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Abstract:   
The aim of this reseach was determin the effect of the modular 
differences on managing electronic discussions(controlled / 
group-centered) and Mental Capacity Level (low / high) in the 
cloud computing environment on the development of production 
of electronic mental maps and Self-regulation, (40) 
students,where they were divided into four experimental groups 
according to the independent variabie of the research ،each 
consisted of (10) students for each group. That there are 
statistically significant ،When studying through a cloud 
computing environment, Relay of primary effect of different level 
of mental capacity (high – low).There are statistically significant 
differences between the mean scores of students of experimental 
groups in the scale of self-organizing skills, Due to the main effect 
Typical difference in managing electronic discussions (controlled 
/ group-centered).  

KeyWords :Electronic Discussions , Mental Capacity,  cloud 
computing , ،production Skills  of electronic mental maps,    self-
Regulation. 
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 مقدمة:   
يشإد العصر الحاضر العديد من التبيرات التكنولوجية السريعة يحت  علينا حردو  
 بيير في العملية التعليمية لتقدي  منرجات  لبا احتياجرات هروا التبيرر والتري بردورها أثررت 

ري، والثقررافي لكرال مرن المعلر  والمررتعل ، فرالثورة التقنيرة والمعلوما يرة حولررت فري البنراء الفكر
عال  اليوم إلا قريرة إلكترونيرة  تالشرا فيإرا الحرواجز الزمنيرة والمكانيرة، ممرا يفرر  علرا 
المؤسسررات التربويررة أد  قرردم حلرروالو لالسررتفادة منإررا و وسيفإررا فرري النسرري  التربرروي بمررا 

ا إا، كمررا يفررر  عليإررا االسررتفادة مررن التقنيررة فرري الرفرر  مررن يتماشررا مرر  أهرردافإا ومسررلم
جررودة نرروا   العمليررة التعليميررة، فرردم  التقنيررة فرري عمليررة التعلرري  والررتعل  لرر  يعررد  رفررا بررل 
أصبح مطلباو حيوياو لتطوير البنا والإياكل التربوية. في سل حلك حرص علماء التربيرة علرا 

ليرة التعليميرة، ممرا أدى إلرا  نرافس المؤسسرات استبالم هوا بشكل يؤدى إلا  حسين العم
 التعليمية في العمل علا  وسيفإا واستندامإا في التعلي ، ن راو لمزاياها المتعددة. 

"الحوسبة السحابية " من الوسراإلل الحديثرة التري بردأت  طرر  أبرواب التعلري   دو ع
تدريب علا نقل المعالجرة في الشر  األوسل، و عتمد هوه التقنية و طبيقا إا في التعلي  وال

ومسرراحة التنررزين الناصررة بمصررادر الررتعل  مررن كتررب الكترونيررة وعرررو   قديميررة و قرروي  
إلكتروني إلا ما يسما بالسحابة وها جإراز خرادم يرت  الوصروم إليرط عرن طرير  اإلنترنرت 

  (2، 3402من خالم الحاسوب أو الإا ف المتنقل )الشيتا، 
م الجامعات والكليات وبعرب المردار  للعديرد مرن وفي هوا اإلطار نجد أد استندا

 طبيقررات الحوسرربة السررحابية مثررل البريرررد اإللكترونرري، إال أنررط مررن الواضررح أد الحوسررربة 
السحابية  تطور بشكل واضح إلا نموحا لتنزين البيانرات و بادلإرا والمشراركة فيإرا بشركل 

 ننررا عنإررا لكررل مررن جمرراعي، لرروا لقررد أصرربحت الحوسرربة السررحابية ا جاهررا  كنولوجيررة ال
 ( 3402يستندم الحاسب )هيام حايك، 

( إلا بحث العوامل المؤدية Changchit ,2014وقد قامت دراسة  شانجشيت )
إلررا اعتمرراد الحوسرربة السررحابية والتعرررا علررا ا جاهررات طررالب الجامعررات نحوهررا، ودراسررة 

مرررن المنررراه  العوامررل التررري  ميرررل إلرررا  شرررجي  الطرررالب لتقبررل الحوسررربة السرررحابية كجرررزء 
الدراسرية، وأشرارت نتراإل  الدراسرة عرن العوامرل النمسرة التري  رؤدي دوراو هامرا فري  شررجي  
طرررالب المرحلرررة الجامىيرررة علرررا قبررروم الحوسررربة السرررحابية كجرررزء مرررن المنررراه  الدراسرررية 

                                                           

  لعل  النفس  األمريكيةيتب  ن ام  وثي  الجمىيةAPA الساد  حيرث يكترب اسر  الباحرث ثر  سرنة  اإلصدار
 .الصفحات أرقامالنشر ث  
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األساسررية وهمررا:   عامررل الفاإلرردة، عامررل سررإولة االسررتندام، عامررل األمررن، عامررل سرررعة 
مررل  كلفررة االسررتندام، و كشررفت الدراسررة عررن أد الطررالب سرروا  كررود الوصرروم، وأخيررراو عا

أكثرررر اسرررتعداداو لتقبرررل التكنولوجيرررا الحوسررربة السرررحابية نتيجرررة أد الطرررالب ين ررررود إلرررا 
الحوسررربة السرررحابية بوصرررفإا  كنولوجيرررا مفيررردة لإررر ، وأنإرررا سرررتكود مفتوحرررة بشررركل عرررام 

 لالستندام. 
بأنإرررا  قررردم خررردمات فريررردة فررري ( الحوسررربة السرررحابية 3442ويعررررا زيترررود ) 

المشررراركة، والعمرررل فررري الوقرررت الفعلررري، وخدمرررة التواصرررل مرررن خرررالم أدوات الدردشرررة أو 
المناقشرررة برررين المتعلمرررين، كمرررا  قررردم بررررام  متجرررددة دود الحاجرررة لتثبيتإرررا علرررا أجإرررزة 
الحاسررب لرردى المتعلمررين بمعنررا أنإررا  رردع  التعلرري  التعرراوني والرروا ي لرردى المتعلمررين مررن 

م  وفيرها للندمات اإللكترونية، وهوا ما  دعمط الن رية البناإلية والتري  عمرل علرا بنراء خال 
المتعل  للمعرفة بنفسط وفقاو للمبدأ الوي وضعط راإلد الفكر البناإلي جاد بياجيط، والوي يمكن 
إيجازه في  بنرا المعرفرة بصرورة نشرطة علرا يرد المرتعل ، وال يسرتقبلإا بطريقرة سرليمة مرن 

كمررا  ؤكررد الن ريررة البناإليررة علررا الررتعل  التعرراوني، حيررث إد  علرر  األفررراد كمجموعررة  البيئررة.
يفررو   علرر  كررل مررنإ  علررا حرردة، وأد  عرراود األفررراد يجعررل كررل مررنإ  أف ررل وأقرروى، حيررث 

 يشكل التفاعل بينإ  عالقة  بادلية. 
وعليررط فررسد اسررتندام الحوسرربة السررحابية والنرردمات السررحابية خطرروة مإمررة نحررو 

 نماحا الحوسبة، وثورة في  قدي  خدمات  كنولوجيا المعلومات.   طور
و عرررد المناقشرررات اإللكترونيرررة مرررن أكثرررر األسررراليب التشررراركية شررريوعا ويمكرررن أد 
 ستندم للتواصل في الحوسبة السحابية كمرا أد المناقشرات اإللكترونيرة  سرإ  فري  وصريل 

ا  سراعد علرا اسرتدعاء للنبررات وعر  األفكار، وإبداء اآلراء في ضوء حج  وبراهين، كم
والمعررارا السررابقة، و ثبيررت المعررارا الجديرردة، ودعرر  المفرراهي ، وإيجرراد نررو  مررن التفاعررل 
والوجود االجتماعي في بيئة التعل ، و عزيز المشراركة و حسرين التعراود، حيرث يسرإ   علر  

 0( Alrushiedat,2012األقراد في  حسين الفإ . )
كترونية لتحقي  الدور اإليجابي لكل ع و من أع اء لولك  سعا المناقشات اإلل

المجموعررة، والترردريب علررا طررر  التفكيررر السررليمة، واكتسرراب روي التعرراود والديمقراطيررة، 
وأساليب العمل الجماعي، والتفاعل بين المعل  والطالب، والطرالب بع رإ  الربعب، و شرمل 

اآلراء واألفكررار وهررا  تفرر  مرر   المناقشررات اإللكترونيررة كررل المناشررل الترري  ررؤدى إلررا  بررادم
 Johnsonالفكررر البنرراإلي الرروي يعتمررد علررا  كرروين المعرفررة فرري سررياقات اجتماعيررة. )

,2010) 
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علررا أد   Vygotskyوقررد أسسررت الن ريررة البناإليررة االجتماعيررة ل يجو سرركا 
التعل  والنمو المعرفي ير بطراد بشركل متكامرل مر  التفراعالت االجتماعيرة حيرث أنإرا  رؤدى 

في التعل ، فيكتسرب الطرالب معررفتإ  مرن بع رإ  الربعب، وأد كرل وسيفرة فري النمرو  دوراو 
المعرفي   إر مر ين، األولا علرا المسرتوى االجتمراعي حيرث التفاعرل برين شرنص و خرر 
أكثررر خبرررة ومعرفررة، والثانيرررة علررا المسررتوى الفررردي حيرررث يحررد  الررتعل  علررا  مسرررتوى 

 (32،  ص3402العمليات الداخلية )محمد عطية خميس، 
كمررا أكررد بياجيررط علررا عمليررة النمررو المعرفرري، وأد الررتعل  عمليررة بناإليررة نشررطة، 
ومسررتمرة  ت ررمن اسررتمرارية إعررادة بنرراء الإياكررل المعرفيررة، و شرركيلإا نتيجررة التفاعررل بررين 
المعل  والطالب حيث  تكود األفكار، والمفاهي  الجديدة من خالم االحتكاك بنبرات اآلخرين 

ت شنصررية لرروا يجررب أد  ترراي فرررص التفاعررل، و بررادم المعرراني لنمررو المررتعل  لكررن بتفسرريرا
(، وي إرر حلرك واضرحا مرن 23، ص3442و عديل البنية المعرفية )عايش محمود زيتود، 

خرررالم المناقشرررات اإللكترونيرررة حيرررث يكرررود للمرررتعل  الحررر  فررري المناقشرررة وإبرررداء الررررأي، 
 واالستفادة من  راء اآلخرين وخبرا إ . 

أسإرت نتاإل  و وصريات العديرد مرن الدراسرات منإرا دراسرة:   ممردوي الفقرا كما  
(؛ وحنراد 3402(؛ وليرد يوسرف )3402(؛ سرعد إمرام )3402(؛ ونجالء فرار  )3402)

 Pankaj (2016)؛ Higley(2013)؛ Chen &Emily (2011)(؛ 3403الشراعر )
متعلمين وأنإا  عد مرن أهر  أد أهمية المناقشات اإللكترونية في  حقي  الدور اإليجابي لل  

 وأنجح الطراإل  التي يمكن استندامإا في التدريس خاصة في مراحل الدراسة المتقدمة. 
 و قس  المناقشات اإللكترونية إلا عدة أنوا   منإا ما يلي:  

 نمل التواصل إلا مناقشات متزامنة ونير متزامنة  .0
 المناقشة من حيث هيكلتإا )من مة ونير من مة( .3
المتمركرررزة حررروم  –شرررات اإللكترونيرررة مرررن حيرررث نمرررل إدار إرررا )الم ررربوطة المناق .2

 المجموعة(.
:   وهرري المناقشررة الترري يررديرها المعلرر  ويررتحك  فيإررا، ويف ررل Controlledم رربوطة 

استندام هوا المستوى م  المجموعات الكبيرة نسبيا، لتقدي  الرج  وإثراء المادة الدراسرية 
 (.323، 3442)محمد عطية خميس 
( علررا أد المناقشررة الم رربوطة الترري يررديرها (Stevens,2008وأكررد سررتفينس 

المعلرر  وفيإررا يطررري الموضررو  مررن قبررل المعلرر ، وهررو الرروي يسرريطر علررا ا جرراه المناقشررة، 
ويدرب طالبط علا التفكير االستقراإلي الوي ينتقل من الجزء إلا الكرل ويرؤدى للوصروم إلرا 

 مناقشة حوم كل فكرة أو موضو . نتاإل  محددة، ويحدد وين    وقيتات ال
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:  حيرث  رت  Group Centeredأما المناقشة الحرة المتمركرزة حروم المجموعرة 
بحرية في أي ا جاه بدود  حك  المعل   ويديرها الطالب أنفسرإ  ويوجإونإرا نحرو فكررة مرا، 
و عرري ن المجموعررة قاإلررد لإرر  ليقرروم برردور الميسررر لعمليررة المناقشررة، ويشررج  زمررال ه علررا 

لمشاركة ويستعر  أف ل األفكار، ويقدم  لنيصا في نإاية كل نقاش، والمعل  يقوم بردور ا
المراقب،  وقد يسرجل ردود فعرل طالبرط ليكرود مرجر  عنرد  قيري  أداإلإر  فري مناقشرة الحقرة 

(Dusinberre,2015.) 
و تيح المناقشرات اإللكترونيرة فرصرة للطرالب للتعبيرر عرن أسرئلتإ ، والمشراركة،  
ع إ  البعب، ومتابعة زمالإلإ  في لوحرة المناقشرة علرا شربكة اإلنترنرت، ويمكرن و علي  ب

قراءة وكتابة مقاالت في أي وقت مرن األوقرات، ويمكرن الوصروم إلرا منصرة المناقشرة مرن 
أي مكاد في حام اال صام بالشبكة، لولك فإي  وفر قدراو أكبر من المرونة في الرتعل ، كمرا 

  الوقت ووجإات الن ر حوم موضو  التعل ،  عزيز سرلوك يمكن من خالم المناقشات  قاس
المتعل ، و حسين نتراإل  الرتعل  إحا وسفإرا المعلر  بالشركل السرلي  يمكرن أد  حقر  االحتفرا  

 Hillenبالتعل  علا المردى الطويرل، والمشراركة النشرطة ودعر  الطرالب كرل مرنإ  اآلخرر )
,2014.) 

ي أهميررة لكي يررة  شرربيل ومعالجررة ومررن جانررب  خررر  ررولا  ن ريررات الررتعل  المعرفرر
الفرد للمعلومات وكي يرة اكتسراب الفررد للمعرفرة بحرد حا إرا. و عتبرر السرعة العقليرة المكرود 
الرابرر  مررن مكونررات الررواكرة الترري  ررؤدي دوراو أساسررياو فرري  جإيررز ومعالجررة المعلومررات فإرري 

   الفررد التعامرل  مثل أقصا عدد من الوحدات المعرفية أو المنططات العقلية التي يسرتطي
معإرا أو  ناولإرا فرري وقرت واحرد أثنرراء معالجرة المعلومرات. أي أد زيررادة  كميرة المعلومررات 
سرريؤدى إلررا  حميررل السررعة العقليررة فررو  طاقتإررا وبالتررالي اننفررا  األداء، ويمكررن زيررادة 
كفراءة السررعة العقليررة عرن طريرر   ن رري  و جمير  المعلومررات فرري صرورة وحرردات حات معنررا 

 شكل حمالو زاإلداو عليإا وبالتالي  سإل عملية التعل . وهنا يرأ ي دور إسرترا يجيات بحيث ال 
 ( 34، 3442وطر  التدريس والتعل  التي  ساعد في  ن ي  المعلومات )هيا المزرو ، 

إد السعة العقلية  مثل حيزاو من مخ الفرد يرت  فيرط معالجرة المعلومرات و نزينإرا، 
لمستقبلة والمسترجعة من الواكرة طويلة المدى التري  رجمرت حيث التفاعل بين المعلومات ا

إلا مفاهي  حات معنا، ولوا  لعب دوراو مإماو في  جإيز المعلومات، ولكن زيادة هوا السعة 
بشكل ملمو  بينما يرت  زيرادة المعلومرات حات المعنرا، وبالترالي زيرادة معالجرة المعلومرات 

 .لدى المتعل 
Cheek, Abrams,Lipschitz ,Vago &Nakamura,2017,p.256  
لررولك يت ررح ال رررورة بأهميررة معاملررة المتعلمررين حوى السررعة العقليررة المننف ررة 
بوسرررراإلل  نتلررررف عررررن المتعلمررررين حوى السررررعة العقليررررة المر فعررررة، كمررررا أد  نررررو  عررررر  
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المعلومات والوساإلل المقدمة للمتعل   ؤدى إلا االختالا في درجة الحمرل العقلري المعرفري 
 (. 2، 3402تعلمين، كما أنط يؤثر علا الواكرة العاملة لديإ  )محمد خلف هللا، علا الم

( إد عند  قدي  المحتوى المطلوب للمتعل  3402وقد أكد علا حلك محمد السيد )
دود إسررراا فيررط قررد يكررود مررن األمررور المإمررة الترري قررد  سرراعد علررا  جنررب وجررود حمررل 

 ( 022، 3402معرفي زاإلد علا المتعل  )محمد السيد، 
( بأد السعة ال  زداد بتقدم العمرر Moshman&et.alوأشار موشماد و خرود )

وإنمررا   ررل ثابتررة ولكررن يمكررن زيررادة كفاء إررا فرري  شرربيل المعلومررات ومعالجتإررا مررن خررالم 
 (. 04، 3400عوامل الن   البيولوجي أو النبرة أو االثناد معا )السلماد، 

عقلية بأنإا:   جزء محدود من الرواكرة ( السعة ال27، 0332وعرا حمدي البنا )
يت  فيط معالجة المعلومات المستقبلة والمسترجعة في وقت واحد والتي  مثل العدد األقصرا 

 Scottمن العمليات التي يستطي  العقل  جميعإرا فري فعرل عقلري واحرد، ويعررا سركوت )
واألداء والكفرراءة ( السررعة العقليررة بأنإررا:   قرردرة اإلنسرراد علررا ا نرراح القرررار 12 .2010,

 المعرفية و فإ  جوانب األمور ووض  النطل وحل المشكالت في أسر  وقت ممكن. 
وبالرن  من أد السعة العقلية لإا أهمية في انجاز العمليرات المعرفيرة وحسرب مرا 
يراه الباحثود أد الواكرة العاملة محردودة السرعة فري عردد المعالجرات ممرا يردف  األفرراد إلرا 

اإلجررراءات كرري يررت   ن يررا العرربء المعرفرري عررن الررواكرة العاملررة، وهرروا مررا  الايررام برربعب
يجعلإرر  يلجررؤود إلررا  جميرر  المفررردات فرري حزمررة  شرركل بنرراءو معرفيررا واحررد، أو  شرركيل 

 (32، 3442ومعالجة صوراو معرفية لمفاهي  مشتركة )راإلدة اللقطة، 
وعالقترط بمتبيررات  حيث  ناولت البحو  والدراسات السرابقة متبيرر السرعة العقليرة

؛  Korpeshoek, 2016؛ 3400في مجام  كنولوجيا التعلي ، منإرا دراسرة )أحمرد بردر، 
 (.3407؛ حمدي احمد صدي ، 3402محمد خلف هللا وأحمد عويس، 

 عتبر النراإلل الوهنية من االسترا يجيات التدريسية التي  ساعد في  حقي  الرتعل  
إعررداد منطررل لمررا يت ررمنط المحترروى مررن أفكررار حي المعنررا و ن رري  المعرفررة مررن خررالم 

ومفرراهي  وحقرراإل  باإلضررافة إلررا أنإررا  ركررز علررا اسررتبالم طاقررات العقررل بشرركل منطررل لررط 
ومدعوم بكافة اإلمكانيات لتحقي  أف ل  عل  كما أد يستندمإا المعلر  والمرتعل  فري  ن ري  

 (.3402المحتوى ليسإل استيعابط وفإمط )سوزاد محمد، 
ة الوهنيررة اإللكترونيررة  قنيررة  نطيطيررة  حرراكا عمررل الرردما  بشرركل و عررد النريطرر

مشعب ونير خطا و ستندم لتحسين القدرة علا التفكير المرن   ومعالجرة و وسيرا اللرود 
والصررورة والنررل للتعبيررر عررن محترروى العقررل و سرراعد علررا  كامررل البنرراء المعرفررة والمإررارى 

بيىيرة للردما  ودمر  العديرد مرن المإرارات للمتعل  من خرالم قردر إا علرا محاكراة البنيرة الط
العقليرة المتعلمرة مرن خرالم بنراء متكامرل للمعلومرات ويسرمح باالستكشراا العمير  ل فكررار 

 (. 3، 3443والتركيز علا المشكلة الرإليسية )هشام الردادي، 
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وقد أثبت الدراسات السابقة التي  ناولت  النراإلل الوهنية اإللكترونية منإا دراسرة 
؛ نبيرررل 3402؛ عبرررد الترررواب محمرررد، 3402؛ عبرررد هللا مإررردي، 3400سرررلماد، )سرررإام 
( والدراسات التي  ناولت فاعليتإرا فري  نميرة المإرارات المنتلفرة للمتعلمرين 3402صالي، 
( أد النريطرررة الوهنيرررة 3402؛ حامرررد الىبرررادي، يررونس جررررادات، Hariri 2013مثررل )

وفإمإررا بسررإولة كمررا أنإررا  عطررا أسررلوب يسرراعد الطالررب علررا الحصرروم علررا المعلومررات 
صررورة كاملررة وشرراملة عررن الموضررو   ومررن هنررا يت ررح للباحثررة كرراد مررن االهتمررام بترردريب 
طالب  كنولوجيا التعلي  علا مإارات إنتاا  النراإلل الوهنية اإللكترونيرة والعمرل علرا جعرل 

 التدريب أكثر استجابة لمستجدات العصر. 
 بد أد يمتلكإرا الطرالب فري مجتمر  معلومرا ا إد التن ي  الوا ي مإارة أساسية ال

_ بسربب االنفجررار المعرفرري _ فلريس مررن المناسررب االسرتمرار فرري  قرردي  المعرفرة فرري وقررت 
محرردد مرر  مسرراعدة اآلخرررين لمرردة طويلررة، إد الطررالب يحترراجود إلررا مواصررلة فرري  إيئررة 

 اسي للنجاي. المعرفة الجديدة والمإارات خالم حيا إ ، لوا فالتن ي  الوا ي مكود أس
ويعد التن ي  الوا ي يكود حات إسإامات كبيرة في  حسين جودة التعلري ، فرالتعلي  
يكود أكثر فعالية، و شير عملية التدريب علا التن ري  الروا ي إلرا التردريب علرا مجموعرة 
من األساليب المعرفيرة والسرلوكية التري  وسرف بإردا مسراعدة األفرراد علرا الرتحك  الروا ي 

لشنصي في العديد من األماكن والمواقرا المنتلفرة وهروا مرا يسرما بسسرترا يجية بالسلوك ا
( والتري  مترد إلرا إيجراد أنمرا  سرلوكية جديردة  Generalization Strategyالتعمري  )

بحيررث يحكرر  الفرررد نفسررط وبالتررالي ينصررب االهتمررام بررالتن ي  الرروا ي علررا سررواب  السررلوك 
السلوك بسبب كونإرا جميعرا عمليرات  رتحك  بالسرلوك  والعمليات المعرفية الوسيطية ونوا  

(Grandvold,1994  .) 
فقررد أكررد بانرردورا بررأد المتعلمررين لررديإ  مجموعررة مررن القرردرات الترري  مكررنإ  مررن 
التفاعل اإليجابي م  مثيرات البيئة، و فإ  ليسوا مجرد ممارسين لردود الفعل إزاء المثيررات 

يرة. ويررى بانردورا أد اسرتندام المرتعل  لقدرا رط الوهنيرة النارجية، بل ل حدا  والوقاإل  البيئ
فررري معالجرررة مثيررررات البيئرررة ال يرررت  إال مرررن خرررالم  ن ررري  الفررررد الررروا ي ألفكررراره ومعتقدا رررط 

(Bandura ,1997 ) 
 مشكلة البحث:  

 في ضوء ما سب   نب  مشكلة البحث من المنطلقات التالية:   
 ررردريس مقررررر منررراه  وطرررر   ررردريس فررري الح رررت الباحثرررة أثنررراء عملإرررا بالكليرررة و 

التنصص لطرالب الفرقرة الثالثرة الإلحرة جديردة شرىبة معلر  حاسرب  لي(مقررر ن رري( إد 
 -من متطلبات المقرر التعررا علرا طرر   ردريس حديثرة منإرا  )المناقشرات اإللكترونيرة
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ا النراإلل الوهنية اإللكترونية( وأد هناك بعب الصعوبات مثل قلة الوقت فري التردرب علر
المناقشررات اإللكترونيررة وإنترراا النررراإلل الوهنيررة اإللكترونيررة  واد هنرراك طررر  الترردريس 
الحديثررة  يمكررن اسررتندامإا لترردريب الطررالب علررا بعررب مررن هرروه المإررارات )الحوسرربة 
السررحابية( واسررتباللإا فرري  مكررين الطررالب مررن أداء المإررام األكاديميررة و عزيررز المشرراركة 

 التعل  االجتماعي بين الطالب والمعلمين بطريقة فعالة. والتعل  التعاوني ون ريات 
  الحوسبة السحابية أصبح استندامإا في التعلي  العالي ضرورة  وحالو لمعالجة بعب

التحديات والمشكالت التعليمية في المؤسسات التعليمية عامة في الجامعات خاصا و وفر 
شررارت الدراسررة إلررا اعتمرراد نجرراي فرررص جديرردة للررتعل  عررن بعررد والتعلرري  اإللكترونرري؛ وأ

الحوسبة السحابية فري المن مرات والمؤسسرات التعليميرة للتعلري  العرالي )محمرد دسروقي، 
؛ دراسرررررررررررررررة 3402؛ زينرررررررررررررررب العربررررررررررررررري، 3407؛  فرررررررررررررررردى لن رررررررررررررررر، 3400

Shiau&Chau,2016 ،؛3402؛ جيإاد درويس (Masud&Huang ,2012  
رة علررا زيررادة فاعليررة مواقررا الحوسرربة السررحابية يملررك خصرراإلص مميررزة  جعلإررا قرراد

خلرف هللا،   3402التعل  و نمية نوا   التعل  المنتلفة. مثل دراسة )همسة عبد الوهراب، 
 ( 3403، مراد محيا الدين، 3407؛ محمد، 3402

 ( وصرريات العديررد مررن الدراسررات مثررل دراسررة Hillen ,1014 ،؛ السرريد عبررد المررولا
ات اإللكترونيرررررة الد المناقشرررررات ( باسرررررتندام المناقشرررررLeland ,2015؛ 3402

اإللكترونية ضرورة حتمية ألنإا وسيلة فعالة لتوليد الحوار، والتمعن والتأمل ل فكار التي 
  نسج  م  أهداا التعل .

( الدراسررات والبحررو  أكرردت بعرررب مررن الدراسررات مررنإ  دراسرررةYadon ,2014 ؛
Dushi,2012ة ومرردى أهميتإررا فرري ( الترري  ؤكررد علررا اسررتندام المناقشررات اإللكترونيرر

( 3402؛   نجرالء محمرد فرار ، Wilkinson. 2009 نمية نوا   التعل ؛ أما دراسة )
أشارت إلا أد المناقشات اإللكترونية التي يقودها المعل  )الم ربوطة(  حقر  الكثيرر مرن 
المزايا في بقاء الطالب في سيا  الموضو  المطروي للمناقشة، إضافة إلرا  ردخل المعلر  

الدع  الالزم كما أنإا  سإ  في  حسين نوعية التعل  بالنسربة للطرالب، ويؤيرد هروا  لتقدي 
اال جرراه دراسررة أخرررى أكرردت علررا أد وجررود المعلرر  وإدار ررط للمناقشررات يرردع  الطررالب فرري 

( إال أد هنراك Yu- mei, Der- Thanq&Hing, 2011 علريمإ  ويحقر  الرضرا )
علا المجموعة  سإ  في  عزيز اإلحسا   وجإة ن ر أخرى  رى أد المناقشات المتمركز

باالنتماء لمجتم  التعل ، و شرج  علرا المشراركة، و روفير بيئرة مريحرة خاليرة مرن القلر  
(. وممرا سرب  يت رح Ana-Paula,2009؛ Rovai,2007وقد أكد علا حلك دراسة )

للباحثرررة أد هنررراك   رررارب فررري نتررراإل  الدراسرررات السرررابقة فررري مجرررام إدارة المناقشرررات 
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كترونيررة وهرروا يررؤدى إلررا أد هنرراك حاجررة لمزيررد مررن البحررث فرري نمررل إدارة المناقشررة اإلل
 اإللكترونية.

 ندرة الدراسات التي  ناولت العالقة بين نمطري إدارة المناقشرة اإللكترونيرة )الم ربوطة
 المر فعة(.  –المتمركز حوم المجموعة( والسعة العقلية )المننف ة  –
 ( طالررب وطالبررة  مررن  طررالب الفرقررة 24شررافية لعرردد )أجريررت الباحثررة دراسررة استك

الثالثة بقس   كنولوجيا التعلي  الإلحة جديدة شىبة معل  حاسرب  لري لمعرفرة  راإلإر  حروم 
 وسيررررا أع رررراء هيئررررة الترررردريس للمناقشررررات اإللكترونيررررة أثنرررراء  دريسررررإ  المقررررررات، 

م السرنوات الدراسرية واستنداما إ  للحوسبة السحابية فري دراسرة المقرررات الدراسرية خرال 
الماضية وأي ا  حديد قدرا إ  علا إنتاا النراإلل الوهنية اإللكترونيرة، ومردى اسرتندمإ  

 لإا وجاءت النتيجة كما يلي:   
  ال  وسف المناقشات اإللكترونية أثناء التدريس وأنإر   %34 وصلت الباحثة إلا

 رات اإللكترونية. يمارسود المناقشات اإللكترونية العفوية خارا منصات المقر 
   فرري الحاجررة للحوسرربة السررحابية فرري  %34 وصررلت الباحثررة إلررا مررا يقرررب مررن

دراسرررة المقرررررات الدراسرررية، كمرررا استفسررررت الباحثرررة علرررا ر برررة المتعلمرررين فررري 
المشاركة في سحابة الكترونية لدراسة احد المقررات الدراسية باسرتندام  طبيقرات 

 الحوسبة السحابية. 
  الب الرروين أبرردوا اسررتعداده  فرري الترردريب مررن خررالم الحوسرربة بلبررت نسرربة الطرر

 . % 32.2السحابية 
   مرن الطلبرة يشرعرود بالملرل بدراسرة المقرررات  %044كما  وصلت الباحثة إلرا

بالطريقرررة التقليديرررة، حيرررث أشررراروا انرررط البرررد مرررن اسرررتبالم التطبيقرررات السرررحابية 
 الحديثة في مجام دراستإ  للمقررات الدراسية. 

 مررن الطررالب لرريس لررديإ  القرردرة علررا إنترراا النررراإلل الوهنيررة  %37ت نسرربة بلبرر
 اإللكترونية، وابدوا رنبتإ  في التدريب علا إنتاجإا واستندامإا. 

   الدراسات السابقة الناصرة بالسرعة العقليرة   وصرلت الباحثرة إلرا دراسرة )إبرراهي
؛ 3400؛ احمرررد برررردر 3400؛ محمرررد المرادنررررا، نجرررالء منتررررار 3404عطيرررة 

Korpershoek   3402 قرد أسإررت نتاإلجإرا عردم وجرود فرر  دام إحصراإليا )
برررين المتعلمرررين حوى السرررعة العقليرررة المر فعرررة والمتعلمرررين حوى السرررعة العقليرررة 

 المننف ة(.
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  ناولررت الدراسررات السررابقة والبحررو  متبيررر السررعة العقليررة مرر  مإررارات متعلقررة 
؛ محمررد المرادنررا، 3404هي  عطيررة بمجرام  كنولوجيررا التعلرري  ومنإررا دراسرة )إبرررا

 (. 3402، احمد عويس 3400؛ احمد بدر 3400ونجالء منتار 
وممررا سررب  حررددت مشرركلة البحررث فرري أد الوضرر  الررراهن ي إررر افتقررار أو  رردنا 
طالب الفرقة الثالثة بقسر   كنولوجيرا التعلري  إلرا القردرة علرا مإرارة إنتراا النرراإلل الوهنيرة 

كير اإلبداعي لإ ، و ت ح الحاجة الماسة إلرا  قردي  مقترري لتنميرة اإللكترونية و نمية التف
مإارات الطالب إلنتاا النراإلل الوهنية اإللكترونية مرن خرالم  إدارة المناقشرات اإللكترونيرة 
ومستوى السعة العقلية في بيئة الحوسبة السحابية لرف  التن ري  الروا ي وكفراء إ  وأداإلإر  

 المإني في المستقبل. 
 البحث:   أسئلة

سعا البحث الحالي إلرا اإلجابرة عرن السرؤام الرإليسري الترالي:   مرا اثرر التفاعرل   
والمتمركررزة حرروم المجموعررات( والسررعة العقليررة  –بررين نمطرري إدارة المناقشررات )الم رربوطة 

مررننفب( فرري بيئررة الحوسرربة السررحابية علررا مإررارات إنترراا النررراإلل الوهنيررة  –)مر فرر  
   الوا ي  لدى طالب  كنولوجيا التعلي . اإللكترونية  والتن ي

 وينب  من السؤام الرإليسي األسئلة الفرعية التالية:  
مررا مإررارات إنترراا النررراإلل الوهنيررة اإللكترونيررة ببيئررة الحوسرربة السررحابة  لطررالب  -0

  كنولوجيا التعلي . 
والمتمركرزة حروم المجموعرات( فري  –ما اثر اختالا إدارة المناقشات )الم بوطة  -3

 ئة الحوسبة السحابة  علا:  بي
التحصيل المعرفي المر بل بمإارات إنتاا النراإلل الوهنية  اإللكترونية لطالب  -أ 

  كنولوجيا التعلي  
 مإارات إنتاا النراإلل الوهنية اإللكترونية لطالب  كنولوجيا التعلي .  -ب
 مإارات التن ي  الوا ي لطالب  كنولوجيا التعلي .  -ا
مرننفب( فري بيئرة الحوسربة السرحابية  –ى السعة العقلية )مر فر  ما اثر مستو   -2
 علا:  
التحصررريل المعرفررري المرررر بل بمإرررارات إنتررراا النرررراإلل الوهنيرررة  اإللكترونيرررة  -أ

 لطالب  كنولوجيا التعلي . 
 مإارات إنتاا النراإلل الوهنية اإللكترونية لطالب  كنولوجيا التعلي .  -ب
 ب  كنولوجيا التعلي . مإارات التن ي  الوا ي لطال -ا
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والمتمركزة حوم المجموعات(  –ما اثر التفاعل  بين إدارة المناقشات )الم بوطة  -0
 ومستوى السعة

 مننفب( في بيئة الحوسبة السحابية علا:   –العقلية )مر ف        
التحصررريل المعرفررري المرررر بل بمإرررارات إنتررراا النرررراإلل الوهنيرررة  اإللكترونيرررة   -أ

 لتعلي  لطالب  كنولوجيا ا
 مإارات إنتاا النراإلل الوهنية اإللكترونية لطالب  كنولوجيا التعلي .  -ب
 مإارات التن ي  الوا ي لطالب  كنولوجيا التعلي .   -ا

 أهداا البحث: 
 هدا البحث الحالي إلا  حديد:  

مإرررارات إنتررراا النرررراإلل الوهنيرررة اإللكترونيرررة  فررري بيئرررة الحوسررربة السرررحابية لطرررالب   -0
 لتعلي . كنولوجيا ا

والمتمركررزة حرروم المجموعررات( فرري  –اثررر اخررتالا نمطرري إدارة المناقشررات )الم رربوطة  -3
بيئررة الحوسرربة السررحابية بداللررة  ررأثيره فرري  نميررة  الجانررب المعرفرري واألداإلرري لمإررارات 

 إنتاا النراإلل الوهنية  ومإارات التن ي  الوا ي لطالب  كنولوجيا التعلي . 
والمتمركرزة حروم المجموعرات(  –ة المناقشرات )الم ربوطة اثر التفاعل بين نمطري إدار  -2

مننفب( في بيئة الحوسبة السرحابية بداللرة  رأثيره  –ومستوى السعة العقلية )مر ف  
في  نمية  الجانب المعرفي واألداإلي لمإارات إنتاا النرراإلل الوهنيرة  ومإرارات التن ري  

 الوا ي لطالب  كنولوجيا التعلي . 
 أهمية البحث:  

 رج  أهمية البحث الحالي إلا:   
 وجيرررط ن رررر العررراملين فررري مجرررام  كنولوجيرررا التعلررري  إلرررا أهميرررة  المناقشرررات  -0

اإللكترونية  التي يمارسإا المتعل  داخل وخرارا المؤسسرة التعليميرة  ودورهرا فري 
  عزيز  عملية التعل . 

