرقم�ة �ا
عند تقد�م مقرر حول إعداد خطة ال�حث والبدء �شرح  ،على سبیل المثال ،التطبیق

ك�ف�ة تحدید مشكلة ال�حث فإنه �مكن تحو�ل الشرح النصى لروا�ط فائقة �مكن 
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≠ ±∞∑ ≠ 
 

 ،�الضغط علیها فتح فیدیو تعل�مى �شرح ذات الجزئ�ة والخاصة بتحدید المشكلة
وكذلك �مكن ر�ط العدید من  ،من قبل الطالب والنقاش حولها وٕاتاحة التفاعل معها

المصادر الرقم�ة من رسائل عل�مة رقم�ة وكتب ودرور�ات وعروض تقد�م�ة ووفق 
 الجز�ئة المحددة للمقرر الذى یتم تقد�مه للدراسة عبر التطبیق .

  :متاح عبر التطبیق تبو��ان رئ�س�ان وهما  

�شكل تلقائى عند فتح التطبیق و�ه  و�ظهر :  "Assignments"تبو�ب  - أ
 �ّطلع المتعلم على المصادر واألنشطة الرقم�ة المتاحة للتعلم.

 

 ،و�ظهر للمعلم فقط لمتا�عة أداء الطالب وتقی�مهم : "Grades'تبو�ب  - ب
و�مجرد الدخول ال�ه �مكن معرفة عدد الساعات التى تفاعل عبر الطالب 

وأ�ضا مدى تفاعل كل  ،حدا كل طالب على ،مع أجزاء المقرر ومهامه
منهم مع األسئلة المطروحة وأألنشطة المقدمة وتجاوب كل منهم عبر 

 ال�ات التطبیق المتاحة .

 
 )٢١شكل (

 Activity Learnقائمة تصن�فات نصوص المقرر بتطبیق 
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�مجرد فتح إحدى المصادر الرقم�ة المتاحة عبر التطبیق من قبل الطالب      
كذلك  ،علم للسیر عبر المحتوى التعل�مى وٕانجاز المهام المختلفةتظهر إرشادات الم

�مكن للمتعلم أن �حدد أى جزء من النص و�مجرد الضغط كل�ك �مین عل�ه تظهر 
قائمه �مكن من خاللها أن �صنف النص ضمن األجزاء الهامة أو المبهمة التى 

ات المتعلم أو غیرها وفق احت�اج ،أو التى تحتاج الى �حث ،تحتاج الى وضوح
 أثناء عمل�ة التعلم .

 
 )٢٢شكل (

 Activity Learnنافذة النقاش حول جزئ�ات المقرر بتطبیق 
 

وفى حالة األجزاء الغامضة أثناء الدرس �مكن للمتعلم اإلشارة الى المعلم 
وٕا�الغه عبر التطبیق و�مكن للمعلم الرد على تساؤله ونقاشه عبر نافذة التعل�قات 

كما �مكن للمتعلمین عبر  ،توفر �مجر تحدید المتعلم للنص وتصن�فهوالنقاش التى ت
بل وٕاضافة الملفات الرقم�ة  من  ،التطبیق طرح التساؤالت ومناقشة �عضهم ال�عض

ملفات نص�ة وصور ومقاطع فیدیو وروا�ط صفحات عبر الش�كة العنكبوت�ه لدعل 
 عمل�ة النقاش ومشاركة المصادر المختلفة .
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 )٢٣شكل (

 Activity Learnاشة تفاعل الطالب مع جزئ�ات المقرر بتطبیق ش
 

ــــاء جزئ�اتــــه،  ــــوى و�ن ــــر التطبیــــق إعــــادة تشــــكیل المحت كمــــا �مكــــن للمــــتعلم عب
ــــــتعلم ــــــة البنائ�ــــــة لل ــــــث �مكــــــن للمــــــتعلم بتقســــــ�م وتصــــــنیف  ،وذلــــــك وفــــــق النظر� حی

ــــدیو ــــة ومقــــاطع الفی ــــل ودعلهــــا �الملفــــات المتعلق ــــات المحتــــوى  ب وذلــــك �عــــد  ،جزئ�
إلطــــالع وال�حــــث عبــــر نوافــــذ ال�حـــــث المتاحــــه عبــــر تطب�قــــات التصــــفح وال�حـــــث ا

 داخل الش�كة العنكبوت�ة .
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  : Ref Meتطبیق   -٣

 
 )٢٤شكل (

 " "Ref Meشاشة اخت�ار مع�ار التوثیق بتطبیق 

تطبیق سحابى یوفر ال�ة توثیق المراجع العلم�ة  وهو كما �شیر ال�احث ع�ارة عن
ائل علم�ة وورقات عمل وكذلك المؤتمرات العلم�ة وغیرها من من دور�ات ورس

 :) مع�ار دولى للتوثیق، هم كالتالى ١٣وفق ثالثة عشر ( مراجع ال�حث المختلفة

١. IEEE  .  
٢. AMA (American Medical Association)  .  
٣. ASA  (American Sociological Association)   .  
٤. Harvard-Cite Them Right ٩th Edition    .  
٥. Vancouver   .  
٦. Nature   .  
٧. APA (American Psychological Association ٦th edition)  .  
٨. Blue Book   .  
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٩. MHRA (Modern Humanities Research Association ٣rd  
Edition) . 

١٠. OSCOLA . 
١١. APSA (American Political Science Association ) . 
١٢. Chicago (Chicago Manual Of Style ١٦th Edition ) . 
١٣. MLA( Modern Language Association ٧th Edition ). 

 
 )٢٥شكل (

 " "Ref Meشاشة ال�حث بتطبیق 

ــــف  ــــى مختل ــــالتطبیق ال�حــــث واإلطــــالع عل كمــــا �مكــــن عبــــر شاشــــة ال�حــــث �
ــــــة لل�حــــــث وفــــــق تصــــــن�فات أوعیتهــــــا ــــــال،المصــــــادر العلم� ــــــد  ،على ســــــبیل المث عن
هیئـــــة كتـــــاب فیلزمـــــه لل�حـــــث  رغ�ـــــة الطـــــالب �ال�حـــــث حـــــول مرجـــــع علمـــــى علـــــى

أوال أن یختـــــــــار تبو�ـــــــــب الكتـــــــــاب حتـــــــــى �مكـــــــــن لمحـــــــــرك ال�حـــــــــث �ـــــــــالتطبیق أن 
ــــذى �حمــــل نفــــس  ــــى الكتــــاب ال ــــب" للحصــــول عل ــــه حــــول أوع�ــــة "الكت �حصــــر �حث

ـــــدور ال�حـــــث حولهـــــا ـــــى  ی ـــــدور�ات  ،كلمـــــة ال�حـــــث الت وكـــــذلك األمـــــر للصـــــحف وال
 .ومقاطع الفیدیو وغیرها من تصن�فات ال�حث المختلفة 
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 )٢٦شكل (

 " "Ref Meشاشة إخراج ملف التوثیق بتطبیق 

و�وفر ذلك التطبیق لل�احث ال�ة تقس�م الرسالة وفق محاورها الى أجزاء و�ناء 
فى ملف نصى عبر تطبیق من  االمراجع العلم�ة لكل جزء على حدا وٕاخراجه

 :التطب�قات الثمان�ة التال�ة 

١- Copy &Past . 
٢- Word . 
٣- Evernote . 
٤- BibTex . 
٥- Mendeley . 
٦- Endnote. 
٧- RefWorks. 
٨- Zotero 
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كما �مكن مشاركة ملف التوثیق  الُمعّد �استخدام عناو�ن البر�د اإللكترونى  
 . "Email Address" للطالب  

 : Office online"تطبیق " -٤

 
 )٢٧شكل (

 "Office onlineالشاشة الرئ�س�ة بتطبیق "

منصة افتراض�ة لتطب�قات سحاب�ة مواز�ة ل�احث ع�ارة عن كما �شیر اوهو 
) تطب�قات ٣وتتضمن تلك المنصة ثالثة ( ،المكتب�ة "MS Office"لتطب�قات 

 :كالتالى  ،مكتب�ة

١- Word Online  . 
٢- Power Point Online . 
٣- Excel Online . 
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 ،المكتب�ة   "٣٦٥ Office"كما وتوفر تلك المنصة إمكان�ة إستضافة تطب�قات 
 One" ،وذلك �شرط تسجیل الدخول الى إحدى تطب�قات السحب الحاسو��ة، مثل

Drive, OneNote,  

 

 )٢٨شكل (

 " Word Online "نافذة حفظ الملفات بتطبیق 

�كن على الطالب تسم�ة  "Office online"وعند فتح أى تطبیق من تطب�قات  
كن تعدیل الملف فى أى وقت دون شرط  استمرار و�م ،الملف المراد إنشائه

وُ�حفظ  ،اإلتصال �اإلنترنت نظرًا للتزامن�ة التى تتتمیز بها التطب�قات السحاب�ة
، كما و�مكن مشاركته عبر "Pack Pack"الملف تلقائ�ًا عبر سحا�ة البیئة 

 Google"�اإلضافة الى امكان�ة مشاركته عبر سحا�ة  ،مجموعات التعلم �البیئة
Drive" ،  غیر أنه �مكن تحمیل الملف  ،وأى من السحب الحاسو��ة األخرى

 �العدید من الص�غ المختلفة وحفظها عبر وسائط التخز�ن التقلید�ة .
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 :خدمات الحوس�ة السحاب�ة مستو�ات تقد�م  :اً خامس

 
 )٢٩شكل (

 مستو�ات الخدمة التى تقدمها تفن�ة الحوس�ة السحاب�ة
       

، �ة السحاب�ة خدماتها فى ضوء ثالث مستو�ات أو ط�قات خدم�ةتقدم الحوس
 :) كالتالى ٩ ،٢٠١٣واخرون (  شر�فوقد أشارت الیها وفاء 

 :Software as a Service, or SaaS  والخدمات التطب�قات : االولي الط�قة 

 وتطب�قات ما�كروسوفت تطب�قات مثل المستخدم �حتاجها التي التطب�قات وتشمل -
 العمل. بیئة في التي تساعد البرامج عضو� جوجل

 الخ ..جوجل خر�طة , االلكتروني البر�د مثل خدمات وتشمل الخدمات -
 .العمل لتخصص ت�عا العمالء ببرامج الخاصة الخدمات -
 في الموجودة التكنولوج�ا كل تكون  حیث المنفعة حوس�ة نموذج الط�قة هذه تمثل -

 .عبراإلنترنت كخدمة متاحة السحاب
 :Platform as a Service, or PaaS  الواجهة: الثان�ة الط�قة

 .التشغیل  وأدوات البرامج بتحدیث الط�قة هذه تختص -
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 مب�عات برامج – محاسب�ة برامج ( للعمل متخصصة برامج بتطو�ر تختص -
 .)الخ..

 العمالء . لطل�ات ط�قا االفتراض�ة البیئة بتشكیل تختص -
 المؤتمرات خدمات و جوجل ال�حث حركوم بوك كالف�س الخدم�ة الواجهات تقدم -

 .  الخ...
 :Infrastructure as a Service, or IaaS  التحت�ة البن�ة : الثالثة الط�قة

 شراء من و�دالً  ،التحت�ة البن�ة أي العتاد توفیر علي الط�قة هذه تعتمد     
 خداماست تكلفة دفع �مكن �مركزالب�انات الخاصة والمساحات البرمج�ات، الخوادم،

 من أساس على عادة الخدمة وصف و�تم .تماماً  مستقلة كخدمة المصادر هذه
 تنعكس سوف والتي التكلفة و�التالي المستخدمة المصادر وكم الحوسب�ة المنفعة

 تعمل التي االفتراض�ة الحوس�ة هنا فكرة تضح كما النشاط، مستوى  على �الضرورة
 والتكلفة . الطاقة توفیر علي

 ;۸-٤ ,Frydenberg, ۲۰۱۱(اق قدم فر�دنبرج ومادان وفى نفس الس�
Madan& et al, ۲۰۱۱, ۱٦۲ أر�عة مستو�ات تقدم من خاللها الحوس�ة (

خدمات البن�ة التحت�ة، وخدمات منصات العمل،  ،وهى ،السحاب�ة خدماتها المختلفة
وخدمات البرامج، وخدمات الب�انات، وتشترك تلك المستو�ات األر�عة فى تقد�م 

وتتمثل تلك المستو�ات أو الط�قات  ،مات �ستفید منها المستخدمون عند الطلبخد
 :الخدم�ة كالتالى

 : Infrastructure as a Service (IaaS)البن�ة التحت�ة كخدمة  .١

ترجع طب�عة عمل البن�ة التحت�ة كخدمة إلى أن السحا�ة الحاسو��ة تت�ح       
فتراضي �مكن من خالله تخز�ن الملفات بنیتها التحت�ة للمستخدمین للعمل كجهاز ا

والوثائق وٕاجراء جم�ع عمل�ات المعالجة عبر الخط الم�اشر دون قیود لنوع الجهاز 
المستخدم في الوصول إلى السحا�ة، �اإلضافة إلى تحسین عمل�ات االتصال 



 
 

 
بیئات التعلم التفاعلیة و :  الفصل الثانى   

 اإلنجازعالقتھا بتنمیة مھارات البحث العلمي ودافعیة الحوسبة السحابیة وتطبیقات 
 

≠ ±±∑ ≠ 
 

الش�كي، وأ�ًضا العمل كبرنامج حما�ة لكل ما یخص معلومات وملفات 
�عني أن البن�ة التحت�ة للسحا�ة الحاسو��ة أص�حت متاحة المستخدمین، وهو ما 

للمستخدمین كل منهم قادر على استخدامها وفق احت�اجاته ورغ�اته، وتتضمن هذه 
 :الخدمة مجموعة من الخدمات الفرع�ة �مكن عرضها على النحو التالي

 كخدمة  التخز�نStorage as a Service: مساحات الخدمة هذه توفر 
 موثقة، تحت�ة بن�ة الخدمة هذه مطلو�ة للمستخدمین، وتتضمنال التخز�ن
 ومرنة آمنة قلیلة التكالیف. معتمدة

 كخدمة األجهزةHardware as a Service : هذه الخدمة  توفر
 سعة المركز�ة، المعالجة وحدة الذاكرة الصل�ة، ،مثل إمكان�ات افتراض�ة

 .النطاق

 كخدمة االتصاالتTelecommunication as a Service : هي 
المقدمة  المحادثة ،االلكتروني البر�د ،التل�فوني االتصال مثل ،جدیدة خدمة

 ،للطل�ة( كخدمة االلكتروني البر�د استخدام مثال التعل�م�ة للمؤسسات كخدمة
 . )واإلدارة ،المعلمین

 كخدمة  المكتب سطحDesktop as a Service : تسمح حیث 
كاملة �صل من خاللها  تراض�ةاف عمل مساحة استخدام للمستخدمین

 .المستخدم لكل بیئة البرامج

 : Platform as a Service (PaaS)منصات العمل كخدمة  .٢

ترجع طب�عة عمل منصة السحا�ة الحاسو��ة كخدمة من منطلق أن منصة        
  ،السحا�ة ُتعد للمستخدم �مثا�ة

لمستخدم التعامل معها نظام تشغیل، بیئة برمج�ة، قاعدة ب�انات، خادم و�ب �مكن ل
 دون أي تكلفة أو تعقد مرت�ط �شراء مكونات ماد�ة أو برمج�ة. 
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 : Software as a Service (SaaS) البرامج كخدمة .٣

تت�ح المؤسسات المانحة للسحب الحاسو��ة تشغیل مجموعة من البرامج      
ا أو المتنوعة عبر خادم السحا�ة هذه البرامج ال �حتاج المستخدم إلى شرائه

تنصیبها عبر الجهاز الخاص �ه، وال �حتاج إلى إعادة تهیئتها حیث المالك 
للسحا�ة هو المسئول عن كل هذه العمل�ات، وتعمل البرامج �شكل واحد عبر كل 
األجهزة المتنوعة الخصائص والمواصفات، والتي ُتعد �مثا�ة حاس�ات افتراض�ة 

من خاللها بناء وتحر�ر تعمل على تشغیل البرامج �حیث �مكن للمستخدم 
 المحتوى، ومن ثم تشاركه مع آخر�ن �حسب ما �حدد المستخدم.

 : Data as a Service (DaaS)الب�انات كخدمة  .٤

�قصد �الب�انات كخدمة هو إمكان�ة الحصول على الب�انات عند الطلب من      
ِقبل المستخدم في أي وقت و�أي ص�غة دون اعت�ار ألي فوراق بین الُمجهز 
والمستهلك وذلك �االعتماد على تكنولوج�ا السحا�ة التي تعمل على تسل�م الب�انات 

 للمصادر المتعددة التي تقوم �طلبها.
 

 :توظیف الحوس�ة السحاب�ة فى العمل�ة التعل�م�ة  : خامساً 
تعتبر تقن�ة الحوس�ة السحاب�ة بخدماتها المتعددة وٕامكاناتها الهائلة أحد         

االفتراض�ة الحدیثة المستخدمة على نطاق واسع في قطاعات  أشكال النظم
ال والخدمات والتعامالت اإللكترون�ة فى العدید من المؤسسات الضخمة ماألع

إال أنها طرحت مؤخرا كفكرة  ،ولمختلف المجاالت في غالب�ة دول العالم
لحوس�ة ومع انتشار ا ،الستخدامها في مجاالت التعل�م عن �عد والتعلم اإللكتروني

السحاب�ة لم �عد األمر مجرد مفهوم نظري بل تحول إلى تطبیق ملموس نشهده في 
عدد من الخدمات المتوفرة عبر ش�كة اإلنترنت وخاصة في مجال التعلم 

فعلى سبیل المثال انتقلت عمل�ة بناء االخت�ارات من البرمج�ات التي  ،اإللكتروني
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�كة اإلنترنت ال تتطلب أي �مكن تحمیلها على الجهاز إلى خدمات على ش
-quiz(وخدمة  )classmarker.com(فموقع  ،برمج�ات خاصة لالستفادة منها

schoolاستفادتا من قدرات الحوس�ة السحاب�ة في تقد�م خدمة  ،) على سبیل المثال
استضافة االخت�ارات وتقی�مها آل�ا مجانا أو �سعر رمزي وكما أشارت خلود العتیبى 

عان یوفرا إمكان�ة عمل اخت�ارات �أنواعها المختلفة مثل أكمل فإن الموق )٢٠١٤(
الفراغ، اخت�ار من متعدد، صح وخطأ، وغیرها، مع توفیر إمكان�ة عرض األسئلة 

بر�د اإللكتروني �شكل عشوائي أو حسب ترتیب معین، ونشر االخت�ار عن طر�ق ال
 .أو صفحات الو�ب

قد قدمت  Google شركة �أن )٢٠١٣(و�المثل وكما أشارت أشواق بندر 
) یت�ح Cloud Courseنظاما مخصصا في جدولة البرنامج الدراسي تحت اسم (

النظام للمدرسین عمل أنشطة تعلم ومتا�عتها وكذلك عمل جدول دراسي وٕادارة 
�ضاف إلى ذلك خصائص متقدمة مثل مزامنة  ،قائمة االنتظار والموافقة علیها

علومات الغرف الدراس�ة وأخیرا خدمة معلومات الجدول مع أنظمة متوافقة وخدمة م
 المستخدمین .

 استخدام م�ةهأ ، والتى أظهرت الحدیثة الدراسات من وذلك ما أكدته العدید 
 .Sultan, N طانلس یؤكد حیث �م،لالتع في ومزا�اها  السحاب�ة الحوس�ة
 �ملعالت مؤسسات مساعدة ىلع القدرة اهلدی السحاب�ة الحوس�ة أن ىلع) (٢٠١٠)

 ملالتع برامج �استخدام ملالتع خبرات جودة ودعم متینة، تحت�ة بن�ة لتقد�م العالي
 .Thomas, P. Y توماس ووضح. اإلنترنت �استخدام معلالت و�رامج المدمج،

 كل في متاحة حوسب�ة أداة السحاب�ة الحوس�ة أن �ه قام �حث خالل من) (٢٠١١)
 مكانة اهول م،علوالت التدر�س أفكار ارسةمم من مینلالمع تمّكن قو�ة ومنصة مكان،

 تشاركي، ووس�ط افتراض�ة اتصال ةلوسی اهأن كما العالي، �ملالتع دهمش في مةهم
 .االجتماعي تفاعللل قو�ة إمكانات اهولدی
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 دراسة لمزا�ا للمتعلمین تناولتهاكما تتضمن خدمة الحوس�ة السحاب�ة العدید من ا  
 :تالى ) كال١٠ ،م٢٠١٣الشیتى(  إیناس

 . (online) إجراء االخت�ارات م�اشرة )١(
 سهولة إرسال التدر��ات والمشروعات للمتعلمین . )٢(
 .المشروعات المقدمة من الطل�ة ،تالتدر��ا ،سهولة الوصول لالخت�ارات )٣(
 التغذ�ة الراجعة بین الطل�ة والمتعلمین . )٤(
 سهولة التواصل بین الطالب . )٥(
وتساعدهم على إدارة المساعدة على تعل�م الطالب �طرق جدیدة  )٦(

 مشروعاتهم وواج�اتهم .
تساعد الطالب والمدرسین على استخدام تطب�قات بدون تحمیلها على  )٧(

أجهزتهم وتساعدهم على الوصول للملفات المخزنة من أي حاسب بواسطة 
 االتصال �االنترنت .

�ستط�ع الطالب والطال�ات في الجامعات الوصول لكل البرامج في أي  )٨(
 مكان .ومن أي  ،وقت

إمكان�ة الوصول إلى نظم التطو�ر لتطو�ر التطب�قات وتخز�نها في البن�ة  )٩(
 التحت�ة للجامعة .

إمكان�ة تطو�ر دورات تدر�ب�ة حسب الطلب لكل فصل دراسي، إجراء  )١٠(
وٕالغاءها  online التمار�ن من خالل الو�ب، وضع االخت�ارات الفصل�ة الم�اشرة

ف من المستخدمین لعمل مشار�عهم عمل حسا�ات لآلال ،�عد نها�ة الفصل
وتدر��اتهم و�ذلك أص�ح �اإلمكان تسخیر خدمة الحوس�ة السحاب�ة في خدمة 

منها تقد�م المحاضرات أو الحصص  ،األهداف التعل�م�ة في عدة مجاالت
�حیث تكون مرفوعة على السحا�ة االفتراض�ة ( التي قد  ،الدراس�ة عن �عد

تطبیق على األجهزة الذك�ة اللوح�ة أو  تكون على شكل موقع إلكتروني أو
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بهذا تكون متوفرة ومخزنة لإلطالع علیها وتصفحها �عیدا عن  ،المتنقلة )
  حواجز الوقت أو المكان .

جزء منه عبر أدوات المشاركة التي توفرها  مشاركة المقرر الدراسي أو  )١١(
لم فضال عن ایجاد امكان�ة للتواصل بین المع ،خدمات الحوس�ة السحاب�ة

 في المدرسة أو في مرحلة التعل�م العالي . ،والطالب
تبین بوضوح آراء » الشرق األوسط«استطالع نشرته صح�فة  قوف  )١٢(

حول تقی�مهم الستخدام خدمات  ،�عض الطالب الجامعیین في السعود�ة
حیث رأى غالبیتهم أهمیتها في تسل�م الواج�ات والتكالیف  ،الحوس�ة السحاب�ة
ها مع أستاذ المقرر �شكل یخفف عن كاهلهم عبء ط�اعته المطلو�ة ومتا�عت

وتسل�مه وٕاعادته من جدید أي تقلیل الكلفة الماد�ة على  ،�شكل ورقي
عالوة على خدمة الطالب في مجال التعل�م التعاوني عبر الدراسة ،الطالب

 ) .٢٠١٣،�شكل جماعي على اإلنترنت ( أشواق بندر
 :التر�و�ة للحوس�ة السحاب�ة  لق�مم) �عض من ا٢٠١٣وذكرت ه�ام حا�ك (

 إضفاء الطا�ع الشخصي للتعلم . - أ
 ز�ادة فرص الوصول والتنقل . - ب
 القدرة على ت�ادل المعلومات ونشرها على الفور . - ت
 المرونة وتحفیز االبتكار والتعاون . - ث

تقدم خدمات وتطب�قات م�اشرة  وفي إطار الحدیث عن الحوس�ة السحاب�ة التي     
  &Mircea(لتعل�م اإللكتروني أكدت دراسة "مرس�ا وأندر�سكا" عمل�ة اا ملدع

Andreescu, ۲۰۱۱ على أن سحا�ة ()MS Live@Edu (وسحا�ة )Google 
apps( عمل�ات التعل�م  محب التي تقدم خدمات وتطب�قات تدعمن أكثر الس

جاءت دراسة "م�سف�سین وٕامبرز�ن" لتستعرض فى ذلك الس�اق، اإللكتروني، و 
التي  ب�قات التي تقدمها كًال من السحابتین بوصفهما من أكثر السحب�عض التط

عمل�ات التعلم �شكل عام والتعل�م اإللكتروني �شكل  م�مكن االعتماد علیها في دع
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�مكن تقد�مها التي  والخدمات ) التالي أهم التطب�قات٣خاص، و�وضح الجدول (
 .ابتینعبر السح

 Google سحا�ة جوجل التطبیق
apps 

ا�ة م�كروسوفت سح
Live@Edu 

البر�د اإللكتروني 
 والتقو�م

Email and 
Calendar 

 

 Gmail  بر�د جوجل

) ٧یوفر مساحة تخز�ن (
 محادثة مستخدم، جیجا�ایت لكل

 توفیر إمكان�ات ،chatفور�ة 
للبر�د  حصص مجان�ة 

التقو�م، كما  مشاركة االلكتروني،
انه یت�ح خدمة البر�د اإللكتروني 

 الجوالة.�األجهزة 

بر�د أوتلوك الیف 
Outlook Live 

 الكتروني مدمج  یت�ح بر�د
، exchange برنامج  في

) ١٠یوفر مساحة تخز�ن (
 جیجا مجان�ة، یوفر خدمة

ألجهزة  االلكتروني البر�د
 مشاركة یت�ح الجوال،

 التقو�م.

 االتصاالت

Communications 

 Google محادثات جوجل 
Talk 

 سطح من محادثات فور�ة
المكتب �اإلضافة إلى إرسال 

 .واستق�ال الملفات

 Windows Live برنامج 
Messaging 

االتصال و  فور�ة، محادثات
 من الحاس�ات المرئي

واألجهزة  الشخص�ة
 المحمولة.

 المواقع

Websites 

 Google Sites مواقع جوجل 

إنشاء مواقع الو�ب وٕادراج 
 الصور والصوت والفیدیو.

 Spaces المساحات 

احات عمل تشارك�ة، مس
 تدو�نات، مجموعات نقاش.



 
 

 
بیئات التعلم التفاعلیة و :  الفصل الثانى   

 اإلنجازعالقتھا بتنمیة مھارات البحث العلمي ودافعیة الحوسبة السحابیة وتطبیقات 
 

≠ ±≤≥ ≠ 
 

 )٣(جدول 

 )Google apps( وسحا�ة) MS Live@Edu( ین سحا�ةمقارنة ب

إنشاء المستندات 
 ومشاركتها

Document 
creating and 

sharing 

 Google  جوجل مستندات
Docs 

تشارك�ة في الوقت الحق�قي، 
 االلكترون�ة للمستندات والجداول

والرسم  التقد�م�ة والعروض
 والنماذج.

 Office live أوف�س الیف

الحق�قي، تشارك�ة في الوقت 
 للمستندات والجداول

 والعروض االلكترون�ة
 ،outlookبرنامج  ،التقد�م�ة

 .OneNote برنامج

األقراص الصل�ة 
 االفتراض�ة

Virtual hard 
disc 

 ال یوجد

تخز�ن ملفات �مساحات 
) جیجا�ایت ٢٥(  تصل إلى

 ومشاركتها عبر برنامج
windows live        

sky Drive 

 المجموعات

Groups 

تنظ�م المفضالت، والمجلدات، 
وتت�ع البر�د، واستعراض الرسائل 

 التي لم یتم قراءتها.

تمكین المستخدمین من 
إنشاء مجموعاتهم 

االجتماع�ة من أجل التشارك 
 والتناقش، والتعاون.

 أنواع الملفات

File types 

وثائق جوجل �اإلضافة إلى 
إمكان�ة تصدیر واستیراد كثیر من 

زود جزجل إمكان�ة الملفات، كما ت
) تطبیق ٣٠فتح أكثر من (

 للوسائط المتعددة.

 من الملفات أنواع كل
ألوف�س  أوف�س م�كروسوفت

 Sky و�رنامج  الیف،
Drive 

 نظام إدارة التعل�م

Learning 
management 

نظام إدارة �س�ط للتطب�قات 
 المتاحة عبر السحا�ة

 Moodle  التعلم إدارة نظام
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ـــــــین  وم الحوســـــــ�ة الســـــــحاب�ة هـــــــ�احـــــــث مفللفـــــــي هـــــــذا المحـــــــور تب
أهم�ــــة اســــتخدامها فــــى العمل�ــــة التعل�م�ــــة وممیزاتهــــا ومعوقــــات ا و هوخصائصــــ

تطب�قـــــات كـــــذلك بـــــرامج و و اســـــتخدامها وتوظ�فهـــــا  فـــــي العمل�ـــــة التعل�م�ـــــة 
ات الحوســـــــ�ة الســـــــحاب�ة، ومســـــــتو�ات تقـــــــد�م خـــــــدم  الســـــــحاب�ة الحوســـــــ�ة

اتها، وك�ف�ــــة توظیــــف الحوســــ�ة الســــحاب�ة فــــى والشــــركات التــــي تقــــدم خــــدم
ــــــة ــــــة التعل�م� ــــــف هــــــ؛ واســــــتفاد ال�احــــــث مــــــن العلمل� ذا المحــــــور فــــــي توظی

اخت�ـــار أحـــد الشـــركات التـــي  �مـــي، وكـــذلكلخصـــائص الحوســـ�ة فـــي الحقـــل التع
ــــــار ال�احــــــث ع ــــــع اخت� ــــــدم خدمــــــة الحوســــــ�ة الســــــحاب�ة ووق ــــــتق  ةى شــــــركل

)GOOGLE( ـــــ؛ ـــــز � ـــــي طرحهـــــعـــــن غیر  هلمـــــا تتمی ـــــن خصـــــائص ف ـــــاا م  ه
ـــة وتقـــد�مللتطب�قـــات �ال ـــة �مكـــن االســـتفادة من غـــة العر�� ا فـــي هـــخـــدمات مجان�

وكـــذلك اخت�ـــار تطب�قـــات الحوســـ�ة الســـحاب�ة التـــي تتوافــــق �مـــي، لالحقـــل التع
مــــع خصــــاص المتعلمــــین وطب�عــــة مقــــرر منــــاهج ال�حــــث والبیئــــة التــــي تــــم 

ـــر م ـــك ال�حـــث  (EDMODO)نصـــة تصـــم�مها عب ـــي ضـــوء ذل ـــة ف  ،التعل�م�
وأ�ضـــا االســـتعداد لمـــا قـــد یواجـــه التطبیـــق العملـــي الـــذي �عتمـــد علـــى تطب�قـــات 

وك�ف�ــــــة  ،الحوســــــ�ة الســــــحاب�ة فــــــي عمل�ــــــات التعلــــــ�م والعلــــــم مــــــن عق�ــــــات
 مواجهة تلك العق�ات.
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 :a scientific research  skillsمهارات ال�حث العلمى  •

 :وم ال�حث العلمى مفه :أوالً  

ـــــات تعـــــددت ـــــه مـــــن  العلمـــــي، ال�حـــــث تعر�ف ـــــق عل� ـــــف متف ـــــاك تعر� ـــــ�س هن ول
قبــــل ال�ــــاحثین، ولعــــل ذلــــك راجعــــًا الــــى تعــــدد أســــالیب ال�حــــث، وعــــدم التحدیــــد فــــى 
ـــــة  ـــــه " إســـــتخدام الطـــــرق واألســـــالیب العلم� ـــــى أن ـــــ�مكن وصـــــفه عل ـــــم، ف مفهـــــوم العل

ى نمــــــــو المعرفــــــــة للوصــــــــول الــــــــى حقــــــــائق جدیــــــــدة والتحقــــــــق منهــــــــا واإلســــــــهام فــــــــ
 ). ٢٠ ،٢٠٠٩ اإلنسان�ة" وذلك كما أشار (جابر وكاظم،

) �أنــــــه " أســــــلوب فكــــــرى واع ٣٨ ،٢٠١٠وقــــــد عرفــــــه (القحطــــــانى وآخــــــرون، 
ـــــي أســـــ�ابها وجوانبهـــــا،  ومـــــنظم یهـــــدف ل�حـــــث المشـــــكالت والظـــــواهر والتعرفـــــق عل
ودراســـــة العالقـــــات التـــــى تنشـــــأ بینهـــــا، والكشـــــف عـــــن حقـــــائق علم�ـــــة محـــــددة یـــــتم 

 ها فى شكل فرض�ات أو تساؤالت".طرح

) إلـــــــى ال�حـــــــث العلمـــــــى علـــــــى أنـــــــه "  ٤٤، ٢٠١٠ وأشـــــــار (العبیـــــــدى وآالء،
الطر�ـــــــق الـــــــذى �ســـــــلكه ال�احـــــــث للتعـــــــرف علـــــــى الظـــــــاهرة أو المشـــــــكلة موضـــــــع 
ـــــى إجا�ـــــات  ـــــرض التوصـــــل ال ـــــائق المرت�طـــــة �مـــــا �ف الدراســـــة، والكشـــــف عـــــن الحق

مـــــن خـــــالل إســـــتخدام مجموعـــــة علـــــى األســـــئلة التـــــى تثیرهـــــا المشـــــكلة أو الظـــــاهرة 
مـــــن األدوات لتج�ـــــع الب�انـــــات وتحلیلهـــــا والتوصـــــل الـــــى النتـــــائج التـــــى تســـــاعد فـــــى 

 اإلجا�ة على تلك التساؤالت".

) ال�حــــــــث العلمـــــــى �أنـــــــه عمل�ــــــــة"  ٢٠، ٢٠١١واعتبـــــــر (الـــــــوادى والزغبـــــــى، 
ـــــــات والمعلومـــــــات حـــــــول مشـــــــاكل أو  ـــــــل الب�ان ـــــــى جمـــــــع وتســـــــجیل وتحلی تقـــــــوم عل

إجتماع�ــــــة وتســــــو�ق�ة معینــــــة معینــــــة، وذلــــــك �أســــــلوب علمــــــى مظــــــاهر إدار�ــــــة أو 
 موضوعى منظم، و�ما �ساعد على إتخاذ القرار السل�م تجاه تلك المشاكل".
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) �أنـــــــه مجموعـــــــة الجهـــــــود المنظمـــــــة ٤٢، ٢٠١١، فر�حـــــــاتغالـــــــب وعرفـــــــه (
التـــــى �قـــــوم اإلنســـــان مســـــتخدمًا األســــــلوب العلمـــــى وقواعـــــد الطر�قـــــة العلم�ـــــة فــــــى 

ـــــین ســـــع�ه لز�ـــــادة ســـــ�طر  ته علـــــى بیئتـــــه، واكتشـــــاف ظواهرهـــــا وتحدیـــــد العالقـــــات ب
 هذه الظواهر".

عمل فكري منظم �قوم �ه شخص ) �أنه ٣ ،٢٠١٢وعرفه (عدنان زاهد، 
مدرب وهو ال�احث من أجل جمع الحقائق وتنظ�مها وتفسیرها ور�طها �النظر�ات 

من  التوصل إلى حل مشكلة أو لإلضافة إلى المعرفة في حقل بهدفوالحقائق 
   .المعرفة حقول

ورغم اإلختالف فى التعر�ف لمفهوم ال�حث العلمى إال أنه �شیر الى نقاط 
 -:مشتركه فى مفهوم ال�حث العلمى، قدد حددها ال�احث كما یلى

خدمة كافة جم�ع مجاالت الح�اة وم�ادینها یهدف ال�حث العلمى الى  -١
 على حد سواء، دون اإلقتصار على مجال محدد دون غیره .

�المجتمع، و�هدف الى �ستند ال�حث العلمى على وجود مشكلة محددة  -٢
 عالج جذورها.

�عد ال�حث العلمى فى إجراءاته منهجًا منظما �شیر وفق مجموعة من  -٣
 الخطوات المحددة .

 یتضمن ال�حث العلمى جمع وتسجیل وتحلیل وتفسیر الب�انات الالزمة. -٤

والكشف عن الحقائق  ،ةیهدف ال�حث العلمى الى ز�ادة المعرفة ال�شر� -٥
الغیر مستخدمة لدى اإلنسان ل�كون أكثر قدرة على التكیف مع البیئة 

 والس�طرة علیها.
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 :أهم�ة ال�حث العلمى لل�احثین :ثان�اً 

  :)١٦٢، ٢٠٠٨تكمن أهم�ة ال�حث العلمى لل�احثین ف�ما یلى (السر�حى وآخرون، 

اكتساب المعلومة، یت�ح ال�حث العلمى ل�احث اإلعتماد على نفسه فى  -١
 و�در�ه على الصبر والجد واإلخالص.

 �كون عالقة وطیدة بین ال�احث والمكت�ة. -٢

 �سمح لل�احث �اإلطالع على مختلف المناهج واخت�ار األفضل منها. -٣

 �ساعد ال�احث على التعمق فى اإلختصاص. -٤

 �ساعد على تطو�ر المعرفة ال�شر�ة بإضافة المبتكر إلیها. -٥

 ص�ة مختلفة من حیث التفكیر والسلوك واإلنض�اط.یجعل من ال�احث شخ -٦

ولكى تسهم ال�حوث بدورها فى خدمة المجتمع یجب أن تكون قائمة على 
الموضوع�ة، وأن یتم إعدادها فى ضوء أسس علم�ة تفضى أى نتائج موثوق فى 
صحتها، مما یدفع الجامعات الى العمل على تحسین قدرة طل�ة الدراسات العل�ا فى 

علمى، وتمكینهم من امتالك العدید من المهارات التى تجعلهم قادر�ن على ال�حث ال
إجراء أو تنفیذ ال�حوث التى �قومون بها �كفاءة وفاعل�ة عال�ة، فال�حث ذو الجودة 
العال�ة �حتاج الى �احث لد�ه القدرة على ممارسة المنهج�ة العلم�ة، والطرق 

ت، وتحلیل النتائج وتفسیرها السلم�ة فى إعداد خطة ال�حث، وتطبیق األدوا
 ). ٢٠١١،٢٦٤(عطوان والفلیت، 

و�كتسب طالب الدراسات العل�ا المهارات ال�حث�ة من خالل المقررات التى 
تقدمها كل�ة التر��ة فى مجال اإلحصاء ومناهج ال�حث، والتى تكسبهم التعامل مع 

والمقترحات،  الب�انات وتحل�التها اإلحصائ�ة، والوصول الى النتائج والتوص�ات



 
 

 
بیئات التعلم التفاعلیة و :  الفصل الثانى   

 اإلنجازعالقتھا بتنمیة مھارات البحث العلمي ودافعیة الحوسبة السحابیة وتطبیقات 
 

≠ ±≤∏ ≠ 
 

ومن خالل أ�ضًا حضور المناقشات العلم�ة، وتوجیهات المشرف العلمى( عسیرى، 
٢، ٢٠١٢ .( 

 :مهارات إعداد خطة ال�حث العلمى فى تكنولوج�ا التعل�م ،ثالثاً 

 :مفهوم خطة ال�حث العلمى وأهدافها -١

) ال�حث العلمى �أنه طر�قة منظمة أو فحص ٢٠٠٢لقد عرف فوزى غرای�ة (
ارى منظم إلكتشاف حقائق قد�مة ومن العالقات التى تر�ط ف�ما بینها استفس

) ال�حث العلمى فى ٩، ٢٠٠٥والقوانین التى تحكمها، وعرف محمد عبد الحمید(
مجال تكنولوج�ا التعل�م على أنه النشاط العلمى المنظم للكشف عن الحقائق 

قتها �عناصر المجال المرت�طة �العمل�ات المتعددة لمصادر المعرفة العلم�ة وعال
ومكوناته، ووصف هذه الحقائق وتفسیرها وض�طها، والتوقع �اتجاهات الحركة 
فیها"، وأن خطة ال�حث هى مخطط علمى یوضح ما ینوى ال�احث أن �قوم 
بدراسته، وك�ف�ة الق�ام بهذه الدراسة، وتعتبر خطة ال�حث العلمى التزامًا من ال�احث 

راستها، وحدود الدراسة وٕاجراءاتها، ومجاالت الدراسة؛ �المشكلة التى سوف یِهمُّ بد
 ولهذا فإنها تعكس ما سیتم فى المستقبل.

) �أنها خطوة هامة ألى �حث؛ ألنها ١٤٨، ٢٠١٣و�عرفها (محمد خم�س، 
تساعد على تكو�ن فكرة عامة عن ال�حث ككل، وخواته، وٕاجراءاته، وهى تختلف 

ن خطة ال�حث، وهى ل�ست ال�حث، عن تصم�م ال�حث، فالتصم�م مكون فرعى م
فهى ال تشتمل على إطار نظرى، وال تصم�م لمعالجات أو أدوات، وال تحلیل 
إحصائى، ولكنها تعطى تصورًا عن كل ذلك، ومن ثم، فهى تصور مقترح لمكونات 

 :ال�حث، وتهدف الى

 وضع تصور كامل لل�حث. - أ

 توصیل فكرة ال�حث الى اآلخر�ن. - ب
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 اءاته وتوجیهها.جدولة أحداث ال�حث وٕاجر  - ت

 إقناع المسئولین �أهم�ة ال�حث. - ث

 تستخدم كعقد إتفاق بین ال�احث والمشرف أو الكل�ة. - ج

العرض عل األساتذه والخبراء، یهدف مراجعتها وتعدیلها، قبل  - ح
 إجراء ال�حث.

تقد�مها للجهة التى یجرى فیها ال�حث، أو التى تموله العتماد  - خ
 ال�حث وتمو�له.

 

 :مجال تكنولوج�ا التعل�م مكونات خطة ال�حث فى -٢

) الى عناصر خطة ال�حث العلمى فى ٤٦٠، ٢٠٠٥أشار محمد عبد الحمید (
 :تكنولوج�ا التعل�مى �أنها تتكون من ثالثة عناصر رئ�س�ة كما یلى

وتشمل الجهة أو المؤسسة التى ُس�قدم إلیها ال�حث،  ،صفحة العنوان - أ
ال�حث أو هیئة  اسم ال�احث ووظ�فته، وسبب تقد�مه، والمشرف على

 اإلراف على ال�حث، تار�خ تقد�م خطة ال�حث.

 :وتتضمن مجموعة من المكونات الرئ�س�ة، هى ،جسم خطة ال�حث - ب

التمهید للمشكلة العلم�ة، والتركیز على مصادر التعرف على  )١(
ید هذه الجوانب من خالل ،المشكلة ووجودها، ودوافع دراستها، وتأ

 اث العلمى فى موضوع المشكلة.األ�عاد النظر�ة والفكر�ة والتر 

تحدید المشكلة العلم�ة وطرح الجملة التقر�ر�ة أو التساؤل العام  )٢(
الذى یلخص هذه المشكلة والتساؤالت الفرع�ة التى �ستهدف 

 اإلجا�ة عنها.
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 األهداف العلم�ة لدراسة المشكلة المقترحة. )٣(

 أهم�ة دراسة المشكلة المقترحة. )٤(

 التعر�ف �المفاه�م والمصطلحات. )٥(

 أدب�ات ال�حث والدراسات السا�قة. )٦(

 الفروض العلم�ة التى �ستهدف ال�احث اخت�ارها. )٧(

وتشمل عینة ال�حث، ووصف التصم�م  ،اإلجراءات المنهج�ة )٨(
المنهجى، وأدوات ال�حث والمقای�س، وٕاجراءات جمع الب�انات 

 والق�اس، واألسالیب اإلحصائ�ة.
 

لتى استفاد منها وتشمل ب�انات جم�ع المصادر ا ،قائمة المراجع - ت
ال�احث فى إعداد خطة �حثه، سواء مطبوعة أو اإللكترون�ة من كتب 
ومراجع ودراسات سابق، ومواقع إلكترون�ة وغیرها، وكذلك األفراد والخبراء 
والمتخصصین، والذى استعان �عهم ال�احث فى الحصول على �عض 

 الب�انات والمعلومات المتعلقة �طب�عة ال�حث .

 :) مكونات ال�حث كاالتى١٤٨ ،،٢٠١٣ ،خم�سو�حدد (محمد 

 : Research Topicتحدید الموضوع  - أ

فى هذا القسم �قدم ال�احث لموضوع ال�حث، و�عرض المفاه�م والنظر�ات 
المرت�طة �ه، �شكل مختصر، أى �حدد الس�اق التكنولوجى التعل�مى لل�حث، 

فنا �موضوع الذى �عرض خلف�ة ال�حث النظر�ة، وعلى ذلك، فهذا القسم �عر 
ال�حث، �شكل مختصر، من حیث المفاه�م والنظر�ات التى �قوم علیها، فمثًال 
یبدأ ال�حث �التعر�ف �التعلم المتنقل، والمفاه�م المرت�طة �ه، والنظر�ات التى �قوم 

 علیها، والس�اق التعل�مى الواقعى له.
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 : Review Related Litratureمراجعة األدب�ات المرت�طة  - ب

ض ال�احث ما �عرفه عن المشكلة، مع التركیز على ال�حوث و�ها �عر 
والدراسات السا�قة التى أجر�ت فى هذا الموضوع، ال�عض �عرض هذه الدراسات 
�طر�قة السرد الببلیوجرافي، التى تشتمل على عرض الدراسات الواحدة تلو 

وأهم  األخرى، �طر�قة زمن�ة، من حیث األهداف، والعینة، والمعالجات، واألدوات،
النتائج، وهذه طر�قة عق�مة وخال�ة من التفكیر، تز�د حجم ال�حث �ال فائدة تذكر، 
والطر�قة الفضلى، ولكنها صع�ة على كثیر من ال�احثین المبتدئین، هى أن 
تلخص نتائج هذه ال�حوث، وتدمجها معًا، �حیث تناقش هذه ال�حوث، وتحللها، 

رز المشكلة والجهود السا�قة فیها، كى توضح اتجه ال�حث فى هذا الموضوع، وتب
وفى النها�ة تقدم اإلستنتاجات التى توصلت الیها، والتى یجب أن تركز فیها 

 :على

 ما أجرى فى هذا المجال من �حوث ودراسات سا�قة؟ 

 أین؟ 

 متى؟ 

 كیف(اإلجراءات المنهج�ة)؟ 

 اإلتجاه العام لهذه ال�حوث، وما تؤكد عل�ه؟ 

 حوث؟الغتاف/اإلختالف بین هذه ال� 

 ما هو مطلوب عمله، و�حاول ال�احث الق�ام �ه؟ 
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 Rationale and Need of theتبر�ر ال�حث والحاجه إل�ه  - ت
Study : 

تبر�ــــر ال�حــــث �عنــــى اإلجا�ــــة عــــن الســــؤال، لمــــاذا یجــــرى هــــذا ال�حــــث؟ و�جــــب 
أن �كــــــون التبر�ــــــر قو�ــــــًا مقنعــــــًا، و�عبــــــر عــــــن الفجــــــوة بــــــین ا هــــــو قــــــائم، ومــــــا 

ة ال�حـــــث)، و�عتمـــــد التبر�ـــــر علـــــى أدلـــــة علم�ـــــة كاف�ـــــة، ین�غـــــى أن �كون(مشـــــكل
�حصــــــل علیهـــــــا ال�احـــــــث مـــــــن خــــــالل مراجعـــــــة المفـــــــاه�م النظر�ـــــــة، وال�حـــــــوث 
والدراســـــات الســـــا�قة، فمـــــثال، إذا كـــــان ال�احـــــث یـــــدرس موضـــــوعًا عـــــن " تـــــأثیر 
ــــاه�م التكنولوج�ــــة"،  ــــم المف ــــى تعل ــــى جدیــــدة ف ــــم إلكترون اســــتخدام اســــتراتیج�ة تعل

لمـــــــاذا اســــــتارتیج�ة جدیـــــــدة؟، ولمـــــــاذا  ،ن األســــــئة التال�ـــــــةفعل�ــــــه أن یجیـــــــب عـــــــ
الــــــتعلم اإللكترونــــــى؟، ولمــــــاذا تعلــــــم المفــــــاه�م التكنولوج�ــــــة؟، فــــــإذا أجــــــاب عــــــن 
هـــــذه األســـــئلة �طر�قـــــة مناســـــ�ة، �كـــــون التبر�ـــــر قو�ـــــًا �ظهـــــر الفجـــــوة والمشـــــكلة، 

 أو الحاجة على إجراء هذا ال�حث .

 : Definition od Termsتحدید مصطلحات ال�حث  - ث

فى هذا القسم، �عرف ال�احث المصطلحات الرئ�س�ة أو الفن�ة فى ال�حث، 
 النظر�ة واإلجراءات. ،و�وجد نوعان من تعر�ف المصطلحات، هما

ــــــف النظــــــرى/ التأس�ســــــى  )١(  Theoretical/Consittutiveالتعر�
definition وهـــــــــو تعر�ـــــــــف �شـــــــــرح المصـــــــــطلح و�وضـــــــــحه، ور�مـــــــــا ،

ى �صــــفها، وهــــذا التعر�ــــف �قــــوم یلقــــى ضــــوءًا أكثــــر علــــى الظــــاهرة التــــ
 على نظر�ة.

، وهــــــو تعر�ــــــف Operational definitionالتعر�ــــــف اإلجرائــــــى  )٢(
�صــــــف معنــــــى المفهــــــوم مــــــن خــــــالل وصــــــف العمل�ــــــات التــــــى یجــــــب 
ــــــــرت�ط �ســــــــ�اق ال�حــــــــث، فمــــــــثًال  ــــــــاس المفهــــــــوم، أى ی ــــــــام بهــــــــا لق� الق�

رائ�ــــــًا �أنــــــه جمصطلح"التحصــــــیل" لــــــه معــــــان عدیــــــدة، ولكنــــــه �عــــــرف إ
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تــــــــــى �حصـــــــــل علیهــــــــــا المتعلمون(عینـــــــــة ال�حــــــــــث) فــــــــــى الـــــــــدرجات ال
 اخت�ار المفاه�م التكنولوج�ة الذى �صممه ال�احث.

 :Research Variablesمتغیرات ال�حث  - ج

 :فى ال�حوث التجر�ب�ة، یجب تحدید المتغیرات بدقة متناه�ة، وٌتصنف الى

وهــــــى المتغیــــــرات  ،Dependent Variablesمتغیــــــرات تا�عــــــة  )١(
 ل�حث.التى یتم ق�اسها فى ا

وهــــى متغیـــــرات  ،InDependent Variablesمتغیــــرات مســــتقلة  )٢(
 المعالجة التجر�ب�ة، التى یتوقع أن تؤثر فى المتغیرات التا�عة.

وهـــــى  ،Extraneous Variablesمتغیـــــرات دخیلـــــة أو إضـــــاف�ة  )٣(
متغیـــــــــرات إضـــــــــاف�ة فـــــــــى ال�حـــــــــث قـــــــــد تـــــــــؤثر علـــــــــى العالقـــــــــة بـــــــــین 

 ع الدراسة.المتغیرات المستقلة والمتغیرات التا�عة موض

 : Research Objectivesأهداف ال�حث  - ح

ـــــة ال�حـــــث، و�جـــــب  ـــــه، وتوجـــــه عمل� ـــــى تحـــــدد مخرجات أهـــــداف ال�حـــــث هـــــى الت
أن تصـــــاغ فـــــى شـــــكل قائمـــــة محـــــددة وواضـــــحة، الـــــ�عض �حـــــدد األهـــــداف فـــــى 
شـــــــكل أســـــــئلة، وهـــــــو بـــــــذلك یجمـــــــع بـــــــین األهـــــــداف واألســـــــئلة، ولكـــــــن �فضـــــــل 

 الفصل بینهما.

  :Research Questions أسئلة ال�حث  - خ

وهــــــى األســــــئلة التــــــى یجیــــــب ال�حــــــث عنهــــــا، و�جــــــب صــــــ�اغتها بدقــــــة توضــــــح 
 المتغیرات المستقلة والتا�عة، فى ضوء مشكلة ال�حث وأهدافه.

 : Research Hypothesesفروض ال�حث  - د
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ـــــــروض حســـــــب طب�عـــــــة ال�حـــــــث، و�جـــــــب أ ـــــــى أســـــــاس  نتصـــــــاغ الف ـــــــوم عل تق
ــــــذلك فهــــــى ــــــى أن  اإلطــــــار النظــــــرى وال�حــــــوث والدراســــــات الســــــا�قة، ل ــــــدل عل ت
تصــــــاغ بدقــــــة؛  نال�احـــــث لد�ــــــه المعرفـــــة الكاف�ــــــة فــــــى هـــــذا المجــــــال، و�جـــــب أ

ألنهــــا هــــى التــــى توجــــه عمل�ــــة جمــــع الب�انــــات وتحلیلهــــا، وصــــ�اغة الفــــروض، 
�حیـــــث یتـــــوفر فیهـــــا اآلتـــــى(أ) القابل�ـــــة لإلخت�ـــــار؛(ب) قومـــــة الشـــــرح والتفســـــیر؛ 

) اإلتفـــــاق مـــــع بن�ـــــة د(ج)تحدیـــــد العالقـــــة المتوقعـــــة المتوقعـــــة بـــــین المتغیـــــرات؛(
 المعرفة القائمة.

 : Assupmptionsافتراضات(مسلمات) ال�حث  - ذ

اإلفتراضـــــات أو المســـــلمات هـــــى ع�ـــــارات �عتقـــــد ال�احـــــث أنهـــــا حقـــــائق، ولكنـــــه 
غیــــــر متأكــــــد مــــــن صــــــحتها؛ و�ســــــلم بهــــــا، و�جــــــب أن یتــــــب ذلــــــك فــــــى خطــــــة 

 ال�حث.

 Scope, Limitationsمجــــال ال�حــــث وحــــدوده، ومحدداتــــه  - ر
and Delimitations 

ال�احــــث ال �مكـــــن أن �غطـــــى كـــــل شــــئ، مـــــن حیـــــث المجـــــال، والمتغیـــــرات 
والعینـــــة؛ إذ أن لل�حـــــث حـــــدود، والحـــــدود هـــــى كـــــل الشـــــروط التـــــى تكـــــون أ�عـــــد 
عــــــن تحكــــــم ال�احــــــث، والتــــــى تقیــــــد اإلســــــتنتاجات، ومنهــــــا األدوات ذاتهــــــا، فقــــــد 
�ســــــــتخدم ال�احـــــــــث إخت�ــــــــارًا أو مق�اســـــــــًا جـــــــــاهزًا، دون إعــــــــادة إث�ـــــــــات صـــــــــدقه 

�اتـــــه،وعلى ذلـــــك، فالحـــــدود هـــــى مصـــــطلح واســـــع وعـــــر�ض، أمـــــا المحـــــددات وث
ـــــــى حـــــــدود  ـــــــث تـــــــل عل ال�حـــــــث، فمـــــــثًال، قـــــــد  Boudariesفهـــــــى أضـــــــیق، حی

ـــــط، و�التـــــالى، ال  ـــــة، فق ـــــة، أو األجنب� ـــــى المـــــدارس التجر�ب� �قتصـــــر ال�حـــــث عل
 تعمم النتائج إال على هذه المدارس فقط.
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 : Research Methodologyمنهج ال�حث  - ز

ل�حـــــث هـــــو المـــــدخل واإلطـــــار العـــــام لل�حـــــث، كالتـــــار�خى، والوصـــــفى، مـــــنهج ا
 والتجر�بى.

 : Research Methodطر�قة ال�حث  - س

الطر�قـــــــــة هـــــــــى اإلجـــــــــراءات التنفیذ�ـــــــــة لل�حـــــــــث، أى ك�ف�ـــــــــة إجـــــــــراء ال�حـــــــــث، 
ــــــــى طب�عــــــــة ال�حــــــــث، كمــــــــى أو نــــــــوعى، و�جــــــــب تبر�ــــــــر اخت�ــــــــار  وتعتمــــــــد عل

 الطر�قة.

 : Research Sampleعینة ال�حث  - ش

�شـــــیر ال�احـــــث الـــــى تفاصـــــیل مجتمــــع ال�حـــــث، وحجـــــم العینـــــة، وطر�قـــــة وفیهــــا 
 اخت�ارها، احتمال�ة أم غیر احتمال�ة، مع تبر�ر ذلك علم�ًا.

