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اسات العليا �� �لية ال��بية بجامعة امللك سعود  رواقع استخدام طالبات الد

عات    ولتطبيقات ا+(وسبة ال*(ابية �� التعلم القائم ع%$ املشر

  واتجا-ا12ن نحو-ا

  2م>ا دمحم ا+(ر:ي، 1شيخھ سعيد العتي45

  .، اململكة العرAية السعودية جامعة امللك سعود، �لية ال��بية،التعليمتقنيات 

  com.gmail@19Sheikhaalotaibi: للباحث الرئJس: ال�Gيد Fلك��وEي1

ك2   sa.edu.ksu@1Mharbi: رال�Gيد Fلك��وEي للباحث املشا

 :املستخلص

اسات العليا �� �لية ال��بية بجامعة امللك  ر*دف البحث إ&! التعرف ع"! واقع استخدام طالبات الد

عات، ومــــا�0 التطبيقــــات أو  وســــعود لتطبيقــــات ا58وســــبة الــــ56ابية �ــــ� الــــتعلم القــــائم ع"ــــ! املــــشر

ـــدعم ا58وســـــبة الـــــ56ابية  عات ًاملنــــصات ?ك=ـــــ� اســـــتخداما ال>ـــــ; تــ و�ـــــ� الـــــتعلم القـــــائم ع"ـــــ! املـــــشر

واعتمـد . واتجا*ات الطالبات نحو*ا، والكشف عن املعوقـات ال>ـ; تواجـھ الطالبـات �ـ� اسـتخدامCا

مــــن طالبــــات ) 181(البحـــث �ــــ� إجراءاتـــھ ع"ــــ! املـــنRS الوصــــفي املـــس�N، وتMونــــت عينـــة البحــــث مـــن 

ا`_; الثا[ي من عام مرحلة املاجست]� �� �لية ال��بية بجامعة امللك سعود املZ6الت  ر�� الفصل الد

وتوصـل البحــث . *ــ �ـ� جميـع تخصــصات الMليـة، واسـتخدمت gسـfبانة �ــأداة Z8مـع البيانـات1443

ع : إ&ــ! عــدة نتـــائج مhiــا وأن الطالبــات qـــستخدمن التخــزoن الــ56اnي 58فـــظ امللفــات اl8اصــة بمـــشر

، وأن تطبيق  سال الOutlook (z(راملقر ر*و ?ك=� استخداما �� إ
ً

ع،  و�يد gلك��و[ي |Zموعة املشر

وأن الطالبـــات موافقـــات ع"ـــ! اســـتخدامCن لتطبيقـــات ا58وســـبة الـــ56ابية �ـــ� الـــتعلم القـــائم ع"ـــ! 

ــــ; تواجـــــھ الطالبـــــات عنـــــد اســـــتخدام تطبيقـــــات ا58وســـــبة  ـــا تمثلـــــت املعوقـــــات ال>ـ عات، وكمــ واملـــــشر

�oيـــة حـــو تطبيقــات ا58وســـبة الـــ56ابية،  لالــ56ابية، بقلـــة الzــ�امج التد وعــدم اســـتخدام أعـــضاء ر

�س لCــــا ًو�ــــ� ضــــوء مــــا توصــــل إليــــھ البحــــث مــــن نتــــائج تــــم وضــــع عــــددا مــــن التوصــــيات . ر*يئــــة التــــد

  .واملق��حات

عات:الdلمات املفتاحية    .و التعليم gلك��و[ي، ا58وسبة ال56ابية، التعلم القائم ع"! املشر

 

 

 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أكتوبر، )1(، الجزء ) 196: (العدد

 

 

365 

The Reality of Using Postgraduate Female Students in the 
College of Education at king Saud University for Cloud 
Computing Applications in Project Based Learning and 

Their Attitudes Towards it 

Sheikha Saeed Al-Otaibi, Maha Mohammed Al-Harbi 

Educational Technologies, College of Education, King Saud 

University, Saudi Arabia. 

1Corresponding author E-mail: Sheikhaalotaibi19@gmail.com 

2Email: Mharbi1@ksu.edu.sa 

Abstract: 

The research aimed at recognizing the reality of the use of cloud 

computing applications by female postgraduate students in project-

based learning, and what applications or platforms are most used to 

support cloud computing in project-based learning and female 

students' trends towards them, and to detect the obstacles female 

students facing in using them. The research procedures were based on 

the survey descriptive method, a sample of 181 master's  female 
students from the Faculty of Education of King Saud University 

enrolled in the second semester of 1443 A.H. in all specializations of 
the college, and  A questionnaire was used as a data collection tool. 

The research found several findings, including that female students use 
cloud storage to save files for the project, that Outlook is the most used 

in sending the project group's email, and that female students are 
approved for their use of cloud computing applications in project-

based learning, and that the Obstacles faced by female students when 

using cloud computing applications, the lack of training programs on 

cloud computing applications, and the lack of use of the faculty, are 

also obstacles. In the light of the research findings, developed              

a danumber of recommendations and proposals. 

Keywords: E-learning, Cloud computing, Project based learning 

 

 

 
 

 



 
واقع استخدام طالبات الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة 
الملك سعود لتطبيقات الحوسبة السحابية في التعلم القائم على 

 المشروعات واتجاهاتهن نحوها

  شيخه سعيد العتيبي / أ
  مها دمحم الحربي / د

 

 

366 

  :املقدمة

رمــع التقــدم العل�ــ; املــستمر والتطــو التكنولــو�� �ــ� خــدمات شــبكة gن��نــت وتطبيقــات 
 الـــذي qـــشCده عـــصرنا ا58ـــا&�، أصـــبح اســـتخدام التعلـــيم gلك��و[ـــي �ـــ� العمليـــة التعليميـــة 2الوoـــب

ة م�5ـــة �ـــ� التواصـــل بـــ]ن املتعلمـــ]ن، و�ـــ� ا[ـــشاء ا|5تـــو وتبادلـــھ والبحـــث �ـــ� ىوتفعيــل أدواتـــھ ضـــر  ور
ـــات الرقميــــة وغ]ــــ� ذلــــك  فاتجCــــت املؤســــسات التعليميــــة إ&ــــ! دعــــم ). 2016زoــــدان،(مــــصادر املعلومـ

ســال�hا  ضــعت جامعــة امللــك ســعود  راســتخدام التقنيــات ا58ديثــة مــن أدوات التعلــيم gلك��و[ــي و و
?ساســـية بتقــــديم  �علـــيم متم]ــــ� وإنتــــاج بحـــوث إبداعيــــة تخـــدم ا|Zتمــــع، و�ــــسCم �ـــ� بنــــاء اقتــــصاد 

ية مـن خـالل إيجـاد ب�ئـة محفـزة للـتعلم و�بـداع الفكـر والتوظيـف ?مثـل للتقنيـة والـشراكة املعرفـ
 .ا|5لية والعاملية الفاعلة

 ومن التقنيات ا58ديثة ال>; �س�! جامعة امللك سعود إ&! دعم استخدامCا �0 ا58وسبة 
ســوفت لتــوف]� خا صــية التخــزoن والــ56ابية فقــد قامــت اZ8امعــة بتفعيــل اتفاقيــة مــع شــركة ميكر

ـــــتخدام ا58وســـــــبة  ــــدعم اســ ًالـــــــ56اnي وعـــــــدة خـــــــصائص ل�5وســـــــبة الـــــــ56ابية مجانـــــــا مل£ـــــــسو¢¡hا؛ لـــ

لالـــ56ابية �ـــ� حفـــظ امللفـــات وا[ـــشاء ا|5تـــو وتبدلـــھ واملـــشاركة وســـCولة الوصـــو إ&ـــ! امللفـــات بـــ]ن  ى
أنظمـة حاسـو¢ية تـوفر عـدد )  Cloud Computing(و�ع¥ـ; مـصط�¤ ا58وسـبة الـ56ابية . املتعلمـ]ن

ة : ن اl8دمات املتMاملة مثلم رتخزoن البيانات، والg ®6£حتياطي، وجدولة املCام ومـشارك�hا، وإدا
نالتطبيقات التعليمية عg �zتصال ¯شبكة gن��نت دو ا58اجة إ&! تحميل برامج تلك ?نظمة ع"! 

�ع ة مــــشا ر?جCــــزة، وZ�oــــأ املتعلمــــ]ن إ&ــــ! اســــتخدام خــــدمات ا58وســــبة الــــ56ابية �ــــ� إدا ات ر ر املقــــر
اسية من خالل العمل امل��امن ع"! املسfندات، وحفظ امللفات ومشارك�hا، والتواصل مع أفراد  رالد

  ).2019مصطفي، (ا|Zموعة عن طرoق شبكة �ن��نت 

اســـات إ&ـــ! فاعليـــھ اســتخدام ا58وســـبة الـــ56ابية �ـــ�  ت نتـــائج العديـــد مــن الد روقــد أشـــا ر
عات ومhiـا ال>ـ; أثبfـت نتائجCـا فاعليـة ا58وســبة ) 2016(اسـة ا58ـسن رد: والـتعلم القـائم ع"ـ! املـشر

ع، وأن ما يقوم بھ الطالب من  وال56ابية �� تنمية اZ8انب املعر�� واملCار للتعلم القائم ع"! املشر ي
ة  ــــة ثـــــم اثـــــا رخـــــالل تقنيـــــة ا58وســـــبة الـــــ56ابية مـــــن طـــــرح لألســـــئلة وتحديـــــد حلـــــو لقـــــضايا حقيقيـ ل

ة ع"ــــ! التواصـــل مــــع أقرانــــھ الfـــساؤالت حولCــــا والتفك]ـــ� ¯عقالنيــــة ر �ـــ� كيفيــــة حـــل املــــشكالت والقـــد
ة ع"ـ! مناقـشة ?فMـار مـع أقرانـھ مـن  ات �ساعد �� ا58صو ع"ـ! املعلومـة والقـد روالبحث عن خيا لر

ع وتنمية اZ8انب املعر�� واملCار يشأنھ أن qسCم �� �عزoز التعلم القائم املشر   .و

دم]ـــ�   اســـة شـــاك]�وغلو وإ روتوصـــلت نتـــائج د إ&ـــ! أن )  Çakiroglu & Erdemir ,2019(ر
ــــــوعات  ـــات وتحديــــــــد املوضــ ـــــ56ابية لــــــــد¾hا إمMانيــــــــات �افيــــــــة إل[ــــــــشاء ا|Zموعـــــ ـــــبة الـــ تقنيـــــــة ا58وســـ
ـــ� الــــتعلم القــــائم ع"ــــ!  ـــيم �ـ ض والتقيـ oر والعــــر ـــداد التقــــا ــام وتنفيــــذ*ا وإعـ ـــع املCــ �ـ ووالتخطــــيط وتو رز

عات، و�انت مشاركة امللفات أك=� أدوات ا58وسبة ال56ابية  ًاستخداما بـ]ن الطـالب، وكمـا واملشر

 �ـــ� التخطــــيط والتواصــــل وتبــــادل املعلومــــات (Office365) ســـا*مت أدوات ا58وســــبة الــــ56ابية 
oر والتقيـــيم �ـــ� الـــتعلم  ض وإعـــداد التقــا روالتفاعــل مـــع ا|5تـــو والعمـــل الفــردي واZ8مـــا�Å، والعـــر و ى

عات   .والقائم ع"! املشر

اسة  ان، (رب�نما تناولت د بيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم أثر تط) 2020زاملو
ات التــصميم التعلي�ـ; للمحتوoــات الرقميـة ومــستو  عات �ــ� تنميـة املعرفــة و?داء ملCـا ىع"ـ! املـشر ر و
رضا الطالبات اZ8امعيات نحو*ا، وتوصلت نتائجCا إ&! أن تطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم 
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عات �ـــسCم �ـــ� �عزoـــز اZ8انـــ ات التـــصميم وأن الطالبـــات والقــائم ع"ـــ! املـــشر رب املعر�ـــ� و?داÆـــي ملCـــا
اضيات تماما عن توظيف ا58وسبة ال56ابية �� التعليم

ً
  .ر

اســـات   رو¢نـــاء ع"ـــ! مـــا ســـبق يـــأ�ي *ـــذا البحـــث للتعـــرف ع"ـــ! واقـــع اســـتخدام طالبـــات الد ً

ئم ع"ــ! العليــا  �ــ� �ليــة ال��بيــة بجامعــة امللــك ســعود لتطبيقــات ا58وســبة الــ56ابية �ــ� الــتعلم القــا
عات، واتجا*اhÇن نحو*ا   .واملشر

  :مشdلة البحث

ــھ �ــــ� العمليــــة التعليميــــة �ــــ� عــــصر  أصــــبح توظيــــف واســــتخدام الــــتعلم gلك��و[ــــي وأدواتــ
ة تفـــرض ع"ـــ! املتعلمـــ]ن التعامـــل مـــع ا|5تـــو التعلي�ـــ; ومتطلباتـــھ بأشـــMالھ  ىالتحـــو الرق�ـــ; ضـــر ورل

، وا[ـــشاء وحفــظ وتبـــادل )وغ]ـــ� ذلــك صــوت - فيـــديو-ر صــو -نـــصوص( ا|lتلفــة ع"ــ! *يئـــة وســائط 
نملفات ا|5تو التعلي�; وسـCولة الوصـو اليـھ عـن طرoـق شـبكة �ن��نـت دو ا58اجـة ا&ـ! تحميـل  ل ى
ة حاجـة املتعلمـ]ن ا&ـ! التعامـل مـع التطبيقـات واملنـصات  وربرامج معينة ع"! ?جCزة، مما يد�Å ضر

  . ىت ا|5تو التعلي�;ال>; تدعم ا58وسبة ال56ابية أل[شاء ومشاركة وحفظ ملفا

اسة إحدى الباحثت]ن �� مرحلـة املاجـست]� الحظـت أن تطبيقـات ا58وسـبة  رومن خالل د
�ع اZ8ماعية سواء �انت التطبيقات ال>; توفر*ا جامعة  جة �افية �� املشا ًال56ابية لم توظف بد ر ر

امللــــك ســــعود مجانــــا مل£ــــسو¢¡hا أو غ]�*ــــا مــــن التطبيقــــات شــــاÆعة gســــتخدام، وع"ــــ! 
ً

الــــرغم مــــن أن 
اسـات الــسابقة مثـل اســة : رالد ان، (رد ن، 2021زاملـو ). 2016؛ ا58ــسن، 2018و؛ عبــد اZ8ليـل وآخــر

�ع اZ8ماعيــــة إل[ــــشاء ا|5تـــــو  ىأثبfــــت فعاليــــة اســــتخدام تطبيقـــــات ا58وســــبة الــــ56ابية �ــــ� املـــــشا ر
ك دعـــت لــذل. التعلي�ــ;، وتبــادل امللفـــات وا|5افظــة عل¡hـــا مــن الفقــدان  وتوحيـــد جCــود ا|Zموعـــات

اســـــات العليــــا �ـــــ� �ليــــة ال��بيـــــة لتطبيقـــــات  را58اجــــة ا&ـــــ! التعــــرف ع"ـــــ! واقــــع اســـــتخدام طالبــــات الد
نا58وسبة ال56ابية واتجا*اhÇن نحو*ا، والوقوف ع"! أبر املعوقات ال>ـ; تحـو دو اسـتخدامCن  ل ز

  .لCا

  :أسئلة البحث

�g4 التاhiJجابة عن السؤال الرئl ليحاو البحث : 

اسات العليا �� �لية ال��بية لتطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم ما واقع استخدام ط رالبات الد
عات واتجا*اhÇن نحو*ا ؟   والقائم ع"! املشر