اختيرار يساعد المإتمين بالمجام عند  وسيا الحوسبة السحابة  فري التعلري  فري  -3
 أنما  المناقشات المناسبة للطالب. 

يقدم نموحجا لبرنام  مقتري في استندام الحوسبة السحابة  في التعلي  يمكرن أد  -2
ينترروى بررط فرري إعررداد برررام  مماثلررة لتقرردي   برررام  ومقررررات لطررالب  كنولوجيررا 

 التعلي . 
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لقاإلمررة علررا ُيرردع  مراعرراة السررعة العقليررة للمررتعل  عنررد  قرردي  البرررام  الدراسررية ا -0
 الحوسبة السحابة. 

 فرو  البحث:  
 سعا البحث الحالي إلا التحق  من الفرو  التالية: 

بررين متوسررطات درجررات  4.42ال  وجررد فرررو  حات داللررة إحصرراإلية عنررد مسررتوى  -0
طررالب المجموعررات التجريبيررة فرري االختبررار التحصرريلا المعرفرري للتطبيرر  البعرردى 

هنيرة لردى طرالب  كنولوجيرا التعلري  بكليرة التربيرة المر بل بمإارة إنتاا النراإلل الو
النوعية، عند الدراسة من خالم بيئة الحوسبة السحابية، يرجر  للترأثير األساسري 

 المتمركز حوم المجموعة(.  –الختالا إدارة المناقشات اإللكترونية )الم بوطة 
بررين متوسررطات درجررات  4.42  وجررد فرررو  حات داللررة إحصرراإلية عنررد مسررتوى  -3

ب المجموعررات التجريبيررة فرري االختبررار التحصرريلا المعرفرري للتطبيرر  البعرردى طررال
المر بل بمإارة إنتاا النراإلل الوهنيرة لردى طرالب  كنولوجيرا التعلري  بكليرة التربيرة 
النوعية، عند الدراسة من خالم بيئة الحوسبة السحابية، يرجر  للترأثير األساسري 

 مننفب(. -الختالا السعة العقلية )مر ف 
بررين متوسررطات درجررات  4.42 وجررد فرررو  حات داللررة إحصرراإلية عنررد مسررتوى   -2

طررالب المجموعررات التجريبيررة فرري االختبررار التحصرريلا المعرفرري للتطبيرر  البعرردى 
المر بل بمإارة إنتاا النراإلل الوهنيرة لردى طرالب  كنولوجيرا التعلري  بكليرة التربيرة 

بية، يرجر  للترأثير األساسري النوعية، عند الدراسة من خالم بيئة الحوسبة السحا
المتمركرررررز حررررروم  –التفاعرررررل برررررين إدارة المناقشرررررات اإللكترونيرررررة )الم ررررربوطة 

 مننفب(. –المجموعة(، ومستوى السعة العقلية )مر ف  
برين متوسرطات درجرات   4.42  وجرد فررو  حات داللرة إحصراإلية عنرد مسرتوى  -0

لنرراإلل الوهنيرة لردى طالب المجموعات التجريبية في معردم أداء مإرارات إنتراا  ا
طررالب  كنولوجيررا التعلرري  بكليررة التربيررة النوعيررة، عنررد الدراسررة مررن خررالم بيئررة 
الحوسبة السحابية، يرج  للتأثير األساسي الخرتالا إدارة المناقشرات اإللكترونيرة 

 المتمركز حوم المجموعة(. –)الم بوطة 
درجررات  بررين متوسررطات 4.42  وجررد فرررو  حات داللررة إحصرراإلية عنررد مسررتوى  -2

طالب المجموعات التجريبية في معردم أداء مإرارات إنتراا  النرراإلل الوهنيرة لردى 
طررالب  كنولوجيررا التعلرري  بكليررة التربيررة النوعيررة، عنررد الدراسررة مررن خررالم بيئررة 
الحوسررربة السرررحابية، يرجررر  للترررأثير األساسررري الخرررتالا مسرررتوى السرررعة العقليرررة 

 مننفب(. –)مر ف  
بررين متوسررطات درجررات  4.42 صرراإلية عنررد مسررتوى  وجررد فرررو  حات داللررة إح -2

طالب المجموعات التجريبية في معردم أداء مإرارات إنتراا  النرراإلل الوهنيرة لردى 
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طررالب  كنولوجيررا التعلرري  بكليررة التربيررة النوعيررة، عنررد الدراسررة مررن خررالم بيئررة 
الحوسررربة السررررحابية، يرجررر  للتررررأثير األساسررري للتفاعررررل برررين  إدارة المناقشررررات 

المتمركررز حرروم المجموعررة(، مسررتوى السررعة العقليررة  –ترونيررة )الم رربوطة اإللك
 مننفب ( –)مر ف  

بررين متوسررطي درجررات  4.42  وجررد فرررو  حات داللررة إحصرراإلية عنررد مسررتوى  -2
طررالب المجموعرررات التجريبيررة فررري مايررا  مإرررارات التن رري  الررروا ي لرردى طرررالب 

أثير األساسرري الخررتالا إدارة  كنولوجيرا التعلرري  بكليررة التربيررة النوعيرة،  يرجرر  للترر
 المتمركز حوم المجموعة(.  –المناقشات اإللكترونية )الم بوطة 

بررين متوسررطي درجررات  4.42  وجررد فرررو  حات داللررة إحصرراإلية عنررد مسررتوى  -7
طررالب المجموعرررات التجريبيررة فررري مايررا  مإرررارات التن رري  الررروا ي لرردى طرررالب 

رجررر  للترررأثير األساسررري الخرررتالا  كنولوجيرررا التعلررري  بكليرررة التربيرررة النوعيرررة،،  ي
 مننفب( –مستوى السعة العقلية )مر ف  

بررين متوسررطات درجررات  4.42  وجررد فرررو  حات داللررة إحصرراإلية عنررد مسررتوى  -3
طررالب المجموعرررات التجريبيررة فررري مايررا  مإرررارات التن رري  الررروا ي لرردى طرررالب 

شررررات التربيررررة النوعيررررة،،  يرجرررر  للتررررأثير األساسرررري للتفاعررررل بررررين  إدارة المناق
المتمركررز حرروم المجموعررة(، ومسررتوى السررعة العقليررة  –اإللكترونيررة )الم رربوطة 

 مننفب(.  –)مر ف  
 حدود البحث:  

 اقتصر البحث الحالي علا الحدود التالية:  
 حدود بشرية:   

طالب الفرقة الثالثة  نصص  كنولوجيا التعلي  الإلحة جديدة شرىبة معلر  حاسرب   -
 ة جامعة عين شمس.  لي بكلية التربية النوعي

المتمركرررزة حررروم المجموعرررات( ومسرررتوى  –أنمرررا  إدارة المناقشرررات )الم ررربوطة   -
 مننفب(. –السعة العقلية )مر ف  

 حدود زمنية:   
 3403 ر   طبير   جربرة البحرث فري الفصرل الدراسري األوم خرالم العرام الدراسري  -
 م.3434/

 حدود موضوعية:   
اه  وطر   دريس في التنصرص موضرو  يقتصر المحتوى العلمي علا مقرر من -

 )النراإلل الوهنية اإللكترونية(.
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 حدود مكانية:  
 بيئة الحوسبة السحابية من خالم برام   

 .Google Classroomجوجل كال  روم  -
 .Google Driveجوجل درايا.  -
 .Google Drawingجوجل رسومات.  -
 .Docs Googleجوجل دوكس.  -
 .Google Formsجوجل فورم.  -
 البحث:   منإ 

استندم البحث المنإ  الوصرفي التحليلري فري مرحلرة الدراسرة والتحليرل، والمرنإ  
 التجريبي لايا  اثر المتبربين المستقلين للبحث علا متبيرات التابعة في مرحلة التقوي . 

 و كونت متبيرات البحث من:  
 المتبيرات المستقلة:   اشتمل البحث علا متبيرين مستقلين، هما:  - 

  المتمركرررزة حررروم المجموعرررة( فررري بيئرررة  –أنمرررا  إدارة المناقشرررات )الم ررربوطة
 الحوسبة السحابية.  

   مننفب( وهو متبير  صنيفي.  –مستوى السعة العقلية )مر ف 
 المتبيرات التابعة:  اشتمل البحث علا متبيرين  ابعين، هما:    -

  .مإارات إنتاا النراإلل الوهنية اإللكترونية 
  ي  الوا ي. مإارات التن 

 التصمي  التجريبي للبحث:  
فررري ضررروء المتبيررررين المسرررتقلين للبحرررث ومسرررتويا إ   ررر  اسرررتندام  التصرررمي  

 (.0(، كما يوضحإا الجدوم )323التجريبي المعروا بالتصمي  العاملا )
( التصمي  التجريبي للبحث0جدوم )  

 إدارة المناقشات
 السعة العقلية 

مناقشرررررة متمركرررررزة حررررروم إدارة  إدارة مناقشة م بوطة 
 المجموعات 

:   طالب نمرل 0مجموعة  سعة عقلية مننف ة 
إدارة مناقشررررررة م رررررربوطة 
 حات سعة عقلية مننفب 

:   طالب نمرل إدارة 3مجموعة 
مناقشررررررررررة متمركررررررررررزة حرررررررررروم 
المجموعرررات حات سرررعة عقليرررة 

 مننفب
:   طالب نمرل 2مجموعة  سعة عقلية مر فعة  

إدارة مناقشررررررة م رررررربوطة 
 عقلية مر ف   حات سعة 

:   طالب نمرل إدارة 0مجموعة 
مناقشررررررررررة متمركررررررررررزة حرررررررررروم 
المجموعرررات حات سرررعة عقليرررة 

 مر ف  
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 أدوات الايا :  
اختبار  حصيلا مر بل بمإارات إنتاا النراإلل الوهنيرة اإللكترونيرة )إعرداد  -0

 الباحثة(.
بطاقررة  قيرري  منررت  ألداء الطررالب فرري إنترراا النررراإلل الوهنيررة اإللكترونيررة  -3

 عداد الباحثة(.)إ
 ". 0334مايا  مستويات السعة العقلية " حمدي البنا  -2
 مايا  مإارات التن ي  الوا ي)إعداد الباحثة(.  -0

 مصطلحات البحث:   
  المناقشررات اإللكترونيررة إجراإليررا " إحرردى اسررترا يجيات الررتعل  والتعلرري  اإللكترونرري الترري

إلكترونيررا عررن طريرر  حلقررات   نفررو مررن أجررل  حقيرر  التفاعررل بررين أفررراد مجتمرر  الررتعل 
النقرراش الترري  ررت  مررن خررالم اإلنترنررت أو مررن خررالم  طبيقررات المنتلفررة، و ررت   هرروه 
المناقشررات إمررا م رربوطة يررديرها المعلررر  ويررتحك  فيإررا، أي  عتمررد علررا إدارة المعلررر  
للحوار حروم أحرد موضروعات الرتعل   ويطلر  عليإرا أحيانرا المناقشرات المقرادة برالمعل  

Instructor Led Discussion ؛ أو  ررت  بطريقررة المناقشررات المتمركررزة حرروم
المجموعررة وهررا يررديرها ويررتحك  فيإررا ويسررطر عليإررا الطررالب أنفسررإ  لتحقيرر  مسررتوى 
الررتعل  المطلرروب واالننرررا  فرري عمليررة الررتعل ، ويطلرر  علإررا أحيانررا المناقشررات المقررادة 

  Students Led Discussionبالطالب 
 راإليوا بأنإرا:  قردرة الطالرب علرا معالجرة و نسري  و ن ري  المعلومرات "السعة العقلية" إج

والمفاهي  العلمية التي  قدم لط من خالم الحوسبة السحابية  بشركل يسرمح لرط بزيرادة 
كفاإلتة علا الفإ  واالستيعاب وإدراك العالقات بين  لك المعلومات لشربل حيرزاو أقرل فري 

 داء.حاكر ط بشكل يؤدي إلا نتاإل  أف ل في األ
  الحوسررربة السرررحابية إجراإليرررا:    تبنرررا الباحثرررة مفإررروم الحوسررربة السرررحابية أللبر رررو

حيررث يعرفإررا بأنإررا  قنيررة  عتمررد علررا التكامررل والعمررل   Alberto,et alو خرررود 
المشترك ونقل المعالجة مساحة التنزين الناصة بأجإزة الكمبيو ر إلرا اإلنترنرت عبرر 

خررادم رإليسرري يقرردم الرردع  والنرردمات والتطبيقررات مررا يسررما بالسررحابة باسررتندام جإررز 
 (.Alberto,et al(2014,19 ,التشاركية من خالم شبكة اإلنترنت

  النراإلل الوهنية اإللكترونية إجراإليرا أنإرا الوسريلة البصررية التري  ر  إنتاجإرا باسرتندام
مرن اجرل  ن ري  األفكرار والمعرارا والمعلومرات Google Drawingجوجل رسومات. 

ا لمثير بصري باستندام النطرو  والصرور والرسرومات واأللرواد إلسإرار الفكررة و حويلإ
 العامة ومكونا إا الفرعية بشكل مترابل يسإل إدراك بينإا بيسر وسإولة. 
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  التن ي  الوا ي إجراإليا:    تبنا الباحثة  عريا بنتريكPintrich   بأنرط االسرترا يجيات
كاسررتندام اسررترا يجيات معرفيررة ومررا وراء الترري يسررتندمإا الطررالب لتن رري  معرررفتإ ، 

، و اسررترا يجيات إدارة المصررادر التعليميررة الترري يسررتندمإا الطررالب المعرفيررة منتلفررة
 (,Pintrich  ,1999, 459-470للتحك  بتعلمإ  )

 اإلطار الن ري للبحث:  
 : Computing Cloudالحوسبة السحابية  :المحور األوم

لدارسرين بالحوسربة السررحابية  وحلرك مرن خررالم  اهرت  كثيرر مرن بعررب البراحثين وا
التفسير والتحليل والتعريا، لبياد أهميتط ودوره في التعلي  والتنميرة، وحلرك فري سرل التقردم 
التكنولرروجي والمعلومررا ا المرروهل الرروي يجترراي العررال  فرري شررتا منرراحي الحيرراة، ومررن هرروه 

 التعريفات ما يلا:  
( الحوسررربة السرررحابية بأنإرررا NISTولوجيرررا )عررررا المعإرررد الررروطني للمعرررايير والتكن -

"نمرروحا   مكررين شرراإل  مالإلرر  للوصرروم علررا الشرربكة بنرراء علررا طلررب لمجموعررة مررن 
مررروارد الحوسررربة التررري  مرررت  إيئتإرررا مثرررل )الشررربكات والنررروادم، ووحررردات التنرررزين، 
والتطبيقات،. .....( ويمن  وفيرها وإطالقإا بسرعة وبأقل جإرد إداري أو  فاعرل مروفر 

 (Trivedi,2013,18مة". )الند
 قنية  عتمد  علا نقل المعالجة ومساحة التنزين والبيانات الناصة بالحاسب إلا ما  -

يسرما بالسرحابة، وهرري جإرز خرادم يررت  الوصروم إليرة عررن طرير  اإلنترنرت، أي أنإررا 
حولت برام   قنية المعلومات من منتجات إلا خدمات، كمرا أنإرا  تميرز بحرل مشراكل 

ر البرررام  عررن الشرررركات المسررتندمة لإررا، وبالتررالي يتركررز مجإرررود وصرريانة  و طرروي
 (.3،3402الجإات المستفيدة علا استندام هوه الندمات فقل )إينا  إبراهي ، 

هي  كنولوجيا  عتمد علا نقل المعالجة ومساحة التنزين الناصة بالحاسروب إلرا مرا  -
ترنت، وبإوا  تحروم يسما السحابة وها جإاز خادم يت  الوصوم إليط عن طري  اإلن
 (. 3400برام   كنولوجيا المعلومات من منتجات إلا خدمات )حساد ماجد، 

هرري حوسرربة مبنيررة علررا اإلنترنررت حيررث يمكررن بف ررلإا الوصرروم إلررا عرردد كبيررر مررن  -
المرروارد الحوسرربية المشررتركة كررالنوادم و طبيقررات البرمجيررات و طبيقررات التنررزين عبررر 

 (.3402ر اإلنترنت )إبراهي  المبي ين، أجإزة الكمبيو ر وأجإزة أخرى عب
 عرفإرررا ويكيبرررديا يشرررير إلرررا المصرررادر واألن مرررة الحاسررروبية المتررروافرة  حرررت الطلرررب  -

ية المتكاملرة دود التقيرد والتي  ستطي   وفير عدد من الندمات الحاسروب الشبكة عبر
بالموارد المحلية بإدا التيسير علا المستندم, و شمل  لرك المروارد مسراحة لتنرزين 
البيانررات والنسررخ االحتيرراطي والمزامنررة الوا يررة، كمررا  شررمل قرردرات معالجررة برمجيررة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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وجدولة للمإام ودف  البريد اإللكترونري والطباعرة عرن بعرد، ويسرتطي  المسرتندم عنرد 
رررإل  بالشرربكة ا صررالط الررتحك  فرري هرروه المرروارد عررن طريرر  واجإررة برمجيررة سررإلة ُ رس 

 ويكبيديا، الحوسبة السحابية(. (و تجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية
سبة السحابية  تبنا الباحثة مفإوم الحوسبة السحابية أللبر و التعريا اإلجراإلي للحو  -

حيررث يعرفإررا بأنإررا  قنيررة  عتمررد علررا التكامررل والعمررل   Alberto,et alو خرررود 
المشررترك ونقررل المعالجررة ومسرراحة التنررزين الناصررة بررأجإزة الكمبيررو ر إلررا اإلنترنررت 

  والنررردمات عبرررر مرررا يسرررما بالسرررحابة باسرررتندام جإرررز خرررادم رإليسررري يقررردم الررردع
 (Alberto,et al ,2014,19 ,والتطبيقات التشاركية من خالم شبكة اإلنترنت. )
 األطراا المكونة لن ام الحوسبة السحابية:  

  تكود بنية الن ام الناص بالحوسبة السحابية من أرب  كيانات وهي:  
ت يحتراا مالك البيانات:   وهو أي ا مستندم السرحابة ولديرط كميرة كبيررة مرن البيانرا -

 إلا  نزينإا علا السحابة. 
 مستندم السحابة:   وهو الشنص المنوم إلا البيانات من قبل مالكإا.  -
خادم السحابة:   الوي يت  إدار ط من قبل مرزودي النردمات السرحابية لتقردي  خردمات  -

  نزين البيانات و بادلإا ومشاركتإا ولدية مساحة  نزين وموارد. 
هو كياد موثو  بط فري  قيري  األمراد ببرر  التنرزين علرا المدق  )طرا ثالث(:   و  -

 السحابة نيابة عن مالك البيانات ويعمل بناء علا طلب المالك. 
 و مر البيانات علا الحوسبة السحابية بست مراحل هي كالتالي:  

 يتقاس  العديد من المستندمين مراكز كبيرة قوية باستندام محطات وهمية.  .0
ة القاإلمررة برروا إا قويررة بمررا فيررط الكفايررة لتلبيررة مع رر   صرربح الحواسررب المكتبيرر .3

 احتياجات المستندمين. 
يت  فيإا  وصيل الحواسرب المكتبيرة والحواسرب المحمولرة والنروادم مر  بع رإا  .2

 بع ا عن طري  الشبكات المحلية لمشاركة المصادر وزيادة األداء. 
 يت  الربل الشبكات المحلية بالشبكات المحلية األخرى.  .0
ت شرربكة الحوسربة قرروة حوسربة مشررتركة ومسراحة  نررزين عرن طريرر  ن ررام وفرر  .2

 الحوسبة الموز . 
فقررد وفررررت الحوسرربة السرررحابية المزيرررد مررن المررروارد المشررتركة علرررا اإلنترنرررت  .2

 بطريقة متدرجة وبسيطة. 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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( مراحل  نزين البيانات علا الحوسبة السحابية0شكل رق  )  
 مزايا الحوسبة السحابية:  

 وسبة السحابية بعدد من النصاإلص وهي كالتالي:   متاز الح
مركزيررة المسررتندم:   و عنرري أنررط بمجرررد أد يتصررل المسررتندم بالسررحابة فسنررط يصرربح  .0

مالكا لما ينزنط عليإا ويستطي  مشاركة ما يقوم بتنزينط عبر اإلنترنرت مر  نيرره مرن 
 المستندمين. 

ات مثررل معالجررة النصرروص مركزيررة المإررام:   برردال مررن  ركيررز السررحابة علررا التطبيقرر .3
وجداوم البيانرات والبريرد اإللكترونري ومرا يمكنرا الايرام برط، ينصرب  ركيزهرا علرا  لبيرة 

 احتياجات المستندمين من خالم هوه التطبيقات. 
مركزيررة البنيررة التحتيررة:    رروفر السررحابة النرروادم ال ررنمة الترري  سرراعد فرري إجررراء  .2

 إنشاء وإدارة البنية التحتية. العمليات مما يساعد علا التحرر من أعباء 
مركزيرررة التطبيقرررات والمسرررتندات:   والتررري يرررت   شررربيلإا و نزينإرررا و حريرهرررا بنررروادم  .0

السررحابة مررن خررالم أي جإرراز متصررل بنررل انترنررت ممررا يرروفر اإل احررة الداإلمررة، ويحرر  
للمالك األصلي أد ينوم ح  الوصوم لملفا ط والتعرديل والحروا واإلضرافة لمرن يشراء 

 الء، وهوا يعزز التعاود بين أع اء المجموعات. من العم
 طاقة الحوسبة:   و نت  من خالم ار با   الا من األجإزة والنوادم معا. .2
الوصوم:   حيث يتيح  نزين البيانات في السحابة استرداد المزيد من المعلومرات مرن  .2

 عدد منتلف من المستودعات. 
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ت ال نمة المنزنة علا منتلف خروادم الوكاء:   وهو مطلب الستنراا و حليل البيانا .2
 السحابة. 

البرمجرررة:   وهرررا مطلرررب أساسررري عنرررد التعامرررل مررر  العديرررد مرررن المإرررام ال ررررورية  .7
 (.33-37، 3400بالسحابة مثل حماية أمن  المعلومات. )يس،

   :( إلا خصاإلص الحوسبة السحابية3402و  يا هيا حايك )
ن المرونة )نالبا مرا  سرما بالتمردد( فري المرونة:   الحوسبة السحابية  وفر المزيد م .3

مطابقة موارد  كنولوجيا المعلومات ووساإلف العمل التي كانرت  عتمرد أسرليب الحوسربة 
الماضررية. ويكمررن أي ررا زيررادة  نقررل وحركررة المرروسفين مررن خررالم  مكررين الوصرروم مررن 
خررالم خرردمات الحوسرربة  رروفر سررإولة مرونررة أكبررر عنررد أداء المإررام المنتلفررة. و قرردم 

 إمكانيات الربل بين عدة مواق  الكترونية، مثل الشبكات االجتماعية. 
سإولة التنفيو:    ستطي  المؤسسرة اعتمراد ونشرر  طبيقرات الحوسربة السرحابية دود  .04

 الحاجة لشراء األجإزة، و رخيص البرام ، أو خدمات التركيب والتشبيل والصيانة. 
سربة السرحابية ال  حتراا ألد   ريا قابلية التوسر :   المن مرات التري  سرتندم الحو   .00

أجإزة وبرمجيرات حات معرايير وكفراءات  أعلرا عنرد زيرادة عردد المسرتندمين، وليسرت 
م رة لشراء موسعات جديدة، كما أنة بسمكانإا التطور والتوس  مرن خرالم النقرر علرا 
المربعررات المناسرربة الموجررودة علررا موقرر  مررزود الندمررة والحوسرربة السررحابية   ررمن 

 في االن مام والتعاطي م  التقنيات الحديثة علا اإلنترنت. السرعة 
 فواإلد استندام الحوسبة السحابية في العملية التعليمية:  

لقد أصربح بالمكراد االسرتفادة مرن خدمرة الحوسربة السرحابية فري خدمرة األهرداا 
التعليميرة فرري عرردة مجراالت منإررا  قرردي  محاضررات أو الحصررص الدراسررية عرن بعررد، بحيررث 

د مرفوعررة علررا السررحابة االفتراضررية )الترري قررد  كررود عبررر التطبيقررات التشرراركية أو  كررو
 طبيقررات  األجإررزة الوكيررة اللوحيررة المتنقلررة(، وكررولك مشرراركة المقرررر ورفرر  كافررة الوسرراإلل 
و نزينإا علا الحوسبة السحابية من الصور ومقاط  الفيديو وكل ما يتعل  في المادة من 

لتري  مكرن الطالرب مرن الرجرو  إليإرا ومراجعتإرا وقرت الحاجرة عرو  بوربوينتا ونصوص ا
لإا عند دراستط للمرادة العلميرة. كمرا  ت رمن خدمرة الحوسربة السرحابية العديرد مرن المزايرا 

 (3402للمتعلمين منإا )زينب خليفة، 
 (.onlineإجراء االختبارات مباشرة ) .0
 سإولة اإلرسام التدريبات والمشروعات للمتعلمين.  .3
 الراجعة بين المعل  وطالبط.  التبوية .2
 سإولة الوصوم لالختبارات، المشروعات المقدمة من الطالب.  .0
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 المساعدة علا  علي  الطالب بطر  جديدة علا إدارة مشروعا إ  ووجبا إ .  .2
 :  الندمات والتطبيقات التي  وفرها الحوسبة السحابية

ة فيمررا يلرري )محمررد مرن أهرر  النرردمات والتطبيقررات الترري  وفرهررا الحوسرربة السررحابي
 (Femandez,2014(؛ )3402(؛ )زينب  خليفة، 3402جابر خلف هللا، 

خدمات البنية التحتية كندمة:   والتي  وفر البنية التحتيرة للحاسرب اآللري، وبردال مرن  -0
شراء النوادم، كندمة مستقلة  مامُا، ويت  وصف الندم عادة علا أسا  من المنفعة 

تندمة وبالترررالي قلرررة التكلفرررة والتررري سررروا  رررنعكس الحوسررربية وكررر  المصرررادر  المسررر
 بال رورة علا مستوى النشا . 

وها طبقة مرن طبقرات الحوسربة السرحابية والتري  إرت  أكثرر  : قدي  البرمجيات كندمة -3
بالتطبيقات المتعلقة بالمستندم النإاإلي مثل أن مة البريد اإللكترونري، و طبيقرات إدارة 

 شتركة، و أن مة إدارة سير العمل. عالقات العميل، والبرمجيات الم
هرري طبقررة الحوسرربة السررحابية  تررألف بشرركل أساسرري مررن مكتبررات،   :المنصررة كندمررة -2

وبرام  وسيطة، و حديثات  وأدوات وقت التشبيل والتي يحتاجإا المطورين في  حديث 
  طبيقات البرمجيات كندمة. 

 :  الدراسات السابقة المتعلقة بالحوسبة السحابية
( إلررا فإرر   ثررار األمرراد  (Arpaci,et,al ،2015اسررة اربررك و خرررود  شررير در 

والنصوصرية علررا االسررتندام التعليمرري للنرردمات السررحابية. ولتحقيرر  أهررداا الدراسررة قررام 
الباحثود بتطبي  المنإ  الوصفي التحليلي، وكانرت أداة البحرث عبرارة عرن اسرتبانة، حيرث 

قة  وكات في  ركيا، وبلبرت عينرة الدراسرة كاد مجتم  الدراسة عبارة عن المعلمين في منط
( معل ، ومن أه  النتاإل  التي  وصرلت إليإرا الدراسرة أد ل مراد والنصوصرية  رأثيرُا 004)

قويرراو  وبشرركل كبيررر علررا مواقررا الطررالب مررن اسررتندام النرردمات السررحابية فرري البيئررات 
 التعليمية. 

نررة و وحيررد ( إلررا مقار Shiau&Chau,2016كمررا هرردفت دراسررة شررياو وشرراو )
ست  ن ريات معروفة وها جودة الندمة، واالكتفاء الوا ي، والنموحا التحفيرزى، و نمروحا 
قبوم التكنولوجيا، ون رية العقل العمل أو ن ريرة السرلوك المنطرل، ون ريرة نشرر االبتكرار، 
فرري سرريا  التعلرري  باسررتندام الحوسرربة السررحابية. ولتحيرر  أهررداا الدراسررة قرر  الباحثرراد 

لمنإ  التجريبي باستندام استطال  طالب الجامعات عبر اإلنترنت، وكراد مجتمر  بتطبي  ا
الدراسة عبرارة عرن طرالب جامعرة مينر   شرواد، منطقرة شريلين،  رايواد، حيرث بلبرت عينرة 

( طالب وطالبة. ومن نتاإل  التي  وصلت إليإرا الدراسرة أد النمروحا الموحرد 027الدراسة )
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ثر بشكل كبير علا المعلومات الحيويرة للطرالب الجرامعيين قدم فإما شامال للعوامل التي  ؤ 
 نحو نرفة درو  في الحوسبة السحابية. 

( إلرا أد متبيرر السرعة العقليرة 3402كمرا أشرار دراسرة محمرد جرابر خلرف هللا ) 
لدى طالب في  نو  الوساإلل يؤدى  لي اخرتالا درجرة الحمرل العقلري لردى المتعلمرين، وأد 

روابرل( ومرا  حتويرط  –رسوم متحركرة –فيديو –صوت  –ور ثابتة اختالا نو  الوساإلل )ص
هرروه الوسرراإلل مررن معلومررات  تطلررب حمررل معرفرري علررا المررتعل  واخررتالا مسررتوى السررعة 

مننفب( لدى المتعلمين مما يساعد المتعلمين عنرد اسرتندام  طبيقرات  –العقلية )متوسل 
أجإرزة الإوا رف الوكيرة  سراعد الحوسبة السحابية فري بيئرة الرتعل  عبرر أجإرزة الحاسرب أو 

 المتعل  علا زيادة  التحصيل واألداء للمتعلمين في المإارات والمإام المنتلفة. 
( دراسرة هرردفت إلررا معرفررة أثررر اسررتندام 3407كمرا أجرررى طرراهر عبررد العرراطا ) 

الحوسبة السحابية علا التحصيل الدراسي و نمية األداء التقني لدى طرالب مقررر الحاسرب 
لدوادما، و معرفة مدى  أثير الحوسبة السحابية علرا التحصريل لردى طرالب مقررر اآللي با

مإررارات الحاسررب اآللرري بكليررة التربيررة شررقراء، وقيررا  فاعليررة البرنررام  المقتررري فرري  عزيررز 
 الجانب المإارى والمعرفي ل داء والتحصيل لدى الطالب. 

، باسررتندام أداة ولتحقيرر  أهررداا الدراسررة اسررتندمت الدراسررة المررنإ  التجريبرري
االختبار التحصيلا لايا  الجانب المعرفي ل داء التقني من إعداد الباحث، و كونت عينرة 

( طالبُا من طالب الوكور بكلية الدوادما بجامعة شقراء. ومن أه  النتاإل  24الدراسة من )
ي التررري  وصرررلت إليإرررا الدراسرررة إلرررا فاعليرررة البرنرررام  المقترررري فررري  عزيرررز الجانرررب المعرفررر

للتحصرريل لرردى الطررالب، وفاعليررة البرنررام  فرري  عزيررز الجانررب المإررارى لرر داء التقنرري لرردى 
 طالب الجامعة. 