 : Research Treatmentsمعالجات ال�حث  - ص

وهـــــى التــــــدخالت التكنولوج�ــــــة الجدیـــــدة التــــــى یتوقــــــع أن تـــــؤثر فــــــى المتغیــــــرات 
 التا�عة.

 :  Research Toolsأدوات ال�حث  - ض

ــــى  هــــذا القســــم مــــن خطــــة ال�حــــث، �صــــف ال�احــــث األدوات المســــتخدمة فــــى ف
ـــــارات والمقـــــای�س، وهـــــل هـــــى أدوات جـــــاهزة أم  ـــــات، وتشـــــمل اإلخت� جمـــــع الب�ان

 �صممها ال�احث، فإذاوالمؤسسة، وغیر ذلك .

 : Significance Of the Researchأهم�ة ال�حث  - ط

ــــا  التعلــــ�م، یجــــب أن یوضــــح ال�احــــث إســــهام هــــذا ال�حــــث فــــى مجــــال تكنولوج�
والفوائـــــــــــد التـــــــــــى �قـــــــــــدمها للمعلمـــــــــــین، والمتعلمـــــــــــین والمســـــــــــئولین، وال�ـــــــــــاحثین 

 والمؤسسة، وغیر ذلك.
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 Technique/s Of Dataأسلوب/أسالیب تحلیل الب�انات  - ظ
analysis  : 

فى هذا القسم �حدد ال�احث األسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة فى تحلیل 
 ث وطر�قته(الكمى، والنوعى).الب�انات، والتى تختلف �غختالف طب�عة ال�ح

 : Bibliographyقائمة المراجع (الببلیوجراف�ا)  - ع

 وتشمل كل المصادر والمراجع التى رجع إلیها ال�احث فى كتا�ة خطة ال�حث .
 

 : مهارات إعداد خطة ال�حث فى مجال تكنولوج�ا التعل�م -٣

) أن مهارات إعداد خطة ال�حث وفقًا  ٢٤٠، ٢٠١٢یرى (الشحات عتمان، 
لمعاییر وشروط ومواصفات واجراءات األسلوب العلمى، �ظهر مستوى أدائها 

من المؤشرات التى تدل علیها، والتى یتم ق�اسها فى ضوء  عةمن خالل مجمو 
�طاقة تقی�م أداء مهارات كتا�ة خطة ال�حث العلمى، وقد صنفها الى مجموعة 

 ،من المهارات الرئ�س�ة فى ضوء عناصر ال�حث العلمى التال�ة

 ص�اغة عنوان ال�حث وتنس�قة . - أ

 وتتضمن التقد�م والتمهید لموضوع ال�حث. ،مقدمة ال�حث - ب

توض�ح مشكلة ال�حث من خالل تدع�مها �ما یبین  ،مشكلة ال�حث - ت
وجودها و�ؤكد الحاجة الضرور�ة لدراستها، و�تضمن ذلك ص�اغة 
مشكلة ال�حث من خالل ع�ارة تقر�ر�ة أو سؤال عام وأسئلة فرع�ة، 

 ث تكون أسئلة �حث�ة.�حی

ص�اغة أهم�ة ال�حث �شكل واضح ومحدد؛ لتحدید  ،أهم�ة ال�حث - ث
 مدى اإلستفادة منه �عد إجرائه.
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ص�اغة األهداف التى �سعى ال�احث إلنجازها  ،أهداف ال�حث - ج
 خالل �حثه.

تحدید أدوات ال�حث، وك�ف�ة إعدادها أو الحصول  ،أدوات ال�حث - ح
 علیها.

ال�احث الى وصف الظروف  وفیها �حتاج ،حدود ال�حث - خ
والمواصفات والشروط الخاصة التى تم فیها ال�حث، وقد تكون 
ظروف خاصة �العینة أو المكان أو الزمان أو الموضوع، وغیرها 
من المحددات التى تقید تعم�م نتائج ال�حث فى غیر الظروف 

 التى تم فیها.

عینة وفیها �حدد ال�احث مجتمع ال�حث وال ،مجتمع ال�حث وعینته - د
 المختارة وطر�قة اخت�ارها وحجمها.

حیث یثوم ال�احث بتحدید متغیرات  ،متغیرات ال�حث وعینته - ذ
 ال�حث المستقلة والتا�عة.

تحدید منهج ال�حث وتصم�مه وفق األسلوب العلمى  ،منهج ال�حث - ر
 الصح�ح.

 مصطلحات ال�حث والمفاه�م المرت�طة �ه. - ز

األسالیب اإلحصائ�ة تحدید  ،أسالیب المعالجة اإلحصائ�ة لل�حث - س
 المناس�ة لل�حث.

 كتا�ة خطوات وٕاجراءات ال�حث. ،خطوات إجراء ال�حث - ش

وتتضمن ك�ف�ة كتا�ة مصادر المعلومات  ،مراجع خطة ال�حث - ص
 التى رجع الیها ال�احث وفق أسلوب علمى محدد، وترتیبها.
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وفیها یت�ع ال�احث  ،الص�اغة وتنسیق كتا�ة محتوى خطة ال�حث - ض
ى فى ص�اغة المحتوى وترا�طه وتسلسله، وتقس�مه األسلوب العلم

الى أفكار ومحاور، وعناو�ن رئ�س�ة وأخرى فرع�ة، مع مراعاة 
حجم الخطوط وأنواعها، �حیث یتم اخت�ارها �شكل منتظم ومناسب 

 للعناو�ن ومتن الخطة.

و�جب أن تشمل الجهة أ،  ،تنسیق محتوى صفحة العنوان - ط
، وعنوان ال�حث، اسم ال�احث المؤسسة التى س�قدم إلیها ال�حث

ووظ�فته، وسبب تقد�مه، والمشرف على ال�حث أو هیئة اإلشراف 
 على ال�حث، تار�خ تقد�م خطة ال�حث.

 

 :معاییر تقو�م خطة ال�حث فى تكنولوج�ا التعل�م -٤

ف�ما یلى المعاییر والمؤشرات المقترحة لتقو�م خطة ال�حث فى تكنولوج�ا التعل�م 
  ،)١٥٢، ٢٠١٣(محمد خم�س، 

 : General Criteriaالمعاییر العامة  - أ

أن �حدد عنوان ال�حث المتغیرات أو الموضوعات تحت ال�حث، تحدیدًا  )١(
 دق�قًا وواضحًا.

 أن �غطى العنوان كل المتغیرات أو الموضوعات المهمة. )٢(

 أن یدل العنوان على نوع ال�حث أو طر�قة دراسته. )٣(

 أن �كون الموضوع قا�ًال لل�حث. )٤(

 موضوع جدیدًا.أن �كون ال )٥(

 أن یهدف الموضوع إلى تحقیق أهداف تر�و�ة. )٦(

 أن �كون الموضوع ضمن الخطة ال�حث�ة للجامعة أو المؤسسة ال�حث�ة. )٧(
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 أن �كون ال�حث مناس�ًا لقدرة ال�احث على إجرائه. )٨(

 أن �مكن إجراء ال�حث فى حدود الزمن المحدد له. )٩(

 ان �حدد ال�حث المتطل�ات المال�ة المقبولة. )١٠(

 ن الموضوع أخالق�ًا.أن �كو  )١١(

 :Introduction المقدمة(مدخل الى ال�حث)   - ب

 أن تصاغ الفروض �طر�قة توضح العالقة بین المتغیرات و�وضوح. )١(

 أن تشتق الفروض من األدب�ات السا�قة. )٢(

 أن تكون كل الفروض من األساس قابلة لإلث�ات. )٣(

أن تصاغ النواتج المتوقعة لل�حث �طر�قة توضح مستوى التطبیق  )٤(
 بلیته.وقا

 أن تحدد المتغیرات �طر�قة م�اشرة وعمل�ة. )٥(

 : Related Literatureاألدب�ات المرت�طة  - ت

 أن تكون مراجعة األدب�ات السا�قة شاملة. )١(

 أن تكون المراجع المذكورة مرت�طة �المشكلة والموضوع. )٢(

أن تكون جل المصادر والمراجع أصل�ة، واستخدام المصادر الثانو�ة  )٣(
 عند الضرورة فقط.

تستخدم المراجع فى ال�حث �طر�قة تحلیل�ة ناقدة، وعرض ال�حوث  أن )٤(
والدراسات السا�قة �طر�قة مقارنة، توضح التشابهات واإلختالفات، 
ول�س مجرد سلسلة من الملخصات أو االقت�اسات �طر�قة ببلیوجراف�ة 

 عق�مة.
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أن تكـــــــون مراجعـــــــة األدب�ـــــــات واإلطـــــــار النظـــــــرى مرت�طـــــــة �المشـــــــكلة  )٥(
 والموضوع.

تكــــــون مراجعــــــة األدب�ــــــات واإلطــــــار النظــــــرى معروضــــــة ومنظمــــــة أن  )٦(
ــــــــة جیــــــــدة، و�تسلســــــــل منطقــــــــى، كمــــــــا هــــــــو وارد فــــــــى مشــــــــكلة  �طر�ق

 ال�حث، ومرت�طة �المشكلة أو الموضوع.

أن تنتهـــــى مراجعـــــة األدب�ـــــات �ملخــــــص قصـــــیر، یوضـــــح تضــــــمیناتها  )٧(
 للمشكلة.

أن تنـــــــاقش التضـــــــمینات �طر�قـــــــة عمل�ـــــــة أو نظر�ـــــــة تبـــــــرر فـــــــروض  )٨(
 ال�حث.

 تكون كل المراجع المذكورة صادقة وتم الرجوع الیها �الفعل. أن )٩(

 

، وتتحــــدد معــــاییره ،Research Methodolgyمــــنهج ال�حــــث  - ث
 :في

 أن �صف ال�حث حجم مجتمع الدراسة وخصائصه الرئ�س�ة. )١(

أن یـــــتم اخت�ـــــار العینـــــة احتمال�ـــــة تأثیرهـــــا فـــــى النتـــــائج، ممثلـــــة وغیـــــر  )٢(
 متحیزة.

 لرئ�س�ة.أن تصف حجم العینة وخصائصها ا )٣(

 أن تكون العینة كاف�ة. )٤(

أن تكــــــــون األدوات المســــــــتخدمة فـــــــــى ق�ــــــــاس المتغیــــــــرات المقصـــــــــودة  )٥(
 مناس�ة.

 أن �كون تصم�م ال�حث مناس�ًا للدراسة. )٦(
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 أن تكون خطوات جمع الب�انات منطق�ة وعمل�ة. )٧(

 أن تكون طر�قة تحلیل الب�انات مناس�ة. )٨(

ة أن یـــــــــــــتم اخ�ـــــــــــــار واســـــــــــــتخدام االخت�ـــــــــــــارات اإلحصـــــــــــــائ�ة �طر�قـــــــــــــ )٩(
 صح�حة.

بتحدید مهارات إعداد خطة ال�حث  قام ال�احث واستنادًا على ما سبق
العلمى فى تكنولوج�ا التعل�م واضعًا فى إعت�اره معاییر تقو�م خطة ال�حث فى 
تكنولوج�ا التعل�م التى سبق اإلشارة الیها، وتتعدد تلك المهارات الرئ�س�ة منها 

 :والفرع�ة، كما یلى 
 

 :حثتحدید مشكلة ال�  -١

 . ال�حث العام المجال تحدید تحدید  - أ

 . ال�حثى اهتمامه �شغل الذى الفرعى المجال تحدید - ب

 . ال�حث �مجال المرت�طة السا�قة الدراسات تحدید - ت

 . ال�حث �مجال المرت�طة األدب�ات حول تقر�ر كتا�ة - ث

 ال�حث مجال ضوء فى الفعلى الواقع متطل�ات حول تقر�ر كتا�ة - ج
  ال�حث مشكلـــة.

 :  ل مشكلة ال�حثتحلی -٢

 . ال�حث مشكلة أس�اب تحدید - أ

 . الواقع أرض على المشكلة حدوث على المترت�ة األثار تحدید - ب

 . ال�حث مشكلة حل متطل�ات تحدید - ت

 . المشكلة حل من االستفادة أوجه تحدید - ث
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 . لل�حث الرئ�سى الهدف تحدید - ج

 . لل�حث الفرع�ة األهداف تحدید - ح

 . ال�حث أهم�ة تحدید - خ

 . ال�حث مقدمة لص�اغة األساس�ة صرالعنا تحدید - د

 . المقدمة لص�اغة الالزمة العناصر بها موظفا �حث�ة مقدمة كتا�ة - ذ

 : ال�حث مشكلة ص�اغة -٣

  للق�اس وقابلة واضحة لل�حث وتا�عة مستقلة متغیرات تحدید - أ

 . ودقیق محدد �شكل ال�حث عنوان كتا�ة - ب

 . تقر�ر�ة ع�ارة صورة فى ال�حث مشكلة ص�اغة - ت

 . المصاغة المشكلة فى ال�حث متغیرات بین القةالع توض�ح - ث

 . ال�حث تساؤالت تحدید - ج

 :تحدید فروض ال�حث  -٤

 تحدید نوع�ة الفروض المالئمة لل�حث . - أ

 تحدید فروض لل�حث منطق�ة وقابلة لإلث�ات . - ب

 تحدید العالقة المنطق�ة بین المتغیرات المستقلة والتا�عة . - ت

 ال�حث .تحدید المسلمات التى تستند الیها فروض  - ث

 تحدید النتائج المستن�طة من فروض ال�حث . - ج

ص�اغة الفروض ص�اغة علم�ة واضحة ومحددة ودق�قه وقابلة  - ح
 للق�اس .
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 :وضع حدود لل�حث  -٥

 تحدید الجوانب التى یتضمنها ال�حث . - أ

 تحدید المدة التى �غطیها ال�حث . - ب

 تحدید المجال المكانى لل�حث . - ت

 :تحدید اإلطار التجر�بى لل�حث  -٦

 د المجتمع العام للدراسة .تحدی - أ

 تحدید عینة ال�حث . - ب

 تحدید المنهج الذى تعتمد عل�ه الدراسة . - ت

 تحدید األدوات المستخدمة فى الدراسة . - ث

 تحدید إجراءات الدراسة . - ج

 :تحدید المصطلحات الرئ�س�ة فى ال�حث  -٧

تحدید المصطلحات الواردة فى عنوان ال�حث وفقًا للدراسات  - أ
 السا�قة .

 ًا إجرائ�ا لكل مصطلح رئ�سى �الدراسه مسار �حثه .كتا�ة تعر�ف - ب
 

تنم�ة مهارات ال�حث العلمى بجانبیها االدائي والمعرفي وعالقتها  ،را�عاً 
 :�البیئات التفاعل�ة القائمة على التطب�قات السحاب�ة 

إعداده ال�حث العلمى وأهمیته ومهارات  لمفهوممن خالل العرض السابق 
و�ر ال�حث العلمى ودعم تنم�ة مهاراته ضرورة فى أن تط ال�احث لدى اتضح 

عصر المعرفة وذلك استنادًا الى ما �فرضه طب�عة العصر من مستحدثات 
تكنولوج�ة تسهم �شكل أو �آخر فى تطو�ر آل�ات ال�حث العلمى وأدواته، األمر 
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) والتى هدفت ٢٠١٠كدراسة أمانى الحصان ( ،الذى أكدته العدید من الدراسات
ة توجهات �حوث التر��ة العلم�ة فى مؤسسات التعل�م العالى �شكل عام، الى دراس

وتقد�م أنموذج لتطو�ر�حوث التر��ة العلم�ة للوفاء �متطل�ات مجتمع المعرفة، وفد 
اسفرت نتائجها عن عدم تواءم وتوافق�ة توجهات �حوث التر��ة العلم�ة مع ما 

�ضرورة تنم�ة المهارات  یتطل�ه مجتمع المعرفة، ومن ثم أوصت تلك الدراسة
ال�حث�ة، والنهوض �األداء ال�حثى اإلبداعى، والنهوض �منظومة ال�حث العلمى 

 التر�وى، وجودة ال�حوث .

وفى ضوء ذلك واستثمارا لما �فرضه العصر من تقن�ات؛ قد عملت العدید 
من الدراسات على استثمار العدید من المستحدثات التكنولوج�ة وما تت�حه من 

ت و�یئات تعلم إلكترون�ه وغیرها فى �حث إمكان�ة تطو�ر ال�حث العلمى أدوا
الدور�ات  ،) والتى �عنوان٢٠٠٥ومهاراته، وقد أثبتت فاعلیتها، كدراسة الجابرى (

اإللكترون�ة ودورها فى خدمة ال�حث العلمى �المكت�ة الرئ�س�ة بجامعة السلطان 
ودورها فى دعم تطو�ر ال�حث  قابوس، وهدفت تلك دراسة الدور�ات اإللكترون�ة

العلمى، وذلك �التطبیق على الدور�ات الإللكترون�ة المقتناة �المكت�ة المركز�ة 
بجامعة السلطان قابوس، وقد استخدم ال�احث المنهج ال�حثى، وقد توصل ال�احث 
الى أن نس�ة المستخدمین للدور�ات اإللكترون�ة من التخصصات العلم�ة أعلى من 

% وفى  ٥١,٥دب�ة، حیث بلغت النس�ة فى األقسام العلم�ة التخصصات األ
% ٣٥,٥% كما بلغت نس�ة مستخدمى الدور�ات الورق�ة  ٤٨,٥األقسام األدب�ة 

% بینما جمعت الغالب�ة بین استخدام  ١٢,٩بینما مستخدمى الدور�ات اإللكترون�ة 
 %).٥١,٦النوعین و�لغت نسبتهم (

"واقع استخدام اإلنترنت فى ال�حث  ) �عنوان٢٠٠١وكذلك دراسة النجار(
العلمى لدى أعضاء هیئة التدر�س فى جامعة الملك ف�صل" والتى هدفت الى رصد 
هذا الواقع، من حیث مجاالت استخدام اإلنترنت فى ال�حث العلمى، وفروقات 
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اإلستخدام بین الجنسین من أعضاء الهیئة التدر�س�ة، ومعوقات هذا اإلستخدام. 
واسطة است�انة، ُوّزعت على است�انة، ُوزعت على عینة ُأجرى ال�حث ب

) فردًا من أعضاء الهیئة التدر�س�ة فى جامعة الملك ف�صل، لجمع ١٣٠قوامها(
المعط�ات المطلو�ة، وأشارت النتائج الى أن معظم أفراد العینة �ستخدمون اإلنترنت 

كما أشارت فى ال�حث العلمى �اعت�اره وسیلة مهمة فى ال�حث عن المعلومات، 
نتائج ال�حث الى وجود فروق بین الجنسین من أعضاء الهیئة التدر�س�ة �النس�ة 
الستخدام اإلنترنت، وأّن عدم توافر التدر�ب المناسب، جاء فى مقدمة معوقات 

 استخدام اإلنترنت.

) التى هدفت الى الكشف عن واقع ش�كة ٢٠٠٨ودراسة ع�سى الشماس (
من قبل طل�ة الدراسات العل�ا فى كل�ة التر��ة بجامعة  اإلنترنت فى ال�حث التر�وى،

دمشق، ومدى اإلستفادة من هذا اإلستخدام، وقد جاءت نتائج تلك الدراسة مؤكدًة 
على أن األس�اب األولى فى استخدامهم اإلنترنت فى ال�حث التر�وى، تعود الى 

حث التر�وى)، (سرعة الحصول على المعلومات، ورخص التكلفة المال�ة، وٕاثراء ال�
كما أكدت على أن أهم ممیزات استخدام اإلنترنت فى ال�حث التر�وى، تتمثل فى 
(الحصول على كم�ات كبیرة من المعلومات، وتوفیر الوقت والجهد، والحصول 
على معلومات جدیدة)، وأكدت الى أن ذلك �شیر الى تقدیر الطل�ة أهم�ة اإلنترنت 

در التقلید�ة، ولكنه �متاز عنها فى �عض كمصدر للمعلومات، �ضاف الى المصا
الجوانب، والس�ما السرعة والجّدة، كما وأوصت الى ضرورة متا�عة تدر�ب طل�ة 

 الدراسات العل�ا على استخدام اإلنترنت، وعدم اإلقتصار على الجانب النظرى.

كذلك سعت �عض الدراسات لتوفیر بیئة إلكترون�ة تفاعل�ة مالئمة لتدر�س 
) التى ٢٠١٣ت مناهج ال�حث منها دراسة محمد أحمد محمد الع�اسى(ودعم مقررا

توصلت الى فاعل�ة بیئة التعلم اإللكترونیى الشخص�ة فى تلب�ة اإلحت�اجات 
المعرف�ة وتنم�ة المهارات ال�حث�ة لدى طالب الدبلوم المهنى تخصص تكنولوج�ا 
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الى فاعل�ة تلك البیئة التعل�م �كل�ة التر��ة جامعة المنصورة، وأ�ضًا توصل ال�حث 
 فى تنم�ة اإلتجاه نحو استخدامها فى عمل�ة تعلمهم.

) التى هدفت الى تحدید نوع ٢٠١٤وأ�ضا دراسة ولید یوسف محمد (
دعامات التعلم األنسب فى بیئة ش�كات الو�ب اإلجتماع�ة، وذلك ف�ما یتعلق بتأثیره 

طالب الدراسات العل�ا فى كل من تنم�ة مهارات التخط�ط لل�حوث اإلجرائ�ة لدى 
وتنم�ة اتجاهاتهم نحو ال�حث العلمى، وفاعل�ة الذات لدیهم، وقد أسفرت نتائج 
ال�حث، لصالح المجموعتین، األولى التى درست فى بیئة ش�كات الو�ب 
اإلجتماع�ة من خالل دعامات التعلم العامة، كذلك المجموعة الثان�ة التى درست 

ه فقط، ولم تظهر فروق بین كل من الدعامات من خالل دعامات التعلم الموجه
العامة، والدعامات العامة والموجهة معًا فى ذات فى المتغیر�ن التا�عین السا�قین، 

 ٠,٠٥ ≤كذلك أشارت النتائج لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى 
 بین متوسطى درجات طالب المجموعات التجر�ب�ة الثالث یرجع للتأثیر األساسى
لنوع دعامات التعلم فى كل من التحصیل المعرفى المرت�ط �المهارة، واتجاه 

 الطالب نحو ال�حث العلمى .

أن البیئات التفاعل�ة التى تعتمد فى  یرى ال�احثواستنادًا الى ما سبق 
تصم�مها على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة �مكن أن تحدث تأثیرًا فى تدر�ب الطل�ة 

�مكنها أن توفر �ما أتاحته التطب�قات السحاب�ة من قابل�ة  إذ ،وتنم�ة مهاراتهم
للوصول ومساحات تخز�ن�ة وتعامل م�اشر مع مصادر المعلومات الرقم�ة دون 
النظر الى البرامج او العتاد المستخدم ؛ مما یهیئ الطالب للتفاعل الم�اشر مع 

عمل�ة تعلمه وُ�مكِّنه من إضافة مصادر التعلم الرقم�ة أثناء  ،مصادر تعلمه
فالطالب  ،وتعدیلها وتنو�ع مفرداتها، أى بنائها فى ظل النظر�ة البنائ�ة للتعلم

متفاعًال نشطًا یبنى جزئ�ات تعلمه و�نوع ممارساته وطرائق تعل�مه فى ظل بیئات 
تفاعل�ة تتشكل وفق إرادة المتعلم وطر�قة تعلمه، غیر أن ال�حث العلمى وما یتطل�ه 
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ث وتطو�ر أدواتها فى ظل عصر التقدم التكنولوجى، قد فرض من توس�ع آفاق ال�ح
على ال�احثین من طالب الدراسات العل�ا ضرورة تطو�ر مهاراتهم ال�حث�ة وكذلك 
 أدواتهم؛  للوصول الى مصادر المعرفة و�حثها ودراستها،  ولما كانت أحد أهم

 ،�ةلالداخ النوع�ة اتهكفاء ىلع تؤثر والتي �الالع ساتراالدلطل�ة  العامة المشكالت
 في ل�ةالط اههیواج ج�ةهمن صعو�ات وجودو  �حث،لل التخط�ط في ل�ةالط عفض

 ال�حثمهارات  ةلق ال�حث، كتا�ة في األساس�ة المهارات نقصوكذلك  ال�حث،
فإن ذلك یرجع من وجهة نظر ال�احث الى ،م)٢٠٠٤،عرفة نالدی صالح( ميلالع

ى وٕاعداد خطط ال�حوث العلم�ة، و�شكل قلة تدر�بهم على ممارسات ال�حث العلم
 �عتمدم منظ جيهمن تدر�ب إلي �ستند ال الجدد ن ال�احثو م �ه �قو  ما ف�عض  ،منظم

 ىلع نقادر� غیر همأنفس ن یجدو  ما غال�ا نال�احثی ؤالءفه والخطأ، المحاولة ىلع
 ,.Sargeant, J)ه ونتائج ال�حث ةلأسئ اهتفرضى الت التحد�ات مع التعامل

Mann, K., & Ferrier, S. ,وألن طل�ة الدراسات العل�ا غال�ًا ما   ،(٢٠٠٥
وقد ال یتوفر الى �عضهم فرص الوصول الى مصادر  ،�كونوا من أماكن مت�اعدة

المعرفة �المكت�ات و�حثها وتحلیلها، إضافة الى قلة الوقت المتوافر لدى �عضهم 
 لذلك، غیر عبء التكلفة الالزم لذلك.

دم توافر الفرص المالئمة لدى هؤالء الطل�ة  للتدر�ب على وهذا �شیر الى ع
وها؛ ومن ثم �مكن أن توفر تلك نح وتحفیزهم إعداد خطط ال�حوث العلم�ة و

التطب�قات السحاب�ة وفق البیئات اإللكترون�ة التفاعل�ة مجاًل واسعًا للطالب �مكن 
�ة الرقم�ة من خالله الوصول والتفاعل الم�اشر مع محتو�ات المصادر العلم

دون أدنى  ،وتخز�نها و�حثها وتحلیلها وتصن�فها وٕاعداد تقار�ر حولها وترجمتها
 ,Erkoc )وفى أقل وقت ممكن لذلك، ومن أى مكان، وذلك ما أكدته دراسة ،تكلفة

M. F. & Kert, S. B. استخدام �ةلفاع توض�ح إلى دفته والتي ،(٢٠١٠ 
 الحوس�ة الستخدام مقترح نموذج خالل من الجامعات، في السحاب�ة الحوس�ة
 استخدام م�ةهأ  إلى مت�اعدة، أماكن في �اتلك تتضمَّن التي الجامعة في السحاب�ة
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والممیزات فى  الفوائد من العدید من اهل لما الجامعات؛ في السحاب�ة الحوس�ة
 العمل�ة التعل�م�ة .

ن، یثمفهوم ال�حث العلمى وأهمیته لل�اح �احثللفي هذا المحور تبین 
وكذلك مهارات إعداد خطة ال�حث العلمى في تكنولوج�ا التعل�م، وأ�ضًا تبین 
لل�احث عالقة تنم�ة مهارات ال�حث العلمي بجانبیها االدائي والمعرفي �البیئات 
التفاعل�ة القائمة على التطب�قات السحاب�ة؛ واستفاد ال�احث من هذا المحور في 

 العلمى في تكنولوج�ا التعل�م.إنشاء قائمة مهارات إعداد خطة ال�حث 
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عبر بیئات  بتطب�قات الحوس�ة السحاب�ة وعالقتها دافع�ة االنجاز •
 : التعلم التفاعل�ة

 : Achievement motivationدافع�ة اإلنجاز  مفهوم ،أوالً 

ـــــــاره دافعـــــــًا، فـــــــإن  ـــــــتعلم هـــــــو اإلنجـــــــاز �اعت� ـــــــة لل إن أحـــــــد مصـــــــادر الدافع�
ه لعملـــــه �شـــــكل دافعـــــًا داخل�ـــــًا یدفعـــــه لالســـــتمرار فـــــى النشـــــاط إنجـــــاز الفـــــرد وٕاتقانـــــ

التعل�مـــــي، فـــــالمتعلم الـــــذى یتفـــــوق أو یـــــنجح فـــــى أداء مهمتـــــه التعل�م�ـــــة یـــــؤدى �ـــــه 
ذلـــــك و�دفعـــــه إلـــــى متا�عـــــة التفـــــوق والنجـــــاح فـــــى مهمـــــات آخـــــري (قاســـــم صــــــالح 

 )١٤١ ،٢٠٠٧النعواشى، 

مفهــــوم  " فــــى إدخــــال (١٩٣٨ ,Murray)و�رجــــع الفضــــل إلــــى "مــــوراى  
م"، أخـــــذ صـــــیته فـــــى  ١٩٣٨"الحاجـــــة لإلنجـــــاز" إلـــــى التـــــراث النفســـــي منـــــذ عـــــام "

الــــذیوع فــــى بدا�ــــة الخمســــینات مــــن خــــالل الدراســــات التســــعة والمتعمقــــة التــــى قــــام 
بهــــــــا "ماكل�النــــــــد" و"اتكنســــــــون" و"فیتــــــــر" ورفــــــــاقهم، ولقــــــــد عــــــــرف "مــــــــوراى" دافــــــــع 

ــــابرة والتحمــــل"، و  ــــه" الرغ�ــــة واألمــــل والمث �ركــــز تعر�ــــف "مــــوراى" لهــــذا اإلنجــــاز �أن
تحقیــــــــق األشــــــــ�اء التــــــــى یراهــــــــا اآلخــــــــر صــــــــع�ه، وســــــــرعة األداء،  ،الــــــــدافع علــــــــى

ــــــوق علــــــى  ــــــاز والتف ــــــوغ معــــــاییر االمت� ــــــات و�ل ــــــى العق� ــــــب عل واالســــــتقالل�ة، والتغل
ــــــــــدیرها  ــــــــــذات وتق ــــــــــزاز �ال ــــــــــیهم، واالعت ــــــــــوق عل ــــــــــذات ومنافســــــــــة اآلخــــــــــر�ن والتف ال

 ). ٥٤ ،٢٠٠٤�الممارسة الناجحة للقدرة (نائلة عوض،

دراســــة دافع�ــــة اإلنجــــاز مــــن علمــــاء الــــنفس اهتمامــــا أكبــــر ممــــا  ولقــــد لقیــــت
ـــــة اإلنجـــــاز مـــــن  ـــــف تعر�ـــــف دافع� ـــــدوافع اإلنســـــان�ة األخـــــرى، و�ختل ـــــه ال حظیـــــت �
�احـــــــث ألخـــــــر حســـــــب إطـــــــار عملـــــــه وٕاطـــــــار النظر�ـــــــة التـــــــى یتبناهـــــــا، فالدافع�ـــــــة 

ــــــات النســــــبي للســــــعي للن ــــــدى الفــــــرد یتمیــــــز �الث� جــــــاح، وهــــــذا لإلنجــــــاز اســــــتعداد ل
ـــــف اإلنجـــــاز  ـــــرات فـــــى موق ـــــى �ســـــتثار �مثی ـــــى الفـــــرد حت االســـــتعداد �ظـــــل كامنـــــًا ف
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ـــــــــه أن األداء ســـــــــ�كون وســـــــــیلة للنجـــــــــاح، وأن ســـــــــلوك اإلنجـــــــــاز �عكـــــــــس  ـــــــــین ل تب
مشـــــاعر یخـــــتص �عضـــــها �األمـــــل فـــــى النجـــــاح و�تعلـــــق الـــــ�عض اآلخـــــر �ـــــالخوف 

ر مــــن الفشـــــل، و�عــــرف ســـــلوك اإلنجـــــاز �أنــــه ســـــلوك موجـــــه نحــــو تنم�ـــــة أو إظهـــــا
ـــــــذین  ـــــــب إظهـــــــار قـــــــدرة منخفضـــــــة، فاألشـــــــخاص ال قـــــــدرة الشـــــــخص العال�ـــــــة وتجن
یرغبــــــون فــــــى النجــــــاح فــــــى مواقــــــف اإلنجــــــاز �قصــــــد أن قــــــدراتهم عال�ــــــه، �میلــــــون 
ـــــــك مـــــــن خـــــــالل  إلـــــــى تجنـــــــب الفشـــــــل حتـــــــى ال �عرفـــــــون �قـــــــدرات منخفضـــــــة، وذل
الســـــعي أو االجتهـــــاد مـــــن أجـــــل الوصـــــول إلـــــى مســـــتوى مـــــن االمت�ـــــاز أو التفـــــوق، 

عـــــة تعتبــــــر مكونـــــًا أساســـــ�ًا فــــــى دافع�ـــــة اإلنجـــــاز، وتعتبــــــر الرغ�ـــــة فــــــى وهـــــذه النز 
ــــى  ــــز األفــــراد ذوى المســــتوى المرتفــــع ف ــــار أساســــي تمی التفــــوق والنجــــاح ســــمة ومع�

 )١٩٤ ،٢٠٠٦دافع�ة اإلنجاز ( حسین أبو ر�اش، وأخرون، 

 دوافـــع االنجـــاز مــن أن دافـــع) ٣٢ ،٢٠٠٩الق�ـــالي( و�عتبــر "�حیـــى
 أعمـارهم عـن �صـرف النظـر ال�شـر بهـا مه یتصـفسـ وهـو الذات�ـة الكفا�ـة

فـي  والنجـاح جیـد �عمـل الق�ـام فـي الرغ�ـة فـي الـدافع هـذا و�تمثـل ومسـتو�اتهم،
 مكوناتـه ومـن األ�عـاد، متعـددة الـدوافع مـن اإلنجـاز دافـع و�عتبـر العمـل، ذلـك
 .لتحق�قه �سعى هدف وُ�ْعد وُ�ْعد الطموح المثابرة ُ�ْعد

 

و"نیــــــــــــرمین محمــــــــــــود  ،)٧ ،٢٠٠٨د(أحمــــــــــــعط�ـــــــــــه  وأجمـــــــــــع كــــــــــــال مــــــــــــن
أن الـــــدافع لالنجـــــاز رغ�ـــــه ذات�ـــــه توجـــــه الســـــلوك نحـــــو هـــــدف  )٣٢ ،٢٠٠٨(أحمـــــد

معــــین أال وهــــو الســــعى إلــــى تحقیــــق النجــــاح والتفــــوق و�ــــذل كــــل الجهــــد للحصــــول 
علــــى قــــدر أكبــــر مــــن النجــــاح واالمت�ــــاز فــــى جم�ــــع المواقــــف وتكمــــن ورآهــــا حاجــــة 

س الطالـــــب �اإلنجـــــاز �صـــــفه عامـــــة الطالـــــب إلـــــى النجـــــاح، وتـــــنعكس علـــــى إحســـــا
 ومحاولته لل�حث عما هو جدید.

ان الــــــدافع لالنجــــــاز هــــــي  )٣٥ ،٢٠٠٧(أحمــــــد أبــــــو حجلــــــة وتــــــذكر "امــــــل 
 الـداخلي، أو عمومـا التـوازن  لتحقیـق وغا�اتـه أهدافـه للفـرد ترسـم التـي الطاقـات
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 تسـتثیر الفـرد لـدى داخل�ـة حالـة الخارج�ـة، أو أنهـا البیئـة مـع التكیـف لـه تهیـئ
 هدف معین. تحقیق نحو وتوجیهه استمراره، على وتعمل سلوكه،

ـــــــــدافع لالنجـــــــــاز  )٤٥٥ ،٢٠٠٤(و�ـــــــــرى "فتحـــــــــى مصـــــــــطفى الز�ـــــــــات ان ال
دافــــع مركــــب یتمثــــل فــــى حــــرص الفــــرد علــــى إنجــــاز المهــــام التــــى یراهــــا اآلخــــرون 
ــــوق  ــــذات ومنافســــة اآلخــــر�ن والتف ــــى ال ــــوق عل ــــى العق�ــــات والتف ــــب عل صــــع�ة والتغل

خــــــالل اســــــتعداد ثابــــــت نســــــب�ًا فــــــى الشخصــــــ�ة �حــــــدد مــــــدى علــــــیهم، وذلــــــك مــــــن 
ســـــعى الفـــــرد ومثابرتـــــه فـــــى ســـــبیل تحقیـــــق أو بلـــــوغ نجـــــاح یترتـــــب عل�ـــــه نـــــوع مـــــن 
اإلشـــــ�اع فـــــى ضـــــوء مســـــتوى محـــــدد مـــــن االمت�ـــــاز، فیتجـــــه الســـــلوك م�اشـــــرة نحـــــو 
ــــــــالي �فضــــــــل ذوى  ــــــــوق، و�الت ــــــــاز والتف ــــــــه مــــــــن االمت� ــــــــاظ �مســــــــتو�ات معین االحتف

  :دافع�ةالمستوى المرتفع من ال

العمل على مهام تتحدى قدراتهم و�حیث تكون هذه المهام واعدة �النجاح،  - أ
 وال �قبلون �مهام �كون النجاح فیها غیر مؤكدًا أو مستح�ًال.

المهام التى �قارن فیها أدائهم �أداء غیرهم، كما یختارون مهام وأعمال أو  - ب
تهم والمهام التي مهن أكثر واقع�ة، ولدیهم قدرة أحداث تزاوج جید بین قدرا

 یختارونها.

اخت�ار مهام �كون لدیهم قدر من االست�صار �النتائج المتوقعة من العمل  - ت
 علیها وكم الوقت والجهد المطلوب لها اإلنجاز.

 فهـــو " )٦ ،٢٠٠٣( الحمیـــد عبـــد إبـــراه�م " فـــي تصـــورأمــا دافـــع االنجـــاز 
 واإلنجـاز مـل�الع المـرت�ط الجهـد إثـارة علـى تعمـل متعـددة األ�عـاد منظومـة
 لألهـداف، ومـن الممیـز اإلنجـاز ومدتـه بهـدف وشـدته ووجهتـه طب�عتـه وتحـدد

 وتقـدیر الصـعاب الجهـد وتحمـل بـذل فـي المثـابرة المنظومـة، هـذه أ�عـاد أهـم
 المســتمر نحــو والتوجــه األداء مــن أعلــى لمســتوى  والطمــوح الوقــت أهم�ــة

 ة. للمنافس والمیل األداء في �التمیز واالهتمام المستقبل
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على أن الدافع�ة لالنجاز هي نزعه  اتفقت الدراسات السا�قة، فقد ومما سبق
أو رغ�ة تستثیر المتعلم وتوجه سلوكه نحو تحقیق هدف معین یدفعه الى بذل 
الجهد إلنجاز األعمال وحدوث التفوق واالمت�از مما �حقق له التوازن الداخلي 

 و�هیئ له التكیف مع البیئة الخارج�ة. 

 :تكو�ن دافع�ة اإلنجاز ،ثان�اً 

قد تنشا الدافع�ة داخل�ا وهى ما تسمى �الدافع�ة الداخل�ة، وهى تلك التي 
تحدث عندما توجد لدى الفرد الرغ�ة الداخل�ة التي تدفعه لفعل شيء ما إما ألن 
هذا الفعل سوف یجلب له الشعور �اللذة أو السعادة أو ألن هذا الفعل أو السلوك 

لنس�ة له أو ذو دالله أخالق�ه خاصة ففي البیئات ثالث�ة األ�عاد ذو أهم�ه خاصة �ا
یجد أش�اء كثیرة تستثیر دافعیته الداخل�ة وتثیر لد�ة القلق والرغ�ة في المحاكاة 
والتقلید في عمل تصم�م لشكله الخارجي ومظهرة "كأفاتر" أو تصم�م مشهد تعل�مي 

 أو شاشه أو بناء مبنى آثري.

خارج�ة، وهى تلك التي تحدث عندما �كون الطالب وقد تكون الدافع�ة 
مجبرًا على أداء شيء ما أو السلوك �طر�قه معینه �سبب تأثیر �عض العوامل 
الخارج�ة عل�ه مثل الحصول على درجات مرتفعة في االمتحان أو الحصول على 
 مكافآت مال�ه أو إظهار قدراته وتفوقه بین زمالئه فى البیئة إذا طلب منه المعلم

 عرض أعماله أمام زمالئه فى البیئة.

و�وجد نوعًا آخر من الدافع�ة وهى الدافع�ة المستدخله، وهى تلك الدوافع 
التي كانت خارج�ة المنشأ، ثم تم إستدخلها �مرور الوقت لتص�ح جزءًا من أهداف 

 .فرد أو جزءا من منظومته الق�م�ةال

كانت تلك الخبرة مجرد فالدافع�ة هى مفتاح لكل الخبرات التعل�م�ة سواء 
محاوله من طفل صغیر لر�ط شر�ط حذائه أم كانت خبرة طالب كان �قضى 
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ساعات عدیدة فى كتا�ة �حثه، و�رى أ�ضا درجة صعو�ة المهمه ل�س �الشيء 
المهم، وٕانما المهم هو وجود تلك القوة الدافعة وراء قدرة ذلك الطالب على الحصول 

ورغبته فى تحقیق الفهم وهذا ما نعرفه على أنه  على المعلومة أو الق�ام �المهمة
الدافع�ة الداخل�ة، وهي أ�ضا ذلك السلوك الذى �ظهر عندما ینخرط الفرد فى 
نشاط ما ومن أجل ذلك النشاط ذاته ول�س من أجل أي شيء آخر، أما الدافع�ة 
الخارج�ة فهى ذلك السلوك الذى تحكمه الحوافز أو البواعث الخارج�ة وال تشكل 

 جزء من ذلك النشاط.

غال�ًا ما تكون الدافع�ة الخارج�ة ومعززتها سب�ًا فى ظهور الدافع�ة الداخل�ة 
لدى الطالب، حیث �طور هؤالء الطالب نوعًا من الحب العمیق لمادة علم�ه ما، 
على الرغم من أن الحافز األول لدراستها كان دافعا خارج�ا ذو عائد مادي 

 ملموس.

لنجاح األكاد�مي قد تكون خارج�ة فى المرحلة الثانو�ة ن الدافع�ة نحو اإ
حیث �كون هدف الطالب الرئ�سى هو الحصول على درجات مرتفعة تمكنه من 
االلتحاق �الجامعة، كما أنه یتحتم عل�ه االلتزام �أداء الواج�ات واالمتثال لمتا�عة 

عند االلتحاق  الوالدین والمعلمین له، إال أن معظم هذه العوامل تبدأ فى التغیر
�الجامعة حیث یتمتع الطالب �قدر كبیر من الحر�ة، سواء كان ذلك على المستوى 
الشخصي ف�ما یتعلق �حضور المحاضرات وااللتزام �القواعد الجامع�ة أو ف�ما 
یتعلق �حر�ته فى اخت�ار الدراسة األكاد�م�ة التى یرغب فى االلتحاق بها، وهذا 

الذى یجبره على االستمرار فى النشاط التعل�مي، وهنا معناه غ�اب الدافع الخارجي 
 INTRINSIC�ص�ح الطالب فى حاجة إلى وجود نوع آخر من الدوافع الداخل�ة 

MOTIVES التى تدفعه الى مواصلة التعل�م، وقد أثبتت األ�حاث الخاصة  " "
بتعل�م الك�ار أن المتعلمین �كونون أكثر دافع�ة عندما یرون أن هناك عالقة 
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 ،٢٠٠٨سید،  و�ین حاجاتهم واهتماماتهم (عط�ه وارت�اط بین ما �قومون بتعلمه
٢٤  (.   

 :العوامل المؤثرة فى دافع�ة اإلنجاز :ثالثاُ 

 كما أشار كًال من یوجد عدد من العوامل التي تؤثر علي الدافع�ة لإلنجاز 
، وهى )١٢ ،٢٠٠٩عبد الرحمن،  أحمد )، (�حیى٧٥ ،٢٠٠٦، عوض(سل�مان 

 :آلتىكا

هناك نوعان لدافع�ة اإلنجاز، قد   ،طب�عة دافع�ة اإلنجاز لدى المتعلم -١
تكون إلحراز النجاح أو تجن�ًا للفشل، و�مكن تلخ�ص خصائص أصحاب الرغ�ة 

 :العال�ة فى النجاح وهي

 االهتمام �التمیز والتفوق فى حد ذاته �اعت�اره مكافأة داخل�ة. - أ

 لبواعث الماد�ة.عدم االهتمام �المكافآت الخارج�ة وا - ب

االتجاه السلبي نحو المهام التى یتطلب االنتهاء منها كثیرًا من النجاح  - ت
 " ر�ما خوف من الفشل"

المیل إلى العمل مع جماعات من الخبراء ول�س من األصدقاء عندما  - ث
 تتاح لهم حر�ة االخت�ار.

 تفضیل المواقف التى یتضح فیها أن الفرد مسئول عن أداء المهام. - ج

د على األحكام المستقلة فى تقو�م األداء ول�س على أحكام االعتما - ح
 اآلخر�ن "التقو�م الذاتى"

النزوع إلى المهام ذات األهداف الواضحة خاصة األهداف متوسطة  - خ
 وطو�لة المدى.
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البیئة المنزل�ة التى تشجع اإلنجاز واالستقالل  ،البیئة الم�اشرة للطالب  -٢
النجاح �صرف النظر عن المستوى وتقدر النجاح تؤدى إلى ز�ادة دافع�ة 

 االجتماعي االقتصادى.

تؤثر خبرات النجاح والفشل فى مختلف  ،خبرات النجاح والفشل  -٣
المتعلمین، فالمتعلمین من ذوى الرغ�ة العال�ة فى النجاح �سعون للمهام التى 
تتضمن قدرًا كاف�ًا من التحدي وفى مستوى متوسط من الصعو�ة، أما ذوو الرغ�ة 

 ب الفشل فیجب أن �قدم إلیهم المهام السهلة نسب�ًا.فى تجن

تلعب الجاذب�ة النسب�ة للعمل دورًا مهمًا فى ز�ادة أو  ،درجة جاذب�ة العمل  -٤
 خفض دافع�ة اإلنجاز، وهو ما قد یتحقق فى تصم�م برامج الوسائط المتعددة.

  الدافع، هذا درجة في یختلفون  األفراد إن ،النجاح إلى للوصول الدافع  -٥
 یواجه أن الممكن فمن لتجنب الفشل،  دافعهم درجة في یختلفون  أنهم كما

 فیها، للنجاح �حماس تمهیداً  أدائها على أحدهما ُ�قبل المهمة، نفس شخصان
 النزعة لتجنب إن والمتوقع الفشل، تجنب خاللها من �حاول �طر�قة الثاني و�قبل
القو�ة  النزعة وهذه نجاح،ال لتحصیل النزعة من أقوى  الثاني الشخص عند الفشل
 وتحدیده متكررة، فشل بخبرات الفرد مرور نتیجة متعلمة تبدو الفشل لتجنب

 ممكنة الفشل أو النجاح احتماالت تكون  عندما أما �حققها، أن ال�مكن ألهداف
 الفرد، عند السا�قة الخبرات على �عتمد المهمات من بهذا النوع للق�ام الدافع فإن
 الصع�ة لنجاحا �شروط یرت�ط و

 .المهمة بتلك المرت�طة

 في للمرور الفرصة الفرد تعطي السهلة المهمات إن ،النجاح احتماالت -٦
 أما عنده، الموجودة النجاح لتحصیل درجة الدافع كانت مهما نجاح خبرة

 في أما أدائها، على القدرة أن عندهم یرون  ال األفراد فإن جدا الصع�ة المهمات



 
 

 
بیئات التعلم التفاعلیة و :  الفصل الثانى   

 اإلنجازعالقتھا بتنمیة مھارات البحث العلمي ودافعیة الحوسبة السحابیة وتطبیقات 
 

≠ ±µ∂ ≠ 
 

 النجاح تحصیل درجة دافع في الواضحة الفروق  فإن طةالمتوس المهمات حالة
 .الدافع بتفاوت ومتفاوت واضح �شكل المهمة على األداء في تؤثر

 الوقت وفي حافزا، -ذاته حد في – النجاح �عتبر ،للنجاح ال�اعثة الق�مة  -٧
 من أقوى  تأثیرٍ  ذا حافزا �شّكل األكثر صعو�ة المهمات في النجاح فإن نفسه

 فإن ما، اخت�ار عن فقرات اإلجا�ة صعو�ة، مثًال عند األقل لمهماتا في النجاح
 �عمل كحافز نجاحا �حقق االخت�ار، من فقرة  ( ٤٥ ) عن یجیب الذي الفرد
 .فقط فقرة ( ٣٥ ) عن یجیب لفرد النجاح حافز من أقوى 

 :اإلنجاز دافع أنماط:را�عاً 

 ل�شمل �ه االهتمام زاد لذا السلوك، من مت�اینة أنواع من اإلنجاز دافع یتشكل
 من وتنمیته اكتسا�ه �مكن أنه خاصة ونفس�ة، وتر�و�ة اجتماع�ة عالقته �متغیرات

 واألنماط األنواع هذه لكل ونظرا �ه المح�طة البیئة الطالب مع تفاعل خالل
التال�ة  التسعة األ�عاد من اإلنجاز دافع یتكون  فقد وتفاعالتها، وعالقاتها المت�اینة

 )٤٧ ،٢٠٠٤(، "نائلة سلمان عوض)٣١ ،٢٠٠٧(حجلة أبو دأحم "أمل

 یرغب الذي اإلنجاز مستوى (Academic Aspiration) : األكاد�مي  الطموح .١
 .تحق�قه �ستط�ع أنه �شعر الذي أو إل�ه الوصول في المتعلم

 الهدف، نحو للوصول الطالب میل ز�ادة مدى (Success) : للنجاح  التوجه .٢
 الفشل. وتجنب النجاح على للحصول ما هدبج الطالب ق�ام إنه أو

 إل�ه �سند ما نحو و�حماس قوي  بدافع الطالب شعور عن و�عبر : للعمل التوجه .٣
 أعمال. من

 قوي  �میل الطالب شعور (Need for Achievement) : للتحصیل الحاجة .٤
 .الح�اة في أعمال من �ه �قوم ما كل إنجاز في النجاح إلحراز
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 والفهم، المعرفة إلى الحاجة  (Cognitive Drive) :المعرفي الحافز .٥
 الطالب بین المت�ادلة التفاعل عمل�ات من المشكالت و�نشأ وحل واالست�عاب،

 ومحاوال  المهمة هذه لمتطل�ات مدركا إل�ه مما یجعله الموكلة التعل�م�ة والمهمة
 .علیها الس�طرة

 ل�س ما همةم على الطالب مثابرة هو (Ego Enhancement) :األنا  إعالء .٦
 وجودها وتأكید االجتماع�ة �المكانة الشعور تأمین بدافع وٕانما المعرفة أجل من

 .الذات وتقدیر اإلحساس نشأة عل�ه مما یترتب الجماعة وسط

 على الس�طرة الطالب محاولة (Need Affiliation) :االنتماء  إلى الحاجة .٧
 أول�اء موافقة تتطلب التيو  التعل�م�ة، المواقف في تعلمها منه المهام المطلو�ة

 االجتماع�ة المكانة لتحقیق ذاته تكو�ن في یؤثرون  ومعلمین ممن أ�اء من األمور
 مع وعاطف�ة وجدان�ة عالقات إنشاء في المیل أو الرغ�ة أنها أو یر�دها التي

  خاص وجه على الطالب ح�اة في المهمة والجماعات واألفراد عام �شكل اآلخر�ن

 نفس�ة حالة  (Opportunism Tendency) :االنتهاز�ة – الوصول�ة النزعة .٨
 وحب األنا على وترتكز اآلخر�ن على واالتكال الدافع�ة بتدني تتسم مر�حة غیر

 .الذات

 عن تنجم شعور�ة حالة(Sentimental Stability) : العاطفي  االستقرار .٩
 الحب بجوانب و�تمثل واالجتماعي األسري  ومح�طه ذاته الطالب عن رضي
 .بیئته وأقرانه مع واالنسجام والمودة

 

 :طالب ذوى دافع�ة االنجاز المرتفعخصائص ال :اً خامس

�عد تعرض الطالب للبیئات االفتراض�ة ثالث�ة األ�عاد تزداد لدي الطالب 
 : )٤٥ ،٢٠٠٨الخصائص التال�ة (نیرمین محمود أحمد، 
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جاز أن إذ یجب على مرتفعى اإلن :Degree of Success"درجة النجاح " .١
یتأكدوا ما إذا كانت جهودهم لحل مشكلة ما قد نجحت أو ال، ونتیجة لذلك تكون 

ال�حوث العلم�ة، واألعمال  ،�عض المهن أكثر جاذب�ة لمرتفعي اإلنجاز مثل
التجار�ة، والصناع�ة، وال�حوث، والمجاالت األخرى التى �مكن ق�اس نجاح جهود 

 أدائه بوضوحالفرد فیها أو تقدیر أي جانب من جوانب 

وتعنى الثقة فى قدراته الخاصة على حل  :Self-confidence"الثقة �النفس " .٢
المشكالت التى یواجهها، فإذا سأل الطالب فى بدا�ة ح�اتهم الجامع�ة، مثَال ما إذا 
كانوا �عتقدون أنهم سینجحون فى النها�ة بدرجة فوق المتوسط، او تحت المتوسط، 

یلون الى أن �كونوا واثقین من أدائهم س�كون أفضل فنجد أن مرتفعي اإلنجاز �م
من المتوسط، وهناك جانب آخر من جوانب الثقة �النفس لدى مرتفعي دافع�ة 
اإلنجاز یتمثل فى أنه �میل إلى أن یرتاب و�شك فى آراء الخبراء، وأنه بدال من 

ة ذلك �كون رأ�ه الخاص فى كثیر من الشئون حتى ولو لم �كن لد�ه معرفة عم�ق
 وخبرة بها.

كما یتمیز األشخاص ذوى دافع�ة اإلنجاز المرتفعة �مستوى عالي من الطموح  .٣
المرتفع، والسلوك الذى تنخفض ف�ه المغامرة، والقابل�ة للتحرك لألمام، والمثابرة، 
والرغ�ة في إعادة التفكیر فى العق�ات، وٕادراك سرعة مرور الوقت، واالتجاه نحو 

قدیر، والرغ�ة فى األداء األفضل، واخت�ار مواقف المستقبل، وال�حث عن الت
 المنافسة ضد مواقف العاطفة.

كما أن لدیهم القدرة على تحمل المسئول�ة، والقدرة على تحدید الهدف، والقدرة  .٤
على استكشاف البیئة، والقدرة على التخط�ط لتحقیق الهدف، والقدرة على تعدیل 

التنافس مع اآلخر�ن، والسعي نحو اإلتقان المسار، والقدرة على التنافس مع الذات و 
 والتمیز، واالنجاز الفر�د المتمیز، واالستغراق فى العمل الطو�ل.
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 Elizabeth)كما أظهرت عدید من الدراسات مثل دراسة "الیزاب�س فرنش"  .٥
G.French)   أن من كان ذا دافع قوى إلى االنجاز یتعلم االستجا�ات �صورة

افع المنخفض إلى اإلنجاز، إال انه ال �مكن الحكم أحسن وأسرع من أصحاب الد
�أن األفراد ذو الدافع القوى الى االنجاز �كون أداؤهم أفضل �طر�قة تلقائ�ة في كل 
األعمال، فإنهم ال یتفوقون في األعمال المملة الروتین�ة التي ال تنطوي على شيء 

) �عض ٢٩ ،٢٠٠٨، أحمدمن التحدي، وعرضت دراسة (عط�ه عط�ه 
 :لخصائص لذوي الدافع�ة المرتفعة وهيا

 السعي نحو اإلتقان والتمییز. - أ

 القدرة على تحمل المسؤول�ة. - ب

 القدرة على تحدید الهدف. - ت

 القدرة على استكشاف البیئة. - ث

 القدرة على التخط�ط لتحقیق الهدف. - ج

 القدرة على تعدیل المسار. - ح

 القدرة على التنافس مع الذات. - خ

جتمع الذى تش�ع لدى أبنائه مثل هذه الخصائص وقد اتفق ال�احثون على أن الم
 �كون مجتمعا ممیزا �سعى لإلتقان والتمیز.

