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 يف السحببية احلوسبة بيئة ببستخدام التدريس أثر
 التعلن حنو الدافعية

ىدف البحث إلى التعرف عمى أثر التدريس باستخدام بيئة  _خصمالم
الحوسبة السحابية في الدافعية نحو التعمم لدى طالبات كمية التربية 
بجامعة الممك سعود في مقرر )تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال 

ي التعمم والتعميم(. وقد اتبع البحث المنيج شبو التجريبي، لقياس أثر ف
المتغير المستقل )طريقة التدريس( عمى المتغير التابع الدافعية نحو 
التعمم. أما مجتمع البحث فاشتمل عمى طالبات مقرر )تطبيقات تقنية 

ممك المعمومات واالتصال في التعمم والتعميم( في كمية التربية بجامعة ال
ىـ، 1435/ 1434 سعود، في الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي

( طالبة، مقسمات إلى مجموعتين، 32وتمثمت عينة البحث في )
( طالبة، واألخرى ضابطة وتكونت 17أحدىما تجريبية وتكونت من )

 .% من مجتمع البحث األصمي59( طالبة، ويمثمن تقريبًا 15من )
؛ وبعد  (MSLQ)مقياس الدافعية نحو التعمموتمثمت أداة البحث في  

التأكد من صدقيا وثباتيا، وتحميل البيانات الناتجة عن الدافعية نحو 
التعمم لممجموعتين باألساليب اإلحصائية المناسبة، تم التوصل إلى 
النتيجة التالية: وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(0,05(α ≤  المجموعتين التجريبية والضابطة بين متوسطي درجات
 .في مقياس الدافعية نحو التعمم البعدي، لصالح المجموعة التجريبية

وبذلك أثبت البحث الحالي األثر اإليجابي لمتدريس باستخدام بيئة  
الحوسبة السحابية في تنمية الدافعية نحو التعمم لدى طالبات كمية 

 .التربية بجامعة الممك سعود
 : الحوسبة السحابية، الدافعية نحو التعمم.تاحيةالكممات المف

 . المقدمة1

يشيد العالم اليوم تقدًما عمميِّا وتقنيِّا في شتى مجاالت       
الحياة، خاصًة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
الحديثة واستخدام شبكة اإلنترنت. والشك أن المؤسسات التعميمية 
ليست بمعزل عن ىذا التقدم؛ مما يوجب عمييا األخذ بالتقنيات 

ميمية، وىذا ما نصت عميو خطة الحديثة ودمجيا في العممية التع
[. فمن المعترف 1التنمية التاسعة في المممكة العربية السعودية ]

بو عمى نحو متزايد، أن استخدام التقنية بشكل فّعال في التعميم 
  [2].أمر أساسي لتوفير تعميم عالي الجودة

ومع التطور السريع لممعرفة وارتباط التقنية بالحياة اليومية      
ؤولون عن التربية والتعميم في جميع أنحاء العالم في بدأ المس

العمل عمى إيجاد أفضل الطرق واألساليب الحديثة، لتوفير بيئة 
تعميمية تقنية تفاعمية حديثة. واليدف من تطوير البيئة التعميمية 
كسابيم  ىو جذب انتباه الطالب واىتماميم، ودعم معارفيم، وا 

عصر وتحدياتو، وذلك القدرة عمى التعامل مع معطيات ال
بتوظيف الوسائل اإللكترونية الحديثة وشبكة اإلنترنت، وىذا ما 

 .ُيسمَّى بالتعمم اإللكتروني
ويمثل التعــمم اإللكتروني تحواًل أساسيِّا في مجال التعــمم،      

فيو أحد الطرق الحديثة التي تعتمد عمى الُمتعمم وقدراتو في 
المعارف. ولو مصطمحات تحصيل المعمومات وتعمم الميارات و 

مختمفة تحمل المعنى نفسو، إال أن المعنى الشائع ىو استخدام 
 ].3الحاسوب واإلنترنت من أجل التعمم ]

ومن أىم التطورات الحديثة في بداية القرن الحادي والعشرين     
في مجال التعمم اإللكتروني استخدام تطبيقات شبكة اإلنترنت، 

وتشّجع التعاون بين المستخدمين عبر  التي تثري البيئة التعميمية،
اإلنترنت، وانتشار المعرفة اإللكترونية بين طالب المدارس 

[ عمى أن شبكة 4والجامعات والمعممين. وقد أّكد الموسى ]
اإلنترنت تعدُّ من التقنيات الحديثة التي من الممكن أن تؤدي 

في الوقت دوًرا كبيًرا في تغيير الطريقة التعميمية المتعارف عمييا 
 .الحاضر، وبخاصة في مراحل التعميم العالي

ونتيجة لمزيادة المطردة في سرعات اإلنترنت المتاحة      
لممستخدمين، والنمو اليائل في حجم البيانات والمعمومات، 
واستمرار ارتفاع تكاليف التخزين؛ فقد اتجو العديد من المؤسسات 

من خالل شبكة  وقطاع األعمال إلى إتاحة تطبيقاتيا لالستخدام
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 Cloud)اإلنترنت، وذلك ما ُيعرف بالحوسبة السحابية

Computing) يتم تقديم الموارد الحاسوبية كخدمات  حيث
)التطبيقات، أنظمة التشغيل...( بأقل التكاليف، بحيث تمكِّن 
المستخدمين من الوصول إلى ىذه الخدمات عبر شبكة 
اإلنترنت، دون الحاجة إلى امتالك المعرفة أو الخبرة، أو حتى 

 ].5التحكم بالبنى التحتية التي تدعم ىذه الخدمات ]
مجمة البيان االقتصادية حديثًا لطارق غول، وقد نشرت       

% من 50المدير العام لشركة سيسكو أكد فيو عمى أن أكثر من 
ة سيتم ترحيميا إلى السحب بحمول عام حوسبماألعمال ال

[. وكما احتمت الحوسبة السحابية في ىذه السنوات 6م ]2014
 مساحة كبيرة في قطاع األعمال والمؤسسات التجارية، فإنيا قد
أحدثت بالفعل أثًرا في مجال التعمم اإللكتروني. فبعد أن أخذت 
تتحدد معالم الحوسبة السحابية، بدأ االتجاه إلى تبني ىذه التقنية 

[ إلى 7فقد صّرح بوكتيال ] واالستفادة من تطبيقاتيا في التعميم،
أنو ال يمكن أن ُييتم بتطوير الحمول التعميمية بمعزل عن النظر 

 .بيقات السحابية وفوائدىا التربويةإلى تمك التط
وترى األوساط البحثية أن التعمم اإللكتروني القائم عمى       

الجيل التالي لمتعمم اإللكتروني؛ لذا فإن  الحوسبة السحابية، ىو
االتجاه الحديث ىو بناء واستضافة نظام التعمم اإللكتروني داخل 

ن المتوقع أنو م [9] . وقد ذكر كل من بورا وأحمد[8] السحابة
أن تحدث الحوسبة السحابية ثورة في مجال التعمم اإللكتروني، 
خاصة في الجامعات، فدور الحوسبة السحابية في التعميم 
 الجامعي ال ينبغي االستيانة بو؛ حيث إنيا تمّكن من الوصول

المختمفة،  األكاديمية الموارد من واسعة مجموعة إلى المباشر
  .[10] واألدوات التعميمية البحثية، والتطبيقات

وقد أّكدت الدراسات الحديثة إلى أن خدمات الحوسبة      
السحابية في التعمم والتعميم وتطبيقاتيا تقّدم أسموًبا يساعد عمى 
التعمم واالبتكار بطرق ذاتية وجماعية، وحل المشكالت 
التعميمية، وتواصل المتعممين مع بعضيم عمى اختالف أماكنيم؛ 

أىداف محددة بأقل وقت وتكمفة ومن أي جياز حاسوبي لتحقيق 
كما تردد حديثًا مصطمح الحوسبة السحابية في  [11] أو نّقال

العديد من المقاءات والمؤتمرات، ومنيا مؤتمر لمحوسبة السحابية 
في جامعة طيبة، الذي كان من توصياتو االستفادة من الحوسبة 

ُعقد المؤتمر الدولي [، كما 12السحابية في التعميم العالي ]
وكان أحد  [13العمانية لتقنيات المعمومات ]الثاني لمجمعية 

 ].13] محاوره: الحوسبة السحابية واستخداماتيا التربوية
وعالوة عمى ذلك، أظيرت عدد من الدراسات الحديثة       

أىمية استخدام الحوسبة السحابية ومزاياىا في التعميم، حيث 
أن الحوسبة السحابية لدييا القدرة عمى  عمى[ 14] يؤكد سمطان