 األسس الن رية التي  دع  استندام الحوسبة السحابية في التعلي :  
( أد الحوسررربة السرررحابية  قررردم خررردمات فريررردة فررري 3442يررروكر حسرررن زيترررود )

خدمرررة التواصرررل مرررن خرررالم أدوات الدردشرررة أو المشررراركة، والعمرررل فررري الوقرررت الفعلررري، و 
المناقشرررة برررين المتعلمرررين، كمرررا  قررردم بررررام  متجرررددة دود الحاجرررة لتثبيتإرررا علرررا أجإرررزة 
الحاسررب لرردى المتعلمررين بمعنررا أنإررا  رردع  التعلرري  التعرراوني والرروا ي لرردى المتعلمررين مررن 

ة والترري علررا بنرراء خررالم  وفيرهررا للنرردمات اإللكترونيررة، وهرروا مررا  دعمررط الن ريررة البناإليرر
المتعل  للمعرفة بنفسط وفقاو للمبدأ الوي وضعط راإلد الفكر البناإلي جاد بياجيط، والوي يمكن 
إيجازه في  بنرا المعرفرة بصرورة نشرطة علرا يرد المرتعل ، وال يسرتقبلإا بطريقرة سرليمة مرن 

د كمجموعررة البيئررة. كمررا  ؤكررد الن ريررة البناإليررة علررا الررتعل  التعرراوني، حيررث أد  علرر  األفرررا
يفررو   علرر  كررل مررنإ  علررا حرردة، وأد  عرراود األفررراد يجعررل كررل مررنإ  أف ررل وأقرروى، حيررث 

 يشكل التفاعل بينإ  عالقة  بادلية. 
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( أد الحوسرربة Oberer &Erkollar,2011ويرروكر كررل مررن اوبريررر واركررولر )
  السرررحابية  قررردم  واصرررال فعررراال برررين المرررتعل  والمعلررر  بشررركل أف رررل مرررن ن ررر  إدارة الرررتعل
اإللكترونرري مثررل بررالك بررورد، و شررج  علررا اإلبرردا  واالبتكررار لرردى المتعلمررين. و عررد دراسررة 

(والتي هدفت للمشاركة اإليجابية للتعل  دليل علرا أهميرة الحوسربة السرحابية 3402شتا )
فري التعلري  حيرث أد نتراإل  الدراسرة أكردت علرا أهميرة الحوسربة السرحابية فري مجرام إثررارة 

 الدافىية. 
فسد الحوسبة السحابية  مثل وسيل  عليمي مدعوم بالن رية البناإلية؛ حيث وبولك 

يتعاود المتعلمود من أجل بناء معرفتإ  الناصة من خالم ما لديإ  من مكتسبات معرفية 
وهرروا التوجررط فرري الن ريررة البناإليررة يررؤدى إلررا إ احررة الفرصررة للمتعلمررين لكرري يبرردعوا فرري 

  علمإ  بصورة أو بأخرى. 
 : Google Classroom  طبي  

( فررري جامعرررة سرررتانفورد فررري الواليرررات Googleعرررام والدة ) 0332كررراد  عرررام 
(  Sergey Brin( وسريرجا بررين )Larry Pageالمتحدة األمريكية علا يرد الرى بيردا )

طالبي الدكتوراه، وقد بدأت الفكرة لديإ  بسنشاء محررك بحرث يسرتندم الرروابل ويحردد نسربة 
ها علا الشاشة بنراء علرا أهميتإرا، وأطلر  علرا أوم محررك بحرث أهمية الصفحات وي إر 

 Google(، وبعرد فتررة نيرر الباحثراد االسر  إلرا جوجرل فيرو )Backrubاسر  براكروب )
Phew  وكانررت فكرررة التطبيرر   ن رري  المعلومررات فرري العررال  وجعلإررا فرري متنرراوم الجميرر ،)

 to Orgnize the World's information and makeبشركل مفيرد وسرلس. 
universally accessible and useful ,(Google,2017) 

وبعررد ا سررا  رقعررة الررتعل  اإللكترونرري و سرراب  المؤسسررات التعليميررة فرري اعتمرراد 
وبحثإا عن أن مة و طبيقرات مرن شرأنإا إدارة عمليرة الرتعل ، سإررت الكثيرر مرن التطبيقرات 

 طبيقرا خاصرا برسدارة الرتعل  أطلقرت الناصة بسدارة التعل  اإللكتروني، مما جعل شركة  نشئ 
 Google Classroom( .Google,2017)علية 

هي خدمة  عليمية  قدمإا شركة جوجرل و سرمح  Google Classroom خدمة
للمعلمين بسنشاء الواجبات، ومرن ثر   قرديمإا للمتعلمرين سرواء فري التعلري  العرام أو التعلري  

و ر يبإرا، وحلرك مرن خرالم واجإرة مسرتندم العالي. ويمكن للمعلر  بعرد حلرك جمر  الواجبرات 
 سرمح  Google Classroom جميلرة وسرإلة التنقرل. وباإلضرافة إلرا حلرك، فرسد خدمرة

للمعلمين ببدء المناقشات علا شبكة اإلنترنت م  طالبإ  باستندام عدد كبير من اللبرات، 
ا عررن لرولك فررسد شررركة جوجررل  ريرد بالتأكيررد نشررر شرربكة واسررعة مرن الفصرروم الدراسررية علرر

قامت شركة جوجل بتقدي  هروا  3402،  وفي عام Google Classroom طري   طبي 
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((، Gmail   Google B,2017التطبيرر  ألي شررنص يمتلررك حسرراب بريررد إلكترونرري 
وسررروا  قررروم المنصرررة الجديررردة بررردم  خررردمات جوجرررل لتنرررزين الوثررراإل  وخررردمات جوجرررل 

 .للحوسبة السحابية م  خدمة جوجل للبريد اإللكتروني
 : األدوات المطلوبة الستندام البرنام 

 شبكة إنترنت 
 حواسيب أو أجإزة حكية 
 Google Classroom مفإوم 

هوه المنصة  تيح للمعلمرين بردود شرك دمر  التكنولوجيرا بشركل أكبرر فري التعلري  
واالستبناء  دريجيا عن األورا  عند  قردي  المرواد التعليميرة و قيري  الطرالب، ووسريلة أي را 

والتوجيررررط التربرررروي الفعررررام والمتابعررررة الدراسررررية المسررررتمرة. المنصررررة  االفتراضرررري للتعرررراود 
 مكن المعلمين أي ا مرن التفاعرل الفروري مر  الطرالب  Google Classroom التعليمية

و وجيإإ  أثناء إنجاز المإام الموكلة إليإ  وهو ما يعطي إضافة نوعيرة للعمليرة التعليميرة 
 التعلمية. 

 وسررريلة سرررإلة السرررتندام واجإرررة الويرررب التررري  جعرررل وسررراإلف  فإررروه الندمرررة  تررريح
المعلمين أسإل و ستح  الثناء. وباإلضافة إلا حلك، فمن الممكن لإروه الندمرة أد 

  حد  فرقا كبيرا في حياة المتعلمين م  الفصوم الدراسية. 
 ( فقررد عرررا بيررلBell,2015 Google Classroom ) بأنررط أحررد  طبيقررات

(Googleالمجانيررة،  رر ) يإرردا إلررا  قرردي  المسرراعدة  فرري 3400  إطالقررط عررام ،
إدارة العمليررة التعليميررة، ويقرردم للمعلرر  جميرر  النرردمات الترري  سرراعده فرري إيصررام 
المحترروى  للمتعلمررين،  بطررر  منتلفررة، و ترريح التواصررل بررين المتعلمررين والمعلمررين، 

و يمترراز  واإلدارة واألهررل، كمررا يسرراعد المعلرر  علررا إجررراء التقرروي  بطررر  منتلفررة،
بسإولة االسرتندام، و قدر رط علرا ربرل جمير   طبيقرات جوجرل األخررى، و  طويعإرا 

 في التعل  بكل سإولة ويسر. 
 ( Bogdan,Andreea,Camelia ,2015)كمررررا  قرررردم بوجررررداد و خرررررود 

Google Classroom   بأنرط ن رام إلدارة التعلري  يإردا  إلرا إنشراء الفصروم الدراسرية
تررروى للمتعلمرررين بشررركل إلكترونررري مرررن خرررالم اإلنترنرررت، وهرررو أحرررد و صرررنيفإا و قررردي  المح

 التعليمية.   Googleالتطبيقات 



 ...أثر التفاعل بين نمطي إدارة المناقشات اإللكترونية  ومستوى السعة العقلية في بيئة الحوسبة 
 زينب أحمد علي يوسف د/

 

 -028- 

( بأنرط ن رام محوسرب قراإل  Teodora& Ioana ,2017وعرفرة  يردورا واونرا )
)جوجرل للتعلرري (  وجميرر     Google Suiteعلرا اإلنترنررت يقروم علررا دمرر   طبيقرات 

   التعل  اإللكتروني وإدارة عمليا ط. ،  ويتح لمستندميط  قديGoogleالتطبيقات 
 Google(  عريفررا لفصرروم جوجررل الدراسررية 3402كمررا قرردمت إيمرراد إبررراهي  )

Classroom  بأنإررا مجموعررة مررن األدوات اإلنتاجيررة المجانيررة  شررملGmail  و طبيرر  ،
ويسرراعد هرروا التطبيرر  علررا  رروفير    Docs،  و طبيرر  جوجررل المسررتندات Driveجوجررل 

ة يكود المعل  فيإا هو المشرا والمدير لتلرك العمليرة حيرث يتراب  طالبرط طروام بيئة  عليمي
الوقت باستندام األجإرزة اللوحيرة، ويسرتطي  متابعرة واجبرا إ  التري يكلفإر  بإرا باالسرتعانة 

وإرسرررررام المالح رررررات  Drive،Docs ،Drawing ،Formsبالتطبيقرررررات األخررررررى مثرررررل 
، كمررا يسررتطي  Google Classroomالم والرردرجات فرري الوقررت الفعلرري مباشرررة مررن خرر

 الطالب  تب  الواجبات الدراسية، و  سليمإا في صفحة الواجبات الدراسية. 
لمسرراعدة المعلمررين والطررالب علررا  Google Classroomوقررد  رر   صررمي  

اال صام بالفصوم الدراسية و تبر  العمليرة التعليميرة بسرإولة، ومرن خاللرط يسرتطي  المعلر  
ام الدراسية في الفصرل الدراسري ويمكرن مرن خاللرط إنشراء الفصروم و وزير  التحك  في المإ

المإام وعمل االختبارات وإرسرام التعليقرات والتقييمرات ومشراهدة كرل شريء فري مكراد واحرد 
 وبشكل فوري وبسإولة. 
  :  Google Classroom خصاإلص ومميزات

ط ومميزا رر Google Classroom رررى الباحثررة أنررط يمكررن  لنرريص خصرراإلص 
 Google C)( Google D ,2017( )Teodora&Ioana,2017وفقرا لمرا يلري:  )

 ( 3402(، )عبد العزيز الحمادي، 2017,
 قدم الشركة التطبي  إلا جمي  المستندمين بشكل مجاني.  طبي  مجاني    : 
 يرررت  اسرررتندام التطبيررر  بشررركل مباشرررر مرررن خرررالم  طبيررر   قررراإل  علرررا اإلنترنرررت   :

يرررتح لمسرررتندميط  الوصررروم إلرررا فصرررولإ  الدراسرررية وإدارة  اإلنترنرررت، األمرررر الررروي
 العملية من أي مكاد أو أي زماد يرنب فيط المستندم 

 يتيح الحوسبة السحابية لمستندمي التطبي   طبي  قاإل  علا الحوسبة السحابة   :
 حميررل الملفررات والوصرروم إليإررا  مررن أي مكرراد فرري العررال  دود  كلفررة أو  جإيررزات 

 دة من جمي  خصاإلص الحوسبة السحابية األخرى. خاصة، و اإلفا
  ال  حتررراا إلرررا  جإيرررزات خاصرررة )أجإرررزة مركزيرررة وبنيرررة   حتيرررة خاصرررة( أو فنيرررين

:    عرراني المؤسسررات التعليميررة ار فررا   كلفررة  جإيررز البنيررة التحتيررة متنصصررين
ألن مة إدارة التعل ، بحيث يجب  وفير كرادر متنصرص ليقروم علرا  حميرل التطبير  
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ر رط فنيررا، وكروا  رروفر جإراز مركررزي، لكرن  طبيرر  جوجرل ال يحترراا إلرا كررل هرروا، وإدا
ويسررتطي  أي معلررر  التعامرررل معررط، ويحتررراا فقرررل إلرررا حسرراب علرررا الشرررركة، وهرررو 

 مجاني، و الدخوم إللا الن ام بشكل مباشر. 
 يرردع  التطبيرر  جميرر  لبررات دعمررط لجميرر  لبررات العررال  وخصوصررا اللبررة العربيررة   :

 ا اللبة العربية دود  الحاجة إلا اشتراكات أو  حديثات خاصة. العال  وخصوص
 يعمل علا جمي  أن مة التشبيل (Windows,Mac, Mobile, ipad ,…. ) 
 يعمرل علرا جمير   المتصرفحات  (Google Chrome ,Internet Explorer 

,…… ) 
  .واجإة التطبي  سإلة االستندام ومألوفة لمستندمي التطبيقات الحديثة 
 طبيقات  للمستندم استندام يتيح Google  األخرى من خاللط دود معوقات . 
  .يتيح  حميل جمي  أنوا   الملفات 
 يسررمح بتوزيرر  صررالحيات للمسررتندمين بمسررتويات ن ررام حمايررة عررالي الجررودة   :

   من حماية البيانات وف  هوه الصالحيات. 
  ح التطبير  الرربل مر  سإولة ربطط والمزامنة م  األن مة األخررى بالمؤسسرة ك يتري

 Web Server, Email Server, Dataمثرل )األن مرة األخررى بشركل مباشرر 
Server ,……( كما يتريح اسرتنراا المرواد والبيانرات فرال أكثرر مرن شركل )PDF 

,Excel .األمر الوي يتيح استندامإا بشكل مباشر في األن مة األخرى ،) 
 طبي  أو المعل  استنراا التقارير بشكل :   يتيح التطبي  لمدير التاستنراا التقارير

سإل ومباشر وطر  منتلفة )نصية، جداوم، رسروم بيانيرة( األمرر الروي يسرإ  فري 
 ا ناح القرارات بشكل سري . 

  بحيث يتيح للمعل  التعامل م  الطلبة بشكل منفررد كرل طالرب خصوصية المتعل    :
فيإرا جمير  األعمرام علا حده، ويتيح لكرل طالرب  إنشراء صرفحة خاصرة برط، يردرا 

المطلوبرررة منرررط، وحلرررك لمسررراعدة المعلمرررين والطلبرررة علرررا االطرررال  علرررا أعمرررالإ  
 الفصلية بسإولة ويسر. 

 يتيح للمعل  إجرراء  ر يرب للفصروم الدراسرية وفر  جردوم  ن ي  الفصوم الدراسية   :
 زمني وبناء علا األولويات والعبء الدراسي، ويتيح للمتعل  عر  المواد بنراء علرا
األولويات التي وضعإا المعل  بحيث  عرر  المرادة العلميرة حسرب أهميتإرا، ويمكرن 
المتعل  من التحك  في واجإرة العرر   الناصرة برط حسرب مرا يرراه مناسربا ومالإلمرا 

 للعمل. 
  من أكثرر األمرور التري يعرانا منإرا المعلمرود فري أن مرة يستندم الن ام العشري   :

ا يترريح التطبيرر  للمعلمررين التعامررل مرر  العالمررات إدارة الررتعل  أن مررة العالمررات؛ لررو
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بالن ام العشري  بكل سإولة ويسر، األمر الروي يتريح لإر  إجرراء التقيري   و صرحيح  
 الواجبات باستندام هوا الن ام 

 يترريح التطبيرر  للمعلرر  والمررتعل  النصوصررية فرري الم إررر العررام للمعلرر  والطالررب   :
 الناصة بإ  بكل سإولة وكما يشاءود.   صمي  صفحا إ  باأللواد وإضافة الصور

 يتيح  التطبير  التعراود برين المعلمرين مرن خرالم التعاود والتكامل بين المعلمين   :
 بررادم الملفررات أو المشرراركة بالملفررات أو  الصررفحات بحيررث ي ررمن التكامررل و قليررل 
  التكرار في المحتوى العلمي، كما يتيح للمعلمين الجدد سإولة الحصوم علرا الردع
الفني وكي ية استندام الن ام بشكل مباشر م  المعنيرين فري جوجرل أو المدرسرة أو 

 بين المعلمين فيما بينإ  
 يترريح التطبيرر  للمعلرر  إضررافة المتعلمررين إلررا االن ررمام إلررا الفصرروم الدراسررية   :

الفصرروم الدراسررية بررأكثر مررن أسررلوب أو طريقررة، وبررولك ي ررمن التنررو  الموجررود فرري 
 يمية ويتيح للمؤسسة ا با  الطريقة التي  ريدها. المؤسسات التعل

 يترريح التطبيرر  اسررتندام اسررترا يجية الررتعل  التعرراوني الررتعل  باألسررلوب التعرراوني   :
 والمشاركة بين الطلبة في المحتوى  والوجبات والتقوي . 

 يتيح التطبير  للمؤسسرات التعليميرة إدارة العمليرة إدارة العملية التعليمية بسإولة   :
 التعليمية بجمي  أركانإا بسإولة دود  عقيد. 

 عرررو   قديميررة  إدراا المحترروى التعليمرري والرردرو  والرردورات بأشرركام منتلفررة(– 
 أفالم فيديو _ ملفات مطبوعة  ونيرها(  

 إمكانية الربل باإلنترنت والربل م  قنوات اليو يوب بشكل مباشر . 
 الواجبرات وإمكانيرة حلإرا إمرا بشركل  يتيح للمعلمين عمل اإلعالنات والتقوي  و حميرل

 مباشر أو عن طري  إعادة  حميلإا وإجراء االمتحانات بشكل مباشر. 
 التواصل بين الطلبة فيما بينإ  وم  المعل ، ويمكن إجراء المدونات والمجموعات . 

:  فري فري الفصرل Google Classroom أد يستندم كي ية يمكن للمعل  
في الفصل لطالبط، ث  علريإ  حلرط فري دفرا ره ، أو فري ورقرة  العادة يعطي المعل  الواجب

خارجيررة، ثرر  يقرروم المعلرر  بتجميعإررا، ومراجعتإررا و صررححإا وقررد يعلرر  عليإررا، ومررن ثرر  
يعيررردها للطرررالب مرررن جديرررد ليقومررروا بالتعرررديل عليإرررا، ثررر  يعررراودد التجميررر  والتصرررحيح. 

Google Classroom ة. يقدم طريقة أسر  وأسإل ألداء هوه المإم 
إد أراد المعلر  إضرافة واجرب معرين للطرالب، عليرط  Google Classroom فري

علا اإلنترنت، ث  يطلرب ” جوجل درايا“ Google Drive أد ي يا صفحة للواجب في
من الطالب الايام بحلإا عن طري  حسابا إ  في جوجل، ث  يكود بسمكراد المعلر  مشراهدة 

في محادثة م  الطرالب ليقروم برالتعلي  علرا  إجابات الطالب بشكل مباشر، ويمكنط الدخوم
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، كمرا يتوجرب علرا ”جوجرل“أعمالإ . وعلا المعلمين والطالب أد يكود لديإ  حساب فري 
 .Google Classroom المعل  أد يسجل في صفحة

بإرروه الطريقررة يصرربح العمررل أكثررر  ن يمررا فكررل ملفررات الطررالب من مررة فرري مكرراد واحررد،  
 التواصل المباشر بين الطالب والمعلمين.أسر ، أسإل، وأكثر فاعلية ب
 : Google Classroom أمثلة لبعب  طبيقات

   يمكن نشر اإلعالنات واالستبيانات واالختبارات للطالب والحصوم علا إجابات منإ
 في الزمن الفعلي.

  ،سررحابة جوجررل درايررا  رروفر للمعلمررين إمكانيررة إرفررا  مسررتندات منتلفررة )نصرروص
م  الواجبات والمشاري  التعليميرة وإرسرالإا لجمير   ديمية(جداوم بيانية، عرو   ق

 الطالب المعنيين.
  مرررن خرررالم كررراميرا الإرررا ف يسرررتطي  المعلررر  التقرررا  الصرررور وإرفاقإرررا مباشررررة إلرررا

 الواجبات اليومية.
 إمكانية إرفا  ملفات PDF .وصفحات اإلنترنت والملفات من التطبيقات األخرى 
 واجبات بشكل يومي للطالب لتن ي  العمل.إمكانية عمل أرشيا للمإام وال 

 : Google Classroomالدراسات السابقة 
( دراسرة هردفت مرن خاللإرا إلرا الوقروا  علرا Kasula,2015أجرت كاسريوال )

( لرتعل  اللبرة االنجليزيرة؛ حيرث قامرت علرا إجرراء Google Classroomمدى جاهزية )
لمتحررردة األمريكيرررة لبيررراد مررردى مقرررابالت شنصرررية مررر  معلمرررين ومعلمرررات فررري الواليرررات ا

، الروي أنرت  عرام Google Classroomاستندامإ   طبيقات جوجرل وخصوصرا  طبير  
،  وقرد بينرت الباحثرة  Google Educationوكونخ  طبي  ي   جمي   طبيقات  3400

أد هرررروا التطبيرررر  المجرررراني يترررريح لمسررررتندميط ربررررل جميرررر  خرررردمات جوجررررل مثررررل البريررررد 
ا، جوجرل فرورم، جوجرل دوكرس  ونيرهرا  ويقردم جمير  المتطلبرات اإللكترونري، جوجرل دراير

التي يحتاا إليإا المعل  في  البرفة الص ية، ويساه  في التواصرل مرا برين المعلر  والمرتعل  
وفي  سإيل العملية التعليمية ن را إلا سإولة التعامل معرط وكونرط ال يحتراا إلرا  جإيرزات 

معلر  إجرراء التقيري  واالمتحانرات للطرالب بشركل خاصة، أو متنصصين  لتحميلط،  ويتيح لل
ميسر وسإل، ويمكن الدخوم إليط من أي جإاز متوفر لدى المتعلمرين والمعلمرين وفري أي 
 وقت وزماد، وأوصت الباحثة ب رورة االهتمام بإوا التطبي ، و جربتط في مساقات أخرى. 

اسررتندام (  دراسررة أثررر 3407كمررا أجرررى محمررد  يسررير، وعبررد المإرردي علررا  )
في  ردريس مرادة مقدمرة فري المنراه  فري  نميرة مإرارات  Google Classroom طبي  

التفكيررر العلمرري  لرردى طلبررة كليررة العلرروم التربويررة فرري جامعررة األردنيررة  واسررتندم الباحثرراد 
( طالبا وطالبة وهرا 22المنإ  شبة التجريبي حيث    التطبي  علا شعبتين؛ األولا بإا )
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( طالبرا وطالبرة وهري المجموعرة ال رابطة، و ر   ردريس 04ية، والثانيرة )المجموعة التجريب
د المجموعرة  Google Classroomالمجموعة التجريبية بالتعلي  اإللكتروني باسرتندام 

ال رررابطة  ررر   دريسرررإا بالطريقرررة العاديرررة.  واسرررتندم الباحثررراد ماياسرررا لمإرررارات التفكيرررر 
ر األحررادي المصرراحب والمتوسررطات الحسررابية العلمرري، كمررا اسررتندما اختبررار  حليررل التبرراي

 Googleواالنحرافررات المىياريررة د لتحليررل البيانررات وقررد أسإرررت الدراسررة إلررا  طبيرر  
Classroom  أثر داللة إحصاإلية لصالح المجموعة التجريبية، وكاد حج  األثرر متوسرطا

 Google علررا   نميررة مإررارات التفكيررر العلمرري. وأوصررت الدراسررة باسررتندام التطبيرر 
Classroom   .في الجامعة 

( لمعرفررة أثررر اسررتندام 3403مررا أجريررت دراسررة  ماجرردة إبررراهي  واحمررد باسررل )
فرري  حصرريل طلبررة قسرر  الحاسرربات لمررادة  Google Classroomالمنصررة التعليميررة 

Image Processing   وا جاهررا إ  نحررو التعلرري  اإللكترونرري   بكليررة التربيررة للعلرروم
( طالبررا باسررتعمام 02د  بررالعرا  و كونررت المجموعررة التجريبيررة مررن )الصرررفة  جامعررة ببرردا

( طالبا بالطريقة التقليديرة، وقرام الباحثراد 07المنصة التعليمية والمجموعة ال ابطة امن )
ببناء أدا ين  االختبار التحصيلا، ومايا  اال جاه نحو التعلي  اإللكترونري و ر  التأكرد مرن 

النتإررراء مرررن  ررردريس المرررادة  العلميرررة و طبيررر  االختبرررار خصاإلصررإا السررريكومترية. وبعرررد ا
معالجررة البيانررات إحصرراإليا  وأسإرررت النترراإل  األثررر اإليجررابي السررتندام المنصررة التعليميررة 

Google Classroom   فررري  حصررريل المجموعرررة التجريبيرررة وا جاهرررا إ  نحرررو التعلررري
 اإللكتروني بالمقارنة م  الطريقة التقليدية. 

 وجرط البحرث الحرالي إلرا اسرتندام نمطرين إدارة المناقشرات   وفي ضوء مرا سرب 
مر فرر (في  –المتمركررز حرروم المجموعررة( ومسررتوى السررعة القليررة )مررننفب  –)الم رربو  

بيئة قاإلمة علرا الحوسربة السرحابية وأثرهرا علرا  نميرة إنتراا النرراإلل الوهنيرة اإللكترونيرة 
 والتن ي  الوا ي. 
 كترونية:  المناقشات اإلل المحور الثاني:

المناقشرة اإللكترونيررة هرري أحررد أسرراليب التفاعرل اإللكترونرري بررين المتعلمررين علررا 
الحوار و بادم األفكار حوم موضوعات المقرر، ومساعدة بع رإ  بع را فري  نفيرو المإرام، 
وحل المشكالت التعليميرة التري  رواجإإ  فري أثنراء الرتعل . والمناقشرة هري األسرلوب األكثرر 

  في مجموعات صبيرة، حيث   بادم األفكار واآلراء بين أع اء المجموعة شيوعا في التعل
 (223، 3442)محمد عطية خميس، 

( هررري منتررردى  ت رررمن 3443،022ويعررررا إسرررماعيل المناقشرررة اإللكترونيرررة )
محادثررات إلكترونيررة قاإلمررة علررا التفاعررل المتبررادم بررين المشرراركين والتعرراود فرري عررر  
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علمية والتعليمية، ومساعدة المتعلمين في التبلب علا المشكالت المعلومات وإبداء اآلراء ال
 الزمنية والمكانية لتوقيت المناقشة، مما يؤدى لمواجإة المواقا التعليمية بنشا  وجدية. 
 عررد المناقشررات اإللكترونيررة احررد االسررترا يجيات الترري  ررت  مررن اجررل التفاعررل بررين 

ويكود عاد او التفاعل الكترونيا عن طرير   الطالب وبع إ  البعب وبين الطالب والمعلمين
حلقات النقاش التي  ت  من خالم الويب أو من خرالم أحرد التطبيقرات المنتلفرة، و رت  هروه 
المناقشررات إمررا بطريقررة متزامنررة أي فرري وقررت واحررد أو بطريقررة نيررر متزامنررة فرري موضررو  

، 3402يوسرف (، وفري هروا اال جراه يؤكرد )وليرد 3-03، 3402محدد )جمام الشررقاوي، 
( علررا أد اسررترا يجية  المناقشررات اإللكترونيررة  عررد مررن إحرردى اسررترا يجيات 342 -033

التفاعل وطراإلقط التي  سمح بتبادم األفكار داخل سيا  واحد مقدم عرن طرير  المعلر  الروي 
 يقوم بدور اليسر، و سمح لكل فرد بالمساهمة بأفكاره و بادلإا م  اآلخرين. 

اقشات اإللكترونية إجراإليا في هوا البحرث "إحردى اسرترا يجيات  عرا الباحثة  المن
الررتعل  والتعلرري  اإللكترونرري الترري  نفررو مررن أجررل  حقيرر  التفاعررل بررين أفررراد مجتمرر  الررتعل  
إلكترونيررا عررن طريرر  حلقررات النقرراش الترري  ررت  مررن خررالم اإلنترنررت أو مررن خررالم  طبيقررات 

ديرها المعلر  ويرتحك  فيإرا، أي  عتمرد علرا المنتلفة، و ت   هوه المناقشات إما م ربوطة ير
إدارة المعلر  للحرروار حروم أحررد موضروعات الررتعل   ويطلر  عليإررا أحيانرا المناقشررات المقررادة 

؛ أو  ررت  بطريقررة المناقشررات المتمركررزة حرروم Instructor Led Discussionبررالمعل  
  مسرتوى الرتعل  المجموعة وها يديرها ويتحك  فيإا ويسرطر عليإرا الطرالب أنفسرإ  لتحقير

المطلرروب واالننرررا  فرري عمليررة الررتعل ، ويطلرر  علإررا أحيانررا المناقشررات المقررادة بررالطالب 
Students Led Discussion  

( إلرا أننرا فري Carol B Macknight,2000 شرير دراسرة كراروم ماكنايرت )
وا حاجررة إلررا أد يكتسررب طالبنررا المعرفررة وأد يمارسرروا المحاكررات العقليررة، فيجررب أد يكونرر

قررادرين  فحررص العالقررات المنطايررة بررين الجمررل والىبررارات وأد يكونرروا قررادرين نلررا بنرراء 
المناقشررات واحترررام وجإررات الن ررر المنتلفررة والن ررر إلررا ال ررواهر مررن منرراسير متعررددة كمررا 
يجب أد يكود لديإ  قدر مرن المرونرة يسراعده  علرا إعرادة التفكيرر حينمرا يقروده  العقرل 

 لولك. 
( أد هنراك حاجرة Xia, Fielder,&Siragusa,2013و خررود )ويشير إكسيا 

للعمل بنشا  لتعزيز المشاركة فري حلقرات النقراش، ويجرب  روفير الحرافز للطرالب للمشراركة 
فررري مناقشرررات مثمررررة ول رررماد أد  كرررود هررروه المشررراركات منتجرررة وفعالرررة، إال أنرررط يوجرررد 

فري المناقشرات،  أولإرا:    ضابطين رإليسيين في البحو  التري أجريرت مرؤخرا علرا المشراركة
كي يرررة ضرررماد االسرررتمرار فررري المشررراركة فررري المنتررردى، والثانيرررة:   كي يرررة ضرررماد جرررودة 

 المناقشات وفعاليتإا. 
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( أد هنرراك اثررر الخررتالا أسرراليب 3443وهرروا مررا أكد ررط دراسررة )شرريماء صرروفي، 
ة و نمية التفكيرر المناقشات اإللكترونية في بيئات التعل  القاإل  عبر الويب علا بناء المعرف

 لدى طالب  كنولوجيا التعلي  بكليات التربية النوعية. 
 مزايا استندام المناقشات اإللكترونية ما يلي:  

  يا بعد التفاعل االجتماعي إلا بيئة التعل  اإللكتروني؛ مما يإيرئ بيئرة  فاعليرة  
  سمح للطالب بالتعبير عن  راإلإ  وأفكاره  بحرية. 

 ين المتعلمين، و جعلإ  يتشاركود في األفكرار والمعرارا المنتلفرة؛  زيد من األلفة ب
ممررا يسرراعد علررا عررالا النجررل واالنطررواء لرردى بعررب المتعلمررين، ويشررجعإ  علررا 

 مشاركة زمالإلإ . 
  عمل علا  وسي  خبرات المتعلمين من خرالم عرر  أفكراره  و راإلإر  المنتلفرة فري 

كثررر مررن زاويررة وبررر ى منتلفررة الموضررو  الواحررد؛ ومررن ثرر  ينرراقش الموضررو  مررن أ
 و فسيرات شنصية متعددة. 

  ترريح الفرصررة للطررالب للمناقشررة والحرروار بعيرردا عررن حجرررات الدراسررة، فرري جررو نيررر 
رسررمي يسررمح لإرر  بالحريررة التواصررل فرري أي وقررت ومررن أي مكرراد بصررورة متزامنررة 

 ن. ونير متزامنة؛ مما يؤدى إلا ديمومة التواصل والتفاعل بين الطالب والمعلمي
   سإ  المناقشات اإللكترونيرة فري حرل بعرب المشركالت التعليميرة؛ مثرل زمرن الرتعل 

المحردد، والرروي ال يروفر الوقررت الكرافي للنقرراش والحروار داخررل حجررات الدراسررة، كمررا 
 يساعد الطالب علا التواصل م  المعل  خارا أوقات الدراسة. 

 يرة  عمرل علرا  نميرة المإرارات  ؤكد نتاإل  الدراسات السابقة أد المناقشات اإللكترون
الحيا ية ومإارات التواصل االجتمراعي، ومإرارات التفكيرر المنتلفرة، كمرا  نمرا لردى 

 الطالب روي التعاود والعمل الجماعي. 
 أنوا  المناقشات اإللكترونية:  

، 3444حيررث يوجررد أنررروا  عرردة للمناقشررة اإللكترونيرررة كمررا حررددها الحصرررري ) 
020-020  :) 
لقصرريرة:   وهررا  حررد  بررين أحررد المتعلمررين والمعلرر  أو بررين المتعلمررين المناقشررة ا .0

أنفسإ  بسشراا المعل  و دور لفترة زمنية قصيرة ال  تجراوز خمرس دقراإل  و سرتندم 
نالبا لتوضيح بعب المفاهي  أو استنالص بعب المعلومرات مرن خريطرة أو شركل 

 أو رس  بياني. 
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سرة بالكامرل وقرد  صرل إلرا سراعة، وال المناقشة الطويلة:   وقد  سرتبر  وقرت الجل .3
بررد أد  كررود مبنيررة علررا معلومررات السررابقة لرردى المتعلمررين فرري الموضررو  الرروي 

 سيجرى مناقشتط. 
( المناقشررات  اإللكترونيررة 3404وصررنف جمررام  الشرررقاوي، والسررعيد مرررزو  )

 إلا:  
ي  المناقشات الموجإة:  و عتمد علا طرري المعلر   ألسرئلة وفر  ن رام معرين و شرج .0

الطررالب علررا اإلجابررة عليإررا ممررا يسررإ  فرري  ن رري  العالقررة بررين المعررارا،  ثبيررت 
 المعلومات، ويتدخل المعل  لتوضيح النقا  البام ة.