 : المنخفضاإلنجاز ذوي دافع�ة  الطالبخصائص  :اً سادس

 ,١٩٩٧ ,Chapman& Tunner ;٣٨.p ,١٩٩٧ ,Bandura( �شیر كل من
p.خصائص عدة، فهم أشخاص ألفراد ذوى دافع�ة اإلنجاز المنخفضةل أن) ٧٠٩ 

ینشغلون �النقائص، و�هملون ، �ستسلمون �سرعة للفشل، دیهم طموحات منخفضةل
ل�س لدیهم مثابرة أو أمل مما ، فاشلةالیركزون على النتائج ، المهام المطلو�ة
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، یتجنبون العمل أو المشاركة في األنشطة یجعلهم یتسمون �االكتئاب والتشاؤم
طموحاتهم وتوقعاتهم المستقبل�ة  ،لدیهم مفهوم ذات سلبي، ا من العمل�ملون سر�عً 

ال �حاولون أن �سلكوا سبل ، �كونون أكثر استجا�ة للفشل من النجاح، متواضعة
یتجنبون المشكالت وسرعان ما ، ال �میلون إلى التعاون ومساعدة أقرانهم، النجاح

 .    یتوقفون عند حلها عندما تواجههم المصاعب
  

 :الطالب دور دافع�ة اإلنجاز فى ح�اة :سا�عاً 

) دور دافع�ة اإلنجاز في ح�اة ٤٠ ،٢٠٠٨لقد حددت (نیرمین محمود احمد، 
 :الطالب كالتالي

إن دافع�ة اإلنجاز العال�ة تز�د من قدرة الطالب على ض�ط أنفسهم فى  .١
العمل الدءوب لحل المشكلة، وأنها تمكنهم من وضع خطط محكمه للسیر 

 حل.علیها ومتا�عتها �شكل حثیث للوصول إلى ال

�متاز الطالب ذو الدافع�ة العال�ة لإلنجاز �قدراتهم على وضع تصورات  .٢
مستقبل�ه معقولة ومنطق�ة فى مواجتهم للمشكالت، والتى تمتاز �أنها متوسطة 

 الصعو�ة و�مكن تحق�قها.

إن الدافع�ة لإلنجاز العال�ة تحفز الطالب على مواجهة المشكلة والتصدي  .٣
لى كل الصعو�ات والعق�ات التى تعترضهم، لها، ومحاولة حلها والتغلب ع

وأن هذه الفئة من المتعلمین تعمل على أداء المهمات المعتدلة الصعو�ة، وهم 
مسرورون و�بدون موجهین نحو العمل بهمه عال�ه، وعلى العكس من ذلك، 
فإن منخفضي دافع�ة اإلنجاز یتجنبون المشكالت، وسرعان ما یتوقفون عن 

 المصاعب.حلها عندما یواجهون 

إن دافع�ة اإلنجاز العال�ة تقف وراء عمق عمل�ات التفكیر والمعالجة  .٤
المعرف�ة، وأن المتعلمین یبذلون كل طاقتهم للتفكیر واإلنجاز إذا كانوا 
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مدفوعین داخل�ا، وفى هذه الحالة فإن أغلب األفراد �عتبرون أن المشكلة تحد�ًا 
لتوازن المعرفي، و�لبى شخص�ًا لهم، وأن حلها یوصلهم إلى حاله من ا

حاجات داخل�ه لدیهم، و�التالي یؤدى حتما إلى تحسین ورفع تحصیلهم 
األكاد�مي الذى هو فى األصل مستوى محدد من اإلنجاز أو براعة فى العمل 

 المدرسي أو براعة فى األداء فى مهارة ما أو فى مجموعة من المعارف.

ة علــــــى مســــــتو�ات أداء إن القــــــوة الدافعــــــة لإلنجــــــاز تســــــاهم فــــــى المحافظــــــ .٥
ـــــة  ـــــك مـــــن خـــــالل العالق ـــــة، و�تضـــــح ذل ـــــه خارج� مرتفعـــــة للطـــــالب دون مراق�
الموج�ــــــة بــــــین دافع�ــــــة اإلنجــــــاز والمثــــــابرة فــــــى العمــــــل واألداء الجیــــــد �غــــــض 
النظــــر عــــن القــــدرات العقل�ــــة للطــــالب، و�هــــذا تكــــون دافع�ــــة اإلنجــــاز وســــیلة 

ـــــــــوء �الســـــــــلوك األكـــــــــاد�مي المـــــــــرت�ط �النجـــــــــاح أو ـــــــــدة للتنب ـــــــــى  جی الفشـــــــــل ف
 المستقبل.

إن الدافع�ــــــة لالنجــــــاز حالــــــة متمیــــــزة مــــــن الدافع�ــــــة العامــــــة، وتشــــــیر إلــــــى  .٦
ــــــف التعل�مــــــي  ــــــاه فــــــي الموق ــــــد الطالــــــب تدفعــــــه إلــــــى االنت� ــــــة داخل�ــــــة عن حال
واإلق�ـــــال عل�ـــــه بنشـــــاط موجـــــه، واالســـــتمرار ف�ـــــه حتـــــى یتحقـــــق الـــــتعلم وعلـــــى 

ــــــتعلم وز  ــــــة نحــــــو ال ــــــارة الدافع� ــــــإن مهمــــــة إث ــــــك ف ــــــرغم مــــــن ذل ــــــق ال ــــــادة تحقی �
اإلنجــــــاز ال تلقــــــى علــــــى عــــــاتق المدرســــــة فقــــــط، وٕانمــــــا هــــــى مهمــــــة �شــــــترك 
فیهـــــــا كـــــــل مـــــــن البیـــــــت والمدرســـــــة معـــــــًا، و�عـــــــض المؤسســـــــات االجتماع�ـــــــة 
أخـــــــرى، فالدافع�ــــــــة لالنجـــــــاز والتحصــــــــیل علـــــــى عالقــــــــة وث�قـــــــة �ممارســــــــات 
ـــــــائج الدراســـــــات أن الطـــــــالب الـــــــذین  ـــــــد أشـــــــارت نت التنشـــــــئة االجتماع�ـــــــة، فق

فع�ــــــــــة مرتفعــــــــــة للتحصــــــــــیل كانــــــــــت أمهــــــــــاتهم یؤكــــــــــدن علــــــــــى یتمیــــــــــزون بدا
ـــــت ـــــب فـــــى البی ـــــزون بدافع�ـــــة منخفضـــــة فقـــــد  ،اســـــتقالل�ة الطال أمـــــا مـــــن یتمی

 وجد أن أمهاتهم لم �قمن بتشج�ع االستقالل�ة لدیهم.



 
 

 
بیئات التعلم التفاعلیة و :  الفصل الثانى   

 اإلنجازعالقتھا بتنمیة مھارات البحث العلمي ودافعیة الحوسبة السحابیة وتطبیقات 
 

≠ ±∂≤ ≠ 
 

 بینـت حیـث والمرتفعـة، المنخفضـة الدافع�ـة ذوي  بـین فـروق  هنـاك .٧
 أكثـر �كونـون  تفعـةالمر  ذوي الدافع�ـة أن المجـال هـذا فـي ال�حـوث نتـائج
 وعلــى وظــائفهم فــي ترق�ــات علــى و�حصــلون  المدرســة، فــي نجاحــا

 المنخفضـة، كـذلك الدافع�ـة ذوي  أكثـر مـن أعمـالهم إدارة فـي نجاحـات
 الصـعو�ة متوسـطة مهـام اخت�ـار إلـى �میلـون  العال�ـة الدافع�ـة ذوي  فـإن

 التحـدي تـوفر لعـدم جـدا السـهلة المهـام تحـد�ا، و�تجنبـون  تتضـمن والتـي
 احتمـاالت الرتفـاع "ر�مـا جـدا الصـع�ة المهـام یتجنبـون  أنهـم كمـا فیهـا،
 فیها". الفشل

ولــــــذلك تــــــم إســــــتخدم دافع�ــــــة اإلنجــــــاز كمتغیــــــر ضــــــمن متغیــــــرات ال�حــــــث  .٨
ــــرات ومحفــــزات وأدوات  ــــتعلم التفاعل�ــــة مــــن مثی ــــات ال ــــك لمــــا لبیئ الحــــالي، وذل

اتهم تســـــــتثیر دافع�ـــــــة الطـــــــالب نحـــــــو مـــــــادة الـــــــتعلم، وتنمـــــــى مهـــــــاراتهم وقـــــــدر 
التحصـــــــــــیل�ة، وهـــــــــــذا بـــــــــــدورة �شـــــــــــجعهم علـــــــــــى الممارســـــــــــة أو األداء لهـــــــــــذه 
ــــد مــــن  ــــاة الیوم�ــــة ممــــا یز� ــــى الح� ــــى مجــــال العمــــل، وف المهــــارات مســــتقبل�ًا ف

 الحافز والدافع ومعنو�ات الطالب نحو العمل فى مجال التخصص.
 

ـــــد تركـــــى، وآخـــــرون  ـــــارة  )٢٠١١(ولقـــــد أوصـــــت دراســـــة "فر� ـــــى إث �العمـــــل عل
ب لتأثیرهـــــا الكبیــــر علـــــى التحصـــــیل األكــــاد�مي لـــــدى الطـــــالب عـــــن دافع�ــــة الطـــــال

طر�ـــــــق تشـــــــج�عهم وتعز�ـــــــز ســـــــلوك�اتهم وتنو�ـــــــع األنشـــــــطة واألســـــــالیب التدر�ســـــــ�ة 
ـــــد مـــــن الدراســـــات حـــــول الدافع�ـــــة  ـــــروتین، وضـــــرورة إجـــــراء المز� واالبتعـــــاد عـــــن ال
لـــــدى أعمـــــار مختلفـــــة،  حیـــــث هـــــدفت الدراســـــة إلـــــى معرفـــــة العالقـــــة بـــــین الدافع�ـــــة 

لــــــم القــــــراءة والكتا�ــــــة لــــــدى طل�ــــــة الصــــــف الســــــادس اإلبتــــــدائى للدارســــــین فــــــي وتع
ـــــــة فـــــــى المملكـــــــة األردن�ـــــــة الهاشـــــــم�ة، وقـــــــد أســـــــتخدمت أدوات  المـــــــدارس الحكوم�
ــــــــائج وجــــــــود أثــــــــر  ــــــــار الــــــــدافع لإلنجــــــــاز واخت�ــــــــار تحصــــــــیلى، وأشــــــــارت النت اخت�

 للدافع�ة على تعلم القراءة والكتا�ة. 
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ـــــــى تســـــــهیل فهـــــــ ـــــــة ف ـــــــث تســـــــهم الدافع� ـــــــى حی ـــــــرة ف ـــــــف المحی م �عـــــــض المواق
ــــــد المعــــــززات،  ــــــز، وتحدی ــــــة التعز� الســــــلوك اإلنســــــانى، وهــــــى مهمــــــة لتفســــــیر عمل�
ــــى  وتوج�ــــه الســــلوك نحــــو هــــدف معــــین، والمســــاعدة فــــى التغییــــرات التــــى تطــــرأ عل

 عمل�ة تحكم المثیرات فى السلوك، والمثابرة على سلوك معین حتى ینجز.

ر مــــن مجــــرد الرغ�ــــة فــــى عمل�ــــة وتتطلــــب الدافع�ــــة نحــــو ال�حــــث العلمــــى أكثــــ
ال�حـــــث، فقــــــراءة تقر�ـــــر �حثــــــى مـــــا عــــــدى مـــــرات قــــــد یـــــدل علــــــى المثـــــابرة، ولكــــــن 
الدافع�ـــــة نحــــــو ال�حــــــث العلمــــــى تتضــــــمن أســــــالیب ومهــــــارات لل�حــــــث الجیــــــد، ذات 
جــــــــدوى، مثــــــــل المطالعــــــــة، والقــــــــراءة الناقــــــــدة، والتفكیــــــــر فــــــــى موضــــــــوع محـــــــــدد، 

ع معلومـــــات عنهـــــا، وتلخـــــ�ص والشـــــعور �مشـــــكلة �حث�ـــــة معینـــــة، وتحدیـــــدها، وجمـــــ
 دراسات سا�قة، والتخط�ط لإلجراءات المناس�ة لتنفیذها.

و�وجد خلط كبیر بین الدافع�ة الداخل�ة والدافع�ة الخارج�ة، نظرًا للتداخل فى 
المستوى الذى �كون ف�ه الفرد مدفوعًا داخل�ًا أو خارج�ًا، وفى معظم األح�ان یؤدى 

الى تكو�ن دافع�ة داخل�ة، والعكس أح�انًا �كون حصول الفرد على مكافأة خارج�ة 
صح�حًا، ومن ذلك �ستفاد فى مجال التعل�م والتعلم أن �حرص المعلم على فهم 
جوانب الدافع�ة لدى المتعلمین وعوامل تنمیتها، و�حرص على ك�ف�ة إثارتها لدیهم 

(Feststo & McClure,٢٠٠٥٬١٢٥) . 

)، �ضرورة اإلهتمام ٢٠١١ة الهلول(ولقد أوصت الكثیر من الدراسات، كدراس
) ٢٠١١�موضوع الدافع�ة لدى المعلمین وطل�ة الجامعات، وأوصت دراسة مناعى(

�ضرورة تنش�ط حركة ال�حث العلمى فى الجامعة، وٕایجاد استراتیج�ة لتوظ�فه فى 
) الى ضعف ٩٠، ٢٠١٠( تنم�ة المجتمع المحلى، كما توصلت دراسةالخر�جى

طبیق أدوات ال�حث العلمى، وقلة الدافع�ة لدى ال�احثات نحو المهارات الالزمة لت
 ال�حث العلمى.

 



 
 

 
بیئات التعلم التفاعلیة و :  الفصل الثانى   

 اإلنجازعالقتھا بتنمیة مھارات البحث العلمي ودافعیة الحوسبة السحابیة وتطبیقات 
 

≠ ±∂¥ ≠ 
 

الحوس�ة السحاب�ة واألسس قات الدافع�ة لإلنجاز وعالقتها بتطب� :امناً ث
 :النظر�ة لتصم�مها داخل البیئة التفاعل�ة لل�حث 

 مـــــن كـــــل أشـــــار فقـــــد م،علالـــــت م�ـــــةعل لنجـــــاح أساســـــ�ِّا شـــــرًطا الدافع�ـــــة تعــــدُّ  
 مجموعــة إلــى )(٢٠٠٩ .Blees, I. & Rittberger, M ور�ّتبیرقــر �مییــز
 الدافع�ــــــة اهــــــومن اإلنترنــــــت، شــــــ�كة عبــــــر معلالــــــت لتطبیــــــق واألســــــس الم�ــــــادئ مــــــن

ــــــت نحــــــو ــــــث م؛علال ــــــد حی ــــــز أن الب ــــــت �حفِّ ــــــي معلال ــــــر اإللكترون ــــــت شــــــ�كة عب  اإلنترن
 خــــــــالل مــــــــن مــــــــینعلالمت مــــــــون علالم �حفــــــــز وأن وفّعــــــــال، فــــــــردي �شــــــــكل معلالمــــــــت
ــــت نظــــام عبــــر مهــــل حــــاتاإلقترا وتقــــد�م النقاشــــات، فــــي اركةالمشــــ  اإللكترونــــي معلال

 الدافع�ــــــــة أن) ٥، ٢٠١٣ ،أحمــــــــد صــــــــادق( ذكــــــــر وقــــــــد. اإلنترنــــــــت ىعلــــــــ القــــــــائم
 مــــن تعــــدُّ  اهــــإن حیــــث الو�ــــب؛ صــــفحات بــــین ومــــاتعلالم انســــ�اب ز�ــــادة فــــي مهُتســــ

 مـــــین،علمتال لـــــدى معلالـــــت حصـــــول و�التـــــالي ومـــــات؛علالم لتـــــدفق الرئ�ســـــة العوامـــــل
ــــــع مــــــا ذاهــــــو  ــــــاحثین مــــــن الكثیــــــر دف ــــــةعلال ىعلــــــ والقــــــائمین ال�  إلــــــى �م�ــــــةعلالت م�

 .مینعلالمت لدى معلالت دافع�ة ز�ادة في مهُتس التي الطرق  ىعل التعرف

 ذاهــــــب تمــــــامهاال �ضــــــرورة توصــــــي التــــــي ســــــاتراالد مــــــن العدیــــــد تر هــــــوظ 
 .Keller, J. Mوســوزوكي رلــكیراســة كد اإللكترونــي، معلالــت بیئــات فــي الجانــب

& Suzuki, K. (۲۰۰٤)  واأل�حـــاث ســـاتاالدر  مـــن عـــدد نتـــائج صـــتلخ وقـــد 
 ىعلـــــــ قائمـــــــة �م�ـــــــةعلت بیئـــــــات إیجـــــــاد م�ـــــــةهأ  إلـــــــى معلالـــــــت دافع�ـــــــة موضـــــــوع فـــــــي

ــــــــف ــــــــات توظی ــــــــات الحاســــــــو��ة التطب�ق ــــــــت وتطب�ق ــــــــدر�س؛ فــــــــي اإلنترن  لز�ــــــــادة الت
 .لفّعا معلت إلى الوصول و�التالي مین؛علالمت عند معلالت دافع�ة

ـــــــــذى أكدتـــــــــه ـــــــــل الجـــــــــابرى  دراســـــــــة األمـــــــــر ال ـــــــــ�م حـــــــــول) ٢٠١٢ ،(نهی  التعل
 الحدیثـــــــــــة التقن�ـــــــــــة واســـــــــــتخدام الرقم�ـــــــــــة، التكنولوج�ـــــــــــا وتوظیـــــــــــف اإللكترونـــــــــــي،

 اســــــــتخدام مســــــــتوى  الدراســــــــة تلــــــــك حیــــــــث تناولــــــــت ،للمــــــــتعلم المعلومــــــــة إل�صــــــــال
 طل�ــــــة قبــــــل مــــــن وأدواتهــــــا و�رامجهــــــا، وتطب�قاتهــــــا الرقم�ــــــة التكنولوج�ــــــا وتوظیــــــف
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 الـــــتعلم نحـــــو والدافع�ـــــة االســـــتخدام، مســـــتوى  بـــــین العالقـــــة فـــــي �حثـــــتو  لجامعـــــة،ا
ـــــــا، هـــــــذه خـــــــالل مـــــــن  متمـــــــثالً  األكـــــــاد�مي �اإلنجـــــــاز أ�ضـــــــاً  وعالقتهـــــــا التكنولوج�

ــــــد �التحصــــــیل، ــــــارت وق ــــــة اخت ــــــة ال�احث ــــــب،) ٥٠٠( بلغــــــت عین ــــــة طال  مــــــن وطال�
 صـــــــاءالستق ،األول مق�اســـــــین، للدراســـــــة وأعـــــــدت الخاصـــــــة، البتـــــــرا جامعـــــــة طل�ـــــــة

 ،والثـــــــــاني الحاســـــــــو��ة، والبـــــــــرامج للتطب�قـــــــــات، والتوظیـــــــــف االســـــــــتخدام، مســـــــــتوى 
 هـــــــــذه خـــــــــالل مـــــــــن التكنولـــــــــوجي الـــــــــتعلم نحـــــــــو الطل�ـــــــــة دافع�ـــــــــة درجـــــــــة إلیجـــــــــاد

 .التطب�قات

 مـــــــن اســــــتخداماً  األكثـــــــر التطب�قــــــات تحدیـــــــد إلــــــى الدراســـــــة خلصــــــت وقــــــد  
ـــــة، قبـــــل ـــــد االجتمـــــاعي، التواصـــــل شـــــ�كات كانـــــت حیـــــث الطل�  لكترونـــــي،اإل والبر�

 عـــــالي، ارت�ـــــاط وجـــــود إلـــــى الدراســـــة خلصـــــت كمـــــا اســـــتخدامًا، األكثـــــر والمو�ایـــــل
ــــام ــــي، الــــتعلم نحــــو والدافع�ــــة االســــتخدام، مســــتوى  بــــین وت  لــــم حــــین فــــي اإللكترون
 لـــــم كمـــــا التحصـــــیل، مـــــع الدافع�ـــــة أو التطبیـــــق، مســـــتوى  بـــــین ارت�ـــــاط هنـــــاك �كـــــن
 تمییـــــــز فــــــي فاعلـــــــة غیــــــراتمت الكل�ـــــــة أو الدراســــــي، المســـــــتوى  أو  الجــــــنس، �كــــــن

 .الدافع�ة

) أن النظر�ـــــــات ٥٤٦، ٢٠١٢ذكــــــرت مــــــروة زكــــــي ( وفــــــى ذات الســــــ�اق قــــــد     
فــــالمتعلم عنــــد  ،ة للســــحب الحاســــو��ة  تنطلــــق مــــن فلســــفة النظر�ــــة البنائ�ــــةمــــعالدا 

اســــتخدامه ألنظمــــة وتطب�قــــات الســــحب �شــــعر �ملكیتــــه لنظــــام التعلــــ�م ممــــا یدفعــــه 
لنظــــام مــــن أجــــل بنــــاء معارفــــه بــــدال مــــن اكتســــابها نحــــو النشــــاط المســــتمر داخــــل ا

ل�ـــــة البنـــــاء إمـــــا �شـــــكل منفـــــرد مـــــن خـــــالل التطب�قـــــات عم�شـــــكل منطقـــــي وتحـــــدث 
الفرد�ـــــــــة التـــــــــي توفرهـــــــــا الحوســـــــــ�ة الســـــــــحاب�ة أو �شـــــــــكل جمـــــــــاعي مـــــــــن خـــــــــالل 
ــــــي توفرهــــــا الســــــحب وتســــــمح للمتعلمــــــین �التواصــــــل و  ــــــة الت التطب�قــــــات االجتماع�

 تعلم .التشارك في بناء محتو�ات ال
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وفـــــي ســـــ�اق متصـــــل فـــــإن توظیـــــف الســـــحب الحاســـــو��ة فـــــي مواقـــــف التعلـــــ�م      
�عتمـــــد كـــــذلك علـــــى م�ـــــادئ نظر�ـــــة الدافع�ـــــة التـــــي تشـــــیر إلـــــى أن انـــــدفاع المـــــتعلم 
ــــــالث دوافــــــع  ــــــى ث نحــــــو المشــــــاركة فــــــي تطب�قــــــات الســــــحب الحاســــــو��ة یرتكــــــز عل

 :رئ�س�ة 

  على االستمتاع مرت�ط �الدوافع الذات�ة القائمة وهو  ،األولالدافع
�ات متنوعة لحفظ المحتوى عملحیث تت�ح تطب�قات السحب الحاسو��ة  ،الشخصي

ونشره عبر مظلة تكنولوج�ة �ستط�ع المتعلم الوصول إلیها في أي وقت دون قیود 
�اإلضافة إلى عرض أفكاره ومساهماته وهو ما �منح المتعلم اإلحساس �االستمتاع 

 .الشخصي

 وفي هذا اإلطار فإن  ،تكز على االلتزام المجتمعيیر وهو  ،الثاني الدافع
تطب�قات السحب الحاسو��ة تمنح المتعلم الفرصة نحو تنفیذ التزاماته نحو مجتمع 
التعلم والمرت�طة �البناء التشاركي للمحتوى وت�ادله مع اآلخر�ن مما �ساعد في 

 . تطو�ر قدرات أعضاء جال�ات التعلم

 ؛ حیث إنه ز على التنم�ة الذات�ة للمتعلمكتالتي تر و  ،الدوافع الخارج�ة
وسائط وملفات متنوعة �مكن للمتعلم و�وجود السحب الحاسو��ة، والتى تقدم 

استخدامها والتفاعل معها في اطار فردي أو تشاركي ودون أي قید مرت�ط بإعداد 
مسبق لبیئة العمل �ساعد �شكل كبیر في عمل�ات التنم�ة الذات�ة للمتعلم حیث دائما 

 وسائط التعلم متوفرة بین ید�ه .

ـــــص ال�احـــــثوم      ـــــات  مـــــا ســـــبق یخل الـــــى أن الهـــــدف الرئ�ســـــى لتصـــــم�م بیئ
الــــتعلم التفاعل�ــــة هــــو تحقیــــق عمل�ــــة الــــتعلم الفّعــــال لــــدى المــــتعلم، والتــــى لتحق�قهــــا 

نحــــو  مــــتعلمیجــــب التركیــــز علــــى ضــــرورة إســــهام تلــــك البیئــــات فــــى ز�ــــادة دافع�ــــة ال
أثنـــــــاء عمل�ـــــــة  وفّعـــــــال فـــــــردي �شـــــــكل تمرار�ة تحفیـــــــزهعمل�ـــــــة الـــــــتعلم، وذلـــــــك �اســـــــ

وال �مكــــــــن للمعلمــــــــون المســــــــاهمة فــــــــى تحفیــــــــز الطــــــــالب إال إذا تــــــــوافرت  ،َتعلُّمــــــــه
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ومـــــن ثـــــم فقـــــد قـــــدمت البیئـــــات التعل�م�ـــــة  ،لـــــدیهم األدوات التـــــى تمكـــــنهم مـــــن ذلـــــك
ـــــز المتعلمـــــین نحـــــو إتمـــــام مهـــــام  ـــــات الالزمـــــة للمعلمـــــین نحـــــو تحفی ـــــة اآلل� التفاعل�

ـــــكتعلمهـــــم ـــــي المشـــــاركة خـــــالل مـــــن ، وذل ـــــد�م النقاشـــــات، ف عبـــــر  اإلقتراحـــــات وتق
قنــــوات اإلتصــــال بتلــــك البیئــــات، و�ــــأتى اســــتثمار التطب�قــــات الســــحاب�ة فــــى تنم�ــــة 
الدافع�ـــــة نحـــــو الـــــتعلم مـــــن طب�عـــــة دورهـــــا الـــــذى �قـــــدم للمـــــتعلم ال�ـــــة حفـــــظ ملفاتـــــه 

لم حینئــــــــٍذ الرقم�ــــــــة والخاصــــــــة �عملــــــــة الــــــــتعلم و�نائهــــــــا وتنظ�مهــــــــا؛ فــــــــ�مكن للمــــــــتع
الوصـــول الیهــــا فـــى أى وقــــت، وهـــذا �شــــیر فــــى ذاتـــه الــــى  اســـتمرار عمل�ــــة الــــتعلم 

 أفكــــــاره عــــــرضتمكــــــن الطالــــــب مــــــن  إلــــــى �اإلضــــــافة ،قیــــــود دون لــــــدى الطل�ــــــة، و 
ــــه، ــــاء معارف ــــى بن ــــًة ف وهــــذا مــــا أكــــده كــــًال مــــن  واقتراحاتــــه واســــتمرار نشــــاطاته رغ�

ــ أبــو أحمــد )، (أمــل٥٤ ،٢٠٠٤(نائلــة ســلمان عــوض، )، ٦٥ ،٢٠٠٧ة، حجل
 النظر�ـــــــــــــةحـــــــــــــول  )٢٨، ٢٦ ،٢٠٠٨( عط�ـــــــــــــه عط�ـــــــــــــه أحمـــــــــــــد، 

كــائن  أنــه علــى الطالــب لعاَمــوالتــى بهــا �ُ  (Cognitive Theory)،المعرف�ــة
 النحـو علـى واع�ـة قـرارات صـنع مـن تمكنـه حـرة بـإرادة یتمتـع عاقـل �شـري 
ممـــا یدفعـــه و�شـــكل مســـتمر نحـــو عمل�ـــة الـــتعلم؛ و�نمـــى  ؛ف�ـــه یرغـــب الـــذي

 ع الشخصى لد�ه.اإلستمتا

ـــــم افتراضـــــ�ة �مكـــــن بینهـــــا   ـــــات الســـــحاب�ة مجتمعـــــات تعل كمـــــا وتقـــــدم التطب�ق
تقســــ�م مهــــام ومشــــروعات الــــتعلم ووفــــق جــــداول زمن�ــــة محــــددة لكــــل أفــــراد مجتمــــع 
التعلم،وذلـــــــك فـــــــى إطـــــــار تشـــــــاركى وتنافســـــــى لتحقیـــــــق األهـــــــداف الرئ�ســـــــ�ة التـــــــى 

تعلم هنــــا بــــدوره فــــى ذلــــك بــــدورها تحقــــق الهــــدف العــــام لعمل�ــــة الــــتعلم، و�شــــعر المــــ
ـــــتعلم، و�ســـــهم فـــــى  ـــــزام �مهامـــــه أمـــــام مجتمـــــع ال ـــــزه نحـــــو اإللت المجتمـــــع؛ ممـــــا �حف

ـــــه نحـــــو عمل�ـــــة تعلمـــــه، وهـــــذا مـــــا أكـــــده كـــــًال مـــــن  ـــــة عـــــوض،دافعیت  ،٢٠٠٤(نائل
)، ( عط�ــــه عط�ــــه أحمــــد، ٦٥ ،٢٠٠٧حجلــــة،  أبــــو أحمــــد )، (أمــــل٥٤

 Competence)الــــــــدافع  –نظر�ــــــــة القــــــــدرة حــــــــول    )٢٨، ٢٦ ،٢٠٠٨
Motivation)، ــــــى ز�ــــــادة ــــــرد إل ــــــه الف ــــــارة عــــــن الحــــــافز الــــــذى �ســــــعى ف� وهــــــى ع�
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ـــــه  ـــــؤمن ل ـــــى، وت ـــــام �أعمـــــال فـــــى مجتمعـــــة المحل ـــــتمكن مـــــن الق� ـــــه، �حیـــــث ی مقدرت
ــــــة �ســــــتلزم مــــــن الطالــــــب أن  ــــــوع مــــــن الدافع� ــــــاء والنمــــــو واالزدهــــــار، وهــــــذا الن ال�ق

ـــــث أن  ـــــق أهدافـــــه، حی ـــــى تحقی ـــــى ســـــع�ه ال ـــــه ف ـــــى التفاعـــــل مـــــع بیئت ـــــادر ف لكـــــل ی�
 نتمى ال�ه.�حفز أثرًا فى المجتمع الذى ی طالب حافزا داخل�ا،

 

وفـــــــى ظـــــــل مـــــــا تقدمـــــــة تلـــــــك التطب�قـــــــات الســـــــحاب�ة مـــــــن بـــــــدائل متنوعـــــــة  
لعمل�ــــة الــــتعلم فــــى ظــــل تنــــوع المصــــادر وال�ــــات التفاعــــل عبــــر بیئــــات الــــتعلم التــــى 
ــــــث  تســــــتند فــــــى تصــــــم�مها علــــــى التطب�قــــــات الســــــحاب�ة المختلفــــــة والمتعــــــددة، �حی

كـــــن للمــــــتعلم الوصــــــول الـــــى مصــــــادر تعلمــــــه المتعـــــددة والتفاعــــــل معهــــــا �شــــــكل �م
فـــــــردى أو تعـــــــاونى ودون إعـــــــدادات مســـــــ�قة لبیئـــــــة الـــــــتعلم تع�قـــــــه عـــــــن الوصـــــــول 
الیهــــا، فــــإن ذلــــك �ســــهم و�شــــكل فعــــال فــــى عمل�ــــات التنم�ــــة الذات�ــــه لــــدى المــــتعلم 

 ودافعیته نحو عمل�ة التعلم �استخدام تلك التطب�قات .

النظر�ـــــة الحدیثــــــة ســـــ�اق اعتمــــــد ال�احـــــث �شـــــكل أساســــــى علـــــى وفـــــى ذات ال 
فــــــى تصــــــم�م تفاعــــــل المــــــتعلم داخــــــل البیئــــــة  لدراســــــة دافع�ــــــة اإلنجــــــاز األكــــــاد�مي

ـــــة أ�ضـــــاً  ـــــك النظر� ـــــه الهـــــدف "  _محـــــل ال�حـــــث الحـــــالى_ وتســـــمى تل ـــــة توج� نظر�
"Goal Orientation theory"  نائلــــــة ســــــلمان كمــــــا أشــــــار كــــــًال مــــــن)

)، ( عط�ـــه ٦٥ ،٢٠٠٧حجلـــة،  أبـــو حمـــدأ )، (أمـــل٥٤ ،٢٠٠٤عـــوض،
هـــــــى إحـــــــدى المحـــــــاوالت المعاصـــــــرة لشـــــــرح ف ،)٢٨، ٢٦ ،٢٠٠٨عط�ـــــــه أحمـــــــد، 

وتــــــــــرى هـــــــــــذه النظر�ــــــــــة أن الدافع�ـــــــــــة ، وتفســــــــــیر دافع�ـــــــــــة اإلنجــــــــــاز األكـــــــــــاد�مي
یــــــتم  ،األكاد�م�ــــــة هــــــى مكــــــون افتراضــــــي �فســــــر نشــــــوء واتجــــــاه و�قــــــاء ســــــلوك مــــــا

ـــــــتعلم، و  ـــــــة تشـــــــمل ال ـــــــب توجیهـــــــه نحـــــــو أهـــــــداف أكاد�م� ـــــــة، وتجن ـــــــ�م االجتماع� الق
ـــــى �فســـــر بهـــــا  ـــــه، وأنمـــــاط العـــــزو الت ـــــرد ألهداف ـــــي �ضـــــعها الف العمـــــل، والق�مـــــة الت

 .ردود أفعاله االنفعال�ة
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وقــــــد اهتمــــــت االتجاهــــــات الحدیثــــــة فــــــى علــــــم الــــــنفس بدراســــــة ك�ف�ــــــة تكــــــو�ن  
األهـــــــداف لتحلیـــــــل كـــــــل الســـــــلوك�ات الخاصـــــــة �اإلنجـــــــاز، وقـــــــد وجـــــــد أن هنـــــــاك 

 :وهى ،ر األهدافأر�عة مستو�ات لظهو 
 

 ."Specific task performanceأداء مهمة محددة " -١

، وهى تمثل Situation specific"أداء مهمه موقف�ة خاصة "  -٢
الغرض من وراء النشاط اإلنجازى، مثل قدرة الفرد على إظهار 

 قدراته الخاصة عند مقارنته �اآلخر�ن

لوج�ة " وهى تمثل األیدیو Personal goalsاألهداف الشخص�ة " -٣
الخاصة �الفرد، وهى تتجاوز المواقف المحددة والمهام المحددة 

 التى ینجزها الفرد فى سبیل تحقیق أهداف أكبر.

، وصورة "self standards"أهداف خاصة �المعاییر الذات�ة  -٤
  "Image of the self in the future"الذات المستقبل�ة 

ــــــــرد  ــــــــة األهــــــــداف أ�ضــــــــا أن تفســــــــیر الف ــــــــرر نظر� ــــــــه كمــــــــا تق لثمــــــــار إنجازات
وعائـــــدها عل�ـــــه هـــــو الـــــذي �حـــــدد درجـــــة المجهـــــود الـــــذي �مكـــــن بذلـــــه إلتمـــــام هـــــذه 
اإلنجـــــــازات، كمـــــــا �حـــــــدد درجـــــــة تـــــــأثیر ذلـــــــك علـــــــى عمل�ـــــــات التنظـــــــ�م المعرفـــــــي 
الذات�ــــــة، و�قصــــــد بهــــــا االنخــــــراط الفعــــــال للفــــــرد فــــــي األنشــــــطة التعل�م�ــــــة، والقــــــدرة 

القـــــــــدرة علـــــــــى التخطـــــــــ�ط علـــــــــى تحلیـــــــــل المهـــــــــام المطلـــــــــوب إنجازهـــــــــا دراســـــــــ�ًا، و 
 .وفاء �كل االلتزامات األكاد�م�ةالستغالل المصادر الموجودة لدیهم لل

ووفـــــق تفاعـــــل المـــــتعلم عبـــــر البیئـــــة یتعـــــرف المـــــتعلم علـــــى مهمتـــــه الرئ�ســـــ�ة 
خــــــالل الــــــدرس ودوره فــــــى إنجازهــــــا وتوجیهــــــه نحــــــو ذلــــــك، ثــــــم یبــــــدأ فــــــى التعــــــرف 

ة �كــــن أمامـــــه إخت�ــــار العدیـــــد علــــى المهــــام الفرع�ـــــة وك�ف�ــــة إنجازهــــا، وعبـــــر البیئــــ
مـــــن آل�ـــــات ال�حـــــث و�نـــــاء ملفـــــات تعلمـــــه وفـــــق تصـــــم�مه واجتهـــــاده الفـــــردى، كمـــــا 
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وُ�ســـــــمح لـــــــه �المشـــــــاركة مـــــــع االخـــــــر�ن فـــــــى إنجـــــــاز المهـــــــام الفرع�ـــــــة المختلفـــــــة، 
و�تضـــــح اجتهـــــاد المـــــتعلم عبـــــر ال�ـــــات البیئـــــة، والتـــــى تـــــوفر أدوات دق�قـــــة الرصـــــد 

ى اطلــــــع فیهــــــا المتعلمــــــون علــــــى المصــــــادر نحــــــو متا�عــــــة التوقیتــــــات الزمن�ــــــة التــــــ
المتاحـــــة عبـــــر البیئـــــة وكـــــذلك المعـــــدالت الزمن�ـــــة لكـــــل مـــــنهم والتـــــى تـــــم اســـــغراقها 
نحــــو إنجــــاز مهــــامهم، ومــــدى نقاشــــاتهم، ومــــن ِمــــن المتعلمــــین كــــان أكثــــر تفاعل�ــــة 
عبــــــر البیئــــــة، �مكــــــن للمـــــــتعلم عبــــــر البیئــــــة أن �حـــــــدد أهدافــــــه المرحل�ــــــة والعامـــــــة 

ن للمعلـــــم تقی�مــــــه �العدیـــــد مـــــن اآلل�ــــــات التـــــى تتعـــــدى مرحلــــــة والمســـــتقبل�ة، و�مكـــــ
التشــــج�ع أمــــام زمالئــــه الــــى إعطائــــه درجــــات مقابــــل نشــــاطاته، بــــل وٕاعطائــــه رمــــزا 
للطالــــــب المثــــــالى (ن�شــــــان)، وتتعــــــدد رمــــــوز التعز�ــــــز داخــــــل أدوات البیئــــــة �شــــــكل 

 �الئم جم�ع مستو�ات الطالب ونشاطاتهم .
 

ــــین  ــــي هــــذا المحــــور تب ــــه، مفهــــو  �احــــثللف ــــة اإلنجــــاز وتكو�ن م دافع�
وكــــــذلك العوامــــــل المــــــؤثرة فــــــي دافع�ــــــة اإلنجــــــاز، وخصــــــائص الطــــــالب ذوي 
دافع�ــــة اإلنجــــاز المرتفعــــة، وأ�ضــــًا خصــــائص الطــــالب ذوي دافع�ــــة اإلنجــــاز 

ـــى ، �اإلضـــافةالمنخفضـــة ـــي  ال ـــة اإلنجـــاز ودورهـــا ف ـــى أنمـــاط دافع� التعـــرف عل
ــــة ــــاة الطــــالب، كمــــا واتضــــح لل�احــــث أوجــــه العالق ــــة لإلنجــــاز  ح� ــــین الدافع� ب

وتطب�قــــات الحوســـــ�ة الســـــحاب�ة واألســـــس النظر�ـــــة لتصـــــم�مها داخـــــل البیئـــــة 
 التفاعل�ة لل�حث.



 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الثالث 

 إجراءات بناء بیئة  
 التفاعلیة القائمة على بعض التعلم

 تطبیقات الحوسبةالسحابیة وتطبیق تجربة البحث 
 

 

 

 

 

 



یهدف هذا الفصل إلي عرض الخطوات اإلجرائ�ة التي ات�عها ال�احث في 
بناء قائمة أدوات وٕاجراء المعالجة التجر�ب�ة لبیئة التعلم التفاعل�ة القائمة على 

تنم�ة مهارات  في�عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة وذلك للتعرف علي أثرها 
والتجر�ة االستطالع�ة ، س"إعداد خطة ال�حث" و�ناء أدوات الق�ا العلميال�حث 
 وأخیرا التجر�ة األساس�ة لل�حث.، لل�حث

 

 اإلجراءات المنهج�ة لل�حث:

 :تصميم بيئة التعلم التفاعلية وتطويرها •
 

محل ال�حث الحالي قام ال�احث �مراجعة عدد  لتصم�م بیئة التعلم التفاعل�ة -
من نماذج التصم�م التعل�مي التي �مكن االعتماد علیها في إجراءات التصم�م 

، )٢٠٠٠ ,Ruffiniنموذج روفیني (و  ،نموذج جیرولد كمب :مثل، للبیئةالتعل�مي 
، )٢٠٠١ ,Dick& Careyنموذج د�ك وكاري ( و، Caffarellaونموذج كافار�ل 

 ) .٢٠٠٣(ونموذج محمد عط�ة خم�س 
 
حیث قام ، لتطب�قه في هذه الدراسة محمد عط�ة خم�سنموذج اخت�ار تم  -
 ألس�اب التال�ة :ج لذا النموذث �اإلستعانة بهـال�اح

 

حیث تم وضعه �عد ، من النماذج الواف�ة للتصم�م التعل�مي �عد -١
المتعمقة والتحلیل لثالثة عشرة نموذجًا أجنب�ًا منذ بدا�ة  الدراسة

 الس�عینات وحتى تار�خه.
استفادت كثیرا من الدراسات السا�قة من ذلك النموذج وأكدت فعالیته  -٢

المجال  فيتصم�م وتطو�ر بیئات التعلم اإللكترون�ة التفاعل�ة  في
 . التر�وي 
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 لمختلفة .مراحلة ا فيیتمیز النموذج �ال�ساطة والوضوح  -٣
محمد عط�ة خم�س و�تكون نموذج ، مناس�ًا لطب�عة ومتغیرات ال�حث مما یجعله
 مراحل أساس�ة وهي: من خمسة

 مرحلة التحلیل .١
 .التصم�ممحلة  .٢
   مرحلة التطو�ر. .٣
 مرحلة التقو�م . .٤
 والمتا�عة . ستخدامواال مرحلة النشر .٥

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≠ ±∑¥ ≠ 
 



 
 التعل�مي ) نموذج محمد عط�ة خم�س للتصم�م٣٠شكل رقم(
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: مرحلة التحليل :
ً
 أوال

 وتشمل هذه المرحلة الخطوات التال�ة : 

 : تحلیل المشكلة و تقدیر االحت�اجات -١
إعداد خطط ال�حوث  ترتكز مشكلة ال�حث الحالي حول تدنى مهارات

و�رجع ذلك ، بیئة التعلم التقلید�ة فيالدبلوم �مرحلة الدراسات العل�ا العلم�ة لطالب 
الى قلة الوقت المخصص للتفاعل بین الطالب و�عضهم ال�عض و�ین  التدني

هذا ، التدر�ب والتطبیق لمهارات إعداد خطة ال�حث فيالطالب والمعلم الجامعي 
�اإلضافة إلى عدم وجود منظومة برنامج�ة و�ن�ة تحت�ة تسمح للطالب �التعلم 

�عني ضرورة  ) ساعة؛ وهو ما٢٤والتعاون المستمر دون أي قیود على مدار (
ال�حث عن وسائط وأنظمة تكنولوج�ة تلبي االحت�اجات التعل�م�ة للطالب 

والتنقل بین عناصر المحتوى بل  واالخت�ارلیتمكن الطالب من التفاعل ، وال�احثون 
 و�نائه ومشاركته والنقاش حوله �ما یثرى ال�ة التعلم لدیهم .

تتم �شكل  التيمن خالل حضور ال�احث ومتا�عته للمناقشات العلم�ة 
ومدى ، جامعة عین شمس فيلقسم تكنولوج�ا التعل�م �كل�ة التر��ة النوع�ة  دوري 

العدید من األخطاء  فيوقوع �عض ال�احثین من طالب الدراسات العل�ا �القسم 
ها وذلك اهدًا التأكد منحاول ال�احث ج والتيالُمقدمة  العلم�ةالمنهج�ة لل�حوث 

 فرقت�ه �مرحلةعلى مجموعة من طالب درجة الدبلوم  االستكشاف�ةبإعداد دراسة 
أشارت نتائجها الى وجود قصور  والتيالدراسات العل�ا تخصص تكنولوج�ا التعل�م 

وتحدیدًا"  العلميفي مستوى التحصیل المعرفي والمهارى المتعلق �مهارات ال�حث 
وكذلك ضعف دافع�ة اإلنجاز لدیهم نحو التعلم ، ال�حث " مهارات إعداد خطة

وهنا یرى ال�احث (في ضوء ال�حث الحالي) ، وتطبیق مراحل إعداد خطط ال�حوث
أن سبب هذا القصور قد �كون في عدم مالئمة طرق التدر�س التقلید�ة المت�عة في 

ولعل بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة قائمة على تطب�قات الحوس�ة ، تدر�س مثل هذه المقررات
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السحاب�ة مالئمة لتدر�س هذه المقررات قد �ساهم في عالج هذا القصور وحل 
المشكالت خاصة إذا زودت هذه البیئة التعل�م�ة التفاعل�ة �مصادر التعلم المتعددة 

البیئة استثمارا  وال�ات التحكم بها فى ضوء انواع متعددة للتفاعالت المتاحة عبر
وذلك �ما یتناسب وخصائص ، لتكنولوج�ا الحوس�ة السحاب�ة �ما تت�حه من تطب�قات

 المتعلمین وكذلك مراعاة الفروق الفرد�ة بینهم وطب�عة المحتوى التعل�مي. 

الهدف العام لمصادر التعلم واألنشطة المقترحة عبر البیئة هو إكساب 
قسم تكنولوج�ا التعل�م �كل�ة التر��ة  –ت العل�ا طل�ة طالب الدبلوم �مرحلة الدراسا

وتنم�ة دافع�ة ، النوع�ة المعارف والمهارات الالزمة إلعداد خطط ال�حوث العلم�ة
 اإلنجاز لدیهم

 تحلیل المهام التعل�م�ة : -٢
قائمة على مقرر  ةتعل�م� مهام)٨ثمان�ة ( على الحاليارتكز ال�حث   -

رتكز ال�حث حیث ا، �مرحلة الدراسات العل�اـ"مناهج ال�حث"" لطالب الدبلوم 
على دراسة �عض الموضوعات الخاصة �مهارات إعداد خطة ال�حث  الحالي
، من حیث "المعاییر العامة إلعداد خطة ال�حث وص�اغة العنوان العلمي

وضع ، تحدید فروض ال�حث، ص�اغة مشكلة ال�حث، تحلیل مشكلة ال�حث
تحدید المصطلحات الرئ�س�ة ، لل�حث المنهجيتحدید اإلطار ، حدود ال�حث

 . قائمة المراجع فيالتوثیق ، المتن فيتوثیق مصادر ال�حث ، ال�حث في
و�قصد بها تحلیل الغا�ات أو األهداف العامة : تحلیل مهارات المتعلمین -

، والمهمات التعل�م�ة ل�ست هي األهداف، إلى مكوناتها الفرع�ة والنهائ�ة
�الموضوعات أو المهارات الفرع�ة التي �قوم بها المتعلم في أثناء ولكنها أش�ه 

 دراسته لموضوع التعلم.
وقد أسفر هذا التحلیل عن إعداد قائمة مبدئ�ـة للمهـارات األساسـ�ة إلعـداد  -

وكــل مهــارة تشــمل ، مهــارة أساســ�ة ١٧مخططــات ال�حــوث العلم�ــة تتكــون مــن 
دد المهـارات �القائمـة المبدئ�ـة مجموعة مـن المهـارات الفرع�ـة ل�كـون إجمـالي عـ
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وقــــــد قــــــام ال�احــــــث �عرضــــــها علــــــى مجموعــــــة مــــــن المحكمــــــین ، ) مهــــــارة٨٨(
ــــ�م  ــــا التعل ــــي مجــــال تكنولوج� ــــك بهــــدف  )١نظــــر ملحــــقا(المتخصصــــین ف وذل

وصــحة تتــا�ع خطــوات ، اســتطالع رأیهــم فــي صــحة تحلیــل المهــارات واكتمالــه
 وصحة الص�اغة اللغو�ة للمهارات.، األداء

�حســـاب النســـ�ة المئو�ـــة ، تمـــت معالجـــة إجا�ـــات المحكمـــین إحصـــائً�اوقـــد  -
لمدى صحة تحلیل كل مهمة واكتمالها وتقرر اعت�ـار المهمـة التـي یجمـع علـى 

%) مــن المحكمــین غیــر صــح�حة وغیــر ٨٠صــحة تحلیلهــا واكتمالــه أقــل مــن (
و�التـــــالي یتطلـــــب إعـــــادة النظـــــر فیهـــــا بنـــــاًءا علـــــى توجیهـــــات ، مكتملـــــة تماًمـــــا

 كمین.المح

ــــع ءوقــــد جــــا - ــــالي: جم� ــــل المهــــام كالت ــــى قائمــــة تحلی ــــائج التحكــــ�م عل ت نت
، %)٨٠المهـــارات �القائمـــة جـــاءت نســـ�ة صـــحة تحلیلهـــا واكتمالهـــا أكثـــر مـــن (

وكـذلك اتفـق �عـض ، واتفق المحكمون أ�ًضا علـى صـحة تتـا�ع خطـوات األداء
تــم تقــد�مها وٕاعــادة صــ�اغتها  التــيعلــى ضــرورة حصــر المهــارات  المحكمــون 

، �حیــث تكــون المهــارات المحــددة خاصــة �مهــارات إعــداد خطــة ال�حــث تحدیــدا
و إجـراء التعـدیل ، ول�ست مهارات إعداد متن ال�حث �شكل عام كمـا كـان مقـدم

التزامــًا  -التــي�اإلضــافة الــى تعــدیل صــ�اغة �عــض المهــارات ، فــي ضــوء ذلــك
 : مثل، لهاقام ال�احث بتعدی -المحكمین �آراء

 المهارة ( �عد ) المهارة ( قبل ) م

 فيالذى �قع  الفرعيتحدید المجال  ١
 . اهتمامه

الذى �شغل  الفرعيتحدید المجال 
 . ال�حثياهتمامه 

تحدید األدب�ات المرت�طة �مجال  ٢
 ال�حث .

تحدید الدراسات السا�قة المرت�طة 
 �مجال ال�حث .

تحدید ما �حتاج إل�ه لحل مشكلة  ٣
 ال�حث .

 تحدید متطل�ات حل مشكلة ال�حث .
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صورة  في ص�اغة مشكلة ال�حث ٤
 سؤال متبوع �أسئلة توض�ح�ة .

فى صورة  ص�اغة مشكلة ال�حث
 .ع�ارة تقر�ر�ة 

العالقة بین متغیرات ال�حث  تحدید ٥
 المشكلة المصاغة . في

العالقة بین متغیرات ال�حث  توض�ح
 المشكلة المصاغة . في

فروض لل�حث مقبولة عقل�ا  تحدید ٦
 وقابلة لإلث�ات .

فروض لل�حث منطق�ة وقابلة  تحدید
 لإلث�ات .

تستند الیها  التي االفتراضات تحدید ٧
 فروض ال�حث .

تستند الیها  التيات المسلم تحدید
 فروض ال�حث.

 )٤جدول ( 

 نموذج لمهارات ال�حث قبل و�عد التعدیل

 مثل:، السادة المحكمین تإضافة �عض المهارات بناء على توجیها مت اكم

 المهارة م

 تحدید أهم�ة ال�حث . ١

 متغیرات مستقلة وتا�عة لل�حث واضحة وقابلة للق�اس تحدید ٢

 تحدید تساؤالت ال�حث . ٣

 ص�اغة الفروض ص�اغة علم�ة واضحة ومحددة ودق�قه وقابلة للق�اس . ٤

 )٥(جدول 

 نموذج لمهارات ال�حث الُمضافة الى قائمة المهارات
 

لذا  ) مهارة فرع�ة؛٥٥�ما تتضمنه من (، ) مهارات رئ�سة٩كما وتم حذف (
لتكون  رئ�سة اتمهار ) ٨( ائ�ة تتكون منأص�حت قائمة المهارات في صورتها النه
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نة للقائمة ( النهائ�ةالُمحّصلة  (انظر ملحق  ) مهارة٣٧لعدد المهارات الفرع�ة المكوِّ
 ) .٥( بجدول ها) مهارات السابق اإلشارة الی٤وذلك �عد إضافة ال(، )٣

إلمام ضرورة  في: تحددت المتطل�ات السا�قة السا�قةتحدید المتطل�ات  -٣
الطالب عینة ال�حث �مهارات التعلم القائم على الو�ب ومنها مهارات ال�حث 

، بر اإلنترنتالمصادر عوالتحمیل ورفع الملفات وٕاضافة الحسا�ات ومشاركة 
لدى الطالب نظرًا لق�امهم ب�عض ل�احث من توافر هذه المهارات وقد تأكد ا

الذى قد قاموا بدراسته خالل  "االصطناعياألنشطة الخاصة �مقرر "الذكاء 
" "Edmodoعبر بیئة ) ٢٠١٥/٢٠١٦�مرحلة الدبلوم ( الثانيالعام 

أجهزة الحاسوب لدي طالب  إضافًة الى توافر، الحاليمستخدمة �ال�حث ال
�مكن من خاللها  والتي عینة ال�حث وكذلك أجهزة الهواتف المحمولة الذك�ة

 . الحاليأ�ضا الدخول الى البیئة التفاعل�ة �ال�حث 
  تحدید خصائص المتعلمین: -٤

فالمتعلم هو ، تعد هذه الخطوة من أهم مراحل تصم�م النظم التعل�م�ة
البد أن تراعى حاجاته واهتماماته ومیوله لك ذالمستهدف من هذه النظم لـ

وقدراته. لـذا قام ال�احث في هذه الخطوة بتحدید ووصف خصائص المتعلمین 
 كما یلى: الحاليأفراد عینة ال�حث 

 –طل�ة الدبلوم  –ینتمي أفراد عینة ال�حث الحالي الى مرحلة الدراسات العل�ا  -
 جامعة عین شمس .–كل�ة التر��ة النوع�ة  -قسم تكنولوج�ا التعل�م

 . �مرحلة الدبلوم الخاص �الكل�ة) طالب ٣٠العینة حجمها ( -

وتوجد فروق بین الطل�ة من حیث مستوى  ٣٨-٢٤تتراوح أعمار الطل�ة بین  -
كما تختلف ، والثقافي االجتماعيو�ختلف الطل�ة في المستوى ، التحصیل

 أسالیب التعلم بین الطل�ة.

؛ وذلك سة مقرر مناهج ال�حث دراسة واف�ةلم �سبق لألفراد عینة ال�حث درا -
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لعدم توافر الوقت الالزم لدیهم للتدرب وال�حث واإلطالع على مختلف 
وتم االستدالل على ذلك من ، وت�اعد أماكن الدراسة وال�حث، المصادر العلم�ة
االخت�ار القبلي الذى تم تطب�قه على  و االستكشاف�ةالدراسة  خالل نتائج كل

 عینة ال�حث قبل البدء في إجراء ال�حث الحالي. 

�متلكون مهارات التعامل مع الكمبیوتر  -عینة ال�حث -جم�ع الطل�ة -
واإلنترنت حیث سبق لهم دراسة مقررات اخرى عبر السنوات الدراس�ة فى 

 الكل�ة وما قبلها �استخدام الكمبیوتر .

 "Gmail"لدیهم حسا�ات "بر�د الكترونى" على  -عینة ال�حث–جم�ع الطل�ة  -
مس�قًا فى تخز�ن ومشاركة مصادر التعلم  "Google Drive"وقاموا �استخدام 

الخاصة �مقررات دراستهم وهو ما �مثل مؤشًرا إیجابً�ا نحو إمكان�ة استخدام 
 .الحاليعلى نحو واسع �ال�حث Googleالسحا�ة الحاسو��ة الخاصة بـ 

 "Edmodo"قاموا �التفاعل عبر البیئة التفاعل�ة  -عینة ال�حث–جم�ع الطل�ة  -
مس�قًا وتعرفوا على طرق التفاعل من خاللها أثناء دراسة �عض المقررات 

 االخرى فى مرحلة الدبلوم �قسم الدراسات العل�ا .

 تحدید الموارد والقیود فى البیئة التعل�م�ة : -٥

وتنفیذها على  الحاليضمن ال�حث  المقترحةیتطلب تصم�م البیئة التفاعل�ة 
دراسة الواقع المح�ط وال�حث حول  –للتحقق من جدوى فاعلیتها -الطالب 

 الحت�اجاتو�ما یتناسب معها وذلك وفقا ، تطلبها البیئة التيمصادر التعلم 
 ولذلك :، طالب الدراسات العل�ا (عینة ال�حث).

ـــــى المصـــــادر ا االطـــــالع�عـــــد  -قـــــام ال�احـــــث  - ـــــة المتخصصـــــة فـــــى عل لتعل�م�
ــــــوي  العلمــــــيمجــــــال ال�حــــــث  ــــــدا مهــــــارات إعــــــداد خطــــــط ال�حــــــوث  التر� وتحدی

ورفـــــــع مصـــــــادر  التعل�مـــــــيبتصـــــــم�م المحتـــــــوى  -التر�ـــــــوي العلم�ـــــــة �المجـــــــال 
�مــــــــــا یتناســــــــــب مــــــــــع احت�اجــــــــــات الطــــــــــالب  -تــــــــــم اخت�ارهــــــــــا التــــــــــيالــــــــــتعلم 
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حیــــــث  "Drive"وتنظ�مهــــــا علــــــى ســــــحا�ة -ومتطل�ــــــاتهم المعرف�ــــــة والمهار�ــــــة 
لتخــــز�ن  "Google "تقــــدمها شــــركة  التــــيأنهــــا تعــــد مــــن الســــحب الجــــاهزة 

مكــــــان  أيوقــــــت ومــــــن  أي فــــــيومشــــــاركة الملفــــــات وكــــــذلك الوصــــــول الیهــــــا 
 �العالم .