  :وqتفرع من -ذا السؤال عدة أسئلة فرعية

اسات العليا �� �لية ال��بية لتطبيقـات ا58وسـبة الـ56ابية  .1 رما واقع استخدام طالبات الد
عات �� التعلم القائم ع"! امل عات الhiائية -الواجبات اZ8ماعية( وشر  ؟ )و املشر

اسات العليا �� �لية  .2 رما �0 تطبيقات ا58وسبة ال56ابية ?ك=� استخدما ب]ن طالبات الد ً

عات؟  وال��بية �� التعلم القائم ع"! املشر
اسات العليا �� �لية ال��بية لتطبيقات ا58وسبة الـ56ابية �ـ�  .3 رما �0 اتجا*ات طالبات الد

عات؟  والتعلم القائم ع"! املشر
اسـات العليـا �ـ� �ليـة ال��بيـة �ـ� اسـتخدام تطبيقـات  .4 رما �0 معوقات استخدام طالبـات الد

عات؟   وا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر
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  :أ-داف البحث

  :¾hدف البحث  إ&! ما ي"�

اسات العليـا �ـ� �ليـة ال��بيـة .1  لتطبيقـات ا58وسـبة رالتعرف ع"! واقع استخدام طالبات الد
عات  .وال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر

اسـات العليـا �ـ� �ليـة ال��بيـة �ـ�  .2 رالتعرف ع"! التطبيقات ?ك=� اسـتخداما بـ]ن طالبـات الد ً

عات  .والتعلم القائم ع"! املشر

اســات العليــا �ــ� �ليــة ال��بيــة نحــو اســتخدام تطبيقــات  .3 رالتعـرف ع"ــ! اتجا*ــات طالبــات الد
عاتا58وسب  .وة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر

اسـات العليــا �ــ� �ليــة ال��بيــة �ــ� اســتخدام  .4 رالكـشف عــن املعوقــات ال>ــ; تواجــھ طالبــات الد
عات  .وتطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر

  :أ-مية البحث

 :تكمن أ*مية البحث �� اZ8وانب التالية

  : أ-مية نظرqة

  .ى *ذا البحث �� اثراء ا|5تو العل�; �� مجال التعليم gلك��و[ييمكن أن qسا*م .1

القاء الـضوء ع"ـ! تقنيـة ا58وسـبة الـ56ابية ومـا تقدمـھ مـن ت�ـس]� للطـالب �ـ� حـصولCم  .2
  .ع"! املعلومات وتبادلCا ¯سCولة

  .إبراز أدوات ا58وسبة ال56ابية شاÆعة gستخدام ب]ن الطالب ومم]�اhÇا .3

  :أ-مية تطبيقية

�س حـــــو توظيــــف تطبيقــــات ا58وســــبة �ــــ� العمليـــــة توجيــــھ .1 ل ا*تمــــام أعــــضاء *يئــــة التــــد ر
  .التعليمية 

اســات تfنـاو تطبيقـات ا58وسـبة الـ56ابية واســتخداماhÇا  .2 لتوجيـھ البـاحث]ن إ&ـ! اجـراء د ر
  .�� العملية التعليمية

اســة �ــ� تحديــد املعوقـات ال>ــ; تواجــھ الطــالب اثنــاء اســتخدام  .3 ريمكـن أن �ــسCم نتــائج الد
 .قات ا58وسبة ال56ابية وتقديم املق��حات لتحسيhiاتطبي

  :حدود البحث

اســة واقـــع اســـتخدام :ا+(ــدود املوضـــوعية • ر  اقتــصر البحـــث �ـــ� مجالــھ املوضـــو�Å ع"ـــ! د
ـــعود لتطبيقــــات ا58وســـــبة  ـــ� �ليــــة ال��بيـــــة بجامعــــة امللــــك ســ اســــات العليـــــا �ـ رطالبــــات الد

عات واتجا*اhÇن  . نحو*اوال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر

 اقتـصر البحـث �ــ� مجالـھ املMـا[ي ع"ـ! �ليــة ال��بيـة �ـ� املدينـة اZ8امعيــة :ا+(ـدود املdانيـة •
 .للطالبات بجامعة امللك سعود �� مدينة الرoاض
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ــــعود :ا+(ـــــدود الvــــــشرqة • ــــة بجامعــــــة امللــــــك ســ �ـــــ� �ليــــــة ال��بيــ ـــات مرحلــــــة املاجــــــست]�  ـ  طالبــ
 .بالرoاض

مانيــــة • ا`ــــ_;:زحــــدود   -*ـــــ 1443 الثــــا[ي مــــن العــــام اZ8ــــام�� ر طبــــق البحــــث �ــــ� الفــــصل الد
  م2022

  :مصطx(ات البحث

  :E-Learningالتعليم lلك��وEي  .1

ـــيم �لك��و[ــــــــي  ــــــيم " بأنــــــــھ ) q)2021عـــــــرف املركــــــــز الــــــــوط¥; للتعلـــــ ـــات التعلــ ــــــف تقنيـــــ توظيــ
�oيـة بجميـع أنماطCـا، وضـبط جودhÇـا " رواملعلومات وgتصاالت لرفع كفاية العملية التعليمية والتد

و�عرف اجرائيا بأنھ مصط�¤ qش]� إ&! ).1فقرة (
ً

أسلوب التعلم الذي qعتمد ع"! شبكة gن��نت �� : 
مان مع]ن زتوصيل ا|5تو التعلي�; ومشاركتھ والتواصل ب]ن الطالبات، دو تقيد بمMان و ن   .ى

  :Cloud Computingا+(وسبة ال*(ابية  .2

oا[يو�عرف    : ا58وسبة ال56ابية بأhÎا) 2019 (ر�

دة عzــ� �ن��نــت وحفــظ ملفــات نقــل عمليــة و املعاZ8ــة مــن جCــاز املــستخدم إ&ــ! أجCــزة مــز
لاملستخدم *ناك ل�ستطيع الوصو إل¡hا من أي مMان وأي جCـاز، واصـبحت الzـ�امج مجـرد خـدمات 

دة تقنيــــات املــــستخدموحاســـوب  ــا مــــا �ــــستخدم ?جCــــزة املــــز قميــــة، وغالبـ و مجــــرد واجCــــة أو نافــــذة 
ً

ر
و�عرف إجرائيا  ). 53ص . (اح لعدة مستخدم]ن باستخدام اl8دمة ذاhÇا?وساط gف��اضية للسم

ً

 Google): مجموعــة مــن اl8ــدمات التعليميــة املتــوفرة عzــ� gن��نــت مثــل: بأhÎــا مــصط�¤ qــش]� إ&ــ!
Drive - Google Docs -  OneDrive) ض فـــع املــسfندات والعـــر و تfـــيح للطالبــات إ[ــشاء أو  ر

ل¯غـرض تخزhioـا أو مـشارك�hا مــع ¯عـضCن الـبعض، والوصـو إل¡hــا التقديميـة مـن ?جCـزة الlÕــصية 
  . �� أي وقت ومن أي جCاز

عات    :Project Based Learningوالتعلم القائم ع%$ املشر

اس��اتيجية �عليم و�علم ع�z الوoـب hÇـدف إ&ـ! اكfـساب : بأنھ) 2020(و�عرفھ عبدالكرoم 
اتاملعرفـــة وتنميـــة  ك بــــ]ن  لـــدى املــــتعلم، حيـــث �عتمـــدراملCـــا ر بـــصفة أساســــية ع"ـــ! التعـــاو والfـــشا ن

  . املتعلم]ن من خالل أدوات التواصل والتفاعل املتاحة ع�z الوoب

و�عـــرف اجرائيـــا بأنـــھ
ً

نأحـــد اســـ��اتيجيات التعلـــيم gلك��و[ـــي qعملـــو hØـــا الطالبـــات ع"ـــ! : 
ة رشــMل مجموعـــات لتطبيــق مـــا �علمـــوه مــن معرفـــة، و�ـــستخدم تطبيقــات ا58وســـبة الـــ56ابية إلدا

، وتوحيد جCود ا|Zموعة ع املقر رمشر   .و
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  :يlطار النظر للبحث ومراجعة �دبيات

  :E-Learningالتعليم lلك��وEي 

oف التعليم �لك��و[ي واختلفت املصادر �� تفس]� معناه، فمhiم من qعرفھ  ر�عددت �عا
ع التعلــيم عـــن ¯عـــد، أو ىع"ــ! أنـــھ الـــتعلم باســتخدام gن��نـــت، والـــبعض Ùخــر يـــر أنـــھ نــوع مـــن أنـــوا

نظـام �علي�ـ; qعتمـد ع"ـ! الـتعلم : بأنـھ) 2018(و�عرفھ اl8فاف . التعلم بواسطة الوسائط املتعددة
�oية ال>; تfيح التفاعل بـ]ن  رالذا�ي باستخدام gن��نت، وoقدم من خاللھ ال�zامج التعليمية أو التد

  .ناملتعلم واملعلم دو التقيد ل�5واجز الزمنية واملMانية

أســـلوب �علــــم حـــديث qعتمـــد ع"ــــ! تقنيـــة gن��نـــت �ــــ� : بأنـــھ) 2019(وكمـــا عرفـــھ �يرoــــا[ي 
ة العملية التعليمية من خالل ?نظمة و?دوات التعليمية الرقمية رتقديم ا|5تو التعلي�;، وإدا   .ى

  :أ-داف التعليم lلك��وEي

ات املتعلمــــ]ن �ــــ� التفك ـــيم �لك��و[ــــي إ&ــــ! تنميــــة مCــــا ]ــــ� و�بــــداع والتفاعــــل ر¾hــــدف التعلـ
gجتما�Å من خالل ?دوات التقنية ا58ديثة من أجل إعداد جيل قادر ع"ـ! التواصـل مـع Ùخـرoن 
لوالتكيــف مــع متغ]ــ�ات العــصر، كمــا أنــھ qــساعد �ــ� الوصــو إ&ــ! املعلــم �ــ� أي وقــت، وoزoــد إمMانيــة 

و�ـس�! التعلـيم �لك��و[ـي . عـالمgتصال وتبادل ا�zl8ات ب]ن املتعلم]ن وا�zl8اء �ـ� جميـع أنحـاء ال
ق الفرديــــة بــــ]ن املتعلمــــ]ن،  وإ&ــــ! تقــــديم ب�ئــــة غنيــــة باملــــصادر الــــسمعية والبــــصرoة ال>ــــ; تراÅــــ� الفــــر

oـادة فـرص التعلـيم : و�ساعد ع"! حـل املـشكالت التعليميـة مثـل ؤف، (زgنفجـار املعر�ـ�، و وعبـدالر
  ).2020؛ والعيد والشاqع، 2016

  :Cloud Computingا+(وسبة ال*(ابية 

استخدام ?جCزة عادة لتقديم خدمة ع�z شبكة : qش]� مصط�¤ ا58وسبة ال56ابية إ&!
ً

  ).Rashid & Chaturvedi, 2019(نgن��نت دو ا58اجة إ&! تحميل تلك ال�zامج ع"! ?جCزة 

ـــــ_;  ــــا) 2019-2018(و�عــــــرف البلقا`ــ ــــل : ا58وســــــبة الـــــــ56ابية بأhÎــ ـــــة �عتمــــــد ع"ـــــــ! نقـــ تقنيــ
لة التخزoن اl8اصة با58اسب إ&! ما qس�Ý بال56ابة و�0 جCاز خادم يتم الوصو املعاZ8ة ومساح

ـــاد مـــــشا�ل الـــــصيانة وتطــــوoر الzـــــ�امج عـــــن  ـــس�! تلــــك التقنيـــــة �ـــــ� إ¯عـ ـــھ عـــــن طرoــــق �ن��نـــــت، و�ــ إليـ
الـشر�ات املــستخدمة لCـا، و¢التــا&� ي��كـز مجCــود اCZ8ـات املــستفيدة ع"ـ! اســتخدام *ـذه اl8ــدمات 

  .فقط

ـــد أصـــــــدر املر ــــــا وقــــ ـــاي]� والتكنولوجيـ ــــوط¥; للمعــــ ــــــز املعCـــــــد الـــ ـــــ� ) NIST(كـ ــــف �2009ــ  �عرoـــ
لنمــوذج لتــوف]� وصــو مناســب ودائــم و�ــ� أي وقــت إ&ــ! الــشبكة ملــشاركة : ل�5وسـبة الــ56ابية، بأhÎــا

ــــصادر ا58وســـــــــبة  ــــ�ة مـــــــــن مـــــ ـــات، ( مجموعــــــــة كب]ـــــ ســـــــــائط تخـــــــــزoن البيانــــــ ـــــوادم، و ـــــشبMات، واl8ــــ والــــ
  .  وتوف]�*ا بأد[ى مجCود أو تفاعل مع موفر اl8دمةال>; يمكن [شر*ا) والتطبيقات، واl8دمات

  :فوائد ا+(وسبة ال*(ابية

ــــسCل علــــــ¡hم العمليــــــة  ــــا للطــــــالب فوائــــــد عديــــــدة �ــ تقــــــدم ا58وســــــبة الــــــ56ابية وتطبيقاhÇــ
ىالتعليمية وتحسن من املستو التحصي"� لد¾hم مـن خـالل تـوف]� ب�ئـة اف��اضـية �ـساعد املتعلمـ]ن 

ـــع مــــصادر نع"ــــ! التعــــاو �ــــ� البحــــث والكتا ض وتخزhioــــا، والتعامــــل مـ وبــــة، ومــــشاركة امللفــــات والعــــر
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لاملعلومــات ا|lتلفــة مــن خــالل أنظمــة الــ56ب �ــ� gن��نــت حيــث تمكنــھ مــن الوصــو والعمــل ع"ــ! 
ض التقديميــــة مــــن أي مMــــان و¢اســــتخدام أي جCــــاز دو ا58اجــــة إ&ــــ! ت�ãيــــل أي  ناملــــسfندات والعــــر و

 ;2020العيــد والـــشاqع، ( تMــاليف شــراء الzــ�امج التعليميــة برنــامج ع"ــ! ?جCــزة ممــا يــؤدي إ&ــ! تـــوف]�
oا[ي،    .Almajalid, 2017) ;2019ر�

  :تحديات ا+(وسبة ال*(ابية

ع"ــ! الــرغم مــن �عــدد فوائــد ا58وســبة الــ56ابية ومــا تقدمــھ مــن فوائــد لfــسCيل العمليــة 
ا58فــاظ : يميـة ومhiـاالتعليميـة وتحـسيhiا إال أن *نـاك تحــديات تواجـھ توظيفCـا �ـ� املؤســسات التعل

ع"ــ! ?مـــن وحمايـــة بيانـــات املـــستخدم]ن مـــن gخ�ــ�اق، وصـــعو¢ة اســـتخدام جميـــع التطبيقـــات ع"ـــ! 
ـــو فوائـــــد  ـــ]ن حـ ـــة واملعلمــــ]ن واملتعلمــ ـــة ا58وســــبة الـــــ56ابية، وقلــــة وÅــــ� املؤســـــسات التعليميـ لأنظمـ

 واملتعلمــ]ن، ا58وســبة الــ56ابية ومــا تقدمــھ مــن خــدمات مــساعدة �ــ� العمليــة التعليميــة للمعلمــ]ن
نـــــة بمــــا تتطلبـــــھ خـــــدمات  ـــة ضــــعيفة مقا ـــ! ان ســــرعة gن��نـــــت �ــــ� املؤســـــسات التعليميــ باإلضــــافة ا&ــ

ً
ر

  ) Agrawal, 2020. (ا58وسبة ال56ابية من جودة اتصال باألن��نت عالية

  :خدمات ا+(وسبة ال*(ابية �� التعليم

           iستفادة مg ا بالتعليم، �0*ناك عدة خدمات ل�5وسبة ال56ابية يمكنh :  

ســال ال�zيــد gلك��و[ــي عzــ� موقــع êــ5اnي مثــل: خدمــة ال�Gيــد lلك��وEــي • :  رو0ــ� خدمــة تfــيح ا
Gmail- Yahoo- Outlook- Hotmail. 