المناقشة الجدلية االستكشافية:  وفيإرا يطرري المعلر  مشركلة محرددة للطرالب وطرري  .3
إ  أسرررئلة حولإرررا  سررراعده  علرررا اسرررتدعاء معلومرررات سرررب   علمإرررا و ثيرررر خبررررا 

 ومالح ا إ  واكتشاا العالقة بين األفكار. 
المناقشة الجماعية الحرة:  وفيإرا يتنراقش الطرالب فري موضرو  يإمإر  ويحردد قاإلرد  .2

لإرر  يوجررط المناقشررة أو يترريح أكبررر قرردر مررن المشرراركة، والتعبيررر عررن الرررأي دود 
 النروا عن موضو  المناقشة. 

 ) زامنية ونير  زامنية(.المناقشات اإللكترونية من حيث أن مة التواصل 
فإي مناقشات  ت  في الوقت الحايقري ) نري(، أمرا المناقشرات نيرر المناقشات التزامنية 

المتزامنة هي المناقشات التي يمكن للطالب أد  شارك في أي وقت، و عطا الطالب المزيد 
الفكررة من الوقت للتفكير في الموضو  قيد الدراسة والبحث عن المزيد من المعلومات حروم 

حيث يمكن لكل متعل  أد يستجيب ويعر  وجإة ن ره في الوقت الوي يناسبط، كما  عطرا 
 فرصة أكبر لتأمل الفكرة و حليلإا، و زيادة الوعي حوم الموضو . 
المناقشات المن مة وها التي المناقشة من حيث هيكلتإا )من مة ونير من مة(: 

ضررح والسررعي الررداإل  لررربل المناقشررات بإرروه لإررا مقرردما ويررت  فيإررا  حديررد األهررداا بشرركل وا
األهرداا، أمررا المناقشرات نيررر المن مررة أ العفويرة فإرري التري  نشررأ  لقاإليررا مرن خررالم طررري 

 .Al –Shalch,2009)فكرة  ستدعا العديد من األسئلة حولإا )
المتمركرزة حروم  –المناقشات اإللكترونيرة مرن حيرث نمرل إدار إرا )الم ربوطة 

 المجموعة(.
:   وهرررا المناقشرررة التررري يرررديرها المعلررر  ويرررتحك  فيإرررا، Controlledم ررربوطة  .0

ويف ل استندام هوا المستوى م  المجموعات الكبيرة نسبيا، لتقدي  الرجر  وإثرراء 
 (.323، 3442المادة الدراسية )محمد عطية خميس 
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(  أد المناقشرررة الم ررربوطة التررري يرررديرها المعلررر  Stevens,2008ويؤكرررد سرررتفينت )
الموضررو  مررن فبررل المعلرر ، وهررو الرروي يسرريطر علررا ا جرراه المناقشررة، و  وفيإررا يطررري

يدرب طالبط علا التفكير االستقراإلي الوي ينتقل مرن الجرزء إلرا الكرل ويرؤدى للوصروم 
 إلا نتاإل  محددة، ويحدد وين    وقيتات المناقشة حوم كل فكرة أو موضو . 

:  حيررث  ررت  Group Centeredالمناقشررة الحرررة المتمركررزة حرروم المجموعررة  .3
بحرية في أي ا جاه بدود  حك  المعل   ويديرها الطالب أنفسرإ  ويوجإونإرا نحرو 
فكرة ما، و عين المجموعة قاإلد لإ  ليقوم بدور الميسر لعملية المناقشة، ويشرج  
زمررال ه علررا المشرراركة ويسررتعر  أف ررل األفكررار، ويقرردم  لنيصررا فرري نإايررة كررل 

ب،  وقررد يسررجل ردود فعررل طالبررط ليكررود مرجرر  نقرراش، والمعلرر  يقرروم برردور المراقرر
 (.Dusinberre,2015عند  قيي  أداإلإ  في مناقشة الحقة )

وفرري هرروا الررنمل مررن المناقشررات يجررب  رردريب الطررالب كي يررة قيررادة المجموعررة 
واإلشررراا علرررا عمليررة النقررراش والمشررراركة والتأكيررد علرررا ضررررورة أد يترروفر فررري النإايرررة 

خو في االعتبار أد بعب الطالب قرد يحتراجود لردعمات  عليميرة المناقشة إنتاا فكرى، واأل
 قدم لإ  من قبل زمالإلإ ، وأد ي   بعب المبادئ التوجيإية فري بدايرة المناقشرة ويكرود 
التوجيرررط نحرررو  حقيررر  نتررراإل  معينرررة، وأد يتأكرررد مرررن أد الجميررر  قرررد عبرررروا عرررن أفكررراره  

(Robb,2015) 
ا أد نمل المناقشة المتمركرز حروم ( عل (Soranno,2010بينما يؤكد سورانو 

المجموعة يستلزم الحرص علا موضرو  الجلسرة، وأد يسرعا قاإلرد المجموعرة إلرا أد يعيرد 
سرريا  المناقشررة إلررا الفكرررة األساسررية  إحا جنحررت المجموعررة عنإررا، كمررا يجررب عليررط أد 
ة يوضح األفكار التي يستشعر أد بإا نمو ، ويربل األفكار بع إا البعب، ويطرري أسرئل
  شج  علا العصف الوهني، ويستندم التعزيز اإليجابي ألنط وسيلة لتشجي  المشاركة. 

وقررد أكرردت عرردة دراسررات علررا أهميررة المناقشررات اإللكترونيررة عبررر الويررب، سررواء 
المتزامنة أم نير المتزامنة وأهمية  وسيفإا في التعلي  والتعل ، وهروا مرا أكردت عليرة دراسرة  

ي  اسرتإدفت اسرتندام المناقشرات نيرر المتزامنرة عبرر الويرب التر Kay ( 3442"كراى " )
لتعلرري  برررام  العرررو  التقديميررة لطررالب  المرردار  الثانويررة، وأوضررحت الدراسررة، أد قرردرة 
الطررالب علررا فإرر  الموضرروعات قررد زادت مقارنررة بالطريقررة التقليديررة لترردريس الموضرروعات 

قشررة عبررر اإلنترنررت مرر  أقرررانإ  فرري نفسررإا فررالطالب أكثررر ار ياحررا و علمررا باسررتندام المنا
 (.Bya,& Rallis,2009الطريقة التقليدية )
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بالنسرربة لمإررام مرردير النقرراش يجررب أد يقرروم بمررا يلرري:   )محمررد عطيررة خمرريس، 
3402 ،327-322) 

وحلرررك عرررن طريررر   شرررجي  المتعلمرررين علرررا البررردء والمشررراركة،   الترحيرررب والتشرررجي : -
وين   ررواجإإ  مشرركالت وإخبرراره  بمررا يجررب والتقرردم فرري المقرررر ومسرراعدة الطررالب الرر

 عملط بشكل صحيح. 
وحلررك عررن طريرر   حديررد عرردد المشرراركات المطلوبررة مررن    وضرريح األهررداا إنجازهررا: -

المتعلمرررين ونوعإرررا، و وضررريح متطلبرررات  سرررجيل الررردخوم ووضررر  الرسررراإلل، و حديرررد 
رسرراإلل، المنرجررات المتوقعررة  مررن المناقشررة بدقررة، وحررث المتعلمررين علررا الرررد علررا ال

 وكولك  حديد التوجيإات والتعليمات التي يجب علا المتعلمين ا باعإا. 
عرررر  التعليمرررات والتوجيإرررات واالسرررترا يجيات:   وحلرررك عرررن طريررر  اقترررراي األفكرررار  -

واالسررتر يجيات الترري  سرراعد المتعلمررين علررا متابعررة أعمررام المقرررر، ويوضررح المعلرر  
كل منإ ، و حديد أوقات وجودة علا النل،  ادوار المتعلمين، والمإمات التي يقوم بإا

و وجيرررط المتعلمرررين نحرررو الحصررروم علرررا  بويرررة راجعرررة علرررا رسررراإللإ  مرررن زمالإلإررر  
 منصص لة درجة، و حديد ضوابل المناقشة. 

إدارة المناقشررررة و نسرررري  الجإررررود:   وحلررررك عررررن طريرررر   شررررجي  المتعلمررررين علررررا   -
مطلرروب، و شررجي  وجإررات الن ررر المشرراركة، والمحاف ررة علررا المناقشررة فرري اال جرراه ال

المتعددة، ومراعاة الفرو  الفردية بين المتعلمين، وإدارة المناقشة، وقيادة المجموعات 
 و ن ي  المشاركات، والتأكد من أخو كل متعل  لدورة في النقاش. 

 زويد المتعلمين بالتبوية الراجعة المناسبة:   وحلك عن طري  اإلجابرة علرا أسرئلتإ ،  -
 بتبوية راجعة موقو ة عن أنشطتإ  وعن أعمالط المنجزة خالم أسبو . و زويده  

المراقبرررة والتوجيرررط والرررتحك :   وحلرررك عرررن طريررر  التأكرررد مرررن عرررده هيمنرررة  قلرررة مرررن  -
المتعلمين علا النقاش، وقرراءة كرل الرسراإلل عرن طرير   وجيرط أسرئلة رياديرة وإعطراء 

السررلبية والعدوانيررة، و وجيررط وقررت كرراا لةجابررة عنإررا، ومراقبررة التفرراعالت والرسرراإلل 
 المتعلمين  الوين فقدوا مسار المناقشة، والتقليل من الإجوم بين المشاركين. 

وحلررك عررن طريرر  مسرراعدة المتعلمررين علررا الوصرروم   لمشراركة والتزويررد بالمعلومررات:ا -
للمعلومرررات بأنفسرررإ ، ودعمإررر  بالمعلومرررات التررري  سررراعده  فررري إكمرررام التكليفرررات، 

 طة في المناقشة والمشاركة واللبة و داب الشبكة. والمشاركة النش
وحلرررك عرررن طريررر  أنمرررا  التفاعرررل فررري المنترررديات  المناقشرررات   الررردع  والمسررراعدة: -

اإللكترونيرة، ومسرراعدة المتعلمررين فرري التبلررب علرا المشرركالت الفنيررة الطارإلررة، وكررولك 
  شجيإ  علا التفكير التأملي واالبتكارى، و بناء المعرفة. 
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وحلررك عررن طريرر  متابعررة األرشرريا ومراجعررة المشرراركات وحفرر  الرسرراإلل،    التحريررر: -
ف ال عن إضافة األع اء وحوفإ ، و ناية المحتوى وحوا الرسراإلل ال رنمة  ونيرر 

 المناسبة واإلعالنات، والمحاف ة علا السجالت  المشاركين و حديثإا. 
ات المتعلمررين كميررا وحلررك عمررن طريرر   حديررد أسرراليب  قرروي  مشررارك  التقرردير والتقرروي : -

وكي يا، و قوي  المناقشة وعرر   قريرر عنإرا بمرا يوضرح للمتعلمرين أداءهر  للمإمرات  
 التعليمية، ومطابقة نوا   التعل . 

 وحلك عن طري  إنإاء المناقشة، ونلقإا في الوقت المحدد.  البل :  -
ات وقد استفادت الباحثة من العرر  السراب  برالتعرا علرا اسرترا يجيات المناقشر

اإللكترونيررررة، وخطوا إررررا، ومميزا إررررا، و الشرررررو  الواجررررب مراعا إررررا، و حديررررد دور مرررردير 
 النقاش. 

 : دور المتعل  في المناقشة اإللكترونية
لكررري  حقررر  اسرررترا يجية  المناقشرررة الجماعيرررة اإللكترونيرررة اشرررتراك المتعلمرررين 

 (30-34، 0330كما حددها طنطاوي ) يليوإيجابيإ  يشتر  ما 
عرردد المتعلمررين فرري البيئررة قلرريال، ليترراي الفرصررة أمررام المررتعل  االشررتراك فرري أد يكررود  -

 عملية النقاش، فزيادة عدد يمثل عابة في استندام النقاش في التعلي . 
أد يكود لدى المتعل  دراية عن الموضو  المرراد مناقشرتط لكري يتمكنروا مرن االشرتراك،  -

القرراءة واالطرال  وجمر  المعلومرات ومن ث  ينببي علا المعل   كليا المتعلمرين علرا 
 والبيانات المتصلة بالموضو  الوي  دور حولط المناقشة. 

أد يعرررد المعلررر  أسرررئلة مناسررربة حررروم الموضرررو   إعرررداد متقنرررا بحيرررث  كرررود مبسرررطة  -
ومتتابعررة وهادفررة، ومنررو  الرروي ال يحمررل بررين طيا ررط اإلجابررة بررل  رردف  إلررا التفكيررر 

 واالستقصاء وحب االستطال . 
بدود المعلر  ملنصرا لكرل نقطرة بعرد مناقشرتإا مرن خرالم أداة التفاعرل اإللكترونري  أد -

 بحيث  نتإي المناقشة بكتابة الملنص كامال. 
و شررير الباحثررة خررالم بحثإررا الحررالي أد المناقشررات اإللكترونيررة كسحرردى اسررترا يجيات  -

إا مرا هرو متراي التعل  القاإل  علا اإلنترنت، والتي أصبح لإا العديد من التطبيقات، من
مجانا علا شبكة اإلنترنرت، مثرل المنترديات والمواقر  اإللكترونيرة المجانيرة، ومنإرا مرا 
يسررتلزم دفرر  مقابررل السررتندامط خاصررة فرري بيئررة الررتعل  االفتراضرري داخررل المؤسسررات 

المتراي بجامعرة الطراإلف  أو نيرهرا  Blackboardالتعليمية والتدريبية المعتمدة مثرل 
تاحررة حيررث إنإررا  سررإ  فرري  طرروير العديررد مررن الجوانررب المعرفيررة مررن التطبيقررات الم

والمإارية، لمرا لإروه االسرترا يجية مرن أهميرة ودور كبيرر فري  نميرة المعرارا و طروير 
مإارات المتعلمين، جاء هوا البحث لمعرفة إدارة المناقشات اإللكترونية  م  مسرتويات 



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -222- 

إررا علررا  منرجررات ونرروا   الررتعل  السررعة العقليررة فرري بيئررة الحوسرربة السررحابية  و نميت
 المنتلفة.

 األسس الن رية التي  قوم عليإا المناقشات اإللكترونية:  
 رى الباحثة أد هنراك حاجرة للعمرل بنشرا  لتعزيرز المشراركة فري حلقرات النقراش، 
ويجب  روفير الحرافز للطرالب للمشراركة فري مناقشرات جرادة ومثمررة ل رماد فعاليرة وجردوى 

 حقيرر  أهرردافإا، إال أنررط يوجررد   حررديات  رإليسررية فرري البحررو  الترري   لررك المناقشررات فرري
أجريت مؤخرا علا المشاركة فري المناقشرات، ومرن هروه التحرديات كي يرة ضرماد االسرتمرار 
فررري المشررراركة مرررن قبرررل الطرررالب المنتلفرررة علرررا النرررل المباشرررر، وكي يرررة ضرررماد جرررودة 

كنولوجيررا اال صرراالت الترري  شررمل المناقشررات وفاعليتإررا، كي يررة ضررماد جررودة التطبيقررات و 
 من ومة المناقشات اإللكترونية و حت نإا. 

وهوا ويح ا التوجط نحو  وسيا المناقشات اإللكترونية في التعلري  بتأييرد العديرد 
( Cognitive Learning Theoryمرن ن ريرات الرتعل ، منإرا ن ريرات الرتعل  المعرفري )

ن خالم جودة الطراإلر  والممارسرات التري  يقروم والتي  فتر  أد جودة نوا   التعل   أ ا م
بإررا المررتعل  بشررري المعلومررات لزميلررة، وأد شررري وجإررات الن ررر المنتلفررة يررا ا مررن خررالم 

( 20، 3402عمليرررات التفاعرررل برررين المشررراركين فررري الموقرررا التعليمررري )ممررردوي الفقرررا، 
  Activity Theoryويردع  اسرتندام اسرترا يجية المناقشرات اإللكترونيرة ن ريرة النشرا  

الترري  عررد مررن الن ريررات الداعمررة للررتعل  اإللكترونرري بصررفة عامررة والمناقشررات اإللكترونيررة 
خاصررة، و حرردد هرروه الن ريررة سرربعة عناصررر رإليسررية لنجرراي المناقشررات اإللكترونيررة هرري:  
 حديرررد الموضرررو ، ثررر  الإررردا مرررن المناقشرررة، ثررر  األدوات المسرررتندمة فررري المناقشرررة، ثررر  

د  فيط المناقشة ث   حديد قواعد كي ية إجراء الحوار والنقاش، ث   قسي  المجتم  الوي  ح
المإام و حديد دور كل ع و في المجموعة في انجاز العمل، وأخيرا نا   عمليرة المناقشرة 

( وبررولك  رردع  هررروه Baker,2010.21الرروي ي إررر صررورة منتجررات  عليميررة  للطررالب )
كنرو  مرن األنشرطة التشراركية التري يمكرن أد  الن رية بشكل واضرح المناقشرات اإللكترونيرة

  قوم عليإا الن   التعليمية لتحقي  أهداا  عل  الطالب والمتعل  عن بعد. 
كرولك يؤكرد هروا التوجرط نحرو  وسيرا المناقشرات اإللكترونيرة فري التعلري  الن ريررة 

يرة ( التي  شير بأد الرتعل  عملSocial Constructvist Theoryالبناإلية االجتماعية )
نشطة  حد  في كثير مرن األحيراد فري إطرار السريا  االجتمراعي، و ركرز البناإليرة علرا إد 
المتعلمررين يبنررود المعنررا النرراص بإرر  مررن خررالم وجإررة ن ررره  الناصررة للمعرفررة، وأنإرر  
نشررطود وليسرروا سررلبيود، فإرر  يبنررود فإمإرر  مررن خررالم نشرراطإ  و فرراعلإ  مرر  األدوات 

والرتعل  وفقرال لإروا هرو عمليرة نشرطة وفعالرة والمرتعل   فيإرا  و طبيقات بيئة التعلي  والرتعل ،
فرري حاجررة مسررتمرة للتفاعررل االجتمرراعي إلي رراي فإمررط  لنبرررات الررتعل  والوصرروم للمعنررا. 
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و ؤكررد كررولك علررا أد المررتعل  هررو محررور عمليررات الررتعل ، حيررث يتفاعررل مرر  أقرانررط لبنرراء 
اال جرراه البنرراإلي يجعررل المررتعل  يتبرر  المعرفررة وخبرا ررط، أد  صررمي  العمليررة التعليميررة وفرر  

استرا يجيات  عليمية  علميرة نيرر  قليديرة ومرن أهمإرا اسرترا يجيات المناقشرة اإللكترونيرة. 
(Grant &Minis ,2009,343-360 ) 

يردع  ن ريرات:  الرتعل  البنراإلي االجتمرراعي  الحراليوفري حات السريا  فرسد البحرث 
Social Constructvist Theory) الررتعل  المعرفرري  (،و ن ريررةCognitive) 

Learning Theory ون ريررة الررتعل  عبررر الشرربكات؛ الترري اقترحإررا أندرسررود؛ ن ريررة ،)
الدافىيررة، ون ريررة الررتعل  المرروقفي الترري اقترحإررا هايرردر  السررتر يجية المناقشررة اإللكترونيررة 

 والتعل  المستند إلا بيئة شبكة اإلنترنت. 
 أهمية المناقشات اإللكترونية: 

 مكن   لنيص  أهمية المناقشات اإللكترونية  في النقا  التالية. ي
 حسرربن الفإرر .  مكررن المناقشررات اإللكترونيررة الطررالب علررا  وضرريح فإمإرر  للمفرراهي   -

 األساسية في سيا  المناقشة م  الطالب اآلخرين. 
و بناء البرراهين.  تريح المناقشرات اإللكترونيرة فرصرة لتحليرل اآلراء المسرتدلة لمنطر  أ -

لحجررة معينررة والرردفا  عررن الرررأي، وقررد  كررود الحجررة فرري صررورة مرفقررات أو مررواد حات 
 صلة. 

بنرراء المعرفررة.  سرراعد المناقشررات علررا فإرر  أعمرر  لموضرروعات الررتعل ، مرر  إمكانيررة  -
  طبي  المعرفة في سياقات منتلفة، و كوين معاني جديدة. 

ة الطرالب مرن الرتعل  مررن  نميرة مإرارات العمرل الجمراعي.  مكرن المناقشرات اإللكترونير -
 بع إا البعب، و بادم المعرفة والنبرة، و قدي  الدع  والمساعدة لبع إ . 

 نميرة التفكيررر النقرردي.  شررج  المناقشررات اإللكترونيرة الطررالب علررا المشرراركة البنرراءة  -
و حليررل األفكرررار والمفرراهي  والفلسرررفات والعمليررات واإلجرررراءات و شرركيل اآلراء، الررردفا  

 عنإا. 
مجتمعات معرفية.  سإ  المناقشات اإللكترونية في  نمية الشعور باالنتمراء إلرا  خل  -

مجموعة لإ  نفس األهداا، من أجل  عزيز التعل  مما يسإ  في بنراء المعرفرة بشركل 
 (.Chu Yeh,2010جماعي )

 السعة العقلية:   المحور الثالث:
ثرل  كروين المعلومرات  عد السعة العقليرة المكرود النشرل مرن العقرل البشررى التري  م

و ناولإررا وكي يررة خزنإررا واالحتفررا  بإررا واسررترجعإا متررا مررا يحترراا الفرررد بحيررث  ن ررر إلررا 
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األنشطة العقليرة علرا إنإرا متصرلة مر  النشرا  المعرفري الروي يمارسرط الفررد فري المواقرا 
 الحيا ية المنتلفة. 

إلرا المعرفرة  و ؤدي السعة العقليرة دورا مإمرا فري عمليرة الرتعل  وهري مفإروم يعرود
حوم العمليات ومكونات الواكرة و ستندم لوصف المعرفرة حروم كي يرة ومترا ولمراحا ينرزد 
الفرررد ويسررترج  المعلومررات و لعررب الررواكرة دورا كبيرررا فرري نجرراي عمليررة الررتعل  واد السررعة 
العقليرة كأحرد محررددات عمليرة التفكيررر والرتعل  إح أنإررا  قروم بمعالجررة واسرترجا  المعلومررات 

 عن قيامإا بالعمليات واألنشطة المعرفية التي  ت  في الواكرة.  ف ال
 :  Mental Capacity مفإوم السعة العقلية
( السرعة العقليرة بأنإرا أقصرا عردد مرن p.1970.502) Pascualيعررا بسركام 

المنططات العقلية النشطة التي يصنفإا المتعل  في حاكر ط أثنراء أداء المإرارة أو المإمرة، 
لة  عررن وضرر  المعلومررات لوقررت محرردد وإجررراء بعررب العمليررات باسررتندام هرروه وهررا مسررئو 

المعلومرات، أي أنإررا جررزء محرردود مررن الررواكرة يرت  فيإررا معالجررة كررل المعلومررات المسررتقبلية 
والمسررترجعة مررن المررتعل  فرري نفررس الوقررت، وبررولك  حمررل أكبررر عرردد مررن المنططررات الترري 

قلرررري للمررررتعل ، و عرفإررررا هيررررا المررررزرو   يمكررررن لإرررروه السررررعة أد   رررريفإا فرررري السررررلوك الع
( بأنإا أحد العوامل األساسرية فري معالجرة المعلومرات  و فسريرها و نزينإرا، 3442،000)

و مثل أقصا عدد من الوحدات المعرفية أو المنططات العقلية التي يستطي  الفررد التعامرل 
 معإا، أو  ناولإا في وقت واحد أثناء معالجة المعلومات. 

( السعة العقلية علرا أنإرا مقردار المعلومرات التري 70، 3447إار ربي ،و عرا )أن
 سررتطي  الطالبررة  ر يبإررا و ن يمإررا و جميعإررا فرري حاكر إررا والتعامررل معإررا أثنرراء اكتسررابإا 
لمسررتويات  علرر  المفرراهي  العلميررة المقدمررة لإررا و قررا  باختبررار األشرركام المتقاطعررة لجرراد 

 باسكاليوني. 
( بأنإرا القرردرة علرا ا نرراح 2008,22)Myron et alود ويعرفإرا مرايرود و خررر 

القرار والعمل بكفاءة م  القدرة علا معرفة مسرببات األشرياء، ووضر  خطرة لحرل المشركلة، 
( بأنإرررا قررردرة اإلنسررراد علرررا ا نررراح القررررار واألداء 2010,12)  Scottبعرفإرررا سررركوت 

الت فرري أسررر  وقررت والكفرراءة المعرفيررة و فإرر  جوانررب األمررور ووضرر  النطررل وحررل المشررك
 ممكن. 

( علا أد السعة العقلية أو الواكرة العاملة عندما يت  2105,31)  Billويؤكد بيل 
 حميلإا بكمية كبيرة من المعلومات  فو  طاقتإا التشبيلية  قل بالتالي كفاء إا مما يتر ب 

 علية اننفا  مستوى األداء. 
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 راإليوا بأنإا: ولبر  هوا البحث يمكن  عريا "السعة العقلية" إج
قدرة الطالب علا معالجة و نسري  و ن ري  المعلومرات والمفراهي  العلميرة التري  قردم 
لرط مرن خرالم الحوسربة السرحابية  بشركل يسرمح لرط بزيرادة كفاإلترة علرا الفإر  واالسررتيعاب 
وإدراك العالقررات بررين  لررك المعلومررات لشرربل حيررزاو أقررل فرري حاكر ررط بشرركل يررؤدي إلررا نترراإل  

 داء.أف ل في األ
 أنوا  السعة العقلية:  

 Mental( MSيوجد نوعاد أساسياد للسعة العقلية هما السعة العقلية التركيبية )
Capacity Structure( والسررعة العقليررة الوسي يررة ،MF )Mental Capacity 

function( السررعة العقليررة الوسي يررة ،MF متبيررر عقلرري يتررأثر بت رراعا العوامررل مثررل )
، الدافىيرة، واألسرلوب المعرفري، وعنرد الايرام بحرل مشركلة مرا  حرت شررو  اإلجإاد، والتعب

االختبار وضبل الوقت، و عقيرد المإرام يكرود اسرتندام السرعة العقليرة الوسي يرة أف رل مرن 
للمتعلمرين، وقرد لروح   Mental Power السرعة العقليرة التركيبيرة لحشرد الطاقرة العقليرة 

يررررات بزيرررادة كفررراءة السرررعة العقليرررة الوسي يرررة. زيرررادة أداء المتعلمرررين فررري منتلرررف المتب
(Niaz,1991 ،3442(، )محمد بدوى.) 

فرري ضرروء مررا سررب  يت ررح أد السررعة العقليررة عامررل مررؤثر فرري كي يررة التعامررل مرر   
المعارا والمعلومات، حيث يوجد نو  من السعة اإلدراكية ينتلف فيإا األفراد بشكل واضح، 

و  طاقتإررا يمثررل عررامال مشررتركا بررين العوامررل الترري وأي إرهررا  لإرروه السررعة أو  حميلإررا فرر
 سبب الصرعوبات التري  رواجإإ  أثنراء حرل المشركالت، ومرن الصرعب  بييرر السرعة العقليرة 
 بييرا ماديا أو ملموسا، بل يمكن زيادة كفاء إا في  شبيل ومعالجة المعلومرات عرن طرير  

حات معنرا، فرولك ال يمثرل   نسي  و ن ي  المعلومرات والمفراهي  العلميرة فري صرورة وحردات
 حمال زاإلدا عليإا، مما يجعل عملية فإ  واستيعاب المعلومات والمفاهي  أمرا يسيرا. 

 الن ريات التي فسرت السعة العقلية:  
 إلا الن ريات التي فسرت  مفإوم السعة العقلية وها كاآل ي:    شير الباحثة

اكرة ن رررام مكررود مررن أجرررزاء ن ريررة معالجررة المعلومررات:   فسررررت علررا اعتبررار الررو  .0
)منررازد( حات عالقررة  بادليررة فرري معالجررة أنمررا  معينررة مررن الشررفرات المعرفيررة والترري 
يمكررن أد  نتقررل مررن منررزد إلررا  خررر باسررتندام عمليررات ضررابطة وهررا منتلفررة فرري 

 (.022، 3402سعتإا ومدة اإلقامة وفي مميزا إا اإلجراإلية )عبا  حنود األسدي، 
عرن  (Pascal ,1970اإلية:   حيث افتر  جراد بسركام ليرونا )ن رية  العوامل البن .3

ن ريتررط عررن السررعة العقليررة بوجررود مررا يعرررا بمكانيكيررة ) ليررة( االنتبرراه المركررزي أو 
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الررواكرة العاملررة وهررو المسررئوم عررن التطررور النإرراإلي للفرررد خررالم مراحررل بياجيررط وهررا 
قاطعررة )البنررا حمرردى، نفسررإا سررعة معالجررة المعلومررات لإرروا   بنررا فكرررة األشرركام المت

 (.0334،00إسعاد البنا 
و فتررر  هرروه الن ريررة أد كررل مررن     Just&Carpenterن ريررة جسررت وكرراربنتر  .2

المعالجة والتنزين والتنشيل في الواكرة  العاملة يتنو  برين األفرراد أي الفررو  الفرديرة 
د هنرراك فرري سررعة النررزد للررواكرة العاملررة نوعيررا وكميررا فرري التفكيررر وحررل المشرركالت وأ

طرالب حوو سررعة عقليررة مر فعررة وطررالب حوى سرعة عقليررة مننف ررة. حيررث ين ررر إلررا 
الواكرة علا أنإا  قوم بتنزين المنتجات الوسريطة والنإاإليرة للكلمرات والجمرل المكتوبرة 
والمسموعة والصورية ودم  األفكار، أي  شكل شبكة  وجرط اإلنتراا عرن طرير   ردف  

 (.Just&Carpenter,1990,145لعاملة )المعلومات للتنشيل في الواكرة ا
:  وهرروه الن ريررة حاولررت أد  رردم  بررين ن ريررة بياجيررط ونمرراحا Caseن ريررة كرريس  .0

معالجرررة المعلومرررات وخزنإرررا وبرررولك مسرررتنده علرررا فكررررة وجرررود مراحرررل عامرررة للتطرررور 
المعرفرري وهررو العامررل الحاسرر  والمسررئوم عررن التبيرررات النوعيررة وهررو مجررام المعالجررة 

قصررررد بإررررا المرررردى األقصررررا لعرررردد المنططررررات الترررري يسررررتطي  الفرررررد أد التنفيويرررة وي
 يستندمإا في وقت واحد ويقس  إلا جزأين هما:  

النبيررررر العمليررررا ا المعررررال  وهررررو منصررررص لتنشرررريل المنططررررات الحديثررررة  -أ
 والجديدة. 

حيز التنزين قصير المدى وهو منصص للتنزين المنططات وإبقاإلإرا ليرت    -ب
 (.Case,1974,283استرجاعإا )

 –الدراسات والبحو  التي  ناولت اختالا مستوى  السعة العقليرة  )مر فعرة 
 مننف ة(. 

ن را ألهمية متبير السعة العقلية و أثيره علا منرجرات ونروا   البررام  التعليميرة 
فقررد  ناولررت العديررد مررن الدراسررات والبحررو  السررابقة اخررتالا مسررتوى السررعة العقليررة علررا 

( 3404ت المتعلمرين، ومررن هروه الدراسررات دراسرة إبررراهي  عطيررة )التحصريل وأداء وا جاهررا
والتي استإدفت  حديد أثر التفاعل يبن استرا يجية حرل المشركالت مفتوحرة النإايرة والسرعة 
العقليررة علررا الحلرروم االبتكاريررة لمشرركالت البرمجررة التعليميررة لرردى طررالب الرردبلوم المإنرري 

(  04معة الزقازي ، و كونت عينرة الدراسرة مرن ) نصص  كنولوجيا التعلي  بكلية التربية جا
طالبرراو، وأشارت النتاإل  إلا عدم وجرود فرر  دام إحصراإلياو برين طرالب المجموعرة التجريبيرة 
حوى السررعة العقليررة المر فعررة وطررالب المجموعررة التجريبيررة حوى السررعة العقليررة المننف ررة 

راسررة محمررد المرادنررا، و نجررالء فرري اختبررار مإررارات الحررل االبتكررارى لمشرركالت البرمجررة، ود
( والتي استإدفت  عرا أثر التفاعرل برين نمرل  قردي  التبويرة الراجعرة داخرل 3400منتار )
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الفصوم االفتراضية ومستوى السعة العقلية في  نمية مإارات التن ي  الوا ي وكفراءة الرتعل  
ة من طرالب كليرة ( طالبا وطالب74لدى دارسي  كنولوجيا التعلي ،  كونت عينة البحث من )

التربية النوعية جامعرة كفرر الشريخ، و مرن أهر  النتراإل  التري أسإر إرا الدراسرة وجرود فرر  
دام إحصاإليا لصالح المجموعة مر فعة السعة العقلية عبر الفصوم االفتراضية فري  حصريل 

( والتي اسرتإدفت  حديرد التفاعرل برين 3403مإارات التن ي  الوا ي، ودراسة صفاء أحمد )
ندام اسرترا يجية اإلثرراء الوسرريلا والسرعة العقليرة وأثرره علررا انتقرام أثرر الرتعل  و نميررة اسرت

التفكيررر السررابر والرروكاء الوجررداني لرردى  الميررو الصررف السرراد  االبتررداإلي، و كونررت عينررة 
(  لميوا مرن  الميرو أم المرؤمنين السريدة عاإلشرة بمنطقرة الباحرة بالمملكرة 24الدراسة من )

ة، ومررن النتراإل  التري أسإر إررا الدراسرة عردم وجررود أثرر دام لمتبيرر السررعة العربيرة السرعودي
العقليررة فرري اختبررار  انتقررام أثررر الررتعل  لرردى عينررة البحررث، مرر  وجررود فررر  دام إحصرراإليا 
لصالح المجموعة مر فعة السعة العقلية في مايرا  الروكاء الوجرداني، و دراسرة أحمرد بردر 

جمرراعي(  –اعررل بررين اسررترا يجية الررتعل  )فررردى ( والترري اسررتإدفت  عرررا أثررر التف3400)
مننف رة(وأثره علرا التحصريل  -باستندام كاإلنات الرتعل  الرقميرة والسرعة العقليرة )مر فعرة 

( طالباو  مرن 77الفوري والمرجأ لدى  الميو المرحلة اإلعدادية، و كونت عينة الدراسة من )
لقراهرة، و مرن أهر  النتراإل  التري طالب الصف األوم اإلعدادي بمدرسة فؤاد جالم بمنطقة ا

أسإر إررا الدراسررة  فررو  مجموعررة السررعة العقليررة المر فعررة علررا مجموعررة السررعة العقليررة 
Korpershoek  (2016 )المننف ة في التحصيل الفوري والمرجأ، ودراسة كوربيرشوك 

والترري اسررتإدفت  عرررا أثررر التفاعررل بررين الرردف ، و اخررتالا السررعة العقليررة علررا التحصرريل 
( طالبراو وطالبرة بالمرحلرة الثانويرة، 23طرالب التعلري  الثرانوي، و كونرت عينرة الدراسرة مرن )

ومن النتاإل  التي أسإر إا الدراسة  فو  الطالب حوى السعة العقلية المر فعة علا الطرالب 
حوى السعة العقلية المننف ة في التحصيل، م  وجود أثر للتفاعرل برين الدافىيرة المر فعرة 

( 3402عقلية المر فعرة فري التحصريل. ودراسرة محمرد خلرف هللا، وأحمرد عرويس )والسعة ال
والتي استإدفت  عرا أثر التفاعل بين نو  الوساإلل في بيئة التعل  النقرام ومسرتوى السرعة 
العقلية علا التحصيل وأداء مإارات استندام  طبيقات الحوسبة السرحابية فري التعلري  لردى 

( طالبرا   كنولوجيرا التعلري  04 ، و كونرت عينرة الدراسرة مرن )طالب شىبة  كنولوجيا التعلي
بكلية التربية جامعة األزهر وقد أسإرت النتاإل  وجرود فرر  نيرر دام إحصراإليا برين متوسرل 
درجررات المجموعررة حوى السررعة العقليررة )المر فعررة(، ومتوسررل درجررات أفررراد المجموعررة حوى 

لبطاقررة مالح ررة أداء مإررارات اسررتندام السررعة العقليررة )المننف ررة( فرري التطبيرر  البعرردى 
الحوسبة السحابية في التعلي  وهوه النتيجرة  شرير إلرا أد اخرتالا مسرتوى السرعة العقليرة 

 مننف ة( ال يؤثر علا أداء الطالب للمإارات.  –)مر فعة 
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؛ 3404من العر  الساب  للدراسات  وصلت الباحثة إلا دراسة )إبراهي  عطيرة 
( Korpershoek   3402؛ 3400؛ احمرد بردر 3400منترار  محمرد المرادنرا، نجرالء

قرررد أسإررررت نتاإلجإرررا عررردم وجرررود فرررر  دام إحصررراإليا برررين المتعلمرررين حوى السرررعة العقليرررة 
 المر فعة والمتعلمين حوى السعة العقلية المننف ة(.