مساعدة مؤسسات التعميم العالي لتقديم بنية تحتية متينة، ودعم 
جودة خبرات التعمم باستخدام برامج التعمم المدمج، وبرامج التعمم 

[ من خالل بحث قام بو، 2باستخدام اإلنترنت. ووضح توماس ]
مكان، ومنصة  أن الحوسبة السحابية أداة حوسبية متاحة في كل

قوية تمّكن المعممين من ممارسة أفكار التدريس والتعمم، وليا 
مكانة ميمة في مشيد التعميم العالي، كما أنيا وسيمة اتصال 
افتراضية ووسيط تشاركي، ولدييا إمكانات قوية لمتفاعل 

 .االجتماعي
في دراستيما التي  [15] ويشير كل من مسعود وىونغ     

ىدفت إلى اقتراح بنية لنظام التعمم اإللكتروني، قائمة عمى 
الحوسبة السحابية؛ بأن استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية 
تسيم في تطوير الميارات، والقدرات، والمعارف الخاصة 
بالمتعممين، وأن العممية التعميمية ستكون أكثر تفاعمية، وىذا ىو 

[ 16ويرى بانغ ] متعميم في العصر الحديث.المطمب الرئيس ل
معرفة أىمية استخدام  من خالل دراستو، والتي ىدفت إلى

 تطبيقات اإلنترنت والحوسبة السحابية في بيئات التعمم
 ليا ىذه التطبيقات التقميدي، إلى أن اإللكتروني وبيئات التعمم

 .دعم تعمم المتعممين وتعزيزه إيجابي في تأثير
[ والتي 17وخمصت دراسة أبي العالء، وعوض، والبكري ]     

ىدفت إلى تعزيز العممية التعميمية من خالل بناء بيئة تعميمية 
إبداعية مستمدة من بيئات التعمم االفتراضية وبيئات التعمم 
الشخصية القائمة عمى الحوسبة السحابية؛ إلى أن الحوسبة 

تغيير طريقة التعمم  السحابية تقنية المستقبل، ويتم من خالليا
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كما أنيا عالم واسع من المعرفة واألدوات  ،اإللكتروني التقميدي
 المتعممين. كما توصمت دراسة إركوك وكيرتو  المتاحة لممعممين

[ والتي ىدفت إلى توضيح فاعمية استخدام الحوسبة 18]
السحابية في الجامعات، من خالل نموذج مقترح الستخدام 

الجامعة التي تتضمَّن كميات في أماكن  الحوسبة السحابية في
متباعدة، إلى أىمية استخدام الحوسبة السحابية في الجامعات؛ 
لما ليا من العديد من الفوائد والمزايا، كتخزين البيانات ألعضاء 

  .ىيئة التدريس والمتعممين
[، والتي سعت إلى 19وتوصمت دراسة كل من ليو ولي ]      

خدام التطبيقات السحابية المختمفة في التعرف عمى فاعمية است
 التدريس عبر اإلنترنت لطالب كمية التربية في جامعة نيفادا

University of Nevada والمسجمين في مقرر تكنولوجيا ،
المعمومات؛ إلى أن دمج التطبيقات السحابية في التدريس ساىم 
في تعزيز خبرات التعمم، ودعم تصميم المشاريع الجماعية 

[ 20ويتفق ذلك مع نتائج دراسة حالة قام بيا دينتون ] ذىا.وتنفي
ىدفت إلى تطوير أساليب التدريس القائمة عمى التعمم البنائي 
والتعاوني باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في التعميم، حيث 
تكّونت العينة من طالب التعميم العالي في جامعة سياتل 

أداة الدراسة في مقياس  وتمثمت (Seattle Pacific) باسيفيك
شمل االتجاه نحو استخدام التطبيقات السحابية، ومدى تعمم 
محتوى المادة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى األثر اإليجابي نحو 
استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لتنفيذ األنشطة التعاونية 
والبنائية في تعزيز الفيم والتعمم لدى المتعممين، وأوصت الدراسة 

إجراء المزيد من األبحاث التجريبية لمتحقق من فاعمية ىذه ب
النتائج، ودمج الحوسبة السحابية بوصفيا ممارسة تعميمية في 
مقررات إعداد المعممين، باعتبارىا جزًءا منتظًما من التعميم، 

  .بوصفو عاماًل مؤثًرا لتبني ىذه التقنية في المستقبل
سعت إلى بناء  والتي[، 21كما توصمت دراسة الدخيل ]     

بيئة تعمم مستندة إلى السحابة، من أجل التحقق من الفوائد 
المحتممة الستخدام الحوسبة السحابية في بيئات التعمم 
اإللكتروني، من خالل المقارنة بين الفصول القائمة عمى 

السحابة ونظام التعمم اإللكتروني التقميدي؛ إلى أن فكرة تسخير 
بية لتعزيز بيئة التعمم عن طريق إضافة خدمات الحوسبة السحا

وأوصت الدراسة بإجراء  المزيد من األدوات التفاعمية؛ يبدو فعااًل،
لمتأكد من فاعمية التعمم  مزيد من الدراسات المستقبمية؛

وكشفت دراسة  المعتمد عمى الحوسبة السحابية. اإللكتروني
ية، والتي عن مميزات الحوسبة السحاب [22] مماثمة قام بيا راوند

التعمم في  يمكن لمؤسسات التعميم العالي االستفادة منيا لتعزيز
البيئة االفتراضية، حيث ناقش التعمم اإللكتروني المعتمد عمى 

 والمودل Blackboard)) دبور  كالبالك نظم إدارة التعمم
(Moodle)  والتعمم اإللكتروني باستخدام التطبيقات المعتمدة

عمى الحوسبة السحابية من عدة جوانب، وتوصمت الدراسة إلى 
أن الحوسبة السحابية لدييا القدرة عمى مساعدة مؤسسات التعميم 
العالي، وتعزيز مجموعات التعمم، ودعم نوعية خبرات التعمم 

  .باستخدام اإلنترنت
 [23] قام بيا الشويعر، ويوسف، وامام وفي دراسة أخرى      

ىدفت إلى معرفة دور الحوسبة السحابية في التعمم اإللكتروني 
في المممكة العربية السعودية، حيث ناقشت مميزات السحب 
التعميمية المختمفة، بوصفيا إحدى التطبيقات السحابية الميمة 

التعمم التي يقدميا مزودو الخدمات السحابية، وقد أشارت إلى أن 
اإللكتروني في الجامعات السعودية يعتمد عمى نظم إدارة التعمم، 

ورأت أنو  (Moodle) والمودل Blackboard)د )بور  كالبالك
ربما تصبح السحب التعميمية اتجاًىا جديًدا لمتعمم اإللكتروني في 
المممكة العربية السعودية؛ نظًرا لما تتمّيز بو من مزايا ال تتوفر 

إلى أن  [2وقد أشار توماس ] التعميم المذكورة.في أنظمة 
الحوسبة السحابية يمكن أن تستخدم كمساحة عمل شخصية، 
بوصفيا أداة مالئمة لممشاركة في المنح الدراسية لمتعمم والتعميم، 

والتعاونية المستخدمة من  (PLES) كبيئات التعمم الشخصية
ة المؤسسية، ِقبل العديد من المتعممين، بوصفيا بدياًل لمرقاب

مع أدوات   LMSكبيئات التعمم االفتراضية نظم إدارة التعمم
  .شخصية مختمفة لتمبية االحتياجات الشخصية الخاصة بيم

 رنـــــــــــــــوأما فيما يتعمق بأىمية الحوسبة السحابية لمتعممي الق     
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الحادي والعشرين، فقد أكد الكثير من الباحثين عمى أن الحوسبة 
السحابية تؤدي دوًرا ميمِّا في إكساب المتعممين ميارات القرن 

إلى أن الحمول التي  [24] وقد أشار برفيمد الحادي والعشرين.
يمكن لممعممين تنفيذىا لبدء التحول إلى القرن الحادي والعشرين 
في التدريس والتعمم، تبدأ باالستفادة من إمكانيات الحوسبة 

ابة عمى مجموعة مختمفة من السحابية، حيث تحتوي السح
القرن الحادي والعشرين،  ميارات األدوات والتطبيقات التي تدعم

شراك التعميمية. وذكر مسعود وىونغ  المتعممين في العممية وا 
[ أن استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية ساىمت في 15]

 .إكساب المتعممين حول العالم ميارات القرن الحادي والعشرين
ًرا ليذا التقدم التقني عمى شبكة اإلنترنت، والتطور ونظ      

السريع في تقنيات الحوسبة السحابية؛ نجد أن مؤسسات التعميم 
العالي بإمكانيا أن تقوم بإيجاد أرضيات مشتركة ثرية في بيئات 
التعمم المختمفة، يمكن من خالليا دعم خبرات التعمم، وزيادة 