قـــــام ال�احـــــث بتصـــــم�م المحتـــــوي التعل�مـــــي واالنشـــــطة الخاصـــــة �ـــــه وٕاتاحتهـــــا  -
حیــــــث أنهــــــا بیئــــــة  "EDMODO"عبــــــر بیئــــــة إدمــــــودو التعل�م�ــــــة اإللكترون�ــــــة 

تتـــــ�ح للمتعلمـــــین التواصـــــل والتفاعـــــل مـــــع �عضـــــهم الـــــ�عض �أشـــــكال  �ـــــةتفاعل
 متنوعة.

كــــــذلك لـــــم �كـــــن لـــــدى الطل�ـــــة مشـــــكلة فـــــي االتصـــــال �الشـــــ�كة والتفاعـــــل مـــــن  -
خاللهــــا حیــــث یتــــوافر لــــدى معظــــم الطل�ــــة أجهــــزة كمبیــــوتر �ــــالمنزل متصــــلة 

إضـــــافًة الــــــى إمكـــــانیتهم االتصــــــال �شـــــ�كة اإلنترنــــــت مــــــن ، �شـــــ�كة اإلنترنــــــت
 بیئـــــةلــــــذلك لـــــم تكـــــن هنـــــاك قیـــــود خاصـــــة ، أجهـــــزة الهـــــاتف المحمولـــــةخـــــالل 

 التعلم ذات تأثیر واضح على إجراء تجر�ة ال�حث.

ا: مرحلة 
ً
 : التصميمثاني

 وتشتمل على اإلجراءات التال�ة :

 :وتحلیلها وتصن�فها تصم�م األهداف التعل�م�ة -١

وقد ، تحدیدهتم تصم�م األهداف التعل�م�ة في ضوء الهدف العام السابق 
روعي في ص�اغة األهداف الشروط الواجب مراعاتها في ص�اغة األهداف 

وقام ، وقد أعد ال�احث قائمة بهذه األهداف في صورتها المبدئ�ة، التعل�م�ة
، �عرضها على مجموعة المحكمین المتخصصین في مجال تكنولوج�ا التعل�م

  وذلك بهدف استطالع رأیهم في العناصر التال�ة:

وُطلب من ، دى تحقیق ع�ارة كل هدف للسلوك التعل�مي المراد تحق�قه* م
) في الخانة التي تعبر عن رأ�ه سواء كان الهدف المحكم وضع عالمة (
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  �حقق السلوك أم ال �حققه.

ــــــة صــــــ�اغة كــــــل هــــــدف مــــــن أهــــــداف القائمــــــة الصــــــ�اغة  �ــــــاقتراحلــــــك ذو، * دق
 یرى المحكم أنها تحتاج إلى تعدیل في الص�اغة. التيالمناس�ة 

ــــي مكــــان  * �مكــــن لكــــل محكــــم إضــــافة أو حــــذف أي مــــن األهــــداف الســــلوك�ة ف
 خصص لذلك في نها�ة استمارة التحك�م.

 : كالتاليوقد جاءت نتائج التحك�م على األهداف 

* جم�ــــــــــع األهــــــــــداف �القائمــــــــــة جــــــــــاءت نســــــــــ�ة تحق�قهــــــــــا للســــــــــلوك التعل�مــــــــــي 
 هـــــداف قـــــام ال�احـــــث بتعـــــدیلها بنـــــاءً ف�مـــــا عـــــدا �عـــــض األ %)٨٠المطلـــــوب (

 على توجیهات المحكمین.
* هنــــاك تعــــد�الت فــــي صــــ�اغة �عــــض األهــــداف اتفــــق علیهــــا أكثــــر مــــن محكــــم 
ـــــــل التعـــــــدیل  ـــــــت قب ـــــــث كان ـــــــق أراء المحكمـــــــین حی قـــــــام ال�احـــــــث بتعـــــــدیلها وف

، �صـــ�غ، یوثـــق(وتـــم تعـــدیلها إلـــى ، یـــذكر)، �قـــوم �صـــ�اغة، (�قـــوم بتوثیـــق
 .�عدد)

ـــــق مـــــا  االنتهـــــاءو�عـــــد  مـــــن إجـــــراء التعـــــد�الت الالزمـــــة علـــــى قائمـــــة األهـــــداف وف
 قــــــام ال�احـــــــث بإعــــــداد قائمــــــة األهـــــــداف الســــــلوك�ة فـــــــي، اتفــــــق عل�ــــــه المحكمـــــــون 

 ).٢(أنظر ملحق تعل�مي) هدف ٥٠(تتكون من التيصورتها النهائ�ة و 

 تنظ�مه : استراتیج�اتتصم�م المحتوي و  -٢

�صفة  تطب�قات الحوس�ة السحاب�ةالتعلم عبر اإلنترنت �صفة عامة وعبر 
تستهدف بناء  التيالنظر�ة البنائ�ة  وم�ادئخاصة �عتمد �شكل كبیر على أسس 

عدیدة متنوعة حول إنتاج معارف ومحتو�ات  فيالمتعلمین لمعارفهم وتشاركهم 
على هیئة وحدات أو  حیث ال �قدم إلیهم المحتوى �شكل م�اشر، موضوعات التعلم

على  ةالقائمو  بیئة التعلم التفاعل�ة المقترحةدروس تعل�م�ة تفصیل�ة بل من خالل 
الى مقرر " مناهج  الحاليال�حث  فيواستند ال�احث ، الحوس�ة السحاب�ةتطب�قات 
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في تكنولوج�ا  التر�وي ال�حث النظر�ة و ال�حث " �كل�ة التر��ة النوع�ة وكتاب "
وأعداد مجلة الجمع�ة المصر�ة  تألیف وٕاعداد أ.د "محمد عط�ة خم�س" "التعل�م

وكتاب أساس�ات ال�حث ، ٢٠١٥حتى عام ٢٠١٠لتكنولوج�ا التعل�م منذ عام 
والورقة العلم�ة "خطة ال�حث ، العلمي تألیف أ.د عبد الرشید عبد العز�ز حافظ

تحدید وانتقاء مصادر  يف، سالمة "التر�وي" إعداد أ.د "عبد الرح�م أحمد أحمد 
ضوء األهداف الرئ�س�ة  فيوضعها ال�احث  التيتكفل تحقیق المهام  التيالتعلم 
یتم تقد�م المحتوى من خالل �عض الكائنات الرقم�ة المتمثلة في حیث  لل�حث

وثائق نص�ة قابلة ، مقاطع فیدیو تعل�م�ة، وثائق نص�ة، عروض تقد�م�ة(
وساحات ، ت التواصل التزامني وغیر التزامنيهذا �اإلضافة إلى خدما)للتفاعل

مع إمكان�ة الر�ط �أدوات التواصل ، وأدوات التقو�م الزمن�ة، النقاش وطرح التساؤالت
 التيعبر تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة االجتماعي و�تم استخدام كل هذه الكائنات 

تت�ح للطالب مشاركة المصادر  التيو  الحاليتم ر�طها �البیئة المقترحة لل�حث 
بل وٕانشاء ، والتفاعل عبر األدوات المقدمة عبر البیئة التعل�ميالمتنوعة للمحتوى 

، تعدد�ة وتنوع مصادر التعلم فيمما �سهم ، مصادر التعلم ونشرها عبر البیئة
وقد تم تحك�م محتوى البیئة والكائنات ، ضوء النظر�ة البنائ�ة للتعلم فيوذلك 
تمثله أثناء تحك�م بیئة التعلم وعرضها على السادة المحكمین(انظر  التي الرقم�ة
 ) .١ملحق 

 تحدید استراتیج�ات التعل�م والتعلم : -٣
أو  ة العرضعلى استراتیج� الحاليف�ما یخص استراتیج�ات التعل�م اعتمد ال�حث 

عرض الكائنات الرقم�ة للمحتوى التعل�مي الخاص �كل من خالل وذلك ، الشرح
وتتا�ع تنظ�مها ، "Edmodo Planner"عرضها على شاشة مهمة تم إقرارها أو 

حیث �مكن للمتعلم حینما ال ، وٕاتاحة مدى من التفاعل�ة في عرض المعلومات
 �مكنه فهم جزئ�ة من المحتوى ان �ضغط على النص لیتحول الى مقطع فیدیوي 

أما ف�ما ، إضافة الى تنوع عرض المعلومات ونوافذها �البیئة، شارح لتلك الجزئ�ة

≠ ±∏¥ ≠ 
 



 التي االستراتیج�اتعلى مجموعة من  االرتكازیخص استراتیج�ات التعلم فقد تم 
ومنها استراتیج�ة معالجة  ودافع�ة اإلنجاز المعرفيتسهم فى تنم�ة التحصیل 

مات وتكاملها وتفصیلها �حیث تكون لها تعتمد على تنظ�م المعلو  التيو المعلومات 
�حیث ُتقّدم على ، وتم ذلك بتنظ�م مهمات التعلم ومحتو�اتها، معنى لدى المتعلم

وكیف نقوم �ص�اغة ، بدءًا من المعاییر العامة ألى �حث علمي، نحو من التدرج
�ناء الفروض ثم ص�اغة المشكلة و ، ثم تحدید المشكلة وتحلیلها، عنوان ال�حث

، تتركب على سا�قاتها وُتبنى علیها التي�ة ...الى آخره من تتا�ع للمفاه�م العلم
�حیث ، "Activity Learn"وكذلك من خالل تنظ�م مصادر التعلم عبر تطبیق 

و�مكن لكل متعلم ، یتفاعل كل متعلم عبر نفس مصدر التعلم وحول نفس الجزئ�ة
وهنا یتطور المحتوى و�تكامل في ، إلحاق مصادر تعلم أو كائنات ُتدّعم كل جزئ�ة

 ضوء تعاون الطالب وتفاعلهم �استخدام أدوات التطبیق عبر البیئة. 
 سینار�و استراتیج�ات التفاعالت التعل�م�ة : تصم�م  -٤
تحدید طب�عة التفاعالت  مالتفاعل�ة تضوء طب�عة ال�حث الحالي وطب�عة البیئة  في

، والمحتوى ، التعل�م�ة المستخدمة �ال�حث الحالي على تفاعل المتعلم مع: أقرانه
ونمط التعل�م في مجموعات ، وذلك في إطار نمط التعل�م الفردي المستقل، والمعلم

 صغیرة. 

 : تصم�م نمط التعل�م وأسالی�ه -٥
تنم�ة مهارات المشاركة مجموعات صغیرة ل فيالنموذج نمط التعل�م  في�ستخدم 

 . الفرديوالتعاون والتفاعل بین جم�ع الطالب خاصة �عد الق�ام �مهام التعلم 
 تصم�م استراتیج�ات التعل�م العامة: -٦

العامة  االستراتیج�ةتصم�م  في�مقترحات النموذج المت�ع  الحالياستعان ال�حث 
للتعلم عن طر�ق تقد�م المهام  واالستعداد:استثارة الدافع�ة  التاليللتعل�م على النحو 

الالزمة للطالب �معدل زمنى محدد وتوجیههم لمصادر التعلم المتاحة للتفاعل معها 
ثم تشج�ع مشاركة ، الحاليعبر التطب�قات السحاب�ة �البیئة التفاعل�ة لل�حث 

≠ ±∏µ ≠ 
 



وتقد�م أسالیب التعز�ز ، المتعلمین وتنش�ط استجا�اتهم عن طر�ق توج�ه التعلم
وتتعدد ، المحكي االخت�ارثم ق�اس األداء عن طر�ق ، مناس�ة عبر البیئةوالرجع ال

االستراتیج�ات التعل�م�ة التي �مكن تطب�قها داخل البیئة التفاعل�ة محل ال�حث 
وكذلك دافع�ة ، المعرفيوالتي �مكن من خاللها أ�ًضا تنم�ة التحصیل  الحالي

 :تمثل كما �الجدول التاليلت، اإلنجاز لدیهم نحو إعداد خطط ال�حوث العلم�ة
 

 المهمة م
شاط واستراتیج�ات نال

 تنفیذه

مدة 
تنفیذ 
 النشاط

 بیئة تنفیذ النشاط

١ 
ص�اغة 
عنوان 
 ال�حث

 استراتیج�ةیت�ع الطالب  -
وذلك من خالل شرح ، العرض

المحتوى التعل�مي من خالل 
دروس الفیدیو التعل�م�ة المحددة 

لكل جزئ�ة عبر تطبیق 
Activity Learn ومتا�عة

العرض التقد�مي الخاص 
، �ص�اغة عنوان ال�حث

على المصادر  واالطالع
المتعددة وكذلك یت�ع الطالب 

، التعلم االستكشافياستراتیج�ة 
ستكشاف الكائنات وذلك �ا

الرقم�ة المتنوعة المتاحة عبر 
السحب الحاسو��ة المتاحة 
 والمرت�طة �البیئة التفاعل�ة

، العنوانوتحدید معاییر ص�اغة 
و�عد المناقشة بینه و�ین زمالئه 
والمعلم �قوم بتقد�م العنوان في 

 أ�ام ٣

یتلقى المتعلم المهمة  -١
األولى من خالل نافذة 

وكذلك ، المهام والتكل�فات
من خالل تطبیق 

Edmodo Planner. 
یتفاعل الطالب مع  -٢

المصادر الُمتاحة عبر 
 activity Learnتطبیق 
�قوم الطالب  -٣

�ص�اغة العنوان 
 Word�استخدام تطبیق 

Online وتقد�مه عبر 
Edmodo . 
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 صفحة وورد.
 

 المهمة م
شاط واستراتیج�ات نال

 تنفیذه

مدة 
تنفیذ 
 النشاط

 بیئة تنفیذ النشاط

٢ 
ص�اغة 
مقدمة 
 ال�حث

 
 استراتیج�ةیت�ع الطالب  -

وذلك من خالل شرح ، العرض
المحتوى التعل�مي من خالل 

دروس الفیدیو التعل�م�ة المحددة 
لكل جزئ�ة عبر تطبیق 

Activity Learn ومتا�عة
العرض التقد�مي الخاص 

، �ص�اغة مقدمة ال�حث
على المصادر  واالطالع

 المتعددة
 

وكذلك یت�ع الطالب  -
 االستكشافینالتعلم استراتیج�ة 

دمات على مق االطالعخالل 
ال�حوث المتوفرة عبر ُسُحب 

والنقاش حول جوانب ، البیئة
اإلخفاق واإلجادة في كل منها 

 عبر ساحة النقاش �البیئة
 

كما و�ت�ع الطالب  -
من  استراتیج�ة التعلم التعاوني

خالل التعاون في توفیر 

 أ�ام ٥

 
یتلقى المتعلم المهمة  -١

األولى من خالل نافذة 
 كوالتكل�فات وكذلالمهام 

من خالل تطبیق 
Edmodo Planner. 

یتفاعل الطالب مع  -٢
المصادر الُمتاحة عبر 

 activity Learnتطبیق 
�ضطلع الطالب على  -٣

الرسائل العلم�ة المتاحة 
 Packعبر سحا�ة 

Pack Pack و 
Google Drive. 

یتفاعل المتعلم مع  -٤
 Power Pointتطبیق 

Online االطالعبهدف 
 التقد�م�ةعلى العروض 

الخاصة بإعداد وص�اغة 
إضافة ، مقدمة ال�حث

الى عمل مقدمة ال�حث 
 في شكل عرض تقد�مي

�قوم الطالب  -٥
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، المصادر المتعددة ل�حوثهم
والنقاش حولها بهدف تحسین 

 جودتها .

مقدمة ال�حث �ص�اغة 
نصي في شكل 

 Wordتطبیق  م�استخدا
Onlineوتقد�مها عبر 

Edmodo . 

٣ 
تحلیل 
مشكلة 
 ال�حث

ت�ع الطالب استراتیج�ة ی -
وذلك من خالل شرح ، العرض

المحتوى التعل�مي من خالل 
دروس الفیدیو التعل�م�ة المحددة 

لكل جزئ�ة عبر تطبیق 
Activity Learn  ومتا�عة

العرض التقد�مي الخاص 
، تحلیل مشكلة ال�حثب

على المصادر  واالطالع
 المتعددة

 وكذلك یت�ع الطالب -
استراتیج�ة التعلم االستكشافي 

على  االطالعمن خالل 
التي تناولت مشكلة ال�حوث 

عبر ُسُحب ال�حث والمتوفرة 
، او عبر ش�كة اإلنترنت البیئة

والنقاش حولها كمحاوله لتحلیل 
أس�ابها ومبرراتها وأهم�ة 

 معالجتها
كما و�ت�ع الطالب استراتیج�ة -

التعلم التعاوني من خالل 
في تحدید مبررات التعاون 

المشكلة وتدع�م ذلك �المصادر 
والنقاش حولها عبر ساحة 

 أ�ام ٤

یتلقى المتعلم المهمة  -١
األولى من خالل نافذة 

 كوالتكل�فات وكذلالمهام 
من خالل تطبیق 

Edmodo Planner. 
یتفاعل الطالب مع  -٢

المصادر الُمتاحة عبر 
 activity Learnتطبیق 

�ضطلع الطالب  -٣
على الرسائل العلم�ة 
المتاحة عبر سحا�ة 

Pack Pack و 
Google Drive. 

یتفاعل المتعلم مع -٤
 Power Pointتطبیق 

Online  االطالعبهدف 
 التقد�م�ةعلى العروض 

الخاصة بتحلیل مشكلة 
 ال�حث .

بتحدید �قوم الطالب  -٥
مبررات مشكلة ال�حث 

مدعما �المصادر العلم�ة 
و�حدد أهم�ة ال�حث ، ذلك

 واهدافه في شكل نصي
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 Word�استخدام تطبیق  .النقاش �البیئة
Onlineوتقد�مها عبر 

Edmodo . 

 المهمة م
شاط واستراتیج�ات نال

 تنفیذه

مدة 
تنفیذ 
 النشاط

 بیئة تنفیذ النشاط

٤ 
ص�اغة 
مشكلة 
 ال�حث

 
 

یت�ع الطالب استراتیج�ة  -
وذلك من خالل شرح ، العرض

المحتوى التعل�مي من خالل 
دروس الفیدیو التعل�م�ة المحددة 

لكل جزئ�ة عبر تطبیق 
Activity Learn  ومتا�عة

العرض التقد�مي الخاص 
، مشكلة ال�حث ص�اغة�

على المصادر  واالطالع
 .المتعددة

�قوم الطالب �ص�اغة عنوان  -
یت�عه مجموعة ، رئ�سي لل�حث
الفرع�ة التي یجب من األسئلة 

س�سعى ال�احث الى اإلجا�ة 
 عنها من خالل إجراء ال�حث .

 
 
 
 
 

 أ�ام ٣

یتلقى المتعلم المهمة  -١
نافذة األولى من خالل 

المهام والتكل�فات وكذلك 
من خالل تطبیق 
Edmodo Planner . 

یتفاعل الطالب مع  -٢
المصادر الُمتاحة عبر 

 activity Learnتطبیق 
�ضطلع الطالب  -٣

على الرسائل العلم�ة 
المتاحة عبر سحا�ة 

Pack Pack و 
Google Drive. 

یتفاعل مع تطبیق  -٤
Power Point 

Online   بهدف
على العروض  عاالطال

مشكلة  ص�اغةالتقد�م�ة ل
 ال�حث .

�قوم الطالب  -٥
السؤال الرئ�س �ص�اغة 

متبوعا �األسئلة ، لل�حث
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في شكل  الفرع�ة لل�حث 
 Wordنصي �استخدام 

Online  وتقد�مها عبر
Edmodo . 

 المهمة م
شاط واستراتیج�ات نال

 تنفیذه

مدة 
تنفیذ 
 النشاط

 بیئة تنفیذ النشاط

٥ 

تحدید 
وص�اغة 
فروض 
 ال�حث

یت�ع الطالب استراتیج�ة  -
وذلك من خالل شرح ، العرض

المحتوى التعل�مي من خالل 
دروس الفیدیو التعل�م�ة 

المحددة لكل جزئ�ة عبر تطبیق 
Activity Learn  ومتا�عة

العرض التقد�مي الخاص 
، ال�حث فروض ص�اغة�

على المصادر  واالطالع
 .المتعددة

�قوم الطالب �ص�اغة  -
فروض ال�حث �عد تعرفه على 

أنواعها و طرق ومعاییر 
 �اغتها في ال�حوث العلم�ة .ص

 أ�ام ٣

یتلقى المتعلم المهمة  -١
األولى من خالل نافذة 
المهام والتكل�فات وكذلك 

من خالل تطبیق 
Edmodo Planner . 

یتفاعل الطالب مع  -٢
المصادر الُمتاحة عبر 

 activity Learnتطبیق 
�ضطلع الطالب على  -٣

الرسائل العلم�ة المتاحة 
عبر سحا�ة 

PackPack & 
Google Drive. 

یتفاعل المتعلم مع  -٤
 Power Pointتطبیق 
Online   بهدف اإلطالع

على العروض التقدیدم�ة 
الخاصة �ص�اغة فروض 

 ال�حث .
�قوم الطالب  -٥

�ص�اغة فروض ال�حث 
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�شكل نصي  في نقاط
 Word�استخدام تطبیق 

Onlineوتقد�مها عبر 
Edmodo . 

 المهمة م
واستراتیج�ات شاط نال

 تنفیذه

مدة 
تنفیذ 
 النشاط

 بیئة تنفیذ النشاط

٦ 

تحدید 
اإلطار 
المنهجي 

 لل�حث

یت�ع الطالب استراتیج�ة  -
وذلك من خالل شرح ، العرض

المحتوى التعل�مي من خالل 
دروس الفیدیو التعل�م�ة المحددة 

لكل جزئ�ة عبر تطبیق 
Activity Learn  ومتا�عة

العرض التقد�مي الخاص 
، ال�حث بتحدید اإلطار المنهجي

على المصادر  واالطالع
 .المتعددة

�قوم الطالب بتحدید إجراءات  -
ال�حث ووضع نقاط سیر ال�حث 

والنقاش حولها تطب�قًا ، في نقاط
الستراتیج�ة التعلم التعاوني 
 وعبر ساحة النقاش �البیئة.

 أ�ام ٤

یتلقى المتعلم المهمة  -١
األولى من خالل نافذة 

ام والتكل�فات وكذلك المه
من خالل تطبیق 
Edmodo Planner . 

یتفاعل الطالب مع  -٢
المصادر الُمتاحة عبر 

 activity Learnتطبیق 
�ضطلع الطالب على  -٣

الرسائل العلم�ة المتاحة 
عبر سحا�ة 
PackPack و 

Google Drive. 
 بتحدید�قوم الطالب -٤

إجراءات ال�حث في نقاط 
�شكل نصي �استخدام 

 Word Onlineتطبیق 
  Edmodoوتقد�مها عبر
 

٧ 
تحدید 

مصطلحات 
یت�ع الطالب استراتیج�ة  -

وذلك من خالل شرح ، العرض
 أ�ام ٣

یتلقى المتعلم المهمة  -١
ن خالل نافذة األولى م
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المحتوى التعل�مي من خالل  ال�حث
دروس الفیدیو التعل�م�ة 

المحددة لكل جزئ�ة عبر تطبیق 
Activity Learn ومتا�عة

التقد�مي الخاص العرض 
 بتحدید اإلطار المنهجي

على  واالطالع، ال�حث
 .المصادر المتعددة

على  �االطالع�قوم الطالب  -
مصطلحات ال�حث في 
المصدر الًمتاحة عبر 

التطب�قات والسحب المرت�طة 
وص�اغة التعر�فات ، �البیئة

 اإلجرائ�ة لمصطلحات ال�حث.

المهام والتكل�فات وكذلك 
من خالل تطبیق 
Edmodo Planner . 

یتفاعل الطالب مع  -٢
المصادر الُمتاحة عبر 

 activity Learnتطبیق 
�ضطلع الطالب على  -٣

الرسائل العلم�ة المتاحة 
 Packعبر سحا�ة 

Pack و. Google 
Drive 

 بتحدید�قوم الطالب -٤
ال�حث  اتمصطلح

وص�اغة التعر�فات 
اإلجرائ�ة في نقاط �شكل 
نصي �استخدام تطبیق 

Word Online 
 Edmodoوتقد�مها عبر 

٨ 
ص�اغة 
مراجع 
 ال�حث

یت�ع الطالب استراتیج�ة  -
وذلك من خالل شرح ، العرض

المحتوى التعل�مي من خالل 
دروس الفیدیو التعل�م�ة المحددة 

لكل جزئ�ة عبر تطبیق 
Activity Learn  ومتا�عة

�ك�ف�ة العرض التقد�مي الخاص 
توثیق المراجع العلم�ة في متن 

 . ثالمراجع لل�حوقائمة 
على  �االطالع�قوم الطالب  -

در افي المص آل�ات التوثیق

 أ�ام ٥

یتلقى المتعلم المهمة  -١
األولى من خالل نافذة 
المهام والتكل�فات وكذلك 

من خالل تطبیق 
Edmodo Planner . 

یتفاعل الطالب مع  -٢
المصادر الُمتاحة عبر 

 activity Learnتطبیق 
�ضطلع الطالب على  -٣

ة الرسائل العلم�ة المتاح
 Packعبر سحا�ة 
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طب�قات الًمتاحة عبر الت
 والسحب المرت�طة �البیئة .

ت�ع الطالب استراتیج�ة و� -
التعلم التعاوني من خالل 

المراجع التي النقاش حول 
یختلط على أحدهم طر�قة 

 توث�قها .

Pack و. Google 
Drive 

یتفاعل الطالب عبر  -٤
، . Ref Meتطبیق 

و�قوم بتقس�م جزئ�ات 
و�ناء خطة ال�حث 

المراجع العلم�ة لكل جزء 
فى  اعلى حدا وٕاخراجه

یتم تقد�مه ملف نصى 
 . Edmodoعبر 

 

 )٦جدول (
 البیئةاالستراتیج�ات التعل�م�ة التي �مكن تطب�قها داخل األنشطة و 

 
 مصادر التعلم المتعددة : اخت�ار -٧

ــــــــــــتعلم والوســــــــــــائط المتعــــــــــــددة  قــــــــــــام ال�احــــــــــــث  التــــــــــــيتعــــــــــــددت مصــــــــــــادر ال
علــــــــــــى أن یــــــــــــتم ، للبیئــــــــــــة التفاعل�ــــــــــــة التعل�مــــــــــــي�اخت�ارهــــــــــــا لتقــــــــــــد�م المحتــــــــــــوى 

ـــــــــــى شـــــــــــ�كة اإلنترنـــــــــــت أو �ـــــــــــالبرامج  االســـــــــــتعانة �مـــــــــــا هـــــــــــو متـــــــــــوفر منهـــــــــــا عل
تعلـــــــــــم الطالـــــــــــب وتصـــــــــــم�م مـــــــــــالم یتـــــــــــوفر منهـــــــــــا خص�صـــــــــــا لـــــــــــدعم ، الجـــــــــــاهزة

ــــــــــة ــــــــــر البیئ ــــــــــة تعلمــــــــــه عب ــــــــــة خــــــــــالل عمل� ــــــــــر المهمــــــــــات المختلف وتعــــــــــددت ، عب
مقــــــــــاطع ، وثـــــــــائق نصـــــــــ�ة، تلـــــــــك المصـــــــــادر علـــــــــى هیئـــــــــة (عــــــــــروض تقد�م�ـــــــــة

 صور رقم�ة ) .، وثائق نص�ة قابلة للتفاعل، فیدیو تعل�م�ة
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 الصفحات التعل�م�ة المتاحة عبر البیئة: -٨

 (Registration Page)صفحة التسجیل  -١

 
 )٣١شكل (

 ""Edmodoصفحة التسجیل لبیئة 

ـــــ  ــــوان منصــــة إدمــــودو( ال ــــة عن وهــــي أول صــــفحة تظهــــر للمســــتخدم �عــــد كتا�
URL  ـــــــــــــالي ـــــــــــــي هـــــــــــــذه الصـــــــــــــفحة ، (WWW.Edmodo.Com)) كالت وف

ـــــب أو  ـــــم أو طال ـــــة ســـــواء كـــــان معل ـــــد الهو� ـــــة تحدی ـــــب مـــــن مســـــتخدم البیئ �طل
ــــــات خاصــــــة ، ولــــــي أمــــــر ــــــى مجموعــــــة ب�ان ــــــوي عل ــــــدخولكمــــــا تحت ــــــ �ال  ىعل

 والرقم السري.، منها البر�د اإللكتروني االجتماع�ةالش�كة 
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 : (Main Page)الشاشة الرئ�سة  -٢

 �النس�ة للمعلم : -

 
 ) ٣٢شكل (

 ""Edmodoمكونات الصفحة الرئ�س�ة لبیئة للمعلم 
 

 وهي الصفحة التي تظهر �عد تسجیل المعلم ب�اناته الشخص�ة بنجاح عبر منصة 

'EDOMDO" ، والشاشات �البیئة  التبو��اتإلى جم�ع  االنتقالو�مكن من خاللها
 وهي:

      الشاشة الرئ�س�ة. -١
 شاشة التقی�م . -٢
 . "Pack pack"السحا�ة الخاصة �البیئة  -٣
   .الشخصيالملف  -٤
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 شاشة ال�حث . -٥
     شاشة التنبیهات. -٦
  شاشة اإلشعارات. -٧
  إدارة الحساب.  -٨
 التطب�قات السحاب�ة . -٩

 .التعل�م�ةالمجموعات  شاشة -١٠
 

 : التاليوتتضمن الشاشة الرئ�س�ة  •
 

 :التدو�نات - أ
 أي في�استخدامها �مكن للمعلم نشر التدو�نات المختلفة وتخص�صها 

مجموعة دون أخرى وٕارفاق الملفات معها أو إرفاق روا�ط لمصادر تعلم 
مخزنة عبر سحا�ة البیئة أو السحب المتصلة أو التطب�قات المختلفة وكذلك 

 وأولو�اته . التعل�ميوفق سیره  ةالتدو�ن�مكنه تحدید وقت معین لنشر 
 :التكل�فات - ب

ب محددة �أوقات ومهمات وأنشطة للطال تكل�فاتبها �مكن للمعلم إعطاء 
ونشره �المجموعات  التكلیفأو  المهمةتدعم  التيمعینه وٕارفاق الملفات 

و�تم ، وتحدید موعد تسل�م هذه التكل�فات من الطالب التعل�م�ة المحتلفة
تصح�ح هذه التكل�فات إلكترونً�ا وٕاعالم المتعلم بنتیجته فور تصح�ح المعلم 

كما �مكن للمعلم تزو�د المتعلم بتغذ�ة راجعة أو دعم التلمیذ إذا تعثر ، للتكلیف
 في حل التكل�فأو المهمة المقررة.

 :االخت�ارات -جـ 

، التعل�م�ة وفق احت�اجاته أثناء عمل�ة التعلم االخت�اراتتمكن المعلم من بناء 
حیث �مكن للمعلم وضع مختلف ، االخت�ارتصم�م و�ناء وتت�ح البیئة مرونة 

كما �مكنه تحدید مدة االخت�ار وعدد ونوع ، أنواع األسئلة الموضوع�ة والمقال�ة
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وٕاعالم ، إلكترونً�ا االخت�ارو�تم تصح�ح ، االخت�اراألسئلة وم�عاد تسل�م 
 وكذلك إمداده �التغذ�ة الراجعة فور�ًا .، المتعلم بنتیجته فور التصح�ح

 :االستب�انات -جـ 

وطرحها عبر المجموعة الى الطالب  االستب�انات�مكن للمعلم هنا بناء 
وتكون على هیئة تساؤل یل�ه مجموعة من البدائل ، للتصو�ت علیها

وذلك حتى یختار الطالب ما یناسب اهتماماته ومیوله ف�قوم ، والخ�ارات
 �التصو�ت عل�ه وفق ذلك .

 

 �النس�ة للطالب : -

 
 ) ٣٣شكل (

 ""Edmodoالصفحة الرئ�س�ة لبیئة الطالب  مكونات
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تظهر �عد تسجیل الطالب ب�اناته الشخص�ة بنجاح عبر  التيوهي الشاشة الرئ�س�ة 
تت�ح  التيإلى جم�ع التبو��ات والشاشات �البیئة  االنتقالو�مكن من خاللها ، منصة

 للطالب متا�عة عمل�ة التعلم عبر البیئة وتطب�قاتها المختلفة وهي:

      الشاشة الرئ�س�ة. -١
 شاشة اإلنجاز . -٢
 . "Pack pack"السحا�ة الخاصة �البیئة  -٣
   شاشة ال�حث. -٤
 شاشة األلعاب التعل�م�ة . -٥
  شاشة اإلشعارات. -٦
  إدارة الحساب. -٧
 التطب�قات السحاب�ة . -٨
 .الشخصيالملف  -٩

 شاشة المجموعات . -١٠

 :وتتضمن الشاشة الرئ�س�ة هنا تبو�ب التدو�نات 

تمكن الطالب نشر التدو�نات المختلفة  ع�اره عن أداة والتدو�نات 
ینتمى الیها وٕارفاق  التيالمجموعات  مجموعة دون أخرى من أي فيوتخص�صها 

الملفات معها أو إرفاق روا�ط لمصادر تعلم مخزنة عبر سحا�ة البیئة أو السحب 
تحدید وقت المتصلة أو التطب�قات المختلفة أو روا�ط الو�ب المختلفة وكذلك �مكنه 

 أثناء عمل�ة التعلم . الذاتيمعین لنشر التدو�نه وفق أولو�اته وخطوه 

 
 شاشة اإلنجاز : -٢

، وهى ع�ارة عن شاشة توضح مدى تقدم الطالب عبر المهام المختلفة
ودرجاته ، أو مهمة قد قام بإنجازها تعل�ميوتقی�مات المعلم له فى كل نشاط 
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ومقارنة ذلك �أقرانه الطالب داخل مجموعة ، حصل علیها التي �االخت�ارات
 التعلم �البیئة مما یثرى روح التنافس واإلنجاز بین طالب المجموعة الواحدة .

 شاشة التقی�م : -٣
تمكن المتعلم من متا�عة  التيتعد من الشاشات الهامة �البیئة نظرًا لطب�عتها 

 أداء المتعلمین وتقی�مهم �استمرار أثناء عمل�ة التعلم .
 

 
 ) ٣٤شكل (

 شاشة التقی�م �البیئة 

 : "Badges"و  "Grades"وهما ، وتنقسم الشاشة الى تبو�بین رئ�سیین -

 التيكما �ظهر فى الصورة السا�قة یوضح المهام  : "Grades"التبو�ب األول 
تكلیف الطالب بإنجازها أثناء عمل�ة التعلم ونس�ة تحقیق كل طالب لتلك 

وذلك مع إمكان�ة فتح الملفات ، إنجاز الطالب للمهمةوكذلك حالة ، المهمات
و�عدها �مكن تقی�مهم ، تحتوى على المهام المنجزة التي�قدمها الطالب و  التي

، مع العلم أنه یتم إشعارهم بذلك تلقائ�ًا �مجرد التقی�م المالئمةبوضع الدرجات 
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لطالب إضافة الى أنه �مكن إخراج التقی�م فى صورة ملف مجول �ه أسماء ا
ودرجاتهم ونسب تقی�مهم للعرض على أول�اء األمور والمقارنة والمتا�عة وغیر 

 ذلك .

�مكن المعلم من إعطاء شارات للطالب  : "Badges" الثانيأما التبو�ب 
على  المحافظةبهدف  المتمیز�ن ونشر ذلك الحدث بین أعضاء المجموعة

اجتهاد الطالب المتفوقین وتمیزهم ودفع الطالب األقران الى محاولة الحصول 
 على تلك الشارات �منافستهم وٕانجاز مهامهم التعل�م�ة على أكمل وجٍه ممكن .

 
 )٣٥شكل (

 �شاشة التقی�م "Badges"تبو�ب 
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 ""Pack Packالسحا�ة الخاصة �البیئة " -٤

 
 ) ٣٦شكل (

 ""Pack packشاشة السحا�ة الخاصة �البیئة " 

داخل البیئة �مكن عبرها حفظ  افتراض�ةوهي ع�ارة عن مظلة إلكترون�ة 
مختلف أنواع المصادر الرقم�ة وروا�ط المصادر �السحب األخرى والتطب�قات 

وكذلك تنظ�مها وتصن�فها وفقًا لحاجات الطالب أثناء عمل�ة التعلم  الخارج�ة
فى  واالطالعو�مكن للمتعلم الدخول الیها فى أى وقت لل�حث  ،عبر البیئة

وذلك دون إمكان�ة تعدیلها أو ، مصادر التعلم المتاحة ومشاركتها عبر البیئة
 حذفها من قبل المتعلم.
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 :"Search Screen"شاشة ال�حث  -٥

 
)٣٧شكل (  

 "Search Screen"شاشة ال�حث 
 

عبـــــــــر تلـــــــــك الشاشـــــــــة �مكـــــــــن ال�حـــــــــث �اســـــــــتخدام الكلمـــــــــات واألرقـــــــــام عـــــــــن 
الحســـــــــا�ات عبـــــــــر البیئـــــــــة وكـــــــــذلك المنشـــــــــورات والموضـــــــــوعات المطروحـــــــــة 

 البیئة.عبر  التقنيوالمجموعات التعل�م�ة والتقار�ر الخاصة �الدعم 
 
 
 
 
 
 

≠ ≤∞≤ ≠ 
 



 : "Edmodo play beta"شاشة األلعاب التعل�م�ة  -٦

 
 )٣٨شكل (

 "Edmodo play beta"األلعاب التعل�م�ة  شاشة

ــــــط ــــــر حســــــا�ات الطــــــالب فق ــــــب ، تظهــــــر عب ــــــى تبو� ــــــك �الضــــــغط عل وذل
، وهنــــــا تظهــــــر العدیــــــد مــــــن األلعــــــاب المتاحــــــة، األلعــــــاب �الشاشــــــة الرئ�ســــــ�ة

یـــــتم فتحهـــــا عبـــــر الشاشـــــة وغیـــــر  اخت�ارهـــــاتـــــم  التـــــيو�الضـــــغط علـــــى اللع�ـــــة 
ــــر الشاشــــة  ــــة عب ــــاعالتهم مــــع اللع�ــــة الحال� ــــك مــــن مشــــاركات الطــــالب وتف ذل

. 
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 "Edmodo Spotlight Beta"التنبیهات  -٧

 )٣٩شكل (

 "Edmodo Spotlight Beta"شاشة التنبیهات 

من خاللها �مكن للمعلم ال�حث عن ، تظهر عبر حسا�ات الطالب فقط
 التعل�م�ة الحدیثة وفقا للمادة العلم�ة ألى مرحلة تعل�م�ة متاحة .التطب�قات 

 "  Notificationsشاشة اإلشعارات " -٨
عبرها یتم إعالم الطالب أو المعلمین �مختلف التفاعالت من منشورات 

 وكذلك التكل�فات واألنشطة عبر البیئة أوًال �أول .، وتعل�قات وتساؤالت

 
 ) ٤٠شكل (

 " Notifications" شاشة اإلشعارات
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 "Account Managing List"إدارة الحساب  -٩

 
 )٤١شكل (

 "Account Managing List"قائمة إدارة الحساب 
 

والطالب على السواء من تعدیل ب�اناتهم الشخص�ة  للمعلمینومن خالله �مكن 
الخاصة �الحساب وكذلك الذهاب الى شاشة  تاإلعداداوالذهاب الى شاشة 

وهنا تكن للمعلم أداة هامة ال تتوفر �حسا�ات ، المساعدة وأ�ضًا تسجیل الخروج
فى المشاركة أو متا�عة  وهى دعوة المعلمین الزمالء عند رغ�ة، الطالب لطب�عتها

رة " عبر قائمة إدا" invitationوذلك من خالل تبو�ب ، عمل�ة التعلم عبر البیئة
 السابق .الحساب الموضحة كما �الشكل 
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  "Personal File"الشخصيشاشة الملف  -١٠
 

 �النس�ة للمعلم : -

 
 )٤٢شكل (

 للمعلم الشخصيشاشة الملف 

عبر تلك الشاشة �مكن للمعلم مراجعة الب�انات الشخص�ة على حسا�ة 
وكذلك �مكنه معرفة عدد المجموعات التعل�م�ة ، وتعدیلها سواء �الحذف أو اإلضافة

یدیرها وعدد الطالب الملتحقون عبر تلك المجموعات وكذلك المعلمون  التي
یدیرها وأ�ضا عدد مصادر  التيالمشاركون له �العمل�ة التعل�م�ة عبر مجموعاته 

ن �اإلضافة الى إمكان�ة المعلم م، التعلم المتوفرة عبر السحا�ة المتاحة �البیئة
تصم�م جدول للمواد الدراس�ة محدد بوقت وتار�خ معین وذلك �مكن تخص�صه 

 مجموعة یدیرها المعلم . أيللمشاركة والنقاش عبر 
 
 
 
 

≠ ≤∞∂ ≠ 
 



 :�النس�ة للطالب  -

 
 )٤٣شكل (

 للطالب الشخصيشاشة الملف 

�مكن للطالب من خاللها تعدیل ب�اناته الشخص�ة سواء �اإلضافة علیها أو 
تم نشرها عبر مجموعته التعل�م�ة أو فصله  التيومعرفة المنشورات ، حذفها

یدرس بها وكذلك �مكنه عبرها  التيوأ�ضا مراجعة عدد المجموعات ، االفتراضي
الدخول الى شاشة اإلنجاز لمتا�عة مستوى تقدمه عبر المهمات المتاحة عبر 

 .الدراسة لد�ه ومدرس�ه عبر البیئةوأ�ضًا رؤ�ة زمالء ، البیئة
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 شاشة المجموعات التعل�م�ة -١١
 : �النس�ة للمعلم -

 

 
 )٤٤شكل (

 شاشة المجموعات التعل�م�ة للمعلم

یدیرها  التي�مكن للمعلم من خاللها التحكم وٕادارة المجموعات التعل�م�ة 
، إضافة مجموعات تعل�م�ة أخرى  وأ�ضا، وكذلك إنشاء مجموعات صغیره

المعلم  اهتماماتالى مجموعات تناسب  االنضمام�اإلضافة الى إمكان�ة 
و�ها �ظهر رقم سرى ( كود) المجموعة التعل�م�ة الذى یتم استخدامه ، العلم�ة

أو إخ�ارهم �ه وذلك  ياإللكترونمن قبل الطالب �عد إرساله لهم عبر البر�د 
و�ها وفق تصم�م البیئة ، الى المجموعة بهدف متا�عة عمل�ة التعلم لالنضمام

وهدف ال�احث من خاللها الى ، تم تصم�م ساحة المناقشة الحاليمحل ال�حث 
�قوم بها الطالب عبر تفاعلهم مع مصادر التعلم  التيتنظ�م عمل�ات النقاش 

تشغلهم أثناء الق�ام  التيعبر البیئة وتطب�قاتها وكذلك طرح التساؤالت 
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ل واستق�ال �اإلضافة الى إرسا�المهمات التعل�م�ة المقررة أثناء عمل�ة التعلم 
و�مكن اضافة ملفات ، التعل�قات المختلفة من المعلم إلى الطالب والعكس

وقد تكون ، مساعدة أو روا�ط لصفحات و�ب متعلقة �موضوع المناقشة
 المناقشة تزامن�ة أو غیر تزامن�ة بین أعضاء المجموعة.

 �النس�ة للطالب -

 
 )٤٥شكل (

 شاشة المجموعات التعل�م�ة للطالب

عبـــــر هـــــذه الشاشـــــة �مكـــــن للطالـــــب معرفـــــة المجموعـــــات التعل�م�ـــــة المتاحـــــة  
تـــــم نشــــــرها  التـــــيوكـــــذلك متا�عـــــة التـــــدو�نات ، منهـــــا أيلد�ـــــه والـــــدخول الـــــى 

وأ�ضـــــــا �مكنـــــــه ، والنقـــــــاش حولهـــــــا عبـــــــر ســـــــاحة النقـــــــاش، عبـــــــر المجموعـــــــة
 الى مجموعة تعل�م�ة أخرى تشغل إهتماماته العلم�ة . االنضمامطلب 
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 " Assignment Center "�ظهــر علـــى �مــین شاشـــة المجموعــات  -
ال�ـــــه وتوقیتـــــات نشـــــرها  الموكلـــــةومـــــن خاللـــــه یتعـــــرف الطالـــــب علـــــى المهـــــام 

ُأنِجــــَزت أم لــــم یــــتم إنجازهــــا  هــــيهــــل ، وحالتهــــا، وأقصــــى مــــدة زمن�ــــة لتنفیــــذها
و�الضـــــغط علـــــى المهمـــــة ینتقـــــل المـــــتعلم الـــــى شاشـــــة المهمـــــة لیتعـــــرف ، �عـــــد

ــــــى التعل�مــــــات الخاصــــــة  كمــــــا و�ظهــــــر إشــــــعار للطالــــــب حــــــال ، بإجرائهــــــاعل
المقـــــرر عل�ــــه أثنـــــاء عمل�ـــــة  التعل�مــــيتــــأخره عـــــن إنجــــاز المهمـــــة أو النشـــــاط 

 تعلمه داخل البیئة .

 
 ) ٤٦شكل (

 "Assignment Center"نافذة

 السحاب�ةشاشة التطب�قات  -١٢
 : �ال�حث الحالي كما یليوهم 
 .Edmodo Plannerتطبیق  -١
 . Activity Learnتطبیق  -٢
 . Ref Meتطبیق  -٣
 . Office onlineتطبیق  -٤
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:
ً
 رمرحلة التطوي ثالثا

 : التال�ة اإلجراءات على وتشتمل

 : هاتإعداد السینار�و  -١

طر�ق تحو�ل كتا�ة السینار�و :تم إعداد السینار�و الخاص �البیئة التفاعل�ة عن 
شاشات البیئة التفاعل�ة بتطب�قاتها المتاحة والسحب الحاسو��ة المرت�طة الى 

، ووصف لمحتو�ات الصفحة، وعنوانها، سینار�و �شتمل على رقم الصفحة
والموس�قى والمؤثرات ، والصور الثابتة والمتحركة، وتوض�ح النص المكتوب

بین شاشات  واالنتقال�ط وتوض�ح أسلوب الر ، اإلطار كروكيورسم ، الصوت�ة
 Storyوتم تصم�مه �استخدام أسلوب لوحات اإلخراج إطارًا �عد آخر البیئة .
board  حیث یتم من خالله تنظ�م محتوى الموقع �طر�قة تر�طه �الوسائل�

و�حدد �السینار�و ا�ضًا شكل كل إطار ، المستخدمة �ه �ما �ضمن سهولة تنفیـذه
وموقع عرض ، البیئة من حیث التصم�م العام لهاممثل لكل صفحة من صفحات 

والتغـذ�ة الراجعة المبن�ة على ، والتفرعات المرت�طة �كل إطار، كل وسیلة �ه
�حیث �ص�ح هـذا السینار�و كخطة عمل ، االستجا�ات المختلفة من قبل التلمیذ

متكاملة توضح تصم�م الش�كة �كل أجزائها وعناصرها �شكل �عكس ما تم تحدیده 
 المراحل السا�قة.�

لتوض�ح طر�قة ، وفي ذات الس�اق فقد تمت كتا�ة السینار�و �شكل متعدد األعمدة  
وتوافر ، نظًرا لسهولة ودقة التطو�ر التكنولوجي، السیر في الدروس داخل البیئة

 اصیل المطلو�ة التال�ة في الشكل:التف

 )٤٧شكل (

 تصم�م السینار�و
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 التخط�ط لإلنتاج : -٢
 

 السحا�ة الحاسو��ة:اخت�ار  .أ 

تم تحدید مجموعة من السحب الحاسو��ة التي �مكن االعتماد علیها في ال�حث     
، Google drive ،Sky drive ،Drop boxالحالي وقد تمثلت هذه السحب في 
نظًرا لما تقدمه هذه السحا�ة  Google driveوقد تم انتقاء السحا�ة الخاصة بـ 

الحاسو��ة من مزا�ا تتمثل في خدمات استخدام البرامج التطب�ق�ة (برامج معالجة 
مشاركة ، العروض التقد�م�ة)، قواعد الب�انات، الجداول اإللكترون�ة، النصوص

إتاحة مساحة ، إنتاج النماذج واالستب�انات التفاعل�ة، الصور وٕانتاجها �شكل تزامني
وغیرها من ، التواصل �البر�د اإللكتروني، عقد المؤتمرات التفاعل�ة، ن�ةتخز�

و�اإلضافة الى ذلك حرص ، الخدمات المرت�طة �مظلة خدمات جوجل العامة
 Pack" �سحا�ة البیئة "Google driveال�احث على ر�ط السحا�ة الحاسو��ة "

Pack وكذلك ، بیئة" حتى تكون مستودعات مصادر التعلم موحدة على مستوى ال
"  Google Driveتتوافق تقن�ا مع سحا�ة " التيمن التطب�قات السحاب�ة  لالستفادة

ومستودع منظم لما یتم من أنشطة ومهام تم  مرآة"  Pack Packلتكون الـ "
"  Google Driveتم ر�طها �سحا�ة " التيانجازها عبر التطب�قات السحاب�ة 

 لالستخدامتم دمجها  التيتم إنجازها عبر التطب�قات  التيوكذلك األنشطة والمهام 
 والتفاعل داخل البیئة .

السحا�ة الحاسو��ة محل ال�حث الحالي توفر  وصف السحا�ة الحاسو��ة: -
 الخدمات التال�ة:

العــــــروض ، الجــــــداول اإللكترون�ــــــة، إنشــــــاء الكائنــــــات الرقم�ــــــة (المســــــتندات )١(
 الرقم�ة) وتشاركها.

 ) جیجا�ایت.٥مجان�ة تصل إلى (تقد�م مساحات تخز�ن�ة  )٢(

 حفظ كل مرفقات البر�د اإللكتروني داخل السحا�ة. )٣(
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إنشـــــاء النمـــــاذج الرقم�ـــــة بخ�ـــــارات متعـــــددة تســـــمح للمعلـــــم ببنـــــاء اخت�ـــــارات  )٤(
 واستطالعات مختلفة.

 مشاركة الصور الرقم�ة وتحر�رها عبر السحا�ة. )٥(

مشــــــــاركة ملفــــــــات الفیــــــــدیو وتحر�رهــــــــا عبــــــــر �عــــــــض تطب�قــــــــات الســــــــحا�ة  )٦(
 ).We video For Googleعلى سبیل المثال تطبیق(

 ال�حث الفعال عن الكائنات الرقم�ة داخل السحا�ة. )٧(

) نوًعــــــا مــــــن أنــــــواع الكائنــــــات الرقم�ــــــة مــــــن المتصــــــفح ٣٠إمكان�ــــــة فــــــتح ( )٨(
 م�اشرة.

وحفــــــــــظ درجــــــــــات ، مهامــــــــــهإتاحــــــــــة تطب�قــــــــــات تســــــــــمح للمعلــــــــــم بتنظــــــــــ�م  )٩(
 ).HEABNOTEوأنشطتهم (على سبیل المثال تطبیق ، المتعلمین

 التحكم في أعداد المشاركین لكل كائن رقمي �السحا�ة. )١٠(

 إنشاء التعل�قات والردود علیها. )١١(

ــــظ  )١٢( ــــة �الســــحا�ة مــــن خــــالل حف ــــرات الكائنــــات الرقم� ــــي لتغی التت�ــــع الزمن
التغیـــــــرات التـــــــي تطـــــــرأ علـــــــى علـــــــى أي كـــــــائن أو ملـــــــف �الســـــــحا�ة لمـــــــدة 

 ) یوم سا�قة.٣٠(

واء مـــــع األجهـــــزة المكتب�ـــــة فـــــي اســــتخدام األجهـــــزة المحمولـــــة علـــــى الســـــ )١٣(
 الدخول إلى موقع السحا�ة.

ـــــــات  )١٤( الـــــــدخول عـــــــن ُ�عـــــــد لألجهـــــــزة الشخصـــــــ�ة والحصـــــــول علـــــــى الملف
 دون أي قیود.

، Gmailتقــــــد�م خــــــدمات التشــــــارك للكائنــــــات الرقم�ــــــة �الســــــحا�ة عبــــــر  )١٥(
Google+ ،Facebook ،Twitter. 

ـــــــتحكم )١٦( ـــــــث الظهـــــــور  ال ـــــــات الســـــــحا�ة مـــــــن حی ـــــــب مكون فـــــــي إدارة وترتی
 عرضها. ر�قةوط، التفاعل أو تصنیف الملفات على واجهة
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اتخـــــاذ القـــــرار �شـــــأن الحصـــــول علـــــى ســـــحا�ة حاســـــو��ة أو تطو�رهـــــا: نظـــــًرا  -
ة بتجر�ــــــــة ال�حــــــــث لصــــــــعو�ة ق�ــــــــام ال�احــــــــث بتطــــــــو�ر ســــــــحا�ة حاســــــــو��ة خاصــــــــ

ــــــات ماد�ــــــة و  هالحــــــالي لمــــــا یتطل�ــــــ �رمج�ــــــة هائلــــــة تجعــــــل مــــــن ذلــــــك مــــــن إمكان�
لــــذا فقــــد اعتمــــد ، ذه الســــحبالمؤسســــات الكبیــــرة فقــــط هــــي القــــادرة علــــى تطــــو�ر هــــ

 Pack�اإلضـــافة الـــي ســـحا�ة ال ( )Google driveعلـــى ســـحا�ة ( ال�احـــث
Pack( " منصـــــة� "EDMODO" ـــــك لت ـــــة ال�حـــــث الحـــــالي وذل ـــــذ تجر� نفی

الخطــــــــوة �االعتمــــــــاد علــــــــى الخصــــــــائص والمواصــــــــفات التــــــــي تــــــــم تحدیــــــــدها فــــــــي 
 السا�قة.

 
 تتوافق مع تصم�م البیئة المقترح :  التيالمنصة التعل�م�ة  اخت�ار .ب 

اطلع ال�احث على العدید من بیئات التعلم التفاعل�ة والشروط الواجب توافرها بها 
وقد ، وممیزاتها وكذا المعوقات التي تواجه تطبیق واستخدام بیئات التعلم التفاعل�ة

المحتوى الخاص �مقرر مناهج ال�حث عبر إحدى بیئات التعلم قرر ال�احث تقد�م 
التفاعل�ة لما بها من میزات تعل�م�ة وكفاءة عال�ة في توصیل المحتوى التعل�مي 

 للمتعلم �أ�سر الطرق وأنفعها وأ�قاها أثًرا.

على العدید من بیئات التعلم اإللكترون�ة التفاعل�ة اختار ال�احث  عو�عد االطال
لتقدم مقرر مناهج ال�حث  تفاعل�ة" كمنصة أساس�ة وكبیئة تعلم "Edmodoمنصة 

 .جامعة عین شمس  –لطالب الدبلوم �مرحلة الدراسات العل�ا �كل�ة التر��ة النوع�ة 
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 )٤٨شكل (

 Edmodoمعلمللمخطط لصفحات بیئة التعلم اإللكترون�ة 

 
 ) ٤٩شكل (

 Edmodoلصفحات بیئة التعلم اإللكترون�ة للطالب  مخطط
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 :تحدید التطب�قات السحاب�ة .ج 
لل�حث وخصائص  التجر�بيتتوافق مع التصم�م  يالت السحاب�ةتم تحدید التطب�قات 

عدد من التطب�قات  انتقاءو�عد �حث وٕاطالع ال�احث تم ، الطالب مجتمع الدراسة
�حیث ، دمجه داخل البیئة �شكل م�اشروهم نوعین : النوع األول تم ، السحاب�ة

 مثل :، التفاعل�ة ةالبیئ�كون التفاعل والدخول عبر شاشات 
 

 .Edmodo Plannerتطبیق  -١
 . Activity Learnتطبیق  -٢
 . Ref Meتطبیق  -٣
 . Office onlineتطبیق  -٤
 

، والعمل عل�ه عبر السحا�ة "Google Drive"تم دمجه �سحا�ة  الثانيأما النوع 
أو مشاركتها عبر  "Pack Pack"وعرض المهام واألنشطة عبر سحا�ة البیئة الـ 

 مثل :، الشاشة الرئ�س�ة للبیئة
١- "Google Docs" . 
٢- "Google Slides" . 