وتتم]ـــ� *ـــذه بمـــشاركة امللفـــات و�عـــديلCا ومزامن�hـــا وتـــصفحCا عzـــ� : خدمـــة التخـــزqن الـــ*(ا:ي •
 -g :Google Drive – Dropbox-iCloudن��نـت، ومــن الــشر�ات ال>ـ; تقــدم تلــك اl8ــدمات

OneDrive-SkyDrive.  

ـــشاء و�عـــــديل وتحرoـــــر : خــــدمات التطبيقـــــات الـــــ*(ابية • و0ـــــ� خـــــدمات تfــــيح للمـــــستخدم]ن إ[ــ
oـا[ي، (Google Docs- Photoshop Express: راملسfندات أو الـصو أو مقـاطع الفيـديو مثـل ر�

2019.(  

  :استخدامات ا+(وسبة ال*(ابية �� التعليم

 اســـتخدام خـــدمات ا58وســـبة الـــ56ابية �ـــ� �عزoـــز اســـ��اتيجيات الـــتعلم ال£ـــشط، يمكـــن
عات ال>ــــ; تركــــز ع"ــــ! فاعليــــة املــــتعلم : مثــــل والتلعيــــب والــــتعلم التعــــاو[ي والــــتعلم القــــائم ع"ــــ! املــــشر

اتــھ   ,Agrawal(�ــ� حــل املــشكالت والتفك]ــ� الناقــد و�بــدا�Å والتواصــل مــع Ùخــرoن روتحــس]ن مCا
2020.(  

اسات عن دو ا58وسبة ال56ابية �� �عزoز وتناولت  رالعديد من الد التعلم ال£شط وفق ر
اســة دنتــو  نالنظرoــة البنائيــة، فقــد توصــلت نتــائج د إ&ــ! أن تطبيقــات ا58وســبة  )Denton, 2012(ر

 تحـسن مـن �علـم الطـالب وفـق نظرoـات الـتعلم Google Docs & Microsoft Office liveال56ابية 
�س ا58ديثةالبنائية وgجتماعية   . ر وأساليب التد

ف  نـدو روقـد أجـر أو ر اسـة hÇـدف إ&ــ! معرفـة إذ �ـان أداء الطــالب ) Orndorff, 2015(ى رد
أفضل عند استخدام تطبيقات ا58وسبة الـ56ابية �ـ� تـدوoن املالحظـات �ـ� ا|Zموعـات التعاونيـة 

ـــة التGoogle Driveعzـــــ�  ــــالب الـــــذين qـــــستخدمو تـــــدوoن املالحظـــــات بالطرoقــ قليديـــــة، ن مـــــن الطـ
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اســة، وتMونــت  ات بــ]ن ا|Zمــوعت]ن واملقــابالت �ــأداة للد نــة لنتــائج gختبــا رواســتخدم الباحــث املقا ر ر
اســــة مــــن  اســــة إ&ــــ! أن اســــتخدام تطبيقــــات ا58وســــبة ) 247(رعينــــة الد رطالبــــا  وتوصــــلت نتــــائج الد ً

� تحـــس]ن  �ــسCم �ــ(Google Drive)الــ56ابية �ــ� تــدوoن املالحظــات �ــ� ا|Zموعـــات التعاونيــة عzــ� 
ا`_; ونواتج التعلم لدى الطالب   .رالتحصيل الد

ـــــة  اسـ ــــة ا58وســــــبة ) 2016ا58ــــــسن، (روأمــــــا عــــــن د ـــة تقنيــ فقــــــد *ــــــدفت ا&ــــــ! قيــــــاس فاعليـــ
عات لــدى طــالب �ليـــة ال��بيــة �ــ� جامعــة اl8رطـــوم،  والــ56ابية �ــ� �عزoــز الــتعلم القـــائم ع"ــ! املــشر

اســـ طالبـــا، وتوصـــلت نتـــائج ) 50(ة مـــن روأســـتخدم الباحـــث املـــنRS شـــبھ التجرôoـــ; وتMونـــت عينـــة الد
ً

اســــة إ&ــــ! أن تقنيــــة ا58وســــبة الــــ56ابية تحقــــق Zõــــم تــــأث]� كب]ــــ� �ــــ� تحــــصيل اZ8انــــب املعر�ــــ�  رالد
ات الطالب ومhiا ع، و�سCم ا58وسبة ال56ابية �عزoز مCا ات التعلم القائم ع"! املشر رملCا ة : ور رالقد

ات �ـــــساعد �ـــــ� ا58ـــــصو ع"ـــــ! ع"ــــ! التفك]ـــــ� املتعمـــــق، والتواصـــــل مـــــع ?قـــــران، والبحـــــث عـــــن ـــا ل خيــ ر
ة ع"! مناقشة ?فMار وطرح ?سئلة   .راملعلومات، و القد

اسـة hÇـدف إ&ـ! تقـديم اl8ـدمات الــ56ابية ) Kiryakova, 2017(ىوكمـا أجـر كرoا�وفـا  رد
ً?ك=� شيوعا وخدمات التخزoن ال56اnي مع ال��ك]� ع"! اسـتخداماhÇا �ـ� التعلـيم، وتوصـلت نتـائج 

اســة إ&ــ! ئ�ـــسية إلســتخدام ا58وســـبة الــ56ابية �ـــ� التعلــيم ومhiـــارالد hÇا ع"ـــ! : ر أن *نـــاك مزايــا  رقــد
oادة إنتاجية الطالب، و زمشاركة امللفات، وسCولة التعاو مما qسCم ��  كما تتضمن مزايا التخزoن ن

ة ع"! الوصو إ&! امللفات ا|lزنـة �ـ� أي وقـت وأي مMـان عzـ� ?جCـزة ا|lتلفـة، وأ لال56اnي القد ن ر
ات متنوعة 58فظ أنواع مختلفة من امللفات ومشارك�hا والتعـاو ف¡hـا  نالتخزoن ال56اnي يوفر خيا ر

  .لتحقيق قدر أك�z من الكفاءة و�نتاجية Z8ميع ?[شطة التعليمية

اســة  ن، (رو*ــدفت د ا&ــ! التعــرف ع"ــ! أثــر اســتخدام تطبيقــات ) 2018وعبــداZ8ليل وآخــر
عات gلك��ونيــة ا58وســبة الــ56ابية �ــ� إكــساب اZ8انــ ات �ــ� املــشر وب املعر�ــ� وتنميــة ¯عــض املCــا ر

لدى طالب �لية ال��بية النوعيـة �ـ� جامعـة أسـيوط، وأسـتخدم البـاحث]ن املـنRS الـشبھ تجرôoـ; ع"ـ! 
اسة ا&! أن استخدام تطبيقات ا58وسـبة ) 30(عينة تMونت من  رطالب وطالبة، وتوصلت نتائج الد

عات gلك��ونية فعال ولھ أثر ال56ابية �� إكساب اZ8انب املعر ات �� املشر و�� وتنمية ¯عض املCا ر
اسة   .ركب]� ع"! عينة الد

دم]ــ�  اســـة شــاك]�وغلو وإ روكمــا تناولــت د التعــرف ع"ـــ! ) Çakiroglu& Erdemir ,2019(ر
عات عzــ� تطبيقــات  وأدوار املعلــم والطــالب �ــ� أ[ــشطة التــصميم بنــاء ع"ــ! الــتعلم القــائم ع"ــ! املــشر ً

56ابية، واســــتخدم ف¡hــــا الباحثــــان املقــــابالت وgســــfبانات �ــــأدوات Z8مــــع املعلومــــات، ا58وســـبة الــــ
اســة مــن  اســة إ&ــ! أن تقنيــة ) 13(روتMونــت عينــة الد رطالبــا مــن قــسم ا58اســب، وتوصــلت نتــائج الد ً

ا58وســـبة الــــ56ابية لــــد¾hا إمMانيــــات �افيــــة إل[ــــشاء ا|Zموعــــات وتحديــــد املوضــــوعات والتخطــــيط 
�ـــع املCـــام وت عات، زوتو ض والتقيـــيم �ـــ�  الـــتعلم القـــائم ع"ـــ! املـــشر oر والعـــر ونفيـــذ*ا وإعـــداد التقـــا و ر

و�انـــت مـــشاركة امللفـــات أك=ــــ� أدوات ا58وســـبة الـــ56ابية اســـتخداما بــــ]ن الطـــالب، وكمـــا ســــا*مت 
ً

 �� التخطيط والتواصـل وتبـادل املعلومـات والتفاعـل مـع ( Office365 )أدوات ا58وسبة ال56ابية 
oر والتقيــــيم �ــــ� الــــتعلم القــــائم ع"ــــ! ىا|5تــــو والعمــــل  ض واعــــداد التقــــا رالفــــردي واZ8مــــا�Å، والعــــر و

عات   .واملشر

اسة  إ&! التعـرف ع"ـ! اسـتخدامات طـالب اZ8امعـات اليمينـة ) 2019قطران، (رو*دفت د
ــــ�ات  ــــر املتغ]ـــ ـــاhÇم نحو*ـــــــا، وأثـــ ـــــتخدامCا، واتجا*ــــ ل�5وســــــبة الـــــــ56ابية �ـــــــ� التعلـــــــيم، ومعوقـــــــات اسـ

خدامCم لCــا، وأعتمــد ف¡hــا الباحــث ع"ــ! املــنRS الوصــفي التحلي"ــ�، وتMونــت الديموغرافيــة ع"ــ! اســت
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اسـة مـن  طالبـا مـن طـالب اZ8امعــات اليمنيـة �ـ� �افـة املراحـل، وأسـتخدم الباحــث ) 258(رعينـة الد
ً

اسة إ&! أن مستو استخدام الطالب ل�5وسبة  ىgسfبانة �أداة Z8مع البيانات، وتوصلت نتائج الد ر
ٍوأن مـستو املعوقــات عـال تمثلــت بانقطــاع التيـار الكCر¢ــاÆي ال>ـ; �عتمــد عليــھ الـ56ابية متوســط،  ى

�س ع"ـ! اسـتخدام ا58وسـبة الـ56ابية، كمـا أن مـستو  ى?جCزة، وعدم �ZÕيع أعضاء *يئة التد ر
ــــتالف  ــــ56ابية متوســـــط، وأنـــــھ ال يوجـــــد أثـــــر الخـ gتجا*ـــــات نحـــــو اســـــتخدام الطـــــالب ل�5وســـــبة الـ

  .املتغ]�ات الديموغرافية

اســة و فقــد *ــدفت إ&ــ! التعــرف ع"ــ! اتجا*ــات طــالب �ليــة ) 2019أبــو حكمــة، (رأمـا عــن د
رال��بيــة �ـــ� جامعــة أم القـــر بمكـــة املكرمــة نحـــو اســتخدام تطبيقـــات ا58وســـبة الــ56ابية �ـــ� مقـــر  ى
تكنولوجيا التعليم، وأعتمد الباحث ع"! املنRS الوصفي، وgسfبانة �أداة Z8مع البيانات، وتMونـت 

اســـة إ&ـــ! وجـــود اتجـــاه إيجـــاnي متوســـط نحـــو ) 126(اســـة مـــن رعينـــة الد رطالـــب، وتوصـــلت نتـــائج الد
راستخدام طالب �لية ال��بية �� جامعة أم القر لتطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� مقر تكنولوجيا  ى

وكمـــا قـــدم الباحـــث العديـــد مـــن التوصـــيات أ*مCـــا العمـــل ع"ـــ! تـــوف]� متطلبـــات ا58وســـبة . التعلـــيم
جات الفائدة مhiا ومن تطبيقاhÇاال56ابية بما ي   .رحقق اقÝ_ø د

اسة  ان، (روتناولت د أثر تطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! ) 2020زاملو
ضــا  ات التــصميم التعلي�ـ; للمحتوoـات الرقميـة ومـستو  عات �ـ� تنميـة املعرفـة و?داء ملCـا راملـشر ىر و

اسة إ&!  التعرف ع"! فاعلية توظيف تطبيقات ا58وسبة رالطالبات اZ8امعيات نحو*ا، و*دفت الد
oـــــة للتـــــصميم التعلي�ـــــ; لـــــدى الطالبـــــات  ــــة واملCا ــــة اZ8وانـــــب املعرفيـ رالـــــ56ابية الfـــــشاركية �ـــــ� تنميـ
ضــــا الطالبــــات عــــن توظيــــف تطبيقــــات ا58وســــبة الــــ56ابية �ــــ�  جــــة  راZ8امعيــــات، والتعــــرف ع"ــــ! د ر

اســـة مـــن التعلـــيم، وأســـتخدمت الباحثـــة املـــنRS الـــشبھ تجرôoـــ; وتMونـــت  طالبـــة مـــن ) 39(رعينـــة الد
اســـة إ&ـــ! أن  ه ب£ـــت عبـــدالرحمن، وتوصـــلت نتـــائج الد رقـــسم ال��بيـــة اl8اصـــة �ـــ� جامعـــة ?م]ـــ�ة نـــو ر
عات �ــسCم �ـــ� �عزoـــز اZ8انـــب املعر�ـــ�  وتطبيقــات ا58وســـبة الـــ56ابية �ـــ� الــتعلم القـــائم ع"ـــ! املـــشر

اضيات تماما عن تو ات التصميم وأن الطالبات  و?داÆي ملCا
ً

ر   . ظيف ا58وسبة ال56ابية �� التعليمر

اســة hÇـدف إ&ـ! تحديـد العوامــل ال>ـ; تـؤثر ع"ـ! نيــة ) Tubay, 2021(ىوكمـا أجـر تو¢ـاي  رد
ـــو  لالطـــــالب �ـــــ� gســــــتخدام الفع"ـــــ� ألنظمـــــة التخــــــزoن الـــــ56اnي مـــــن خــــــالل النظرoـــــة املوحـــــدة لقبـــ

تبـــاطي، وأســـتخدم ، وأعتمـــد الباحـــث ف¡hـــا ع"ـــ! املـــنRS الك�ـــ;)UTAUT(واســتخدام التكنولوجيـــا  ر �
اسـة مـن  طالبـا مـن طـالب جامعـة خاصــة ) 327(ر�سـfبانة �ـأداة Z8مـع البيانـات، وتMونـت عينـة الد

ً

اسة إ&! أن توقع ?داء والتأث]� �جتما�Å مثل تبادل امللفات وسCولة : ربالفلب]ن، وتوصلت نتائج الد
ىnي، وكمـا يـر الطـالب أن واجبـاhÇم لالوصـو لCـا أثـر كب]ـ� �ـ� نيـة اسـتخدام الطـالب للتخـزoن الـ56ا

اhÇا وإكمالCا بفعالية وكفاءه باستخدام التخزoن ال56اnي   .رالفردية أو اZ8ماعية يمكن إدا

اســـــــة  ـــــدفت د oو�ش، (رو*ــ ــــد واقـــــــع توظيـــــــف ا58وســــــــبة ) 2021رأبـــــــابط]ن والـــــــد ـــــ! تحديـــ إ&ـــ
اسة مجاالت توظيف ا58وسـبة الـ 56ابية �ـ� رال56ابية �� التعليم لدى جامعة شقراء من خالل د

 RSـا ع"ـ! املــنh¡ـا، وأعتمــد البـاحث]ن فCالتعلـيم لـدى طالبـات جامعـة شــقراء وأ*ميـة ومعوقـات توظيف
اسـة مـن  طالبــة ) 100(رالوصـفي التحلي"ـ�، وع"ـ! �سـfبانة �ـأداة Z8مـع البيانـات، وتMونـت عينـة الد