 ].25يم في ]دافعية المتعممين؛ لضمان استمراريت
لنجاح عممية التعمم، فقد أشار  أساسيِّا شرًطا الدافعية وتعدُّ      

إلى مجموعة من المبادئ واألسس  [26] كل من بمييز وريّتبيرقر
لتطبيق التعمم عبر شبكة اإلنترنت، ومنيا الدافعية نحو التعمم؛ 
حيث البد أن يحفِّز التعمم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت 

بشكل فردي وفّعال لمتعمم، وأن يحفز المعممون المتعممين  المتعمم
من خالل المشاركة في النقاشات، وتقديم االقتراحات ليم عبر 
نظام التعمم اإللكتروني القائم عمى اإلنترنت. وقد ذكر صادق 

[ أن الدافعية ُتسيم في زيادة انسياب المعمومات بين 27]
مل الرئيسة لتدفق صفحات الويب؛ حيث إنيا تعدُّ من العوا

المعمومات؛ وبالتالي حصول التعمم لدى المتعممين، وىذا ما دفع 
الكثير من الباحثين والقائمين عمى العممية التعميمية إلى التعرف 
عمى الطرق التي ُتسيم في زيادة دافعية التعمم لدى المتعممين. 
وظير العديد من الدراسات التي توصي بضرورة االىتمام بيذا 

[، وكيمر 28نب في بيئات التعمم اإللكتروني، كدراسة فيّسر ]الجا
وقد خمصت نتائج عدد من الدراسات واألبحاث  [29] وسوزوكي

في موضوع دافعية التعمم إلى أىمية إيجاد بيئات تعميمية قائمة 

عمى توظيف التطبيقات الحاسوبية وتطبيقات اإلنترنت في 
تعممين؛ وبالتالي الوصول التدريس؛ لزيادة دافعية التعمم عند الم

 .إلى تعمم فّعال
وبناًء عمى ما سبق من المعطيات، وتماشًيا مع اىتمام       

المممكة العربية السعودية في تبني أحدث التقنيات الحديثة لحلِّ 
المشكالت التعميمية والتربوية، جاءت الحاجة إلى االستفادة من 

لتحسين البيئة التعميمية، خدمات الحوسبة السحابية في التعميم؛ 
  .وزيادة دافعية المتعممين لمتعمم

 دراسةالمشكمة . 2
لقد زاد االىتمام بالتعمم اإللكتروني محميِّا وعالميِّا؛ لممساىمة      

في تطوير العممية التعميمية، وعمى الرغم مما يمتاز بو التعمم 
لتحديات اإللكتروني من المرونة والتفاعمية، إال أنو يواجو بعض ا

التي تحتاج إلى دراسة لتحديد الحمول والمقترحات المناسبة 
لمواجيتيا. وقد أشار عدد من الباحثين في مجال التعمم 

[ إلى أن 29[، وكيمر وسوزوكي ]28اإللكتروني، مثل فيّسر ]
أحد التحديات التي تواجو التعمم اإللكتروني، تتمثَّل في الدافعية 

ممين بواسطة الوسائل اإللكترونية نحو التعمم؛ ذلك ألن المتع
بحاجة إلى الدافعية التي تمكِّنيم من العمل دون انسحاب من 
موقف التعمم؛ إذ البد أن يكون المتعمم مقباًل عمى عممية التعمم، 

  .راغًبا فيو
وقد أثبتت نتائج بعض الدراسات الحديثة جدوى التدريس       

بية، وفاعميتيا في باستخدام أدوات وتطبيقات الحوسبة السحا
ودعم خبرات تعمميم، كدراسة ُووو  استثارة اىتمام المتعممين،

[ ودراسة 31] ودراسة زىو، وسيمبسون، ودوميزي ،[30] ىوانغ
مبَرزين، وبدنيكاس  ].32] ميِسفيشن، وا 

وقد الحظت الباحثتان في الميدان التعميمي بعض العوائق      
والمشكالت التي تواجو الطالبات أثناء العممية التعميمية، مثل 
إمكانية تبادل الخبرات والمصادر، وضعف التواصل المستمر 
والفّعال بين الطالبات وأعضاء ىيئة التدريس، والذي أدى إلى 

وىذا ما أكدتو نتائج  محدودية الحصول عمى التغذية الراجعة،
استطالع أجرتو إحدى الباحثتين عمى عدد من أعضاء ىيئة 
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التدريس والطالبات في كمية التربية بجامعة الممك سعود لمعرفة 
واقع تدريس مقرر )تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في 
التعمم والتعميم(. كما أشارت نتائج ىذا االستطالع إلى أن ىذه 

عمييا قمة الرغبة في التعمم، وضعف الحماس،  المشكالت ترتب
والدافعية لتنفيذ الميام التعميمية. وبما أن الدافعية نحو التعمم 
شرط أساسي لحدوث التعمم، ومفيوم أساسي في أية نظرية 
تربوية، كما أثبت ذلك الكثير من الدراسات؛ فإن ىذا البحث 

لسحابية في يسعى إلى التعرف عمى دور استخدام بيئة الحوسبة ا
زيادة الدافعية نحو التعمم. ىذا وقد أوصى عدد من الدراسات 
الحديثة بعمل مزيد من األبحاث لمتحقق من فاعمية تطبيقات 
 الحوسبة السحابية في تحسين العممية التعميمية، كدراسة الدخيل

 ].19] [ ودراسة ليو ولي21]
لمحمية عن كما الحظت الباحثتان ندرة الدراسات العربية وا      

استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في التعميم، وأثرىا في زيادة 
في حدود عمم  - دافعية المتعممين؛ نظًرا لحداثة ىذا المجال

 - من وجية نظر الباحثتين - وذلك يعدُّ مبرًرا -الباحثتين 
  ث.البحإلجراء مثل ىذا 

 دراسةالأهمية أ. 
  :تتمثل أىمية البحث فيما يمي

تزامنو مع اىتمام جامعة الممك سعود بالتعمم اإللكتروني،      
والتعميم عن ُبعد، والحوسبة السحابية، وتزويد الجيات المسؤولة 
في الجامعة عن برامج التعمم اإللكتروني بنتائج ىذا البحث 

 .لالستفادة من ىذه التقنية في العممية التعميمية
المممكة العربية السعودية تزويد القائمين عمى التعميم في      

عامة بمعمومات جديدة قد ُتسيم في االستخدام األمثل لخدمات 
  .الحوسبة السحابية في األغراض التعميمية

ندرة الدراسات العربية، والعالمية التي ُأجريت في ىذا       
بحيث  -في حدود عمم الباحثتين -الموضوع، وعالقتو بالدافعية 

ديدة لمدراسات العربية والعالمية المتعمقة تعدُّ إضافة وبادرة ج
 .بالحوسبة السحابية لألغراض التعميمية

 ةمحاولة إليجاد حمول لبعض المشكالت التعميمية، كمشكم     
التوافق بين برامج التطبيق المختمفة، ومشكمة إمكانية التعاون 

 .والتواصل الحقيقي بين المتعممين وأعضاء ىيئة التدريس
المساىمة في التحول إلى مجتمع المعرفة، وىو المجتمع       

الذي يركِّز عمى األخذ بوسائل االتصال وتكنولوجيا المعمومات 
 .في العممية التعميمية

 دراسةالأهداف ب. 
يسعى البحث إلى التعرف عمى أثر التدريس باستخدام بيئة      

كمية الحوسبة السحابية في الدافعية نحو التعمم لدى طالبات 
التربية بجامعة الممك سعود، في مقرر )تطبيقات تقنية 

 (.المعمومات واالتصال في التعمم والتعميم
 دراسةالفروض ج. 