 
 اخت�ار مصادر التعلم الرقم�ة : .د 

نتقـــــاء الوســـــائط الرقم�ـــــة مـــــن " ملفـــــات نصـــــ�ة متنوعـــــة ومقـــــاطع فیــــــدیو اتـــــم 
ــــــة وعــــــروض تقد�م�ــــــة " ــــــة الصــــــلة �الموضــــــوعات  تعل�م� ــــــيوث�ق تــــــم تحدیــــــدها  الت

ـــــــة  وكـــــــذلك تصـــــــن�فها وتوز�عهـــــــا عبـــــــر التطب�قـــــــات الســـــــحاب�ة والســـــــحب اإللكترون�
 .وذلك وفقا لمعاییر ومواصفات بیئات التعلم التفاعل�ة ، المرت�طة �البیئة
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  الفعلي: )التطو�ر(اإلنتاج -٣

الحاســــو��ة محــــل ترتكــــز الســــحا�ة ::  driveر�ــــط تطب�قــــات إضــــاف�ة بـــــ  -أ 
ال�حــــــث الحــــــالي علــــــى مجموعــــــة مــــــن التطب�قــــــات األساســــــ�ة التــــــي تمنحهــــــا 
الســـــــحا�ة �شـــــــكل افتراضـــــــي لكـــــــل مجتمـــــــع تعل�مـــــــي وتتمثـــــــل فـــــــي تطب�قـــــــات 

إال أنــــــه علــــــى الــــــرغم مــــــن ذلــــــك ، العــــــروض التقد�م�ــــــة)، أهمهــــــا (المســــــتندات
�مـــــنح عـــــدد كبیـــــر مـــــن التطب�قـــــات األخـــــرى التـــــي  Google drive فـــــإن

ول عــــن الســــحا�ة إضـــــافتها ور�طهــــا �الســــحا�ة لخدمــــة المواقـــــف �مكــــن للمســــئ
الحاجـــــــه الـــــــى ، ولكـــــــن لـــــــم یجـــــــد ال�احـــــــث وفقـــــــا لطب�عـــــــة ال�حـــــــث، التعل�م�ـــــــة

 " ." drive  إضافة تطب�قات إضاف�ة الى السحا�ة
�عـــــض  هیئـــــةبت ل�احـــــثا قـــــام:تهیئـــــة وتنظـــــ�م مصـــــادر الـــــتعلم الرقم�ـــــة  -ب 

) لتكـــــــون منـــــــاهج ال�حـــــــثالكائنـــــــات الرقم�ـــــــة ذات العالقـــــــة �محتـــــــوى الـــــــتعلم (
علـــــــــى المســـــــــاهمة فـــــــــي بنـــــــــاء  �ـــــــــة مشـــــــــاركات أول�ـــــــــة محفـــــــــزة للطـــــــــالب�مثا

، المقترحـــــــةوالبیئـــــــة التفاعل�ـــــــة محتو�ـــــــات الـــــــتعلم عبـــــــر الســـــــحا�ة الحاســـــــو��ة 
الرقم�ــــــــة الموضــــــــحة  ر قــــــــام ال�احــــــــث بإعــــــــداد المصــــــــادروفــــــــي هــــــــذا اإلطــــــــا

 الي:�الجدول الت

 المحتوى المقدم عبر الكائنات العدد نوع الكائن الرقمي م

 )٦( مستند نصي ١
رسائل ، العلميمهارات ال�حث 

 علم�ة محكمة

 )٦( عروض تقد�م�ة ٢
وك�ف�ة  العلميماه�ة ال�حث 

تحدید المشكلة وص�اغتها 
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 ووضع الفروض العلم�ة

 العلميخطوات ال�حث  )٦( فیدیو ٣

 )٧جدول (

 "Google driveتهیئتها عبر سحا�ة " التي تم مصادر التعلم الرقم�ة 

بتهیئـــــــــــة  : قـــــــــــام ال�احـــــــــــثdriveتهیئـــــــــــة اإلعـــــــــــدادات األول�ـــــــــــة للســـــــــــحا�ة -ج 
ــــات حیــــث  ــــات والكائن ــــة تصــــنیف الملف ــــي طر�ق ــــة ف إعــــدادات الســــحا�ة والمتمثل
تـــــــم ضـــــــ�طها علـــــــى االخت�ـــــــار المتمثـــــــل فـــــــي عـــــــرض الملفـــــــات ت�ًعـــــــا آلخـــــــر 

ــــــــى كمــــــــا تــــــــم ، التعــــــــد�الت ضــــــــ�ط طر�قــــــــة عــــــــرض الملفــــــــات والكائنــــــــات عل
كمــــا تــــم اخت�ــــار ، االخت�ــــار الشــــ�كي الــــذي �ظهــــر الملفــــات فــــي شــــكل أ�قــــوني

كـــــــذلك تـــــــم ضـــــــ�ط لغـــــــة الســـــــحا�ة علـــــــى اللغـــــــة ، طعـــــــرض الكثافـــــــة متوســـــــ
ــــــة ــــــدة، العر�� ــــــذة جدی ــــــي ناف ــــــتح ملفــــــات الســــــحا�ة ف ــــــین مكــــــان ف وكــــــذلك ، تعی

دادات التحمیــــل كمــــا تــــم ضــــ�ط إعــــ، إظهــــار العناصــــر المحدثــــة بخــــط عــــرض
 .�حیث یتم مراجعتها كل مرة عند التحمیل

 

 بیئة التعلم : تهیئة -د 
وهـــــــــــو ، "Edmodo"تـــــــــــم الـــــــــــدخول علـــــــــــى العنـــــــــــوان الخـــــــــــاص �البیئـــــــــــة  -١

http//WWW.Edmodo.com.إلنشاء حساب المعلم 
"مقـرر  ةوهـى مجموعـطب�عة ال�حـث ط�ًقا ل واحدة تجر��هتم إنشاء مجموعة  -٢

" :  كـــــاالتيوهـــــو ، المجموعـــــة التجر�ب�ـــــة دتحدیـــــد كـــــو تـــــم  -ال�حـــــث" منـــــاهج 
٢ib٤ai . " 
تم تصم�م ساحة المناقشة على هیئة مجموعة صغیرة لتفعیل منصة نقاش   -٣

 منظمة داخل بیئة التعلم التفاعل�ة .
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 )٥٠شكل (

 شاشة ساحة النقاش �البیئة

التطب�قات عبر نافذة التطب�قات السحاب�ة  إضافة تم الدخول الى مركز -٤
وٕاضافة التطب�قات  "Edmodo"الموجود على �مین الشاشة الرئ�س�ة لبیئة 

تتسق مع طب�عة إجراءات ال�حث وخصائص ( الطالب )  التيالسحاب�ة 
 : كالتاليوهم ، وكذلك تتوافق مع تصم�م البیئة، عینة ال�حث

 .Edmodo Plannerتطبیق  -١
 . Activity Learnتطبیق  -٢
 . Ref Meتطبیق  -٣
 . Office onlineتطبیق  -٤
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 ) ٥١شكل (

 �البیئةإضافة التطب�قات مركز  شاشة
 

 " Google Drive"�سحا�ة  "Pack Pack"تم ر�ط سحا�ة البیئة  -٥
 Pack"وتم تنظ�م الكائنات الرقم�ة عبر السحا�ة ، لمشاركة مصادر التعلم المتاحة

Pack" . البیئة�

 
 ) ٥٢شكل (

 " Google Drive"�عد ر�طها �سحا�ة  "Pack Pack"شاشة سحا�ة البیئة 
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 التقو�م المبدئي للبیئة: -٤

تم عرض البیئة �عد إنتاجها �صورة مبدئ�ة على مجموعة من المحكمین 
المتخصصین في مجال تكنولوج�ا التعل�م للتأكد من صالح�ة البیئة ومدى 

البیئة لمعاییر تصم�م بیئات التعلم مالئمتها لالستخدام ومدى مراعاة 
وقد اتفق المحكمون على توافر معظم المعاییر وصالح�ة الش�كة ، اإللكترون�ة
�عد إبداء �عض التعد�الت عن طر�قة تقد�م وتنفیذ األنشطة والتي  لالستخدام

و�التالي أص�حت البیئة ، اتفق علیها أكثر من محكم فقام ال�احث بتعدیلها
 .١/٢/٢٠١٦الفصل الدراسي الثاني  أثناء لالستخدامجاهزة 

 التعدیل واإلخراج النهائي للبیئة: -٥

أص�حت البیئة �عد تعدیلها بناًء على ما اتفق عل�ه المحكمون جاهزة 
وقد بدأ التطبیق على المجموعة االستطالع�ة لل�حث (بدا�ة ، للتطبیق

) ١٦/٣/٢٠١٦) والمجموعة األساس�ة لل�حث (بدا�ة من٢٠١٦/ ١٠/٢من
  http://WWW.Edmodo.comعلى موقع الش�كة 

 : االستخداممرحلة  -٦

المجموعة  ىعل وتطب�قهاالتعل�م�ة المقترحة للمقرر  البیئةتم تنفیذ 
 األر�عاءاالستطالع�ة لل�حث �شكل مكثف بدا�ة من یوم (

) حیث تم ٢٠١٦/ ٣/٣الموافق  الخم�س) حتى یوم(١٠/٢/٢٠١٦الموافق
وعمل التعد�الت  متطوع طال�اً تطب�قها على عینة مكونة من خمسة عشر 

وتم ، وذلك لتجهیز البیئة للتطبیق األساسي، االستطالع�ةالتي واجهت العینة 
على المجموعة األساس�ة لل�حث بدا�ة وتطب�قها  التعل�م�ة للمقرر البیئةتنفیذ 

الموافق  األحد) حتى یوم (٢٠١٦/ ١٦/٣الموافق األر�عاءمن یوم (
١/٥/٢٠١٦ (. 
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 بناء أدوات القياس وإجازتها: •

بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة قائمة على إلى ق�اس فاعل�ة  الحاليهدف ال�حث 
 العلميتنم�ة �عض مهارات ال�حث  في�عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة 

لك قام ال�احث بإعداد ذقیق ولتح، ودافع�ة اإلنجاز لدى طالب الدراسات العل�ا
 أدوات ال�حث التال�ة: 

اخت�ار تحصیلي لق�اس الجوانب المعرف�ة المرت�طة ب�عض مهارات إعداد  .١
 ال�حوث العلم�ة (من إعداد ال�احث).

(من  العلميمق�اس دافع�ة اإلنجاز للجانب المهارى ل�عض مهارات ال�حث  .٢
 إعداد ال�احث).

 التي�طاقة لتقی�م مدى توفر معاییر الجودة �منتجات خطط ال�حوث العلم�ة  .٣
 أعدها الطالب .

مق�اس دافع�ة  –التحصیلي االخت�ار(تصم�م أدوات الق�اس محك�ة المرجع  - أ
 : �طاقة تقی�م المنتج ) –اإلنجاز 

تشیر بدورها  التيتقو�م البیئة التفاعل�ة وق�اس مدى تحق�قها لألهداف من أجل 
 قام ال�احث بتصم�م وض�ط أدوات الق�اس التال�ة :، الى مدى فاعلیتها

 /�عدى)  قبلي( التحصیلي االخت�ارأوال: 

وتــــــم تصـــــــم�مه لق�ـــــــاس مــــــدى تحصـــــــیل طـــــــالب الدراســــــات العل�ـــــــا للجانـــــــب  
ولقــــــد ، (إعــــــداد خطــــــة ال�حــــــث) العلمــــــيالمــــــرت�ط �مهــــــارات ال�حــــــث  المعرفــــــي

ضـــــوء أهـــــداف ومحتـــــوى مقـــــرر منـــــاهج  فـــــي ليالتحصـــــی االخت�ـــــارتـــــم إعـــــداد 
ال�حــــــث الــــــذى تمــــــت إعــــــادة بنائــــــه وتقد�مــــــه للطــــــالب عبــــــر البیئــــــة التفاعل�ــــــة 

 االخت�ــــــــــــاراتووفقــــــــــــا للخطــــــــــــوات العلم�ــــــــــــة الخاصــــــــــــة بإعــــــــــــداد ، المقترحــــــــــــة
 التحصیل�ة والمتمثلة ف�ما یلى :
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ق�ــــاس درجــــة إلمــــام  فــــي لالخت�ــــار الرئ�ســــيیتحــــدد الهــــدف  : االخت�ــــارهــــدف -١
 العلمـــــيالخـــــاص �مهـــــارات ال�حـــــث  المعرفـــــيأفـــــراد مجتمـــــع الدراســـــة للجانـــــب 

 (مهارات إعداد خطة ال�حث) .
 

 إعداد جدول المواصفات واألوزان النسب�ة لالخت�ار:-٢

�غطیهـــــــا  التـــــــيیهـــــــدف جـــــــدول المواصـــــــفات إلـــــــى تحدیـــــــد الموضـــــــوعات 
قـــــام ال�احـــــث  وقـــــد، �ســـــعى لتحق�قهـــــا التـــــيعلـــــى ضـــــوء األهـــــداف ، االخت�ـــــار

ـــــــــب  ـــــــــار للجوان ـــــــــل االخت� ـــــــــى تمثی ـــــــــد عل بإعـــــــــداد جـــــــــدول المواصـــــــــفات للتأكی
و�نســـــــ�ة تمثیلهـــــــا لألهـــــــداف المـــــــأمول ، المعرف�ـــــــة لمحتـــــــوى البیئـــــــة التفاعل�ـــــــة

 األمر الـذى یرفع من صدق محتوى االخت�ار.، تحق�قها

موضوعات 
 المحتوى 

 األهداف التعل�م�ة
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 األوزان النسب�ة لموضوعات االخت�ار المعرفي

 
 

≠ ≤≤¥ ≠ 
 



 بناء االخت�ار وص�اغة مفرداته:-٣

) مفردة غطت كافة الجوانب ٥٥تم إعداد اخت�ار موضوعي تكون من (
، ( مهارات إعداد خطط ال�حوث ) العلميالمعرف�ة المرت�طة �مهارات ال�حث 

 وكانت المفردات ع�ارة عن 

، أسئلة من نوع االخت�ار من متعدد واشتملت كل مفردة على رأس سؤال -
وثالثة بدائل لفظ�ة من بینها بدیل واحد فقط �مثل اإلجا�ة الصح�حة وكانت 

 ) سؤال كل سؤال یتم إعطاؤه درجة واحدة.٥٥عددها (
 

 وضع تعل�مات االخت�ار: -٤

 وقد روعي عند ص�اغتها ما یلي:، قام ال�احث �ص�اغة تعل�مات االخت�ار

 أن تكون سهلة وواضحة وم�اشرة . -
 أن توضح للطالب ضرورة اإلجا�ة عن كل أسئلة االخت�ار. -
 أن توضح للطالب اخت�ار إجا�ة واحدة فقط لكل سؤال. -

 

 ض�ط االخت�ار: -٥

 ال�احث بإجراء الخطوات التال�ة: لض�ط االخت�ار قام

 تحدید صدق االخت�ار. -

 حساب ث�ات االخت�ار. -

حساب معامل السهولة المصحح من أثر التخمین لكل مفرده من مفردات  -
 .االخت�ار

 .االخت�ارحساب معامل التمییز لكل مفرد من مفردات  -

 التحصیليتحدید زمن االخت�ار  -
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المقصود �صدق االخت�ار هو قدرة االخت�ار على ق�اس ما  : االخت�ارصدق  -٦
تم استخدام طر�قة صدق المحتوى  االخت�اروضع لق�اسه ولتقدیر صدق 

لك �عرض االخت�ار على مجموعة من الخبراء ذو، الظاهري لالخت�ار
وذلك بهدف استطالع آرائهم في ، المتخصصین في مجال تكنولوج�ا التعل�م

              :االتي
مدى ارت�اط األسئلة �األهداف التعل�م�ة الموضوعة، وذلك بوضع عالمة  -

) في الخانة التي تعبر عن رأى المحكم سواء كان السؤال مرت�ط (
 �الهدف أم غیر مرت�ط. 

) في مدى صحة ودقة ص�اغة كل سؤال لغوً�ا، وذلك بوضع عالمة ( -
لغوً�ا أم غیر  الخانة التي تعبر عن رأى المحكم سواء كان السؤال صح�ح

 مع تعدیل ص�اغة األسئلة التي تحتاج إلى ذلك. ، صح�ح
) في الخانة التي وذلك بوضع عالمة (، مدى صحة كل سؤال علمً�ا  -

 تعبر عن رأي المحكم سواء كان السؤال صح�ح علمً�ا أم غیر صح�ح.
) في مدى مناس�ة كل سؤال لمستوى المتعلمین، وذلك بوضع عالمة (  -

ي تعبر عن رأى المحكم سواء كان السؤال مناسب لمستوى الخانة الت
 المتعلمین أم غیر مناسب. 

وذلك في مكان ، �مكن لكل محكم إضافة أ�ة مقترحات إذا لزم األمر  -
 .)٥(انظر ملحق، ص لذلك في نها�ة استمارة التحك�مُخص

%) منهم على ٩٠و�تحلیل آراء السادة المحكمین اتضح اتفاق (
مما یدل على ، الخت�ار �األهداف التعل�م�ة الموضوعةارت�اط مفردات ا

 أنها تق�س ما وضعت لق�اسه. 

فقد اتفق ، وف�ما یتعلق بدقة الص�اغة اللغو�ة لمفردات االخت�ار
المحكمون على إعادة ص�اغة �عض مفردات االخت�ار لتكون أكثر 

وقد نّوه أغلب المحكمون على حذف �عض أسئلة ، وضوًحا في المعنى
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قام ال�احث �حذف  الغیر مناس�ة أو دق�قه علم�ًا؛ و�ناًء على ذلك االخت�ار
في صورته  االخت�ارل�كون ، )٥٥(االخت�ار) أسئلة من إجمالي أسئلة ٥(

وفق آراء و التعد�الت  جم�ع إجراءوقد تم ، ) سؤال٥٠(النهائ�ة ُمكّون من 
 .االخت�ارلحساب ث�ات تمهیدًا السادة المحكمین 

 االخت�ار: ث�ات -٧

أكثر من  االخت�ارأن �عطى النتائج إذا ما استخدم  لالخت�ار�قصد �الث�ات 
تم تطب�قه استطالع�ا على  االخت�ارولق�اس ث�ات ، مرة تحت ظروف مماثلة

للتعلم عبر البیئة  االستطالع�ة) طالب من أفراد العینة ١٥عینة حجمها (
تم ، الى صورته النهائ�ةالتفاعل�ة بهدف الوصول �ه من صورته المبدئ�ة 

وقد استخدم ال�احث  ، تطبیق االخت�ار الموضوعي علیهم ورصد نتائجهم ف�ه
وتم الحصول على معامل ، " Alphaa Cronbach'sطر�قة ألفا كرون�اخ "

 و�التاليعال�ة  االخت�ارمما �شیر الى أن درجة ث�ات   )٠,٩١ث�ات (
 حث الحالي.لالستخدام في ال� التحصیلي االخت�ارصالح�ة 

 حساب معامالت السهولة ألسئلة االخت�ار التحصیلي: -

 تم حساب معامل السهولة لكل مفردة من مفردات االخت�ار �استخدام   
 المعادلة التال�ة:

 
ثـــــــم تـــــــم حســـــــاب معـــــــامالت الســـــــهولة المصـــــــححة مـــــــن أثـــــــر التخمــــــــین 
�اســــــــــتخدام جــــــــــداول خاصــــــــــة بهــــــــــذا الغــــــــــرض وهــــــــــى جــــــــــداول " فالناجــــــــــان 
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Flanagan " ، ٢٠وقـــــد اعتبـــــرت المفـــــردات التـــــي أجـــــاب عنهـــــا أقـــــل مـــــن %
لــــذا یجــــب حــــذفها كــــذلك اعتبــــرت المفــــردات التــــي ، مــــن التالمیــــذ صــــع�ة جــــًدا
ــــر مــــن  ــــذا یجــــب حــــذفها ٨٠أجــــاب عنهــــا أكث ــــذ ســــهلة جــــدًا ول % مــــن التالمی

 ). ٤٤٩، ١٩٧٨، السید البهيأ�ضًا (فؤاد 

مـــــن أثـــــر )٩(انظـــــر ملحـــــق معـــــامالت الســـــهولة المصـــــححة وقـــــد وقعـــــت 
]، وهـــــــى ٠,٨٠ – ٠,٢٠التخمـــــــین لمفـــــــردات االخت�ـــــــار فـــــــي الفتـــــــرة المغلقـــــــة [

 ٠,٢٠قـــــ�م متوســـــطة لمعـــــامالت الســـــهولة ألنهـــــا تقـــــع داخـــــل الفتـــــرة المغلقـــــة [
 ٠,٨٧]، وذلـــــك ف�مـــــا عـــــدا ثـــــالث مفـــــردات جـــــاء معامـــــل ســـــهولتهم [٠,٨٠ –
] وتـــــــم حـــــــذفهم، وفـــــــي ضـــــــوء النتـــــــائج التـــــــي تـــــــم التوصـــــــل ١,٠٠ –٠,٩٣ –

ترتیـــــــب أســـــــئلة االخت�ـــــــار وفًقـــــــا لمعامـــــــل ســـــــهولة مفرداتـــــــه �حیـــــــث  إلیهـــــــا تـــــــم
  تدرجت مفردات االخت�ار من السهل إلى الصعب.

 تحدید زمن االخت�ار:-٨

تم حساب ، �عد تطبیق االخت�ار على أفراد عینة التجر�ة االستطالع�ة
وذلك ، متوسط الزمن الذي استغرقه الطالب في اإلجا�ة عن أسئلة االخت�ار

على حدة ثم قسمة الناتج على عدد  طالبن الذي استغرقه كل بجمع الزم
   ) دق�قة.٣٠وكان متوسط زمن االخت�ار هو (، الكلى الطالب

  ثان�ًا: مق�اس دافع�ة اإلنجاز

 في الحاليلمق�اس الدافع�ة �ال�حث  الرئ�سيیتحدد الهدف  هدف المق�اس : -١
إعداد مخططات (التعلم)ق�اس دافع�ة اإلنجاز لدى أفراد عینة ال�حث نحو

 .ال�حوث العلم�ة 
 

) فقرة ٨١من ( الحاليیتكون مق�اس الدافع�ة �ال�حث  وصف المق�اس : -٢
تتدرج عبر خمس  التيمن متعدد تق�س كل منها �عض أنماط السلوك و  اخت�ار
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، معارض، محاید، موافق، مستو�ات مقابل كل فقرة على هیئة ( موافق �شدة
وأسفل كل مستوى أمام كل فقرة خانة فارغة مناس�ة حتى ، معارض �شدة )
) xوذلك بوضع عالمة (، مستوى مناسب لمیوله وحالته أي�حدد المفحوص 

 .  السلوكيعند اإلجا�ة التي توافق میوله ونمطه 
 

�عد تطبیق المق�اس على أفراد عینة التجر�ة  زمن تطبیق المق�اس : -٣
ذي استغرقه الطالب في اإلجا�ة عن تم حساب متوسط الزمن ال، االستطالع�ة

وذلك بجمع الزمن الذي استغرقه كل طالب على حدة ثم قسمة الناتج ، فقراته
وكان متوسط زمن اإلجا�ة عن فقرات المق�اس هو ، على عدد الطالب الكلى

   ) دق�قة.٤٠(
 

المقصود �صدق المق�اس هو قدرته على ق�اس ما وضع  صدق المق�اس: -٤
ق المق�اس تم استخدام طر�قة صدق المحتوى الظاهري لق�اسه ولتقدیر صد

لك �عرض االخت�ار على مجموعة من الخبراء المتخصصین في ذو، للمق�اس
    :االتيوذلك بهدف استطالع آرائهم في ، مجال تكنولوج�ا التعل�م

 
 

 أما إذا كانت الفقرة تنتمى الى الدافع لإلنجاز . -
 مدى مناس�ة الص�اغة اللغو�ة للفقرة . -

فقد اتفق المحكمون ، وف�ما یتعلق بدقة الص�اغة اللغو�ة لمفردات المق�اس
، على إعادة ص�اغة �عض مفردات المق�اس لتكون أكثر وضوًحا في المعنى

وكذلك حذف الفقرات الغیر ، وكذلك حذف �عض المفردات الغیر مناس�ة
ث بإجراء وقد قام ال�اح، مالئمة لل�عد الخاص بها والمتعلق �الدافع لإلنجاز

 .االخت�ارالتعد�الت وفق آراء السادة المحكمین تمهیًدا لحساب ث�ات 
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 ث�ات المق�اس: -٥

�قصد �الث�ات للمق�اس أن �عطى النتائج إذا ما استخدم المق�اس أكثر من مرة 
ولق�اس ث�ات المق�اس تم تطب�قه استطالع�ا على عینة ، تحت ظروف مماثلة

للتعلم عبر البیئة التفاعل�ة  االستطالع�ة) طالب من أفراد العینة ١٥حجمها (
تم تطبیق مق�اس ، بهدف الوصول �ه من صورته المبدئ�ة الى صورته النهائ�ة

د وق ، الدافع�ة لإلنجاز علیهم ورصد نتائجهم وفقا لمستو�ات الق�اس الخمس
، " Guttman Split-Half Coefficient"استخدم ال�احث طر�قة جوتمان 
وكذلك استخدم ال�احث طر�قة ألفا ، )٠,٦٧وتم الحصول على معامل ث�ات(

وتم الحصول على معامل ث�ات ، " Alphaa Cronbach'sكرون�اخ "
صالح�ة  و�التاليمما �شیر الى أن درجة ث�ات المق�اس عال�ة   )٠,٤٣(

 للتطبیق في ال�حث الحالي.المق�اس 

 حساب معامالت السهولة لفقرات مق�اس دافع�ة اإلنجاز: -٦

تم حساب معامل السهولة لكل مفردة من مفردات المق�اس �استخدام 
 المعادلة التال�ة:

 ص

   معامل السهولة =   

 ص + خ

 خ = عدد اإلجا�ات الخاطئة  ،  حیث إن ص = عدد الفقرات اإلیجاب�ة  
 

تم حساب معامالت السهولة المصححة من أثر التخمین �استخدام و 
وقد ، " Flanaganجداول خاصة بهذا الغرض وهى جداول " فالناجان 

، % من التالمیذ صع�ة جًدا٢٠اعتبرت المفردات التي أجاب عنها أقل من 
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% من ٨٠لذا یجب حذفها كذلك اعتبرت المفردات التي أجاب عنها أكثر من 
 ). ٤٤٩، ١٩٧٨، السید البهيلة جدًا ولذا یجب حذفها أ�ضًا (فؤاد التالمیذ سه

أثر التخمین لمفردات  نم المصححةقد وقعت معامالت السهولة و 
]، وهى ق�م متوسطة لمعامالت ٠,٨٠ – ٠,٢٣االخت�ار في الفترة المغلقة [

]، وذلك ف�ما عدا ٠,٨٠ – ٠,٢٠السهولة ألنها تقع داخل الفترة المغلقة [
] وتم حذفهما، وفي ضوء ٠,٩٤ – ٠,٩٠مفردتین جاء معامل سهولتهما [

لة االخت�ار وفًقا لمعامل سهولة النتائج التي تم التوصل إلیها تم ترتیب أسئ
  مفرداته �حیث تدرجت مفردات االخت�ار من السهل إلى الصعب.

 

�عد حساب صدق وث�ات المق�اس أص�ح المق�اس  الصورة النهائ�ة للمق�اس: -٧
) ٣٣) ع�ارة منها إیجاب�ة و(٤٨(، ) ع�ارة٨١فى صورته النهائ�ة مكوًنا من (

وهي تعد ، ) درجة١٩٢�ة للمق�اس (وعلى ذلك فالدرجة الكل، أخرى سلب�ة
 ) درجة.١٣٢أما أدنى درجة للمق�اس (، أعلى درجة

 ثالثًا: �طاقة تقی�م المنتج :

 الحاليل�طاقة التقی�م المنتج فى ال�حث  الرئ�سيیتحدد الهدف  هدف ال�طاقة : -١
تم إعدادها من قبل أفراد عینة ال�حث �عد  التيتقی�م خطط ال�حوث  في

 . الحاليدراستهم عبر البیئة التفاعل�ة �ال�حث 
) مع�ار ٧١من ( الحاليالمنتج �ال�حث  تقی�متتكون �طاقة  : وصف ال�طاقة -٢

، ) محاور٩مقسمین وفق (، للحكم على جودة منتجات خطط ال�حوث العلم�ة
 : كالتاليوهم 
      ال�حث. امة إلعداد خطةالمعاییر الع - أ
   تحلیل مشكلة ال�حث. - ب
      ص�اغة مشكلة ال�حث. - ت
      تحدید فروض ال�حث. - ث
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 وضع حدود ال�حث - ج
 لل�حث . المنهجيتحدید اإلطار  - ح
 تحدید المصطلحات الرئ�س�ة فى ال�حث. - خ
 توثیق مصادر ال�حث . - د
 التوثیق فى قائمة المراجع - ذ

 
ـــــوافر) والـــــذى - ـــــى  تشـــــتمل ال�طاقـــــة علـــــى محـــــور واحـــــد (درجـــــة الت ینقســـــم ال

 منخفضة ) . -متوسطة  -ثالثة مستو�ات ( كبیرة 

�قــــــوم المقــــــّوم بوضــــــع الدرجــــــة أســــــفل مــــــا �عبــــــر عــــــن درجــــــة التــــــوافر وفــــــق  -
 مستوى األداء للطالب.

أسفل كل محور من محاور التقی�م العامة لل�طاقة یوجد حیز لوضع درجة  -
خطة ال�حث المقدمة من قبل أفراد  لمدى تحقق معاییره فى االمحور وفقجودة 

 عینة ال�حث .

تم عرض صورة من �طاقة تقی�م المنتج على مجموعة من  صدق ال�طاقة: -٣
وذلك بهدف استطالع ، الخبراء المتخصصین في مجال تكنولوج�ا التعل�م

 :االتيآرائهم في 
 

 مدى مناس�ة مفردات ال�طاقة من الناح�ة العلم�ة . -
 اقة من الناح�ة اللغو�ة .مدى مناس�ة مفردات ال�ط -
 مدى تغط�ة وشمول ال�طاقة لكل المهارات الالزمة لمحتوى القائمة .  -
 . یرونهإضافة أو تعدیل أو حذف ما   -

فقد اتفق المحكمون ، وف�ما یتعلق بدقة الص�اغة اللغو�ة لمفردات ال�طاقة
على إعادة ص�اغة �عض مفردات ال�طاقة لتكون أكثر وضوًحا في المعنى 
، �النس�ة للمحاور العامة لمعاییر التقی�م أو لمفردات ع�ارات معاییر التقی�م
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�اإلضافة الى حذف المعاییر ، وكذلك حذف �عض المفردات الغیر مقبولة
 وكذلك دمج معاییر محور "تحدید مشكلة ال�حث"، الغیر مالئمة والمتكررة

 لتندرج ضمن معاییر محور " تحلیل مشكلة ال�حث" .
 

 :جتربة البحث ومجع البيانات إجراءات •

 مرت التجر�ة األساس�ة �المراحل التال�ة :

 ألدوات ال�حث : القبليالتطبیق  - أ

ـــــق  ـــــم تطبی ـــــارت ـــــة  التحصـــــیلي االخت� ـــــر إحـــــدى أدوات البیئ ونشـــــره  "Quiz"عب
ــــر شاشــــة المجموعــــة التجر�ب�ــــة ــــرر منــــاهج ال�حــــث" عب ــــه و�عــــد ، "مق حیــــث أن

ـــــة  ـــــى بیئ ـــــة ال�حـــــث ال ســـــیجد كـــــل  "Edmodo"تســـــجیل دخـــــول الطـــــالب عین
مـــن إعـــداد  االنتهـــاءتـــم تفعیلهـــا �مجـــرد  التـــي "Tack Quiz"طالـــب أ�قونـــة 

و�مجــــــرد الضــــــغط علیهــــــا تظهــــــر أمامــــــه ، وتصــــــم�مه عبــــــر البیئــــــة االخت�ــــــار
ــــــارتعل�مــــــات  ــــــة ، االخت� ــــــى نها� ــــــا�ع حت ــــــم أســــــئلته فــــــى تت ــــــارث و�عــــــد ، االخت�

�ظهـــــر أمـــــام كـــــل مـــــنهم ، االخت�ـــــارانتهـــــاء الطـــــالب عینـــــة ال�حـــــث مـــــن أداء 
واحـــــدًا  االخت�ـــــاركمـــــا و�مكنـــــه مراجعـــــة أســـــئلة ، االخت�ـــــار فـــــيدرجتـــــه الكل�ـــــة 

وذلـــــك ، حلهـــــا �شـــــكل صـــــح�ح فـــــيأخفـــــق  التـــــيتلـــــو االخـــــر لمعرفـــــة األســـــئلة 
ــــــة الراجعــــــة  فــــــي ــــــر البیئــــــة و المعــــــززة ضــــــوء تفعیــــــل دور التغذ� ــــــيعب ــــــتم  الت ی

، و�نــــاء عل�ــــه تــــم رصــــد نتــــائج الطــــالب، نتــــائج الطــــالب علیهــــا تلقائ�ــــاً  حفــــظ
وكـــــــــذلك تـــــــــم تطبیـــــــــق مق�ـــــــــاس الدافع�ـــــــــة لإلنجـــــــــاز ونشـــــــــرة عبـــــــــر شاشـــــــــات 
المجموعــــة التجر�ب�ـــــة �البیئــــة لإلجا�ـــــة علــــى فقراتـــــه مــــن قبـــــل الطــــالب عینـــــة 
ال�حــــــث بهــــــدف تحدیــــــد مــــــدى الدافع�ــــــة لــــــدیهم نحــــــو إنجــــــاز خطــــــط ال�حــــــوث 

ــــة ــــة ال�حــــث �عــــد وتمــــت ، العلم� ــــل الطــــالب عین ــــه مــــن قب ــــى فقرات ــــة عل اإلجا�
قــــــراءة تعل�مــــــات اإلجا�ــــــة علــــــى فقــــــرات المق�ــــــاس وتقــــــد�م المق�ــــــاس بتحمیلــــــه 

 عبر تبو�ب التكل�فات �البیئة .
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 إجراءات تنفیذ تجر�ة ال�حث : - ب
 تم تنفیذ تجر�ة ال�حث وفق لإلجراءات التال�ة :

لجم�ع الطالب عینة ال�حث  التمهید لتجر�ة ال�حث : تم عقد جلسة تمهید�ة -١
�عدها تم إنشاء ، لتعر�فهم �طب�عة ال�حث وتحدید طرق التواصل الممكنة

ومن خاللها تم تعر�ف ، االجتماع�ةمجموعة الكترون�ة عبر ش�كة الف�سبوك 
وكذلك تم التعر�ف �البیئة وتطب�قاتها ، الطالب �مهامهم وشرحها تفصیل�اً 

وذلك �استخدام ، البیئة وٕانجاز المهام المقررةبر ع موك�ف�ة التعل، المستخدمة
 .)٩دلیل الطالب للدخول الى البیئة التفاعل�ة (انظر ملحق 

تم إرسال دعوات المشاركة لجم�ع التالمیذ عینة ال�حث على البر�د اإللكتروني  -٢
ومساعدتهم في ، للش�كة انضمامهموالموافقة على طلب ، الخاص �كل طالب

 عبر البیئة . إعداد ملفاتهم الشخص�ة
تم الترحیب �الطالب وتهیئتهم نفسً�ا للتعلم عبر البیئة عن طر�ق طرح   -٣

مناقشة حرة یتعلق �المقرر وأهدافه ومعرفة مدى استعدادهم للتعلم عبر الش�كة 
 وقد تمت المناقشة عن طر�ق حائط المناقشات �البیئة.

و�ه المهمات التعل�م�ة ، "Edmodo Planner"تم توج�ه الطالب الى برنامج  -٤
للطالب مجدولة فى إطار منظم ومحددة بتوقیتات معینة وفق خطة السیر 

كما وتظهر تلك المهام فى صور مختلفة من إشعارات ، عبر البیئة التعل�مي
وأ�ضًا تظهر تلك المهام عبر نافذة التكل�فات ، إخطار لطالب فور نشر المهام

 ناهج ال�حث" �البیئة .والمهام على �مین المجموعة "مقرر م
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 )٥٣شكل (

 "Edmodo Planner"شاشة 
 

 حسب الغرض منه كالتالي: استخدم ال�احث �عض البرامج كلٌ  -
 

لتنظ�م وجدولة المهام واألنشطة  : Edmodo Plannerتطبیق  .أ 
 والتكل�فات عبر البیئة .

 

للتفاعل عبر مصادر التعلم المتاحة  : Activity Learnتطبیق  .ب 
 عبر البیئة .

 
توثیق المراجع وال�حوث  فيلمساعدة المتعلم :  Ref Meتطبیق  .ج 

 العلم�ة وفق المعاییر الدول�ة للتوثیق .
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و�شتمل على العدید من البرامج  : Office onlineتطبیق  .د 

ولكن متاح عبر البیئة ، "MS Office"المكتب�ة المواز�ة لحزمة 
 وهم :، ) تطب�قات سحاب�ة مكتب�ة فرع�ة٣ثالثة (

 

Word Online- لكتا�ة ملفات النصوص وتعدیلها وحفظها عبر :
البیئة وتقد�مها من قبل المعلمین عند تسل�م المهام إذا توافرت الحاجه 

 المهمة.لذلك عبر عمل�ة تعلمه وتعل�مات معلمه حول 

Power Point Online- لتصم�م ملفات العروض التقد�م�ة : ،
عبر  كمهماتوالتعدیل علیها وحفظها ومشاركتها كمصادر تعلم أو 

 البیئة .

Excel Online-  حالة  فيتستخدم  التي: إلعداد شیتات اإلكسل
 .وتنظ�مها والتعدیل واإلضافة بها، الرغ�ة من وضع عمل�ات حساب�ة

 

وتحدید م�عاد كل مهمة مع ، التكل�فات �البیئةتم طرح مهام التعلم عبر تبو�ب  -٥
ترك فاصل زمنى بین كل مهمة وأخرى حتى یتمكن الطالب من ال�حث 

مع توجیههم و متا�عتهم عبر البیئة والتفاعل ، حول المهمة إلنجازها واالطالع
وٕاتاحة التفاعل لدیهم ، " Activity Learn"معهم عبر ساحة النقاش وتطبیق 

 .خرى مع التطب�قات األ
تكن بدا�ة من یوم  التيو  –تمت مراعاة أن تغطى المدة الزمن�ة للتجر�ة  -٦

 –) ١/٥/٢٠١٦) حتى یوم (األحد الموافق ٢٠١٦/ ١٦/٣(األر�عاء الموافق
 لإلنجاز.تم تحدیدها  التيكافة المهام 
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 فيلتكون ، تم تجم�ع تقار�ر المهام المقدمة من قبل كل الطالب عینة ال�حث -٧
 في�حیث �كون كل طالب من عینة ال�حث أمضى ، �حوث خططالمحصلة 

 إنجاز المهام قد كون خطة �حث �عد تفاعالته عبر البیئة .

 

 ألدوات ال�حث : ال�عديالتطبیق  -جـ 
 

 ألدوات ال�حث كما یلى : ال�عديتم التطبیق 
 

�ال�حث  عینة ال�حث �عد االنتهاء من تنفیذ تجر�ة ال�حث وق�ام المجموعة .١
ل عبر تطب�قات البیئة ععلى مصادر التعلم المتاحة والتفا واالطالع
�حیث �ظهر أمام كل طالب ، التحصیلي االخت�ارتم تطبیق المختلفة 

 االخت�ارمن إعداد  االنتهاءتم تفعیلها �مجرد  التي "Tack Quiz"أ�قونة 
 .البیئةوتصم�مه عبر 

حث الى وتوج�ه الطالب عینة ال�، تم نشر مق�اس الدافع�ة لإلنجاز  .٢
تم تطبیق المعاییر المحكمة �طاقة ، اإلجا�ة على فقراته وٕاعادة تقد�مه

تقی�م المنتج على خطط ال�حوث العلم�ة المقدمة من الطالب عینة 
ال�حث �عد تجم�ع التقار�ر الخاصة �كل مهمة من المهام المحددة ببیئة 

وذلك للحكم على جودتها وتقر�ر مدى ، الحاليالتعلم محل ال�حث 
 صالحیتها .

ودرجات مق�اس  وال�عدي القبلي التحصیلي االخت�ارتم رصد درجات  .٣
تم تطب�قها �عد�ًا تمهیدًا  التيالدافع�ة لإلنجاز و�طاقة تقی�م المنتج 

 للتعامل معها إحصائ�ًا .
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 الفصل الرابع  

 نتائج البحث وتفسيرها والتوصيات
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 الفصل الرا�ع

 نتائج ال�حث وتفسیرها والتوص�ات

لتجر�ب النهائى للبیئة التفاعل�ة �عد عرض إجراءات ال�حث واالنتهاء من ا
القائمة على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة لتنم�ة مهارات ال�حث العلمى ودافع�ة 

حوها، ورصد درجات األفراد فى التطبیق القبلى وال�عدى لإلخت�ار اإلنجاز ن
التحصیلى الذى �ق�س الجانب المعرفى المرت�ط بتنم�ة مهارات ال�حث العلمى، 

وأ�ضا رصد  ،وكذلك �النس�ة لمق�اس دافع�ة ( فى التطب�قین القبلى وال�عدى )
هذا الفصل اإلجا�ة درجات �طاقة تقی�م المنتج ( فى التطبیق ال�عدى )، یتناول 

على تساؤالت ال�حث والمعالجة اإلحصائ�ة لنتائجه وتفسیراتها، واخت�ار صحة 
فروض ال�حث مع عرض الطرق والعالجات والجداول اإلحصائ�ة التى تم 
استخدامها الخت�ار صحة هذه الفروض، ومناقشة نتائج ال�حث وتفسیرها، وملخصًا 

ال�حوث المقترحة، و�مكن توض�ح ذلك لنتائج ال�حث، وكذلك توص�ات ال�حث، و 
 ف�ما یلى :

أوًال: اإلجا�ة على أسئلة ال�حث الفرع�ة، واخت�ار صحة الفروض وتفسیر النتائج 
 ومناقشتها:

 التالى:كقام ال�احث �اإلجا�ة عن األسئلة الفرع�ة لل�حث 

ما مهارات ال�حث العلمى على :  نص والذيلإلجا�ة عن السؤال األول:  -١
 فرها لدى طالب الدراسات العل�ا؟الواجب توا

قة األدب�ات المتعلى من خالل إعداد اإلطار النظري لل�حث، واالطالع عل
وانتقاءالمهارات التى تندرج ضمن مهارات  ،إعداد خطط ال�حوث العلم�ة راتا�مه

ال�حث العلمى، واستطالع آراء السادة المحكمین من الخبراء والمتخصصین فى 
وتم توض�ح ذلك فى الفصل الثالث  والمناهج وطرق التدر�س)، تكنولوج�ا التعل�م(

(إجراءات ال�حث)، وتم التوصل الى قائمة �مهارات إعداد خطط ال�حوث العلم�ة، 
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)؛ و�هذا تمت ٣) مهارة فرع�ة، ملحق (٢٧) مهارة رئ�س�ة و(٧(وتكونت من 
 اإلجا�ة عن السؤال األول .

ما فاعل�ة البیئة التعل�م�ة  ى :عل نص : والذيانيالث السؤال عن لإلجا�ة -٢
التفاعل�ة المقترحة لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة في تنم�ة 

 مهارات ال�حث العلمي لدى طالب الدراسات العل�ا ؟الجانب المعرفى ل

یوجد فرق دال إحصائً�ا عند "تم اخت�ار صحة الفرض األول، والذي نص على: 
أفراد المجموعة التجر�ب�ة فى الق�اسین بین متوسط درجات  %٠,٠٥ ≤ مستوى 

 ."القبلى وال�عدى فى اإلخت�ار المعرفى لصالح الق�اس ال�عدى

للمجموعات المرت�طة لمعرفة داللة الفروق بین  "t-test" تم استخدام اخت�ار "ت"
  درجات المجموعة التجر�ب�ة في التطب�قین القبلي وال�عدي .متوسط 

 المجموعات
 عدد

 العینة
 سطمتو ال

 الحسابى
االنحراف 
 المع�ارى 

 معامل
 الخطأ

 ق�مة
 ت  

 درجات
 الحر�ة

 ق�مة
 الداللة

 مستوى 
 الداللة

 ≤ عند
٠,٠٥ 

 ١,١٩ ٠,٥٣ ١٢,٣٩ ٣٠ القبلى

٠,٠٠( ٢٩ ٢٤,٤(  دالة 

 ٠,٦٨ ٣,٧٤ ٤٣,٦٧ ٣٠ ال�عدى

     ١,٨٧ ٤,٢٧ ٥٦,٦  المجموع

 )٩جدول (
 متوسطین القبلي وال�عديمقارنة بین الوالیوضح نتائج اخت�ار "ت" 
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) ٢٤,٤) المحسو�ة تساوى (T TESTأن ق�مة ت (  من الجدول السابق:یتضح 
) �ق�متى ت الجدولتین والتى ٢٤,٤و�مقارنة ق�مة ت المحسو�ة والتى تساوى (

) عند مستوى ٢,٧٥وتساوى ( ،٠,٠٥ ≤ ) عند مستوى معنو�ة٢,٠٤تساوى (
و�تضح هنا أن ق�مة ت المحسو�ة  ،)٢٩) وذلك عند درجة حر�ة ( ٠,٠١معنو�ة (

)، إذًا هناك فرق جوهرى بین ٠,٠١أكبر من ت الجدول�ة عند مستوى معنو�ة (
)، و�ما أن متوسط المجموعة ٠,٠١متوسطى المجموعتین عند مستوى معنو�ة (

) ومتوسط درجات المجموعة ٠,٥٣) بإنحراف مع�ارى قدره (١٢,٩٣القبلى �ساوى (
)، إذًا متوسط درجات ٤,٨٣بإنحراف مع�ارى قدره ( )٤٣,٦٧ال�عدى �ساوى (

المجموعة القبلى أقل من متوسط المجموعة ال�عدى، �التالي هناك فروق جوهر�ة 
 .تم قبول الفرض األولصالح البیئة التفاعل�ة و�التالي ل ٠,٠٥ ≤ عند مستوى داللة

 �ة :ق�اس فاعل�ة البیئة التفاعل�ة القائمة على تطب�قات الحوس�ة السحاب

 :�فاعل�ــــــة البیئــــــة التفاعل�ــــــة القائمــــــة علــــــى تطب�قــــــات الحوســــــ�ة الســــــحاب�ة و�قصــــــد
 أهـداف مـن هـدف كـل تعلـم مـن المطلـوب المسـتوى  حققـوا الطل�ـة الـذین نسـ�ة

الكلـى، ولق�ـاس فاعل�ـة البیئـة  االخت�ـار علـى درجـاتهم خـالل مـن وذلـك الـتعلم،
 الكســب نســ�ة ماســتخدا تــم التجر�ب�ــة، المجموعــة تحصــیل التفاعل�ــة فــي
 عینـة لـدى الفعلـي الكسـب متوسـط بـین النسـ�ة وهـي جوج�ـان المعـدل لمـاك

 :التال�ة المعادلة من خالل المتوقع الكسب ومتوسط ال�حث

 

MC Gugians Ratio =  

 
G.R=  

 :حیث

 (X)القبلي االخت�ار في ال�حث عینة درجات متوسط. 

 (Y)ال�عدي االخت�ار في �حثال عینة درجات متوسط. 

 (P)لالخت�ار العظمى النها�ة. 
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 التـالي والجـدول مقبولـة فعال�ـة هنـاك تكـون  ) لكـي٠,٦نسـ�ة ( جوج�ـان مـاك و�حدد
 .التحصیلي االخت�ار هذا نس�ة یوضح

 متوسـط حسـاب خـالل للبیئـة مـن المعـدل الكسـب نسـ�ة �حسـاب ال�احـث قـام وقـد
 القبلـي التحصـیلي االخت�ـار مـن كـل فـي ةاالستطالع� التجر�ة عینة طالب درجات

 :)١٠( رقم التالي خالل الجدول من ذلك و�تضح وال�عدي،

 
 )١٠جدول (

 التحصیلي لالخت�ارحساب نس�ة الكسب المعدل وداللتها 
 

 )٠,٧٩جوج�ان" ( لماك" المعدل الكسب نس�ة أن السابق الجدول من �تضحو 
 "جوج�ان ماك" علیها صن الذي لنس�ةل ط�قاً  )٠,٦( من أكبر ألنها دالة نس�ة وهي
 یتمیز فاعل�ة البیئة التفاعل�ة القائمة على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة یتضح و�هذا

المعرفي لمهارات إعداد خطة ال�حث  الجانب تنم�ة في �الفعل أسهم وأنه �الفاعل�ة،
 وال�عدي القبلي التطبیق أظهرها والذي ،لدى طالب الدراسات العل�ا

 رالتحصیلي.لالخت�ا
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 ) ٥٤شكل(

 لدراسات العل�ا �المجموعة لتجر�ب�ة فىایوضح متوسط درجات طل�ة 
التطب�قین القبلى ول�عدى لإلخت�ار التحصیلى فى مهارات ال�حث العلمى لصالح التطبیق  

 ال�عدى.
 

 : كالتاليهي  ،النتیجة فى ضوء العدید من العوامل هذه �مكن تفسیرو

 بیئة تصم�م عند وذلك التصم�م�ة والمعاییر سساأل الحالي ال�حث مراعاة - أ
 مراعاة تم حیث السحاب�ة، الحوس�ة على تطب�قات القائمة التعلم التفاعل�ة

 ومالءمتها البیئة التفاعل�ة، في تحق�قها المطلوب التعل�م�ة األهداف وضوح
الوسائل  وتكامل وتنوع الفعل�ة، واحت�اجاتهم ال�حث عینة الطل�ة لخصائص

 عرض طرق  تنوع تم كما ،ت�ح للمتعلم سبل التفاعل عبر البیئةالتى ت
 اتوفیدیوه وأشكال وصور من نصوص البیئة التفاعل�ة داخل المحتوى 

عمل�ة التعلم  دافعیتهم نحو ولز�ادة تعلمال لعمل�ة الطل�ة انت�اه لجذب وذلك
. 
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ومدى توظ�فها تعدد التطب�قات السحاب�ة التى تمت استضافتها أو ر�طها  - ب
التعلم، وذلك أثناء عمل�ة �البیئة قد أثر �االیجاب على الجانب المعرفي 

إلتاحتها تنظ�م مهام التعلم للطل�ة، وتوفیرها آل�ة لمتا�عة المهام التعل�م�ة 
واألنشطة الواجب الق�ام بها أثناء عمل�ة التعلم، وكذلك إ�الغ الطالب على 

ُ�ستجد من مهام تعل�م�ة حسا�اتهم عبر اجهزتهم او هواتفهم النقالة �ما 
أ�ضًا إلتاحة ، Edmodo Plannerتطبیق وأقصى توقیت إلنجازها عبر 

تطبیق  آل�ة ر�ط للعدید من المصادر الرقم�ة �المقرر النصى المقدم عبر
Activity Learn، آل�ة توثیق المراجع العلم�ة من ر یإضافًة الى توف

ات العلم�ة وغیرها من دور�ات ورسائل علم�ة وورقات عمل وكذلك المؤتمر 
) مع�ار دولى للتوثیق، كما ١٣مراجع ال�حث المختلفة وفق ثالثة عشر (

ساهم فى دعم المتعلم بتوفیر آل�ة لتقس�م اإلطار النظرى لخطة ال�حث 
وفق محاورها الى أجزاء و�ناء المراجع العلم�ة لكل جزء على حدا وٕاخراجه 

متاحة إلستخراج فى ملف نصى عبر تطبیق من ثمان�ة تطب�قات 
وكذلك من خالل تفاعل الطالب عبر ، Ref Meتطبیق  وذلك عبرالملفات

" MS Officeمنصة افتراض�ة لتطب�قات سحاب�ة مواز�ة لتطب�قات "
فى أى وقت إلنشاء ملفات  إضافة الى توافر آل�ة الدخول للطل�ة، المكتب�ة

ن إتصال فى أى وقت، و�دو  وتعدیله ،التعل�مى مها و�ناء محتو  متعلمه
دیثه فور اإلتصال �ش�كة اإلنترنت؛ �اإلنترنت، حیث تتم مزامنة ما تم تح

معرفى فى مهارات إعداد خطة أدى الى ز�ادة تحصیلهم القد  كل ذلك
 .ال�حث

"كوب  دراسات نتائج عدة دراسات مثلمع  تتفق نتیجة هذا ال�حثو 
-Mohamed Al))، محمد الزو�ى ٢٠١١ ,Kop& Carroll( وكارول"

Zoube, انغ (٢٠١١، مروة زكى ((٢٠٠٩� ،(Pang, L. (٢٠٠٩ ،(
ایناس الشیتى، ( )،٢٠١٥ ،الموسي شر�ف على() ٢٠١٦محمد سلمان(
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 أمیرة( )،٢٠١٢سعده،  أبو أمین (أحمد،)٢٠١٣فایز، رحاب( )،٢٠١٣
 Shyshkina))، ٥، ٢٠١١المنیري،  نشأت )، (شر�هان٢٠١١عطا، 

Mariya and Kyiv, Ukraine,٢٠١١)،(Paul Pocatilu, ٢٠١٠)  

تصورًا جدیدًا  عن الدراسات السا�قة فى أنه قدم الحاليال�حث  �تمیزو 
كترونى تفاعلى عبر بیئة تفاعل�ة للتقد�م محتوى مقرر مناهج ال�حث �شكل إ

مام بتلك التطب�قات الى قائمة على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة؛ و�رجع اإلهت
من التفاعل وفي ضوء النظر�ة فر�دا  ساهمت فى تقد�م أنموذجاً  كونها قد

�فوق ما تقدمه البیئات التقلید�ة للتعلم من تفاعل قائم على التفاعل�ة �شكل 
فى البیئات  اإللقاء من قبل المعلم واإلستماع من قبل المتعلم، وكذلك التفاعل

اإللكترون�ة التقلید�ة من تفاعل محدود عبر مجموعة من المصادر و�استخدام 
ن البرامج الحاسو��ة ومجموعة محددة من األدوات، أما المتعلم مجموعة م

عبر تلك البیئات التفاعل�ة التى تعتمد على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى 
تصم�مها، ف�مكنه اإلستفادة من عدد ال محدود من المصادر و�استخدام 

نظر�ة الوكذلك بناء محتواه التعل�مى فى ضوء  ،العدید من األدوات والتطب�قات
، وكذلك تنوع األنشطة التعل�م�ة عبر تلك البیئات، األمر الذى البنائ�ة للتعلم

أدى الى تحقیق أعلى استفادة ممكنة من تحصیل الجانب المعرفى لمهارات 
 ال�حث لدى طالب الدراسات العل�ا.إعداد خطة 

ـــى الســـؤال ال -٣ ـــة عل ـــثلإلجا� ـــة ثال ـــة التفاعل� ـــة التعل�م� ـــة البیئ : مـــا فاعل�
رحة لتوظیف �عـض تطب�قـات الحوسـ�ة السـحاب�ة فـي تنم�ـة مهـارات ال�حـث المقت

 لعلمي لدى طالب الدراسات العل�ا؟ا
یوجـد فـرق  ": تم اخت�ار صـحة الفـرض الثـانى، والـذي نـص علـى - أ

بــین مســتوى إتقــان طل�ــة عینــة ال�حــث  ٠,٠٥ ≤ دال إحصــائ�ا عنــد مســتوى 
فـــي إنتـــاج  )%٨٥فـــي التطبیـــق ال�عـــدي و�ـــین مســـتوى اإلتقـــان المطلـــوب (

 خطة ال�حث العلمى لدى طالب الدراسات العل�ا.
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للتحقــق مــن صــحة " t-testقــام ال�احــث �اســتخدام اخت�ــار "ت " " - ب
%  )٨٥(م المنتج �الدرجة المع�ار�ة �ومقارنة درجات �طاقة تقی هذا الفرض

 : )، كالتالى١٠بجدول (وذلك كما  من المجموع الكلي،
 

 
 )١١جدول (

" ومقارنة درجات �طاقة تقی�م المنتج �الدرجة المع�ار�ة نتائج اخت�ار "ت
 % من المجموع الكلي )٨٥(

 

التقی�م  ات �طاقةأنه یوجد فرق بین متوسط درج) ١٢(كما یتضح من الجدول 
لصالح �طاقة التقی�م وذلك ألن  ٠,٠٥ ≤ عند مستوى  )%٨٠ومستوى اإلتقان(

�د عن المتوسط الحسابي یز ) ١٠٤,٥( المتوسط الحاسبي ل�طاقة التقی�م ككل
و�التالي یتم قبول ) ٨٥,٥(والذي �ساوي  )% ٨٥(ل�طاقة التقی�م عند درجة إتقان 

 . الفرض الثانى
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 النتیجة فى ضوء العدید من العوامل ومنها : هذه �مكن تفسیرو

 سمح�شكل � السحاب�ة الحوس�ة تطب�قات ىعل القائمةالبیئة التفاعل�ة  إعداد  )١(
 الذات�ة، سرعته وحسب ،البیئة التفاعل�ة داخل التجول وحر�ة نة�المرو  متعلملل

 والتنقل بین التطب�قات السحاب�ة �شكل مرن.
 