 ناولررت الدراسررات السررابقة والبحررو  متبيررر السررعة العقليررة مرر  مإررارات متعلقررة 
؛ محمررد المرادنررا، ونجررالء 3404التعلرري  ومنإررا دراسررة )ابررره يرر  عطيررة بمجررام  كنولوجيررا 

 (. 3402، احمد عويس 3400؛ احمد بدر 3400منتار 
 النراإلل الوهنية اإللكترونية:  المحور الراب : 

إد النريطررة الوهنيررة اإللكترونيررة هرري عبررارة عررن برنررام  اإللكترونرري المسررتندم 
سرربة بسررإولة لتصررمي  النريطررة وإدخررام المفرراهي  وفروعإررا باختيررار األشرركام الالزمررة والمنا

دود الحاجررة للنبرررة فرري التصررمي ، بطريقررة  ثيررر العقررل والبصررر بحيررث أد الطالررب ينمررا 
( أد النريطة اإللكترونية هري مرن 3402مفاهيمية بطريقة نشطة. وحكر السعيد السعيد  )

المعرفة بصورة أسر  وأسرإل  وساإلل الحديثة التي  ساعد علا  سري  في التعل ، واكتشاا
 من خالم الايام برس  منطل يوضح المفإوم األساسي واألفكار الرإليسية والفرعية. 

ويطلر  علرا النريطررة الوهنيرة اإللكترونيرة خررراإلل العقرل وهرا  نتلررف عرن خررراإلل 
المفاهي  والتي  سرتندم كوسريلة لتمثيرل العالقرات برين المفراهي  و ر كرز علرا ن ريرة الرتعل  

اإلية والتي  ؤكد علا أهمية المعرفرة السرابقة كسطرار لرتعل  المعرفرة الجديرد، أمرا النرراإلل البن
الوهنية اإللكترونية أو خراإلل العقل فإي  قنيرة رسرومية لتمثيرل األفكرار والمالح رات، وهرا 
خررراإلل بصرررية  عتمررد علررا اسررتندام الرمرروز واأللررواد و ررن   النريطررة حرروم مفإرروم واحررد 

فكرة ولإا فرو  من األفكار حات الصلة، وبالتالي يتمثل الفر  األساسري  مركزي أو كلمة أو
بررين خرررراإلل المفررراهي  والنرررراإلل الوهنيرررة اإللكترونيررة هرررو أد النرررراإلل الوهنيرررة اإللكترونيرررة 
 حتوى علا مفإروم مركرزي واحرد فري حرين أد خرراإلل المفراهي  قرد  حتروى علرا العديرد مرن 

ة فري األعلرا صر   رن   فيإرا المفراهي  بطريقرة هرميرة المفاهي  حيرث  كرود الفكررة الرإليسري
)رأسية متعاقبة(أو شكل شبكة بدء من المفاهي  العامة الشاملة وانتإاء بالمفاهي  واألمثلرة 
الفرعيررررة، واالثنرررراد لررررديإما الررررروابل القاإلمررررة بررررين المفرررراهي  كمررررا أد النريطررررة الوهنيررررة  

نإررا شررجرة أي  أخررو الطرراب  البنرراإلي اإللكترونيررة  عررد بصرررية أكثررر ويمكررن  مثيلإررا علررا أ
الشرجري والنريطرة الوهنيرة اإللكترونيرة أكثرر  بسريطا مرن خرراإلل المفراهي  واألكثرر  ن يمررا. 

 (.30، 3442)بوزاد، 
و قوم النريطة الوهنية اإللكترونية علا فكرة  قسي  الموضرو  إلرا أفكرار رإليسرية 
قررد  كررود خمررس إلررا عشرررة أفكررار، ومررن األفكررار الرإليسررية يمكررن اسررتنراا أفكررار فرعيررة 
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ل فكرار الرإليسرية، ويمكرن  قسري  األفكرار الفرعيرة أي را إلرا عديرد مرن األفكرار، وال يتوقرا 
ية والفرعية فقل بل قد يمترد  إلرا أفكرار جزإليرة ل فكرار الفرعيرة التقسي  عند األفكار الرإليس

واألفكار الجزإلية ينرا منإا أفكار أقل حجمرا وهكروا، ولكري يكرود المنطرل حو شركل واضرح 
يسرراعد المررتعل  علررا الررتعل  بسرررعة، يمكررن  وضرريح المعلومررات فرري شرركل منطررل يبرردأ مررن 

ا النريطرة ثر   نردرا المعلومرات مرن أعلا إلا أسرفل حيرث  كرود الفكررة الرإليسرية فري أعلر
أعلا إلا أسفل ألفكار فرعية وجزإليرة وهكروا، أو  كرود  نطلر  الفكررة الرإليسرية مرن الوسرل 

 (. 030، 3444ث   تفر  إلا أفكار فرعية وجزإلية علا الجانيين )دايرسود، 
كما أد النريطة الوهنية اإللكترونية  ساعد علا التفكير المشر  )المتروه ( حيرث 

عقررل اإلنسرراد ال يفكررر مثررل الحاسررب اآللرري، أي علررا شرركل خطررو  مسررتايمة طويلررة أد 
ومتتالية، بل يفكر بطريقة متوهجة ومشعة فكل كلمة أو صورة، هري فري نفرس الوقرت فكررة 
ومركررز ألفكررار أخرررى، ممررا يررؤدى إلررا  ررداعا األفكررار و وليرردها وزيررادة القرردرة الكبيرررة علررا 

 ( David,&Boley  ،3447،02ترجا  المعلومات ) ر يب األفكار وسرعة التعل  واس
و عرا الباحثة النراإلل الوهنية اإللكترونية إجراإليا أنإا الوسيلة البصرية التري  ر  

من اجل  ن ري  األفكرار والمعرارا Google Drawingإنتاجإا باستندام جوجل رسومات. 
ات واأللرواد إلسإرار والمعلومات و حويلإا لمثير بصري باستندام النطو  والصور والرسروم

 الفكرة العامة ومكونا إا الفرعية بشكل مترابل يسإل إدراك بينإا بيسر وسإولة. 
 الن ريات التي  ستند إليإا استرا يجية النراإلل الوهنية:  

(إلرررا أد اسرررترا يجية النرررراإلل الوهنيرررة 3402,040حكررررت لينررردا  نبيرررل صرررالي )
  نسج  م  بعب الن ريات ومنإا:  

حيررث  عبررر النريطررة الوهنيررة عررن البنيررة المعرفيررة للمررتعل  بعررر  لبناإليررة:   الن ريررة ا
مكونا إا والعالقة بين المكونات و ر يبإا و فسيرها بصورة واضحة لندمرة و فسرير المعرفرة 
الجديردة، فتعمررل بررولك علررا إعرادة  مثيررل وبنرراء المعرفررة لرردى المرتعل ، وبإرروا  تفرر  مرر  مررا 

من أد بناء المتعل  لمعرفتط الجديدة يكود نتيجة  فاعل معرفتط   ؤكد عليط الن رية البناإلية
 السابقة وخبرا ط الحالية. 
حيررث  عمررل اسررترا يجية النررراإلل الوهنيررة علررا  ن رري  المحترروى بشرركل ن ريررة أوزوبررل:   

نير خطا و جعلط متشعب من خالم مفإوم رإليس يتفر  منط فرو  كثيرة ممرا يجعرل الرتعل  
 ا يتف  م  ن ريو أوزوبل التعليمية )التعل  حو المعنا(.قوى حو معنا وهوا م

ويت ررح مررن حلررك أد النررراإلل الوهنيررة  ركررز علررا اسررتندام المررتعل  لقدرا ررط شررقي 
الدما  األيمن واأليسر مما يجعل عملية التعلي  والرتعل  أكثرر فاعليرة، بحيرث يطبر  المرتعل  
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عنرط  علر  قروى حي معنرا يسرإل المعرفة ويبينإا حسرب معرفترط و علمرط السراب  ممرا ينرت  
 فإمط و وكره. 

 :  الدراسات المتعلقة بالنريطة الوهنية اإللكترونية
 أجريت العديد من الدراسات التي  ناولت النراإلل الوهنية اإللكترونية منإا:  

( التررا هرردفت  إلررا Nong,Pham&Tran ,2009دراسررة نررون  وفررام و ررراد )
رونيرة فري  حسرين التحصريل األكراديمي وا جاهرات الطلبرة معرفتط أثر النراإلل الوهنية اإللكت

( طالبرُا مرن 34نحو التعلي  والتعل  مقارنة بالطريقة التقليدية، و كونرت عينرة الدراسرة مرن )
طالب السنة األولا لتنصص عل  النفس في فتينام، أسإررت النتراإل  وجرود فررو  ايجابيرة 

نحو التعلي  والتعل   عزى إلا النرراإلل  حات داللة إحصاإلية علا  حصيل الطالب وا جاها إ 
 الوهنية اإللكترونية. 

( دراسررة هرردفت إلررا  قصررا أثررر فعاليررة اسررتندام 3400وأجرررت  سرريا العرروفي )
النراإلل الوهنية اإللكترونية في  حصيل قواعد اللبة االنجليزية، و كونت عينرة الدراسرة مرن 

أسإرت نتاإل  الدراسة إلا وجود أثرر  ( طالبة من طالبات الثاني الثانوي في السعودية،24)
حي داللة إحصاإلية بين متوسل درجات طالبرات المجموعرة التجريبيرة والمجموعرة ال رابطة 

 في  طبي  البعدى لالختبار التحصيلا لصالح المجموعة التجريبية. 
( إلررا  قصررا أثررر اسررتندام النررراإلل 3403هرردفت دراسررة السررعيد عبررد الررراز  )

علررا  نميررة التحصرريل الدراسرري ومإررارات التفكيررر اإلبررداعي فرري مقرررر  الوهنيررة اإللكترونيررة
( طالبراو 24 حليل الن   لدى طالب المعلمرين للحاسرب اآللري، و كونرت عينرة الدراسرة مرن )

من طلبرة الفرقرة الثانيرة شرىبة إعرداد معلر  الحاسرب اآللري بكليرة التربيرة النوعيرة بردميا ، 
اسرتر يجية المجموعرة التجريبيرة مقارنرة بالمجموعرة أسإرت نتاإل  الدراسة فاعلية استندام 

 ال ابطة. 
( إلررا وجررود أثررر كبيررر للنررراإلل الوهنيررة 3400كمررا  وصررلت دراسررة والء نريررب )

الكشررف عررن المبالطررات  –علررا بعررب مإررارات التفكيررر التفرراعلي مثررل )الر يررة البصرررية 
 والوصوم إلا االستنتاجات(. 

أثبتت فعالية برنام   دريبي مقتري فري  (التي3400ودراسة سإام سلماد محمد )
 نمية مإارات  صرمي  النرراإلل الوهنيرة اإللكترونيرة مرن خرالم  قنيرة االنفوجرافيرك ومإرارات 

( 3402الثقافة البصرية لردى المعلمرات قبرل الندمرة، واسرتإدفت دراسرة  عبرد هللا مإردي )
 –التعلري   والتفكيرر )األيمرن الطريقة المتبعة( ونمل  –معرفة  أثير  فاعل )النراإلل الوهنية 

األيسر _ المتكامل( في  نمية مإارات  وليرد المعلومرات و قرديمإا فري الكيميراء لردى طرالب 
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( فاعليرة اسرتندام النرراإلل 3402الصف الثاني الثانوي. وأثبتت دراسة عبد التواب محمرد )
اإلعداديررة، كمررا  الوهنيررة فرري  نميررة مإررارات التعبيررر الكتررابي اإلبررداعي لرردى  الميررو المرحلررة

( فاعليرة النرراإلل الوهنيرة فري عرالا صرعوبات  علر  3402أثبتت دراسة ليندا نبيل صرالي )
 الرياضيات بمستويا إا المنتلفة لدى  الميو  الصف الثاني الثانوي. 

وقد استفادت الباحثة من الدراسرات السرابقة فري اإلطرار الن رري للنرراإلل الوهنيرة، 
يطررة الوهنيررة اإللكترونيررة، حيررث ا  ررح مررن خررالم اسررتعرا  أي ررا فرري خطرروات إعررداد النر 

الدراسرررات السرررابقة قلرررة الدراسرررات التررري اهتمرررت إنتررراا النرررراإلل الوهنيرررة اإللكترونيرررة عبرررر 
  طببقات جوجل.  

 استندام النريطة الوهنية في مجام التعلي  والتعل :   
وهنيرة فري ( ثمانيرة أنشرطة السرتندام النرراإلل ال3402حكر حسين عبرد الباسرل )

 التعلي  والتعل  وها:   
من خالم  كروين ن ررة  حليليرة ون ررة الشرمولية متكاملرة عرن الموضروعات  الن رة:  -

 الدراسية. 
  عد وسيلة فعالة في الشري.   الشري: -
 عررد أداة فعالررة فرري  رردوين المالح ررات والتعليمررات والنطرروات و ن يمإررا  الترردوين:  -

 ات بشكل يسإل  وكرها. خالم المحاضرات والندوات والمؤ مر 
أداة قوية فري اسرتمطار النبررات واألمثلرة واألفكرار حات العالقرة بالموضرو   اإلسإار: -

 الدراسي. 
التنطريل:  سراعد فري الكشرف عرن المعلومررات التري يجرب االهتمرام بإرا عنرد دراسررة  -

 هوا الموضو  و ن يمإا بسإولة. 
 ب أولويات معالجتإا. التن ي :  ساعد في  ن ي  المعلومات واألفكار و ر ي -
 ساعد في عمل مراجعات قوية وسرريعة اسرتعداداو لالختبرارات، أو إلجرراء   المراجعة: -

 مقابالت فردية أو جماعية. 
 :  المكونات األساسية للنراإلل الوهنية اإللكترونية

للنريطة الوهنية اإللكترونية ست مكونات رإليسية حردد إا )سرإام سرلماد محمرد، 
 ( هي: 32، 3400
 لربل األفكار بع إا لبعب.   النطو : -
لتوصرريل األفكررار المتنرراثرة برراألجزاء حات العالقررة و وضررح ا جرراه األفكررار   األسررإ : -

 و دفقإا. 
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 مثل المرب  والداإلرة والمستطيل والمعين. ...الخ.  :  األشكام الإندسية -
 الصور:   باعتبار أد الصورة الواحدة بألف كلمة.  -
 نشل للواكرة وعامل مساعد علا اإلبدا . األلواد:  و ستندم كم -
ولإرررا نفرررس قررروة الصرررور فررري  قريرررب الصرررورة الوهنيرررة عرررن األشرررياء أو  الرمررروز:  -

 ال اهرات و كوينإا. 
 المحور النامس التن ي  الوا ي:   

يشرير إلرا    Self Regulationأد  التن ري  الروا ي  Banduraيررى بانردورا 
نرراص، ويصرربح التن رري  حا يررا حررين يكررود لرردى الفرررد قابليررة الفرررد علررا الررتحك  بسررلوكط ال

أفكاره الناصة حوم مرا يت رمنط السرلوك المناسرب و وجرط األفكرار  بعرا لرولك، والتري يتوالرد 
عنإرررا إحساسرررا بالرضرررا الررروا ي، و عرررد بمثابرررة القررروة المحركرررة والمن مرررة لتوجيرررط األفكرررار 

فراهي  فري سريا   عرضرط احرد م Banduraوالمشاعر لتحقي  األهرداا. كمرا قردم بانردورا 
( وفيمرا Self Efficacyلدور العوامل االجتماعيرة والمعرفيرة فري الرتعل  )الفاعليرة الوا يرة 

يحد  بينإما من  فاعل منطلقا من فكرة أد المثيرات االجتماعيرة التري نتلقاهرا مرن الوسرل 
ب عنرد قيامنرا بمإمرات  تطلر  Competencyالوي نىيش فيط يؤثر في شرعورنا بالكفايرة 

 Bandura, 1991)مإارات معينة )
( إلرررا Schraw,1994ويشررير أي رررا التن ررري  الررروا ي مرررن وجإرررة ن رررر سررركاو )

اإلدراك الواعي عند الفرد ومإمة األداء العمل والقدرة علا اختبار النفس فري مردد ن اميرة، 
وقد أكدت نتاإل  مع   األبحا  أد القدرة علا التن ي   تطور علرا نحرو بطريء سرواء عنرد 

بالبين أم األطفام، و بين النتاإل  أد هناك عالقة بين المعرفة التصريحية والتن ري  الروا ي ال
عند األطفام والكبار، وهروه المإرارة يمكرن  نميتإرا عرن طرير  التردريب والممارسرة العمليرة، 
كمررا أد الفرررو  بررين الرروكور واإلنررا  فرري مإررارة التن رري  والمراقبررة الوا يررة  قررل مرر  العمررر 

(Schraw,1994 ،145 ) 
لررولك يعتبررر التن رري  الرروا ي أحررد المررداخل الحديثررة والمإمررة فرري  نرراوم الجانررب 
المعرفي واألداإلي للمتعلمرين؛ فمنرو  حروم اإلطرار العرام للرتعل  مرن السرلوكية إلرا المعرفيرة، 
أصبح المتعل  لديط  مرونة أكثر في التعامل م  مإام التعل ؛ يتحمل المزيرد مرن المسرئولية 

ط، ومشاركا نشطا في عملية الرتعل ؛ حيرث امتزجرت الن ريرة المعرفيرة االجتماعيرة عن  علم
Social Cognitive Theory   ، التري قردمإا بانردورا مر  اال جراه المعرفري فري التعلري

وركزت الن رية علرا األهميرة الكبيررة السرتندام المرتعل  اسرترا يجيات التن ري  الروا ي للرتعل  
Self Regulaed Learing Strategies   وأد  األداء اإلنسراني يكرود أكثرر دقرة عرن
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طريرر  التفرراعالت المتبادلررة بررين العوامررل البيئيررة والشنصررية والسررلوكية )مصررطفي محمررد 
 (.  222-027، 3442كامل، 

علا التن ري  الروا ي  instructional methodsيؤثر اختيار الطر  التعليمية 
 Selfثإررا هررو التن رري  الرروا ي للمررتعل  للمررتعل . ومررن بررين خصرراإلص المررتعل  الواجررب بح

regulation  الرروي يشررير إلررا األفكررار المولرردة حا يرراSelf generated thoughts 
 Zimmermanلتحقير  األهرداا األكاديميرة )  Actionsواألفعرام   Feelingوالمشاعر

,1998,P.73 وهررو متبيررر أولررا حيررث يكررود المتعلمررود النرراجحود قررادرود علررا إدارة .)
  Metacognitivelyومرا وراء المعرفري   Cognitively علمإ  بالشكل المعرفي  عملية

. ويكررود مطلوبررا فرري بيئررة التعلرري  والررتعل  اإللكترونيررة القاإلمررة Motivatoinallyوالرردافعي 
أد يكرود لديرة المزيرد مرن التن ري   –والتري  كرود قابلرة للتعرديل بشركل أكبرر  –عبر الويب 

بد أد يمرار  المزيرد مرن االسرتقالم والرتحك  فري الروات أكثرر ممرا الوا ي ألد هوا المتعل  ال
 (yang,2006.P.257هو في بيئة التعل  التقليدية )

( أد التن ري  الروا ي Rozendal, et,al.2003كما أوضح روزايندام و خررود )
يشررير إلررا التوجيررط المررن   ل فكررار واألفعررام فرري  حقيرر  األهررداا بطريقررة حا يررة، وهكرروا 

التن ي  الوا ي لعمليات  جإيز المعلومات و ن ي  عمليرة الرتعل  و ن ري  الروات، أي يت من 
أد الررتعل  المررن   حا يررا يت ررمن الجانررب المعرفرري للررتعل ، أمررا الجانررب الرردافعي فيتمثررل فرري 
التوق  والايمرة أو األهميرة وهرا معرايير داخليرة نفسرية  حردد السرلوك التن يمري و حردد مرا 

الدافعي ينتص بتفسير لماحا يقوم المتعل  بإوا السلوك وكيا يقروم  يجب  ن يمط، فالجانب
 (. Rozendal, et,al.2003,273-289بط )

والتن رررري  الرررروا ي للررررتعل  يمكررررن إدراجررررط ضررررمن محرررروري اسررررترا يجيات الررررتعل ، 
واسرررترا يجيات التعامرررل مررر  المعرفرررة فررري مصرررادرها المنتلفرررة كسحررردى اال جاهرررات الحديثرررة 

لتطور المعرفري الروي أشرارت إليرط ) بريرد عمرراد( فري عرضرإا لمسريرة للتدريس في مجام ا
 (.27، 3440التدريس عبر ماإلة عام من التحديات والتبيير ) بريد عمراد، 

و سررتند أبعرراد التن رري  الرروا ي علررا اسررتندام العديررد مررن األسررئلة الترري يطرحإررا 
مرا يتعلر  بسرؤام المرتعل  المتعل  ل ربل  علمرط و فاعلرط مر  المإرارات المرراد  علمإرا، منإرا 

لنفسررط، مرراحا أ علرر   وهرروا يشررير لدافىيررة الطررالب لتن رري   علمإرر  حا يررا مررن خررالم اختيررار 
المإررام والمشرراركة فيإررا بفاعليررة. كيررا أ علرر  ، ومتررا أ علرر   ، ومرراحا أ علرر  ، وهررو يررر بل 

 علر    وهروا باألداء السلوكي ليعرا المكاد الوي يتعل  فيط والوساإلل المتوفرة بط، م  من أ
 يشير إلا البعد االجتماعي للتعل  المن   حا يا . 
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بأنرررط   Pintrichالتن ررري  الررروا ي إجراإليرررا:    تبنرررا الباحثرررة  عريرررا بنتريرررك 
االسترا يجيات التي يستندمإا الطالب لتن ي  معرفتإ ، كاستندام استرا يجيات معرفية ومرا 

ادر التعليميرررة التررري يسرررتندمإا الطرررالب ، واسرررترا يجيات إدارة المصررروراء المعرفيررة منتلفرررة
 (,Pintrich ,1999, 459-470للتحك  بتعلمإ  )

 :أهمية التن ي  الوا ي للتعل 
التن ي  الوا ي للتعل  يعد أحد الحلروم المناسرربة لتحقير  جرودة الرتعل  المنشرودة فالكرل  -

 .مشارك نشل في عملية  علمط
قرردرات الطالررب العقليررة فرري  نررزين   سرراعد اسررترا يجيات التن رري  الرروا ي علررا  وسرري  -

 .واسترجا  البيانات
 نمرري مإررارات التن رري  الرروا ي مإررارات االسررتما  والتلنرريص والتر يررب لرردى المتعلمررين،  -

 .وهي مإارات أساسية وضرورية للتعل 
 ساعد مإارات التن ي  الوا ي علا إحسا  المتعل  بالثقة بالنفس لما يتعود عليط من  -

مراحل  علمرط فإرو  علر  مرر بل بشنصرية المرتعل  ومصراحب لرط  مإارات  صاحبط طوام
 .طوام فترة  علمط

يساعد التن ي  الوا ي للتعل  علا  نمية قدرات المتعل  األداإليرة فري المرواد العلميرة مرن  -
 .خالم  ن ي  مراحل التعل  وإ مام كل مرحلة علا حدة

 :مبادئ التن ي  الوا ي للتعل  في ضوء استرا يجيات استندامط
هنراك أربعرة مبرادئ مإمررة  حردد مردى نجراي االسررترا يجية المسرتندمة فري الررتعل  

 وهي: 
حيرررث يرررتعل  المرررتعل  بشررركل خصوصررري يتناسرررب مررر  قدرا رررط مبررردأ النصوصرررية:   -

 .وا جاها ط وميولط، و نتلف درجة النصوصية من مقرر  عليمي إلا  خر
عل   تناسرب مر  درجرة ويقصد بإرا ابتكرار طرر  جديردة للرت:  مبدأ التوليد واإلنتاا -

 .استعداد المتعل 
ويقصرررد بإرررا إدارة الرررتعل  حيرررث أد المرررتعل  حرررين يكرررود مبررردأ الرررتحك  وال ررربل:   -

 .المتحك  الرإليسي في  علمط، يكود أكثر استعدادا وإقباال علا التعل 
 عنرري مرردى امررتالك المررتعل  للمعررارا والنبرررات الترري مبرردأ الكفايررات الشنصررية:  و  -

 . مكنط من التعل 
 (3404) الجرراي دراسرة حا يراو  المرن   الرتعل  مكونرات  ناولرت التي الدراسات ومن

 حا يراو، المرن   الرتعل  لمكونرات الجامعرة طلبرة امرتالك مستوى  عن الكشف إلا هدفت والتي
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 إلا إضافة الدراسي، مستواه أو الطالب جنس باختالا  نتلف المكونات هوه كانت إحا وما
 كراد إحا مرا ومعرفة األكاديمي، بالتحصيل حا ياو  المن   التعل  مكوناتل التنبؤية القدرة  عرا

 عنرط حا يراو  المرن   الرتعل  مرن المر فر  المسرتوى  حو الطلبة عند ينتلف األكاديمي التحصيل
 أد الدراسة نتاإل  أسإرت وقد حا ياو، المن   التعل  من المننفب المستوى  حوى  الطلبة عند

 ضرررمن جررراء والحفررر  التسرررمي  مكرررود  علرررا حا يررراو  المرررن   عل الرررت لمإرررارات الطلبرررة امرررتالك
 اإلنرا  علا يفوقود  الوكور أد  بين كما متوسطة، بدرجة األبعاد وباقي المر ف ، المستوى 
 داللرة حات فررو   وجرود إلرا النتراإل  أشرارت وكرولك والتنطريل، األهرداا وضر  مكود  علا

 أد  ربن كمرا حا يراو، المرن   التعل  يمر فع الطلبة فئة بين األكاديمي التحصيل في إحصاإلية
 لردى األكراديمي بالتحصريل يتنبئراد والتنطريل الإردا ووضر  والمراقبرة بالسرجالت االحتفا 
  الطلبة.

 مإارات التن ي  الوا ي للتعل :  
 .مإارة وض  األهداا:  ويقصد بإا قدرة المتعل  علا وض  أهداا محددة لتعلمط -
ويقصد بإا االستفادة مرن المعرارا السرابقة وربطإرا  ربل المعرفة السابقة بالحالية:  -

 .بالمعرفة الحالية
مإارة البحث الوا ي عن المادة العلمية:  ويقصرد بإرا محاولرة الطالرب الوصروم إلرا  -

 .معلومات  فيده في  حقي  المزيد من الفإ  والتعم  في موضوعات  علمط
  وقترط وجإرده و روزيعإ  مإارة إدارة وقرت الرتعل :  يقصرد بإرا محاولرة الطالرب  ن ري -

 .علا مإام  علمط
مإارة المراقبة الوا ية للتعل :  ويقصد بإرا قردرة المرتعل  علرا مراقبرة  علمرط و قييمرط  -

 .لمراحل  قدمط في التعل  واكتساب المعارا والمإارات
مإارة ال بل والتنشيل:  ويقصد بعملية ال بل قدرة المتعل  علا ضربل وقرت  علمرط  -

إدا المحدد لمحاولة إنجازه، كمرا يقصرد بالتنشريل الترزود بالمعرارا والتركيز علا ال
 .والحقاإل  التي  فيد المتعل  في  علمط

وهنررررا   إررررر أهميررررة دراسررررة  ررررأثير إدارة المناقشررررات )م رررربو  _ متمركررررز حرررروم   -
مننفب(القاإلمرررة علرررا جوجرررل كرررال  روم   –المجموعرررة( والسرررعة العقليرررة )مر فررر  

 ية اإللكترونية والتن ي  الوا ي. لتنمية إنتاا النراإلل الوهن
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 إجراءات  جربة البحث وأدوا إا ونتاإلجإا:  
  ت من إجراءات البحث العناصر التالية:   

 .أوالو:  التصمي  التعليمي لبيئات الحوسبة السحابية 
 .ثانياو:    صمي  أدوات البحث 
 .ثالثا:    نفيو إجراءات التجربة األساسية للبحث 
   :رصد و حليل النتاإل  و فسيرها. رابعا 

 وسوا يت   ناولإا  فصيالو كما يلي:  
  :أوالو:   التصمي  التعليمي لبيئات الحوسبة السحابية 

هنرراك العديررد مررن نمرراحا التصررمي  التعليمرري الترري يمكررن األخررو بإررا عنررد  صررمي  
إدارة المناقشات البيئة التعليمية، و طوير بيئة الحوسبة السحابية وف  متبير البحث نمطي 

المتمركز حوم المجموعة(    مراجعة مجموعة من نمراحا التصرمي  التعليمري  –)الم بو  
، ونمروحا ADDIEالتي يمكن االعتماد بإرا، ومرن هروه النمراحا:   نمروحا التصرمي  العرام 

،  ونمروحا عبرد Dick&Carey,2001)(، ونموحا ديرك وكرارى )Kemp,1977"كمب" )
(، ونمررروحا محمرررد عطيرررة خمررريس للتصرررمي  والتطررروير التعليمررري 0333اللطيرررا الجرررزار )

(، وقامت الباحثة باالسرتفادة مرن هروه النمراحا فري اسرتنالص النطروات اإلجراإليرة 3442)
 التي يمكن علا أساسإا  صمي  الحوسبة السحابية وها كالتالي:   

 و شمل النطوات التالية:  مرحلة التحليل:    -0
ح مررن خررالم الدراسررة االستكشررافية  للبحررث وجررود حيررث ا  رر  حديررد مشرركلة البحررث:

قصور في قدرات عديد من طالب  كنولوجيا التعلي  الفرقة الثالثة في مقرر مناه  وطر  
 رردريس فرري التنصررص )مقرررر ن ري(الإلحررة جديرردة شررىبة معلرر  حاسررب  لرري فرري )إنترراا 

نحرو  طبير  بيئرة  النراإلل الوهنية اإللكترونية(. لوا ا جط البحث الحالي إلا  قردي  مقترري
الحوسرربة السررحابية؛ لتقرردي  مإررارات إنترراا النررراإلل الوهنيررة اإللكترونيررة عبررر معالجررات 

المتمركرررز حررروم  –منتلفرررة  تمثرررل فررري نمطررري إدارة المناقشرررات اإللكترونيرررة )الم ررربوطة 
مر فرر (. وحلررك مررن خررالم دراسررة هرروه  –المجموعررة( ومسررتوى السررعة العقليررة )مررننفب 

المتبيرررر األكثرررر  رررأثيرا فررري  نميرررة كرررل مرررن إنتررراا النرررراإلل الوهنيرررة المتبيررررات لتحديرررد 
 اإللكترونية، والتن ي  الوا ي لدى الطالب، وهوا ما يسعا البحث الحالي إليط. 



 ...أثر التفاعل بين نمطي إدارة المناقشات اإللكترونية  ومستوى السعة العقلية في بيئة الحوسبة 
 زينب أحمد علي يوسف د/

 

 -202- 

 رر   حديررد خصرراإلص المتعلمررين فرري مجموعررة طررالب   حليررل خصرراإلص المتعلمررين:
 3403م الدراسرررري  كنولوجيررررا التعلرررري  الفرقررررة الثالثررررة فرررري الفصررررل الدراسرررري األوم للعررررا

، و رروفر بعررب المإررارات الناصررة باسررتندام الكمبيررو ر واإلنترنررت لررديإ ، كررولك 3434/
  جانس العينة من الناحية المعرفية والتكنولوجية.