 :يسعى البحث الحالي إلى التحقق من صحة الفرض اآلتي
        ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      
0,05 α ≤   التجريبية، بين متوسط درجات طالبات المجموعة

ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في المقياس 
 .البعدي لمدافعية نحو التعمم

 دراسةالحدود د. 
الحدود الموضوعية: اقتصر البحث الحالي عمى تدريس موضوع 

وموضوع دمج التقنية في التعميم، من مقرر  اإلنترنت والتعميم،
وقد تم  التعمم والتعميم(.)تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في 

تحديد الموضوعات السابقة نتيجة الستطالع أجرتو إحدى 
الباحثتين عمى عدد من أستاذات المقرر، من خالل مقابمتين، 
وتوزيع االستبانات عميين، حيث أشرن إلى أن ىذه الموضوعات 
تفتقد الجانب التطبيقي في تدريسيا، باإلضافة إلى أنيا أكثر 

  .ة ومالءمة مع طبيعة العصر الحاليالموضوعات أىمي
الحدود المكانية: كمية التربية في جامعة الممك سعود بالرياض، 
وقد تم اختيار الجامعة بيئة لمتطبيق؛ لما يتوافر بيا من 

 .إمكانيات مناسبة، وسرعات جيدة لإلنترنت
الحدود الزمانية: ُطّبق ىذا البحث في الفصل الدراسي الثاني من 

 .ىــ، ولمدة خمسة أسابيع1435/ 1434اسي العام الدر 
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 دراسةالمصطمحات ه. 
  (Effect)األثر 
)َأَثَرُه( َأْثًرا، وَأثارة، وُأثرة: (: "5 ، ص2004 جاء في )المعجم 

 السيَف وغيره -الحديَث: نقمو، ورواه عن غيره. و -َتبَع أثَره. و
 . "فيو: ترك فيو أثًراَأْثًرا، وُأْثرة: ترك فيو عالمًة ُيْعرف بيا. وَأّثَر 

إجرائيًا: إمكانية زيادة مستوى الدافعية نحو التعمم لدى عينة  
البحث )طالبات مقرر تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في 
التعمم والتعميم في كمية التربية بجامعة الممك سعود(، من خالل 

  .التدريس باستخدام بيئة الحوسبة السحابية
  (Teaching)  التدريس

"كافة الظروف  [ التدريس بأنو:33اصطالًحا: ُيعّرف عطية ]
واإلمكانات التي يوفرىا المعمم في موقف تدريسي معين، وجميع 
اإلجراءات التي يتخذىا؛ من أجل مساعدة المتعممين عمى تحقيق 

 ."األىداف المحددة لذلك الموقف
ات إجرائيًا: ىو نشاط متواصل ُمخطط لو، ييدف إلى تعمُّم طالب

مقرر تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في التعمم والتعميم في 
كمية التربية باستخدام بيئة الحوسبة السحابية، ومن ثم تقويم ىذا 

 .التعمم، لتحقيق أفضل المخرجات التربوية
  (Cloud Computing)  الحوسبة السحابية

 [NIST] اصطالًحا: ُيعّرف المعيد الوطني لممعايير والتكنولوجيا
الحوسبة السحابية: بأنيا نموذج يمّكن المستخدم من الوصول 

إلى شبكة توفر موارد  - وحسب الطمب -من كل مكان 
حاسوبية، مثل )الشبكات، والخوادم، وأماكن التخزين، 
والتطبيقات، والخدمات( بسرعة فائقة، وبحد أدنى من الجيد 

 ].34] اإلداري والتفاعمي مع مزودي الخدمة
: مجموعة من األدوات والتطبيقات السحابية )تحرير إجرائياً 

النصوص والمستندات، والتخزين، والعروض التقديمة، والخرائط 
الذىنية...( عمى شبكة اإلنترنت، بحيث يمكن الوصول إلييا من 
أي مكان، وفي أي زمان، ومن أي جياز رقمي. ويتم تجميع 

ية عمى شبكة ىذه األدوات والتطبيقات في منصة سحابية افتراض
اإلنترنت ُيطمق عمييا بيئة الحوسبة السحابية، وتستخدميا 

طالبات المجموعة التجريبية من كمية التربية بجامعة الممك سعود 
في مقرر )تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في التعمم 

 (.والتعميم
  (Motivation towards Learning) الدافعية نحو التعمم
[ الدافعية 35كل من توق، وقطامي، وعدس ] اصطالًحا: ُيعّرف

نحو التعمم بأنيا: "حالة داخمية عند المتعمم تدفعو إلى االنتباه 
لمموقف التعميمي، واإلقبال عميو بنشاط موجو، واالستمرار في 

 ."ىذا النشاط حتى يتحقق التعمم
إجرائيِّا: ىي القوة والرغبة الموجية لسموك طالبات كمية التربية 

مقرر )تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في التعمم والتعميم في 
)ألجل التعمم، وتُقاس بدرجة الطالبة في مقياس الدافعية نحو 

 Motivated Strategies for Learning)التعمم

Questionnaire (MSLQ))،  والمعد من ِقبل مجموعة من
  .1991امعة ميتشغان األمريكية عام المتخصصين في ج

 لطريقة واالجراءات. ا4
 دراسةالمنهج أ. 
اتبع البحث المنيج شبو التجريبي؛ لمالءمتو لطبيعة البحث      

وأىدافو. وُيعّرف كٌل من القحطاني، والعامري، وآل مذىب، 
[ المنيج شبو التجريبي بأنو: "المنيج الذي يقوم في 36وعمر ]

تغيير". األساس عمى دراسة الظواىر اإلنسانية كما ىي دون 
 واعتمد البحث الحالي عمى أحد التصاميم الشبو التجريبية

(Quasi Experimental Design) وىو التصميم المعروف ،
[؛ وذلك 37] الضابطة غير المتكافئة بتصميم المجموعة

لصعوبة اختيار أفراد العينة وتوزيعيم بطريقة عشوائية في كل 
 .مجموعة

 اوعينته دراسةالمجتمع ب. 
يتألف مجتمع البحث األصمي من جميع طالبات مقرر      

)تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في التعمم والتعميم( في كمية 
التربية بجامعة الممك سعود، في الفصل الدراسي الثاني لعام 

( طالبة، موزعات عمى 54ه، والبالغ عددىن )1434/1435
  .ت بالقسمأربعة شعب دراسية، طبًقا لسجالت تسجيل الطالبا
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 ( طالبة من طالبات32بينما تتكّون عينة البحث من )     
مقرر )تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في التعمم والتعميم( 

ه، 1434/1435في كمية التربية، بالفصل الدراسي الثاني لعام 
%( من مجتمع البحث األصمي؛ مقسمات 59ويمثمن تقريًبا )

، االعتياديةة درست بالطريقة عمى مجموعتين، إحداىما ضابط
( طالبة، واألخرى تجريبية درست باستخدام بيئة 15وعددىا )

 .( طالبة17الحوسبة السحابية، وعددىا )
أما اختيار عينة البحث، فكان باختيار شعبتين من الشعب      

التي تدرس مقرر )تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في التعمم 
ه 1434/1435دراسي الثاني لعام والتعميم( في الفصل ال

بطريقة عشوائية بسيطة، وىي الطريقة التي تكون بيا الفرص 
[. وُاتبع في ىذا 38متكافئة لجميع أفراد المجتمع األصمي ]

 .االختيار أسموب القرعة البسيطة
 دراسةالأداة ج. 

 :(مقياس الدافعية نحو التعمم)
 :وصف المقياس

نحو التعمم من المقياس  ىو الجزء الخاص بالدافعية     
 Motivated المعنون باستبانة االستراتيجيات الدافعة نحو التعمم

Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)، 
والذي ُأعّد في جامعة ميتشغان األمريكية، حيث قام بيذا الجيد 
مجموعة من المتخصصين في المركز الوطني لألبحاث لتطوير 

م، 1991في الواليات المتحدة األمريكية عام التعميم والتعمم 
فقرة، موزعة عمى جزأين، وىما:  81وتبمغ عبارات المقياس 

الدافعية نحو التعمم، واستراتيجيات التعمم، ويستجيب ليا المتعمم 
[ بترجمة 39وقد قامت السالم ] .[39بإحدى سبع استجابات ]

ي. ويتضمن المقياس وتكييفو بما يتالءم مع بيئة الخميج العرب
 ،المقياس األبعاد اآلتية: الدافعية الداخمية )اليدف الذاتي(

الدافعية الخارجية )اليدف الخارجي(، أىمية الموضوع )القيمة(، 
 .التحكم في معتقدات التعمم، الكفاءة والثقة باألداء، قمق االختبار

التحقق من صدق المقياس: تم إعادة صياغة العبارات      
لتتناسب مع أىداف البحث، وتغيير صيغة المخاطب لتالئم 

طالبات كمية التربية، وتحويل المدرج من السباعي إلى 
الخماسي؛ نظًرا لممميزات التي جعمتو أشير أساليب بناء 
ال المقاييس واالختبارات النفسية وأكثرىا استخداًما؛ حيث إنو 

يستيمك الجيد والوقت، وُيعطي تقديًرا دقيًقا لمدى موافقة 
 ].40المفحوص لموضوع ما أو رفضو، ويتميز بالمرونة ]

( محكمين 7) ولمتحقق من صدق المقياس تم عرضو عمى     
من ذوي االختصاص؛ وذلك لمحكم عمى المقياس من حيث: 

، أو الصياغة المغوية، ووضوح المفظ لعبارات المقياس، وحذف
والموافقة عمى طريقة تصميم المقياس من  ،إضافة عبارات

المدرج السباعي إلى مدرج ليكرت الخماسي. وقد تم التعديل 
عمى المقياس بناًء عمى مقترحات المحكمين، لتظير األداة في 