اســـة إ&ــ! أن ل�5وســـبة الـــ56ابية أ* ميــة ألhÎـــا تـــدعم رمــن �ليـــة Ùداب والعلـــوم، وتوصــلت نتـــائج الد
نالتفاعــل والتعـــاو مــع الـــزميالت و�ـــسCل التواصــل، وأن ا58وســـبة الـــ56ابية �ــستخدم �ـــ� مـــشاركة 
�ع واملCـــام، وأن املعوقـــات تحـــدد  ة املـــشا رامللفـــات وتبادلCـــا مـــع الطالبـــات، و�ـــ� تخـــزoن امللفـــات، وإدا ر
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o ـــة ا58وســــبة الــــ56ابية وتطبيقاhÇــــا، وعــــدم تــــوفر بــــرامج تد �يــــة عــــن ا58وســــبة ر¯عــــدم الــــو�Å بأ*ميـ
  .ال56ابية وكيفية توظيفCا

ات  ــــ� تنميـــــة مCــــــا رو¢نـــــاء ع"ـــــ! ماســـــبق تـــــر البـــــاحثت]ن أن ا58وســــــبة الـــــ56ابية لCـــــا دو �ـ ر ى ً

ىاملتعلمــــ]ن �ــــ� التعامــــل مــــع ا|5تــــو مــــن خــــالل أدوات تحفــــز �بــــداع و�بتMــــار والتفاعــــل ومــــشاركة 
اسة �ل من  ان، (ر?فMار و*ذا ما أكدتھ نتائج د ن، ؛2020زاملو ؛ ا58سن، 2018و عبد اZ8ليل وآخر

ي، حيث توصلت جميعCا ا&! فاعلية ا58وسبة ال56ابية �� تنمية اZ8انـب املعر�ـ� واملCـار �ـ� )2016
عات   .والتعلم القائم ع"! املشر

اسـة ، ( رو يتفـق البحـث ا58ـا&� مـع د ف، 2012ندنتـو نـدو ر؛ أو ) 2017؛ كرoا�وفـا، 2015ر
 الـ56ابية ال>ــ; �ـستخدم �ـ� تحـس]ن عمليــة الـتعلم، وكمـا تتفــق تركـز ع"ـ! تطبيقــات ا58وسـبة: بأhÎـا

اســـة  ان، (رد مـــع البحــــث ا58ــــا&� �ـــ� الكــــشف عــــن ) 2019؛ أبــــو حكمــــة، 2019؛ قطـــران، 2020زاملــــو
وأتفــق ايـضا البحــث ا58ــا&� �ـ� أ*دافــھ مــع . اتجا*ـات الطالبــات نحـو تطبيقــات ا58وســبة الـ56ابية

ً

اســـة  oو�ش2019قطــــران، (رد �ــــ� التعــــرف ع"ــــ! واقــــع اســــتخدام ا58وســــبة ) 2021، ر؛ أبــــابط]ن والــــد
ا اتفــق البحــث .  الــ56ابية و الكــشف عــن املعوقــات ال>ــ; تحــد مــن اســتخدامCا لــدى الطالبــات وكمــ

اسـة  oو�ش، 2019؛ قطـران، 2019أبـو حكمـة، (را58ـا&� مـن حيـث أداة البحـث مـع د ر؛ أبـابط]ن والــد
اسات ع"! �) 2021؛ تو¢اي، 2021 وأختلـف . سfبانة �أداة Z8مع البيانـاترحيث أعتمدت تلك الد

اسة  ن، 2016ا58سن، (رالبحث ا58ا&� مع د ان، 2018و؛ عبد اZ8ليل وآخر من حيث ) 2020ز؛ املو
اسـات ع"ــ! املـنRS الـشبھ تجرôoـ; ب�نمــا أعتمـد البحـث ا58ــا&�  اسـة فقـد أعتمــدت تلـك الد رمـنRS الد ر

�Nالوصفي املس RSع"! املن .  

 :Project Based Learningوعات التعلم القائم ع%$ املشر

عات أحدى أساليب التعلم ال£شط املتمركز حو املتعلم،  لqعد التعلم القائم ع"! املشر و
اســية،  ات الد عات املطلــوب تنفيــذ*ا �ــ� املقــر روفيــھ يــتعلم الطــالب مــن خــالل سلــسلة مــن املــشر ر و

ات الطالب �� بنا عات ع"! تنمية مCا رو�ساعد التعلم القائم ع"! املشر ء املعرفة، والتفك]� الناقد، و
  ).Quint& Condliffe, 2018(والتنظيم الذا�ي

عات بأنــــھ أســـلوب �علــــم qعطــــى للطــــالب فيــــھ فرصــــة : وو�عـــرف الــــتعلم القــــائم ع"ــــ! املــــشر
نالـتعلم بإســتقاللية مــن خــالل عــدة مCمــات معقـدة مب£يــة ع"ــ! أســئلة ومــشكالت صــعبة، و�ــش���و 

  ).2012/2016ستان"�، (Cا واتخاذ القرارالطالب مع ¯عضCم البعض �� أ[شطة 58ل

مــنRS الـتعلم العم"ـ� املتمركــز ع"ـ! الطـالب اl8ــاص : بأنـھ) 2013(وكمـا qعـرف معCــد بـوك 
ـــق �ــــــ� البحــــــث وgستقــــــصاء لتنــــــاو عــــــدة  ــــل بــــــھ الطـــــالب كفرoـــ ع، qعمــ ـــائم ع"ــــــ! املــــــشر لبـــــالتعلم القـــ و

لموضوعات ومشكالت واقعية، وoضعو حلو إبداعية لCا     ).2018/2020د، شرام وسمرفيل( ن

عات �� التعليم lلك��وEي   :والتعلم القائم ع%$ املشر

�عت�z اس��اتيجية التعلم القائم  مـن أ*ـم gسـ��اتيجيات ا58ديثـة �ـ� التعلـيم �لك��و[ـي 
�ـــ� �ن��نـــت،  لاملتمركــزه حـــو املـــتعلم وال>ـــ; تمكنـــھ مـــن البحـــث عـــن املعلومـــات �ـــ� املـــصادر ا|lتلفـــة 

ات وتتم]ـــ� *ــــذه gســــ�� عات، وتنميــــة مCــــا ح العمــــل اZ8مــــا�Å والتعــــاو �ـــ� املــــشر راتيجية بfنميـــة ر و نو
ـــل املــــشكالت لــــدى املتعلمــــ]ن، كمــــا أhÎــــا تراÅــــ�  ة ع"ــــ! �بتMــــار وحـ رالتفك]ــــ� الناقــــد و�بــــدا�Å والقــــد
اhÇم، و�ZÕع املتعلم]ن ع"! العمل  عات مناسبة لقد ق الفردية بيhiم من خالل اختيار مشر رالفر و و
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لر¢ط ب]ن النـوا�þ النظرoـة والتطبيقيـة، كمـا أhÎـا �عتمـد ع"ـ! تقـديم مCـام واقعيـة تتطلـب و�نتاج وا
�ع وتخصيصCا وفق  اك العالقات �� ا|5تو وتوفر للمتعلم]ن حرoة اختيار املشا رطرح ?فMار وإد ىر

ن، (رغباhÇم وا*تماماhÇم  وضوان وآخر   ).2020؛ العيد والشاqع، 2016ر

[ـــسو اســـة سي£بو ووقـــد *ـــدفت د إ&ـــ! معرفـــة تـــأث]� الـــتعلم ) Seanboonsong, 2018(نج ر
اســة  ات التعاونيــة، وتMونــت عينــة الد عات با58وســبة الــ56ابية �ــ� �عزoــز املCــا رالقــائم ع"ــ! املــشر ر و

اســة إ&ــ! التــأث]� ) 33( رطالبــا �ــ� تخــصص العلــوم جامعــة فرانــاخو `ــ_; تايالنــد، وتوصــلت نتــائج الد ن
ً

ع نات با58وسبة ال56ابية �� �عاو الطالب مع ¯عضCم البعض، و�يجاnي للتعلم القائم ع"! املشر
  .والZÕfيع ع"! تنظيم وتقديم املعلومات وتبادل ?فMار ا|lتلفة

اسـة  ن، (رب�نمـا تناولـت د وجـب وآخـر عـن فاعليـة التعلـيم gلك��و[ـي ع"ـ! طرoقـة  )2021ر
 �zع ع ات �علم فن املكرMicrosoft Teamsوالتعلم باملشر مية لدى طالبات gقتصاد ر �� تنمية مCا

ع عzـــ�  اســـة إ&ـــ! قيـــاس فاعليـــة التعلــيم �لك��و[ـــي ع"ـــ! طرoقـــة الـــتعلم باملـــشر وامل�ã&ــ�، و*ـــدفت الد ر
Microsoft Teams وقيــــاس فاعليـــــة ، ي �ـــــ� تنميــــة �علــــم فـــــن املكرميــــة �ـــــ� اZ8انــــب املعر�ــــ� واملCـــــار

ع �� اك ات التعليم �لك��و[ي واس��اتيجية التعليم �لك��و[ي ع"! طرoقة التعلم باملشر رfساب مCا
، وقياس اتجا*ات الطالبات نحو اس��اتيجية الـتعلم �لك��و[ـي القـائم Microsoft Teamsل�zنامج 

اســــة مــــن  عات، واســــتخدم البــــاحث]ن املــــنRS التجرôoــــ; وتMونــــت عينــــة الد ــ! املــــشر رع"ــ طالبــــة، ) 30(و
اســـة إ&ــــ! أن اســـ��اتيجية الـــتعلم �لك��و عات تزoـــد مــــن روتوصـــلت نتـــائج الد و[ـــي القــــائم ع"ـــ! املـــشر

ا`_;، وسرعة ادا�hن املCار لفن املكرمية يدافعية الطالبات للتعلم و�نجاز الد   .ر

اسـة أولتـ]ن  ت د روأشا عات �ـ� ) Oltean, 2021(ر وإ&ـ! اسـتخدام الـتعلم القـائم ع"ـ! املـشر
صلت نتائجCا إ&! أن را|5اضرات عg �zن��نت لتحديد حضو الطالب ال£شط �� التعليم العا&�، وتو

�ع، وأصــــبحوا  و*ـــا مـــن خــــالل العمـــل ع"ـــ! مCــــامCم �ـــ� املـــشا قميــــة وطو ات  رالطـــالب اكfـــسبوا مCـــا ر رر
مال�hـــم، وأن اســـتخدام اســـ��اتيجية الـــتعلم  oن ع"ـــ! التعب]ـــ� عـــن وجCـــة نظـــر*م والتواصــل مـــع  زقــاد ر

عات عg �zن��نت �عز �علم الطالب زالقائم ع"! املشر   .و

�¤ مــــــن العــــــرض الـــــــسا ـــــائم ع"ـــــــ! وoتــــــ ـــتعلم القـ ـــــ��اتيجية الـــ بق g*تمــــــام �ــــــ� توظيــــــف اســ
عات �ـ� التعلـيم �لك��و[ـي وا58وسـبة الـ56ابية والعالقـة بيhiمـا �ـ� أن ا58وسـبة الـ56ابية  واملـشر
�عCم وتوحيــد  ة مــشا عات مــن إدا رتقــدم تتطبيقــات �ــساعد املتعلمــ]ن �ــ� الــتعلم القــائم ع"ــ! املــشر ر و

ات والتعــــديل املباشــــر عل¡hــــا بــــأي وقــــت ومــــشارك�hا مــــع أعــــضاء اCZ8ــــود ف¡hــــا مــــن خــــالل ا[ــــشاء امللفــــ
ــــسونج  [ـ اســـــة سي£بو وا|Zموعـــــة، فقـــــد تناولـــــت د الـــــتعلم القـــــائم ع"ـــــ! ) Seanboonsong, 2018(ر

اســة  عات وا58وســبة الــ56ابية، ب�نمــا ركــزت د راملـشر ن، (و وجــب وآخــر ع"ــ! فاعليــة الــتعلم ) 2021ر
عات عzـ� أداة الـتعلم �لك اسـة أولتـ]ن ، ��و[ـي تيمـزوالقـائم ع"ـ! املـشر ) Oltean, 2021(روتناولـت د

عات �ــ� ا|5اضــرات عzــ� �ن��نــت، وoتفــق أ*ــداف البحــث ا58ــا&� مــع  وعــن الــتعلم القــائم ع"ــ! املــشر
[ــــسونج  اســــة سي£بو ود �ــــ� معرفــــة اســــتخدامات ا58وســــبة الــــ56ابية �ــــ� ) Seanboonsong ,2018(ر

عات، وكما أتفقت الد رالتعلم القائم ع"! املشر ن، (اسة ا58الية مع و وجب وآخـر �ـ� قيـاس ) 2021ر
اسـة  عات، وتختلـف الد راتجا*ات الطالبات نحو اس��اتيجية التعلم �لك��و[ي القـائم ع"ـ! املـشر و

اسة  ن، 2021أولت]ن، (را58الية مع د جب وآخـر و؛  [ـسونج، 2021ر �ـ� أداة ومجتمـع ) 2018و؛ سي£بو
اسة   .رالد
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?بحــاث ذات الــصلة ال>ــ; ســبق استعراضــCا بــأن  وقــد تم]ــ� البحــث ا58ــا&� عــن غ]ــ�ه مــن 
لالــــذي تنــــاو واقــــع اســــتخدام تطبيقــــات ا58وســــبة " ع"ــــ! حــــد علــــم البــــاحثت]ن"لqعتzــــ� البحــــث ?و 

عات لدى طالبات مرحلة املاجست]� �ـ� �ليـة ال��بيـة بجامعـة  وال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر
 ?دبيـات الـسابقة �ـ� التوسـع بالناحيـة النظرoـة وكما استفادة الباحثت]ن من مراجعـةامللك سعود، 

وتحديـــد مــــشMلة البحـــث وصــــياغة ?*ــــداف و?ســـئلة، وتــــصميم إجـــراءات وأدوات البحــــث ا58ــــا&�، 
اســـات ال>ـــ; أكـــدت تـــأث]� تطبيقـــات ا58وســـبة الـــ56ابية �ـــ� الـــتعلم  والـــتعلم  روكمـــا دفعـــت نتـــائج الد

عات خاصة، إ&! النظر �� واقع م �ـ� جتمع البحث ا58ا&� وتحديـد مـشMلة البحـث والقائم ع"! املشر
اســـــات العليــــا �ـــــ� �ليــــة ال��بيـــــة لتطبيقـــــات  را58اجــــة إ&ـــــ! التعــــرف ع"ـــــ! واقــــع اســـــتخدام طالبــــات الد
نا58وسـبة الــ56ابية واتجا*ــاhÇن حولCـا والوقــوف ع"ــ! أبــر املعوقـات ال>ــ; تحــو دو اســتخدامCن  ل ز

  .لCا

  :من��ية البحث

حوث الكمية و*و املنRS الوصفي املـس�N؛ ملناسـ�تھ استخدم *ذا البحث أحد منا�R الب
اســة وألنــھ يقــدم معلومــات وحقــائق ¯ــشMل وا�ــ¤ ودقيــق عــن واقــع اســتخدام  رأل*ــداف وأســئلة الد

اســــات   �ـــ� �ليــــة ال��بيــــة لتطبيقـــات ا58وســــبة الــــ56ابية �ـــ� الــــتعلم القــــائم ع"ــــ! العليــــارطالبـــات الد
عات واتجا*ـــاhÇن نحو*ـــا، و�عـــرف املـــنRS الو لنـــوع مـــن gستقـــصاء يfنـــاو : صـــفي املــس�N بأنـــھواملــشر

س- طــالب -معلمــ]ن( عــدد كب]ــ� مــن ا58ــاالت  �س-رمــدا ر طــر تــد hØــدف �ــlÕيص الوضــع الــرا*ن ) ق
، (ندو gقتصار ع"! حالة واحدة    ).2016ياملندالو