  حديد السلوك المدخلا:  سلوكإ  المدخلا الناص بمقرر منراه  وطرر   ردريس 
ود متساوي حيث أنإر  في التنصص )إنتاا النراإلل الوهنية اإللكترونية( يكاد يك

ل  يتعرضوا لدراسة هوه المإارة من قبل، ل  يسب  لإ  التعل  خالم بيئة الحوسبة 
 السحابية. 

  ،كمبيررو ر بررالمنزم متصررلة  وأجإررزةلررديإ  مإررارات اسررتندام الكمبيررو ر والشرربكات
 باإلنترنت. 

   :صمي  األنشطة التعليمية:      اختيار بعب المإام واألنشطة مثل  
 بعب المواق  واستعراضإا لالستفادة منإا في  طبي  مإارات اإلنتاا.  زيارة -
 Googleالايام ببعب المإام العلمية مثل  صمي  فصل دراسري باسرتندام  -

Classroom . 
الإدا العام من البيئة المقترحة هو  نمية مإارات   حليل األهداا العامة للمحتوى:

إررا األداإلرري والمعرفرري لرردى طررالب الفرقررة الثالثررة إنترراا النررراإلل الوهنيررة اإللكترونيررة بجانب
  كنولوجيا التعلي ، و نمية التن ي  الوا ي في ضوء المإمات التعليمية للمحتوى. 

  حليل بيئة التعل :   
  ردريب الطرالب علرا كي يرة إنشراء بريرد إلكترونري علرا Gmail   للطرالب الروين لريس

 يقات الحوسبة السحابية. لديإ  حساب عليط حتا يمكنإ  االستفادة من  طب
  التدريب علا كي ية االن مام إلا بيئرة جوجرل كرال  رومGoogle Classroom ،

 من خالم الرابل التالي:  
 https: //www.youtube.com/watch?v=J9m1bo1MHLs.  

  ت كي يرة مشراركة الملفات.جوجرل رسروما Google Drawing .و جوجرل دوكرس ،
Google Docs  .م  الباحث 

  .جوجرررل فرررورم( اسرررتندام الطالررربGoogle Forms فررري إجابرررة علرررا االختبرررار )
 التحصيلا البعدى وقيا  مإارات التن ي  الوا ي. 

  المتمركرررز حرروم المجموعرررة(، وقامررت الباحثرررة  –المناقشررات اإللكترونيرررة )الم رربوطة
المناقشرات اإللكترونيرة والتعررا علرا  ليرة اسرتندامإا وقرد حرددت بتحليل أنمرا  إدارة 

 فنيات إدارة المناقشة في كل نمل والجدوم التالي يوضح حلك. 

https://www.youtube.com/watch?v=J9m1bo1MHLs
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 ( فنيات إدارة المناقشة3جدوم )
 المناقشات المتمركزة حوم المجموعة  المناقشات الم بوطة  م
ضررررررو  يطررررررري قاإلررررررد المجموعررررررة مو  يطري المعل  موضو  المناقشة  0

 المناقشة 
يتاب  المعل   عليقات الطالب ويتأكد من  3

 مشاركة الجمي  
 يتاب  مشاركة جمي  الزمالء 

المجموعررة  بحررث برروا إا عررن إجابررة  يجيب المعل  علا االستفسارات  2
 علا استفسارات البعب 

العرررررر  يقدمررررررط المجموعررررررة لبع ررررررإا  يقدم المعل  الع    0
 البعب 

  قدم األقراد التبوية المر دة  ية المر دة  يقدم المعل  التبو 2
 مرحلة التصمي :    -3

 اشتملت هوه المرحلة علا النطوات التالية:   
:    رر  مراعرراة الشرررو  والمبررادئ الترري ينببرري مراعا إررا عنررد  حديررد األهررداا اإلجراإليررة

لرب، صيانة األهرداا السرلوكية، فسنإرا  حردد بدقرة التبيرر المطلروب إحداثرط فري سرلوك الطا
كمررا أنإررا  كررود قابلررة للايررا ، وقررد  رر   حليررل الإرردا العررام إلررا مجموعررة مررن األهررداا 
اإلجراإليررة التررري  حققررط و بطرررا جميرر  جوانرررب المقرررر، فقرررد قامررت الباحثرررة بسعررداد قاإلمرررة 
باألهررررداا التعليميررررة لمقرررررر منرررراه  وطررررر   رررردريس فرررري التنصررررص )النررررراإلل الوهنيررررة 

يسرية و وصريا المقررر، ولقرد  ر  عرر  هروه األهرداا اإللكترونية( في صورة النطرة التدر 
 علا الطلبة في البيئة التعليمية. 

  صمي  و ن ي  المحتوى في ضوء األهداا التعليمية:   
 رر   ن رري  موضرروعات المحترروى الرروي سرريت    ررمينط داخررل البيئررة بحيررث يسررإل 

، وحلرك بمرا يحقر   عامل الطالب معإا، وحلرك باالعتمراد علرا المقرررات التعليميرة الموجرودة
األهررداا التعليميررة للبيئررة التعليميررة، وفرري هرروا اإلطررار  رر   قسرري  المحترروى داخررل البيئررة 

مفإررروم  -فواإلررد النريطرررة الوهنيرررة   –التعليميررة إلرررا العناصرررر التاليررة:   مقدمرررة و مإيرررد 
  -قررروانين رسررر  النريطرررة الوهنيرررة  –أنمرررا  رسررر  النريطرررة الوهنيرررة  –النريطرررة الوهنيرررة 
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رس  النريطة الوهنية اإللكترونية، وفي ضوء حلك     إنشاء أربر  مجموعرات وفقرا  خطوات
 للتصمي  التجريبي للبحث.

 Google Classroomو وزي  أفراد العينة علا مجموعات جوجرل كرال  روم 
( طالب بكل مجموعة  حيث قامت الباحثة بعد إنشراء البيئرة بسرسرام رمرز البيئرة 04بواق  )

 م ال يس بوك علا حسب البيئة التاب  لإا. و مت كالتالي:  إلا كل طالب خال 
المجموعررررة األولررررا نمررررل  إدارة مناقشررررة م رررربوطة حات السررررعة العقليررررة مننف ررررة، كررررود 

(rvtlsmh.) 
المجموعرررة الثانيرررة نمرررل  إدارة مناقشرررة متمركرررزة حررروم المجموعرررة حات  السرررعة العقليرررة 

 (.(tlc6hupمننف ة كود 
دارة مناقشرررررررة م ررررررربوطة حات  السرررررررعة العقليرررررررة مر فعرررررررة   المجموعرررررررة الثالثرررررررة نمرررررررل إ

 (.teovaylكود)
المجموعة الرابعة نمل  إدارة مناقشة متمركز حوم المجموعرة حات  السرعة العقليرة مر فعرة 

 (.x2d47etكود )
حيث اقتصر البحث الحالي علرا نمطرين إلدارة المناقشرات اإللكترونيرة )مناقشرات 

 عة( المتمركز حوم المجمو  –م بوطة 
 عتمد علا إدارة المعل  إدارة كاملة للمناقشات، والرتحك  المناقشات الم بوطة:   أ.  

والسيطرة في سيرها، ومتابعة أداء الطالب، وردود أفعرالإ ، وأي را  قردي  التبويرة المر ردة 
 المناسبة. 

:   فيإررا يردير الطرالب مجموعرة النقرراش المناقشرات المتمركرزة حروم المجموعرةب. 
 رري وينتررار احررده  ليقرروم برردور القاإلررد، والرروي مررن مسررئوليتط طررري موضرروعات بشرركل حا

المناقشة، ومتابعة مشاركة جمي  الزمالء في المناقشة، و قدي  الدع  الرالزم عنرد حردو  
 مشكلة أمام المجموعة. 

 ررر  اسرررتندام مجموعرررة مرررن االسرررترا يجيات  حديرررد اسرررترا يجية التعلررري  والرررتعل :  
أساليب  فاعل الطالب م  بيئة الحوسبة السحابية، والتري يمكرن مرن  التعليمية التي  حدد

خاللإرررا أي رررا  نميرررة إنتررراا النرررراإلل الوهنيرررة اإللكترونيرررة والتن ررري  الررروا ي ومرررن هررروه 
 االسترا يجيات ما يلي:   

اسرترا يجية المناقشرات اإللكترونيررة:    بنرت الباحثرة هرروه االسرترا يجية والتري   ررمنت  -
سياقات اجتماعية بين طالب المجموعرة الواحردة )جوجرل كرال  روم   بادم األفكار في
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Google Classroom فستطي  طالب المجموعة التعليمية  دوير المعلومات حوم )
موضرو  الررتعل  وحلررك لتحليرل و قيرري  المعلومررات للوصروم إلررا نترراإل  نإاإليرة وفرري هرروه 

بتحقير  أهرداا الرتعل ، االسترا يجية يقوم الطالب في ضوء التصمي  التجريبري للبحرث 
ويمكرن للمررتعل  خررالم هروه االسررترا يجية  لقررا التبويرة الراجعررة مررن زمالإلرط عررن طريرر  
التعرراود معإرر  فرري مجموعررات الررتعل  أو  لقررا التبويررة مررن قبررل المعلرر . وقررد  رر   رروفير 
دعامات التعل  والتبوية الراجعة بشكل مستمر، لتيسر التعل  ودع  المتعلمين في إطرار 

ت  علمإررر  التررري حرررددت لإررروا البرررر  بنررراء علرررا استرا سرررجية المناقشرررات مجموعرررا
 اإللكترونية.

اسررترا يجية الررتعل  النشررل:   يقرروم الطالررب بتنفيررو األنشررطة التعليميررة المطلوبررة داخررل  -
البيئة التعليمية الناصة وحلك بقراءة عن محتروى الردر  التعليمري مرن خرالم مصرادر 

( ويقرروم Google Classroomل كررال  روم )الررتعل  المتاحررة عبررر البيئررة  )جوجرر
الطالب بالمناقشات م  أقرانط في المجموعة )المناقشة المتمركزة حوم المجموعة(، أو 
م  المعل  )المناقشة الم بوطة(،  وقيام الطالب بعمل نشا  سواء رسر  خريطرة  مرن 

( وعمررل مشرراركة مرر  الباحثررة وكتابررة Google Drawingخررالم )جوجررل رسررومات 
( ومشرراركتإا أي ررا مرر  الباحثررة،  Google Docsات فرري )جوجررل دوكررس. ملنصرر

( فري إجابرة علرا االختبرار Google Formsوأخيرا اسرتندام الطالرب )جوجرل فرورم. 
 التحصيلا البعدى وقيا  مإارات التن ي  الوا ي. 

اسرررترا يجية الرررتعل  باالستكشررراا:   يقررروم الطالرررب باستكشررراا البيئرررة والتعررررا علرررا  -
الرقميررة المتنوعررة المتاحررة عبررر موقرر  السررحابة، ويقرروم بالممارسررة والبحررث الكاإلنررات 

 والمالح ة للحصوم علا المعرفة عن الموضو  التعليمي. 
    حديد مإام التعل  التي يجب علرا الطرالب انجازهرا ضرمن  صمي  المإام التعليمية: 

و ر  صريانة مقدمرة لكرل البيئة التعليمية، و عمل علا  حقي  األهداا التعليمية المطلوبرة، 
مإمة، ووصف لما يجب أد ينجزه الطالب عينة البحرث، باإلضرافة إلرا اإلشرارة إلرا بعرب 
المصادر التي قرد يحتراا إليإرا الطرالب فري  نفيرو المإمرة، و تمثرل فري قيرام الطالرب بمإرام 
 عليمية مر بطة برالمحتوى متمثلرة فري بنراء ومشراركة الكاإلنرات الرقميرة مثرل ملفرات جوجرل 

 وكس وجوجل رسومات، والمشاركة في النقاش م  الزمالء أو المعل . د
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التفاعل عبارة عن سرلوك متبرادم برين أكثرر مرن  صمي  واجإة التفاعل وعناصرها:   

طرا، كل منإ  يتأثر بآخر، حيث يؤدي حلك إلا وجود عالقة  فاعلية مباراة، برين المرتعل  
لع ررو المجموعررة أمررا طررري سررؤام أو  عليرر  علررا  وبيئررة الررتعل ، فرري سرراحة النقرراش يترراي

 الموضوعات المطروحة أو رف  ملفات أو إشارة إلا رابل يت من وثاإل   دع  الفكرة. 
مرن  Google Classroomوهوا يتوفر في البيئرة الرتعل  السرحابية جوجرل كرال  روم 

   حديرد خالم مساحة المشاركة والواجب المنزلي وفي ضوء طبيعرة الحوسربة السرحابية  ر
 طبيعة التفاعالت التعليمية كما يلي:   

 إضافة األسئلة و تب  حالتإا.  -0
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الرردخوم علررا سرراحة المشرراركة وإدارة المناقشررات للمعلرر  فرري المجموعررات . 3

 الم بوطة ولقاإلد المجموعة بالنسبة للمجموعة المتمركزة حوم نفسإا. 

 
معررين والشرركل . إضررافة حررد  يتمثررل فرري  كليررا أو إعررالد عررن موضررو  2

 التالي يوضح  لية إضافة حد . 
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 . متابعة جمي  اإلشعارات 0

 
 مرحلة التنفيو:   -2

 و شتمل هوه المرحلة علا النطوات التالية:  
 ررر  اختيرررار  طبيقرررات الحوسررربة اختيرررار السرررحابة الحاسررروبية و حديرررد خررردما إا:   

إا  فري المناقشرات فري بنراء السحابية ن راو لما  قدمط من مزايا وخدمات والتي  ر  اسرتندام
 المعرفة و شاركية في  بادم الملفات الرقمية والندمات التي  قدم كما يلي:  



 ...أثر التفاعل بين نمطي إدارة المناقشات اإللكترونية  ومستوى السعة العقلية في بيئة الحوسبة 
 زينب أحمد علي يوسف د/

 

 -220- 

وهرا خدمرة مجانيرة للمؤسسرات  Google Classroom طبير  جوجرل كرال  روم  -
شنصرري الرردخوم علررا البيئررة   Gmailالتعليميررة ويمكررن لكررل شررنص أديررة حسرراب 

باسرتندام صرفوا جوجرل التعليميرة إد إنشراء  وإنشاء صف أو االن مام إليط، ويمكن
صفا افتراضيا علا اإلنترنت وإضافة الطالب والمعلمين، ويمكن نشرر إعالنرات وإنشراء 

 أسئلة ومإام للطالب. 
هري خدمرة التنرزين السرحابا علرا خروادم   Google Drive طبير  جوجرل درايرا  -

برا   شرعبي حيرث هنراك ار  Google Classroom جوجل ويمكن دخولإا من خرالم
بإا، والت  تريح  نرزين ومشراركة الملفرات الفرديرة أو المجلردات بالكامرل مر  أشرناص 
محددين )الباحثة(، وأي ا فتح العديد من أنوا  الملفات في متصفحك مباشرة، بما في 

،  كمررا يمكنررك مررن إجررراء  عررديالت علررا ملفا ررك والرردخوم إلررا  خررر PDFحلررك ملفررات 
 نسنة من أي مكاد. 

:  اسرررتندام البررررام  التطبيايرررة إلنشررراء Google Docsتندات جوجرررل محررررر مسررر -
 المستندات النصية و شاركإا م  الباحثة م  إمكانية التعديل أو التعلي  فقل. 

:   تيح التواصل بالبريد اإللكترونري وحفر  كرل مرفقرات البريرد Gmailبريد جوجل  -
 داخل السحابة. 

درايررا أي ررا مررن إنشرراء  :    مكررن لتطبيرر  جوجررلGoogle Formsجوجررل   -
 أو االستبيانات و مكن من مشاركتإا م  اآلخرين فيما يلي:     Formsالنماحا 

  .جمي  بيانات الطالب،  والتعرا عليإ  بشكل أف ل  
  .إنشاء قواعد بيانات،  والواجبات السرعة 
  .دع  التقييمات الوا ية، و قييمات الن راء 
 ارات.  مكين الطالب من التدرب علا االختب 

 Google  Drawing: :  يكمن  طبي  الرسوم Google  Drawingالرسوم  -
من إضافة األلواد والرسوم إلا المستندات والعرو  والمواق ، ويسرإل كرولك     

 من إنشاء المنططات والتنطيطات، مثل 
  يسررتندم كلوحررة بي رراء للرسرر  الحررر أمررام الطررالب لشررري المفرراهي ، حررام

 وجود سبورة حكية 
 ندم إلنشرراء التنطيطرات، واألشرركام الفنيرة، والنررراإلل الوهنيرة، عناقيررد يسرت

 األفكار 
  .العصف  الوهني البصري 

كمررا قامررت الباحثررة  فرري إعررداد الفيررديوهات  إيئررة اإلعرردادات األوليررة للسررحابة:   
التعليميررررة، والصررررور والملفررررات الناصررررة بمإررررارات األداإليررررة للمقرررررر النررررراإلل الوهنيررررة 
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ثرر  االسررتعانة بمجموعررة مررن مقرراط  الفيررديو الترري  ناولررت و  ررمنت شررري اإللكترونيررة، 
خطروات إنتراا النرراإلل الوهنيررة وللمإرارات المسرتإدا  نميتإرا، مررن مواقر  الويرب أمواقرر  
اليو يرروب، مرر  مراعرراة مناسرربة مقرراط  الفيررديو للمحترروى التعليمرري وار باطإررا باألهررداا 

ودقررة الجررودة مقرراط  الفيررديو مررن حيررث المقرررر، أي ررا مناسرربتإا لمسررتوى المتعلمررين، 
الصرروت والصررورة وسررإلة التصررمي ، والسررالمة العلميررة واللبويررة، باإلضررافة إلررا سررإولة 

  نزيلإا والتعامل معإا بكل سإولة. 
وإعدادها مسبقا من قبل  Google Classroomوكولك  ك إنشاء أربعة فصوم 

 الباحثة واختيار لبة السحابة اللبة العربية. 

 
 :    شمل هوه الرحلة النطوات التالية:   لة التقوي  والتطويرمرح -0

المبردإلي علرا مجموعرة  Google Classroom قروي  بيئرة الرتعل :    تمثرل فري عرر  
 من المتنصصين في  كنولوجيا التعلي  للتأكد من مناسبتط. 

 .Google Classroomإجراء التعديالت:   و تمثل ألي إجراء التعديالت الالزمة علا 
مررن خررالم  وجيررط  Google Classroom فعيررل  بيئررة الررتعل :   و تمثررل فرري  فعيررل 

 ، و وضيح المإام المطلوبة. Google Classroomالدعوات إلا طالب 
 جريب مصبر )التجربة االستطالعية(:    ر   طبير  بيئرة الرتعل  علرا مجموعرة مرن طرالب 

بيررة النوعيررة جامعررة عررين شررمس قوامإررا الفرقررة الثالثررة بقسرر   كنولوجيررا التعلرري  بكليررة التر 
( طالباو من نير عينة البحث األساسية، بإدا قيا  مدى  حق  األهداا الموضوعة 02)
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للبيئة ومدى سإولة التجوم، وسرإولة التعامرل واالسرتندام، و ر  االسرتفادة مرن اسرتجابتإ  
 في التنايح والتحسين والتطوير. 

:   حيرث  ر   جريرب بيئرة الرتعل  بشركل موسر  علرا االساسية( التجريبية) النإاإليالتجريب 
عينررة مررن طررالب الفرقررة الثالثررة بقسرر   كنولوجيررا الررتعل  لايررا  الكفرراءة التعليميررة وقيررا  

  .نوا   التعل  المت منة  نمية مإارات إنتاا النراإلل الوهنية اإللكترونية والتن ي  الوا ي
  :ثانيا:    صمي  أدوات البحث 

صمي  ثال  أدوات للايا   تمثرل فري اختبرار  حصريلا،  مايرا  قامت الباحثة بت
 قيرري  إنترراا النررراإلل الوهنيررة اإللكترونيررة، مايررا  مإررارات التن رري  الرروا ي للررتعل ، وسرروا 

  ناولإما بالتفصيل من حيث التصمي  والبناء وحساب الصد ، والثبات فيما يلي:   
 االختبار التحصيلا:   -0

 بار التحصيلا بالنطوات التالية:  مرت عملية  صمي  االخت
 –:   قيرا  )الجانرب المعرفري( مردى  حصريل طرالب الفرقرة الثالثرة الإدا من االختبار

 للمعلومات المعرفية الناصة بسنتاا  النراإلل الوهنية اإللكترونية.  –عينة البحث 
   :رر  بنرراء االختبررار علررا ضرروء الإرردا العررام واألهررداا مصررادر بنرراء االختبررار 
لتعليمية والمحتوى التعليمي، التي   منتإا موضوعات المقرر منراه  وطرر   ردريس فري ا

التنصررص )النررراإلل الوهنيررة اإللكترونيررة(،و اإلطررال  علررا بعررب الدراسررات والبحررو  الترري 
 استندمت االختبارات التحصيلية بصفة عامة. 

نروعين مرن     إعداد اختبار موضوعي بصرور يط األولراصيانة مفردات االختبار:   
( مفررردة،  والترري   ررمنت عرردد مررن األسررئلة يتررألف كررل 24األسررئلة )اختيررار مررن متعرردد()

منإررا مررن رأ  السررؤام ينتررار منإررا المفحرروص اإلجابررة الصررحيحة، و)اختيررار كلمررة صررح 
( مفردة وروعري فيإرا  بطيتإرا لموضرو  24للىبارة الصحيحة أو خطأ للىبارة )الناطئة( )

 ( مفردة. 24ردات االختبار )التعل  وقد بلبت عدد مف
   :قامت الباحثة بسعداد جدوم المواصرفات لالختبرار التحصريلا جدوم المواصفات

التحليررل( وعلررا هرروا األسررا  حررددت مفررردات  –الفإرر   –فرري ثررال  مسررتويات )الترروكر 
 االختبار التي  ر بل بكل مستوى من مستويات األهداا المعرفية الناصة بالمحتوى. 

 واصفات االختبار التحصيلا للجانب الن ري  إلنتاا النراإلل الوهنية. ( م2جدوم )
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 الدر  م
 أرقام المفردات وفقاو 

مجمو   للمستويات المحددة 
 الوزد النسبي المفردات

  حليل فإ   وكر 
 %02.2 04 2 3 2 مقدمة للنراإلل الوهنية  0
 %02.2 04 2 2 3 فواإلد النراإلل  الوهنية  3
 %7.2 2 0 3 3 راإلل  الوهنيةمفإوم الن 2
 %00.2 2 3 2 3 أنما  رس  النريطة الوهنية  0
 %32 02 0 2 2 قوانين رس  النراإلل  الوهنية 2
 %30.2 02 2 2 2 خطوات رس  النراإلل الوهنية  2
 %24 %22.2 %22.2 الوزد النسبي  7 0%044 24 07 34 33 مجمو  المفردات  2

   صيانة  عليمات االختبرار بطريقرة  وضرح للمرتعل  الإردا  :  وض   عليمات االختبار
من االختبار كي ية اإلجابة  و    صمي  نمروحا لةجابرة علرا أد  حسرب درجرة واحردة لكرل 

 ( درجة. 24إجابة وصفر لةجابة الناطئة، وبولك أصبحت الدرجة الكلية لالختبار )
علا مجموعرة مرن المحكمرين    عر  االختبار في صور ط المبدإلية صد  االختبار:   

فرري  كنولوجيررا التعلرري  لمعرفررة  راإلإرر  حرروم صررحة العلميررة لمفررردات االختبررار، ومناسرربتط 
للطرررالب، وار باطرررط وشرررمولط لموضررروعات الرررتعل ؛ ودقرررة الصررريانة، و ررر  إجرررراء  عرررديالت 

 الصيانة للمفردات طبقا لآلراء. 
جررور التربيعرري لمعامررل وقامررت الباحثررة بحسرراب الصررد  الرروا ي لالختبررار بسيجرراد ال

( وهرو معامرل صررد  4.34( وقرد  وصررل أد معامرل الصرد  يسرراوي )4.70الثبرات البرال  )
 .مر ف 

 رر   طبيرر  االختبررار علررا عينررة مررن طررالب الفرقررة الثالثررة لتكنولوجيررا ثبررات االختبررار:   
 ( طالبا. 02التعلي  نير عينة  البحث األساسية مكونة من )

(:  Cronbach Test Alphaتبررار كرونبرراف ألفررا )قامررت الباحثررة باسررتندام اخ
لتحديد مدى إمكانية االعتماد علا إجابات عينة الدراسرة، ومردى  جرانس اإلجابرات، ومردى 

فررريمكن  4.24إمكانيرررة  عمررري  نتاإلجإرررا علرررا مجتمررر  العينرررة، فرررسحا زاد هررروا االختبرررار عرررن 
جراءت قيمرة معامرل  االعتماد علا نتاإل  البحث و عميمإرا علرا مجتمر  البحرث ككرل، ولقرد

 ألفا كما في الجدوم التالي: 
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 ثبات الىبارات االختبار (0جدوم )
 قيمة ألفا المايا 
 4.704 الدرجة الكلية

( وهري قيمرة 4.70ويت ح من الجدوم الساب  أد قيمرة ألفرا إلجمرالي االختبرار )
د علرا نتاإلجرط مر فعة، و شير هوه الايمة إلا صالحية االختبرار للتطبير  وإمكانيرة االعتمرا

 والوثو  بط.
( 24   حساب متوسرل الرزمن الرالزم لةجابرة عرن االختبرار، وقرد بلر  )زمن االختبار:   

 دقيقة كحد أقصا لزمن اإلجابة علا جمي  مفردات االختبار. 
( سرؤام نرو  24( سرؤام كمرا يلري:  )24نو  االختبار في صور ط النإاإليرة علرا )

( 24ن نرو  صرواب وخطرأ والنإايرة الع مرا للرردرجات )( سرؤام مر24االختيرار مرن متعردد، )
 ( 0)ملح درجة، وفي ضوء هوه اإلجراءات أصبح االختبار التحصيلا في صور ط النإاإلية 

 بناء بطاقة  قيي  منت  النراإلل الوهنية اإللكترونية:   -3
 إرردا بطاقررة التقيرري  إلررا قيررا  الجانررب المإررارى  ومرردى اكتسرراب عينررة البحررث 

النررراإلل الوهنيررة اإللكترونيررة وللحكرر  علررا منتوجررات عينررة البحررث، قامررت  لمإررارات إنترراا
الباحثة بسعداد بطاقة  قيي  منت  التكنولوجي، بإدا  قيي  مستوى طالب  كنولوجيا التعلري  
  في إنتاا النراإلل الوهنية اإللكترونية، وقد    بناء وضبل البطاقة بس با  النطوات اآل ية: 

قدير كفاء الطالب في إنتاا النراإلل الوهنية اإللكترونية فري ضروء :  الإدا من البطاقة
المتمركز حوم المجموعة(  –الفنية إلنتاجإا، و قيي  أثر نمطي إدارة المناقشات )الم بو  

مررننفب( القرراإل  علررا  طبيرر  جوجررل كالسررروم علررا  -ومسررتوى السررعة العقليررة )مر فرر  
  طوير أداإلإ  المإارى. 
في ضوء  األهداا التعليمية قاإلمة المإرارات التري  ر  التوصرل :   صيانة بنود البطاقة

( مفررردة يررت  قياسررإا مررن 02إليإررا؛   رر  إعررداد البطاقررة فرري صررور ط المبدإليررة  كونررت مررن )
خالم المستويات المىيارية للبطاقة لتقدي  مستوى محدد ألداإلط حيث     قسريمإا إلرا أربر  

 قرردير كمرري لكررل مسررتوى، كمررا يوضررحط  مسررتويات للتقيرري  لنصرراإلص كررل مىيررار، ووضرر 
 ( 2جدوم )
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( مستويات التقيي 2جدوم )  
 التقدير الكمي مستوى التقيي  م

 )درجة المستوى(
المستوى األوم:   يشير أد الطالب في حاجة إلا مجإود أكبرر  0

للوصرروم إلررا المسررتوى الثالررث المطلرروب  حايقررط، حيررث يقرروم 
 بأداءات محددة نير مرضية

0 

مسررتوى الثرراني:   يعبررر عررن قيررام الطالررب  بمسررتوى أداء أقررل ال 3
مرررن المطلررروب  حايقرررط، ويحتررراا إلرررا بعرررب الجإرررد للوصررروم 

 للمستوى الثالث

3 

المستوى الثالث:  هو المستوى الردام علرا وصروم الطالرب فري  2
 أداإلط إلا المستوى المطلوب  حايقط في قدم أداء جيد

2 

 0 فات بأداءات متميز واالبتكارالمستوى الراب :   يؤدى التكلي 0
 ضبل بطاقة التقدير:  

ل رربل البطاقررة قامررت الباحثررة بررسجراء النطرروات التاليررة:   صررد  بطاقررة التقرردير:   
   التحق  من صد  بطاقة التقردير عرن طرير  عرضرإا علرا مجموعرة مرن المحكمرين فري 

جرررراء التعرررديالت مجرررام  كنولوجيرررا التعلررري ؛ و ررر  اال فرررا  علرررا حررروا بعرررب المفرررردات، وإ
 ( بنداو 04المقترحة، لتصبح عدد بنود البطاقة في صور إا النإاإلية )

:   بعرد حسراب صرد  البطاقرة أصربحت فري صرور إا الصورة النإاإليرة لبطاقرة التقردير
 (3ملح النإاإلية وصالحة للتطبي  علا عينة البحث )

 مايا  مإارات التن ي  الوا ي:    -2
 :ات التاليةمر إعداد  المايا  وفقا للنطو 

قيرررا  مإرررارات التن ررري  الررروا ي لررردى طرررالب الفرقرررة الثالثرررة   الإررردا مرررن المايرررا :
 كنولوجيرا التعلري  بكليرة التربيرة النوعيرة  جامعررة عرين شرمس، ومعرفرة  رأثير  نمطرري إدارة 

 –متمركرررز حررروم المجموعرررة( ومسرررتويات السرررعة العقليرررة )مر فررر   –المناقشرررات )م ررربو  
 ال  روم. مننفب( من خالم جوجل ك
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صيبت مفردات المايا  وفقا لعشر محراور  مثرل األبعراد صيانة عبارات المايا :   
األساسية لايا  مإارات التن ي  الوا ي، وها األهداا والنطة، والتقوي  الروا ي، والمراقبرة 
 الوا ية، وإدارة البيئة والوقت، واالحتفا  بالسجالت ومراجعتإا، والنرراإلل المعرفيرة، والتن ري 
والتحويل، ومكافأة الوات، ومساعدة اآلخررين، والبحرث عرن المعلومرات، و قر  فري صرور إا 

(، والروي يترراوي مرا 2: 0( مفردة، وحلك باستندام مايا  ليكررت النماسرا )02المبدإلية )
 بين )داإلما، مطلقا(. 
 ل بل المايا  قامت الباحثة بسجراء النطوات التالية:   ضبل المايا :
 رر   حسرراب الصررد  الرروا ي للمايررا  بسيجرراد الجررور التربيعرري لمعامررل  صررد  المايررا :
( وهرو معامرل صررد  4.33( وقرد  وصررل أد معامرل الصرد  يسرراوي )4.37الثبرات البرال  )

 مر ف .
 :   ثبات المايا 

لتحديرد مردى   (Cronbach Test)  Alpha ر  اسرتندام اختبرار كرونبراف ألفرا
دراسة، ومدى  جانس اإلجابات، ومدى إمكانية  عمي  عينة ال إجاباتإمكانية االعتماد علا 

فريمكن االعتمراد علرا نتراإل   4.24زاد هوا االختبار عرن  نتاإلجإا علا مجتم  العينة، فسحا
البحث و عميمإا علا مجتم  البحرث ككرل، ولقرد جراءت قيمرة معامرل ألفرا كمرا فري الجردوم 

 التالي: 
 ثبات الىبارات المايا   (2جدوم )
 ة ألفاقيم المايا 
 4.37 الدرجة الكلية

( وهري قيمرة 4.37ويت ح من الجدوم الساب  أد قيمة ألفا إلجمرالي المايرا  )
مر فعررة، و شررير هرروه الايمررة مررن إلررا صررالحية المايررا  للتطبيرر  وإمكانيررة االعتمرراد علررا 

 نتاإلجط والوثو  بط.
ا  فري بعد حسراب صرد  وثبرات المايرا  أصربح المايرالصورة النإاإلية للمايا :   

صور ط النإاإلية صالح للتطبي  علا عينة البحث، وبلر  متوسرل زمرن االسرتجابة للمايرا  
 (.2)ملح ( دقيقة وأصبحت الصورة النإاإلية للمايا  قابلة للتطبي   34)
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 مايا  مستوى السعة العقلية:     -0
 ررر  اسرررتندام األشررركام المتقاطعرررة لايرررا  مسرررتوى السرررعة العقليرررة إعرررداد )جررراد 

(؛ لتصررنيا عينررة البحررث 0334نا(،  رجمررة وأعررداد )إسررعاد البنررا، حمرردي البنررا، باسرركاليو 
 بعا لمستوى السعة العقلية، ويإدا االختبار بشكل عام إلا قيا  مسرتوى السرعة العقليرة 
لدى المفحوصين؛ من خالم إيجاد منطقة  داخل مجموعرة مرن األشركام البسريطة، ويشرتمل 

ل بند من مجموعتين من األشركام الإندسرية البسريطة، ( بندا، ويتكود ك22االختبار علا )
حيث  وجد المجموعة األولا علا الجانب األيمن و سما )مجموعة العر (، و تكرود مرن 
عدد من األشكام المنفصلة )نير متداخلة(، و وجد المجموعة األخرى علا الجانرب األيسرر 

موجرودة فري الجانرب األيمرن و سما )المجموعة االختبارية(، و تكود من األشكام نفسرإا ال
مر بررة بشرركل متررداخل، حيررث  وجررد منطقررة  قرراط  مشررتركة بررين  لررك األ شرركام، وفرري بعررب 
األمثلررة  وجررد أشرركام إضررافية فرري الجانررب األيسررر لرريس لإررا وجررود فرري الجانررب األيمررن، 
وبالتالي لريس بينإرا وبرين األشركام األخررى منطقرة مشرتركة، مر  مالح رة أد  لرك األشركام 

 ررليل المفحرروص، و نتلررف األشرركام الموجررودة فرري الجانررب األيسررر فرري حجمإررا وجرردت لت
وا جاهإمررا عررن  لررك األشرركام الموجررودة فرري الجانررب األيمررن، ولكنإررا  تماثررل فرري الشرركل، 
ويطلررب مررن المفحرروص  حديررد منطقررة التقرراط  المشررتركة بررين  لررك األشرركام ووضرر  عالمررة 

 بداخلإا. 
ا ط من خالم األدبيات التنصصية والدراسات وقد    التأكد من صد  االختبار وثب

 Scott؛ 0332؛ حمرردي البنرا 0334التري اسررتندمتط مثررل )إسررعاد البنرا، حمرردي البنررا، 
(، كمررا قامررت الباحثررة بررسجراء التجربررة االسررتطالعية لالختبررار علررا مجموعررة مررن 2010,

عة عرين شرمس، بلر   طالب الفرقة الثالثة  بقس   كنولوجيا التعلي  كلية التربية النوعية جام
( طالبرا  وقرد اسرتندمت الباحثرة لكري  تأكرد مرن صرد  االختبرار طرريقتين همرا 02عدده  )
 كالتالي:   

للتأكرد مرن الصرد  الروا ي لالختبرار عرن طرير  عرر  اختبرار السرعة  الصد  ال راهري:
العقلية علا مجموعة من المحكمين المتنصصرين  علر  الرنفس،  كنولوجيرا التعلري ( الروين 

 كدوا علا أد اختبار السعة العقلية يايس ما وض  لاياسط. أ
)التجرانس الرداخلي(  ر  حسرابط مرن خرالم العالقرات االر باطيرة المتبادلرة الصد  الثناإلي 

شرركالو( والدرجررة  22برين درجررة كرل شرركل مرن أشرركام اختبرار السررعة العقليرة )البررال  عرددها 
، وا  ح من النتاإل  داللة أنلب معامالت  الكلية لالختبار ككل، من خالم االر با  لبيرسود 

، 02، 03، 2، 3(، بينمررا كانررت معررامالت ار بررا  األشرركام)4.40االر بررا  عنررد مسررتوى )
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(، وهرروا يرردم علررا  حقيرر  االر بررا  الررداخلي لمايررا  السررعة 4.42( دالررة عنررد)23، 30
 العقلية. 