 .عبارة 30شكميا النيائي مكونة من 
فا باستخدام معامل أل ثبات المقياس: تم التأكد من ثبات المقياس

كرونباخ لمعرفة درجة ثبات المقياس، كان معامل ثبات المقياس 
(، وىو معامل ثبات مرتفع ومناسب؛ مما يدل 822,0ككل )

 .عمى صالحية المقياس لالستخدام
 :إجراءات تطبيق البحث

مرت عممية تنفيذ التجربة عمى المجموعتين بثالث مراحل      
( 2) بيق التجربةجراءات التمييدية لتط( اإل1في التطبيق: )

  .( إجراءات ما بعد تطبيق التجربة3) ةإجراءات تطبيق التجرب
 :المرحمة األولى: اإلجراءات التمييدية لمتجربة

قبل البدء في تنفيذ التجربة تم إجراء عدد من الخطوات، ومن 
 :أىميا ما يمي

 .استكمال اإلجراءات اإلدارية لتطبيق البحث والتجريب
ستطالعية لتحديد ثبات أداة البحث، عمى إجراء دراسة ا     

عينة استطالعية من طالبات كمية التربية في جامعة الممك 
سعود غير عينة البحث، وقد تم عرض نتائجيا ومناقشتيا تحت 

 .عنوان أداة البحث
تحديد إحدى المنصات السحابية وعدد من التطبيقات      

السحابية الستخداميا أثناء تطبيق البحث، بعد أن تم عمل 
تحميل لمتطبيقات والمنصات السحابية المختمفة، واختيار 
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المناسب منيا لمتجربة، والتي تمتاز بالسيولة، والمرونة، والتكمفة 
، ومجموعة من Jolicloud المجانية؛ حيث تم اختيار منصة

التطبيقات السحابية الستخداميا من ِقبل المجموعة التجريبية، 

وبالمقابل مجموعة من البرامج الحاسوبية غير السحابية 
( 1الستخداميا من ِقبل المجموعة الضابطة، والجدول رقم )

 :يوضح ذلك
 1جدول 

 ي التجربة لكال المجموعتين التجريبية والضابطةالتطبيقات والبرامج المستخدمة ف
لممجموعة  jolicloudالتطبيقات السحابية المثبته في منصة 

 التجريبية
 الغـــــرض برامج المجموعة الضابطة وأدواتها

بداء اآلراء بين المجموعات. القاعة الدراسية Google+   شبكة اجتماعية  التواصل، والمشاركة، وا 
Mind Meister MSWord .لعمل خرائط الذىنية لتنظيم األفكار 

Google Docs+ Google Slides MSWord, MS PowerPoint .لتحرير النصوص وعرضيا 
Google Drive أقراص  CD+ Flash Memory .لمتخزين، والتبادل، والمشاركة بين أفراد المجموعة 

Ever Note  الميمات.خدمة تسجيل مواعيد ومالحظات  ورقة –دفتر 
We Video Movie Maker .لعمل فيديو تعميمي 

االطالع عمى توصيف مقرر تطبيقات تقنية المعمومات  -4
 .واالتصال في التعمم والتعميم

مقابمة عدد من أستاذات المقرر؛ بيدف اطالعين عمى  -5
بيدف تحديد أىداف البحث، وطبيعتو، وتوزيع استبانة ُصّممت 

 .المواضيع التي سوف ُتطّبق عمييا التجربة
بطالبات المجموعتين  االجتماعتييئة المجموعتين، حيث تم  -6

الضابطة والتجريبية، وتعريفين بطبيعة البحث، وأىدافو، والخطة 
الزمنية التي سوف تُتبع في دراسة موضوعات المقرر، 

 .نيا أثناء البحثواالحتياجات التقنية والتعميمية والتي سيحتج
ضبط متغيرات البحث، والتأكد من تكافؤ المجموعتين، عمى  -7

 :النحو التالي
لزيادة تكافؤ المجموعتين، تم ضبط أىم المتغيرات الخارجية التي 
ُيتوقع أن تؤثر عمى نتائج البحث، وقد تضمنت عممية ضبط 

 :المتغيرات التالي
الضابطة  المحتوى العممي: جميع طالبات المجموعتين •

 .والتجريبية درسن المحتوى العممي نفسو

مدة التدريس: ُوّحدت المدة الزمنية لممجموعتين التجريبية  •
والضابطة، فقد بمغت مدة التدريس أربعة أسابيع، بواقع 
محاضرتين أسبوعيِّا، استغرقت إحدى المحاضرتين ساعتين 

 .دراسية، واستغرقت المحاضرة األخرى ساعة دراسية
وى اإللمام باستخدام الحاسب اآللي أو التقنية: سبق لجميع مست •

طالبات العينة دراسة مقرر متخصص في مجال الحاسب اآللي 
 .في السنة التحضيرية؛ مما يعني أن لديين خبرة في ىذا المجال

العمر الزمني لمطالبات: يعدُّ العمر من العوامل المؤثرة في  •
ابية، وىذا ما أكده  كل قبول الشخص الستخدام الحوسبة السح

 [. 41من أمبروز  وشيرافيري ]
ولمتحقق من تجانس المجموعتين بالنسبة لمعمر، تم استخدام 
اختبار "ت"، وكانت النتيجة كالتالي: لم تظير ىناك فروق ذات 
داللة إحصائية بين المجموعتين في العمر، حيث بمغت قيمة 

لمجموعتين (، ويدّل ىذا عمى أن ا0,253مستوى الداللة )
 متكافئتان في متغير العمر، حيث تراوح عمر العينة ما بين

 .( يوضح ذلك2، والجدول رقم )20-22
 2جدول 

 نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين  لمفروق بين متوسطات أعمار أفراد عينة البحث في المجموعتين التجريبية والضابطة
 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 0,724 20,67 15 ضابطة

1,165  0,253 
 0,507 20,41 17 تجريبية
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 النتيجة وكانت ،"ت" اختبار استخدام تم: التراكمي المعدل •
 بين إحصائية داللة ذات فروق ىناك تظير لم: كالتالي

 ،(0,05) الداللة مستوى عند التراكمي المعدل في المجموعتين

 عمى ىذا يدل مما ؛(0,091) الداللة مستوى قيمة بمغت حيث
 والجدول التراكمي، المعدل متغير في متكافئتان المجموعتين أن
 .ذلك يوضح( 3) رقم

 3 جدول
 والضابطة التجريبية المجموعتين في البحث عينة ألفراد التراكمي المعدل متوسطات بين لمفروق مستقمتين لعينتين( ت) اختبار نتائج
 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 0,676 3,87 15 ضابطة

1,778 0,091 
 0,314 4,21 17 تجريبية

مستوى االستعداد لمتعمم عبر اإلنترنت: وقد تم التحقق من  •
 :ToOLS)تكافؤ المجموعتين في ذلك من خالل أداة تقييم ذاتي

Test of Online Learning Success) لقياس مدى ،
 نت، من إعداد كير ورينيرسون وكيراالستعداد لمتعمم عبر اإلنتر 

بعد التحقق من صدق وثبات المقياس، حيث بمغ معامل  [42]
(، وىو معامل ثبات مرتفع ومناسب؛ مما 0، 80ثبات المقياس )

يدل عمى صالحية المقياس لالستخدام، وتظير النتائج كما في 
(، أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 4جدول رقم )

م الذاتي، متوسط درجات المجموعتين في الدرجة الكمية لمتقيي
لمستوى االستعداد لمتعمم عبر اإلنترنت عند مستوى الداللة 

(؛ مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين )التجريبية 0,05)
 .والضابطة(  في مستوى االستعداد  لمتعمم عبر اإلنترنت

 4جدول 
ات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التقييم  لمستوى االستعداد نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمفروق بين متوسط

 لمتعمم عبر اإلنترنت
 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة األبعاد

الدرجة الكمية 
 لممقياس

 16,86 140,80 15 ضابطة
0,056 0,956 

 8,28 140,52 17 تجريبية
 :التجربة تطبيق: الثانية المرحمة

 :البحث ألدوات القبمي التطبيق( أ)
 طالبات عمى التعمم نحو الدافعية لمقياس القبمي التطبيق تم -

 ه،4/4/1435 الموافق الثالثاء، يوم في الضابطة المجموعة

 الخميس، يوم التجريبية المجموعة طالبات عمى ُطّبقت وقد
 أفراد تكافؤ مدى عن لمكشف ه؛6/4/1435 الموافق

 تم ذلك وبعد. ذلك في( والضابطة التجريبية) المجموعتين
  (.5) رقم  جدول في كما إحصائيِّا البيانات معالجة

 5 جدول
 التعمم نحو الدافعية في والضابطة التجريبية المجموعتين طالبات درجات متوسطات بين لمفروق  مستقمتين لعينتين( ت) اختبار نتائج

 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة األبعاد
 الدرجة الكمية 

 لمدافعية نحو التعمم
 15,27  112,73 15 ضابطة

0,553 0,584 
 13,93  115,58 17 تجريبية

يتضح من الجدول السابق، أن قيمة مستوى الداللة      
اإلحصائية الختبار "ت" عند الدرجة الكمية لممقياس ىي 

؛ مما يعني أنو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية 0,584
بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة 

داللة في الدرجة الكمية لمدافعية نحو التعمم عند مستوى ال

(؛ مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين  في متغير الدافعية 0,05)
 نحو التعمم.