  :مجتمع البحث

اســــات العليـــا ملرحلــــة املاجــــست]� بمختلــــف مجتمــــعيتمثـــل  ر البحــــث �ـــ� جميــــع طالبــــات الد
ا`ــــ_; الثـــا[ي مــــن عــــام التخ ـــ، والبــــالغ 1443رصـــصات �ــــ� �ليــــة ال��بيــــة، واملـــZ6الت �ــــ� الفــــصل الد *ــ

  . طالبة، وذلك حسب �حصائيات املقدمة من �لية ال��بية بجامعة امللك سعود) 753(عدد*ن 

  :  عينة البحث

ـــة مـــــن طالبـــــات مرحلـــــة ) 181(تـــــم اجـــــراء البحـــــث ع"ـــــ! عينـــــة عـــــشوائية تMونـــــت مـــــن  طالبــ
ا`_; الثا[ي للفصل� �لية ال��بية املاجست]� � �ـع أفـراد 2022-*ـ 1443ر الد زم، وفيما ي"� توضيح لتو

ا`_; اسة حسب التخصص واملستو الد رعينة الد   :ىر

1. 4hا�  رالتخصص الد

  ) :1(لجدو 

4hا� �ع أفراد البحث حسب التخصص الد ر تو  ز

  ال�سبة  التكرار  املتغ��

ة ال��بوoة   13.8  25  ر�دا

  15.5  28  ال��بية اl8اصة

  7.2  13  ال��بية الفنية



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أكتوبر، )1(، الجزء ) 196: (العدد

 

 

377 

  ال�سبة  التكرار  املتغ��

اسات �سالمية   3.9  7  رالد

اسات القرآنية   1.7  3  رالد

  7.7  14  السياسات ال��بوoة

  11.6  21  الطفولة املبكرة

  21.5  39  تقنيات التعليم

  2.8  5  علم النفس

�س رمنا�R وطر التد   14.4  26  ق

�gجماl  181  100.0  

 
ا�4h: )1(شdل  �ع أفراد البحث حسب التخصص الد رتو   ز

ـــــÝ مـــــــن أفـــــــراد البحـــــــث  ـــــاله أن الغالبيـــــــة العظ�ـ ــــا[ي أعــ ـــــم البيـــ ـــن اZ8ـــــــدو والرسـ ـــــر مــــ لوoظCـ
ن فردا وoمثلو [سبة 39، حيث بلغ عدد*م التعليممتخصص]ن �� تقنيات 

ً
من إجما&� عينة % 21.5

، %15.5ن، وoمثلـو [ـسبة 28 اl8اصـة، وعـدد*م البحث، و�� ال��ت�ب الثا[ي املتخصص]ن �� ال��بية
اسات القرآنية وعدد*م  من العينة % 1.7ن وoمثلو [سبة 3رثم �� ال��ت�ب ?خ]� املتخصص]ن �� الد

  . �جمالية
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2-4hا� ر املستو الد   ى

  ): 2(لجدو 

4hا� �ع أفراد البحث حسب املستو الد رتو ى  ز

  ال�سبة  التكرار  املتغ��

  2.8  5  ل?و

  19.9  36  الثا[ي

  7.7  14  الثالث

  51.4  93  الرا¯ع

  18.2  33  اl8امس

�gجماl  181  100.0  

 
ا�4h): 2(شdل  �ع أفراد البحث حسب املستو الد رتو ى   ز

غ عـدد*م  ىالنتائج املو�5ة أعاله تب]ن أن غالبية أفراد العينة �� املستو الرا¯ـع حيـث بلـ
ندا، وoمثلو  فر93

ً
أمـا الفئـة ?قـل عـددا بـ]ن أفـراد البحـث . مـن إجمـا&� عينـة البحـث% 51.4 [ـسبة

ً

، حيــث بلــغ عــدد*م  لفCــم �ــ� املــستو ?و مــن العينــة الMليــة % 2.8ن أفــرادا، وoمثلــو فقــط [ــسبة 5ى
  . للبحث
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  :أداة البحث

ـــن  ع"ــــ! gســــfبانة ولعــــل الــــس�ب �ــــ� اســــتخدامCا أhÎــــا تــــوفر الكالبحــــثqعتمــــد *ــــذا  ث]ــــ� مـ
ـــــث، وكــــــذلك  ـــاملة أل*ــــــداف البحـ ــــات شـــ ـــــع معلومــ ـــ! جمـ ـــل ع"ـــ املعلومــــــات بال£ــــــسبة للبــــــاحثت]ن، و�عمـــ

ة أولية بناء ع"! ًا|5افظة ع"! سرoة املعلومات الlÕصية للمشارك]ن ف¡hا، وتم تصميمCا بصو   : ر

اسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث .1  .رالد
 .ي�طار النظر لCذا البحث .2
اء ا�zl8اء �� .3  . مجال تقنيات التعليمرأ

ل مـن جــزئ]ن، يتـضمن اZ8ــزء ?و املعلومـات الlÕــصية لعينـة البحــث gســfبانةوتMونـت 
ا`_;-التخصص ?�ادي�;( ر املستو الد ر، أما اZ8زء الثا[ي qشمل ا|5او املرتبطـة بأسـئلة البحـث )ى

  :ع"! النحو التا&�

  : 3لجدو 

F ع محاو وفقرات� رتو   س�بانةز

ات  را�(و  م   رعدد العبا

اســات العليـا �ــ� �ليــة ال��بيــة لتطبيقــات   1 رواقـع اســتخدام طالبــات الد
عات   وا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر

6  

اســـات العليـــا �ـــ� �ليـــة ال��بيـــة للتطبيقــــات أو   2 راســـتخدام طالبـــات الد
ــبة الــــــ56ابية �ــــــ� الــــــتعلم القــــــ ائم ع"ــــــ! املنـــــصات ال>ــــــ; تــــــدعم ا58وســــ

عات   واملشر
11  

ـــات   3 ــــة لتطبيقــــ ــــة ال��بيـــ ـــ� �ليـــ ـــــا �ــــ اســـــــات العليــ راتجا*ـــــــات طالبـــــــات الد
عات   وا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر

11  

اســات العليــا �ــ� �ليــة ال��بيــة عنــد   4 راملعوقــات ال>ــ; تواجــھ طالبــات الد
ــــتعلم القــــــائم ع"ـــــــ!  �ــــــ� الــ ـــتخدام تطبيقــــــات ا58وســــــبة الــــــ56ابية  اســـ

  وعاتاملشر
8  

لفقرات gسfبانة، بحيث �لمـا اق��بـت ) 5-1( مقياس ليكرت اl8ما`_; استخداموقد تم 
جــة مــن  ة، والعكــس �ــ5يح، واZ8ــدو ) 5(رالد د �ــ� العبــا لدل ذلــك ع"ــ! املوافقــة العاليــة ع"ــ! مــا و ر ر

  :يو�¤ ذلك) 4(التا&� 
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  ): 4( لجدو 

جات املقياس املستخدم ��    Fس�بانةرد

  موافق �شدة  موافق  محايد  غ�� موافق  غ�� موافق �شدة  Fستجابة

جة   5  4  3  2  1  رالد

  :معيار تحليل أداة البحث

ات gسـfبانة و�انـت  ة مـن عبـا رقامت الباحثت]ن بإعطاء قيمة للبدائل املمكنة أمام �ل عبا ر
ثــم قــام ). ١( غ]ــ� موافــق تمامــا ،)٢(، غ]ــ� موافــق )٣(، محايــد )٤(، موافــق )٥(موافــق تمامــا : �التــا&�

الباحثـــة ¯عـــد ذلـــك بتــــص£يف �جابـــات إ&ـــ! خمــــسة مـــستوoات مfـــساوoة املـــدى كمــــا 0ـــ� وا�ـــ5ة �ــــ� 
   :لاZ8دو التا&�

  ): 5(لجدو 

اسة  رمعيار تحليل أداة الد

 البدائل املدى

 موافق تماما 4.20 – 5.00

 موافق 3.40 – 4.19

 محايد 2.60 – 3.39

 افقغ]� مو 1.80 – 2.59

 غ]� موافق تماما  1.00 – 1.79

 :صدق أداة البحث

  : من صدق gسfبانة بطرoقت]نالتحققتم 

 :يالصدق الظا-ر -1

hÇا ?وليــة ع"ـ! ا|5كمــ]ن �ــ� مجــال تقنيــات التحقــقتـم  ر مــن خــالل عـرض gســfبانة بــصو
لناحيـة ، و?خذ بجميع مالحظاhÇم من حيث ا58ذف و�ضـافة والتعـديل مـن ا)5(التعليم وعدد*م 

  .العلمية والفنية

 :  الصدق الداخ%� -2

تبـاط ب]�سـو بـ]ن �ـل فقـرة مـن فقـرات gســfبانة  نتـم حـسابھ مـن خـالل حـساب معامـل ا ر
جـة الMليـة لالسـfبانة باسـتخدام ال�zنـامج gحـصاÆي  رمع ا|5و اl8ـاص hØـا والد ، كمـا يظCـر )SPSS(ر

  :ل�� اZ8داو التالية
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  ): 5(لجدو 

جـــة الdليـــة  جـــة الdليـــة للمحـــو والد تبـــاط �ـــل فقـــرة مـــن فقـــرات ا�(ـــو �و مـــع الد رمعامــل ا ر رر لر
 لالس�بانة

  Fجابة

ة رقم العبا   ر
تباط ا�(و رمعامل ا   ر

تباط  رمعامل ا
جة الdلية   رالد

القيم 
  Fحتمالية

1  0.851**  0.616**  0.00  

2  0.775**  0.588**  0.00  

3  0.803**  0.647**  0.00  

4  0.816**  0.582**  0.00  

5  0.662**  0.505**  0.00  

6  0.870**  0.670**  0.00  

تباط دال إحصائيا عند مستو الداللة    *  gى
ً

  0.05ر

جة أعالهلاZ8دو  تباط ب]ن �ل فقرة من فقرات ا|5و ?و والد g ر يو�¤ أن معامالت لر ر
جـة الMليــة لالسـfبانة دالــة عنــد مـستو داللــة  ىالMليـة لــھ والد تبــاط )0.05(ر g ر، وتراوحـت معــامالت

ل، و¢ذلك �عت�z فقرات ا|5و ?و صادقة ملا وضعت لقياسھ)870 - 0.505(ب]ن    . ر

  ): 6(لجدو 
جــة الdليــة  جــة الdليــة للمحــو والد تبــاط �ــل فقــرة مــن فقــرات ا�(ــو الثــاEي مــع الد رمعامــل ا ر رر ر

 لالس�بانة
  Fجابة

ة رقم العبا   ر
تباط ا�(و رمعامل ا   ر

تباط  رمعامل ا
جة الdلية   رالد

القيم 
  Fحتمالية

1  0.647**  0.566**  0.00  

2  0.502**  0.452**  0.00  

3  0.645**  0.593**  0.00  

4  0.606**  0.578**  0.00  

5  0.778**  0.602**  0.00  

6  0.660**  0.602**  0.00  

7  0.761**  0.577**  0.00  
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  Fجابة
ة رقم العبا   ر

تباط ا�(و رمعامل ا   ر
تباط  رمعامل ا
جة الdلية   رالد

القيم 
  Fحتمالية

8  0.348**  0.282**  0.00  

9  0.534**  0.264**  0.00  

10  0.387**  0.280**  0.00  

11  0.707**  0.533**  0.00  

تباط دال إحصائيا عند مستو الداللة    *  gى
ً

  0.05ر

ـــل فقـــــرة مـــــن فقـــــرات ا|5ـــــو الثـــــا[ي أعـــــالهلاZ8ــــدو  ـــاط بـــــ]ن �ـ تبــ g ر يو�ـــــ¤ أن معـــــامالت ر
جـة الMليـة لالسـfبانة دالـة عنـد مـستو  جـة الMليـة لـھ والد ىوالد ر ، وتراوحـت معــامالت )0.05(داللـة ر

تباط ب]ن  gفقرات ا|5و الثا[ي صادقة ملا وضعت لقياسھ)0.778 - 0.348(ر �zر، و¢ذلك �عت.  

  ): 7(لجدو 
جــة الdليــة  جـة الdليــة للمحــو والد تبــاط �ــل فقــرة مـن فقــرات ا�(ــو الثالــث مــع الد رمعامـل ا ر رر ر

 لالس�بانة
Fجابة  

ة رقم العبا   ر
تباط ا�(و رمعامل ا   ر

تباط  رمعامل ا
جة الdلية   رالد

القيم 
  Fحتمالية

1  0.609**  0.523**  0.00  

2  0.763**  0.636**  0.00  

3  0.664**  0.536**  0.00  

4  0.129  0.071  0.083  

5  0.699**  0.589**  0.00  

6  0.532**  0.448**  0.00  

7  0.737**  0.639**  0.00  

8  0.692**  0.588**  0.00  

9  0.340**  0.265**  0.00  

10  0.730**  0.640**  0.00  

11  0.448**  0.299**  0.00  

تباط دال إحصائيا عند مستو الداللة    *  gى
ً

  0.05ر
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تبــــاط بــــ]ن �ــــل فقــــرة مــــن فقــــرات ا|5ــــو الثالــــث  g ــــدو أعــــاله يو�ــــ¤ أن معــــامالتZ8را ر ل
جـة  جة الMلية لـھ والد روالد قـم ) 0.05(ىستو داللـة  لالسـfبانة دالـة عنـد مـالMليـةر ة  رعـدا العبـا ) 5(ر
تباطCـــا   بالتـــا&� ال 0.05و0ـــ� قيمـــة أكzـــ� مـــن ) 0.083(بقيمـــة احتماليـــة ) 0.071(رحيـــث بلـــغ معامـــل ا

جـة الMليـة لالسـfبانة، وتراوحـت معــامالت  ة وا|5ـو الثالـث والد تبـاط قـو بـ]ن *ـذه العبـا ريوجـد ا ر رر ي
تباط ب]ن  g0.763 - 0.340(ر( �zرفقرات ا|5و الثالث صادقة ملا وضعت لقياسھ، و¢ذلك �عت.  