 -فیدیو ومقاطع -ونصوص -وصورة -تنوع المصادر الرقم�ة من (صوت )٢(
وعروض تعل�م�ة) لمحتوى مقرر مناهج ال�حث، وكذلك تنوع سبل تفاعل الطل�ة مع 

اب�ة �البیئة، إضافًة الى توافر الحر�ة للطالب حول المصادر عبر التطب�قات السح
 ز�ادة في مما ساهموحفظها وتنظ�مها وكذلك مشاركتها، ال�حث عن مصادر التعلم 

مقرر(مناهج محتو�ات ل �عد دراستهم الطالب لدى العمل�ة وتنم�ة المهارات إكساب
حة ال�حث) الذى تمت إعادة ص�اغته فى صورة أنشطة ومهام تعل�م�ة، وٕاتا

المصادر الرقم�ة لمحتوى المقرر، مع تمكین المتعلم من بناء محتوى تعلمه 
وكذلك تزو�ده �التغذ�ه  ،وٕاخت�ار المصادر الرقم�ه المناس�ة له ووفق خطوه الذاتى

تنم�ة المهارات األدائ�ة و مما یجعل البیئة فعالة فى التعلم الذاتى  ،الراجعة الفور�ة
 للمتعلم.

 
الطالب  وٕاحت�اجات متطل�اتالتطب�قات السحاب�ة �البیئة ومالءمتها لتنوع   )٣(

 فى ضوء مقرر مناهج ال�حث العلمى، و�األخص مهارات إعداد خطة ال�حث.
 
من ال�حث حول  المهارات، بدءاً  الكتساب األنشطة من �العدید المتعلم ق�ام  )٤(

وكذلك  ،المحتوى الخاص �كل مهمة وتنظ�مه وٕاضافة المصادر الالزمة لذلك
النقاش حوله وطرح األسئلة المتعلقة �ه عبر ساحة النقاش �البیئة، والتقی�م الفورى 

 المدى �عیدة الذاكرة في المهارات تخز�ن عمل�ة ألنشطته من قبل المعلم، مما جعل
 . وفاعل�ة تنظ�م أكثر �أسلوب تتم
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مروة زكى (مع نتائج عدة دراسات مثل دراسة  وتتفق نتیجة هذا ال�حث
 شر�ف على() ٢٠١٦)، محمد سلمان(٢٠٠٩) .Pang, L)، �انغ (٢٠١١(

 أمین (أحمد،)٢٠١٣فایز، رحاب( )،٢٠١٣ایناس الشیتى، ( )،٢٠١٥ ،الموسي
)، ٥، ٢٠١١المنیري،  نشأت )، (شر�هان٢٠١١عطا،  أمیرة( )،٢٠١٢سعده،  أبو

(Shyshkina Mariya and Kyiv, Ukraine,٢٠١١)،(Paul Pocatilu, 
٢٠١٠) . 

 

ما فاعل�ة البیئة التعل�م�ة التفاعل�ة المقترحة  :را�علإلجا�ة عن السؤال ال -٤
لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى تنم�ة دافع�ة االنجاز نحو 

 إعداد مخططات ال�حوث العلم�ة لدى طالب الدراسات العل�ا ؟
 
ا وجد فرق دال إحصائ�ً ی: ىر صحة الفرض الثالث، والذي نص علتم اخت�ا - أ

بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجر�ب�ة فى  %٠,٠٥ ≤عند مستوى 
التطبیق القبلى وال�عدى لمق�اس دافع�ة االنجاز المرت�ط �مهارات ال�حث 
العلمي عند الدراسة �استخدام (بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة لتوظیف �عض 

 تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة ) لصالح التطبیق ال�عدى .
للمجموعات المرت�طة لمعرفة داللة  "t-test" ت�ار "ت"تم استخدام اخ  - ب

�ة في التطب�قین القبلي درجات المجموعة التجر�بالفروق بین متوسط 
 وال�عدي 
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المجموعا
 ت

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المع�ارى 

معامل 
 الخطأ

ق�مة 
 ت

درجة 
 الحر�ة

 الداللة الداللة

 
 قبلي

٣٦ ١,٢٦ ٦,٩٢ ١٤١,٧٧ ٣٠,
٤٣ 

 الةد ٠,٠٠ ٢٩
 ٠,٧٤ ٤,٠٥ ١٨٩,٧٠ ٣٠ �عدى

     ٢ ١٠,٩٧ ٣٣١,٤٧  المجموع

 ) ١٢جدول (

نتائج اخت�ار "ت" للمجموعات المرت�طة لمعرفة داللة الفروق بین متوسط درجات 
 لمق�اس الدافع�ة لإلنجازالمجموعة التجر�ب�ة في التطب�قین القبلي وال�عدي 

) ٢٩) و�درجات حر�ة (٠,٠١( وى معنو�ةالق�مة الجدول�ة للنس�ة التائ�ة عند مست
 )٢,٠٤تساوى ( ٠,٠٥ ≤ ) وعند مستوى ٢,٧٥تساوى (

 ج

بین درجات  T TEST "ق�مة " أنه �حساب �تضح من الجدول السابق: و 
) المحسو�ة = T TESTقبلي والمجموعة �عدى فوجد أن ق�مة ت (  المجموعة
ق�متى ت الجدولتین � ٣٦,٤٣ و�مقارنة ق�مة ت المحسو�ة والتى تساوى  ٣٦,٤٣

عند مستوى  ٢,٧٥وتساوى  ،٠,٠٥عند مستوى معنو�ة  ٢,٠٤والتى تساوى 
فوجد أن ق�مة ت المحسو�ة أكبر من ت  ،٢٩وذلك عند درجة حر�ة  ٠,٠١ معنو�ة

اذًا هناك فرق جوهرى بین متوسطى  ٠,٠١الجدول�ة عند مستوى معنو�ة 
قبلي �ساوى  ط المجموعةو�ما أن متوس ٠,٠١المجموعتین عند مستوى معنو�ة 

ومتوسط درجات المجموعة �عدى �ساوى  ٦,٩٢�أنحراف مع�ارى قدره  ١٤١,٧٧
قبلي أقل من  أذًا متوسط درجات المجموعة ٤,٠٥�أنحراف مع�ارى قدره  ١٨٩,٧

هناك  ومن ثّم نجد أنهمتوسط المجموعة �عدى، وذلك كما یتضح �الشكل التالى، 
لصالح البیئة التفاعل�ة و�التالي یتم قبول  ٠,٠٥ ≤ فروق جوهر�ة عند مستوى داللة

 . الثالثالفرض 
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 )٥٥شكل(

 لدراسات العل�ا �المجموعة التجر�ب�ة فىایوضح متوسط درجات طل�ة  
ل�عدى لمق�اس الدافع�ة لإلنجاز حول مهارات ال�حث العلمى االتطب�قین القبلى و  

 لصالح التطبیق ال�عدى.
 

 فى ضوء العدید من األس�اب والمبررات، كالتالى:و�مكن تفسیر تلك النتیجة  

التطب�قات الحوس�ة السـحاب�ة التـى راعـى ال�احـث عنـد إستضـافتها ور�طهـا عبـر  - أ
اء البیئـــة التفاعل�ـــة مـــدى توافقهـــا مـــع احت�اجـــات المتعلمـــین ومتطل�ـــات مهـــامهم أثنـــ

ى هذا: وعلإحدى تطب�قات الو�ب؛ عمل�ة التعلم، وتعدُّ تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة 
اإلیجــــابي الســــتخدام  الدراســــات التــــي أثبتــــت األثــــرمــــع  تتفــــق نتــــائج ذلــــك ال�حــــث

تطب�قـــــــــــــــات الو�ـــــــــــــــب المختلفـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الدافع�ـــــــــــــــة نحـــــــــــــــو الـــــــــــــــتعلم، مثـــــــــــــــل 
 نهیــلودراســة  ,(٢٠٠٤ ,Ando,R.,Takahira,M.& Sakamoto, Aدراســة

 .)٢٠١٢الجابرى(
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 ،المــــتعلمعــــل آل�ــــات متعــــددة عــــززت مــــن تفاالســــحاب�ة التطب�قــــات  وقــــد أتاحــــت  
ـــــــى ضـــــــوء التوقیتـــــــات  ـــــــات إنجازهـــــــا ف ـــــــد توقیت ـــــــه التخطـــــــ�ط لمهامـــــــه وتحدی ف�مكن
المتاحــــــــة لكــــــــل مهمــــــــة، كمــــــــا و�مكنــــــــه مــــــــن اســــــــتیراد مصــــــــادر تعلمــــــــه و�نائهــــــــا 

مـــــع أقرانـــــه أثنـــــاء  وكـــــذلك حفظهـــــا ومشـــــاركتها ،وتنو�عهـــــا �مـــــا �الئـــــم احت�اجاتـــــه
ة تفاعـــــل المـــــتعلم ، وأ�ضـــــًا تقـــــدم تلـــــك التطب�قـــــات تنوعـــــًا فـــــى طر�قـــــعمل�ـــــة الـــــتعلم

ــــق علــــى األنشــــطة والمهــــام وجزئ�ــــات المحتــــوى وٕاضــــافة  ذاتهــــا، مــــن حیــــث التعلی
ــــم أو زمــــالء  ــــى المعل ــــى النقــــاش حولهــــا وتوج�ــــه األســــئلة ال المالحظــــات حولهــــا ال

والجزئ�ـــــات الغیـــــر مفهومـــــة  ،الصـــــف مـــــرورًا بتحدیـــــد الجزئ�ـــــات الهامـــــة وتحدیـــــدها
ــــــــك الجزئ�ــــــــات  ــــــــب المصــــــــادر المعــــــــززة لفهــــــــم تل الغامضــــــــة، وصــــــــوًال الــــــــى وطل

المشــــــاركة فــــــى بنــــــاء المحتــــــوى و�نــــــاء أنشــــــطته وتطو�رهــــــا فــــــى إطــــــار النقاشــــــات 
وأ�ضــــــًا فــــــى إطــــــار مــــــن  ،المســــــتمرة بــــــین الطالــــــب والمعلمــــــین وزمالئــــــه الطــــــالب

التعـــــــاون والعمـــــــل عبـــــــر منصـــــــة واحـــــــدة بهـــــــدف تحقیـــــــق أهـــــــداف الـــــــتعلم العامـــــــة 
 ،المحـــــــددة لكـــــــل طالـــــــبللعمل�ـــــــة التعل�م�ـــــــة والتنـــــــافس حـــــــول األهـــــــداف والمهـــــــام 

ـــــك التطب�قـــــات  ـــــة التـــــى تقـــــوم علـــــى تل والتقیـــــ�م المســـــتمر والفـــــورى لهـــــم عبـــــر البیئ
 السحاب�ة .

 
ــــــى تــــــوفیر كمــــــًا  - ب ــــــد تصــــــم�مها ال ــــــة التــــــى هــــــدف ال�احــــــث عن البیئــــــة التفاعل�

ــــك مــــن خاللهــــا فــــي ضــــوء النظر�ــــة التفاعل�ــــة للــــتعلمأكبــــر لتفاعــــل الطــــالب  ، وذل
ـــــار منصـــــة ـــــة تســـــمح �مشـــــاركة موألنهـــــا  "EDMOD" , بإخت� نصـــــة إجتماع�

ــــــى  ــــــى إطــــــار مــــــن الخصوصــــــ�ة وف ــــــدعم ســــــبل التفاعــــــل والنشــــــر ف المصــــــادر وت
اعتمــــــــد  ،حیــــــــث أنهــــــــا صــــــــممت لخدمــــــــة األغــــــــراض التعل�م�ــــــــة ،إطــــــــار تعل�مــــــــى

ــــــى �مكــــــن  ــــــى اســــــتثمار مــــــا تقدمــــــه فــــــى تحدیــــــد مالمــــــح التفاعــــــل الت ال�احــــــث عل
ء ذلــــــك تــــــم اإلســــــتفادة بهــــــا مــــــن قبــــــل المــــــتعلم أثنــــــاء عمل�ــــــة تعلمــــــه، وفــــــى ضــــــو 

تصــــــم�م ســــــاحة للنقــــــاش �مكــــــن للطــــــالب �اســــــتخدامها نشــــــر تســــــاؤالتهم والنقــــــاش 
والجزئ�ــــــات الغامضــــــة �مصــــــادر تعلمهــــــم عبــــــر البیئــــــة، وكــــــذلك  ،حــــــول مهــــــامهم
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وســـــاهمت البیئـــــة فـــــى تـــــوفیر ســـــبل الولـــــوج  ،المهـــــام عبـــــر شاشـــــات البیئـــــةإتاحـــــة 
ـــــات المتاحـــــة والتفاعـــــل معهـــــا ـــــى التطب�ق ـــــة نشـــــر ،ال مصـــــادر  كمـــــا ودعمـــــت البیئ

ـــــــــف أنواعهـــــــــا مـــــــــن " نصـــــــــوص ـــــــــتعلم المتعـــــــــددة للمتعلمـــــــــین �مختل  ،وصـــــــــور ،ال
ولقطــــات فیـــــدیو تعل�م�ـــــة، وعــــروض تعل�م�ـــــة وألعـــــاب تعل�م�ــــة "وروا�ـــــط لمختلـــــف 

 المصادر الرقم�ة التى تعزز عمل�ة التعلم لدى الطالب .
 

وســ�ة فاعل�ـة بیئـة الـتعلم التفاعل�ــة القائمـة علـى تطب�قـات الح لمـا ســبق وفقـاً  و�تضـح
و�خاصـة  ،مهـارات ال�حـث العلمـى السحاب�ة فى تنم�ة العدید من المهارات، وخاصة

وتتفق نتیجة هذا ال�حث مع نتائج عدة دراسات ؛ ال�حث العلميمهارات إعداد خطة 
 مـــا و لـــینودراســـة  )،٢٠١٤، منـــى المطیـــرى ور�ـــم العب�كـــانكـــل مـــن ( مثـــل دراســـة

(Ma, J., Lin, R. & Lin, P. ٢٠١٢)،رایزردانـى وما�كرونـدا�س ودراسـة 
(Rizzardini, R., Linares, B., Mikroyannidis,A.& Schmitz, H. 

٢٠١٢). 
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 توص�ات ال�حث:ثان�ًا: 

 التوص�ات التال�ة: �حث من نتائج، فإنه �مكن استخالصضوء ما أسفر عنه ال في

صلت اإلفادة من نتائج ال�حث الحالي على المستوى التطب�قي، إذا ما تو  .١
 ال�حوث المستقبل�ة لنفس نتائج ال�حث الحالي.

 تحقیق التكامل بین بیئات التعلم اإللكترون�ة وخدمات الحوس�ة السحاب�ة .٢
التعل�م الجامعي وما قبل الجامعي لتحسین وتجو�د العمل�ة التعل�م�ة �

 وخاصة التعل�م اإللكتروني والذي تستخدمة �عض الكل�ات والجامعات.

�ك�ف�ة توظیف  مختلف المراحل الدراس�ةفي  للمتعلمین �ةتدر�ب برامجعقد  .٣
 .�م لمعده مس�قا في التع برامجالسحاب�ة وفق  تطب�قات الحوس�ة

اإللكترون�ة التى �ستمد تصم�م التفاعل بها على نظرًا ألهم�ة بیئات التعلم  .٤
صى ال�احث �ضرورة االهتمام بتوظیف یو  ،ما تقدمه الحوس�ة السحاب�ة

فى مقررات طالب تكنولوج�ا التعل�م وغیرها  س�ة السحاب�ةتطب�قات الحو 
من المقررات المتنوعة وذلك للعمل على ز�ادة الدافع لإلنجاز والتحصیل 

 واإلتجاة نحو التعلم والعمل ضمن هذه المجاالت.

ا الحوس�ة هضرورة االستفادة من الخدمات التي تقدم لىالتأكید ع .٥
الستفادة القصوى من خصائص كال واة التعلم اإللكترون�السحاب�ة لبیئات 

 .ماهمن

فى التعل�م العام التعلم التفاعل�ة نشر الوعي �أهم�ة توظیف بیئات   .٦
 .والجامعي لز�ادة الدافع لإلنجاز والتحصیل واإلتجاة نحو التعلم 

مي وال�حثي لى استخدم الخدمات السحاب�ة في التواصل العلالتشج�ع ع .٧
 بین طالب الدراسات العل�ا.

≠ ≤µ≥ ≠ 
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التفاعل�ة القائمة التعلم عمل على تنوع إستراتیج�ات التعلم ضمن بیئات ال .٨
 على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة.

ا الحوس�ة السحاب�ة واالستفادة هنظر ال�احثین الى الفوائد التي تقدم هتوج� .٩
 .�مي الذي یتناسب مع العصر الحاليلالتع ا في الحقلهمن

لى أهم�ة توظیف بیئات التعلم توع�ة الهیئات والمنظمات التعل�م�ة ع  .١٠
فى جم�ع المناهج  التفاعل�ة القائمة على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة

 الدراس�ة فى التعل�م الجامعى وقبل الجامعى.
ضرورة االهتمام بتصم�م و�ناء بیئات التعلم التفاعل�ة القائمة على  .١١

سواء تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى التعل�م (الجامعى، وقبل الجامعى) 
 بإدماجه مع الطر�قة التقلید�ه أو �اإلعتماد الكلى عل�ه.

ه لخدمة تصم�م و�ناء بیئات �اإلهتمام بإعداد الكوادر ال�شر�ه المدر  .١٢
التعلم التفاعل�ة القائمة على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة مع تعظ�م دور 

 تلكالمتخصصین في تكنولوج�ا التعل�م من أجل توظیف توظیف 
 المصادر.

دورات تدر�ب�ة وورش عمل متخصصة ألعضاء هیئة التدر�س  عقد .١٣
ومعاونیهم فى التعل�م الجامعي على إستخدام بیئات التعلم التفاعل�ة 

 EDMODO"، وعبر منصة "القائمة على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة
وتتضمن تلك الورش أهمیتها، وخصائصها، وأدواتها، ومتطل�ات توظ�فها 

تدر�بهم على تطب�قها فى المقررات الدراس�ة ودمجها، �اإلضافة إلي 
المختلفة، وما یتعلق بذلك من تصم�مات مختلفة وٕاستراتیج�ات تعل�م�ة 

 تحدد دور المعلم والمتعلم عند توظ�فها.

المبرمجین العرب الى انشاء منصات عر��ة تعمل �كفاءة  ه انظارتوج� .١٤
تنافس المنصات تماثل، بل و  سحاب�ةال الحوس�ة خدمات فى تقد�م�ة لوفاع

 .تناسب مع مجتمعاتنا وثقافتنا�ما یالشركات العالم�ة  التى تقدمها

≠ ≤µ¥ ≠ 
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 ال�حوث المقترحة: ثالثًا:
مرحلة الدراسات اقتصر ال�حث الحالى على تناول المتغیر المستقل على  .١

فى  ذلك المتغیرمن الممكن أن تتناول ال�حوث المستقبل�ة  ا؛ذلـ العل�ا،
ختالف النتائج ال أت تختلف، فمن المحتمل إطار مراحل تعل�م�ة أخرى 

 العمر ومستوى الخبرة.
التفاعل�ة القائمة على �حث عن نموذج مقترح لتوظیف بیئات التعلم  .٢

 قبل الجامعى.ما فى التعل�م تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة 

نواتج  ثالثةالمستقلة على  هاقتصر ال�حث الحالى على تناول تأثیر متغیرات .٣
لك ذ، ولـودافع�ة اإلنجاز األداء المهارى حصیل المعرفي و التالتعلم وهى 

كاالتجاه، المتغیرات على نواتج التعلم األخرى  ذهفمن الممكن ق�اس أثر هـ
 .مهارات التعلم الذاتي

ختالف المحتوى التعل�مى اإجراء �حوث مماثلة لل�حث الحالى مع  .٤
أو �آخر  المتناول، حیث من الممكن أن �كون لموضوع التعلم أثر �شكل

 .على نتائج ال�حث
 تطب�قات اخرى فى اإلعت�ار ذ إجراء دراسة شبیهة �الدراسة الحال�ة مع األخـ .٥

عند  "EDMODO"غیر  ى للحوس�ة السحاب�ة وتوظ�فها عبر منصة أخر 
 تصم�م بیئة التعلم .
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 :مقدمة

لقد تطورت طب�عتى عملیتى التعل�م والتعلم في االونة 
االخیرة نتیجة لثورة تكنولوج�ا المعلومات الهائلة، وما نتج عنها 

التى أص�ح تفعیلها ، و من تعدد في المستحدثات التكنولوج�ة
فاده منها فى وتوظ�فها فى العمل�ة التعل�م�ة ضرورة حتم�ة لإلست

األمر الذى ساهم بدوره  ،تطو�ر التعل�م والتغلب على مشكالته
فى طرح فكرة إعادة تشكیل البیئات التعل�م�ة �ما یتناسب مع 

و�استخدام تلك المستحدثات  طب�عة العصر ومتطل�اته
تطرحها التي خدمات التطب�قات و التكنولوج�ة، من أهمها تلك ال
من خالل ش�كة االنترنت ف�ما المنصات والشركات العالم�ة 
 تكمن أهم�ة الحوس�ة السحاب�ة �عرف �الحوس�ة السحاب�ة حیث

وكذلك توفیر بیئات ،  في توفیر تكلفة التعل�م من أجهزة و�رامج
تعلم تفاعل�ة ومتاحة على مدار الیوم، تسمح للطالب �الدخول 

من اى مكان �العالم تتوافر �ه خدمة الي مقرراتهم في أى وقت و 
، والتشارك في النترنت للتعدیل علیها ومشاركتها والنقاش حولهاا

 أثناء عمل�ة التعلم .إنجاز المهام 

تطو�ر ال�حث  الذي نشهده، ُ�عدُّ فى عصر المعرفة و 
ما �فرضه ، وفي ضوء العلمى ودعم تنم�ة مهاراته ضرورة
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طب�عة العصر من مستحدثات تكنولوج�ة تسهم �شكل أو �آخر 
؛ لذا وجب االهتمام ال�حث العلمى وأدواته فى تطو�ر آل�ات

عینة ال�حث العلمي لطالب الدراسات العل�ا ارات هبتنم�ة م
حدیثة كالتي تعتمد على  تعل�م�ة تفاعل�ةال�حث في بیئة 

من خصائص؛ وق�اس  �هتتمیز  الحوس�ة السحاب�ة لما تطب�قات
، علميمهارات ال�حث الفي تنم�ة البیئة التفاعل�ة الحال�ة �ة لفاع

من خالل  بتعلم الطالب وتفاعلهمتمام هوانطالقا مما سبق فاال
ُ�عد مسایرة مهارات ال�حث العلمي الحوس�ة السحاب�ة لتنم�ة  بیئة

 .للتطور التكنولوجي والتقني

 تحدید المشكلة:
 الرئ�سي التالي: السؤال تتحدد مشكلة ال�حث في         

�عـــض تطب�قـــات  مـــا فاعل�ـــة بیئـــة تعل�م�ـــة تفاعل�ـــة لتوظیـــف
ــة �عــض مهــارات ال�حــث العلمــي  ــى تنم� الحوســ�ة الســحاب�ة ف

 ودافع�ة اإلنجاز لدى طالب الدراسات العل�ا ؟

 و�تفرع من هذا السؤال األسئلة الفرع�ة التال�ة:

مــا مهــارات ال�حــث العلمــى الواجــب توافرهــا لــدى طــالب  -١
 الدراسات العل�ا؟
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قترحـــة لتوظیـــف مـــا فاعل�ـــة البیئـــة التعل�م�ـــة التفاعل�ـــة الم -٢
تنم�ـــة الجانـــب فـــي �عـــض تطب�قـــات الحوســـ�ة الســـحاب�ة 

المعرفــى لمهــارات ال�حــث العلمــي لــدى طــالب الدراســات 
 العل�ا ؟

مـــا فاعل�ـــة البیئـــة التعل�م�ـــة التفاعل�ـــة المقترحـــة لتوظیـــف  -٣
�عـــض تطب�قـــات الحوســـ�ة الســـحاب�ة فـــي تنم�ـــة مهـــارات 

 ال�حث العلمي لدى طالب الدراسات العل�ا ؟

اعل�ـــة البیئـــة التعل�م�ـــة التفاعل�ـــة المقترحـــة لتوظیـــف مـــا ف -٤
�عــــض تطب�قــــات الحوســــ�ة الســــحاب�ة فــــى تنم�ــــة دافع�ــــة 
االنجــــاز نحــــو إعــــداد مخططــــات ال�حــــوث العلم�ــــة لــــدى 

 طالب الدراسات العل�ا ؟
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 ل�حث:ا هدفأ

تفاعل�ــة لتوظیــف  تعلــم فاعل�ــة بیئــة إلث�ــاتل�حــث یهــدف ا   
طـالب علـى  أثرهـاو��ان  ،اب�ة�عض تطب�قات الحوس�ة السح

  األهداف الفرع�ة التال�ة: ذلك،و�تفرع من  الدراسات العل�ا

 استهدف ال�حث الحالي:

رفــــع مســــتوى أداء طــــالب الدراســــات العل�ــــا فــــي �عـــــض  -١
مهـــارات إعـــداد ال�حـــوث العلم�ـــة وتنم�ـــة دافع�ـــة اإلنجـــاز 

 لدیهم في ذلك 

 تحدیـــــد مهـــــارات ال�حـــــث العلمـــــي الواجـــــب توافرهـــــا لـــــدى -٢
 طالب الدراسات العل�ا.

تحدیــد تطب�قــات الحوســ�ة الســحاب�ة التــى �مكــن توظ�فهــا  -٣
 عبر أنظمة و�یئات التعل�م اإللكتروني.

تصـــم�م بیئـــة تعل�م�ـــة تفاعل�ـــة مقترحـــة لتوظیـــف  �عـــض  -٤
تطب�قــات الحوســ�ة الســحاب�ة عبــر أنظمــة و�یئــات التعلــ�م 

 اإللكتروني.

اعل�ــة المقترحــة التعــرف علــى فاعل�ــة البیئــة التعل�م�ــة التف -٥
فــي تنم�ــة مهــارات ال�حــث العلمــى لــدى طــالب الدراســات 

 العل�ا .
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التعــرف علــى فاعل�ــة البیئــة التعل�م�ــة التفاعل�ــة المقترحــة  -٦
 . فى تنم�ة دافع�ة اإلنجاز لدى طالب الدراسات العل�ا

 أهم�ة ال�حث:

 قد تسهم نتائج ذلك ال�حث فى:

ـــــوى اإل .١ ـــــد�م المحت ـــــه أنظـــــار المهتمـــــین بتق ـــــي توج� لكترون
وأنشطته نحو االستعانة بتطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى 

 إعادة ص�اغة وتقد�م المحتوى العلمي.

ـــــي  .٢ ـــــ�م اإللكترون ـــــرامج التعل ـــــد مصـــــممي ومطـــــوري ب تزو�
�مجموعـــــة مـــــن اإلرشـــــادات واألســـــس التـــــي تســـــاعد فـــــي 
تصــم�م  أنظمـــة و�یئــات للتعلـــ�م اإللكترونــي قائمـــة علـــى 

 ة.�عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�

ــــى ضــــرورة  .٣ توج�ــــه أنظــــار المهتمــــین �ال�حــــث العلمــــى ال
توظیـــــــف المســـــــتحدثات التكنولوج�ـــــــة �مـــــــا تمتلكـــــــه مـــــــن 
إمكانات فى تنم�ة مهارات ال�حـث العلمـى لـدى ال�ـاحثین 

. 

التأكیــــد علــــى مــــدى أهم�ــــة تصــــم�م و�نــــاء بیئــــات تعلـــــم  .٤
تتمركز حول المتعلم، وتحتـوى أنشـطته وتفاعالتـه وتلبـى 

 .احت�اجاته الشخص�ة 
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تقد�م حلول علم�ـة متطـورة لمشـكالت التعلـ�م اإللكترونـي  .٥
المرت�طة �ارتفاع كلفة البرامج والبن�ة التحت�ـة، وذلـك مـن 
خـــــــالل مـــــــا تقدمـــــــه الحوســـــــ�ة الســـــــحاب�ة مـــــــن خـــــــدمات 

 وتطب�قات تعتمد على مبدأ تخف�ض التكلفة.

 فروض ال�حث:

 سعى ال�حث الحالي نحو التحقق من الفروض التال�ة:

 بــــــین) ٠,٠٥( ≤ال إحصــــــائً�ا عنــــــد مســــــتوى یوجــــــد فــــــرق د .١
فـــــى التطبیـــــق  التجر�ب�ــــة المجموعـــــة أفــــراد درجـــــات متوســــط

القبلــى وال�عــدى إلخت�ارالتحصــیل المعرفــي المــرت�ط �مهــارات 
بیئـة تعل�م�ـة تفاعل�ـة ( ال�حث العلمي عنـد الدراسـة �اسـتخدام

لتوظیـــــف �عـــــض تطب�قـــــات الحوســـــ�ة الســـــحاب�ة ) لصــــــالح 
 التطبیق ال�عدى .

) بــــــین ٠,٠٥( ≤جــــــد فــــــرق دال إحصــــــائ�ا عنــــــد مســــــتوى یو  .٢
مسـتوى إتقـان طل�ــة عینـة ال�حــث فـي التطبیــق ال�عـدي و�ــین 

فـي إنتـاج خطـة ال�حـث   )%٨٥مسـتوى اإلتقـان المطلـوب (
 العلمى لدى طالب الدراسات العل�ا.

ــــ) ٠,٠٥( ≤یوجــــد فــــرق دال إحصــــائً�ا عنــــد مســــتوى  . .٣ ین ب
ة فـــــى التطبیـــــق متوســــط درجـــــات أفــــراد المجموعـــــة التجر�ب�ــــ
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القبلـــى وال�عـــدى لمق�ـــاس دافع�ـــة االنجـــاز المـــرت�ط �مهـــارات 
ال�حث العلمي عند الدراسـة �اسـتخدام (بیئـة تعل�م�ـة تفاعل�ـة 
لتوظیـــــف �عـــــض تطب�قـــــات الحوســـــ�ة الســـــحاب�ة ) لصــــــالح 

 التطبیق ال�عدى .

 حدود ال�حث:

 اقتصر ال�حث التالى على الحدود التال�ة :

�مرحلــة  قــة الثان�ــة �الــدبلوم الخــاصالفر طــالب حــدود �شــر�ة:  -١
 ) طالب.٣٠، (الدراسات العل�ا �قسم تكنولوج�ا التعل�م

 جامعة عین شمس .-كل�ة التر��ة النوع�ة  حدود مكان�ة : -٢

حــدود زمن�ــة : تــم تطبیــق تجر�ــة ال�حــث فــى الفصــل الدراســى  -٣
 . ٢٠١٦-٢٠١٥الثانى للعام الدراسى  

 منهج ال�حث:

 :  المنهج التجر�بي�عتمد ال�حث الحالي على 
فـــي ال�حـــث الحـــالي للكشـــف عـــن العالقـــة بـــین  هوقـــد تـــم اســـتخدام
 المتغیرات التال�ة:

بیئــــة  Independent variableالمتغیــــر المســــتقل : .١
تعل�م�ـــة تفاعل�ـــة مقترحـــة لتوظیـــف �عـــض تطب�قـــات الحوســـ�ة 

 السحاب�ة. 
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  Dependent variablesالمتغیر التا�ع : .٢
  مهـــــارات ال�حـــــث التحصـــــیل المعرفـــــى المـــــرت�ط�

 العلمى .

  الجانـــــــب األدائــــــــى المـــــــرت�ط �مهــــــــارات ال�حــــــــث
 العلمى.

 .دافع�ة االنجاز نحو إعداد خطة ال�حث العلمى 

 عینه ال�حث:

) طال�ــًا ٣٠مــن ( ةمكونــ قصــد�ة ةتــم تطبیــق ال�حــث علــى عینــ   
اخت�ـار الطـالب الـذین تنطبـق علـیهم شـروط  بینتم اخت�ارهم من 
ممــــن الدافع�ــــة المنخفضــــة  ي الب ذو وهــــم الطــــ العینــــة القصــــد�ة،

 یجیدون استخدام الكمبیوتر واإلنترنت.

 التصم�م التجر�بي:

إســـتخدم هـــذا ال�حـــث تصـــم�م المجموعـــة الواحـــدة حیـــث قامـــت    
المجموعة التجر�ب�ة �ممارسة عمل�ة الـتعلم مـن خـالل بیئـة الـتعلم 

، وتـــم تطبیـــق أدوات الق�ـــاس علـــى العینـــة المحـــددة قبـــل التفاعل�ـــة
  .د التطبیقو�ع
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 : الق�اسأدوات     

 اعتمد ال�حث الحالي علي األدوات التال�ة:       

ــــــــة المرت�طــــــــة  .١ ــــــــب المعرف� ــــــــاس الجوان ــــــــار تحصــــــــیلي لق� اخت�
(مـــــــن إعـــــــداد بـــــــ�عض مهـــــــارات إعـــــــداد ال�حـــــــوث العلم�ـــــــة 

 ال�احث).

المرت�طـــــة بـــــ�عض قائمـــــة مهـــــارات لق�ـــــاس الجوانـــــب األدائ�ـــــة  .٢
 (من إعداد ال�احث).مهارات إعداد ال�حوث العلم�ة 

لق�ــــاس مــــدى تحقــــق الجوانــــب المهار�ــــة  تقیــــ�م منــــتج �طاقــــة  .٣
(مــــــن إعــــــداد فــــــى خطــــــط ال�حــــــوث المقدمــــــة عبــــــر البیئــــــة 

 ال�احث).

مق�ـــــــــــاس دافع�ـــــــــــة اإلنجـــــــــــاز للجانـــــــــــب المهـــــــــــارى لـــــــــــ�عض   .٤
 (من إعداد ال�احث).مهارات ال�حث العلمى 

 إجراءات ال�حث:

 لى:كما ی أوًال: تحدید مهارات ال�حث العلمى،

إجراء دراسة مسح�ة تحلیل�ة لألدب�ات والدراسات المتعلقة  -١
 �موضوع الدراسة"مهارات ال�حث العلمى".

 إعداد قائمة مبدئ�ة �مهارات ال�حث العلمى. -٢
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عرض القائمة المبدئ�ة على مجموعة من الخبراء  -٣
 والمحكمین فى مجال تكنولوج�ا التعل�م والمناهج.

اراء المحكمین والتوصل تعدیل قائمة المهارات بناًء على  -٤
 الى ص�غتها النهائ�ة.

 كما یلي: ثان�ًا: تحدید تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة عبر الو�ب

اإلطالع على الدراسات والمصادر الخاصة �الحوس�ة  .١
 السحاب�ة عبر الو�ب.

 تحدید �عض من نماذج الحوس�ة السحاب�ة عبر الو�ب. .٢

التطب�قات لتحدید  المنصات السحاب�ة وأدواتهاتحلیل  .٣
 . السحاب�ة التي �مكن االعتماد علیها عند تصم�م البیئة

 

ثالثًا: تصم�م البیئة التعل�م�ة التفاعل�ة المقترحة لتوظیف �عض 
 على النحو التالي:تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة 

وتتضمن تحلیل المشكلة وتقدیر الحاجات، :  مرحلة التحلیل .١
ف العامة، تحلیل تحلیل خصائص المتعلمین، تحلیل األهدا

 بیئة التعلم.
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تصم�م األهداف التعل�م�ة،  وتتضمن:  مرحلة التصم�م .٢
تصم�م أدوات الق�اس، تحدید طرق تقد�م المحتوى، تصم�م 
االستراتیج�ات التعل�م�ة، تصم�م األنشطة التعل�م�ة، تصم�م 

اخت�ار التفاعالت التعل�م�ة، اخت�ار السحا�ة الحاسو��ة، 
 .التطب�قات السحاب�ة

 ،driveوتتضمن ر�ط تطب�قات إضاف�ة بـ : مرحلة التطو�ر .٣
، تهیئة "EDMODO"ر�ط التطب�قات السحاب�ة عبر منصة 

تهیئة  بها، تطو�ر كائنات التعلم المحفزة التطب�قات للتجر�ة و
 .للبیئة واخت�ارهااإلعدادات األول�ة 

إتاحة البیئة التفاعل�ة وتطب�قاتها وتتضمن :  مرحلة التطبیق .٤
 .، تنفیذ االستراتیج�ات واألنشطة التعل�م�ةحاب�ةالس

وتتضمن تطبیق أدوات التطبیق، :  مرحلة التقو�م النهائي .٥
المعالجة اإلحصائ�ة، تحلیل النتائج ومناقشتها، تحدید 
 المراجعات المطلو�ة، اتخاذ القرار �شأن االستخدام والمراجعة.
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ل�ة المقترحة را�عًا: تحدید فاعل�ة البیئة التعل�م�ة التفاع
لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة في تنم�ة �عض 

، وذلك على النحو التالى مهارات ال�حث العلمى ودافع�ة االنجاز
: 

 .ومدي صالحیتها للتطبیق ق�اس صدق أدوات الق�اس -١

 تحدید عینة ال�حث. -٢

التطبیق القبلي الخت�ار ق�اس ث�ات أدوات الق�اس من خالل  -٣
(عینة ومق�اس دافع�ة االنجاز على التحصیل المعرفى 

 . ) طال�اً ١٥عددها (و  �التجر�ة اإلستطالع�ة ال�حث)

تنفیذ التجر�ة علي العینة االستطالع�ة، �حیث یتم أخذ  -٤
 مالحظاتهم حول البیئة.

التطبیق ال�عدي الخت�ار التحصیل المعرفى و�طاقة تقی�م  -٥
المنتج ومق�اس دافع�ة االنجاز على الطالب �التجر�ة 

 إلستطالع�ة .ا

إجراء التعد�الت الالزمه في ضوء نتائج التجر�ة  -٦
 اإلستطالع�ة لل�حث.
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التطبیق القبلي الخت�ار التحصیل المعرفى ومق�اس دافع�ة  -٧
عددها و  �التجر�ة األساس�ة(عینة ال�حث) االنجاز على 

 .) طال�اً ٣٠(

 تنفیذ تجر�ة ال�حث األساس�ة.  -٨

معرفى و�طاقة تقی�م التطبیق ال�عدي الخت�ار التحصیل ال  -٩
المنتج ومق�اس دافع�ة االنجاز على الطالب �التجر�ة 

 األساس�ة .

رصد النتائج وتحلیلها ومعالجتها إحصائ�ًا وتفسیرها  -١٠
 ومناقشتها.

تقد�م التوص�ات والمقترحات المستقبل�ة علي ضوء ما   -١١
 أسفرت عنه نتائج ال�حث.

 :نتائج ال�حث
 :في الحالينتائج البحث  تتمثل

ـــــ التفاعل�ـــــة القائمـــــة علـــــي توظیـــــف �عـــــض ات فاعل�ـــــة البیئـــــة إث�
تطب�قــــات الحوســــة الســــحاب�ة فــــي تنم�ــــة �عــــض مهــــارات ال�حــــث 

نحـــو إعـــداد إعـــداد خطـــة ال�حـــث دافع�ـــة االنجـــاز وتنم�ـــة  العلمـــي
مـن الدبلوم الخاص �مرحلة الدراسات العل�ا، و لدى طالب العلمي 
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لهـا  التفاعل�ـةالتحلیل اإلحصائي لفروض ال�حث أتضح أن للبیئة 
 تأثیرًا كبیرًا على الطالب.

 مناقشة النتائج وتفسیرها:

 :ئج ومعالجتها إحصائ�ًا التحقق منأتضح من خالل عرض النتا

فاعل�ة البیئة التفاعل�ة القائمة علـي توظیـف �عـض تطب�قـات  .١
 طــــــالبأداء تحصــــــیل و فــــــى رفــــــع مســــــتوى الحوســــــة الســــــحاب�ة 

هـــــارات المتضـــــمنه فـــــى المعلومـــــات والمتكنولوج�ـــــا التعلـــــ�م فـــــى 
وقــد أكــد علــى ذلــك متوســط الفــروق بــین المحتــوى داخــل البیئــة 

القبلــــــــى وال�عــــــــدى لإلخت�ــــــــار الق�ــــــــاس  الطــــــــالب فــــــــىدرجــــــــات 
 التحصیلى.

فاعل�ة البیئة التفاعل�ة القائمة علـي توظیـف �عـض تطب�قـات  .٢
 طــــــالبز�ــــــادة الــــــدافع لإلنجــــــاز لــــــدى  فــــــىالحوســــــة الســــــحاب�ة 

ى �حــــول إتجــــاه الطــــالب مــــن التعلــــ�م تكنولوج�ــــا التعلــــ�م و�التــــال
التفاعل�ــة التــي تعتمــد التقلیــدى الــى التعلــ�م ضــمن بیئــات الــتعلم 

  على خدمات وتطب�قات الحوس�ة السحاب�ة .

فاعل�ة البیئة التفاعل�ة القائمة علـي توظیـف �عـض تطب�قـات  .٣
ین جـــودة مخرجـــات خطـــة ال�حــــث ســــتح الحوســـة الســـحاب�ة فـــى

ـــاالعلمـــي لـــدى طـــالب الدراســـات ا ـــك  لعل� وقـــد تـــم التأكـــد مـــن ذل
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% )٨٥مقارنــة درجــات �طاقــة تقیــ�م المنــتج �الدرجــة المع�ار�ــة (�
، وتجاوز الطالب الحد المع�اري للحكم علي من المجموع الكلي

 جودة المنتج (خطة ال�حث).

 توص�ات ال�حث وال�حوث المقترحة: 

ضوء ما أسفر عنه ال�حث من نتائج، فإنه �مكن  في
 ات التال�ة:استخالص التوص�

اإلفادة من نتائج ال�حث الحالي على المستوى التطب�قي،  .١
 إذا ما توصلت ال�حوث المستقبل�ة لنفس نتائج ال�حث الحالي.

تحقیق التكامل بین بیئات التعلم اإللكترون�ة وخدمات  .٢
الحوس�ة السحاب�ة لتحسین وتجو�د العمل�ة التعل�م�ة �التعل�م 

ة التعل�م اإللكتروني والذي الجامعي وما قبل الجامعي وخاص
 تستخدمة �عض الكل�ات والجامعات.

مختلف المراحل في  للمتعلمین تدر�ب�ة  برامجعقد  .٣
السحاب�ة وفق  �ك�ف�ة توظیف تطب�قات الحوس�ة الدراس�ة

 .�م لمعده مس�قا في التع برامج

اإللكترون�ة التى �ستمد تصم�م نظرًا ألهم�ة بیئات التعلم  .٤
صى یو ،  ما تقدمه الحوس�ة السحاب�ةالتفاعل بها على 

تطب�قات الحوس�ة ال�احث �ضرورة االهتمام بتوظیف 
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فى مقررات طالب تكنولوج�ا التعل�م وغیرها من  السحاب�ة
المقررات المتنوعة وذلك للعمل على ز�ادة الدافع لإلنجاز 

 والتحصیل واإلتجاة نحو التعلم والعمل ضمن هذه المجاالت.

ا هاالستفادة من الخدمات التي تقدم ضرورة لىالتأكید ع .٥
الستفادة واالتعلم اإللكترون�ة الحوس�ة السحاب�ة لبیئات 
 .ماهالقصوى من خصائص كال من

فى التعلم التفاعل�ة نشر الوعي �أهم�ة توظیف بیئات   .٦
التعل�م العام والجامعي لز�ادة الدافع لإلنجاز والتحصیل 

 .واإلتجاة نحو التعلم 

خدم الخدمات السحاب�ة في التواصل ى استلالتشج�ع ع .٧
 بین طالب الدراسات العل�ا.مي وال�حثي لالع

التعلم العمل على تنوع إستراتیج�ات التعلم ضمن بیئات  .٨
 التفاعل�ة القائمة على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة.

ا الحوس�ة هنظر ال�احثین الى الفوائد التي تقدم هتوج� .٩
�مي الذي یتناسب لالتع ا في الحقلهالسحاب�ة واالستفادة من

 .مع العصر الحالي

توع�ة الهیئات والمنظمات التعل�م�ة على أهم�ة توظیف   .١٠
بیئات التعلم التفاعل�ة القائمة على تطب�قات الحوس�ة 
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فى جم�ع المناهج الدراس�ة فى التعل�م الجامعى  السحاب�ة
 وقبل الجامعى.

�ة ضرورة االهتمام بتصم�م و�ناء بیئات التعلم التفاعل .١١
القائمة على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى التعل�م 
(الجامعى، وقبل الجامعى) سواء بإدماجه مع الطر�قة 

 التقلید�ه أو �اإلعتماد الكلى عل�ه.

عقد دورات تدر�ب�ة وورش عمل متخصصة ألعضاء  .١٢
هیئة التدر�س ومعاونیهم فى التعل�م الجامعي على إستخدام 

ئمة على تطب�قات الحوس�ة بیئات التعلم التفاعل�ة القا
وتتضمن تلك الورش  EDMODO"، وعبر منصة "السحاب�ة

أهمیتها، وخصائصها، وأدواتها، ومتطل�ات توظ�فها ودمجها، 
�اإلضافة إلي تدر�بهم على تطب�قها فى المقررات الدراس�ة 
المختلفة، وما یتعلق بذلك من تصم�مات مختلفة 

 توظ�فها.م والمتعلم عند وٕاستراتیج�ات تعل�م�ة تحدد دور المعل
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 ال�حوث المقترحة: ثالثًا:
اقتصر ال�حث الحالى على تناول المتغیر المستقل على  .١

من الممكن أن تتناول ال�حوث  ا؛ذلـ مرحلة الدراسات العل�ا،
فى إطار مراحل تعل�م�ة أخرى،  ذلك المتغیرالمستقبل�ة 

وى ختالف العمر ومستالنتائج ال أت تختلففمن المحتمل 
 الخبرة.

 

التفاعل�ة �حث عن نموذج مقترح لتوظیف بیئات التعلم  .٢
قبل ما فى التعل�م القائمة على تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة 

 الجامعى.
 

 

المستقلة  هاقتصر ال�حث الحالى على تناول تأثیر متغیرات .٣
األداء التحصیل المعرفي و نواتج التعلم وهى  ثالثةعلى 

لك فمن الممكن ق�اس أثر ذولـ، ودافع�ة اإلنجاز المهارى 
كاالتجاه، مهارات المتغیرات على نواتج التعلم األخرى  ذههـ

 .التعلم الذاتي
 

ختالف المحتوى اإجراء �حوث مماثلة لل�حث الحالى مع  .٤
التعل�مى المتناول، حیث من الممكن أن �كون لموضوع 

 .التعلم أثر �شكل أو �آخر على نتائج ال�حث
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فى اإلعت�ار ذ �الدراسة الحال�ة مع األخـإجراء دراسة شبیهة  .٥
عبر منصة للحوس�ة السحاب�ة وتوظ�فها  تطب�قات اخرى 

 التعلم . عند تصم�م بیئة "EDMODO"أخرى غیر 
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 قائمة المراجع

 المراجع باللغھ العربیة

 توكیدالذات و�عضب وعالقاتها لإلنجاز ). الدافع�ة٢٠٠٣عبدالحمید. ( شوقي إبراه�م
 المكتب�ة، المجلة الوظائف شاغلي من عینة لدى الد�موجراف�ة المتغیرات

 حز�ران. یونیو ١– ،ع ٢٣ مج لإلدارة، العر��ة

). �حوث رائدة فى تر�و�ات الحاسب، الدلتا لتكنولوج�ا ٢٠٠٣ابراه�م عبدالوكیل الفار. (

 .٥١٨الحاس�ات، طنطا ، ص 

،  ١لوج�ا" ، عالم الكتب، القاهرة، ط)." التدر�س �استخدام التكنو ٢٠٠٦احمد ابراه�م قندیل. (

 . ٧ص

). تصم�م استراتیج�ة ٢٠١٤أحمد بن معجون العنزي،  و مصطفى أبو النور مصطفى. (

المنتج التشاركي القائمة على أوع�ة المعرفة السحاب�ة لتنم�ة مهارات انتاج 

المقررات االلكترون�ة عبر الو�ب لدى أعضاء هیئة التدر�س بجامعة الحدود 

 ،١٩/٧/٢٠١٦بتار�خ  ال�ة، الجمع�ة المصر�ة لتكنولوج�ا التعل�م، متاحالشم

 فى : 

contenthttp://eaet.org.eg/ 

). "أثر استخدام بیئة تعل�م�ة افتراض�ة ذك�ة ذات ضوا�ط ٢٠١٠أحمد راغب محمد سالمان. (

االبتكاري لدى دارسي تكنولوج�ا التعل�م"،  معرف�ة متغیره على تنم�ة التفكیر 

 .٧٠،٦٥ -٦٠رسالة دكتوراه،

). مستوى توافر المهارات العمل�ة الالزمة ٢٠١١أسعد حسین عطوان، وجمال كامل الفلیت. (

للمیدان التعل�مي في المقررات الجامع�ة وأداء الطل�ة المعلمین في كل�ات 

الكل�ات والجامعات فى تنم�ة دور  -التر��ة �غزة، المؤتمر العلمي األول

 المجتمع.

http://eaet.org.eg/content
http://eaet.org.eg/content
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). أثر استخدام البرمجة اللغو�ة العصب�ة فى تنم�ة دافع�ة إنجاز ٢٠١١إسماعیل الهلول. (
)، ٢٢المعلم الفلسطین�ة، مجلة جامعة القدس المفتوحة لأل�حاث والدراساتز(

٢١٧-١٦١. 
). أر�عة فوائد إلشراك خدمات الحوس�ة السحاب�ة في العمل�ة التعل�م�ة، ٢٠١٣اشواق بندر.(

 فى :، ٢٤/٨/٢٠١٥بتار�خ ، متاح  ١٢٦١٣جر�دة الشرق األوسط . العدد 

&ar۱۲٦۱۳&issueno=٥٥http://archive.aawsat.com/details.asp?section=
.VkjufHarSUl۷۳۱۸۹٦#ticle= 

 
). تصم�م استراتیج�ة عبر الو�ب الستخدام المدونات ٢٠١٢الشحات سعد محمد عثمان. (

التعل�م�ة فى تنم�ة مهارات كتا�ة خطة ال�حث العلمى فى تكنولوج�ا التعل�م 

 كل�ة التر��ة النوع�ة، جامعة دم�اط.لطالب الماجستیر"

). أنموذج تطو�ري مقترح لتوجهات �حوث التر��ة العلم�ة في ٢٠١٠أمانى محمد الحصان. (

كل�ة التر��ة في ضوء منظومة مجتمع االقتصاد المعرفي .المجلة المصر�ة 

 ).١٦١للمناهج وطرق التدر�س، العدد (

تسر�ع تعل�م العلوم على التحصیل ودافع  ). أثر نموذج٢٠٠٧أمل أحمد شر�ف أبو حجلة. (
اإلنجاز ومفهوم الذات وقلق اإلخت�ار لدى طل�ة الصف السا�ع فى محافظة 
قلقل�ة، رسالة ماجستیر ، كل�ة الدراسات العل�ا، جامعة النجاح الوطن�ة، 

 . ٣٢فلسطین، ص  -نابلس
). نموذج مقترح لتوظیف أسالیب التعلم التفاعل�ة في ٢٠٠٨أمل نصر الدین سل�مان عمر (

بیئة التعلم االفتراض�ة وأثره على طالب الجامعة، رسالة دكتوراة، كل�ة التر��ة 

فى : ، ٤/١٢/٢٠١٥بتار�خ النوع�ة، جامعة عین شمس، متاح 
/Libraries/Thesis/Browse٥http://www.eulc.edu.eg/eulc_v

&۹٦۹٤۸۰٥ThesisPages.aspx?fn=ThesisPicBody&BibID=
irection=prev&PageD۱&PageNo=۳۲۸TotalNoOfRecord=

ious 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=55&issueno=12613&article=731896%23.VkjufHarSUl
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=55&issueno=12613&article=731896%23.VkjufHarSUl
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=ThesisPicBody&BibID=9694805&TotalNoOfRecord=328&PageNo=1&PageDirection=previous
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=ThesisPicBody&BibID=9694805&TotalNoOfRecord=328&PageNo=1&PageDirection=previous
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=ThesisPicBody&BibID=9694805&TotalNoOfRecord=328&PageNo=1&PageDirection=previous
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=ThesisPicBody&BibID=9694805&TotalNoOfRecord=328&PageNo=1&PageDirection=previous
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) تكلفة حسب  Cloud Computing) . الحوس�ة السحاب�ة ( ٢٠١١امیرة عطا عطا. (

مجلة التعل�م االلكتروني،  -االستخدام وآمال �أن نس�ح في فضاء االنترنت 

فى:  ٣٠/٨/٢٠١٦بتار�خ )، متاح ٧العدد (

http://emag.mans.edu.eg 

). إمكان�ة استخدام تقن�ة الحوس�ة السحاب�ة فى التعل�م ٢٠١٣إیناس محمد ابراه�م الشیتى. (

اإللكترونى فى جامعة القص�م، المؤتمر الدولى الثالث للتعلم اإللكترونى 

 والتعل�م عن �عد .

ة تطب�قه �الجامعات ). التعل�م االلكتروني وٕامكان�٢٠٠٥إیهاب السید أحمد محمد على. (
 .٨المصر�ة، رسالةدكتوراه، جامعة األزهر: كل�ة التر��ة، ص 

)." أساس�ات التعل�م المفتوح والتعلم عن �عد وجودته النوع�ة "، ٢٠٠١ت�سیر الك�النى. (
 . ٦٤الشركة العالم�ة لونجمان ، لبنان ، ص 

في التر��ة وعلم ). مناهج ال�حث ٢٠٠٩جابر عبد الحمید جابر، وأحمدخیرى كاظم. (
 النفس، القاهرة: دار النهضة العر��ة.

 ) .٢٠٠٤جمال مصطفى عبدالرحمن الشرقاوى ، كتاب التعل�م والتعلم اإللكرونى (
). أثر تدر�ب المعلمات الفلسطین�ات على أسلوب التعلم النشط ٢٠٠٣جودة أحمد سعادة (

ات ، مجلة على التحصیل اَالنى والمؤجل لدیهن فى ضوء عدد من المتغیر 
 ).٢) العدد (٤العلوم التر�و�ة والنفس�ة ، جامعة ال�حر�ن،المجلد(

). علم نفس التعلم ٢٠٠٦ج�اللي بو حمامة، أنور ر�اض عبد الرح�م، عبدهللا الشحومي. (
 والتعل�م، الكو�ت، األهل�ة للنشر والتوز�ع.

متاح ، الرقمي نظر�ة التعلم في العصر.التصال�ة..). ا٢٠١٦حسن ال�اتع عبد العاطي (
 ، في:١/٧/٢٠١٧بتار�خ 

&Model=٤٤٤http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=
&ShowAll=On٢٦٧٥&ID=١٣٥M&SubModel= 

 

http://emag.mans.edu.eg/
http://emag.mans.edu.eg/
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=444&Model=M&SubModel=135&ID=2675&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=444&Model=M&SubModel=135&ID=2675&ShowAll=On
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وعبد الرشید عبد العز�ز حافظ، وفالح عبد هللا الضرمان،ولیلى جابرأل حسن عواد السر�حي، 

). ٢٠٠٨غالب، وصالح عبد الرحمن السعد، وعواطف أمین یوسف. (

 التفكیر وال�حث العلمي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العز�ز.

 .١٩٤الفكر، ). الدافع�ة والذكاء العاطفى، القاهرة، دار ٢٠٠٦حسین  أبو ر�اش وأخرون (
 

). برنامج تدر�بى مقترح ٢٠١٤حمزة عبد الحكم الر�اشى،وعلى الصغیر عبد العال حسن .(

لتنم�ة مهارات ال�حث العلمى لدى طالب الدراسات العل�ا بجامعة الملك 

 ).١)، العدد (٣خالد.المجلة الدول�ة التر�و�ة المتخصصة، المجلد(

�ة فى تنم�ة ال�حث العلمي من وجهة نظر القادة ). دور الجامعة األردن٢٠١١ران�ا مناعى. (

)، ٤(٢٥األكاد�میین فیها، مجلة جامعة النجاح لأل�حاث (العلوم اإلنسان�ة)، 

١٠٥٩-١٠٨٤. 