 )ب( تطبيق تجربة البحث:  
( طالبة، ُقّسمت المجموعة 17تألفت المجموعة التجريبية من ) -

عدا  طالبات ثالثموعات فرعية مكونة من ( مج5إلى )
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طالبات، وتم تعيين منسقة لكل  أربعمجموعتين تكّونت من 
 مجموعة باختيارىن.   

تسميم طالبات المجموعة التجريبية دليل استخدام التطبيقات  -
السحابية المحددة لمتطبيق، وباإلضافة إلى ذلك فقد تم تبميغين 

، والتي تضم YouTubeبقناة الحوسبة السحابية عمى اليوتيوب 
 فيديوىات تعميمية لشرح التطبيقات السحابية المحددة.  

موعة التجريبية عمى كيفية استخدام البيئة تدريب المج -
( والتطبيقات السحابية المحددة لمتطبيق Jolicloudالسحابية )

(، وتعريفين بمفيوم الحوسبة السحابية 1) كما في الجدول رقم
وأىميتيا، ودور البيئة السحابية المقترحة في تيسير الوصول إلى 

    قع محاضرتين التطبيقات السحابية المختمفة لمدة أسبوع، بوا
ساعات( في القاعة الدراسية من خالل البرنامج التدريبي  3)

 الذي تم إعداده.  
تعريف الطالبات بطريقة التعمم التشاركي اإللكتروني عبر  -

الويب، "حيث تتشارك كل مجموعة مًعا في التعمم، أو حل 
المشكالت، أو إنجاز مشروعات...إلخ باالستعانة بأدوات 

[ 20[. وقد أشار دينتون ]43ى شبكة  اإلنترنت" ]التشارك عم
إلى أن البحوث التي تم إجراؤىا، ترى أن الجمع بين التعمم 
التعاوني والتشاركي والحوسبة السحابية؛ تقود إلى نتائج واعدة 

 بالنسبة لمتعمم التعاوني والتشاركي.   
بعد االنتياء من ذلك، ُطمب من كل طالبة عمل بريد  -

( خاص بيا، ثم عمل حساب في البيئة Gmailإلكتروني )
(، وعمل حساب في التطبيقات Jolicloudالسحابية المقترحة )

السحابية التي تم التدريب عمييا، كما تم تزويد الطالبات بعنوان 
البريد اإللكتروني الخاص بأستاذة المقرر، والذي تم إعداده باسم 

السحابية أثناء المقرر، وذلك إلشراك األستاذة في التطبيقات 
 العمل عمى الميام لممتابعة، وتقديم المالحظة، والتعزيز لين.

بعد أن تم عمل حساب في شبكة جوجل االجتماعية  -
Google ،باسم تطبيقات تقنية المعمومات لممجموعة التجريبية +

تم عمل منتدى خاص لكل مجموعة فرعية، مع تسمية المنتدى 
تحديدىا من ِقبل المجموعة  الخاص باسم المجموعة، والتي تم

نفسيا خاصة؛ بيدف العمل كمجموعة واحدة في الميمات 
التشاركية التي كمفن بيا، وليتمكّن من التعميقات الجماعية 
الخاصة، كما تم عمل منتدى عام لممجموعات ككل، لممشاركة 

 العامة بين جميع المجموعات واالستفادة من بعضين.  
بة، والتي استمرت مدة أربعة أسابيع، بعد ذلك تم تطبيق التجر  -

ساعات أسبوعيِّا. حيث تم البدء بالتعمم التقميدي، ثالث بواقع 
بمقاء الطالبات وجًيا لوجو في قاعة الدراسة، وعرض موضوع 
سناد ميمة لكل مجموعة، ثم يميو التعمم اإللكتروني  المحاضرة، وا 

 ية. بإنجاز الميام التشاركية من خالل التطبيقات السحاب
 تدريس المجموعة التجريبية:

 تم اتباع خطوات التدريس اآلتية:  
( الخاصة بكل (Jolicloudاالطالع عمى البيئة السحابية   -

طالبة، وما تم عممو من تنظيم وتثبيت لمتطبيقات التي سوف 
 ُتستخدم لتنفيذ الميام المطموبة.   

رفع محتوى موضوع المحاضرة )نصوص، وعروض،  -
قبل  +Google وفيديوىات( عمى المنتدى العام في شبكة قوقل

 موعد المحاضرة؛ ليتم االطالع عميو من ِقبل الطالبات.   
شرح أساسيات موضوع المحاضرة، وذلك بالمناقشة بين  -

أستاذة المقرر والطالبات، وعرض أسئمة تثير التفكير لديين في 
 القاعة الدراسية نفسيا.   

وعة بميام تشاركية ذات عالقة بالمواضيع التي ُكّمفت كل مجم -
تم شرحيا، عمى أن يتم تنفيذىا باستخدام التطبيقات السحابية 

(. وقد تم االستفادة من الدراسات 1المحددة، كما في جدول رقم )
السابقة عند تصميم الميام التشاركية باستخدام تطبيقات الحوسبة 

، ودراسة [19] و وليلي [، ودراسة44السحابية، كدراسة وانغ ]
؛ عمى أن [45] وريزارديني، ولينارس، وميكرويانيديز، وشميتز

تكون ىذه الميام مرتبطة بمواقف الحياة الواقعية، حيث تيدف 
إلى إثارة اىتمام الطالبات، وتنمية الميارات االجتماعية 

 والتشاركية، والقدرة عمى تقديم وجية النظر والتوصيات المختمفة.   
توضيح الميمات التشاركية المطموب إنجازىا من ِقبل وبعد  -

الطالبات، والكيفية التي سوف يتم تقييم الميام ومستوى الميارة 
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في استخدام التطبيقات السحابية عمييا؛ ُطمب من كل مجموعة 
التخطيط لكيفية إنجاز الميمة التشاركية بوصفيا بداية إلنجاز 

 الميام. 
 جاز الميمة بين المنسقة وعضواتبعد ذلك تم مناقشة خطة إن -
المجموعة في المنتدى الخاص بالمجموعة عمى الشبكة  

 ، وآلية إنجازىا. +Google االجتماعية
بعد االنتياء من مناقشة خطة العمل، تشارك أعضاء  -  

المجموعة في تنفيذ الميام باستخدام التطبيقات السحابية، فقد تم 
( لتحرير ما توصموا Google Docs) استخدام مستند جوجل

إليو في الميمة، وبشكل تشاركي بين أعضاء المجموعة. كما تم 
رصد مساىمة كل طالبة أثناء عمميا عمى المستند وتقييميا من 

(، فقد ُطمب Google Docsخالل ميزة التعميقات في تطبيق )
من كل مجموعة تقديم مسودة المستند لمباحثة، محتوية عمى 

بيا كل طالبة في المجموعة، وىذا ما  التعميقات التي أدلت
في دراستيم، حيث أشاروا إلى أن [ 31] أوصى بو زىو وآخرون

أحد األمور التي ُغفل عن عمميا، ىو متابعة وتقييم مساىمة كل 
 فرد من األفراد المشاركين أثناء عمميم عمى التقرير باستخدام

(Google Docs). 
عرض لما تم إنجازه بعد ذلك ُطمب من كل مجموعة تصميم  -

(، وىو محرر العروض Google Slidesبواسطة تطبيق )
التقديمة، والذي يتيح لممستخدمين تصميم العروض التقديمية 
بالتعاون مع أقرانيم في الوقت المتزامن. وبعدىا، تم عرض ما 
تم إنجازه أمام الطالبات في القاعة الدراسية بواسطة جياز 

تاحة الفرصة لمنا قشة األفكار التي تم  تناوليا  بشكل  العرض، وا 
تشاركي، والحصول عمى التغذية  الراجعة من ِقبل  المجموعات 

 األخرى. 
وقد ُكّمفت كل مجموعة بتمخيص وتنظيم المعمومات واألفكار  - 

التي تم جمعيا عن موضوع الميمة من خالل برنامج الخريطة 
ع، حيث لتعكس معرفتين بالموضو  ،(Mind Meisterالذىنية )

يساىم ذلك في التعمم عمى التفكير بطريقة حرة ومنظمة، وىي 
. وقد تشارك [46] ميمة في تصميم التعميم وتنفيذه عبر اإلنترنت

أعضاء المجموعة لعمل الخريطة الذىنية بداًل من أن ذلك يكون 
بشكل فردي؛ لتسييل تحميل أعمق لمموضوع من خالل العصف 

+ Googleرىا عمى شبكة الذىني، وبعد االنتياء تم نش
 لالستفادة منيا والتعميق عمييا.  