 حساب ثبات اختبار مستوى السعة العقلية:  
معامررل ثبررات السررعة العقليررة ككررل باسررتندام معامررل الفررا قامررت الباحثررة بحسرراب 

وهروا يردم علرا أد  4.70ومعامرل الثبرات  22.02كرونباا وجاء كالترالي معامرل االر برا  
 االختبار يتميز بدرجة ثبات عالية. 
 ر  حسراب الصرد  الروا ي الختبرار السرعة العقليرة إحصراإليا الصد  الوا ي اإلحصراإلي: 

لمعامل الثبات لالختبار ككل  وجاءت كالتالي أد معامل  الصد   عن طري  الجور التربيعا
 وهوا يدم أد اختبار السعة العقلية يتميز بدرجة من الصد  الوا ي.  4.30الوا ي 

 حساب متوسل زمن االختبار:  
   حساب متوسل زمن االختبار عن طري  إيجاد متوسرل األزمنرة التري اسرتبرقإا 

 و   حساب زمن االختبار من خالم المعادلة اآل ية:  جمي  الطالب كل حسب سرعتط، 
 الزمن الوي استبرقط كل الطالب                                                             

 متوسل زمن االختبار  =                   
 عدد الطالب                                                            

دقيقرة  24بل  متوسل زمن اختبار السعة العقلية من خالم المعادلة السابقة وقد 
  قريبوا.

 الصورة النإاإلية الختبار السعة العقلية: 
بعد إجراء ما أوصرا برط السرادة المحكمرين ونتراإل  التجربرة االسرتطالعية، وضربل 

ا للتطبيررر  الن إررراإلي علرررا االختبرررار إحصررراإليوا أصررربح االختبرررار فررري صرررور ط النإاإليرررة صرررالحو
 (0)ملح شكالو  22مجموعات البحث، ويتكرود مرن 

:نفيو إجراءات التجربة األساسية:   ثالثا  
 مرت التجربة األساسية بالمراحل التالية:   

:      حديد عينة البحث حيث قامت الباحثرة بتطبير  مايرا  السرعة  حديد عينة البحث
لتحديررد مسررتوى طررالب حات سررعة  ( طالررب وطالبررة24العقليررة علررا مجموعررة مررن الطررالب )

عقليررة مننف ررة وأخرررى مر فعررة  و وصررلت الباحثررة إلررا عرردد الطررالب حات السررعة العليررة 
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( طالبا  و ر  اختيرار 37( طالبا وعدد الطالب حات السعة العقلية المر فعة )33المننف ة )
لرري ، ( طالررب وطالبررة مررن طررالب الفرقررة الثالثررة بقسرر   كنولوجيررا التع04عينررة البحررث مررن )

( طالررب وطالبرررة حات سرررعة 34( طالرررب وطالبررة حات سرررعة عقليررة مننف رررة و)34حيررث )
( 04عقلية مر فعة  وقد قسموا إلرا أربعرة مجموعرات  جريبيرة حيرث كرل مجموعرة قوامإرا )

متمركررز حرروم مجموعررة( ومسررتوى السررعة  –طررالب حسررب نمررل إدارة المناقشررات )م رربو  
 مر ف (.  –العقلية )مننفب 
:   قامت الباحثرة بعقرد لقراء  مإيردي مر  مجموعرات البحرث لتوضريح لتطبي االستعداد ل

خاللإررا الإرردا مررن التجربررة وطريقررة العمررل، وطريقررة التعامررل مرر  بيئررة الررتعل ، وقررد قامررت 
 الباحثة بعدة إجراءات كما يلي:   

  التوضيح للطالب عينة البحث طبيعة الموق  المراد الدخوم إليرط، وكي يرة اسرتندام   
موقررر  المرررراد الرررتعل  منرررة و قررردي  اإلرشرررادات العامرررة المتعلقرررة بالتعامرررل معرررط، وكي يرررة ال

االستفادة من التطبيقات المتاحرة فري الحوسربة السرحابية فري  علر  مقررر طرر  التردريس 
 في التنصص )النراإلل الوهنية اإللكترونية(.

 رو  فري التجربرة  دريب الطالب علا كي ية استندام بيئة الحوسبة السحابية قبرل الشر
 أثناء التدريب.   Data Showمن االستعانة بجإاز 

 .عريا الطالب بعنواد البريد اإللكتروني الناص بالباحثة  
 رر   طبيرر  أدوات الايررا  قبليررا علررا  طبيرر  أدوات الايررا  المسررتندمة قبليررا:  

العقليرة مجموعات البحث، حيث  ر   طبير  االختبرار التحصريلا، التن ري  الروا ي  والسرعة 
 )ورقيا(.

 نفيو التجربة:       نفيو التجربة علا أربعرة مجموعرات فري الفصرل الدراسري األوم للعرام 
( أسرررابي ، والح رررت الباحثرررة 2(، واسرررتبر   طبيررر  التجربرررة )3403/3434الدراسررري )

استمتا  الطالب بيئة الحوسبة السحابية، ور بة الطالب فري  عمري   طبير  هروه التجربرة 
 أخرى. في مقررات 

:      التطبي  البعردى ألدوات البحرث علرا  طبي  أدوات الايا  المستندمة بعديا
( علا مجموعات البحرث، بطاقرة Google Formsالحوسبة السحابية بنماحا جوجل ) 

 قيي  المنت  علرا منتوجرات الطرالب و ر  رصرد التطبير  البعردى  مإيردا إلجرراء المعالجرة 
 اإلحصاإلية. 

ليل نتاإل  الدراسة و فسيرها:   رابعا:  رصد و ح 
 نرراوم هرروا المبحررث عررر  نترراإل  التحليررل اإلحصرراإلي، بإرردا التعرررا علررا أثررر 
التفاعرررل برررين مسرررتوي السرررعة العقليرررة )مر فررر / مرررننفب( وإدارة المناقشرررات اإللكترونيرررة 
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المتمركرز حروم المجموعرة( ببيئرة الحوسربة السرحابية علرا  نميرة التحصريل  –)الم بوطة 
والتن ي  الوا ي ومإارات إنتاا النراإلل الوهنية لطالب الفرقرة الثالثرة بكليرة التربيرة المعرفي 

النوعيررة جامعررة عرررين شررمس، واإلجابرررة عررن  سرررا الت البحررث، واختبرررار صررحة فروضرررط، 
 و فسير النتاإل  ومناقشتإا، و    فصيل حلك فيما يلي: 

 أوال:  إجابة السؤام األوم:  
نتراا النرراإلل الوهنيرة اإللكترونيرة ببيئرة الحوسربة الوي نص علا:   ما مإرارات إ
كليررة التربيررة النوعيررة  وقررد  مررت اإلجابررة عررن هرروا  –السررحابية لطررالب  كنولوجيررا التعلرري  

السؤام بالتوصل إلا قاإلمة المإرارات فري صرور إا النإاإليرة، وهرا  تكرود مرن أربر  مإرارات 
 (2( مإارة فرعية )ملح  22أساسية  ندرا  حتإا )

 :   اإلجابة عن األسئلة من الثاني إلا الراب :  ثانيا
 :  يلي مت اإلجابة عن هوه األسئلة وف   سلسل عر  فرو  البحث كما 

أعدت الباحثة جرداوم بالردرجات التري حصرل عليإرا الطرالب فري اختبرار التحصريل 
ن المعرفرري ومايررا  التن رري  الرروا ي وبطاقررة  قيرري  المنررت ، قبليرراو وبعررديوا لكررل مجموعررة مرر

ا لتحليلإا إحصاإليوا، ث  اختبار صحة الفرو ، وحلرك  المجموعات التجريبية األربعة،،  مإيدو
 علا النحو التالي: 

 رر  حسرراب  كررافؤ العينررة مررن خررالم حسرراب الفرررو  بررين عينررة :  أوالو:   كررافؤ العينررة
  التن رري -التطبيرر  فرري التطبيرر  القبلرري للمتبيرررات التابعررة )االختبررار التحصرريلي المعرفرري

)للعينرررات  Kruskal- Walils testالررروا ي(، باسرررتندام اختبرررار كروسررركام والررريس 
المستقلة( حيث يستندم هوا االختبار الالبارامتري لدراسة الفرو  بين عدة عينرات مسرتقلة 

 كبديل لالختبار البارامتري  حليل التباين، وكانت النتاإل  كما يلي: 
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( لداللة الفرو  بين متوسطات ر ب درجات Kruskal- Walils test( قيمة )2جدوم )
طالب العينة المجموعة التجريبية في الاياسيات )القبلية( قبل  طبي  البرنام  التدريبي 

 (40مايا  التن ي  الوا ي( )د= -علا )اختبار التحصيل

 المجموعات المتبيرات
المتبير 
التصنيفي 
نمل 
 التفاعل

العدد 
 )د(

متوسل 
 التر ب

(H ) 
Kruskal- 

Walils 
بالايمة الحرجة 

-Chi)3)كا
Square 

درجة 
 الحرية
(df) 

مستوى 
 الداللة
Sig. 

اختبار 
 التحصيل

نمل المناقشات 
اإللكترونية 
 )الم بو (

 07.22 04 مر ف 

0.02 2 

0.430 
 03.32 04 مننفب

نمل المناقشات 
اإللكترونية 
)المتمركز حوم 
 المتعل (

 30.32 04 مر ف 
نير 
 32.02 04 مننفب دالة

التن ي  
 الوا ي

نمل المناقشات 
اإللكترونية 
 )الم بو (

 07.24 04 مر ف 

4.722 2 

0.831 
 33.22 04 مننفب 

نمل المناقشات 
اإللكترونية 
)المتمركز حوم 
 المتعل (

 30.24 04 مر ف 
نير 
 03.02 04 مننفب دالة

و  دالرة إحصراإلياو برين متوسرطات ر رب يت ح من الجدوم الساب  عردم وجرود فرر 
درجررات طررالب المجموعررة التجريبيررة قبررل  طبيرر  البرنررام  فرري اختبررار التحصرريل المعرفرري 
(  Hوكررررولك مايررررا  التن رررري  الررررروا ي، حيررررث كانررررت قيمرررررة اختبررررار كروسرررركام والررررريس )

Kruskal- Wallis test 3)للعينرات المسرتقلة( بالايمرة الحرجرة )كرا(Chi-Square 
إحصرراإليا؛ ممررا نسررتنت  أنررط ال  وجررد فرررو  دالررة إحصرراإليا عنررد مسررتوى داللررة نيررر دالررة 

 –( بررين متوسررطات ر ررب درجررات المجموعررات األربعررة فرري )االختبررار التحصرريلي ≤0.05)
 والتن ي  الوا ي( مما يعني أد العينات متكافئة في هوه المتبير.
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 عر  النتاإل  و فسيرها: ثانياو: 
 نتاإل  االختبار التحصيلي: 
برين  4.42 ≤ال  وجد فرو  حات داللة إحصاإلية عند مسرتوى نتاإل  الفر  األوم:  

متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية فري االختبرار التحصريلا المعرفري للتطبير  
البعرردى المررر بل بمإررارة إنترراا النررراإلل الوهنيررة لرردى طررالب  كنولوجيررا التعلرري  بالتربيررة 

م بيئرررة الحوسررربة السرررحابية، يرجررر  للترررأثير األساسررري النوعيرررة، عنرررد الدراسرررة مرررن خرررال 
 المتمركز حوم المجموعة(.  –الختالا إدارة المناقشات اإللكترونية )الم بوطة 

وللتحق  من صحة هروا الفرر   ر   طبير  اختبرار التحصريل المعرفري بعردياو علرا 
ة التري مجموعات البحث، و   حساب الفرو  بين متوسل درجات طالب المجموعة التجريبي

درسرررت البرنرررام  وفررر  نمرررل إدارة المناقشرررات اإللكترونيرررة الم ررربوطة وطرررالب المجموعرررة 
التجريبيررة التررري درسرررت البرنررام  وفررر  نمرررل إدارة المناقشررات اإللكترونيرررة المتمركرررز حررروم 

 المجموعة علا التحصيل المعرفي وا  حت هوه النتيجة في الجدوم التالي: 
لة الفرو  بين متوسطات ر ب درجات المجموعة التي ( لدال U(:  نتاإل  اختبار)7جدوم )

درسررت البرنررام  وفرر  نمررل إدارة المناقشررات اإللكترونيررة الم رربوطة وطررالب المجموعررة 
التجريبيررة الترري درسررت البرنررام  وفرر  نمررل إدارة المناقشررات اإللكترونيررة المتمركررز حرروم 

 المجموعة علا التحصيل المعرفي

 االختبار
 مجموعات 
 المقارنة

المتوسطات  لعددا
 الحسابية

 االنحرافات 
 المىيارية

 متوسل 
 الر ب

 مجمو 
 الر ب 

 Uقيمة 
 المحسوبة

 Zقيمة 
 الداللة المحسوبة

 التحصيل
 المعرفي 

 000.24 33.32 2.23 02.04 34 الم بوطة
المتمركز حوم  نير دالة 4.32 022.24

 222.24 07.27 2.22 02.24 34 المجموعة

( المحسررروبة البالبرررة zجررردوم السررراب  مرررا يلررري:  أد قيمرررة )يت رررح مرررن نتررراإل  
( وهروا يشرير إلري عردم وجرود فرر  4.42( نير دالة إحصاإليوا عند مسرتوى داللرة )4.32)

دام إحصراإليوا برين متوسررطات ر رب درجررات طرالب المجموعررة التجريبيرة الترري  عرضرت لررنمل 
ريبيرة التري درسرت البرنرام  إدارة المناقشات اإللكترونية الم بوطة وطرالب المجموعرة التج

 وفرر  نمررل إدارة المناقشررات اإللكترونيررة المتمركررز حرروم المجموعررة علررا التحصرريل المعرفرري
في الايا  البعدي والشكل التالي يوضح الفر  بين طالب المجموعتين وفقا الختالا نمل 

 إدارة المناقشات اإللكترونية: 
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ين متوسطي درجات المجمروعتين التري  عرضرت لرنمل إدارة المناقشرات ( الفر  ب3شكل )

 اإللكترونية ببب الن ر عن مستوي السعة العقلية
 ≤ال  وجد فررو  حات داللرة إحصراإلية عنرد مسرتوى وبالتالي    قبوم الفر  أي 

بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية في االختبار التحصيلا المعرفري  4.42
  البعدى المر بل بمإارة إنتاا النراإلل الوهنية لدى طالب  كنولوجيا التعلري  بالتربيرة للتطبي

النوعية، عند الدراسة من خالم بيئة الحوسبة السحابية، يرجر  للترأثير األساسري الخرتالا 
 المتمركز حوم المجموعة(.  –إدارة المناقشات اإللكترونية )الم بوطة 
شير هوه النتيجة التي  وصل إليإا البحث الحرالي  فسير نتاإل  الفر  األوم:    

المتمركز حروم المجموعرة(  –إلا أد األثر األساسي الختالا إدارة المناقشات )الم بوطة 
 يكاد يكود متساٍو. 

برين  4.42 ≤  وجرد فررو  حات داللرة إحصراإلية عنرد مسرتوى :  نتراإل  الفرر  الثراني
االختبرار التحصرريلا المعرفري للتطبيرر   متوسرطات درجررات طرالب المجموعررات التجريبيرة فرري

البعردى المررر بل بمإررارة إنترراا النرراإلل الوهنيررة لرردى طررالب  كنولوجيرا التعلرري  بكليررة التربيررة 
النوعية، عند الدراسة من خالم بيئة الحوسبة السحابية، يرجر  للترأثير األساسري الخرتالا 

 مننفب(.  -السعة العقلية )مر ف 
  ر   طبير  اختبرار التحصريل المعرفري بعردياو علرا وللتحق  من صحة هروا الفرر 

مجموعات البحث، و   حساب الفرو  بين متوسل درجات طالب المجموعة التجريبية التري 
درسررت البرنررام  وفرر  مسررتوي السررعة العقليررة المر فرر  وطررالب المجموعررة التجريبيررة الترري 

معرفري وا  رحت درست البرنرام  وفر  مسرتوي السرعة العقليرة المرننفب علرا التحصريل ال
 هوه النتيجة في الجدوم التالي: 
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( لداللة الفرو  بين متوسطات ر ب درجات المجموعة التي U(:  نتاإل  اختبار)3جدوم )
درسرت البرنررام  وفر  مسررتوي السررعة العقليرة المر فرر  وطررالب المجموعرة التجريبيررة الترري 

 لمعرفيدرست البرنام  وف  مستوي السعة العقلية المننفب علا التحصيل ا

مجموعات  االختبار
المتوسطات  العدد المقارنة

 الحسابية
 االنحرافات 
 المىيارية

 متوسل
 الر ب 

 مجمو  
 الر ب

 Uقيمة 
 المحسوبة

 Zقيمة 
 الداللة المحسوبة

التحصيل 
 المعرفي

 224.24 02.22 0.43 02.72 34 مننفب
004.24 0.20 

 نير 
 023.24 32.07 0.73 07.02 34 مر ف  دالة

( 0.20( المحسروبة البالبرة )z( مرا يلري:  أد قيمرة )3يت ح من نتراإل  جردوم )
( وهرروا يشررير إلررا عرردم وجررود فررر  دام 4.42نيررر دالررة إحصرراإليوا عنررد مسررتوى داللررة )

السرررعة العقليرررة  إحصررراإليوا برررين متوسرررطات ر رررب درجرررات طرررالب المجموعرررة التجريبيرررة حات
البرنررام  وفرر  مسررتوي السررعة العقليررة  المر فرر  وطررالب المجموعررة التجريبيررة الترري درسررت

فري الايررا  البعردي والشركل الترالي يوضرح الفرر  بررين  المرننفب علرا التحصريل المعرفري
 طالب المجموعتين وفقا الختالا السعة العقلية: 

 
( الفر  بين متوسطي درجات المجموعتين وف  السعة العقلية ببب الن ر عن 2شكل )

 مل إدارة المناقشات اإللكترونيةن
وبالتالي يرت  رفرب  الفرر  الثراني و بنرا الفرر  البرديل ولريس الصرفري ويرنص 

بين متوسطات درجات  4.42 ≤  وجد فرو  حات داللة إحصاإلية عند مستوى علا أنط ال 
طررالب المجموعررات التجريبيررة فرري االختبررار التحصرريلا المعرفرري للتطبيرر  البعرردى المررر بل 

إنترراا النررراإلل الوهنيررة لرردى طررالب  كنولوجيررا التعلرري  بكليررة التربيررة النوعيررة، عنررد  بمإررارة
الدراسة من خالم بيئة الحوسبة السحابية، يرج  للتأثير األساسي الخرتالا السرعة العقليرة 

 مننفب(. -)مر ف 
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برين  4.42 ≤    وجد فرو  حات داللة إحصراإلية عنرد مسرتوى :  نتاإل  الفر  الثالث
درجررات طرالب المجموعررات التجريبيرة فرري االختبرار التحصرريلا المعرفري للتطبيرر  متوسرطات 

البعردى المررر بل بمإررارة إنترراا النرراإلل الوهنيررة لرردى طررالب  كنولوجيرا التعلرري  بكليررة التربيررة 
النوعية، عند الدراسة من خالم بيئرة الحوسربة السرحابية، يرجر  للترأثير األساسري التفاعرل 

المتمركرررز حررروم المجموعرررة(، ومسرررتوى  –لكترونيرررة )الم ررربوطة برررين إدارة المناقشرررات اإل 
 مننفب( –السعة العقلية )مر ف  

وللتحق  من صحة هروا الفرر   ر   طبير  اختبرار التحصريل المعرفري بعردياو علرا 
عينررة البحررث التصررني ية، و رر  حسرراب و رر  حسرراب المتوسررطات الطرفيررة ثرر   حليررل التبرراين 

 تفاعل.ثناإلي اال جاه لبياد اثر هوا ال
وأوضرررح الجررردوم الترررالي المتوسرررطات الطرفيرررة عنرررد كرررل مسرررتوي مرررن مسرررتويات 

السعة العقلية( كما أوضح المتوسطات  -المتبيرين المستقلين )إدارة المناقشات اإللكترونية
الداخلية الناصة بدرجات أفراد العينة في كل مجموعة من المجموعات األربر  علرا درجرات 

 التحصيل المعرفي. الايا  البعدي في اختبار 
( المتوسررطات الطرفيررة والمتوسررطات الداخليررة لرردرجات الايررا  البعرردي علررا 04جرردوم )

 اختبار التحصيل المعرفي

متوسطات المجموعات في 
 االختبار التحصيلي

المتوسل  السعة العقلية
 مر ف  مننفب الطرفي

 إدارة
المناقشات 
 اإللكترونية

 02.04 02.44 02.74 م بوطة

ركز متم
 02.24 03.24 02.34 المتعل 

  07.02 02.72 المتوسل الطرفي

باستقراء النتاإل  في الجردوم السراب  ا  رح أد هنراك  باينرا فري قري  المتوسرطات 
( طبيعرررة التفاعرررل برررين المجموعرررات األربعرررة بالنسررربة 0الطرفيرررة وأوضرررح الشررركل الترررالي )

 لمتوسل درجا إ  في المجمو  الكلي لالختبار التحصيلي.



 ...أثر التفاعل بين نمطي إدارة المناقشات اإللكترونية  ومستوى السعة العقلية في بيئة الحوسبة 
 زينب أحمد علي يوسف د/

 

 -228- 

 
( التفاعرررل برررين إدارة المناقشرررات اإللكترونيرررة والسرررعة العقليرررة علرررا االختبرررار 0شررركل )

 التحصيلي 
ويت ح من الشركل السراب  وجرود  فاعرل دام إحصراإليا برين نمرل إدارة المناقشرات 
اإللكترونية والسعة العقلية علا االختبار التحصيلي ببيئة الحوسربة السرحابية، وللتأكرد مرن 

من عدمط،    إجراء التحليالت اإلحصاإلية باستندام  حليرل التبراين ثنراإلي  وجود فرو  دالة
اال جاه وأوضح الجدوم التالي نتاإل   حليل التباين ثناإلي اال جراه علرا درجرات أفرراد العينرة 

 في الايا  البعدي علا اختبار التحصيل المعرفي. 
العينة في الايا  البعدي ( نتاإل   حليل التباين ثناإلي اال جاه لدرجات أفراد 00جدوم )

 علا اختبار التحصيل المعرفي

 مجمو   مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

 متوسل
 الداللة قيمة ا المربعات 

 نير دالة 2.73 77224 0 77224 السعة العقلية
 نير دالة 4.22 23.34 0 23.34 المناقشات اإللكترونية

 دالة 2.32 2.04 0 2.04 التفاعل
   07.33 22 227.244 النطأ
    23 700.44 المجمو 
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وا  رررح مرررن الجررردوم السررراب  أد قيمرررة ا المحسررروبة للتفاعرررل برررين نمرررل إدارة 
( وهي نير دالة إحصاإليا عنرد 2.32المناقشات اإللكترونية ومستوي السعة العقلية بلبت )

م ( وهرروا يررد23( حيررث إنإررا  قررل عررن الايمررة الجدوليررة عنررد درجررة حريررة )4.42مسررتوي )
علا عدم وجود اثر للتفاعل بين نمل ادارة المناقشات اإللكترونيرة ومسرتوي السرعة العقليرة 

 مما اثر في التحصيل المعرفي.
وبناء عليط،    قبروم الفرر  الثالرث الروي يرنص علرا أنرط:  "  وجرد فررو  دالرة 

( برررين متوسرررطي درجرررات الطرررالب فررري المجموعرررات 4.42إحصررراإلياو عنرررد مسرررتوي داللرررة )
بية األربعة في الايا  البعدي الختبار التحصيل المعرفي  رج  إلا أثر التفاعرل برين التجري

 نمل ادارة المناقشات اإللكترونية ومستوي السعة العقلية ببيئة الحوسبة السحابية"
وكولك يرج  إلا جانب حرص الطرالب المجموعرة علرا موضرو  الجلسرة وااللترزام 

علررا  حمررل الطررالب المسررؤولية شرربة الكاملررة فرري بمعررايير ومواصررفات إدار إررا، كمررا يرردم 
 المجموعات. 

 نتاإل  بطاقة  قيي  المنت : 
برين   4.42 ≤    وجد فرو  حات داللة إحصاإلية عنرد مسرتوى نتاإل  الفر  الراب :  

متوسررطات درجررات طررالب المجموعررات التجريبيررة فرري معرردم أداء مإررارات إنترراا  النررراإلل 
لتعلري  بكليرة التربيرة النوعيرة، عنرد الدراسرة مرن خرالم بيئرة الوهنية لدى طرالب  كنولوجيرا ا

الحوسرررربة السررررحابية، يرجرررر  للتررررأثير األساسرررري الخررررتالا إدارة المناقشررررات اإللكترونيررررة 
  المتمركز حوم المجموعة(.  –)الم بوطة 

وللتحقررر  مرررن صرررحة هررروا الفرررر   ررر   طبيررر  بطاقرررة  قيررري  المنرررت  بعررردياو علرررا 
الفرو  بين متوسل درجات طالب المجموعة التجريبية التري مجموعات البحث، و   حساب 

درسرررت البرنرررام  وفررر  نمرررل إدارة المناقشرررات اإللكترونيرررة الم ررربوطة وطرررالب المجموعرررة 
التجريبيررة التررري درسرررت البرنررام  وفررر  نمرررل إدارة المناقشررات اإللكترونيرررة المتمركرررز حررروم 

 ي الجدوم التالي: المجموعة علا بطاقة  قيي  المنت  وا  حت هوه النتيجة ف
 
 
 
 
 



 ...أثر التفاعل بين نمطي إدارة المناقشات اإللكترونية  ومستوى السعة العقلية في بيئة الحوسبة 
 زينب أحمد علي يوسف د/

 

 -212- 

( لداللة الفرو  بين متوسطات ر ب درجات المجموعة التي U(:  نتاإل  اختبار)03جدوم )
درست البرنام  وف  نمل إدارة المناقشات اإللكترونية الم بوطة وطالب المجموعة 
التجريبية التي درست البرنام  وف  نمل إدارة المناقشات اإللكترونية المتمركز حوم 

 جموعة علا بطاقة  قيي  المنت الم

 مجموعات البطاقة
المتوسطات  العدد المقارنة 

 الحسابية
االنحرافات 
 المىيارية

 متوسل
 الر ب 

 مجمو  
 الر ب

 Uقيمة 
 المحسوبة

 Zقيمة 
 الداللة المحسوبة

بطاقة  قيي  
 المنت 

 032 30.02 2.22 32.24 34 الم بوطة
 المتمركز حوم  نير دالة 4.22 072

 232 03.72 2.40 32.22 34 متعل ال

( المحسررروبة البالبرررة zيت رررح مرررن نتررراإل  جررردوم السررراب  مرررا يلررري:  أد قيمرررة )
( وهروا يشرير إلري عردم وجرود فرر  4.42( نير دالة إحصاإليوا عند مسرتوى داللرة )4.22)

دام إحصراإليوا برين متوسررطات ر رب درجررات طرالب المجموعررة التجريبيرة الترري  عرضرت لررنمل 
مناقشات اإللكترونية الم بوطة وطرالب المجموعرة التجريبيرة التري درسرت البرنرام  إدارة ال

 وف  نمل إدارة المناقشات اإللكترونية المتمركرز حروم المجموعرة علرا بطاقرة  قيري  المنرت 
في الايا  البعدي والشكل التالي يوضح الفر  بين طالب المجموعتين وفقا الختالا نمل 

 ونية: إدارة المناقشات اإللكتر 

 
( الفر  بين متوسطي درجات المجمروعتين التري  عرضرت لرنمل إدارة المناقشرات 2شكل )

 اإللكترونية ببب الن ر عن مستوي السعة العقلية
 4.42 ≤   فررو  حات داللرة إحصراإلية عنرد مسرتوى  وجد :  نتاإل  الفر  النامس

التجريبية في معدم أداء مإارات إنتاا  النراإلل  بين متوسطات درجات طالب المجموعات
الوهنية اإللكترونية  لدى طالب  كنولوجيا التعلي  التربية النوعية، عند الدراسة من خالم 
بيئة الحوسبة السحابية، يرج  للتأثير األساسي الخرتالا مسرتوى السرعة العقليرة )مر فر  

 مننفب(.  –
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طاقرررة  قيررري  المنرررت  بعررردياو علرررا وللتحقررر  مرررن صرررحة هررروا الفرررر   ررر   طبيررر  ب
مجموعات البحث، و   حساب الفرو  بين متوسل درجات طالب المجموعة التجريبية التري 
درسررت البرنررام  وفرر  مسررتوي السررعة العقليررة المر فرر  وطررالب المجموعررة التجريبيررة الترري 
درسررت البرنررام  وفرر  مسررتوي السررعة العقليررة المررننفب علررا معرردم أداء مإررارات إنترراا 

 نراإلل الوهنية اإللكترونية وا  حت هوه النتيجة في الجدوم التالي: ال
( لداللة الفرو  بين متوسطات ر ب درجات المجموعة U(:  نتاإل  اختبار)02جدوم )

السعة العقلية المر ف  وطالب المجموعة التجريبية  ى التي درست البرنام  وف  مستو 
المننفب علا معدم أداء مإارات التي درست البرنام  وف  مستوي السعة العقلية 

 إنتاا النراإلل الوهنية

مجموعات  االختبار
المتوسطات  العدد المقارنة

 الحسابية
 االنحرافات

 المىيارية 
 متوسل

 الر ب 
مجمو  
 الر ب

 Uقيمة 
 المحسوبة

 Zقيمة 
 الداللة المحسوبة

 232 32.22 0.23 37.24 34 مر ف  دالة 2.07 72 332 00.20 2.33 32.72 34 مننفب  قيي  منت 
( المحسررروبة البالبرررة zيت رررح مرررن نتررراإل  جررردوم السررراب  مرررا يلررري:  أد قيمرررة )

( وهررروا يشرررير إلرررا وجرررود فرررر  دام 4.42( دالرررة إحصررراإليوا عنرررد مسرررتوى داللرررة )2.07)
السرررعة العقليرررة  إحصررراإليوا برررين متوسرررطات ر رررب درجرررات طرررالب المجموعرررة التجريبيرررة حات

لتجريبيررة الترري درسررت البرنررام  وفرر  مسررتوي السررعة العقليررة المر فرر  وطررالب المجموعررة ا
فرري الايررا  البعرردي فرري ا جرراه المجموعررة التجريبيررة  المررننفب علررا بطاقررة  قيرري  المنررت 

حيث أسإرت نتاإل  الطالب ار فا  درجا إ  فري الايرا  البعردي عرن  السعة العقلية المر ف 
فب والشرركل التررالي يوضررح الفررر  درجررات المجموعررة التجريبيررة حات السررعة العقليررة المررنن
 بين طالب المجموعتين وفقا الختالا السعة العقلية: 

 
( الفر  بين متوسطي درجات المجموعتين وف  السعة العقلية ببب الن ر عن 2شكل )

 نمل إدارة المناقشات اإللكترونية
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و  حات داللة إحصراإلية عنرد فر  وجد  وبإوا    قبوم الفر  النامس، أي أنط:  
برين متوسرطات درجرات طرالب المجموعرات التجريبيرة فري معردم أداء  4.42 ≤   مسرتوى 

مإارات إنتاا  النراإلل الوهنية اإللكترونية  لدى طرالب  كنولوجيرا التعلري  التربيرة النوعيرة، 
مسرتوى عند الدراسة من خالم بيئرة الحوسربة السرحابية، يرجر  للترأثير األساسري الخرتالا 

مننفب(. وبولك    قبوم الفر  النامس ويتفر  هروا مر  دراسرة  –السعة العقلية )مر ف  
فرري الايررا   (علررا  ررأثير البيئررة علررا بطاقررة  قيرري  المنررت 3407حمرردي أحمررد صرردي  )

 البعدي في ا جاه المجموعة التجريبية السعة العقلية المر ف .
 4.42 ≤   اإلية عنرد مسرتوى  وجد فرو  حات داللرة إحصرنتاإل  الفر  الساد :  

بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية في معدم أداء مإارات إنتاا  النراإلل 
الوهنيررة لرردى طررالب التربيررة النوعيررة، عنررد الدراسررة مررن خررالم بيئررة الحوسرربة السررحابية، 

تمركرز الم –يرج  للتأثير األساسي للتفاعل بين  أدرة المناقشات اإللكترونيرة )الم ربوطة 
 مننفب(. –حوم المجموعة(، مستوى السعة العقلية )مر ف  

وللتحق  من صحة هوا الفرر   ر   طبير  بطاقرة  قيري  المنرت  بعردياو علرا عينرة 
البحررث التصررني ية، و رر  حسرراب و رر  حسرراب المتوسررطات الطرفيررة ثرر   حليررل التبرراين ثنرراإلي 

 اال جاه لبياد اثر هوا التفاعل.
متوسرررطات الطرفيرررة عنرررد كرررل مسرررتوي مرررن مسرررتويات وأوضرررح الجررردوم الترررالي ال

السعة العقلية( كما أوضح المتوسطات  -المتبيرين المستقلين )إدارة المناقشات اإللكترونية
الداخلية الناصة بدرجات أفراد العينة في كل مجموعة من المجموعات األربر  علرا درجرات 

 الايا  البعدي في بطاقة  قيي  المنت .
طات الطرفية والمتوسطات الداخلية لدرجات الايا  البعدي علا ( المتوس00جدوم )

 بطاقة  قيي  المنت 

متوسطات المجموعات في بطاقة 
  قيي  المنت 

المتوسل  السعة العقلية
 مر ف  مننفب الطرفي

إدارة 
المناقشات 
 اإللكترونية

 32.24 37.24 30.24 م بوطة
متمركز 
 32.22 37.44 32.04 المتعل 

  37.24 32.72 ل الطرفيالمتوس
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باستقراء النتاإل  في الجردوم السراب  ا  رح أد هنراك  باينرا فري قري  المتوسرطات 
( طبيعرررة التفاعرررل برررين المجموعرررات األربعرررة بالنسررربة 2الطرفيرررة وأوضرررح الشررركل الترررالي )

 لمتوسل درجا إ  في المجمو  الكلي لبطاقة  قيي  المنت .