  ): 8(لجدو 

جــة الdليــة  جــة الdليــة للمحــو والد تبــاط �ــل فقــرة مــن فقــرات ا�(ــو الرا�ــع مــع الد رمعامــل ا ر رر ر
 لالس�بانة

  Fجابة

ة رقم العبا   ر
تباط ا�(و رمعامل ا   ر

تباط  رمعامل ا
جة الdلية   رالد

القيم 
  Fحتمالية

1  0.686**  0.075  0.00  

2  0.594**  0.302**  0.00  

3  0.717**  0.251**  0.00  

4  0.758**  0.084  0.00  

5  0.629**  0.230**  0.00  

6  0.701**  0.229**  0.00  

7  0.509**  0.039  0.00  

8  0.640**  0.123  0.00  

تباط دال إحصائيا عند مستو الداللة      *  gى
ً

  0.05ر

ـــاط بـــــ]ن �ـــــل فقـــــرة مـــــن فقـــــرات ا|5ـــــو الرا¯ـــــع لاZ8ــــدو أعـــــاله يو�ـــــ¤ أ تبــ g رن معـــــامالت ر
جــــة الMليــــة لــــھ دالــــة  ـــ]ن )0.05(ى مــــستو داللــــة عنــــدروالد تبــــاط بـ g 0.509(ر، وتراوحــــت معــــامالت - 

  .ر، و¢ذلك �عت�z فقرات ا|5و الرا¯ع صادقة ملا وضعت لقياسھ)0.758

  : ثبات أداة البحث

، باســـتخدام )Cronbach's alpha(نبـــاخ و احfـــساب معامـــل ألفـــا كرطرoـــقتـــم ذلـــك عـــن 
قم ) (SPSSال�zنامج gحصاÆي  ر و�انت النتائج كما �0 مب�نة �� اZ8دو   ) 10(ل
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  : 9  لجدو
نباخ لقياس ثبات Fس�بانة  و معامل ألفا كر

ات  را�(و  م معامل ألفا   رعدد العبا
نباخ   وكر

اســ  1 ات العليــا �ــ� �ليــة ال��بيــة رواقــع اســتخدام طالبــات الد
ــــ� الــــــتعلم القــــــائم ع"ــــــ!  ــــ56ابية �ــ لتطبيقــــــات ا58وســــــبة الــ

عات   واملشر
6  0.885  

ــــة   2 ـــة ال��بيــــ ـــا �ــــــــ� �ليـــــ اســــــــات العليــــ ــــــات الد ـــتخدام طالبــ راســــ
للتطبيقات أو املنصات ال>; تدعم ا58وسبة ال56ابية �� 

عات   والتعلم القائم ع"! املشر
11  0.824  

ــــــات   3 اســ ـــــة راتجا*ــــــــات طالبــــــــات الد ـــة ال��بيــــ ا �ــــــــ� �ليـــــ ــ العليـــــــ
ــــ� الــــــتعلم القــــــائم ع"ــــــ!  ــــ56ابية �ــ لتطبيقــــــات ا58وســــــبة الــ

عات   واملشر
11  0.777  

اســـات العليـــا �ـــ� �ليــــة   4 راملعوقـــات ال>ـــ; تواجـــھ طالبـــات الد
ال��بيـــة عنـــد اســـتخدام تطبيقـــات ا58وســـبة الـــ56ابية �ـــ� 

عات   والتعلم القائم ع"! املشر
8  0.810  

اسة   0.872  36  رالثبات الك%� ألداة الد

قم  ريت�¤ من النتائج املو�5ة �� جدو  نباخ لMل محو ) 10(ل رأن قيمة معامل ألفا كر و
ـــا بـــــ]ن  ــــfبانة تراوحـــــت مــ ـــع فقـــــرات gســــــfبانة )0.885 - 0.777(رمـــــن محـــــاو gسـ ، ب�نمـــــا بلغـــــت Z8ميــ

، و*ذا qع¥; أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا)0.872(
ً

.  

  :�ساليب lحصائية

باســــتخدام ?دوات gحــــصائية �حــــصاÆي  ) SPSS(  خــــالل برنـــامج  مــــنالبــــاحثت]نقامـــت 
  :التالية

ات  .1  . ، لوصف عينة البحثPercentages and frequenciesرال£سب املئوoة والتكرا
ن ال£سô; وgنحراف املعيار .2 ياملتوسط ا58ساnي والو  .ز
نباخ  .3  . ملعرفة ثبات فقرات gسfبانةCronbach’s alphaومعامل ألفا كر
ـــاط ب]�ســــو مع .4 تبـ نامــــل ا تبــــاط، وقــــد Pearson correlation coefficientر g جــــة ر لقيــــاس د ر

  .استخدمتھ الباحثة 58ساب �gساق الداخ"� لالسfبانة

  :إجراءات البحث

  :ًاتباعا 58دود البحث، ولإلجابة عن أسئل�hا أتبعت الباحثت]ن �جراءات التالية            

اسات السابقة .1  . لتحديد مشMلة البحث وأ*دافھ وأسئلتھرgطالع ع"! الد
 .يمراجعة ?دبيات السابقة واملقاالت والكتب العلمية لصياغة �طار النظر للبحث .2
 .التصميم ?و&� ألداة البحث، وعرضCا ع"! خ�zاء �� مجال تقنيات التعليم للتأكد من صدقCا .3
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جامعـة امللـك سـعود إلجــراء لا58ـصو ع"ـ! موافقـة ال�Zنـة الدائمـة ألخالقيــات البحـث العل�ـ; ب .4
 .البحث

ة �لية ال��بيـة بجامعـة امللـك الـسعود ل�5ـصو ع"ـ! إحـصائيات عـدد مجتمـع  .5 لالتواصل مع إدا ر
 .م2022 -*ـ 1443البحث للعام اZ8ام�� 

اسة للمشاركة ف¡hا ع�z ال�zيد gلك��و[ي اZ8ام�� للطالبات،  .6 ر[شر أداة البحث إ&! مجتمع الد
سائل التواصل gجتما  .Google formsب�zنامج )  تو��o- تلغرام-وا�ساب(�Å وو

 ).spss(جمع البيانات وتحليلCا ع�z برنامج ا58زم �حصائية  .7
ضع التوصيات واملق��حات �� ضو�hا .8  .واستخالص النتائج ومناقش�hا، و

  :نتائج البحث ومناقش1ا

لا�(ــو �و اســات العليــا �ــ� �ليــة ال��بيــة: ر  لتطبيقــات رواقــع اســتخدام طالبــات الد
عات   : وا+(وسبة ال*(ابية �� التعلم القائم ع%$ املشر

اسـات العليـا �ـ� �ليـة ال��بيـة لتطبيقــات  رولإلجابـة ع"ـ! سـؤال واقـع اسـتخدام طالبـات الد
عات، تـــــم حــــــساب املتوســـــطات وgنحرافــــــات الـــــ56ابيةا58وســـــبة  ــــائم ع"ــــــ! املـــــشر ــــتعلم القـ و �ــــــ� الـ

ات ا|5و ? ة من عبا oة لMل عبا راملعيا ر ر ، وجاءت النتائج كما تو�C5ا اZ8داو التاليةر لو   :ل

  10:  لجدو
ات ا�(و �و  اسة ع%$ عبا لاستجابات أفراد الد ر ر  ر

  ال��تJب  الفئة
Fنحراف 

  ياملعيار
الوسط 
  ا+(سا:ي

ة   م  رالعبا

  3.87  1.130  3  موافق
اســــتخدم تطبيقــــات ا58وســــبة الــــ56ابية 

�ع امل ة مشا ر�� إدا اتر   رقر
1  

  4.04  1.021  2  موافق
اســــتخدم تطبيقــــات ا58وســــبة الــــ56ابية 

  �� تبادل امللفات مع مجموع>;
2  

  3.66  1.207  6  موافق
اســــتخدم تطبيقــــات ا58وســــبة الــــ56ابية 

ض بالتعاو مع مجموع>; نإل[شاء العر   و
3  

  3.67  1.233  5  موافق
اعتمد ع"! تطبيقات ا58وسبة ال56ابية 

ع ��    أي وقتوملتا¯عة تقدم املشر
4  

  4.07  1.105  1  موافق
ــــظ  ــــــ56اnي 58فــــــــ ـــــــــزoن الــــــ ـ ـــــــتخدم التخــ اســـــ

ع املقر رامللفات اl8اصة بمشر   و
5  

  3.78  1.203  4  موافق
اســــتخدم تطبيقــــات ا58وســــبة الــــ56ابية 
للعمل املباشر ع"! املـسfندات و?[ـشطة 

  مع مجموع>;
6  

  رن�يجة ا�(و كdل  3.85  0.918  موافق
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قمالنتائج ر املو�5ة �� اZ8دو  ر، تظCر أن مستو املوافقة العام ع"! محو )11 (ل واقع (ى
اسات العليا �� �لية ال��بية لتطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم  راستخدام طالبات الد

عات ، ممـــا qـــش]� إ&ـــ! أن أفـــراد )5.00 مـــن 3.85(مرتفـــع، حيـــث بلـــغ املتوســـط ا58ـــساnي ) وع"ـــ! املـــشر
ـــة  ـــة )نموافقــــو(العينـ ، حيــــث تراوحــــت متوســـــطات ، ع"ــــ! الغالبيــ ات *ـــــذا ا|5ــــو رالعظ�ــــÝ مــــن عبــــا ر

ات ب]ن  ، و�0 متوسطات تقع �� الفئة الثانية من فئات ت�5يح املقياس، وال>; )3.66 - 4.07(رالعبا
  ).موافق(�ش]� إ&! 

ة  ع املقر(روقد حصلت عبا راستخدم التخزoن ال56اnي 58فظ امللفات اl8اصة بمشر ) و
، حيـث بلـغ  مـن بـ]حـساnيع"ـ! أع"ـ! متوسـط  ات ا|5ـو ?و لن عبـا ر و*ـو متوســط ) 5.00 مـن 4.07(ر

جة املوافقة  اسـات العليـا �ـ� �ليـة ال��بيـة qـستخدمن ) موافق(رqش]� إ&! د رممـا qع¥ـ; أن طالبـات الد
ع املقرال56اnيالتخزoن  ر 58فظ امللفات اl8اصة بمشر   . و

ة  ـــات ا58وســـــبة الـــــ56ابية �ـــــ� تبـــــادل(رب�نمـــــا حـــــصلت عبـــــا  امللفـــــات مـــــع اســـــتخدم تطبيقــ
جـــــة املوافقـــــة ) 5.00 مـــــن 4.04(ع"ـــــ! متوســـــط حـــــساnي بلـــــغ ) مجمــــوع>; ـــو متوســـــط qـــــش]� إ&ـــــ! د رو*ــ

اســــاتممــــا qع¥ــــ; أن طالبـــات ) موافـــق(  العليــــا �ـــ� �ليــــة ال��بيــــة qـــستخدمن تطبيقــــات ا58وســــبة رالد
  .ال56ابية �� تبادل امللفات مع ا|Zموعات اl8اصة hØن

ات ع"ـــ! متوســـط ات حـــسابية متفاوتـــة إال أن جميعCـــا مرتفعـــة روكمـــا حـــصلت بقيـــة العبـــا
ـــق(الداللـــــة  ـــث بلغـــــت *ـــــذه املتوســـــطات )�ـــــش]� إ&ـــــ! موافــ ات ) 3.66 - 3.67 - 3.78 3.87(، حيــ رلعبـــــا

ات ( �ع املقـر ة مـشا راستخدم تطبيقـات ا58وسـبة الـ56ابية �ـ� إدا ر  اسـتخدم تطبيقـات ا58وسـبة -ر
 اعتمد ع"! تطبيقـات ا58وسـبة -موع>; ال56ابية للعمل املباشر ع"! املسfندات و?[شطة مع مج

ع �� أي وقت   . ع"! التوا&�) وال56ابية ملتا¯عة تقدم املشر

ة  ـــا ض بالتعــــــاو مـــــــع (رأمــــــا عبـــ ــــر ـــبة الــــــ56ابية إل[ــــــشاء العـــ ـــتخدم تطبيقــــــات ا58وســــ ناســــ و
، و*ـذا املتوسـط بـالرغم مــن )3.66(فقـد حـصلت ع"ـ! أد[ـى متوسـط حـساnي، حيـث بلـغ ) مجمـوع>;

ات ) موافـق(]� إ&ـ! أن داللتـھ مرتفعـة �ـش ة �عتzـ� أد[ـى عبــا رإال أنـھ بحـسب أفـراد العينـة فCـذه العبـا ر
ض بالتعــــاو مــــع تطبيقــــاتر*ـــذا ا|5ــــو بمــــا qع¥ـــ; أن اســــتخدم  ن ا58وســـبة الــــ56ابية إل[ــــشاء العـــر و

اسـات العليـا �ـ�  رمجموع>; qعت�z آخر استخدامات تطبيقات ا58وسبة ال56ابية لـدى طالبـات الد
  .�لية ال��بية

ة ىو�عــــز  ـــا رحــــصو عبـ ع (ل ـــة بمــــشر واســــتخدم التخــــزoن الــــ56اnي 58فــــظ امللفــــات اl8اصـ
 حساnي، إ&! أن الطالبات qستخدمن التخزoن ال56اnي خوفا من فقدان متوسطع"! أع"! ) راملقر

ً

لامللفــات نfيجــة حــدوث عطــل مفــا�� باCZ8ــاز، وأيــضا لــسCولة الوصــو إ&ــ! امللفــات وتبادلCــا مــن أي 
ً

oو�ش نجCاز دو ا58اجة إ&! الر اسة أبابط]ن والد رجوع CZ8از مع]ن، وتتفق نfيجة *ذا ا|5و مع د ر ر
ال>ـــ; توصــــلت نتائجCــــا إ&ــــ! أن ا58وســــبة الــــ56ابية �ــــ� تخــــزoن امللفــــات والواجبــــات حظيــــت ) 2021(

اســـة ع"ـــ! تـــوف]� êـــ5ابة  جـــة كب]ـــ�ة �ـــ� مجـــاالت توظيـــف ا58وســـبة الـــ56ابية، وكمـــا أوصـــت الد ربد ر
  . خزo£ية �افيةخاصة مجانية لMل طالبة ¯سعة ت

اسة تو¢اي  روتتفق ايضا مع د ً)Tubay, 2021 ( ال>; *ـدفت إ&ـ! تحديـد العوامـل ال>ـ; تـؤثر
ـــزoن الــــ56اnي �ــــ� جامعــــة خاصــــة بــــالفلب]ن،  �ــــ� gســــتخدام الفع"ــــ� ألنظمــــة التخـ ع"ــــ! نيــــة الطــــالب 

ـــــا�Å مثــــــل اســــــة إ&ــــــ! أن عامــــــل ?داء والتــــــأث]� gجتمـ Cولة تبــــــادل امللفــــــات وســــــ: روتوصــــــلت نتــــــائج الد
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 كلية التربية بالقاهرة
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، لCـــا اثـــر كب]ـــ� �ـــ� نيـــة اســـتخدام الطـــالب للتخـــزoن الـــ56اnي، وoـــر الطـــالب أن واجبـــاhÇم  ىالوصـــو ل
اhÇا واكمالCا بفعالية وكفاءه باستخدام التخزoن ال56اnي   .رالفردية أو اZ8ماعية يمكن ادا

اســة كرoا�وفـا  روكمـا اتفقـت نfيجـة *ــذا ا|5ـو مـع د ال>ـ; تناولــت  ) ( Kiryakova, 2017ر
اســـة أن ل�5وســـبة الـــ56ابية مزايـــا ر خـــدمات ا58وســـبة الـــ56ابية �ـــ� التعلـــيم، وأظCـــرت نfيجـــة الد

hÇا ع"ــــ!  ئ�ــــسية و0ــــ� قــــد رمزايــــا  ـــا مــــشاركةر ن امللفــــات والتعــــاو الــــذي يزoــــد مــــن إنتاجيــــة الطــــالب، كمـ
ة ع"! الوصو إ&! امللفات ا|lزنة �� أي وقـت وأي مMـان عzـ�  لتتضمن مزايا التخزoن ال56اnي القد ر

ات متنوعــة 58فــظ أنــواع مختلفــة مــن امللفــات ?جCــ رزة ا|lتلفــة، وأن التخــزoن الــ56اnي يــوفر خيــا
  .نومشارك�hا والتعاو ف¡hا لتحقيق قدر أك�z من الكفاءة و�نتاجية Z8ميع ?[شطة التعليمية

اســات العليــا �ــ� �ليــة ًالتطبيقــات �ك±ــ� اســتخداما بــ�ن : را�(ــو الثــاEي رطالبــات الد
عاتال��بية ��    : والتعلم القائم ع%$ املشر

ا  اسـات العليـ رولإلجابة ع"! سؤال تطبيقات ا58وسبة ال56ابية ?ك=� استخدما ب]ن طالبـات الد ً

ة ال��بيـة�ـ� �ليــة  oـة لMــل عبــا عات، تــم حــساب املتوسـطات وgنحرافــات املعيا ر �ــ� الــتعلم القـائم ع"ــ! املـشر ر و
ات ا|5و الثا[ي، وجاءت النتائج كما رمن عبا   :ل تو�C5ا اZ8داو التاليةر