بعد االنتياء من إنجاز الميمة تم نشرىا في المنتدى العام  -
+، بحيث Google لممجموعات عمى شبكة قوقل االجتماعية

يمكن لجميع المجموعات االطالع عمييا، والتعميق، وكتابة اآلراء 
 حوليا. 

ارك فيما بينيم في المصادر وقد ُوّجيت كل مجموعة بالتش -
والموارد الخاصة بالميمة، والتي تم جمعيا من ِقبل أفراد 
المجموعة، وتخزينيا في مجمد مشترك بين أعضاء المجموعة 

، باإلضافة إلى تخزين الميام بعد (Google Driveفي )
إنجازىا فيو، وقد كانت األستاذة عضًوا مشارًكا في المجمد 

 لمتابعتين. التشاركي لكل مجموعة 
من قبل الطالبات لتصميم  (We videoكما ُاستخدم تطبيق ) -

فيديو تعميمي مبسط، بوصفو ميمة تشاركية تيدف إلى تقديم 
رسالة من خاللو إلى القائمين عمى التعميم ألىمية دمج تطبيقات 

 الويب في العممية التعميمية.  
ذكير من قبل الطالبات لمت (Ever Noteوُاستخدم تطبيق ) -

بمواعيد اجتماعين، إلنجاز الميام التشاركية باستخدام التطبيقات 
السحابية، كما تم مشاركة األستاذة لكتابة المالحظات حول 

 .المواضيع التي تم شرحيا
وُطمب من كل طالبة نشر مشاركات إضافية مختمفة مرتبطة  -

+، وتم Googleبمواضيع الدراسة في المنتدى العام عمى شبكة 
تقييمين عن كل مشاركة بموضوع أو طرح سؤال عمى زميالتين 
بثالث نقاط، والتعميق عمى موضوعات زميالتين أو اإلجابة عن 
أسئمتين بنقطة واحدة؛ وذلك إلثارة النقاش بينين، وتعميق الفيم 
لديين، وىذا ما ُيساىم في تحسين العممية التعميمية، كما ُحّددت 

م طرحيا؛ لضمان جودة األسئمة التي ُتطرح أفضل األسئمة التي ت
 لمنقاش من ِقبل الطالبات. 

 أثناء العمل عمى الميام باستخدام التطبيقات السحابية تم تقييم -
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الطالبات باستخدام نموذج تقييم معد من قبل األستاذة، الذي 
يتكون من عدة محكات )المحتوى العممي، واستخدام التطبيقات 

لتنفيذ الميام، والميارات التعاونية، واإلبداع في والبرامج المطموبة 
التنفيذ(؛ لتحديد مستوى األداء في تنفيذ الميام وتقديم التغذية 
الراجعة لين، والذي تم االتفاق عميو منذ البداية، إضافة إلى ذلك 
فقد طمب من الطالبات تقييم أدائين وأداء زميالتين، كما طمب 

تجاوز الصفحة حول مدى من كل طالبة كتابة تقرير ال ي
استفادتين من الميمات التي قمن بيا من خالل البيئة السحابية، 

 وتحديد الصعوبات التي مررن بيا أثناء العمل.
وعمى ذلك، فقد كان دور األستاذة أثناء التطبيق المتابعة       

المستمرة، والمشاركة في المناقشات الجماعية من خالل 
تارة، وتقديم التغذية الراجعة، وقد التطبيقات السحابية المخ

 7+ من الساعة  Googleُخصصت ساعة مكتبية عمى شبكة 
 يوميِّا.  8إلى الساعة 

 تدريس المجموعة الضابطة:     
( طالبة، وقد ُقسمت 15تألفت المجموعة الضابطة من ) -

( طالبات 3( مجموعات فرعية مكونة من )5المجموعة إلى )
 وعة باختيارىن.  وُعّينت منسقة لكل مجم

تم التدريب عمى كيفية استخدام بعض البرامج الحاسوبية  -
(، عن 1المقترحة لممجموعة الضابطة كما في الجدول رقم )

طريق التطبيق المباشر ليذه البرامج في القاعة الدراسية لمدة 
 ساعات(.   3أسبوع، بواقع محاضرتين )

   تعريف الطالبات بطريقة التعمم التشاركي. - 
ثالث وبعد ذلك، تم تطبيق التجربة لمدة أربعة أسابيع، بواقع  -

ساعات أسبوعيِّا بخطوات التدريس المتبعة مع المجموعة 

التجريبية، إال أنو تم استخدام برامج الحاسب واألدوات المقترحة، 
 (.  1كما في جدول  رقم )

 األساليب والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث:
( SPSSالمعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج )ُنّفذت 

عمى  effect size v.1)) اإلحصائي، وبرنامج حجم األثر
 األساليب التالية:

التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية؛ لعمل 
 المقارنات بين المتوسطات.

معامل ألفا كرو نباخ؛ لقياس ثبات أداة البحث  مقياس الدافعية 
و التعمم، باإلضافة إلى قياس ثبات مقياس االستعداد لمتعمم نح

 عبر اإلنترنت.
( لممجموعات المستقمة؛ لمعرفة داللة t-test) (اختبار )ت

الفروق بين متوسطات المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
 مقياس الدافعية نحو التعمم القبمي والبعدي.

؛ لحساب حجم تأثير المتغير المستقل عمى η ^2مربع إيتا
 المتغير التابع. 

 نتائج. ال5
 نتائج اختبار فرض البحث:

لمتحقق من صحة الفرض، الذي نصو :"ال توجد فروق      
بين  α ≥ 0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية، ودرجات طالبات 
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية نحو 
التعمم "، فقد تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين، كما ىو 

 (. 6موضح في الجدول رقم )

 6جدول 
لعينتين مستقمتين لمفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمدافعية نحو  نتائج اختبار )ت(

 التعمم
 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة  "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة األبعاد

 الدافعية الداخمية
 3,04 13,13 15 ضابطة

 4,039  0,001** 
 1,23 16,52 17 تجريبية

 الدافعية الخارجية
 2,16 15,86 15 ضابطة

 3,345  0,002** 
 1,51 18,05 17 تجريبية
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 أىمية الموضوع
 4,53 23,33 15 ضابطة

 2,413  0,022** 
 3,34 26,70 17 تجريبية

 التحكم في معتقدات التعمم
 1,62 10,93 15 ضابطة

 5,138  0,001** 
 0,91 13,29 17 تجريبية

 الكفاءة والثقة باألداء
 3,15 31,40 15 ضابطة

 4,32 35,11 17 تجريبية **0,01   2,742 

 قمق االختبار
 2,66 14,13 15 ضابطة

 3,728  0,001** 
 2,89 17,82 17 تجريبية

الدرجة الكمية لمدافعية نحو 
 التعمم

 12,84 108,80 15 ضابطة
 4,722  0,001**  

 9,52 127,52 17 تجريبية   
                     0,01دالة عند  *

      0,05**دالة عند 

(، أن متوسط درجات 6يتضح من خالل جدول رقم )     
المجموعة التجريبية في مقياس الدافعية نحو التعمم ككل؛ أعمى 

الضابطة، كما يتضح أن قيمة من متوسط درجات المجموعة 
(، وأن مستوى الداللة لمدرجة الكمية 4,722)ت( لمدرجة الكمية )

(؛ مما يعني أن ىناك فروًقا ذات داللة إحصائية عند 0,001)
بين المجموعتين التجريبية والضابطة  ≥ α 0,05مستوى الداللة 

في مقياس الدافعية نحو التعمم البعدي؛ لصالح طالبات 
التجريبية، وتؤدي ىذه النتيجة إلى رفض الفرض المجموعة 

الصفري، وقبول الفرض البديل، الذي ينص عمى أّنو: توجد 
بين  ≥ α 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية، ودرجات طالبات 
و المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية نح

التعمم؛ لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يشير إلى فاعمية 
التدريس باستخدام بيئة الحوسبة السحابية في تنمية الدافعية نحو 

 .التعمم
وبعد التأكد من وجود أثر لممتغير المستقل )التدريس       

باستخدام بيئة الحوسبة السحابية( عمى المتغير التابع )الدافعية 
حساب حجم األثر لممتغير المستقل عمى  نحو التعمم(؛ تم