). نظم الحوس�ة السحاب�ة مفتوحة المصدر : دراسة تحلیل�ة ٢٠١٣رحاب فایز أحمد. (

 .٤١-١٧) ، ص ٢(٥مقارنة ، المجلة العراق�ة ، 

). معوقات استخدام التعل�م اإللكتروني من وجهة نظر ٢٠١١یف مندورة. (رق�ة عبداللط
طال�ات جامعة أم القرى �مكة المكرمة. مجلة كل�ة التر��ة، جامعة األزهر، ع 

 .٤٨٤ -٤٥٧)، الجزء األول، نوفمبر، ١٤٦(

). منهج ال�حث في العلوم السلوك�ة مع تطب�قات ٢٠١٠سالم سعید القحطاني وآخرون (

spssالر�اض : مكت�ة الملك فهد الوطن�ة .٣ ، ط ، 

). أثر التفاعل بین أسالیب التحكم فى برنامج كمبیوترى ٢٠٠٦سل�مان جمعة عوض. (
لتنم�ة مهارات إنتاج برنامج متعدد الوسائط وأنماط التعلم على �عض نواتج 
التعلم وعالقة ذلك بدافع�ة اإلنجاز، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التر�و�ة، 

 جامعة القاهرة.
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)." نموذج مقترح لبرامج التعل�م من �عد �استخدام ٢٠٠٤سوزان عط�ة مصطفى السید. (

ش�كات الحاس�ات فى التعل�م الجامعى" ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ، 

 . ٤٥-٤٤معهد الدراسات وال�حوث التر�و�ة ، قسم تكنولوج�ا التعل�م ، 

.  الدور�ات اإللكترون�ة ودورها في خدمة ال�حث العلمي )٢٠٠٥سیف بن عبد هللا الجابري. (

ع  -. Librarians journal -�المكت�ة الرئ�س�ة بجامعة السلطان قابوس" .

 في:، ٢٩/٦/٢٠١٦بتار�خ  متاح  ٣-١،ص  ٥

 /ejournals.html٥www.Librarians.info/journal/no 

المركز الدولي للدراسات المستقبل�ة  -). الحوس�ة السحاب�ة ٢٠١١شر�هان نشأت المنیري. (

 .٤ -واالستراتیج�ة 

). توظیف تقن�ات الجیل الثانى إلنشاء بیئة الكترون�ة ٢٠١٢ش�ماء سمیر محمد خلیل. (
 ونى لطالب تكنولوج�ا التعل�م، رسالة دكتوراه،وأثرها على مهارات التعلم التعا

 كل�ة الدراسات العل�ا للتر��ة ،جامعة القاهرة.
). الصعو�ات التى تواجه ال�احثات عند تطبیق �عض أدوات ٢٠١٠ص�اح الخر�جى. (

ال�حث العلمى لدى أطفال ما قبل المدرسة. مجلة دراسات فى المناهج وطرق 

 .١٠٢-٧٣)، ١٦٣التدر�س.(

). فعال�ة الكفاءة الداخل�ة لبرنامج الدراسات العل�ا �كل�ة ٢٠٠٤لدین عرفة محمود (صالح ا

جامعة حلوان ومعوقاتها في ضوء آراء أعضاء هیئة التدر�س  -التر��ة 

 -التعل�م للجم�ع  -والطالب : دراسة تقو�م�ة. المؤتمر السنوي الثاني عشر 

 .٥٧٤ -٥٠٥مصر، 

، ١٥/٥/٢٠١٧ متاح بتار�خ، )كالس ایزي ( التعل�م�ة للمنصة شرح). ٢٠١٦(صیدة الزهراني

 في: 

/easyclass.html٢٠١٦/١٢.blogspot.com.eg/٨١٤٧٧http:// 

http://www.librarians.info/journal/no5/ejournals.html
http://81477.blogspot.com.eg/2016/12/easyclass.html
http://81477.blogspot.com.eg/2016/12/easyclass.html
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ى ). التعل�م عن �عد والتعل�م المفتوح ، دار ال�ازور ٢٠٠٧طارق عبد الرؤوف محمد عامر(

 العلم�ة .

مركز النشر العلمي،  -). أساس�ات ال�حث العلمي ٢٠١٢عبد الرشید بن عبد العز�ز حافظ (

 . ١جامعة الملك عبد العز�ز، طـ

). تصم�م وٕادارة بیئة التعلم اإللكترونى فى ضوء ٢٠٠٩عبدالعال عبد هللا السید أحمد. (

رسالة ماجستیر  جامعة المتطل�ات التر�و�ة والتكنولوج�ه لكل�ات التر��ة ، 

 . المنصورة  كل�ة التر��ة

). استخدام ش�كة اإلنترنت فى ال�حث العلمى لدى أعضاء ٢٠٠١عبدهللا بن عمر النجار. (

هیئة التدر�س بجامعة الملك ف�صل، مجلة مركز ال�حوث التر�و�ة، 

 .١٦٠-١٣٥)،١٠مجلد(

ات التعلم اإللكترون�ة وأثره في ).  نمط الدعم التعل�مي في بیئ٢٠١٦عبد هللا شع�ان قطب. (

تنم�ة نواتج التعلم �مقرر الكمبیوتر وتكنولوج�ا المعلومات لدي طالب 

المرحلة اإلعداد�ة المندفعین والمترو�ین، رسالة ماجستیر،كل�ة التر��ة 

 النوع�ة، جامعة عین شمس .

 فى:، ١/٥/٢٠١٦بتار�خ متاح ، ).  البیئة اإلفتراض�ة والتعل�م٢٠٠٦. (رشقو  على زهدى

.html"۲۰۰٦/۹/۹٤۱۰٤"http//moufoud.jeeran.comlarchive/ 

). التلكؤ األكاد�مى وعالقته �الدافع�ة لإلنجاز ٢٠٠٨عط�ه عط�ه محمد سید أحمد. (
والرضا عن الدراسه لدى طالب جامعه الملك خالد �المملكة العر��ة 

 السعود�ه، كل�ة التر��ة، جامعة الزقاز�ف. 
). فاعل�ة بیئة تعلم إلكترون�ة تشارك�ة في تنم�ة �عض  ٢٠١٤حسن ع�ادي حسن. ( علي 

مهارات مونتاج الفیدیو الرقمي لدي طالب شع�ة تكنولوج�ا التعل�م ،رسالة 
 ماجستیر ، كل�ة الدراسات وال�حوث التر�و�ة ، جامعة القاهرة .
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ي القائم على إحدى تطب�قات ). فاعل�ة التعلم الذات٢٠١٣عماد جمعان عبدهللا الزهرانى. (

الحوس�ة السحاب�ة في تحصیل وحدة مستحدثات تكنولوج�ا التعل�م لدى طالب 

-)٦المجلد(-كل�ة التر��ة بجامعة ال�احة، مجلة كل�ة التر��ة �السو�س

 .٩٨-)٣العدد(

). استخدام اإلنترنت فى ال�حث التر�وي: دراسة میدان�ة على طل�ة ٢٠٠٨ع�سى الشماس. (

الدبلومات التر�و�ة فى كل�ة التر��ة بجامعة دمشق  ، مجلة  –ت العل�ا الدراسا

 ).٢العدد ( – ٢٤المجلد  –جامعة دمشق 

 ) ثقافة ال�حث العلمى، عمان : دار ال�ازوري.٢٠١١غالب فر�حات. (

). س�كولوج�ة التعلم بین المنظور اإلرت�اطى والمنظور ٢٠٠٤فتحى مصطفى الز�ات. (
 .٤٥٥)، ص٢النفس المعرفى ( المعرفى، سلسلة علم

). العالقة ٢٠١١فر�د تركى جدیتاوى،ومحمد أدرى جىء نوح، وقمر الزمان عبد الغنى. (
بین الدافع�ة وتعلم القراءة والكتا�ة لدى طالب الصف السادس اإلبتدائى فى 

 Journal of Islamic and Arabicالمملكة األردن�ة الهاشم�ة،
Education ٢٨-١٣ ٢٠١١ ,(١) ٣ . 

). أسالیب ال�حث العلمي في العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة، دار وائل ٢٠٠٢فوزي غرای�ة. (

 للنشر .

). تصم�م المواقع اإللكترون�ة على ش�كة اإلنترنت فى ضوء ٢٠٠٥لم�اء عبد الكر�م قاسم. (

التعلم عن �عد ، �حوث المؤتمر العلمى التاسع للفنون التطب�ق�ة .. ثوابت 

مایو  ٨:٩ل�م التصم�م فى إطار منظومة عالم�ة للتعل�م ومتغیرات تع

 . ١١،جامعة حلوان، القاهرة ، ص٢٠٠٥

) التعل�م اإللكتروني في ضوء النظر�ة، مدونة تكنولوج�ا التعل�م، متاح ٢٠١٤مجاهد سل�م(

 ، في:١/٧/٢٠١٦بتار�خ 

_arch٢٠١٤_٠٥_٠١http://edutecdrsaraya.blogspot.com.eg/

ive.html 

http://edutecdrsaraya.blogspot.com.eg/2014_05_01_archive.html
http://edutecdrsaraya.blogspot.com.eg/2014_05_01_archive.html
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توظیف بیئة التعلم اإللكترونى الشخص�ة لتلب�ة  ).٢٠١٣محمد أحمد محمد الع�اسى (

اإلحت�اجات المعرف�ة والمهارات ال�حث�ة لدى طالب الدراسات العل�ا �كل�ة 

، رسالة دكتوراة، كل�ة التر��ة، جامعة المنصورة،  " التر��ة وٕاتجاهاتهم نحوها

 فى :١٩/٩/٢٠١٦بتار�خ متاح 

/Libraries/Thesis/BrowseThesisPag٥http://library.mans.edu.eg/eulc_v
۱۱۷٦٤۲۹۹es.aspx?fn=PublicDrawThesis&BibID= 

). فاعل�ة برنامج تدر�بى قائم على تطب�قات الحوس�ة ٢٠١٦محمد السید أحمد سلمان. (

السحاب�ة فى تنم�ة مهارات التعلم النقال لمعلمى الحاسب اّاللي، رسالة 

 جستیر، كل�ة التر��ة، جامعة المنصورة .ما

). المهارات ال�حث�ة المكتس�ة لدى طالب وطال�ات ٢٠٠٧محمد بن مع�ض الوذینانى. (
الدراسات العل�ا �كل�ة التر��ة بجامعة أم القرى �مكة المكرمة ،مجلة كل�ة 

 . ٩٧-٢٤، ص  ٤التر��ة �اإلسماعیل�ة ،

 ،عمان، األردن.١. طرق ال�حث العلمي، ط )٢٠١٠محمد جاسم العبیدى، وآالء محمد. (

بین الفهم  Cloud Computing). الحوس�ة السحاب�ة ٢٠١٣محمد شوقى شلتوت. (
بتار�خ ، متاح  ١١والتطبیق ، مجلة التعل�م اإللكترونى ، العدد

 فى:١٨/٨/٢٠١٦

۳٦&id=http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show
٥ 

). ال�حث العلمى فى تكنولوج�ا التعل�م .القاهرة، عالم ٢٠٠٥محمد عبد الحمید أحمد. (
 الكتب.

). منتوجات تكنولوج�ا التعل�م ، (ط) دار الكلمة ، القاهرة،ص ٢٠٠٣محمد عط�ة خم�س. (
 ٣٤٤-٢٨١ص 

، القاهرة، ١). النظر�ة وال�حث التر�وي فى تكنولوج�ا التعل�م، ط٢٠١٣محمد عط�ة خم�س. (
 دار السحاب للنشر والتوز�ع.

http://library.mans.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=PublicDrawThesis&BibID=11764299
http://library.mans.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=PublicDrawThesis&BibID=11764299
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365
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) ." تكنولوج�ا اإلتصاالت وش�كات المعلومات" ، المكت�ة ٢٠٠١محمد محمد الهادى. (
 . ٣٢٥اإللكترون�ة ، القاهرة ، ص

كترون�ة عبر ش�كة   ). َافاق تر�و�ة متجددة ، التعل�م اإلل٢٠٠٥محمد محمد الهادى. (
 .٢٤٤اإلنترنت ، تقد�م حامد عمار ، الدرا المصر�ة اللبنان�ة، القاهرة، ص

). اإلسالم والعلم ٢٠٠٥محمود أحمد أبوسمرة، وعماد أحمد البرغوثى، وعبد الكر�م صالح. (
 دعوة تحر�ض�ة للجهاد والعلم ، مكت�ة دار الفكر ، القدس.

). أسالیب ال�حث العلمي مدخل ٢٠١١الزغبي. (محمود حسین الوا دى، وعلي فالح 

 منهجي تطب�قي ، دار المناهج ، عمان، األردن.

). فاعل�ة استراتیج�ة تعل�م�ة مقترحة �مواقع اإلنترنت علي ٢٠٠٨مروة زكى توفیق زكى (

تنم�ة التفكیر واالتجاهات لدي طالب تكنولوج�ا التعل�م،رسالة دكتوراة،  كل�ة 

 امعة عین شمس.التر��ة النوع�ة ، ج

تطو�ر نظام تعل�م إلكتروني قائم على �عض تطب�قات  )٢٠١٢مروة زكى توفیق زكى (
التفكیر االبتكاري واالتجاه نحو البرامج التي تعمل  السحب الحاسو��ة لتنم�ة

) ١٤٧العدد: ( - مجلة كل�ة التر��ة جامعة األزهر،، كل�ة التر��ة بكخدمات
 .  الجزء الثاني

منظومة إلكترون�ة مقترحة لتدر�ب أخصائى   ).٢٠٠٩ممدوح سالم محمد الفقى. (  
تكنولوج�ا التعل�م على مهارات تصم�م بیئات التعلم التفاعل�ة المعتمدة على 

 اإلنترنت، رسالة دكتوراة، معهد الدراسات التر�و�ة ، جامعة القاهرة.

). أثر استخدام موقع تعل�مي علي االنترنت لتنم�ة ٢٠٠٥منتصر عثمان صادق هالل. (
مهارات التصم�م لدي المتعلم في مادة حزم البرامج الجاهزة �المعاهد العل�ا ، 

 كل�ة الدراسات العل�ا، جامعة القاهرة.

). أثر التدر�س �استخدام بیئة الحوس�ة السحاب�ة في ٢٠١٤منى عا�ض المطیري. (
التحصیل الدراسي والدافع�ة نحو التعل�م لدى طال�ات كل�ة التر��ة بجامعة 

سعود. رسالة ماجستیر. قسم المناهج وطرق التدر�س، كل�ة التر��ة،  الملك
 جامعة الملك سعود، الر�اض.

http://library.du.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%89%d8%8c+%d9%85%d9%85%d8%af%d9%88%d8%ad+%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
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متاح ،  المواد هندسة كل�ة في Schoology التعل�م�ة االدارة نظام ).٢٠١٦مهند عمران (

 في:، ١٦/٦/٢٠١٧بتار�خ 

&depid١٧http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=

٤٧٦١٠&lcid=١= 

). الوسائط المتعددة وتطب�قاتها فى اإلعالم والثقافة والتر��ة، ترجمة ٢٠٠٤م�شال إنوال. (

الصادق را�ح ، اإلمارات العر��ة المتحدة ، دار الكتاب  -صر الدین الع�اط ن

 .٢٧الجامعى ، ص

). أثر استخدام استراتیج�ة خرائط الدائرة المفاه�م�ة على ٢٠٠٤نائلة سلمان عوض(

التحصیل العلمى ودافع اإلنجاز وقلق االخت�ار اآلنى والمؤجل لطل�ة الصف 

رض فى المدارس الحكوم�ة فى ق�اط�ة، رسالة التاسع فى الك�م�اء وعلوم األ

ماجستیر غیر منشورة ، جامعة النجاح الوطن�ه فى نابلس ، فلسطین، كل�ة 

 الدراسات العل�ا.

محاولة للخروج عن -). اجتهادات فى ال�حث التر�وى ٢٠٠٦ناد�ة جمال الدین محمد. (

 المألوف.القاهرة:العر��ة للنشر والتوز�ع.

). مستوى استخدام التطب�قات والبرامج الحاسو��ة لدى ٢٠١٢ري. (نهیل محمد رجب الجاب

 طل�ة الجامعة وارت�اطه بدافعیتهم نحو التعلم اإللكتروني ، جامعة البترا .

). العالقة بین مفهوم الذات القرائي ودافعي اإلنجاز لدى ٢٠٠٨نیرمین محمود أحمد. (

األطفال ذوى صعو�ات التعلم �الحلقة األولى من مرحلة التعل�م األساسي، 

رسالة ماجستیر جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التر�و�ة، قسم علم النفس، 

 . ٣٢ص

م واالعتماد. في التعل�م العالي: ما بین التقی� ) . الحوس�ة السحاب�ة٢٠١٣ه�ام حا�ك. (

 : في ١٤/٨/٢٠١٦بتار�خ مدونة نسیج ، متاح 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=17&depid=1&lcid=47610
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=17&depid=1&lcid=47610
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۹٪AD%D۸٪D۹٪۸٤٪D۷٪A۸٪/%D۲۰۱۳/۰٦/۲۲http://blog.naseej.com/
D۸۸٪ 

استخدام دعامات التعلم العامة والموجهة فى بیئة ش�كات ). أثر ٢٠١٤ولید یوسف محمد(

الو�ب االجتماع�ة التعل�م�ة فى تنم�ة مهارات التخط�ط لل�حوث االجرائ�ة 

لدى طالب الدراسات العل�ا وتنم�ة اتجاهاتهم نحو ال�حث العلمى، و فاعل�ة 

 ).٥٣العدد ( –الذات لدیهم. مجلة دراسات عر��ة في التر��ة وعلم النفس 

وفاء عبد كردى،و وفاء عبد العز�ز شر�ف، و محمد عبد الهادي حسن، و سمیرة عبد هللا 

). فاعل�ة أوع�ة المعرفة السحاب�ة ودورها فى دعم نظم ٢٠١٣(ال�افى.  البد�ع

التعل�م اإللكترونى وتنم�ة ال�حث العلمى �المملكة العر��ة السعود�ة ، المؤتمر 

 التعل�م عن �عد الدولى الثالث للتعلم اإللكترونى و 

). تصم�م بیئة تعل�م إلكترون�ة إلعداد طالب الدبلوم العامة ٢٠٠٧وفاء مصطفى كفافي (

�معهد الدراسات التر�و�ة : تجر�ة جامعة القاهرة. تكنولوج�ا التر��ة : دراسات 

 : ، في١٥/٧/٢٠١٦ بتار�خو�حوث، متاح 

search.shamaa.org 

 في الذك�ة لعاباأل على قائم إثرائي برنامج فاعل�ة ).٢٠٠٩( أحمدعبد الرحمن الق�الي �حي

في  المتفوقین الطل�ة لدى نجازلإل والدافع�ة المشكالت حل تطو�ر مهارات

العل�ا، تر��ة خاصه،  التر�و�ة الدراسات السعود�ة، رسالة دكتوراه ، كل�ة

 .٣٢ص

 

http://blog.naseej.com/2013/06/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%25D
http://blog.naseej.com/2013/06/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%25D
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١.  
ا سعید عبد أ.م/هو�د

 الحمید

التعل�م والتر��ه استاذ تكنولوج�ا 
كل�ة التر��ة  الخاصه المساعد

 جامعة عین شمس
√ √ √ √ √ 

٢.  
السید محمد مرعي  أ.م/

 رضوان
 

استاذ مساعد المناهج وطرق 
كل�ة التر��ة جامعة  التدر�س

 األزهر
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٣.  
د/سهام عبد الحافظ 

 مجاهد
مدرس تكنولوج�ا التعل�م كل�ة 

 تر��ة جامعة عین شمسال
√ √ √ √ √ 

 د/ �اسر الجبرتى  .٤
مدرس تكنولوج�ا التعل�م كل�ة 

 التر��ة جامعة عین شمس
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د/سام�ة شحاتة 

 الصعیدى
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 كـلیــة التربیـة النوعیـة     
 قسم تكنولوجیا التعلیم     
 

 السید األستاذ الدكتور / ................................
 التخصص:..........    الدرجة:............                           

 تح�ة طی�ة و�عد..،
ــــة  ماجســــتیربإعــــداد رســــالة  انأحمــــد صــــابر هنــــداوى رمضــــ/  ال�احــــث �قــــوم ــــى التر�� ف

ـــة " انتخصـــص تكنولوج�ـــا التعلـــ�م �عنـــو  عل�م�ـــة تفاعل�ـــة قائمـــة علـــى �عـــض تفاعل�ـــة بیئ
تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى تنم�ة �عض مهـارات ال�حـث العلمـى ودافع�ـة الجـاز لـدى 

األهداف التعل�م�ة قائمة  عدادبإ " وكخطوة لهذا ال�حث قام ال�احثطالب الدراسات العل�ا
الالزمـــة  التفاعل�ـــةالـــتعلم  یتم توظ�فهـــا داخـــل بیئـــةالتـــى ســـ منـــاهج ال�حـــثلمحتـــوى مـــادة 

 . الدراسات العل�ا لطالب
 فى : الرأيوترجو ال�احثة من س�ادتكم إبداء 

   مدى وضوح األهداف −
 .      لألهدافالدقة العلم�ة  −

 .لألهدافالص�اغة اللغو�ة   −
 .التفاعل�ة  البیئاتلتوظ�فها فى  األهدافمدى صالح�ة  −

 وتفضلوا �قبول وافر الشكر واالحترام ..،
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 مناهج ال�حثاف التعل�م�ة لمحتوى �األهدقائمة 

 أن:قادر على  ین�غي  تكون تهاء من دراسة المحتوى ن�عد اإل 
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    یتعرف على المجاالت العامة فى تكنولوجیا التعلیم  .۱

    یتعرف على أدوات جمع المعلومات الالزمة للبحث  .۲

    یحدد استراتیجیة البحث  .۳

د معاییر إختیار مصادر المعلومات المناسبة للبحث عبر یحد  .٤

 

   

    ت من شبكة الترنت .نایحدد أسالیب جمع البیا  .٥

    یحدد مشكلة البحث  .٦

    یحددالھدف العام للباحث  .۷

    یحلل مشكلة البحث  .۸

    یتعرف الباحث على طرق تحلیل المشكلة  .۹

    كنولوجیا التعلیم .یتعرف الباحث على البحث األصیل فى ت  .۱۰

    یتعرف على مفھوم أھداف البحث  .۱۱

    یحدد مفھوم أھمیة البحث  .۱۲

    یحدد أسس كتابة مقدمة البحث .  .۱۳

    یتعرف على وظائف مقدمة البحث  .۱٤

    یصیغ مقدمة البحث  .۱٥

    یتعرف على عناصر بناء مقدمة البحث  .۱٦

    یحدد وظائف مقدمة البحث  .۱۷

    یر المستقلیحدد مفھوم المتغ  .۱۸

    واع الفروضأنیحدد   .۱۹

    یتعرف على وظیفة الفروض فى البحث  .۲۰
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    . القابل لإلختبار یحدد شروط صیاغة الفرض العلمى  .۲۱

    . یحدد شروط صیاغة الفرض العلمى  .۲۲

    یتعرف على الفرض الموجھ .  .۲۳

    یحدد خصائص مسلمات البحث .  .۲٤

    یتعرف على مسلمات البحث .  .۲٥

    تعرف على المتغیرات الدخیلة للبحث .ی  .۲٦

    یحدد المتغیر المستقل .  .۲۷

    یتعرف على طریقة صیاغة عنو البحث .  .۲۸

    یتعرف على مجاالت البحث فى تكنولوجیا التعلیم .  .۲۹

    یتعرف على مجاالت البحث فى تكنولوجیا التعلیم .  .۳۰

    یحدد المتغیر المستقل .  .۳۱

    .البحث  انغة عنویتعرف على طریقة صیا  .۳۲

    البحث . انیتعرف على شروط صیاغة عنو  .۳۳

    یتعرف على كیفیة تحدید أھداف البحث.  .۳٤

    یتعرف على مفھوم حدود البحث .  .۳٥

    یتعرف على ماھیة مجتمع البحث  .۳٦

    .یحدد مجتمع البحث   .۳۷

    یتعرف على مفھوم العینة العشوائیة البسیطة .  .۳۸

    نة غیر العشوائیةواع العیأنیحدد   .۳۹

یتعرف على ضوابط أدوات جمع البیات حول مشكلة البحث   .٤۰

 

   

    یتعرف على مفھوم تصمیم البحث .  .٤۱

    یتعرف على مفھوم نتائج البحث .  .٤۲

یتعرف على ضوابط أدوات جمع البیات حول مشكلة البحث   .٤۳

 

   

    یتعرف على مفھوم التعریف اإلجرائى لمصطلحات البحث .  .٤٤

    واع مناھج البحث .انیتعرف على   .٤٥
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    الكریم فى البحث . آنیتعرف على كیفیة توثیق آیة من القر  .٤٦

٤۷.  
 

    أن یتعرف على كیفیة توثیق المراجع العربیة.

    یتعرف على مفھوم اإلقتباس .  .٤۸

    مرجعٍ عربْي لھ أكثر من مؤلف .على كیفیة توثیق  یتعرف  .٤۹

 .یق المجالت والدوریات العلمیة وثیتعرف على كیفیة ت       .٥۰
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 )٣( رقم ملحق
 

 طالبقائمة مھارات البحث العلمى لدى 
 بقسم مرحلة الدبلوم الخاص
 الدراسات العلیا
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 كل�ة التر��ة النوع�ة 

 قسم تكنولوج�ا التعل�م 

 استطالع رأى الخبراء حول مدى صالح�ة قائمة  

 ارات ال�حث العلمى مه

 الدكتور / ................................ السید  
 التخصص:..........                            الدرجة:.............               

 �عد التح�ة

�قوم ال�احث / أحمد صابر هنداوى رمضان  بإجراء �حث للحصول على درجة 
ولوج�ا التعل�م �عنوان: " فاعل�ة بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة الماجستیر في التر��ة تخصص تكن

لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى تنم�ة مهارات  ال�حث العلمى ودافع�ة 
 اإلنجاز لدى طالب الدراسات العل�ا"

قائمة مهارات ال�حث العلمى الالزمة وتشمل إجراءات الدراسة ضمن ما تشمله إعداد 
�قسم الدراسات العل�ا ، ونظرا لخبراتكم  �مرحلة الدبلوم الخاص  الثان�ةلطالب الفرقة 

لذلك یرجى من الطی�ة في هذا المجال، وما تتمتعون �ه من سمعة طی�ة وعلم وفیر ، 
  س�ادتكم إبداء الرأي ف�ما یلي:

 .إلعداد مخططات ال�حوث العلم�ة مدى مناس�ة المهارات •

 مدى أهم�ة المهارات. •

 �األهداف المهار�ة. مدى ارت�اط المهارات •
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 مدى السالمة اللغو�ة لبنود قائمة المهارات. •

أي مهارات قد أغفلتها وترون س�ادتكم أنها مطلو�ة لهذه أو تعدیل إضافة  •
 الدراسة.

 حذف أي مهارات غیر مناس�ة من وجهة نظركم. •
 الشكر والتقدیر جز�ل ولس�ادتكم                                          

 �احث)(ال   
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 المهــارة م

المناس�ة للمهارة 
 العامة

 درجة األهم�ة

 مناس�ة
 غیر

 مناس�ة
مهمة 
 جداً 

غیر  مهمة
 مهمة

 ة ال�حثـــتحدید مشكل -أ    
      تحدید المجال العام ال�حث .  ۱

۲  
تحدید المجال الفرعى الذى 

 �شغل اهتمامه ال�حثى .

     

۳  
تحدید الدراسات السا�قة 

 ال�حث . المرت�طة �مجال

     

٤  
كتا�ة تقر�ر حول األدب�ات 
 المرت�طة �مجال ال�حث .

     

٥  

كتا�ة تقر�ر حول متطل�ات 
الواقع الفعلى فى ضوء مجال 

 ال�حث .

     

 تحلیل مشكلة ال�حث -ب   
      تحدید أس�اب مشكلة ال�حث .  ٦

۷  

تحدید األثار المترت�ة على 
حدوث المشكلة على أرض 

 الواقع .

     

۸  
تحدید متطل�ات حل مشكلة 

 ال�حث .

     

۹  
تحدید أوجه االستفادة من حل 

 المشكلة
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۱۰  
تحدید الهدف الرئ�سى لل�حث 

. 

     

۱۱  
تحدید األهداف الفرع�ة لل�حث 

. 

     

      تحدید أهم�ة ال�حث .  ۱۲

۱۳  
تحدید العناصر األساس�ة 
 لص�اغة مقدمة ال�حث .

     

۱٤  

ها كتا�ة مقدمة �حث�ة موظفا ب
العناصر الالزمة لص�اغة 

 المقدمة.

     

 ص�اغة مشكلة ال�حث -جـ   

۱٥  
تحدید متغیرات مستقلة وتا�عة 
 لل�حث واضحة وقابلة للق�اس 

     

۱٦  
كتا�ة عنوان ال�حث �شكل  

 محدد ودقیق .

     

۱۷  
ص�اغة مشكلة ال�حث فى 

 صورة ع�ارة تقر�ر�ة .

     

۱۸  

توض�ح العالقة بین متغیرات 
ى المشكلة المصاغة ال�حث ف

. 

     

      تحدید تساؤالت ال�حث .  ۱۹
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 المهــارة م

المناس�ة للمهارة 
 العامة

 درجة األهم�ة

 مناس�ة
غیر 
 مناس�ة

مهمة 
 جداً 

 مهمة
غیر 
 مهمة

 تحدید فروض ال�حث   -د    

۲۰  
تحدید نوع�ة الفروض 

 المالئمة لل�حث .

     

۲۱  
تحدید فروض لل�حث 

 ث�ات .منطق�ة وقابلة لإل

     

۲۲  

تحدید العالقة المنطق�ة 
بین المتغیرات المستقلة 

 والتا�عة .

     

۲۳  

تحدید المسلمات التى 
تستند الیها فروض ال�حث 

. 

     

۲٤  
تحدید النتائج المستن�طة 

 من فروض ال�حث .

     

۲٥  

ص�اغة الفروض ص�اغة 
علم�ة واضحة ومحددة 
 ودق�قه وقابلة للق�اس .

     

   ود لل�حثوضع حد -ه  

٢٦ 
تحدید الجوانب التى 

 یتضمنها ال�حث .
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٢٧ 
تحدید المدة التى �غطیها 

 ال�حث .
     

٢٨ 
تحدید المجال المكانى 

 لل�حث .
     

 تحدید اإلطار التجر�بى لل�حث -و

٢٩ 
تحدید المجتمع العام 

 للدراسة .
     

      تحدید عینة ال�حث . ٣٠

٣١ 
عتمد تحدید المنهج الذى ت

 عل�ه الدراسة .
     

٣٢ 
تحدید األدوات المستخدمة 

 فى الدراسة .
     

      تحدید إجراءات الدراسة . ٣٣
 تحدید المصطلحات الرئ�س�ة فى ال�حث  -ى 

۲٦  

تحدید المصطلحات الواردة 
فى عنوان ال�حث وفقًا 

 للدراسات السا�قة .

     

۲۷  

كتا�ة تعر�فًا إجرائ�ا لكل 
الدراسه مصطلح رئ�سى �

 مسار �حثه .

     

 ص�اغة مراجع ال�حث -ز

٢٨ 
توثیق آ�ة من القرآن  

 الكر�م فى ال�حث .
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٢٩ 
في  توثیق المراجع العر��ة

 ال�حث
     

٣٠ 
توثیق المجالت والدور�ات 

 العلم�ة فى ال�حث
     

      تحدید أنواع اإلقت�اس ٣١

٣٢ 
توثیق فقرة �طر�قة 
 اإلقت�اس الم�اشر

     

٣٣ 
توثیق فقره فى حالة تشا�ه 

 أسماء العائلة للمؤلفین .
     

٣٤ 
توثیق فقرة فى حالة 

األسماء التى ل�س لها 
 مؤلف معروف .

   
  

٣٥ 
توثیق عدة مراجع تبدأ 

بنفس اسم االعائلة للمؤلف 
 . األول

   
  

٣٦ 
تحدید الب�انات الالزمة 
لتوثیق المراجع �قائمة 

  المراجع
   

  

٣٧ 
تحدید طر�قة توثیق الكتب 
 والتقار�ر �قائمة المراجع .
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 مقیاس دافعیة لإلنجاز
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 كل�ة التر��ة النوع�ة 

 قسم تكنولوجیـا التعلیـم 

 استطالع رأى الخبراء حول صالح�ة مق�اس دافع�ة اإلنجاز 

 ل�حث العلمىألداء طالب الدراسات العل�ا مهارات ا

 / .................................................... الدكتورالسید 

 التخصص:..........                            الدرجة:.............               

 �عد التح�ة

�قوم ال�احث / أحمد صابر هنداوى رمضان  بإجراء �حث للحصول على درجة      

التر��ة تخصص تكنولوج�ا التعل�م �عنوان: " فاعل�ة بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة الماجستیر في 

لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى تنم�ة مهارات  ال�حث العلمى ودافع�ة 

 اإلنجاز لدى طالب الدراسات العل�ا"

�قسم ص و�تطلب ال�حث بناء مق�اس دافع�ة لإلنجاز لطالب مرحلة الدبلوم الخا

العل�ا ، ونظرا لخبراتكم الطی�ة في هذا المجال، وما تتمتعون �ه من سمعة الدراسات 

طی�ة وعلم وفیر ، �أمل ال�احث من حضراتكم إبداء الرأي فى أ�عاد المق�اس والبنود 

 المكونه له من حیث مدى :

 إنتماء الع�ارات أل�عاد المق�اس . -
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 مناس�ة ووضوح ص�اغة الع�ارات . -

 و اإلضافة .اقتراح التعدیل �الحذف أ -

 وال�احث إذ �شكر لكم جهودكم فإنه یدعو هللا أن یجز�كم عنه خیر الجزاء   

 ال�احث
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( أ ) البعد األول :السعى نحو النجاح ، ویقصد بھ الرغبة الجادة فى  
 النجاح وتجنب الفشل .

 العبـــــــارة م
 الصیاغة  اإلنتماء للبعد

التعدیل 
 ال تنتمى المقترح

غیر  مناسبة تنتمى
 مناسبة

۱.  
برغبة  دائماأشعر

      كبیرة فى النجاح

۲.  
كثیراً ما أتخیل نفسى 

 ً       مرموقا

۳.  
أسعى دائما الى 

      النجاح

٤.  
أجد من الصعب 
      اإلحساس بالفشل

٥.  
الناجحون ھم صناع 

      التقدم

٦.  
النجاح صعب ویحتاج 

      كثیراً من الجھد

۷.  
تبط النجاح والفشل مر
      بالحظ والصدفة

      ال یبھرنى الناجحون  .۸
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( ب ) البعد الثانى : التخطیط للمستقبل :ویقصد بھ التفكیر فى المستقبل 
ووضع الخطط ورسم األھداف ورسم األھداف لألعمال المستقبلیة ، وعدم 

 اإلنشغال بالحاضرفقط .

 العبـــــــارة م
 الصیاغة  اإلنتماء للبعد

التعدیل 
ال  تنتمى قترحالم

غیر  مناسبة تنتمى
 مناسبة

۹.  
أضع أھدافاً لكل ما 

      أریده مستقبال 

۱۰.  
أحدد بسھولة األھداف 

التى أرید تحقیقھا 
 مستقبالً    

     

۱۱.  
اإلنجاز یتطلب وضع 

      الخطط لكل عمل

۱۲.  
رسم األھداف یسھل 

      التنفیذ 

۱۳.  
من لم یخطط فقد 
      خطط للفشل  

۱٤.  
 ال ألھدافا تحقیق
 بالضرورة یتطلب

 الخطط وضع
     

۱٥.  
التخطیط للمستقبل ال 

      یشغلنى كثیرا 

۱٦.  
التفكیر فى المستقبل 

یشغلنى عن اإلستمتاع 
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 بالحاضر 

۱۷.  
ال یشغلنى كثیرا 
اإلھتمام بوضع 

 األھداف 
     

 

( جـ ) البعد الثالث: الشعور بالمسئولیة ، ویقصد بھ أن یتحمل الفرد 
 ة أعمالھ عن النجاح والفشل بكل شجاعة .مسئولی

 العبـــــــارة م
 الصیاغة  اإلنتماء للبعد

التعدیل 
ال  تنتمى المقترح

غیر  مناسبة تنتمى
 مناسبة

۱۸.  
أعترف بالفشل تماماً 

مثل ما أعترف 
 بالنجاح 

     

۱۹.  
أتحمل مسئولیة 

      أعمالى 

۲۰.  
أشعر بالمسؤولیة تجاه 

      االخرین

۲۱.  
یجة عملى وال أھتم بنت

ینصب اھتمامى على 
 العمل فقط

     

۲۲.  
على االخرین تحمل 

المسئولیة معى فى كل 
 أعمالى 
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۲۳.  
نتیجة عملى التھمنى 
      بقدر كونى أعمل فقط 

۲٤.  

إذا نجحت فى عملى 
فأنا سبب النجاح، وإذا 
فشلت فاالخرون ھم 

 سبب الفشل 

     

 

وإتقان ، ویقصد بھ إنجاز العمل  (د) البعد الرابع : أداء األعمال بسرعة
 بأسرع وقت ممكن وعلى أفضل وجھ .

 العبـــــــارة م
 الصیاغة  اإلنتماء للبعد

التعدیل 
ال  تنتمى المقترح

غیر  مناسبة تنتمى
 مناسبة

      أنجز أعمالى بسرعة  .۲٥

۲٦.  
أحب أن أتقن ما 

      أعملھ

۲۷.  
أشعر بالرضا عندما 
أنجز عملى بسرعة 

 وبإتقان
     

۲۸.  
أنھى أعمالى أوالً 

بأول وال أؤجل عمل 
 الیوم الى الغد

     

۲۹.  
اھتم كثیراً بأن یخرج 

عملى فى أحسن 
 صورة 
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۳۰.  
أنا بطئ فى إنجاز 

      أعمالى 

۳۱.  
یھمنى كثیرا إنجاز 
العمل بسرعة وال 
 أھتم بمدى جودتھ

     

۳۲.  
كثیراً ما تتراكم على 

      األعمال المؤجلة

 

امس : المثابرة ، ویقصد بھ تحمل مواصلة العمل والكفاح (ھـ) البعد الخ
واستغالل الوقت للوصول الى إلى النجاح ، وعدم التراجع أو اإلستسالم 

 بسھولة .

 العبـــــــارة م
 الصیاغة  اإلنتماء للبعد

التعدیل 
ال  تنتمى المقترح

غیر  مناسبة تنتمى
 مناسبة

۳۳.  
أكافح من أجل 

      الوصول الى ھدفى 

۳٤.  

أواصل العمل الذى 
بدأتھ حتى 

ولواستغرق وقتا 
 طویال إلنجازه 

     

۳٥.  
أرفض اإلستسالم 

      بسھولة

۳٦.  
إذا بدأت عمال فالبد 

      من إنھائھ
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۳۷.  
استغل كل وقتى في 
العمل على تحقیق 

 أھدافى 
     

۳۸.  
أشعر بالراحة فقط 
حینما أنھى كل 

 أعمالى 
     

۳۹.  
لیس لدى الصبر 
ألداء األعمال 

 لطویلةا
     

٤۰.  

أداء األعمال الطویلة 
یحتاج دوما الى 

تكرار المحاوالت 
 إلنجازھا 

     

٤۱.  
التراجع واإلستسالم 

یجنبنى العناء 
 والمشقة

     

٤۲.  
أضیع كثیرا من وقتى 

      فى المرح والتسلیة
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(و) البعد السادس : المنافسة ،ویقصد بھ شعور الفرد ببذل أقصى الجھد 
 لالخرین ومحاولة إنجاز وابتكار شیئاً جدیداً . بسبب منافستھ

 العبـــــــارة م
 الصیاغة  اإلنتماء للبعد

التعدیل 
ال  تنتمى المقترح

غیر  مناسبة تنتمى
 مناسبة

٤۳.  
أشعر بالفخر حین 

أنافس زمالئى وأقوم 
 باألعمال أفضل منھم

     

٤٤.  
أحب المنافسة وأبذل 
      قصارى جھدى للفوز

٤٥.  
شحن المنافسة ت

طاقتى للوصول 
 ألھدافى 

     

٤٦.  
یسعدنى أن أبتكر 

      أشیاء جدیدة

٤۷.  
یشتد حماسى حین 

أشعر بمنافسة 
 االخرین

     

٤۸.  
أشعر بالفتور حین 
أقوم بعمل دون 

 منافسة أحد
     

٤۹.  
استمتع بوجودى مع 

أفراد لدیھم نفس 
 قدراتى 
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٥۰.  
أكره العمل المشحون 

      بالمنافسات

٥۱.  
قارنة أتضایق من م

      عملى بعمل الغیر 

٥۲.  
أرفض منافسة 

      االخرین

                                                     

(ز) البعد السابع : التغلب على العوائق والصعوبات ، ویقصد بھ قدرة 
الفرد على مواجھة الصعوبات التى تعترض طریقھ إلنجاز أعمالھ وتذلیلھا 

 ا .وعدم اإلستسالم لھ

 العبـــــــارة م
 الصیاغة  اإلنتماء للبعد

التعدیل 
ال  تنتمى المقترح

غیر  مناسبة تنتمى
 مناسبة

٥۳.  
أؤمن بأن المنح 
تخرج من صلب 

 المحن
     

٥٤.  
مواجھة الصعوبات 
تزید من إصرارى 

 على النجاح
     

٥٥.  
أتمسك باألمل مھما 

      زادت العقبات

٥٦.  
كثرة العوائق ال 

صلة تعیقنى عن موا
الطریق نحو تحقیق 
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 ھدفى

٥۷.  
أعمل بالمثل القائل 
(الضربھ التى ال 
 تكسرنى تقوینى)

     

٥۸.  
لیس ھناك عمل دون 

      عقبات

٥۹.  
من األفضل أن أعمل 

عمالً خالیاً من 
 العقبات

     

٦۰.  
أتراجع عن عملى إذا 

واجھتنى أى 
 صعوبات

     

٦۱.  
حین تواجھنى عوائق 
فى عملى أنسحب وال 

 سى أرھق نف
     

 

(ح) البعد الثامن :التعاون ، ویقصد بھ قدرة الفرد على العمل ضمن 
مجموعة من األفراد إلنجاز األھداف المشتركة، وقدرتھ على التعاون معھم 

 واإلندماج بینھم لتحقیق الھدف العام .

 العبـــــــارة م
التعدیل  الصیاغة  اإلنتماء للبعد

 المقترح

ال  تنتمى
غیر  بةمناس تنتمى

  مناسبة

     أرحب بالعمل ضمن   .٦۲
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مجموعة من األفراد 
ألن ذلك یساعد فى 

 تحقیق األھداف

٦۳.  

أقدر تقسیم المھام ، 
وأحب مساعدة 

االخرین فى إنجاز 
مھامھم ، لتحقیق 

الھدف العام 
 المشترك 

     

٦٤.  

التعاون من أجل 
تحقیق المھام یساعد 
على تحقیقھا بدقة 

 ودون مجھود

     

٦٥.  

ون داخل التعا
مجموعة العمل 

یكسبنى العدید من 
المھارات الجدیدة 

 والخبرات

     

٦٦.  

العمل ضمن 
مجموعات یسوده 

التخبط ، وال یساعد 
 على تحقیق المھام

     

٦۷.  
أفضل تحقیق أھدافى 

      بمفردى 

٦۸.  

أرفض التعاون مع 
أى من األقران إذا 

وقع فى مشكلة 
خوفا من ازدیاد 
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 األمر سوءً 

٦۹.  

أكون فى  عندما
مشكلة ال أطلب من 
حد مساعدتى فى 

 حلھا

     

 

(ط) البعد التاسع : إدارة سرعة مرور الوقت ، ویقصد بھ قدرة الفرد على 
التحكم بوقتھ ومدى تمكنھ من استثماره واستخدامھ اإلستخدام األمثل 

 لتحقیق أھدافھ .

 العبـــــــارة م
 الصیاغة  اإلنتماء للبعد

التعدیل 
غیر  مناسبة ال تنتمى تنتمى المقترح

 مناسبة

۷۰.  

أجید التحكم بوقتى 
ألداء المھام 

المختلفة التى على 
 إنجازھا  

     

۷۱.  

أستطیع أن أحدد 
اولویاتى من 

األعمال التى على 
أدائھا وفقا لضیق 
 الوقت أو سعتھ 

     

۷۲.  
أعمل بالقول الشائع 
" الوقت كالسیف إن 

 لم تقطعھ قطعك "
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۷۳.  
التحكم  ال أستطیع

بالوقت ، وغالبا ما 
 تتراكم األعمال لدى

     

۷٤.  

غالبا ما أتردد فى 
تحدید المھام ذات 
األولویة لتحقیق 

الھدف نظرا لضیق 
 الوقت

     

۷٥.  

ال یشغلنى الوقت 
كثیرا طالما أؤدى 
أعمالى حتى وإن 
 طال وقت أدائھا 

     

 

الفرد للتقدیر  (ك) البعد العاشر : البحث عن التقدیر ، ویقصد بھ تطلع 
 المستحق عند إنجازه لمھامھ بنجاح ودقھ .

 العبـــــــارة م
 الصیاغة  اإلنتماء للبعد

التعدیل 
ال  تنتمى المقترح

غیر  مناسبة تنتمى
 مناسبة

۷٦.  

أصبح سعیداً حینما 
یثنى على أستاذى 

جراء إنجازى 
 مھامى بنجاح ودقھ  

     

۷۷.  
ال أتخیل أنى 
أستطیع تحقیق 

ون تشجیع أھدافى د
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 أقرانى وأساتذتى 

۷۸.  

أعتبر أن التقدیر 
المعنوى من 
أساتذتى وبین 

أقرانى ھو النجاح 
 الحقیقى 

     

۷۹.  

أتخیل نفسى دائما 
بین أقرانى حینما 

أنجز مھامى محتفیا 
 بى منھم وبینھم 

     

۸۰.  

ال یشغلنى كثیرا ثناء 
األساتذه أو األقران 
نحو إنجاز مھامى ، 

  المھم أن أحققھا

     

۸۱.  

النجاح الحقیقى لدى 
حینما أحقق ھدفى 
بغض النظر عن 
ردود فعل أقرانى 

 وأساتذتى
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 )٥ملحق رقم (                                  

 
 ختبار التحصیلى النھائيإلا

 
 (من إعداد الباحث)                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

      
 

  االخت�ار التحصیلي صالح�ة المحكمین حول مدىرأي استطالع 
 

فاعل�ـة "  وعنوانـهالماجستیر في التر��ة النوع�ة تخصص تكنولوج�ا تعلـ�م ة ب�حث للحصول على درج قوم ال�احث�
بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة لتوظیف �عض تطب�قات الحوس�ة السحاب�ة فى تنم�ة مهارات ال�حث العلمى ودافع�ة اإلنجـاز لـدى 

 "طالب الدراسات العل�ا
_ تخصــص تكنولوج�ــا التعلــ�م بلوم الخــاص الــد بإعــداد اخت�ــار تحصــیلي لق�ــاس مــدى اكتســاب طــالب ال�احــث قــامو  

و�رجاء من سـ�ادتكم إبـداء الـرأي فـي النقـاط التال�ـة وذلـك بوضـع عالمـة  ، _مهارات ال�حث العلمى �قسم الدراسات العل�ا
)رأى س�ادتكم ) أمام الرأي المناسب �ما �عبر عن   :  

 مدى ق�اس األسئلة لألهداف. .١
 شمول�ة األسئلة للمحتوى. .٢

 األسئلة لعینة ال�حث. مدى مناس�ة .٣
 االخت�ار. لمفرداتالدقة العلم�ة واللغو�ة  .٤

 االخت�ار. مفرداتمقترح للالتعدیل ا .٥
 

 ،،،وتفضلوا س�ادتكم �قبول فائق االحترام 
ال�احث                                                                                   

  
 النوعية  كلية الرتبية

 قسم تكنولوجيا التعليم
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صیلي للمعارف 
االخت�ار التح

ال
مرت�طة 

�مهارات ال�حث العلمى 
 

 

 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا

األسئلة 
ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
األسئلة لعینة 

ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

۱ 
 

     
 

أن 
یتعرف على 

ت العامة
المجاال

 
تكنولوج�ا التعل�مفى 
 

- 
مـــن المجـــاالت 

ضـــ
التـــى تنـــدرج 

من المجـــاالت العامـــة
ل 

مجـــال 
تكنولوج�ا التعل�م

 
.....

 
 ١-

 
-أ

 
صوت�ة المسموعة( التقلید�ةواإللكترون�

الوسائط اللفظ�ة ال
ة ) .

 
-ب

 
ب االلى .

ت الحاس
صم�م ش�كا

ت
 

-ـج
 

صطناعى .
صم�م برامج الذكاء اإل

ت
 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

۲ 
أن  

ت 
یتعرف على أدوا
ت 

جمع المعلوما
ث .

الالزمة لل�ح
 

 - 
لكل �حث علمى جانب معلوماتى، و�تم جمع معلومـات ال�حـث 

بناء على :
- 

-أ
 

صطلحات ال�حث
م

 . 
-ب

 
أدوات ال�حث .

 
جـ_ 

حدود ال�حث
 . 
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا

األسئلة 
ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
األسئلة لعینة 

ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

۳ 
 

  
أن 

�حدد استراتیج�ة 
ث 

ال�ح
 . 

 - 
إستراتیج�ة ال�حث عن المعلومات المطلو�ة تتطلب .....

 
-أ 

 
ث .

ت وفقًا للغة ال�اح
جمع المعلوما

 
-ب

 
ف .

ت وفقًا للهد
جمع المعلوما

 
-ج

 
صادر المتوفرة .

ت وفقًا للم
جمع المعلوما

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

٤ 
 

ان �حدد   
معاییر 

إخت�ار 
صادر 

م
الم

ت المناس�ة 
علوما

ت 
ث عبر اإلنترن

لل�ح
 

 - 
صادر المعلومات من اإلنترنت فى ..........

ص نقد م
یتلخ

 
-أ

 
ت .

صدر المعلوما
مرجع�ة م

 
-ب

 
ث

ت ال�ح
ت �النس�ة الى جزئ�ا

صادر المعلوما
أهم�ة م

 . 
-جـ

 
ت .

متا�عة عدد المستفیدین من تلك المعلوما
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

٥ 
 

  
أن 

ب جمع 
الب�ا�حدد أسالی

ت من ش�كة 
نا

ت .
اإلنترن

 

 - 
تعتمد أسالیب جمع الب�انات من ش�كة اإلنترنت على .......

 
-أ

 
ت المختلفة .

إستخدام المنتد�ا
 

-ب
 

صل اإلجتماعى .
استخدام مواقع التوا

 
-جـ

 
ت .

ث وقواعد المعلوما
ت ال�ح

استخدام محركا
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

٦ 
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا

األسئلة 
ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
األسئلة لعینة 

ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

  

أن �حدد مشكلة 
ث

ال�ح
 

- 
من معاییر تحدید

 
مشكلة 

ال�حث ..........
 

-أ
 

أن تكون المشكلة 
غیر 

واقع�ة .
 

-ب
 

ت دراستها بدقة .
أن تكون المشكلة تم

 
-جـ

 
ث أدلة علم�ة على وجود المشكلة .

أن �قدم ال�اح
 

 

 

۷ 
 

  
أن 

ف العام 
�حددالهد

ث
لل�اح

 

 - 
ف الفرع�ـــــة لل�حـــــث، ین�غـــــى لل�احـــــث أن 

�حددقبـــــل تحدیداألهـــــدا
.....

 
-أ

 
ث .

أهم�ة ال�ح
 

-ب
 

ث .
ض ال�ح

فرو
 

-جـ
 

ث .
ف ال�ح

هد
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

۸ 
 

   
أن �حلل مشكلة 

ث
ال�ح

 

 - 
لتحلیل 

مشكلة ال�حث، ین�غى على ال�احث 
 

.......
 

-أ
 

ث .
ض ال�ح

أن �حدد فرو
 

-ب
 

ث .
أن �حدد أهم�ة ال�ح

 
-جـ

 
ث .

ص�غ مشكلة ال�ح
أن �
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا

األسئلة 
ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
األسئلة لعینة 

ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

۹ 
 

  
ث 

أن یتعرف ال�اح
على طرق تحلیل 

المشكلة
 

 - 
تحلی

ل المشكلة یتطلب من ال�احث
 

..............
 

-أ
 

ث ومساراته .
تنو�ع طرق ال�ح

 
-ب

 
ث .

ض علم�ة لل�ح
ضع فرو

و
 

-جـ
 

مالحظة الواقع وتجم�ع الحقائق حول المشكلة .
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

۱۰
 

 

  
أن ی

ث 
تعرف ال�اح

صیل 
ث األ

على ال�ح
فى تكنولوج�ا التعل�م .

 

 - 
صالة ال�حث فى تكنولوج�ا التعل�م ، تع

أ
نى .......

 
-أ

 
ضحة .

ضه دق�قه ووا
أن تكون فرو

 
-ب

 
ف جدیدًا .

ضی
أن ینتمى ال�ه و�

 
-جـ

 
أن تكون أهدافه محددة .

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

۱۱
 

 

   
أن یتعرف على مفهوم 

ث
ف ال�ح

أهدا
 

 - 
ف ال�حث هى ....................

أهدا
 

-أ
 

ث .
الفائدة العمل�ة المتوقعة فى مجال ال�ح

 
-ب

 
ث فى ا

ما �أمل ال�اح
ث .

صول ال�ه من خالل ال�ح
لو

 
-جـ

 
ث 

ب إجراء ال�ح
ت والدواعى العلم�ة والعمل�ة التى تتطل

التبر�را
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مدى ق�ا
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صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

۱۲
 

 

    
أن �حدد مفهوم أهم�ة 

ث
ال�ح

 

 - 
ف أهم�ة ال�حث �أنها ................

توص
 

-أ
 

ث سواء فى النظر�ة أو الممارسة 
األثر الذى ینتج عن ال�ح

العمل�ة .
 

-ب
 

الغا�ة ال
ث الى تحق�قها .

تى �سعى ال�ح
 

-ج
ث .

الطر�قة اإلجرائ�ة لل�ح
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

۱۳
 

 

   
س كتا�ة 

أن �حدد أس
ث .

مقدمة ال�ح
 

 - 
ُتكتب كلمة المقدمة فى .............

 
أ 

- 
صفحة .

وسط السطر أعلى ال
 

-ب
 

صفحة .
�مین السطر أعلى ال

 
-ج

 
صفحة .

�سار السطر وسط ال
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

۱٤
 

 

  
أن یتعرف على 

ث
ف مقدمة ال�ح

وظائ
 

 - 
ف مقدمة ال�حث ..............

من وظائ
 

-أ
 

ث .
تحدید أسئلة ال�ح

 
-ب

 
ث .

ض ال�ح
تحدید فرو

 
-جـ

 
ف

تحدید هد
 

ث .
ال�ح
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا

األسئلة 
ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
األسئلة لعینة 

ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

۱٥
 

 
ص�غ مقدمة 

أن �
ث

ال�ح
 

 - 
ص�اغة مقدمة ال�حث ، یجب على ال�احث .........

عند 
 

-أ
 

ث .
ف استراتیج�ة ال�ح

ص
أن �

 
-ب

 
ص نتائج 

أن یلخ
ث .

ال�ح
 

-جـ
 

ث .
ت المرت�طة �ال�ح

ض بإیجاز تام األدب�ا
أن �عر

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

۱٦
 

 
 

أن یتعرف على 
صر بناء مقدمة 

عنا
ث

ال�ح
 

 - 
یجب أن تجیب مقدمة ال�حث على السؤال التالى :

 
-أ 

 
ث ؟

ما الطرق المناس�ة تطبیق ال�ح
 

-ب
 

ف عنها ؟
ف یختل

ث،وكی
ضوع ال�ح

ت المرت�طة �مو
ما الدراسا

 
-جـ

 
ث ؟

ت التى تواجه تطبیق ال�ح
ما العق�ا

 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

۱۷
 

 

  
ف 

أن �حدد وظائ
ث

مقدمة ال�ح
 

 - 
ف رئ�س�ة �مقدمة ال�حث .

یجب توافر ............وظائ
 

-أ
 

ب_أر�عة .               جـ
ثالثة .              

- 
خمسة .

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

۱۸
 

 
أن 

�حدد مفهوم 
المتغیر المستقل

 
 - 

المتغیر 
المستقل هو......................