  : 11 لجدو

ات ا�(و الثاEي اسة ع%$ عبا راستجابات أفراد الد ر  ر

  ال��تJب  الفئة
Fنحراف 

  ياملعيار
الوسط 
  ا+(سا:ي

ة   م  رالعبا

  2.93  1.329  9  محايد
 إل[ـــشاء Google Slideاســـتخدم تطبيـــق 

ض مع مجموع>;   والعر
1  

  3.35  1.377  6  محايد
 للتعــديل Google Docsسـتخدم تطبيــق ا

ع املقر اZ8ما�Å مع مجموع>;  رع"! مشر   و
2  

  3.76  1.305  5  موافق
 OneDrive اســــتخدم أداة أو تطبيــــق

ع املقـر اZ8مـا�Å مـع  ر58فـظ ملفـات مـشر و
  مجموع>;

3  

  4.02  1.147  3  موافق
 Google Drive اسـتخدم أداة أو تطبيـق

  ملشاركة امللفات مع مجموع>;
4  

  3.07  1.400  7  محايد
58فــظ ملفــات  iCloud اســتخدم تطبيــق

ع املقر اZ8ما�Å مع مجموع>; رمشر   و
5  

  3.81  1.262  4  موافق
 Google Drive اسـتخدم أداة أو تطبيـق

ع املقـر اZ8مـا�Å مـع  ر58فـظ ملفـات مـشر و
  مجموع>;

6  
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  ال��تJب  الفئة
Fنحراف 

  ياملعيار
الوسط 
  ا+(سا:ي

ة   م  رالعبا

  2.87  1.406  10  محايد
58فظ ملفات  Dropbox استخدم تطبيق

ع املقر اZ8ما�Å مع مج رمشر   موع>;و
7  

  4.13  1.199  2  موافق
ســـال برoـــد  Gmail اســـتخدم تطبيـــق رإل

  الك��و[ي ا&! مجموع>;
8  

  3.04  1.548  8  محايد
ســال برoــد  Hotmail اســتخدم تطبيــق رإل

  الك��و[ي ا&! مجموع>;
9  

  4.21  1.154  1  موافق
ســال برoــد  Outlook اســتخدم تطبيــق رإل

  الك��و[ي ا&! مجموع>;
10  

  2.33  1.1788  11  محايد
 Google Workspace اسـتخدم تطبيــق

  إل[شاء املCام مع مجموع>;
11  

  رن�يجة ا�(و كdل  3.35  0.791  محايد

قــــم  ر النتـــائج املو�ــــ5ة �ـــ� اZ8ــــدو  ر، تظCـــر أن مــــستو املوافقــــة العـــام ع"ــــ! محــــو )12(ل ى
اســات العليــا �ــ� �ليــة ال��بيــة للتطبيقــات أو املنــصات ال>ــ; تــدعم ا58وســبة(  راســتخدام طالبــات الد

عات  مـــن 3.35(متوســـط، حيـــث بلـــغ املتوســـط ا58ـــساnي ) والـــ56ابية �ـــ� الـــتعلم القـــائم ع"ـــ! املـــشر
، )نمحايــدو(، ممـا qــش]� إ&ــ! أن أفــراد العينـة )5.00 ات *ــذا ا|5ــو ر، ع"ــ! الغالبيــة العظ�ـÝ مــن عبــا ر

ات ب]ن  ثة ، و�0 متوسطات تقع �� الفئة الثانية الثال)2.33 - 4.21(رحيث تراوحت متوسطات العبا
  ).موافق، محايد، غ]� موافق(والرا¯عة من فئات ت�5يح املقياس، وال>; �ش]� إ&! 

ة  ســـال برoـــد الك��و[ـــي ا&ـــ! مجمـــوع>;Outlookاســـتخدم تطبيـــق (رحيــث حـــصلت عبـــا ) ر إل
ات ا|5ـو الثـا[ي، حيـث بلـغ حساnيع"! أع"! متوسط  ر من ب]ن عبـا و*ـو متوسـط ) 5.00 مـن 4.21(ر

جـــــة املوافقــــــة  ـــق ¯ــــــشدةم(رqـــــش]� إ&ــــــ! د ــــ; أن تطبيـــــق ) وافــ  أك=ــــــ� التطبيقــــــات أو Outlook)(ممـــــا qع¥ــ
اسات العليا �� �لية ال��بية راملنصات ال>; تدعم ا58وسبة ال56ابية استخداما لدى طالبات الد

ً
 .  

ة  ــــق (روحـــــصلت عبـــــا ـــي ا&ـــــ! مجمـــــوع>;Gmailاســـــتخدم تطبيـ ــــد الك��و[ــ ســـــال برoـ ع"ـــــ! ) ر إل
جـة املوافقـة و*و مت) 5.00 من 4.13(يمتوسط حساnي qساو  ممـا qع¥ـ; ) موافـق(روسط qش]� إ&ـ! د

ثـــا[ي أك=ـــ� التطبيقـــات أو املنـــصات ال>ــ; تـــدعم ا58وســـبة الـــ56ابية اســـتخداما ) Gmail(أن تطبيــق 
ً

اسات العليا �� �لية ال��بية   .رلدى طالبات الد

ات حـــصلت ع"ـــ! متوســـطات حـــسابية متفاوتـــة ¯عـــضCا مرتفعـــة الداللـــة  روأمـــا بقيـــة العبـــا
 - 3.81 - 4.02(، حيـــث بلغـــت *ـــذه املتوســـطات )محايـــد( متوســـط الداللـــة ÙخـــرضCا وnعـــ) موافـــق(

  . ع"! التوا&�) 2.87 - 2.93 - 3.04 - 3.07 - 3.35 - 3.76

ة  فقـــد )  إل[ـــشاء املCـــام مـــع مجمـــوع>;Google Workspaceاســـتخدم تطبيـــق (روأمـــا عبـــا
، حيـــــث بلـــــغ  ـــذا ا|5ـــــو ـــساnي �ـــــ� *ــ ـــذا املتوســـــط داللتـــــھ ، و)2.33(رحـــــصلت ع"ـــــ! أد[ـــــى متوســـــط حــ *ــ
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ات *ـذا ) موافقغ]� (منخفضة �ش]� إ&!  ة �عتzـ� أد[ـى عبـا رإال أنھ بحـسب أفـراد العينـة فCـذه العبـا ر
أقـل التطبيقـات أو املنـصات ال>ـ; تـدعم ا58وسـبة  Google workspaceرا|5و مما qع¥; أن تطبيق 

اسات العليا �� �لية ال��بية رال56ابية استخداما لدى طالبات الد
ً

.  

ة  رو�عــــز نfيجــــة حــــصو عبــــا ل ـــي ا&ـــــ! Outlookاســـــتخدام تطبيــــق ( ى ســــال برoــــد الك��و[ـ ر إل
*ـــو املعتمـــد الرســـ�; �ـــ� جامعـــة امللـــك ســـعود للتواصـــل عzـــ� ) Outlook( إ&ـــ! أن تطبيـــق ) مجمـــوع>;

�س   .رال�zيد gلك��و[ي ب]ن الطالبات و¢]ن أعضاء *يئة التد

ـــات الــــسابقة ال>ـــــ; تناولــــت اسـ ـــر فاعليــــة تطبيقــــات ا58وســـــبة روع"ــــ! الــــرغم مــــن أن الد  أثـ
عات اعتمــدت ع"ــ! تطبيقــات شــركة  الــ56ابية؛ ) Google(والــ56ابية �ــ� الــتعلم القــائم ع"ــ! املــشر

ان : ألhÎا شاÆعة gستخدام ب]ن الطلبة مثل اسة املو زد ال>; توصلت نتائجCا إ&ـ! وجـود أثـر ) 2020(ر
ـــــبة الــــــ56ابية الfــــــش ـــــات ا58وسـ ـــا لتوظيــــــف تطبيقـ ـــم تر¢وoـــ ـــــائم ع"ــــــ! ًكب]ــــــ� ومCـــ ــــتعلم القـ اركية �ــــــ� الــ

اضـيات  ات التصميم التعلي�;، وأن الطالبـات  عات �� تنمية اZ8وانب املعرفية ?دائية ملCا راملشر ر و
عات وتماما عن توظيف تطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر ً .  

اســة ا58ــسن  امCا �ـــ� الســتخد) Google(ال>ـــ; اعتمــدت ع"ــ! تطبيقـــات شــركة ) 2016(رود
اسة، وتوصلت  ي إ&! وجود أثر لتطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� اZ8انب املعر�� واملCار نتائجCارالد

عات لدى طالب �لية ال��بية بجامعة اl8رطوم   .و�� التعلم القائم ع"! املشر

رإال أن نfيجة *ذا ا|5و أظCرت تطبيق مختلـف شـاÆع gسـتخدام، وتتفـق *ـذه النfيجـة 
اسـة شـاك] دم]ـ� رمـع د ال>ـ; *ـدفت إ&ـ! التعـرف ع"ـ! أدوار ) Çakiroglu & Erdemir 2019(ر�وغلو وإ

عات عzـــــ� تطبيقـــــات  ـــ! املـــــشر ــــ! الـــــتعلم القـــــائم ع"ــ ــــشطة التـــــصميم بنـــــاء ع"ـ ــــالب �ـــــ� أ[ـ واملعلـــــم والطـ ً

ـــ! اســــتخدام تطبيــــق  اســــة إ&ـ للتواصــــل بــــ]ن  ) Outlook( را58وســــبة الــــ56ابية، وتوصــــلت نتــــائج الد
عالطالب إلنجاز مCام خط   .وة عمل املشر
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ــــو الثالــــــث ــــات : را�(ـ ــة ال��بيــــــة لتطبيقــ ــ� �ليــــ ــ ــا �ــ ــ ــــات العليــ اســ ــــات الد ــــات طالبــ راتجا-ــ
عات   : وا+(وسبة ال*(ابية �� التعلم القائم ع%$ املشر

ــــا �ـــــ� �ليـــــة ال��بيـــــة لتطبيقــــــات  ع"ـــــ! ســـــؤال ولإلجابـــــة اســـــات العليـ ـــات طالبـــــات الد راتجا*ــ
ــــائم ع"ــــــ ــــتعلم القـ عاتا58وســـــبة الـــــ56ابية �ــــــ� الـ ، تـــــم حــــــساب املتوســـــطات وgنحرافــــــات و! املـــــشر

ات ا|5و الثالث، وجاءت النتائج كما تو�C5ا اZ8داو التالية ة من عبا oة لMل عبا لاملعيا ر ر ر   :ر

  12: لجدو

ات ا�(و الثالث  اسة ع%$ عبا راستجابات أفراد الد ر  ر

  ال��تJب  الفئة
Fنحراف 

  ياملعيار
الوسط 
  ا+(سا:ي

ة   م  رالعبا

  3.56  1.239  8  محايد
تمك¥ـ; تطبيقــات ا58وســبة الــ56ابية مــن 
oة من عـضو  را58صو ع"! مالحظات فو ل

ع املقر �س حو مشر ر*يئة التد و ل   ر
1  

  3.80  1.156  6  موافق
�ـــساعد[ي تطبيقـــات ا58وســـبة الـــ56ابية 
ـــن مـــــن املـــــشاركة  ع"ـــــ! تنظـــــيم وق>ـــــ; ألتمكــ

  والتفاعل مع مجموع>;
2  

  4.18  1.010  1  موافق

ـــة  أشـــــعر باالطمئنــــــان كعــــــضو �ــــــ� مجموعـــ
عمــــل �عــــاو[ي وذلــــك ألن أي �غي]ــــ�ات ع"ــــ! 
ــــــــا وال  ـــــــظ تلقائيـــ ـــــاو[ي تحفــــ ـــ ع التعـــ ـــــــشر املــــ

ً
و

   تضيع

3  

غ]� 
  موافق

11  1.200  2.12  
أعتقــد أن اســـتخدام تطبيقــات ا58وســـبة 

  نال56ابية hÇدر وق>; دو أي فائدة
4  

  4.01  0.951  5  موافق
ســـاعدت¥; تطبيقـــات ا58وســـبة الـــ56ابية 
ـــع  ــــــــ ـــل مـــ ــــــــ ــــــة التواصـــ ــــ ــــــسCيل وتنميــــ ــــــ! �ــــــــ ع"ــــــــ

  مجموع>;
5  

  3.64  1.191  7  موافق
ـــــت  ــــــصال باإلن��نـــ ــــــن انقطــــــــاع gتــ ـــق مــ أقلـــــ
ـــــبة  ــــــات ا58وســـــــــ ـــاد تطبيقــــــــ ـ ـــــــ ــــــــــس�ب اعتمـــ ¯ــــ

   ال56ابية عليھ
6  

  4.02  1.016  4  موافق
�ـــساعد[ي تطبيقـــات ا58وســـبة الـــ56ابية 
ـــع  ع مــــــ ـــــــ! املـــــــــشر ــــ� العمـــــــــل ال��ام¥ـــــــــ; ع"ــ و�ــــ

  مجموع>;
7  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أكتوبر، )1(، الجزء ) 196: (العدد

 

 

391 

  ال��تJب  الفئة
Fنحراف 

  ياملعيار
الوسط 
  ا+(سا:ي

ة   م  رالعبا

  4.06  0.926  3  موافق
دام تطبيقــات ا58وســبة الــ56ابية اســتخ

ا�ي التقنية   رسا*م �� تنمية الكث]� من مCا
8  

  3.12  1.352  10  محايد
ـــــ�  أشــــــعر بـــــــاl8وف مــــــن فقـــــــدان ملفــــــا�ي �ــ

  التخزoن ال56اnي
9  

  4.09  0.9135  2  موافق
�ـــساعد[ي تطبيقـــات ا58وســـبة الـــ56ابية 
ـــــ�  ــــت مــــــــع مجمــــــــوع>; �ـــ ــــ� اختــــــــصار الوقــــ �ــــ

ع    والعمل ع"! املشر
10  

  3.54  1.180  9  محايد
ـــــ�  ـــــا�ي �ـــ ـــديل ملفـــ ــــــتم �عـــــ أخــــــــ�_Ý مــــــــن أن يــ
تطبيقــــات ا58وســــبة الـــــ56ابية مــــن قبـــــل 

  أحد أفراد ا|Zموعة عن طرoق اl8طأ
11  

  رن�يجة ا�(و كdل  3.65  0.618  موافق

قــــم  ر النتـــائج املو�ــــ5ة �ـــ� اZ8ــــدو  ر، تظCـــر أن مــــستو املوافقــــة العـــام ع"ــــ! محــــو )13(ل ى
اساتاتجا*ات طالبات ( �لية ال��بية لتطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم  العليا �� رالد

عات ، ممـــا qـــش]� إ&ـــ! أن أفـــراد )5.00 مـــن 3.65(مرتفـــع، حيـــث بلـــغ املتوســـط ا58ـــساnي ) وع"ـــ! املـــشر
ـــة  ، حيــــث تراوحــــت متوســـــطات )نموافقــــو(العينـ ات *ـــــذا ا|5ــــو ـــة العظ�ــــÝ مــــن عبــــا ر، ع"ــــ! الغالبيــ ر

ات بــــ]ن  ات تقــــع �ــــ� الفئــــة الثانيــــة والثالثــــة والرا¯عــــة مــــن فئــــات ، و0ــــ� متوســــط)2.12 - 4.18(رالعبــــا
  ). موافق، محايد، غ]� موافق(ت�5يح املقياس، وال>; �ش]� إ&! 