 
 

قشات اإللكترونية والسعة العقلية علا بطاقة  قيي  ( التفاعل بين إدارة المنا2شكل )
 المنت 

ويت رررح مرررن الشررركل السررراب  عررردم وجرررود  فاعرررل دام إحصررراإليا برررين نمرررل إدارة 
المناقشات اإللكترونية والسعة العقلية علا بطاقة  قيري  المنرت  ببيئرة الحوسربة السرحابية، 

اإلحصراإلية باسرتندام  حليرل وللتأكد من وجود فرو  دالرة مرن عدمرط،  ر  إجرراء التحلريالت 
التبرراين ثنرراإلي اال جرراه وأوضررح الجرردوم التررالي نترراإل   حليررل التبرراين ثنرراإلي اال جرراه علررا 

 درجات أفراد العينة في الايا  البعدي علا بطاقة  قيي  المنت . 
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( نتاإل   حليل التباين ثناإلي اال جاه لدرجات أفراد العينة في الايا  البعدي 02جدوم )
 طاقة  قيي  المنت علا ب

 الداللة قيمة ا متوسل المربعات درجة الحرية مجمو  المربعات مصدر التباين
المناقشات 
 دالة 2.20 037.43 0 037.43 اإللكترونية

 نير دالة 4.33 00.43 0 00.43 السعة العقلية
 نير دالة 4.422 3.432 0 3.432 التفاعل
   22.402 22 0222.2 النطأ
    23 0200.27 المجمو 

وا  رررح مرررن الجررردوم السررراب  أد قيمرررة ا المحسررروبة للتفاعرررل برررين نمرررل إدارة 
( وهري نيرر دالرة إحصراإليا 4.422المناقشات اإللكترونيرة ومسرتوي السرعة العقليرة بلبرت )

( وهوا يردم 23( حيث إنإا  قل عن الايمة الجدولية عند درجة حرية )4.42عند مستوي )
ين نمل إدارة المناقشات اإللكترونيرة ومسرتوي السرعة العقليرة علا عدم وجود اثر للتفاعل ب

 مما اثر في معدم أداء مإارات إنتاا النراإلل الوهنية.
وبناء عليط،    رفب الفر  الساد  الوي ينص علا أنط:  "  وجد فررو  دالرة 

( برررين متوسرررطي درجرررات الطرررالب فررري المجموعرررات 4.42إحصررراإلياو عنرررد مسرررتوي داللرررة )
ربعة في الايا  البعدي لمعدم أداء مإرارات إنتراا النرراإلل الوهنيرة  رجر  إلرا التجريبية األ 

اثر التفاعل بين نمل إدارة المناقشرات اإللكترونيرة ومسرتوي السرعة العقليرة ببيئرة الحوسربة 
 السحابية"

 : نتاإل  مايا  مإارات التن ي  الوا ي
برين  4.42 ≤   توى  وجد فرو  حات داللة إحصاإلية عند مسرنتاإل  الفر  الساب :  

متوسررطي درجررات طررالب المجموعررات التجريبيررة فرري مايررا  مإررارات التن رري  الرروا ي لرردى 
طررالب  كنولوجيررا التعلرري  بكليررة التربيررة النوعيررة،  يرجرر  للتررأثير األساسرري الخررتالا إدارة 

 المتمركز حوم المجموعة(.  –المناقشات اإللكترونية )الم بوطة 
    طبير  مايرا  مإرارات التن ري  الروا ي  بعردياو  وللتحق  من صحة هوا الفر 

علا مجموعات البحث، و   حساب الفرو  بين متوسل درجات طالب المجموعة التجريبية 
التي درست البرنام  وف  نمرل إدارة المناقشرات اإللكترونيرة الم ربوطة وطرالب المجموعرة 
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لكترونيرررة المتمركرررز حررروم التجريبيررة التررري درسرررت البرنررام  وفررر  نمرررل إدارة المناقشررات اإل 
 المجموعة علا مايا  مإارات التن ي  الوا ي  وا  حت هوه النتيجة في الجدوم التالي: 

( لداللة الفرو  بين متوسطات ر ب درجات المجموعة U(:  نتاإل  اختبار)02جدوم )
التي درست البرنام  وف  نمل إدارة المناقشات اإللكترونية الم بوطة وطالب المجموعة 

تجريبية التي درست البرنام  وف  نمل إدارة المناقشات اإللكترونية المتمركز حوم ال
 المجموعة علا مايا  مإارات التن ي  الوا ي

مجموعات  المايا 
المتوسطات  العدد المقارنة

 الحسابية
 االنحرافات

 المىيارية 
 متوسل 
 الر ب

مجمو  
 الر ب

 Uقيمة 
 المحسوبة

 Zقيمة 
 الداللة المحسوبة

إارات م
التن ي  
 الوا ي

 323 02.04 3.22 023.04 34 الم بوطة
المتمركز حوم  دالة 0.40 23

 227 32.34 2.32 074.24 34 المجموعة

( المحسررروبة البالبرررة zيت رررح مرررن نتررراإل  جررردوم السررراب  مرررا يلررري:  أد قيمرررة )
( وهررروا يشرررير إلررري وجرررود فرررر  دام 4.42( دالرررة إحصررراإليوا عنرررد مسرررتوى داللرررة )0.40)

إدارة إحصاإليوا بين متوسطات ر رب درجرات طرالب المجموعرة التجريبيرة التري  عرضرت لرنمل 
المناقشات اإللكترونية الم بوطة وطرالب المجموعرة التجريبيرة التري درسرت البرنرام  وفر  
نمرل إدارة المناقشرات اإللكترونيرة المتمركرز حروم المجموعرة علرا مايرا  مإرارات التن رري  

إدارة دي فررري ا جررراه المجموعرررة التجريبيرررة التررري  عرضرررت لرررنمل فررري الايرررا  البعررر الررروا ي
حيث أسإرت نتاإل  الطالب ار فا  درجا إ  في الايرا  البعردي عرن المناقشات اإللكترونية 

درجررات المجموعررة التجريبيررة الترري  عرضررت لررنمل المناقشررات اإللكترونيررة والشرركل التررالي 
 ل إدارة المناقشات اإللكترونية: يوضح الفر  بين طالب المجموعتين وفقا الختالا نم

 
( الفر  بين متوسطي درجات المجموعتين التي  عرضت لنمل إدارة المناقشات 7شكل )

 اإللكترونية ببب الن ر عن مستوي السعة العقلية
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 وجررد فرررو  حات داللررة يررنص علررا أد  الررويوبررولك  رر  قبرروم الفررر  السرراب   
متوسرطي درجرات طرالب المجموعرات التجريبيرة فري مايرا  مإرارات التن ري  إحصاإلية برين 

الررروا ي لررردى طرررالب  كنولوجيرررا التعلررري  بكليرررة التربيرررة النوعيرررة،  يرجررر  للترررأثير األساسررري 
ويتفرر  المتمركررز حرروم المجموعررة(.  –الخررتالا إدارة المناقشررات اإللكترونيررة )الم رربوطة 

،مرر   ن ريررة الررتعل  البنرراإلي Baker (2010)(،3402حلررك مرر  دراسررة ممرردوي الفقررا )
(،و ن ريرررة الرررتعل  المعرفررري  (Social Constructvist Theoryاالجتمررراعي 

Cognitive) Learning Theory ون ريررة الررتعل  عبررر الشرربكات؛ الترري اقترحإررا ،)
 أندرسود؛ ن رية الدافىية. 
 برين 4.42 ≤    وجد فرو  حات داللة إحصاإلية عنرد مسرتوى نتاإل  الفر  الثامن:  

متوسررطي درجررات طررالب المجموعررات التجريبيررة فرري مايررا  مإررارات التن رري  الرروا ي لرردى 
طررالب  كنولوجيررا التعلرري  بكليررة التربيررة النوعيررة، يرجرر  للتررأثير األساسرري الخررتالا مسررتوى 

 مننفب(.  –السعة العقلية )مر ف  
بعردياو  وللتحق  من صحة هروا الفرر   ر   طبير  مايرا  مإرارات التن ري  الروا ي

علا مجموعات البحث، و   حساب الفرو  بين متوسل درجات طالب المجموعة التجريبية 
التي درست البرنام  وف  مستوي السعة العقلية المر ف  وطالب المجموعة التجريبيرة التري 
درست البرنام  وف  مستوي السعة العقلية المننفب علا مايا  مإارات التن ري  الروا ي 

 تيجة في الجدوم التالي: وا  حت هوه الن
( لداللة الفرو  بين متوسطات ر ب درجات المجموعة التي U(:  نتاإل  اختبار)02جدوم )

درست البرنام  وف  مستوي السعة العقلية المر ف  وطالب المجموعة التجريبية التي 
 درست البرنام  وف  مستوي السعة العقلية المننفب علا مايا  مإارات التن ي  الوا ي

مجموعات  المايا 
المتوسطات  العدد المقارنة

 الحسابية
 االنحرافات 
 المىيارية

 متوسل
 الر ب 

 مجمو 
 الر ب 

 Uقيمة 
 المحسوبة

 Zقيمة 
 الداللة المحسوبة

التن ي  
 الوا ي

 233.24 03.37 3.22 022.74 34 مننفب
 دالة 4.372 073.24

 034.24 30.42 732 022.34 34 مر ف 

( المحسررروبة البالبرررة zإل  جررردوم السررراب  مرررا يلررري:  أد قيمرررة )يت رررح مرررن نترررا
( وهوا يشير إلي عردم وجرود فرر  4.42( نير دالة إحصاإليوا عند مستوى داللة )4.372)

السررعة العقليررة  دام إحصرراإليوا بررين متوسررطات ر ررب درجررات طررالب المجموعررة التجريبيررة حات
  وفرر  مسررتوي السررعة العقليررة المر فرر  وطررالب المجموعررة التجريبيررة الترري درسررت البرنررام
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فري الايرا  البعردي والشركل الترالي يوضرح  المننفب علا مايا  مإارات التن ري  الروا ي
 الفر  بين طالب المجموعتين وفقا الختالا السعة العقلية: 

 
عن ( الفر  بين متوسطي درجات المجموعتين وف  السعة العقلية ببب الن ر 3شكل )

 نمل إدارة المناقشات اإللكترونية
برين  4.42 ≤    وجد فرو  حات داللة إحصاإلية عنرد مسرتوى :  نتاإل  الفر  التاس 

متوسررطات درجررات طررالب المجموعررات التجريبيررة فرري مايررا  مإررارات التن رري  الرروا ي لرردى 
ل برين  إدارة طالب  كنولوجيا التعلي  بكلية التربية النوعية،  يرجر  للترأثير األساسري للتفاعر

المتمركز حروم المجموعرة(، ومسرتوى السرعة العقليرة  –المناقشات اإللكترونية )الم بوطة 
 مننفب(. –)مر ف  

وللتحق  من صحة هروا الفرر   ر   طبير  مايرا  مإرارات التن ري  الروا ي بعردياو 
 علا عينة البحث التصني ية، و   حساب و   حساب المتوسطات الطرفية ث   حليل التباين

 ثناإلي اال جاه لبياد اثر هوا التفاعل.
وأوضرررح الجررردوم الترررالي المتوسرررطات الطرفيرررة عنرررد كرررل مسرررتوي مرررن مسرررتويات 

السعة العقلية( كما أوضح المتوسطات  -المتبيرين المستقلين )إدارة المناقشات اإللكترونية
درجرات  الداخلية الناصة بدرجات أفراد العينة في كل مجموعة من المجموعات األربر  علرا

 الايا  البعدي في مايا  مإارات التن ي  الوا ي. 
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( المتوسطات الطرفية والمتوسطات الداخلية لدرجات الايا  البعدي علا 07جدوم )
 مايا  مإارات التعل   المن   حا يا.

متوسطات المجموعات في االختبار 
 التحصيلي

 السعة العقلية
 المتوسل الطرفي

 مر ف  مننفب

المناقشات ادارة 
 اإللكترونية

 023.04 022.24 022.24 م بوطة

 074.24 022.24 070.04 متمركز المتعل 

  022.34 022.74 المتوسل الطرفي

باستقراء النتاإل  في الجردوم السراب  ا  رح أد هنراك  باينرا فري قري  المتوسرطات 
عررة بالنسرربة ( طبيعررة التفاعررل بررين المجموعررات األرب04الطرفيررة وأوضررح الشرركل التررالي )

 لمتوسل درجا إ  في المجمو  الكلي مايا  مإارات التن ي  الوا ي. 

 
( التفاعل بين إدارة المناقشات اإللكترونية والسعة العقلية علا مايا  04شكل )

 مإارات التن ي  الوا ي
ويت ررح مررن الشرركل التررالي وجررود  فاعررل دام إحصرراإليا بررين نمررل إدارة المناقشررات 

عة العقلية علا مايا  مإارات التن ري  الروا ي ببيئرة الحوسربة السرحابية، اإللكترونية والس
وللتأكد من وجود فرو  دالرة مرن عدمرط،  ر  إجرراء التحلريالت اإلحصراإلية باسرتندام  حليرل 
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التبرراين ثنرراإلي اال جرراه وأوضررح الجرردوم التررالي نترراإل   حليررل التبرراين ثنرراإلي اال جرراه علررا 
 لبعدي علا مايا  مإارات التعل   المن   حا يا.درجات أفراد العينة في الايا  ا

( نتاإل   حليل التباين ثناإلي اال جاه لدرجات أفراد العينة في الايا  البعدي 03جدوم )
 علا مايا  مإارات التن ي  الوا ي

مجمو   مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسل 
 الداللة قيمة ا المربعات

المناقشات 
 نير دالة 4.32 03.04 0 03.04 اإللكترونية
 دالة 02.43 230.04 0 230.04 السعة العقلية
 دالة 02.72 222.34 0 222.34 التفاعل
   02.22 22 0202.44 النطأ
    23 2043.04 المجمو 

وا  رررح مرررن الجررردوم السررراب  أد قيمرررة ا المحسررروبة للتفاعرررل برررين نمرررل إدارة 
( وهري نيرر دالرة إحصراإليا 02.72ة بلبرت )المناقشات اإللكترونيرة ومسرتوي السرعة العقلير

( وهوا يردم 23( حيث إنإا  قل عن الايمة الجدولية عند درجة حرية )4.42عند مستوي )
علا عدم وجود اثر للتفاعل بين نمل إدارة المناقشات اإللكترونيرة ومسرتوي السرعة العقليرة 

 مما اثر في مايا  مإارات التن ي  الوا ي.
لفر  التاسر  الروي يرنص علرا أنرط:  "  وجرد فررو  دالرة وبناء عليط،    قبوم ا
( برررين متوسرررطي درجرررات الطرررالب فررري المجموعرررات 4.42إحصررراإلياو عنرررد مسرررتوي داللرررة )

التجريبية األربعة في الايا  البعدي مايا  مإارات التن ي  الوا ي  رج  إلرا أثرر التفاعرل 
 ة ببيئة الحوسبة السحابية"بين نمل إدارة المناقشات اإللكترونية ومستوي السعة العقلي

أمررا فيمررا يتعلرر  بتوجيررط هرروه الفرررو ، فقررد  رر  متابعررة عمليررة التحليررل اإلحصرراإلي 
لمعرفررة مصرردر وا جرراه الفرررو  ولتحقيرر  حلررك اسررتندمت الباحثررة اختبررار شرري يط إلجررراء 

 المقارنات البعدية المتعددة وهو ما ا  ح في الجدوم التالي: 
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 (34جدوم )
 لتعبير عن داللة الفرو  بين المتوسطات في مايا  التن ي  الوا ي:نتاإل  شي يط ل

 الداللة اإلحصاإلية فر  المتوسطين Jالمجموعة  
 -مننفب
 م بو 

 4.444 *02.24 متمركز -مننفب

 4.433 *3.74 م بو  -مر ف  
 4.423 3.44 متمركز -مر ف  
 4.342 2.74 م بو  -مر ف  متمركز -مننفب
 4.033 2.24 متمركز -مر ف  
 4.332 4.74 متمركز -مر ف  م بو  -مر ف 

 -المتوسطات الحسابية للمجموعات األربعة: 
 022.24م بوطة(=  -متوسل المجموعة األولا )مننفب
 070.04متمركز(=  -متوسل المجموعة الثانية )مننفب
 022.24م بو (= -متوسل المجموعة الثالثة )مر ف 
 022.24متمركز(= -ف متوسل المجموعة الرابعة )مر 

 بالن ر إلا بيانات الجدوم ا  ح ما يلي: 
( برين متوسرطي درجرات المجموعرة 4.42وجود فر  دام إحصاإليا عنرد مسرتوي ) -

األولرررا والمجموعرررة الثانيرررة وحلرررك الد الفرررر  برررين متوسرررطي المجمررروعتين دام 
 احصاإليا لصالح المجموعة الثانية.

( برين متوسرطي درجرات المجموعرة 4.42وجود فر  دام إحصاإليا عنرد مسرتوي ) -
األولرررا والمجموعرررة الثالثرررة وحلرررك الد الفرررر  برررين متوسرررطي المجمررروعتين دام 

 إحصاإليا لصالح المجموعة الثالثة.
( برين متوسرطي درجرات المجموعرة 4.42وجود فر  دام إحصاإليا عنرد مسرتوي ) -

 األولرررا والمجموعرررة الرابعرررة وحلرررك الد الفرررر  برررين متوسرررطي المجمررروعتين دام
 إحصاإليا لصالح المجموعة الرابعة.
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:وصيات البحث    
 وعية أع اء هيئة التدريس بأنما  المناقشات اإللكترونية المنتلفة، وخصاإلص  -

 كل نمل، و لية استندامط، واالستفادة منط أثناء عملية التدريس. 
االستفادة من بيئة الحوسربة السرحابية للمناقشرات والتردريب علرا كي يرة  وسيفإرا  -

 في العملية التعليمية. 
اإلفادة من مصادر التعل  المجانية المتاحة في بيئة الحوسربة السرحابية فري دعر   -

المعررارا والمإررارات المإررارات المنتلفررة فرري المقررررات الدراسررية، بمررا يتفرر  مرر  
 خصاإلص المتعلمين والمإام التعليمية المطلوبة. 

ة ودعمإررا بالمصررادر الررتعل  ضرررورة االهتمررام ببيئررة الحوسرربة السررحابية المجانيرر -
 المنتلفة بحيث  تناسب م  كل مستوى من مستويات السعة العقلية المنتلفة. 

:البحو  المقترحة  
اقتصررر الحررث الحررالي علررا  نرراوم أثررر متبيرا ررط المسررتقلة علررا طررالب المرحلررة  -

الجامىيرة، فمرن الممكرن أد  تنرراوم البحرو  المسرتقبلية هرروه المتبيررات فري إطررار 
 عليمية منتلفة أخرى، فمن المحتمل اختالا النتاإل  ن رراو الخرتالا العمرر  مراحل

 ومستوى النبرة. 
دراسررة األنمررا  المنتلفررة مررن التفرراعالت الترري  ررت  أثنرراء المناقشررات اإللكترونيررة  -

 وعالقتإا بمستوى السعة العقلية لدى طالب الجامعة. 
ية، وهرا بيئرة  عليميرة لإرا قدم البحث الحالي متبيرا ط عبر بيئة الحوسبة السرحاب -

خصاإلصإا التي لإا  أثير في نتاإل  البحث. لولك فمن الممكن أد  تناوم البحرو  
المستقبلية المتبيرات المستقلة للبحث باستندام بيئات  عليمية  فاعلية أخرى لإرا 
خصرراإلص منتلفررة عررن بيئررة الحوسرربة السررحابية. فمررن المحتمررل أد  ررأ ا هرروه 

 عن البحث الحالي.  البحو  بنتاإل  منتلفة
إجراء دراسات  بحرث عرن  طبيقرات الحوسربة السرحابية، و وسيفإرا فري التردريس،  -

 مثل أن مة إدارة التعل  ونيرها. 
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  :مراج  البحث 
جماعي( باستندام كاإلنات  –(. التفاعل بين استرا يجية التعل  )فردى 3400أحمد فإي  بدر ) -

مرننفب( وأثرره علرا التحصريل الفروري والمرجرأ لردى  –مر ف  التعل  الرقمية والسعة العقلية )
 327- 073( 0) 30 الميو المرحلة اإلعدادية.  مجلة  كنولوجيا التعلي  دراسات وبحو ، 

(. أثرر التفاعرل برين اسرترا يجية حرل المشركالت مفتوحرة 3404إبراهي   احمد السريد عطيرة  ) -
لمشكالت البرمجة التعليمية لدى طالب الردبلوم  النإاية والسعة العقلية علا الحلوم االبتكارية
 . 22-0(، 27المإني. مجلة كلية التربية  جامعة الزقازي ، )

(. الحوسرربة السررحابية، الشررركة األردنيررة المتنصصررة بحلرروم ن رر  3402إبررراهي  المبي ررين ) -
 اال صاالت و كنولوجيا المعلومات

المتقاطعرة كراسرة التعليمرات المنصرورة، (،اختبرار األشركام 0334إسعاد البنرا، البنرا حمردي. ) -
 مكتبة عامر. 

(. مدونرة األكاديميرة العربيرة للرتعل  اإللكترونري والتردريب، 3402السعيد السعيد عبد الراز  ) -
 . 37مجلة التعلي  اإللكتروني، العدد

(. فاعلية استندام النراإلل الوهنية اإللكترونية في  حصيل قواعرد اللبرة 3400 سيا العوفي ) -
نجليزيررة لطالبررات الصررف الثرراني الثررانوي بمحاف ررة الررر . رسررالة ماجسررتير، كليررة التربيررة، اال 

 جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. 
(. النررررراإلل الوهنيررررة اإللكترونيررررة التعليميررررة. مجلررررة التعلرررري  3403السررررعيد عبررررد الررررراز  ) -

 اإللكتروني. 
عرال  . القراهرة: 0الحترراا والجرودة.  من التطبي  إلا ا البريب إسماعيل. التعلي  اإللكتروني -

 الكتب 
(. إمكانيرررة اسرررتندام  قنيرررة الحوسررربة فررري التعلررري  3402إينرررا   محمرررد إبرررراهي  الشررريتا. ) -

اإللكتروني في جامعة القصري ، المرؤ مر الردولي الثالرث للتعلري  اإللكترونري والتعلري  عرن بعرد، 
0-37 . 

-30لتعلي  من األصالة إلا الحداثة. الريا .مكتبة الرشد، (:   قنيات ا3402إينا  سيد ) -
32 . 

( السرررعة العقليرررة والتفكيرررر الترررأملي وعالقتإرررا 3400 مرررارة عبرررد الرررراز  عطيرررة السرررلماد ) -
 بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الدراسات العليا، رسالة دكتوراه،،  ابن الإيث ، جامعة ببداد. 

 ،مكتبة جرير  رجمة وطب  ونشر الريا . 3(. استندام عقلك،  3440 ونا بوزاد ) -
(. اسرترا يجات التفاعرل اإللكترونري، مجلرة التعلري  3404جمام الشرقاوي، والسرعيد مررزو  ) -

 ، أنسطس متاي علا 2اإللكتروني، العدد 
http//emagmans.edu.eg/ indexphp?sessionID =17&pag = new&task 

=show&id=106 

(. 3404قاوي، السرررعيد السرررعيد محمرررد عبرررد الرررراز  )جمرررام مصرررطفي عبرررد الررررحمن الشرررر  -
اسرررترا يجيات التفاعرررل اإللكترونررري، مجلرررة التعلرررري  اإللكترونررري  بجامعرررة المنصرررورة، العرررردد 

 الساد ، سبتمبر. 
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 (. الحوسبة السحابية، جامعة سوهاا، مصر 3400حساد محمد ماجد ) -
يس مرن من رور الن ريرة (. التعلري  والتردر 3442حسن حسين زيترود د كمرام عبرد الحميرد. ) -

 . عال  الكتب للطباعة والنشر والتوزي . 0البناإلية.   
( النراإلل الوهنية:   أنشطة استندامإا في التعلي  والتعل ، 3402حسين محمد عبد الباسل ) -

 جامعة المنصورة:   مجلة التعلي  اإللكتروني. 
http//emag.mans edu.eg./index.php?page=news&task=show&id=396 

(. فاعلية استندام بيئة  عل  إلكترونية في  نميرة السرعة 3407حمدي  أحمد صدي  رشواد ) -
العقلية لدى طالب التعلي  الثانوي الصناعي المركز القوما للبحو  التربوية والتنمية بالقاهرة، 

  3407ا.م. ،  يناير 
التنيلرري( وسرررعة  –ي (. سررعة الررواكرة العاملررة والررنمل المعرفرري )اللف رر3442راإلرردة اللقطررة ) -

اإلدراك وعالقتإررا بالعمليررات المسررتندمة فرري حررل المشرركالت لرردى الطلبررة األردنيررين، رسررالة 
 ماجستير نير منشورة، جامعة عماد العربية، األردد. 

(. الحوسرربة السررحابية خرردما إا ودورهررا فرري العمليررة التعليميررة. 3402زينررب خليفررة. م.ي.) -
 . 20مركز  طوير التعلي  الجامعي،   –امعة عين شمس دراسات في التعلي  الجامعي:   ج

(. فعالية برنام   دريبي مقتري في  نمية مإارات  صمي  النراإلل 3400سإام سلماد محمد ) -
الوهنية اإللكترونية من خالم  قنية االنفوجرافيك ومإارات الثقافة البصرية لدى المعلمات قبل 

 . 0،ا02النفس، السعودية،   الجامعي، دراسات عربية في  التربية وعل 
(. أثرر اخرتالا أسراليب المناقشرات اإللكترونيرة فري البيئرات التعليميرة 3443شيماء صروفي ) -

عبررر الويررب علررا بنرراء المعرفررة و نميررة التفكيررر لرردى طررالب  كنولوجيررا التعلرري  بكليررات التربيررة 
 النوعية، رسالة دكتوراه كلية البنات، جامعة عين شمس. 

(. دراسة فعالة بين استندام اإلثراء الوسيلا والسعة العقلية 3403أحمد  ) صفاء محمد علا -
وأثررره علررا انتقررام أثررر الررتعل  و نميررة التفكيررر السررابر والرروكاء الوجررداني لرردى  الميررو الصررف 

 302- 032مصر،  –الساد  االبتداإلي. مجلة الجمىية التربوية للدراسات االجتماعية 
. أثرر الحوسربة السرحابية علرا التحصريل الدراسري و نميرة (3407طاهر عبد العاطا محمرد ) -

األداء التقنري لردى طالبررات مقررر مإرارات الحاسررب اآللري بكليرة التربيررة جامعرة شرقراء. مجلررة 
 (. 04كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، جامعة بابل )

ة العدالرة، دار الكترب ، مطبعر0(.علر  الرنفس المعرفري،  3402عبا  حنود مإنا األسدى ) -
 والوثاإل  ببداد

(. السعة العقلية وعالقتإرا بمفإروم الروات وا نراح القررار لردى 3400عبد هللا عصام سليماد ) -
 طلبة المرحلة اإلعدادية، رسالة دكتوراه، جامعة  كريت، كلية التربية. 

ة فررري (. أثرررر التفاعرررل برررين نمرررل و وقيرررت عرررر  النرررراإلل الوهنيررر3402عبرررد هللا البامررردى ) -
التحصيل الفوري والمؤجل لمقرر اللبة العربية لطالب المرحلرة الثانويرة، كليرة التربيرة، جامعرة 

 الباحة، السعودية. 
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(. العالقرة برين الرتعل  المرن   حا يرا والتحصريل األكراديمي 3404عبد الناصرر ديراب  الجرراي ) -
، 0، عردد 2بويرة، المجلرد لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك، المجلة األردنية في العلوم التر 

222-207  
 Google(. أثرر اسرتندام المنصرة التعليميرة. 3403ماجدة إبرراهي  البرارود، أحمرد باسرل ) -

Classroom  في  حصيل طلبة فس  الحاسربات لمرادةImage Processing   وا جاهرا إ
( 3عررا ، مجلرد )ابن الإيث ، ببداد، ال –نحو التعلي  اإللكتروني، كلية التربية للعلوم والصرفة 

 ( 3العدد )
(. أثر التفاعل بين نرو  الوسراإلل فري 3402محمد جابر  خلف هللا، و احمد فرحات  عويس ) -

بيئررة الررتعل  النقررام ومسررتوى السررعة العقليررة علررا التحصرريل وأداء مإررارات اسررتندام  طبيقررات 
التربية، جامعرة  الحوسبة السحابية في التعلي  لدى طالب شىبة  كنولوجيا التعلي . مجلة كلية

 (، أكتوبر. 0) 022األزهر، العدد 
 Google(. أثرررر اسرررتندام  طبيررر . 3407محمرررد محمرررد  يسرررير، عبرررد المإررردي علرررا ) -

Classroom  ،فرري  رردريس كررأداة مقدمررة فرري المنرراه  فرري  نميررة مإررارات التفكيررر العلمرري
 الجامعة األردنية  عمادة البحث العلمي. 

فعالية استندام بعب استرا يجيات  حيز المعلومات في  (.0333محمد السيد ومحرز عبده ) -
التحصيل والقدرة علا حل المشكالت الكيماإلية لدى طالب الصرف األوم  الثرانوي حوى السرعة 

 . 0، مجلد 3العقلية المنتلفة، مجلة العلمية، العدد 
(. فاعليررة الوسرراإلل المتعررددة الكمبيو ريررة ومسررتويات 3442محمررد عبررد الإررادى برردوى ) -
نتلفة للسعة  العقلية في  نمية مإارات التعل  الوا ي والتحصيل لتالميو المرحلة اإلعدادية، م

 رسالة دكتوراه نير منشورة، كلية التربية جامعة األزهر. 
(. الحوسرربة السررحابية  و طبيقا إررا فرري بيئررة المكتبررات، 3402محمررد عبررد الحميررد معررو  ) -

  .327 -303مجلة مكتبة الملك فإد الوطنية، 
 (. الن رية والبحث في  كنولوجيا التعلي ، القاهرة:   دار السحاب 3402محمد عطية خميس ) -
(. مصرادر الرتعل  اإللكترونري، الجرزء األوم:   األفرراد والوسراإلل. 3402محمد عطية خميس ) -

 القاهرة:   دار السحاب. 
عل  لردى عينرة (. بعب المتبيررات المر بطرة برالتن ي  الروا ي للرت3442مصطفي محمد كامل ) -

 02-00مررن طررالب الجامعررة، المررؤ مر العلمرري الثررامن )الررتعل  الرروا ي و حررديات المسررتقبل ؛
 . 032-027مايو( طنطا:   كلية التربية، جامعة طنطا، 

(. أثرر اخرتالا حجر  مجموعرات التشرارك باسرترا يجية المناقشرات 3402ممدوي سال  الفقا ) -
ة علا التحصيل والكفاءة االجتماعيرة اإللكترونيرة لردى اإللكترونية ور بة قوة السيطرة المعرفي

طررالب السررنة التح رريرية بجامعررة الطرراإلف،  كنولوجيررا التربيررة:   دراسررات وبحررو ، الجمىيررة 
 (3(، الجزء )32العربية لتكنولوجيا التربية، العدد )
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تبويرة (. أثرر التفاعرل برين نمرل  قردي  ال3400محمد منتار المرادنا، نجالء محمرد منترار )  -
الراجعة داخل الفصروم االفتراضرية ومسرتوى السرعة العقليرة فري  نميرة مإرارات التن ري  الروا ي 

 -222( 002وكفاءة التعل  لدى  دارسري  كنولوجيرا التعلري ، مجلرة التربيرة جامعرة األزهرر، )
722 . 

(. الحوسربة السرحابية للمكتبرات حلروم و طبيقرات. القراهرة، العربري 3400نجالء احمرد يرس ) -
 0للنشر والتوزي ،  

(. استرا يجية شكل البيت الداإلري وفاعليتإرا فري  نميرة مإرارات مرا وراء 3442هيا المزرو  ) -
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