. ...........
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا

األسئلة 
ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
األسئلة لعینة 

ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

-أ 
ال 

س �شكل دقیق .
متغیر الغیر قابل للق�ا

 
-ب

 
النتیجة التى تنشأ نتیجة تأثیر المتغیر المؤثر .

 
جــــ

- 
ث فـــى التعـــرف علـــى أثـــره علـــى 

ب ال�احـــ
المتغیـــر الـــذى یرغـــ

متغیر اخر .
 

  

۱۹
 

 

    
أن �حدد أنواع 

ض
الفرو

 

 - 
ض الــذى 

الفــر
صــ�اغته نفــى وجــود 

�حــاول ال�احــث مــن خــالل 
عالقة بین متغیر�ن، هو .....................

.....
. .

 
-أ

 
ض المعدل .

الفر
 

-ب
 

ض الم�اشر .
الفر

 
-جـ

 
ض الغیر م�اشر .

الفر
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

۲۰
 

 
أن یتعرف على 

ض فى 
وظ�فة الفرو
ث

ال�ح
 

 - 
تســـهم ................... فـــى تحدیـــد إطـــار الب�انـــات ا

لتـــى 
سوف یتعامل معها ال�احث .

 
-أ 

 
ت .

المتغیرا
       

-ب
 

النتائج .          جـ
- 

ض
الفرو

 . 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

۲۱
 

 
 

أن �حدد شروط 
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا

األسئلة 
ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
األسئلة لعینة 

ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

ض 
ص�اغة الفر
العلمى .

 
- 

ض العلمــى حتــى �كــون خا
صــ�اغة الفــر

مــن أهــم شــروط 
ضــعًا 

لإلخت�ار أن ..................................... .
 

-أ
 

ت
توجد متغیرا

 
س .

غیر قابلة للق�ا
 

-ب
 

ت فـــى حالـــة 
ال �حـــدد �ـــه مطلقـــًا اتجـــاه العالقـــة بـــین المتغیـــرا

وجودها .
 

-جـ
 

ت وحجمها .
تحدد �ه وجود أو عدم وجود عالقة بین المتغیرا

 

۲۲
 

 

 
         

أن �حدد شروط 
ض 

ص�اغة الفر
العلمى .

 
 

-
ض ال�حث عل�ه مراعاة :

ص�اغة ال�احث لفرو
عند 

 
-ا

  
-أ

 
ض قابلة للشرح والتفسیر .

أن تكون الفرو
 

-ب
 

ث .
ت ال�ح

تحدید العالقة المتوقعة بین متغیرا
 

-جـ
 

ض حق�قة مسلم بها .
أن تكون الفرو

 
 ٢-

 
-أ

 
س .

ض قابلة لإلخت�ار والق�ا
أن تكون الفرو

 
-ب

 
أن تكون قابلة للتفسیر .

 
-جـ

 
ت .

تحدید العالقة المتوقعة بین المتغیرا
 

 ٣-
 

-أ
 

أن تتفق ال
ث .

ض مع بن�ة المعرفة القائمة لل�ح
فرو

 
-ب

 
ت .

تحدید العالقة المتوقعة بین المتغیرا
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو
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المتعلم قادر علي أن:
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س 
مدى ق�ا
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ف

لألهدا
 

شمول�ة 
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ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

جـ 
- 

ث .
أن تحدد أهم�ة ال�ح

 

۲۳
 

 

 
 

أن یتعرف على 
ض الموجه .

الفر
 

 - 
ض الموجه �أنه ..................... .

یتمیز الفر
 

-أ
 

ث �شكل قاطع .
�فترضه ال�اح

 
-ب

 
ث بدرجة ثقة أقل .

�فترضه ال�اح
 

-جـ
 

ث على نحو من اإلحتمال�ة الغیر مؤكدة .
ض ال�اح

�فتر
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

۲٤
 

أن  
ص

صائ
�حدد خ

ث . 
ت ال�ح

مسلما
 

 - 
�مكن التعبیر عن المسلمات بــ ................. .

 
-أ

 
ب

ت .           
الث�ا

- 
التغیر.        جـ

- 
افتقاد المع�ار�ة .

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

۲٥
 

 

    
أن یتعرف على 
ث .

ت ال�ح
مسلما

 

 - 
س إیجا�ـــًا علـــى إنتـــاج 

اإلهتمـــام �ـــالنواحى اإلجتماع�ـــة یـــنعك
العاملین ، �مكن اعت�ار تلك الع�ارة من .............

. ...
 

-أ
 

ث . 
ت ال�ح

تساؤال
 

-ب
 

ث .
ت ال�ح

متغیرا
 

-جـ
 

ث .
ت ال�ح

مسلما
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

۲٦
 

 
  

أن یتعرف على 

 - 
المتغیرات الدخیلة هى .......................... .
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 م
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األهدا

ضوع  
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شمول�ة 
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للمحتوى 
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ال�حث
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الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

ت ال
المتغیرا

ث .دخیلة 
لل�ح

 
-أ

 
ث .

ت یتم ق�اسهامن خالل ال�ح
متغیرا

 
-ب

ث .
ت التجر�ب�ة فى ال�ح

ت المعالجا
متغیرا

 
-جـ

 
ث .

ضاف�ة فى ال�ح
ت إ

متغیرا
 

   

۲۷
 

 

 
     

أن �حدد المتغیر 
المستقل .

 

  - 
المتغیــر المســتقل فــى عنــوان

 
ال�حــث "أثــر التفاعــل بــین بیئــة 
اإل�حـــار فـــى الكتـــاب اإللكترونـــى واألســـلوب المعرفـــى علـــى حـــل 

المشكالت " ، هو (...............................) .
 

-أ
 

بیئة اإل�حار (هرمى
-

ش�كى) .
 

-ب
 

التفاعل .
 

-جـ
 

األسلوب المعرفى( معتمد
- 

مستقل ) .
 

-د
 

( أ ، جـ ) 
فقط

 . 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

۲۸
 

 

   
أن یتعرف على 

 - 
ص�اغة عنوان ال�حث یجب أن .................... .

عند 
 

-أ
 

ث تحدیدًا دق�قًا .
ت ال�ح

�حدد متغیرا
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا

األسئلة 
ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
األسئلة لعینة 

ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

ص�اغة عنوان 
طر�قة 

ث .
ال�ح

 
-ب

 
ث تحدیدًا دق�قًا .

ض ال�ح
�حدد فرو

 
-جـ

 
ث تحدیدًا دق�قًا .

�حدد أهم�ة ال�ح
 

   

۲۹
 

 

    
أن یتعرف على 

ت ال
مجاال

ث فى 
�ح

تكنولوج�ا التعل�م .
 

 - 
ف مجـــاالت ال�حـــث فـــى تكنولوج�ـــا التعلـــ�م، فـــإن 

صـــنی
ت�عـــًا لت

صم�م وتطو�ر محاكاة تعل�م�ـة جدیـدة فاعلـة 
موضوع ال�حث " ت

 "
یندرج تحت مجال ( .............................) .

 
-أ

 
ت والمحتوى اإللكترونى .

صم�م وتطو�ر البرامج والمقررا
ت

 
-ب

ت ال
البیئا

تكنولوج�ة التعل�م�ة .
 

-جـ
 

الوسائط التعل�م�ة
 

المتعددة
 . 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

۳۰
 

 

 
   

أن یتعرف على 
ث فى 

ت ال�ح
مجاال

تكنولوج�ا التعل�م .
 

 - 
ف مجاالت ال�حث فى تكنولوج�ا التعل�م، فإن 

صنی
ت�عًا لت

موضوع ال�حث " 
ض�ة على الخط 

صول اإلفترا
وتأثیرها فى التعلم دراسة متغیرات الف

 
" یندرج تحت مجال 

............. )
. (......

 
أ 

- 
ت التكنولوج�ة التعل�م�ة .

البیئا
 

-ب
 

ب .
التعلم القائم على الو�
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة
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مدى ق�ا
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ف

لألهدا
 

شمول�ة 
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للمحتوى 
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ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

جـ 
-

ت االتعل�م واستراتیج�اته ونماذجه وأسالی�ه .
عمل�ا

 
 

۳۱
 

 

   
أن یتعرف على 

ص�اغة عنوان 
شروط 

ث .
ال�ح

 

 - 
ص ........

عنوان ال�حث یجب أن یلخ
....... الرئ�س�ة .

 
-أ

 
أهمی
ت

ب
ة .              

- 
مشكلته .            جـ

- 
فكرته .

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

۳۲
 

 

 
أن یتعرف على 

ص�اغة عنوان 
شروط 

ث .
ال�ح

 
 

 
ضل أال یز�د طول كلمات العنوان عن ...........  كلمة .

_  �ف
 

    
-أ

 
١٤

 
ب

              .
- 

١٣
 

.             جـ
- 

١٢
 . 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

۳۳
 

 

  
أن یتعرف على 

ص�اغة عنوان 
شروط 

ث .
ال�ح

 

  
ف بخط .............. العنوان .

_ �كتب اسم المؤل
 

-أ
 

ب
صغر من .        

أ
- 

أكبر من .           جـ
- 

�ماثل .
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

۳٤
 

 

 
  

أن یتعرف على ك�ف�ة 
ث.

ف ال�ح
تحدید أهدا

 
 

 - 
ف ال�حث �طر�قة م�اشرة ودق

لتحدید أهدا
�قة البد أن تكون :

 
-أ

 
ث .

صلة �طب�عة مشكلة ال�ح
ت 

ذا
 

-ب
 

ث .
صلة �مكان إجراء ال�ح

ت 
ذا
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو
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األسئلة

 

س 
مدى ق�ا
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ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 
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ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

-جـ
 

ت طا�ع عام .
ذا

 
 

۳٥
 

 

  
  

أن یتعرف على مفهوم 
ث .

حدود ال�ح
 

 - 
ف الجوانب التى سوف یتطرق إلیها ال�احـث وكـذلك 

�مكن وص
التى ال یتطرق إلیها بـــ 

. ........................
 

-أ
 

ث .
ت ال�ح

ضوعا
مو

 
-ب

 
ث .

حدود ال�ح
 

-جـ
 

ث .
ت ال�ح

إجراءا
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

۳٦
 

 

 
  

أن یتعرف على ماه�ة 
ث .

مجتمع ال�ح
 

 - 
ف كل أنواع المفردات التى تجرى علیها 

�مكن وص
 

الدراسة بــ ........................ .
 

-أ
 

ث
حدود ال�ح

 . 
-ب

 
ث .

مجتمع ال�ح
 

-جـ
 

ث .
ت ال�ح

إجراءا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

۳۷
 

 

 
 

أن �حدد مجتمع 
ث .

ال�ح
 

 
س بــ .......

یتمیز المجان
......

ص لدى كافة أفراده .
صائ

...الخ
 

-أ
 

ب
تشا�ه .               

- 
اندماج

 
.             جـ

- 
تماثل .
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 م
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ضوع  
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المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا
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ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
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ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

۳۸
 

 

    
ان یتعرف على مفهوم 

العینة العشوائ�ة 
ال�س�طة .

 
 

 -
عینة ال�حث التـى �كـون لكـل مفـردة مـن مفـردات 

له فرصة متكافئة فى اإلخت�ار، هى .............. .المجتمـع بهـا 
 

-أ
 

العینة العشوائ�ة الط�ق�ة .
 

-ب
 

العینة العشوائ�ة ال�س�طة .
 

-جـ
 

العینة الغیر عشوائ�ة .
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

۳۹
 

 

   
أن �حدد أنواع العینة 

غیر العشوائ�ة .
 

 - 
�مكن تقس�م العینة غیر العشوائ�ة الى :

 
-أ

 
ص�ة وعمد�

ص
ح

ة .
 

-ب
 

صدف�ة .
ص�ة و

ص
ح

 
-جـ

 
صدف�ة .

ص�ة وعمد�ة و
ص

ح
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

٤۰
 

 

 
  

أن یتعرف على 
ت جمع 

ضوا�ط أدوا
ت حول مشكلة 

الب�انا
ث .

ال�ح
 

 

 - 
الشروط التى ین�غى توافرها فى أداة جمع الب�انات .

 
-أ

 
صدق .

ت وال
الث�ا

 
-ب

 
صدق .

ت وال
التعم�م والث�ا

 
-جـ

 
صدق .

ت وال
ضوع�ة والث�ا

المو
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

٤۱
 

 
 

  

 - 
ُف عمل�ة تحدید الشروط التـى یجـرى فیهـا ال�حـث، والتـى 

ُتوص
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا

األسئلة 
ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
األسئلة لعینة 

ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

  
أن یتعرف على مفهوم 

ث .
صم�م ال�ح

ت
 

ض فیهــا 
تشــمل الظــروف التــى تجــرى فیهــا تجر�ــة ال�حــث، و�تعــر

المشاركون للمعالجات التجر�ب�ة بـــ 
. (.......................)

 
-أ

 
ث .

ت ال�ح
تحدید أدوا

 
-ب

 
صور ال

ضع ت
و

ث .
�ح

 
-جـ

 
ث .

صم�م ال�ح
ت

 
 

٤۲
 

 

 
  

أن یتعرف على مفهوم 
ث .

نتائج ال�ح
 

 - 
ص الب�انــات التـى یــتم تجم�عهـا وتحلیلهــا 

ف عمل�ــة تلخـ�
ُتوصـ

صیل الكفا�ة التى تبرر اإلستنتاجات بــ 
وكتا�ة تقر�ر عنها �التفا

 
-أ

 
ث .

تحلیل مشكلة ال�ح
 

-ب
 

ث .
ف ال�ح

تحلیل أهدا
 

-جـ
 

ضع نتائج ال�
و

ث .
ح

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

٤۳
 

 

  
أن یتعرف على 

ت جمع 
ضوا�ط أدوا

ت حول مشكلة 
الب�انا

ث .
ال�ح

 

 -
ص�ح األداة المختارة لل�احث جیدة إذا .............. .

ت
 

-أ
 

ت جید .
صدق وث�ا

ت 
حقق

 
-ب

 
ت �شكل دقیق .

أخرج
 

-جـ
 

ت تمتاز �السهولة  .
كان

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

٤٤
 

 
 

   

 - 
ضـعه ال�احـث ألى مـن مفـاه�م ال�حـث 

ف الذى �
ف التعر�

یوص
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 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا

األسئلة 
ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
األسئلة لعینة 

ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

أن یتعرف على مفهوم 
ف اإلجرائى

التعر�
ث . 

ت ال�ح
صطلحا

لم
 

صطالح�ًا )  بــــ ..................... .
ك ( معنًى إ

 
-أ

 
ف اإلجرائى .

التعر�
 

-ب
 

ف الفیز�قى .
التعر�

 
-جـ

 
ض�حى .

ف التو
التعر�

 

٤٥
 

 

 
أن یتعرف على أنواع 

ث .
مناهج ال�ح

 

 -
ف مناهج ال�حث

صن
ت

 
إلى ............... .

 
-أ

 
صفى .

المنهج المسحى والتجر�بى والو
 

-ب
 

صفى .
المنهج التجر�بى والو

 
-جـ

 
صفى والتجر�بى .

المنهج التار�خى والو
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

٤٦
 

 

 
أن یتعرف على ك�ف�ة 
توثیق آ�ة من القرآن 
ث .

الكر�م فى ال�ح
 

- 
عن اإلستشـهاد �آ�ـات مـن القـرآن الكـر�م ، �كتـب أوًال .....

 ..
-أ

 
إسم السورة الكر�مة .  

 
ب 

- 
ع�ارة القرآن الكر�م .          جـ

- 
رقم اآل�ة .

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

٤۷
 

 

   
أن یتعرف على ك�ف�ة 

توثیق المراجع 
العر��ة.

 

 - 
صادر العر��ة �كون �الترتیب التالى ....

التوثیق للمراجع والم
 

-أ 
 

ف 
إسم المؤل

- 
الناشر

- 
ب 

عنوان الكتا
- 

سنة النشر 
- 

البل
د .

 
-ب

 
ف 

إسم المؤل
- 

سنة النشر 
- 

ب 
عنوان الكتا

- 
البلد

-
الناشر.

 
-جـ

 
ف 

إسم المؤل
- 

ب
عنوان الكتا

- 
سنة النشر 

- 
البلد

- 
الناشر .

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

٤۸
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
≠ 

≥¥∑
 ≠ 



 م

ف اإلجرائ�ة
األهدا

ضوع  
�عد دراسة المو

ین�غي أن �كون 
المتعلم قادر علي أن:

 
األسئلة

 

س 
مدى ق�ا

األسئلة 
ف

لألهدا
 

شمول�ة 
األسئلة 
للمحتوى 

 

مدى مناس�ة 
األسئلة لعینة 

ال�حث
 

الدقة العلم�ة
 

الدقة اللغو�ة
 

التعدیل 
المقترح

 
س

�ق�
 

سال 
�ق�

 
شاملة

 
غیر 
شاملة

 
مناس�ة

 
غیر 
مناس�ة

 
صح�حة

 
غیر 

صح�حة
 

صح�حة
 

غیر 
صح�حة

 

  
أن یتعرف على مفهوم 

س .
اإلقت�ا

 

- 
س ................... 

�عنى اإلقت�ا
 

-أ
 

اإلستعانة �آراء وأفكار األخر�ن .
 

-ب
 

تحلیل آراء ا
آلخر�ن وشرحها .

 
-جـ

 
ث .

الدمج بین آراء اآلخر�ن ورأى ال�اح
 

 

٤۹
 

 

یتعرف على ك�ف�ة 

توثیق 
مرجٍع عر�ْي له 

ف .
أكثر من مؤل

 

 - 
س إسم العائلة ، 

ف ولهم نف
عند توثیق مرجع له أكثر من مؤل

فإنه .................. .
 

-أ
 

ف األولى لإلسم األول .
ب اسم العائلة مع الحرو

�كت
 

-ب
 

ب إسم العائلة مع سنة النشر .
�كت

 
-جـ

 
ب إسم العائلة فقط .

�كت
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

٥۰
 

 

  
أن یتعرف على ك�ف�ة 

ت 
توثیق المجال

ت العلم�ة فى 
والدور�ا

ث .
ال�ح

 

 - 
ص�غة التال�ة ....... .

ف �ال
صح

توثق المجالت والدور�ات وال
 

-أ
 

ضوع ثم إسم المجلة كامال بخط سم�ك .
كتا�ة المو

 
-ب

 
كتا�ة

 
ٍف كبیرة .

إسم المجلة كامال بخط سم�ك و�حرو
 

-جـ
 

ٍف كبیرة .
كتا�ة اإلسم األول للمجلة بخط سم�ك و�حرو
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 )٦ملحق رقم (
 

 بطاقة تقییم  
 جودة المنتج النھائى لخطط البحوث العلمیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 كل�ة التر��ة النوع�ة 

 قسم تكنولوج�ا التعل�م 
 أعضاء هیئة التدر�س �كل�ات التر��ةاستطالع رأى 

 �طاقة تقی�م جودة المنتج التعل�مى لخطط ال�حوث العلم�ة صالح�ة مدى حول  

 / .................................................... الدكتورالسید 
 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته

 �قوم ال�احث / أحمد صابر هنداوى رمضان  بإجراء �حث للحصول على درجة الماجستیر في التر��ة

لحوس�ة : " فاعل�ة بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة لتوظیف �عض تطب�قات اتخصص تكنولوج�ا التعل�م �عنوان
 ال�حث العلمى ودافع�ة اإلنجاز لدى طالب الدراسات العل�ا"السحاب�ة فى تنم�ة مهارات 

رحلة الدبلوم ملطالب  لخطط ال�حوث العلم�ة �طاقة تقی�م جودة المنتج التعل�مىإعداد  وضمن متطل�ات الدراسة
الخاص �قسم الدراسات العل�ا ، ونظرا لخبراتكم الطی�ة في هذا المجال، وما تتمتعون �ه من سمعة طی�ة وعلم 

 : حوللذلك یرجى من س�ادتكم إبداء الرأي وفیر ، 
 

 البطاقة من الناحیة العلمیة . مفرداتمدى مناسبة   -۱
 البطاقة من الناحیة اللغویة . مفرداتمدى مناسبة  -۲
 مدى تغطیة وشمول البطاقة لكل المھارات الالزمة لمحتوى القائمة .  -۳
 إضافة أو تعدیل أو حذف ما ترونھ من بنود .  -٤
 . فى الخانة المناسبة أمام كل مھارة مناسبة√ ) یرجى وضع عالمة (   -٥

 

 الشكر والتقدیر جز�ل ولس�ادتكم                                          
 

 ث)ال�اح(  
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 تعلیمات البطاقة
 عز�زى المحكم : 

تهدف ال�طاقة إلى ق�اس جودة المنتج النهائى لعمل�ة إعداد خطط ال�حوث العلم�ة، وذلك      
 للتعرف على مدى اكتساب الطالب لمهارات ال�حث العلمى .

 

 محاور وهم كالتالى : تسعةتشتمل �طاقة التقی�م على  •
 

 . وضع حدود البحث٥          المعاییر العامة إلعداد خطة البحث. .۱

 للبحث .المنھجى  . تحدید اإلطار٦                            تحلیل مشكلة البحث. .۲

 . تحدید المصطلحات الرئیسیة فى البحث.۷                          صیاغة مشكلة البحث. .۳

 . . توثیق مصادر البحث۸                          تحدید فروض البحث. .٤

 . التوثیق فى قائمة المراجع .٩                         

القائم �عمل�ة التقی�م من الحكم على جودة إعداد خطط ال�حوث  ولكى تتمكن عز�زى  •
 العلم�ة بدقة ات�ع ما یلى:

 اقرأ محتوى �طاقة التقی�م قراءة جیدة قبل  ق�امك �عمل�ة التقی�م . .١

 التوافر).واحد (درجة محور تشتمل ال�طاقة على  .٢

 منخفضة ) . -متوسطة  -( درجة التوافر ) على ثالثة درجات ( كبیرة محور�شتمل  .٣

 یتم توز�ع درجات التقی�م للدرجات الثالثة وفق ما یلى : .٤

 الدرجة (كبیرة) ثالثة درجات . - أ

 الدرجة (متوسطة) درجتان . - ب

 الدرجة (منخفضة) درجة واحدة . - ت

 .للطالبمستوى األداء أسفل ما �عبر عن درجة التوافر وفق بوضع الدرجة  ّوم�قوم المق. ٥
 والمالحظ بدقة، مع إكمال جم�ع بنود �طاقة التقی�م . لطالبقم بتدو�ن ب�انات ا . ٦

 

 اسم القائم �التقی�م / .............................................................

 ال�احث
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 �طاقة تقی�م مشروع إنتاج خطة �حث علمى 

 /....................المنتج.   اسم ...اسم الطالب/ ................

 معاییر الجودة م
 درجة توافر العنصر

 منخفضة متوسطة كبیرة

    أوًال: المعاییر العامة

�ه المتغیر المستقل والمتغیر التا�ع  تحدید عنوان دقیق لل�حث ١
 . وعینة ال�حث

   

    كتا�ة العنوان �ع�ارة مختصرة ولغة سهلة . ٢

ا ال�حث تحدیدًا دق�قًا التى یتضمنه عنوان ال�حث �حدد المتغیرات ٣
 وواضحًا و�برز العالقة بینها .

   

    عنوان ال�حث یدل على نوع ال�حث أو طر�قة دراسته . ٤

    موضوع ال�حث قابل للدراسة العلم�ة . ٥

    . موضوع ال�حث جدیداً  ٦

وحل مشكلة ال�حث  یهدف الموضوع الى تحقیق أهداف تر�و�ة ٧
 األساس�ة .

   

لخطة ال�حث�ة للجامعة أو المؤسسة ضمن اموضوع ال�حث  ٨
 ال�حث�ة .

   

    للتطبیق ضمن مجتمع الدراسة .ال�حث مناسب  ٩
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    الزمن�ة الموضوعة لتنفیذ ال�حث مناس�ة .الخطة  ١٠
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  المعاییر العامة إلعداد خطة ال�حثدرجة جودة 

                                                                     ٣٠ 

    : تحلیل مشكلة ال�حثثان�اً 

    الدراسات السا�قة مرت�طة �مجال ال�حث . ١

    وضوح متطل�ات الواقع الفعلى فى مشكلة ال�حث . ٢

    وضوح مجال ال�حث . ٣

    األثار المترت�ة على حدوث المشكلة على أرض الواقع . تحدید ٤

    وضوح األس�اب المؤد�ة لظهور مشكلة ال�حث . ٥

    .تحدید متطل�ات حل مشكلة ال�حث  ٦

    .أوجه االستفادة من حل المشكلة تحدید ٧

    قابیلة المشكلة لل�حث والتحقق . ٨

    الهدف الرئ�سى لل�حث . تحدید ٩

    األهداف الفرع�ة لل�حث . تحدید ١٠

    تحدید أهم�ة ال�حث وفائدته التطب�ق�ة . ١١

    مقدمة �حث�ة شارحة لطب�عة واتجاه ال�حث .وجود  ١٢

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرجة جودة تحلیل مشكلة ال�حث = 

                                                                    ٣٦ 
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    ص�اغة مشكلة ال�حث:ثالثاً 

    ص�اغة مشكلة ال�حث �شكل �حدد أ�عادها المختلفة . ١

تكون المتغیرات التى یتم تبنیها وظاسالیب المعالجة مناس�ة أن  ٢
 لحل المشكلة .

   

    . التر�و�ة للمعرفة إضافات إلى یؤدى المشكلة معالجة ٣

 التوصل الى  دراسته على یترتب ماً مه مبدءاً  المشكلة تتضمن ٤

 . تتسق مع نظر�ة تر�و�ة ولها فائدة عمل�ة
   

    وتا�عة لل�حث واضحة وقابلة للق�اس .وجود متغیرات مستقلة  ٥

    ص�اغة مشكلة ال�حث فى صورة ع�ارة تقر�ر�ة . ٦

    العالقة بین متغیرات ال�حث فى المشكلة المصاغة .وضوح  ٧

    ص�اغة تساؤالت �حث�ة ترت�ط بإجراءات ال�حث وحل المشكلة . ٨

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرجة جودة ص�اغة مشكلة ال�حث = 

                                                                    ٢٤ 
    : تحدید فروض ال�حث را�عاً 

    لل�حث .لتساؤالت الفروض المالئمة  تحدید ١

    وقابلة لإلث�ات . منطق�ةفروض لل�حث  ٢

    العالقة منطق�ة بین المتغیرات المستقلة والتا�عة .  ٣

    المسلمات التى تستند الیها فروض ال�حث واضحة .  ٤

    النتائج المستن�طة من فروض ال�حث محددة . ٥
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الفروض مصاغة ص�اغة علم�ة واضحة ومحددة ودق�قه وقابلة  ٦
 للق�اس .

   

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرجة جودة تحدید فروض ال�حث = 

                                                                    ١٨ 
    : وضع حدود ال�حثخامساً 

    واضحة. الجوانب التى یتضمنها ال�حث ١

    وضوح الحدود الزمان�ة المرت�طة بإجراءات ال�حث . ٢

    محدد . المجال المكانى لل�حثتحدید  ٣

    وجود مبررات قو�ة لألخذ �حدود ال�حث . ٤

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرجة جودة وضع حدود ال�حث = 

                                                                 ٩ 

    لل�حث المنهجىتحدید اإلطار سادسًا: 

    .تحدید المجتمع العام للدراسة  ١

    .تحدید عینة ال�حث  ٢

    . محدد المنهج الذى تعتمد عل�ه الدراسة ٣

    . محددة األدوات المستخدمة فى الدراسة ٤

    .واضحةلدراسة العامة ل جراءاتاإل ٥

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرجة جودة تحدید اإلطار التجر�بى لل�حث = 
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                                                                    ١٥ 
    تحدید المصطلحات الرئ�س�ة فى ال�حث: سا�عاً 

ال�حث محددة وفقًا للدراسات الواردة فى عنوان مصطلحات ال ١
 السا�قة والمراجع المتخصصة .

   

    �حثه . مسار تعر�فًا إجرائ�ا �الدراسهرئ�سى لكل مصطلح  ٢

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرجة جودة تحدید المصطلحات الرئ�س�ة لل�حث = 

                                                                           ٦  
    فى المتن توثیق مصادر ال�حث :ثامناً 

عنوان ،اسم المؤلف والتى تتمثل فى ( العناصر الببلیوجراف�ة  ١
رقم ، سنة النشر، اسم الناشر ،ن النشرامكو  ،رقم الط�عة، الكتاب

محددة  )الصفحات التي تم االقت�اس منهاالصفحة أو أرقام 
أو استخدام البدیل المناسب وواضحة �المراجع التى تم توث�قها

 حال عدم توفرها .

   

    .)المصدر السابق(قت�اس تذكر ع�ارة في حال تكرار اال ٢

، �عد اقت�اس جدید یذكر اسم المؤلففي حال تكرار االقت�اس  ٣
 الصفحة أو الصفحات المقت�س منهارقم و ع�ارة مصدر سابق، و 

   

، وتتفق مع اإلرشادات التي لطر�قة المت�عة في التوثیق واضحةا ٤
أو الكل�ة  یتضمنها دلیل كتا�ة ال�حوث المعتمد في القسم العلمي

 . لجهة التي یتم تقد�م ال�حث إلیها، أو االتي یت�عها ال�احث

   

توثیق من بدا�ة ال�حث نسق أو نمط موحد لل تت�عطر�قة التوثیق  ٥

 . إلى نهایته
   

الببلیوجراف�ة  الب�اناتالمراجع الموثقة فى متن الخطة تتضمن  ٦
صدر األصلي الرجوع إلى الممن الكاملة التي تمكن أي شخص 

 ، العدد، السنةنترنت، المجلد، مثل را�ط اإلالذي تم االقت�اس منه
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 لخ.... ا

ملحوقًا �سنة النشر�ین قوسین عند ٌ�كتب اإلسم األخیر لل�احث  ٧
 كتا�ة المراجع ألول مرة .

   

ٌیذكرأسماء المؤلفین إذا كان عددهم اثنین فى كل مرة ذكر فیها  ٨
 المرجع .

   

�كتب اإلسم األول ملحقًا �كلمة واخرون فى حالة ثالثة مؤلفین  ٩
 أو أكثر .

   

س�اق ) كلمة فإنه �كتب ضمن ٤٠إذا كان النص أقل من ( ١٠
النص اللغوى ولكنه �میز �أقواس صغیرة مقلو�ة عند بدایته وعند 

 نهایته و�ذكر رقم الصفحة أو الصفحات التى اقت�س منها .

   

) كلمه فالبد من إبرازه �شكل ٤٠إذا كان النص أكثر من ( ١١
واضح وممیز عن س�اق لغة ال�حث �كتابته فى فقرة منفصلة 

 بدا�ة وها�ة األسطر العاد�ة .و�ضغطة �مقدار خمس مسافاتعن 

   

یذكر تار�خ العمل األصلى أوال ، ثم تار�خ العمل المترجم إذا  ١٢
 كان المرجع كتاب مترجم .

   

تكتــب جم�ـــع المـــداخل �الترتیــب الهجـــائي فـــي قائمــة واحـــدة ســـواء  ١٣
 . عنوان�اسم المؤلف أو �ال

   

    . حسب تعدد مرات االقت�اس تتكرر كتا�ة المراجع ١٤

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى المتن =  توثیق مصادر ال�حث درجة جودة

                                                                        ٤٢   
    : التوثیق فى قائمة المراجعتاسعاً 

ؤلف أوال اسم عائلة الم �حیث �ظهركتا�ة اسم المؤلف مراعاة یتم  ١
 .ثم االسم األول فاألوسط
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م كتا�ة اسم المؤلف یت في حالة وجود مؤلف وآخر مشارك: ٢
ؤلف أوال ثم االسم األول اسم عائلة الم �ظهر �حیث  األول

وتطبق نفس ، .، واسم المؤلف اآلخر �الترتیب العاديفاألوسط
 . مؤلفین ثالثةالقاعدة في حالة وجود 

   

    . عائلة المؤلف �اسمهجائ�ا  یتم ترتیب قائمة المراجع ٣

     .مرة واحدة فقط في قائمة المراجع یتم كتا�ة المرجع ٤

في حالة  إال ال تكتب رقام الصفحات في قائمة المراجعأ ٥
�شار إلى مجمل حیث المقاالت المنشورة في دور�ات علم�ة 

 . صفحات المقالة

   

    . ال یتم ترق�م قائمة المراجع ٦

في حالة وجود مرجعین لمؤلف واحد، نستع�ض عن اسم المؤلف  ٧
 فراغات). ٥سم (٢الثاني بخط أفقي �طول عند كتا�ة المرجع 

   

م فـــي حالـــة عـــدم وجـــود اســـم الناشـــر أو ســـنة النشـــر، تســـتخد    ٨
 :على ذلك مثلاالختصارات الدالة 

 .د ن: دون ناشر •
 .د ت: دون تار�خ •
 ن نشراد م: دون مك •

   

من ناشر یتم  أكثرمن مدینة نشر أو  أكثرفي حالة وجود    ٩
 األول.ر لناشاتدو�ن المدینة األولى واسم 

   

    . لخ... ا أستاذ، عاد األلقاب مثل: دكتور، مهندست�تم اس ١٠

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى قائمة المراجع =  یق مصادر ال�حثتوث درجة جودة

                                                                            ٣٠   
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 )۷ملحق رقم (

 سینار�و

 التعلیمیة التفاعلیة البیئة 

 القائمة على بعض تطبیقات الحوسبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استطالع رأى أعضاء ھیئة التدریس بكلیات التربیة

 حول مدى صالحیة سیناریو البیئة التعلیمیة التفاعلیة لطالب الدراسات العلیا 

 السید الدكتور / ....................................................

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

یقوم الباحث / أحمد صابر ھنداوى رمضان  بإجراء بحث للحصول على درجة الماجستیر 
بیة تخصص تكنولوجیا التعلیم بعنوان: " فاعلیة بیئة تعلیمیة تفاعلیة لتوظیف بعض في التر

تطبیقات الحوسبة السحابیة فى تنمیة مھارات البحث العلمى ودافعیة اإلنجاز لدى طالب 
 الدراسات العلیا"

صة ،عبر من التعلیمیة التفاعلیة لطالب الدراسات العلیا وتتطلب الدراسة بناء سینار�و البیئة

تقد�م المحتوى التعل�مي اإللكتروني ، وذلك بهدف  (EDMODO)التفاعل�ة  إدمودو التعل�م�ة

                                                    �ما یتناسب مع خصائص هذه الفئة.واألنشطة 

لذا أرجو من س�ادتكم التكرم  �اإلطالع على القائمة المرفقة ، وابداء الرأى فیها من 

 -:حیث

   .ارت�اط العنوان �األهداف لكل درس 
 التصم�م الفني. 
 .ارت�اط المحتوى ومدى كفایته لألهداف السلوك�ة 

 .سالمة الص�اغة اللغو�ة 
 ثـالباح
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 م
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ف محتویات الشاشة

ص
و

 

صوت
 

أسلوب الربط 
واإلنتقال

 
كروكى اإلطار

 

مؤ 
 

 
 

 

ص
 

 

١ 
شاشة الدخول 
  

ب 
الصفحة الرئيسية لتسجيل حسا

جديد يف 
املنصة اإللكرتونية التفاعلية
 

Edm
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٢ 
شاشة

 
إنشاء 
ب جديد

حسا
 

ب إبدخال بيا�ته الشخصية 
يقوم الطال

وكود اجملموعة التعليمية 
-

الىت مت 
إنشائها للتفاعل بينه وبني أقرانه

- 
ك الربيد اإللكرتوىن عند رغبته ىف 

وكذل
إدخاله وأيضا كلمة املرور .

 

 
ب 

يقوم الطال
ابستخدام الفأره 

ابلضغط على ايقونة 
" I'm

 
Student " 
لينتقل اىل هذه  

الشاشة .
 

 

٣ 
ال

اسش
ة 

الرئيسية
 

أول 
شاشة 

ب بعد تسجيله 
تظهر للطال

يف 
البيئة 

ومن خالهلا يقوم املعلم 
ب ابلطالب والتفاعل معهم 

ابلرتحي
ت وتوزيع املهام

ابملناقشا
 

وتقدمي 
ت

اإلختبارا
 

والرد على أسئلتهم 
واستفساراهتم العلمية عرب بيئة
  

Edm
odo 

 

 
ب 

بعد إمتام الطال
عملية إدخال 
بيا�ته بشكل 

صحيح يتم الضغط 
ابستخدام الفأرة 

على أيقونة 
"Sign up for 

free" 
 

لإلنتقال 
اىل هذه  الشاشة .

 
 

≠ 
≥∂≤

 ≠ 
 



٤ 
شاشة

 
تفعيل 

احلساب
 

ب عن طريق 
أتكيد تفعيل حساب الطال

الربيد اإللكرتوين
 

وذلك 
ىف حالة إدخال 

ب بريده اإللكرتوىن ضمن 
الطال

ب عليه 
ت الشخصية وهنا جي

البيا�
تسجيل الدخول اىل بريده اإللكرتوىن 

وفتح اخر رسالة بصندوق الوارد والىت  
ب عرب منصة

تتضمن تفعبل احلسا
 

Edm
odo

  

 

الضغط على الرابط 
املضمن داخل 

الرسالة .
 

 

٥ 
شاشة 

ت 
املعلوما
الشخصية

 

هى الشاشة الىت حتتوى على
 

ت 
بيا�

ب الشخصية 
الطال

والىت متكنه من 
ث وتعديل بيا�ته مثل (االسم، 

حتدي
الربيد اإللكرتوين، الصورة الشخصية، 
أهدافه، ...........) وكذلك متابعة 

تقدمة ىف املواد العلمية وأنشطته 
الدراسية .

 

 
يتم االنتقال اىل هذه 
الشاشة عن طريق 

الضغط على السهم 
املوجه ألسفل 

لتظهر قائمة خنتار 
منها كلمة 

"Profile "
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٦ 
اإلختبار القبلي

 

ب 
ومن خالل الشاشة الرئيسية للطال

ب املعلم منه 
يطل

حل اإلختبار القبلي 
عن طريق الضغط على 

" T
ake Q

uiz "
 

 

 

 

 

٧ 
شاشة

 
اإلختبار 

القبلي
 

فيه هذه الشاشة 
يقوم ا

لطالب
 

حبل 
اإلختبار القبلي عن 

طريق اختيار 
ت الصحيحة ابلضغط عليها 

اإلجااب
ب 

ابلفأرة لتحديدها وعند اإلنتهاء يتطل
ك 

ذل
الضغط على 

" Subm
it Q

uiz "
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٨ 
إ�اء وتسليم 
االختبار القبلي

 

ب 
من خالل هذه الشاشة يقوم الطال

إب�اء وتسليم االختبار القبلي كما 
ت 

وميكنه االطالع على نتيجته وتوقي
إجابته 

ألسئلة اإلختبار
 

 

 

 

٩ 
شاشة التغذية 

الراجعة
 

ب 
من خالل هذه الشاشة يتعرف الطال

ب 
على أسئلة اإلختبار الىت أخطأ الطال

ىف إجابتها وذلك عن طريق التنقل بني 
ت اإلختبار ، وىف حالة اإلجابة 

إجااب
اخلاطئة حتدد اإلجابة الصحيحة للسؤال 

بشكل تلقائى حىت يتعرف عليها 
ب .

الطال
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١٠
 

الشاشة الرئيسية 
للفصل 

اإلفرتاضى عرب 
البيئة

 

ب 
ك الشاشة يتلقى الطال

من خالل تل
ت الالزمة لعملية التعلم وتبادل 

املهما
املصادر بينهم 

 

 

ب 
ينتقل اليها الطال

من خالل الضغط 
على عنوان الفصل 
اإلفرتاضى وهو 

(مادة/مقرر مناهج 
ث)

البح
 

 

١١
 

ت 
شاشة املهما

 

من خالهلا 
ب أوىل مهماته 

يتسلم الطال
عرب البيئة وهى إعداد تقرير حول 

ث العلمى بعد 
ص البح

مفهوم وخصائ
اإلطالع على املصادر املختلفة 

والدراسة عرب البيئة
 

 

ب 
يتعرف الطال

عليها من خالل 
الشاشة الرئيسية 
لبيئة األدمودو 
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١٢
 

شاشة مشغل 
ت 

التطبيقا
 

عرب هذه الشاشة ميكن فتح أى من 
ت املضمنه داخل البيئة 

التطبيقا
 

 

يتم االنتقال اىل هذه 
الشاشة عند الضغط 

على أيقونة
 

A
pps 

Launcher
حملددة ابلصورة املرفقة 
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الشاشةالتعريفية 
بتطبيق 

A
ctivity 
Learn

 

خالل هذه الشاشة وىف بداية دخول 
ب لتطبيق 

الطال
 A

ctivity 
Learn

 
سيجد مقطع فيديو ابللغة 
اإلجنليزية لتوضيح مهام التطبيق ميكن 
ب تشغيله ابلضغط على عالمة 

للطال
play 

 
او ختطيه ابلضغط على 

close 
لإلنتقال اىل الشاشة الرئيسية 

للرب�مج
 

 
يتم اإلنتقال اليها 
عند الضغط على 

أيقونة تطبيق 
 A

ctivity 
Learn 

بنافذة 
ت 

مشغل التطبيقا
الىت مت شر 

حها سابقاً 
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الشاشة الرئيسية 
لتطبيق

 A
ctivity 
Learn

 

ت 
وهبا تظهر مصادر التعلم الىت مت

إضافتها من قبل املعلم ويظهر هبا إسم 
الفصل اإلفرتاضى داخل التطبيق واسم 
ب حينئٍذ البدء ىف 

املعلم ، وميكن للطال
اإلحبار داخل املصادر املتاحة عرب 

التطبيق إلجناز مهماته عرب عملية التعلم 
داخل البيئة 

 

 

مبجرد االنتهاء من 
مشاهدة الفيد

يو او 
ختطيه تظهر الشاشة 
الرئيسية للتطبيق .
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شاشة اإلرشادات
 

ت 
ت والتوجيها

ض اإلرشادا
هبا يتم عر

ب قبل اإلحبار 
الىت وضعها املعلم للطال

عرب مصدر املعرفة .
 

 

تظهر تلقائيا مبجرد 
الدخول اىل املصدر
 

املتاح عرب التطبيق
 . 
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شاشة  الدعم 
ت

واملالحظا
  

من خالهلا ميكن للمتعلم أن يدون 
مالحظاته حول أى صفحة ، ميكنه 

ص لطرح األسئلة 
حتديد أجزاء من الن

ت تلك اجلزئية 
وتوجيهها للمعلم إذا كان

غري مفهومه او حتتاج اىل مزيد من 
الشرح 

ب 
، وكذلك ميكنه تبوي

ت بند األفكار الرئيسية 
مالحظاته حت

ف املعلم أو نقاط هامة
مثالً او أهدا

 
ت .أو 

ت خاصة به للمالحظا
إضافة تبويبا

 

 

ىف ملفات الوورد 
ص 

ميكن حتديد اى ن
خالل الصفحة وىف 

ملفات ال
pdf 
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Introduction. 
 
 A nature of education and learning 

processes had been evolved in recently as a 
result of the information technology revolution, 
and the resulting from the multiplicity of the 
technological innovations, which became 
activated and employing them in the educational 
process is an imperative necessity for invest it in 
developing education and to overcome its 
problems, which in turn contributed to put 
forward the idea of the restructuring of the 
educational environments commensurate with 
the nature of the times and requirements using 
those of technological innovations, the most 
important of those applications and services that 
posed by the platforms and global companies 
through the Internet in what is known as the 
cloud computing where lies the importance of 
cloud computing in providing education cost of 
the organs and programs, as well as the 
provision of learning environments interactive 
available throughout the day, allows students to 
enter their courses at any time from any place in 
the world with the Internet the amendment and 
share the debate around it. And the sharing of 
tasks during the learning process. 

In the era of knowledge that we are 
witnessing is the development of scientific 
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research and support the development of skills 
and the need, in the light of the imposed by the 
nature of the era of technological diffusion 
contribute one way or another in the 
development of mechanisms for scientific 
research and tools; should therefore concern for 
the development of the skills of scientific 
research, postgraduate research sample in the 
educational environment for modern interactive 
such as those based on the applications of cloud 
computing, their characteristics; measurement of 
the effectiveness of the interactive environment 
in the development of the skills of scientific 
research, in view of the above the interest in 
learning students and their interaction through 
an environment of cloud computing to develop 
the skills of scientific research is the pace of 
technological development and technical 
cooperation. 

Statement of the problem: 
 
Determined research problem in the 

following key question: 
 

"How effective is an interactive learning 
environment for the employment of some 
cloud computing applications in the 
development of some of the skills of scientific 
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research and achievement motivation among 
Post-graduate Students?" 
 
This main question can be divided into some 
sub-question: 

 
1. What scientific research skills to be met   

with the Postgraduate  Students ? 
2. What the effectiveness of the proposed 

interactive learning environment for the 
employment of some cloud computing 
applications in the development of  the 
knowledge side for scientific research skills 
of  Post graduate Students ? 

3. What the effectiveness of the proposed 
interactive learning environment for the 
employment of some cloud computing 
applications in the development of some 
scientific research skills of  Post graduate 
Students ? 

4. What the effectiveness of the proposed 
interactive learning environment for the 
employment of some cloud computing 
applications in the development of 
achievement motivation towards the 
preparation of scientific research proposals 
with graduate students'? 
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Research Objectives: 
1. The research aims to prove effective an 

interaction Learning Environments for the 
implementation of some cloud computing 
applications and impact on of Postgraduate 
Students and this objective can be divided 
into some sub-goals: 

2. raise the performance level of Postgraduate 
Students in the preparation of some of the 
scientific research and the development of 
achievement motivation they have the 
skills. 

3. Identification of research skills that must be 
met before the Supreme of Postgraduate 
Students. 

4. define cloud computing applications that 
can be used across environments and 
elearning systems. 

5. Designing an interactive learning 
environment proposed to employ some 
cloud computing applications and 
environments through e-learning systems. 

6. identify the effectiveness of the proposed 
interactive learning environment in the 
development of scientific research skills 
among graduate students. 

7. identify the effectiveness of the proposed 
interactive learning environment in the 
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development of achievement motivation 
among graduate students. 
 
The importance of research: 

The importance of research 

May contribute to the results of that research 

in : 

1. .drawing  the attention of those interested in 

providing electronic content and activities 

towards the use of cloud computing 

applications in the re-drafting and 

submission of scientific content . 

2. providing designers and developers of e-

learning programs, a set of guidelines and 

principles that will help in the design of 

systems and environments for e-learning 

based on some cloud computing 

applications. 
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3. drawing the attention of those interested in 

scientific research to the need to employ 

technological innovations, including 

holdings of potential in the development of 

scientific research skills among researchers. 

4. emphasis on the importance of design and 

build learning environments centered on 

the learner, and contain activities and 

interactions and meet personal needs. 

5. Submission of  sophisticated scientific 

solutions to the problems associated with 

elearning Bartf the cost of programs and 

infrastructure, and by what they offer cloud 

computing services and applications based 

on the principle of cost reduction 
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The Hypotheses: 
 
The current research seeks to verify the 
following hypotheses: 
 

1. There are significant statistical differences 
at the level of (0.05) among the average 
scores of the experimental group before and 
after the experiment to An achievement test 
to measure cognitive aspect related to 
scientific research skills for the post 
measurement. 

2. There are significant differences at the level 
of (0.05) among Level of proficiency the 
experimental group after the experiment 
and Level of proficiency required (85%) In 
the production of a scientific research 
proposal of graduate students.  

3. There are significant statistical differences 
at the level of (0.05) among the average 
scores of the experimental group before and 
after the experiment to measure 
achievement motivation related to scientific 
research skills for the post measurement. 
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Limitations of the Study: 
1. A human limits: the second year students of  

special Diploma in high studies level,(30) 

student.   

2. A place limits : Faculty of  specific  

Education, Ain Shams University.  

3. A time limits: the research had been 

experimented at the Second Semester for 

an educational year 2015-2016.  

Methodology: 
the current research depend on: 
1. The experimental approach: an 

approach that is used to know the effect of the 
independent variable is  on the dependent 
variables: 

• the independent variablean interactive 
learning environment for the employment 
of some cloud computing applications . 
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• dependent variables : 
 

  the cognitive achievement which related 
to  the scientific research skills. 

 The  performance side which related to  
the scientific research skills. 

 achievement motivation for a production 
of a scientific research proposal.  
Research group: 
 Applied research on a Purposive sample 

Consists of (30) students were selected from 
among students who meet the conditions of 
Conditions selection of the sample, and they are 
students with low motivation of those who know 
how to use the computer and the Internet. 

 
Experimental design: 
Use this research design one group where 

the experimental group to exercise the learning 
process t interactive learning environment, 
measuring Tools were applied to the sample 
before and after the application. 

 
Search Tools: 
The researcher prepared the following 

tools: 
1. An achievement test to measure 

cognitive aspect related to the 
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production of a scientific research 
proposal prepared by the researcher. 

2. A skills list to measure some scientific 
research skills related to the production 
of a scientific research proposal 
prepared by the researcher. 

3. A card product assessment to measure 
the extent to which the skill aspects in 
research proposals submitted through 
the Environment prepared by the 
researcher. 

4. Test student achievement motivation 
prepared by the researcher. 

 
Research procedures: 

 
Search procedures 

Search for actions, the researcher must 

perform the following:  

First: determine the scientific research skills, 

as follows: 
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1. Conduct an analytical survey of the 

literature and studies on the subject of 

the study ," the scientific Research 

Skills". 

2. Prepare an initial list of the skills of 

scientific research. 

3. The initial menu is displayed on a 

group of experts and the arbitrators in 

the field of education and technology 

curricula. 

4. modify the list of skills based on the 

opinions of arbitrators to reach a final 

form. 

Second: determine the cloud computing 

applications over the Web as follows: 

1. Studies looking at their own sources and 

cloud computing over the Web. 
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2.  Identify some of the cloud computing 

models across the web. 

3. Analysis of computing clouds that have 

been reached in the previous step to 

identify every cloud applications which can 

used in a research environment . 

Third: the proposed interactive learning 

environment for the employment of some 

cloud computing as the following design 

applications : 

1. The analysis phase  include: problem 

analysis and needs assessment, analysis of the 

characteristics of learners, the analysis of the 

general objectives, the analysis of the learning 

environment. 

2. design phase include : designing 

educational objectives, the design of 

measurement tools, to identify ways to provide 

 XII 



    
 
 
 
 

                                                                           Summar 

content, design educational strategies, the 

design of educational activities , the design of 

educational interactions , choosing cloud 

computing , cloud computing description , 

decision-making on access to cloud computing 

or developed. 

3. A development phase include : adding an 

extra applications  whith google drive , adding 

and hosting the cloud computing applications 

on "EDMODO" educational stage , Editing a 

cloud computing apps forms and settings , 

creating the initial settings of the environment, 

the technical tests of the nteractive 

environment. 

4. An experiment phase include : 

publishing the interactive environment and its 

cloud computing apps , implementation 

strategies and educational activities. 
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5.   An evaluating final phase include: the 

application of application tools, statistical 

processing, analysis and discussion of results, 

determine the required revisions, the decision 

on use and review. 

Fourth: determine the effectiveness of the 

proposed interactive learning environment for 

the employment of some cloud computing 

applications in the development of some 

scientific research skills and achievement 

motivation, and so on, as follows:  

1. Account a credibility of the measurement tools 

and validity of  applied it. 

2. Identifying  a Research group . 

3. implementation the cognitive achievement test 

and a measure achievement motivation to the 

students of  the exploratory sample to test the 
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cognitive achievement and measure 

achievement motivation on the students. 

4. Implementation of the experiment on the 

exploratory sample. 

5. implementation the cognitive achievement test 

and a measure achievement motivation to the 

students to ( an exploratory Research sample) 

before the application, which has a number 

(30) students . 

6. Make the necessary adjustments standing on 

the research  experiment on the exploratory 

sample. 

7. implementation the cognitive achievement test 

and a measure achievement motivation to the 

students to (Research sample) before the 

application, which has a number (30) students . 

8. Implementation of the experiment on the 

Essential sample. 
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9. implementation the cognitive achievement 

test and a measure achievement motivation and 

A card product assessment to the students of  

the Essential sample to test the cognitive 

achievement and measure achievement 

motivation on the students. 

10. Monitoring results and statistical analysis 

and processing, interpretation and discussion. 

11.  Make recommendations and proposals on 

the future light of the outcome of the search 

results. 

 
Search Results: 
The result of current research in: 

• Prove the effectiveness of an interaction 

Learning Environment for the implementation 

of some cloud computing application in the 

development of some of the skills of scientific 

research and achievement motivation for 
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preparing a scientific research proposal 

among a special Diploma students in a Post-

graduate  level .  

Discuss the results and interpretation: 
Found through the presentation of results 

and statistical processing that : 
1. Effectiveness of the of an interaction 

Learning Environment for the implementation of 
some cloud computing application in the level of 
achievement and performance of motivation to a 
Post-graduate students Specialist knowledge and 
skills contained in the content within the 
environment has emphasized the differences 
between the average scores of students in the pre 
and post measurement of the achievement test . 

2. Effectiveness of the of an interaction 
Learning Environment for the implementation of 
some cloud computing application to increase 
motivation to a Post-graduate students and thus 
prevents the direction of students from 
traditional education to an interaction Learning 
Environment which standing in its design on 
cloud computing services and applications.  

3. Effectiveness of the of an interaction 
Learning Environment for the implementation of 
some cloud computing application in Improving 
a scientific Research Quality to a Post-graduate 
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students, and it was confirmed that  by 
comparing a card product assessment degrees to 
A standard Degree (85%) from the total Degree 
K and the student had been Exceeded  this 
percentage. 

Recommendations of the research: 
1. Benefit from the results of the current 

research on the practical level, if the future 
research for the same conclusions of current 
research. 

2. The integration of learning 
environments, electronic services and cloud 
computing to improve the quality of the 
educational process to university education and 
pre-university, in particular the e-education 
which utilized by some colleges and universities. 

3. Training programs for learners in various 
stages and how the employment applications 
cloud computing according to its compiler 
programs in advance in education. 

4. In view of the importance of learning 
environments electronic commerce derives 
interaction design by the cloud computing, the 
researcher recommends that attention to the 
recruitment of the applications of cloud 
computing in decisions of the students of the 
technology of education and other miscellaneous 
decisions in order to increase the motivation of 
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achievement and educational attainment displays 
toward lifelong learning and work within these 
areas. 

5. The emphasis on the need to benefit 
from the services provided by the cloud 
computing environments for electronic learning 
and make maximum use of the characteristics 
for both of them. 

6. The dissemination of awareness of the 
importance of the recruitment of learning 
environments interactive debates in public 
education and university to increase the 
motivation of achievement and educational 
attainment displays to learning. 

7. Encourage the use of cloud services in 
the continuum of scientific research between 
postgraduate students. 

8. Work on the diversity of learning 
strategies within the learning environments 
existing interactive applications and cloud 
computing. 

9. To draw the attention of the researchers 
to the benefits provided by cloud computing and 
benefit from them in the educational field 
commensurate with the current era. 

10. The awareness of the organizations and 
educational organizations on the importance of 
employment of learning environments existing 
interactive applications cloud computing in all 
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curricula in university education before the 
university campus. 

11. Attention should be paid to the design 
and construction of learning environments 
existing interactive applications cloud 
computing in Education (university, and 
university) both to incorporate it with the way 
the traditional or the total provision. 

12.Training courses and workshops, 
specialized members of the teaching staff and 
their collaborators in the university education on 
the use of learning environments existing 
interactive applications of cloud computing, and 
expressed "platform" EDMODO those include 
workshops, their importance and characteristics, 
and tools, and requirements for employment and 
integration, as well as to their training and their 
application in the decisions of the various 
seminar, and the related different designs 
educational strategies to determine the role of 
the teacher and the taught at the employment. 

Proposed research: 
1. The only current research to address the 

independent variable on post-graduate, 
therefore; that could address the future research 
this variable in the framework of the educational 
stages, it is likely to come differ from the results 
of the different age and experience. 
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2. Search for a model of a proposal for the 
recruitment of learning environments existing 
interactive applications cloud computing pre-
university education. 

3. The only current research to address the 
impact of its principal variables is independent 
state on three outcomes of learning and 
knowledge attainment and the  performance , the 
motivation achievement, I it is possible to 
measure the impact of these changes on the 
outputs of other learning tendency toward, the 
skills of self-learning. 

4. Research similar research with different 
educational content accessible, where it could be 
the subject of learning the impact in a way or 
another on the search results. 

5. A study similar to the present study with 
introduce into account other applications for 
cloud computing employment through another 
Electronic environment "EDMODO" when 
designing the learning environment. 
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