ة  أشـــعر باالطمئنـــان كعـــضو �ـــ� مجموعـــة عمـــل �عـــاو[ي وذلـــك ألن أي (روقـــد حـــصلت عبـــا
ع التعاو[ي تحفظ تلقائيا وال تضيع �غي]�ات ع"! املشر

ً
ات ع"! أع"! متوسط حساnي من ب) و ر]ن عبا

جة املوافقة ) 5.00 من 4.18(را|5و الثالث، حيث بلغ  ممـا qع¥ـ; ) موافق(رو*و متوسط qش]� إ&! د
ع  ـــل �عـــــاو[ي وذلـــــك ألن أي �غي]ـــــ�ات ع"ـــــ! املـــــشر ـــة عمــ �ـــــ� مجموعــ وأن الـــــشعو باالطمئنـــــان كعـــــضو  ر

لالتعـــاو[ي تحفــــظ تلقائيــــا وال تـــضيع *ــــو أو اتجــــاه
ً

اســــات العليـــا �ــــ� �ليــــة  ال��بيــــة ر لـــدى طالبــــات الد
عات   . ولتطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر

ة  ــا حــــصلت عبــــا �ــــساعد[ي تطبيقــــات ا58وســــبة الــــ56ابية �ــــ� اختــــصار الوقــــت مــــع (روكمــ
عع"!مجموع>; �� العمل  و*و متوسط qش]� إ&! ) 5.00 من 4.09(ع"! متوسط حساnي بلغ ) و املشر

جة املوافقة  ساعد[ي تطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� اختصار الوقت مع مما qع¥; أن �) موافق(رد
ع *ـــو ثـــا[ي اتجـــاه اســـات العليـــا �ـــ� �ليـــة ال��بيـــة ومجمـــوع>; �ـــ� العمـــل ع"ـــ! املـــشر ر لـــدى طالبـــات الد

عات   .ولتطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر



 
واقع استخدام طالبات الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة 
الملك سعود لتطبيقات الحوسبة السحابية في التعلم القائم على 

 المشروعات واتجاهاتهن نحوها

  شيخه سعيد العتيبي / أ
  مها دمحم الحربي / د

 

 

392 

ات فقد حصلت ع"! متوسطات حسابية متفاوتة ¯عضCا  ) موافـق(مرتفعة الداللـة روأما بقية العبا
 3.80 -  4.01 - 4.02 - 4.06(، حيث بلغت *ذه املتوسطات )محايد(وnعضCا Ùخر متوسط الداللة 

  . ع"! التوا&�) 3.12 - 3.54 - 3.56- 3.64 -

ة  نأعتقـد أن اسـتخدام تطبيقـات ا58وسـبة الـ56ابية hÇـدر وق>ـ; دو (رب�نمـا حـصلت عبـا
، حيــــث بلـــغ ع"ـــ! أد[ــــى متوســـط حــــساnي ) أي فائـــدة ، و*ــــذا املتوســـط داللتــــھ )2.12(ر�ـــ� *ــــذا ا|5ـــو

ات *ـذا ) غ]� موافق(منخفضة �ش]� إ&!  ة �عتzـ� أد[ـى عبـا رإال أنھ بحـسب أفـراد العينـة فCـذه العبـا ر
ة  را|5ــو ممــا qع¥ــ; أن عبــا ال ) ناســتخدام تطبيقــات ا58وســبة الــ56ابية hÇــدر وق>ــ; دو أي فائــدة(ر

اســـات العتمثـــل اتجـــاه  ليــــا �ـــ� �ليـــة ال��بيـــة لتطبيقــــات ا58وســـبة الـــ56ابية �ـــ� الــــتعلم رطالبـــات الد
عات   .ن، إذ أhÎم غ]� موافقو عل¡hاوالقائم ع"! املشر

ــ! أن الطالبــــات موافقـــات ع"ــــ! اســــتخدام  ت إ&ــ روتـــر الباحثــــة أن نتـــائج *ــــذا ا|5ــــو أشـــا ر ى
ات ال>ــ; حــ عات، وأن العبــا �ــ� الــتعلم القــائم ع"ــ! املــشر رتطبيقــات ا58وســبة الــ56ابية  صلت ع"ــ! و

جــــات متفاوتــــة �انــــت تتعلــــق بــــاl8وف مــــن انقطــــاع �ن��نــــت ¯ــــس�ب اعتمــــاد تطبيقــــات ا58وســــبة  رد
ال56ابية عليھ، وفقدان البيانـات والتعـديل مـن قبـل أحـد أفـراد ا|Zموعـة ع"ـ! امللفـات عـن طرoـق 

يـة اl8طأ، وال>; تمثل أحد التحديات ال>; تواجھ استخدام تطبيقـات ا58وسـبة الـ56ابية �ـ� العمل
  ).Agrawal, 2020(التعليمية 

ان  اســــــة املــــــو ــــو مــــــع د ـــــذا ا|5ــ زوتتفــــــق نfيجــــــة *ـ ال>ــــــ; توصــــــلت نتائجCــــــا إ&ــــــ! أن ) 2020(رر
ـــــائم ع"ــــــ!  ــــتعلم القـ ـــــ56ابية �ــــــ� الــ ـــــف تطبيقــــــات ا58وســــــبة الـ اضــــــيات تمامــــــا عــــــن توظيـ ًالطالبــــــات  ر

عات اسة أبو حكمة . واملشر متوسـط نحـو ال>; توصلت نتائجCا إ&ـ! وجـود اتجـاه إيجـاnي ) 2019(رود
راستخدام طالب �لية ال��بية �� جامعة أم القر لتطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� مقر تكنولوجيا  ى

  .التعليم
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اسـات العليــا �ـ� �ليـة ال��بيـة عنــد : را�(ـو الرا�ـع راملعوقـات ال³ــ4 تواجـھ طالبـات الد
ع   :اتواستخدام تطبيقات ا+(وسبة ال*(ابية �� التعلم القائم ع%$ املشر

اســات العليـا �ـ� �ليــة ال��بيـة عنــد  رولإلجابـة ع"ـ! ســؤال املعوقـات ال>ـ; تواجــھ طالبـات الد
عات، تـم حـساب املتوسـطات  واستخدام تطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املـشر

ات ا|5ـو الرا¯ـع، وجـاءت النتـائج كمـا تو�ـC5ا اZ8ـداو ة مـن عبـا oـة لMـل عبـا روgنحرافـات املعيا ر ر ل ر
  :التالية

  13: لجدو

ات ا�(و الرا�ع  اسة ع%$ عبا راستجابات أفراد الد ر  ر

  ال��تJب  الفئة
Fنحراف 

  ياملعيار
الوسط 
  ا+(سا:ي

ة   م  رالعبا

  3.43  1.212  5  محايد
ـــــــات  ــــو تطبيقــــــــ ـــــــــ ـــة حــ ـــــ ـــ ــــــة املعرفــــ ــــــــ لمحدوديـ

  ا58وسبة ال56ابية
1  

  3.42  1.183  6  محايد
 عــــا&� الــــسرعة عــــدم تــــوفر اتــــصال إن��نــــت

   ¯شMل دائم
2  

  3.36  1.183  8  محايد
ـــــضاء ا|Zموعــــــة مــــــن مـــــــشاركة  تخــــــوف أعـ
ـــــبة  ــــــــ ــــــــــات ا58وســــ ـــ! تطبيقـــــــ ــــــــ ـــــــاhÇم ع"ــــــ ــــــــ بيانــ

  ال56ابية
3  

  3.40  1.205  7  محايد
ــــــــات  ــــــتخدام تطبيقـــ ات اســـــ ـــــــــا رضـــــــــــعف مCــ

  ا58وسبة ال56ابية
4  

  3.51  1.220  3  محايد
محدوديــــة الــــسعة التخزo£يــــة ا|Zانيــــة �ــــ� 

  56ابيةتطبيقات ا58وسبة ال
5  

  3.49  1.16  4  محايد
ــــضاء ا|Zموعــــــــة مـــــــــن  ــــــض أعـــــ مقاومــــــــة ¯عــ

  استخدام تطبيقات ا58وسبة ال56ابية
6  

  3.66  1.120  2  موافق
�س  ــــــتخدام عـــــــضو *يئـــــــة التـــــــد رعـــــــدم اسـ

  لتطبيقات ا58وسبة ال56ابية
7  

  3.68  1.204  1  موافق
ـــــو تطبيقـــــــات  �oيـــــــة حــ ـــــ�امج التد ــــة الzــ لقلـــ ر

  ا58وسبة ال56ابية
8  

  رن�يجة ا�(و كdل  3.50  0.778  محايد

قــــم  ر النتـــائج املو�ــــ5ة �ـــ� اZ8ــــدو  ر، تظCـــر أن مــــستو املوافقــــة العـــام ع"ــــ! محــــو )14(ل ى
اسات العليـا �ـ� �ليـة ال��بيـة عنـد اسـتخدام تطبيقـات ا58وسـبة ( راملعوقات ال>; تواجھ طالبات الد
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عات  مـــن 3.50 (متوســـط، حيـــث بلـــغ املتوســـط ا58ـــساnي) والـــ56ابية �ـــ� الـــتعلم القـــائم ع"ـــ! املـــشر
، )نمحايــدو(، ممـا qــش]� إ&ــ! أن أفــراد العينـة )5.00 ات *ــذا ا|5ــو ر، ع"ــ! الغالبيــة العظ�ـÝ مــن عبــا ر

ات بـــــ]ن  ، و0ـــــ� متوســـــطات تقـــــع �ـــــ� الفئـــــة الثانيـــــة )3.36 - 3.68(رحيـــــث تراوحـــــت متوســـــطات العبـــــا
  ). موافق، محايد(والثالثة من فئات ت�5يح املقياس، وال>; �ش]� إ&! 

ة  �oيـــة حـــو تطبيقـــات ا58وســـبة الـــ56ابية(روحـــصلت عبـــا لقلـــة الzـــ�امج التد ع"ـــ! أع"ـــ! ) ر
ات ا|5ـو الرا¯ــع، حيـث بلـغ  رمتوسـط حـساnي مـن بـ]ن عبـا و*ـو متوسـط qـش]� إ&ــ! ) 5.00 مـن 3.68(ر

جة املوافقة  �oيـة حـو تطبيقـات ا58وسـبة الـ56ابية *ـو ) موافق(رد لمما qع¥; أن قلة ال�zامج التد ر
ـــھ  ـــات العليـــــا �ــــ� �ليــــة ال��بيـــــة عنــــد اســــتخدام تطبيقـــــات أ*ــــم املعوقــــات ال>ــــ; تواجــ اسـ رطالبــــات الد

عات   . وا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر

ة  ــــصلت عبــــــــا ـــــا حــــ ــــــات ا58وســــــــبة (روكمــ �س لتطبيقــ ــــــد ــــــة التــ ــــــضو *يئـ رعـــــــدم اســــــــتخدام عــ
جــة املوافقـــة ) 5.00 مـــن 3.66(يع"ـــ! متوســط حـــساnي qــساو ) الــ56ابية رو*ــو متوســـط qــش]� إ&ـــ! د

�س لتطبيقات ا58وسبة الـ56ابية *ـو ثـا[ي ) فقموا( رمما qع¥; أن عدم استخدام عضو *يئة التد
ـــھ  ـــات العليـــــا �ــــ� �ليــــة ال��بيـــــة عنــــد اســــتخدام تطبيقـــــات أ*ــــم املعوقــــات ال>ــــ; تواجــ اسـ رطالبــــات الد

عات   .وا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر

ـــة  اتوأمـــــا بقيــ ـــا ة متفاوتـــــة ¯عـــــضCا مرتفعـــــة  فقـــــد حـــــصلت ع"ـــــ! متوســـــطات حـــــسابيرالعبــ
 - 3.51(، حيــث بلغــت *ــذه املتوســطات )محايــد(وnعــضCا Ùخــر متوســط الداللــة ) موافــق(الداللــة 

  . ع"! التوا&�) 3.40 - 3.42 - 3.43 - 3.49

ة  ــــا ـــا حـــــصلت عبـ تخــــــوف أعـــــضاء ا|Zموعـــــة مـــــن مــــــشاركة بيانـــــاhÇم ع"ـــــ! تطبيقــــــات (روكمــ
، حيــث بلـغ ع"ـ! أد[ــى متوسـط حــساnي �ـ�) ا58وسـبة الــ56ابية ، و*ــذا املتوســط )3.36(ر *ــذا ا|5ـو

ات *ذا ) محايد(داللتھ متوسطة �ش]� إ&!  ة �عت�z أد[ى عبا رإال أنھ بحسب أفراد العينة فCذه العبا ر
ة  را|5ــــو ممــــا qع¥ــــ; أن أفــــراد العينــــة محايــــدو تجــــاه عبــــا ن تخــــوف أعــــضاء ا|Zموعــــة مــــن مــــشاركة (ر

  .نال qستطيعو �جابة عل¡hاو) بياناhÇم ع"! تطبيقات ا58وسبة ال56ابية

ـــات  رو�عـــــز نfيجـــــة *ـــــذا ا|5ـــــو إ&ـــــ! أن الطالبـــــات يـــــواجCن صـــــعو¢ة �ـــــ� اســـــتخدام تطبيقــ ى
ات وgستفادةا58وسبة ال56ابية  ات، أي أhÎـن بحاجـة إ&ـ! دو �ع املقـر ة مـشا ر من مم]�اhÇـا �ـ� إدا ر ر ر

�oيـــة حـــو تطبيقـــات ا58وســـبة الـــ56ابية وطـــر اســـتخدامCا وgســـتفادة مhiـــا  قتد ل بالـــشMل ?مثـــل، ر
oو�ش  اســـة أبـــابط]ن والـــد روتتفـــق نfيجـــة *ـــذا ا|5ـــو مـــع د ر ال>ـــ; توصـــلت نتائجCـــا إ&ـــ! عـــدم ) 2021(ر

�oيـــة �ـــ� ا58وســـبة الـــ56ابية  رالـــو�Å بأ*ميـــة تطبيقـــات ا58وســـبة الـــ56ابية، وعـــدم تـــوفر بـــرامج تد
 طالبــات وكيفيــة توظيفCــا �ــ� التعلــيم، تمثــل معوقــات لتوظيــف تطبيقــات ا58وســبة الــ56ابية لــدى

جة كب]�ة   .رجامعة شقراء بد

اسة قطران  روكما تتفق ايضا مع د ىال>; توصلت نتائجCا إ&! أن مستو معوقات ) 2019(ً
ـــال، وال>ــــ; تــــضمنت عــــدم  ٍاســــتخدام طــــالب اZ8امعــــات اليمنيــــة ل�5وســــبة الــــ56ابية �ــــ� التعلــــيم عـ

�س�ZÕيع أعضاء *يئة    . ع"! استخدام تطبيقات ا58وسبة ال56ابيةرالتد
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  : لتوصياتا

ومم]ـــــ�ات املـــــساحة التخزo£يـــــة ) (OneDriveتوعيـــــة الطالبـــــات عـــــن تطبيـــــق التخـــــزoن الـــــ56اnي  -1
 .  املقدمة مل£سوnي جامعة امللك سعود

�س ع"ــ! تــضم]ن تطبيقــات ا58وســبة الــ56ابية �ــ� ?[ــشطة الــصفية؛  -2 رحـث أعــضاء *يئــة التــد
 .hØدف �ZÕيع الطالبات ع"! استخدامCا

�oيــــة للطا -3 ات تد رعقــــد دو قلبــــات عــــن تطبيقــــات ا58وســــبة الــــ56ابية وطــــر gســــتفادة مhiــــا �ــــ� ر
 .العملية التعليمية

  :املق��حات

عات �ـــ� جامعـــة  -1 وواقـــع اســـتخدام تطبيقـــات ا58وســـبة الـــ56ابية �ـــ� الـــتعلم القـــائم ع"ـــ! املـــشر
 .ىأخر

عات لدى التعليم العام -2  .وفاعلية تطبيقات ا58وسبة ال56ابية �� التعلم القائم ع"! املشر
اسـات واقع -3 ر استخدام تطبيقات ا58وسبة الـ56ابية �ـ� الـتعلم املـنظم ذاتيـا لـدى طالبـات الد

ً

  .العليا
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