، وذلك Eta squared (²η) المتغير التابع باستخدام مربع إيتا
(، 7بداللة اختبار "ت"، ودرجة الحرية، ويوضح جدول رقم )

 .قيمة مربع إيتا، وحجم األثر في الدافعية نحو التعمم

 7جدول 
 وحجم األثر في الدافعية نحو التعميمقيمة مربع إيتا، 

 حجم التأثير قيمة مربع إيتا قيمة "ت" درجة الحرية األبعاد
 كبير 0,35 4,039 30 الدافعية الداخمية
 كبير 0,27 3,345 30 الدافعية الخارجية
 كبير 0,16 2,413 30 أىمية الموضوع

 كبير 0,46 5,138 30 التحكم في معتقدات التعمم
 كبير 0,20 2,742 30 والثقة باألداءالكفاءة 

 كبير 0,31 3,728 30 قمق االختبار
 كبير 0,42 4,722 30 الدرجة الكمية لمدافعية نحو التعمم

(، أن حجم أثر المتغير المستقل 7يتضح من جدول رقم )     
تقنية )التدريس باستخدام البيئة السحابية في مقرر تطبيقات 

المعمومات واالتصال في التعمم والتعميم( في الدافعية نحو التعمم 
من  (٪42) ، وىو حجم أثر كبير؛ ويعني أن0,42ككل؛ بمغ 

التباين الحاصل في درجات طالبات المجموعة التجريبية في 

مقياس الدافعية نحو التعمم، يعود إلى التدريس باستخدام البيئة 
 ت تقنية المعمومات واالتصال فيتطبيقا) السحابية في مقرر

 (.التعمم والتعميم
 مناقشة النتائج. 6

 رــــــــــــــــــــــــــــأسفرت نتائج تحميل اختبار فرض البحث عن وجود أث -
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إيجابي لمتدريس باستخدام بيئة الحوسبة السحابية في تنمية  
الدافعية نحو التعمم؛ لصالح المجموعة التجريبية. وتتفق ىذه 

[، التي ىدفت إلى 47النتيجة مع نتيجة دراسة لوو ووانق ]
التعرف عمى أثر استخدام الموارد القائمة عمى تقنيات الحوسبة 

بر شبكة اإلنترنت في الدافعية السحابية بوصفيا نموذًجا لمتعمم ع
نحو التعمم، لدى طالب الجامعة المتخرجين من المدارس 
الثانوية المينية، والطالب المتخرجين من الثانوية العادية. كما 

[، حيث ىدفت إلى 45تتفق مع نتائج دراسة ريزارديني وآخرين ]
التعرف عمى فاعمية استخدام بيئة تعمم شخصية مفتوحة، قائمة 

استخدام الخدمات السحابية، عمى دوافع المتعممين ومواقفيم عمى 
 .تجاه استخدام ىذه البيئة في التعميم

وحيث إن تطبيقات الحوسبة السحابية تعدُّ إحدى تطبيقات       
الويب؛ فإن ىذا البحث يتفق مع الدراسات التي أثبتت األثر 

ة نحو اإليجابي الستخدام تطبيقات الويب المختمفة عمى الدافعي
[، ودراسة 48التعمم، مثل  دراسة أندو، وتكاىيرا، وسكاموتو ]

 ].50ودراسة الشامي، ونوبي، والحمد ] [49الجابري ]
وقد تعزى تمك النتيجة إلى أن تفعيل مزايا التعمم اإللكتروني،     

يجاد بيئة  واالستفادة من أدواتو من خالل التطبيقات السحابية، وا 
دوات ومصادر التعمم، بطريقة تساعد عمى تعميمية ُتدمج فييا األ

توفير المرونة في التعمم، والحصول عميو في أي زمان، ومن أي 
مكان، وبأي جياز رقمي؛ يثير حماس وفضول الطالبات، 
ويساعد عمى تكوين اتجاه إيجابي لديين؛ مما ينعكس عمى 

 .دافعيتين نحو التعمم
ك الطالبة لمبيئة كما قد ُتعزى تمك النتيجة إلى أن امتال    

السحابية كبيئة تعمم شخصية تتنقل بيا بسيولة بين التطبيقات 
المختمفة، مع إمكانية السيطرة الكاممة عمى بيئتيا السحابية؛ 
ساىم في استثارة حماسيا، وزيادة دافعيتيا نحو التعمم، حيث 
لوحظ حماًسا شديًدا، وحرًصا عمى التعمم باستخدام البيئة 

 .بل الطالبات أثناء تطبيق التجربةالسحابية من قِ 
وقد يكون من أسباب ذلك، سيولة استخدام التطبيقات     

السحابية، وحفظ المعمومات بيا، والرجوع إلى ىذه المعمومات 

والتعديل عمييا بشكل مستمر، وتبادليا في أي زمان، ومن أي 
مكان، وبأي جياز رقمي؛ مما انعكس عمى زيادة دافعية 

التعمم باستخدام ىذه التطبيقات؛ حيث إن تبادل  الطالبات نحو
 المعمومات والموارد بدون استخدام الحوسبة السحابية تستيمك

 .جيًدا، وتستغرق وقًتا طوياًل 
ويمكن إرجاع تمك النتيجة إلى سيولة المشاركة بين      

الطالبات في تنفيذ الميام وتبادل المعرفة، باستخدام التطبيقات 
وقت المتزامن؛ حيث وّفرت لين بيئة آمنة السحابية في ال

ثارة التفكير  شّجعتين عمى التفاعل، والتواصل، وجذب االنتباه، وا 
والتحدي، وتحمل المسؤولية؛ فزادت المتعة، وقل الممل لديين؛ 
مما كان لو أثر إيجابي واضح عمى دافعيتين نحو التعمم. كما 

لتغذية الراجعة من قد ُتعزى ىذه النتيجة إلى أن تزويد الطالبة با
المختمفة من ِقبل األستاذة بشكل  خالل التطبيقات السحابية

مستمر ومالزم لعممية التعمم والتعميم؛ كان لو األثر الكبير في 
تحفيز الطالبات، وزيادة دافعيتين الستكمال تعممين بنجاح. كما 
أن إشراك الطالبة في تقديم تغذية راجعة ذات مضمون جيد، 

ضافة لزميالتيا من خالل تطبيقات الحوسبة وذات قيمة م
السحابية؛ وّلد لدييا الثقة بالنفس، والشعور بأىمية تعمميا؛ مما 

 .ساعد عمى زيادة دافعيتيا نحو التعمم
 تـوصيـات. ال7

بناًء عمى نتائج البحث الحالي، تم التوصل إلى مجموعة      
 :توصيات، من أىميا

في مقرر)تطبيقات تقنية  استخدام بيئة الحوسبة السحابية -
المعمومات واالتصال في التعمم والتعميم( وفي مقررات أخرى؛ 

 .لزيادة الدافعية نحو التعمم
نشر الوعي عند القائمين عمى التدريس بتفعيل تطبيقات  -

الحوسبة السحابية، باستخدام استراتيجيات تعمم فّعالة، 
لمشاريع؛ كاستراتيجية حل المشكالت، والتعمم القائم عمى ا

 .لفاعميتيا في تحسين العممية التعميمية
تشجيع المتعممين عمى استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية  -

 ةــــــــــــلتنفيذ الميام التعميمية؛ وذلك لما ليا من أثر في زيادة الدافعي
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 .نحو التعمم 
توفير اإلنترنت بسرعات عالية في الجامعات؛ لالستفادة من  -

 السحابية المختمفة في التعمم والتعميم.الخدمات 
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ABSTRACT_ The purpose of this study is to investigate the effect of teaching using cloud 

computing environment on motivation towards learning of Education College students at King 

Saud University (KSU). The participants are female students enrolled in the course of 

"Applications of Information and Communication Technology in Learning and Teaching". Semi-

experimental methodology has been used for the purpose of measuring the effect of the 

independent variable 'teaching  method' on the dependent variable: 'motivation towards learning'. 

Sampling was represented by (32) female students divided into groups: the experimental group 

(n=17), and the control group (n=15), which constitute 59% of  research population who enrolled 

in the course of "Applications of Information and Communication Technology in Learning and 

Teaching" for the second semester 2013/2014. 

     Research methods used is Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Upon 

investigating the consistency and accuracy of the research method and analyzing collected data by 

means of statistics methods, research results show significance statistical differences at α ≤ 0.05 

for the benefit of the experimental group upon conducting measures of motivation towards 

learning scale between experimental group and control group. 

     In conclusion, this study demonstrates the positive effect of teaching using cloud computing  

environment on motivation towards learning of Education College female students.   

KEY WORDS: cloud computing,  motivation towards learning.  

 
 
 

 

 

 


