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ي: مقياس الدوافع المعرفية، ومقياس ميارات التواصل اإللكترونية. األدوات ف

وأظيرت النتائج وجود عالقة دالة موجبة بين الدوافع المعرفية ونظم إدارة التعمم 
السحابية، وكذلك بين وميارات التواصل اإللكتروني ونظم إدارة التعمم السحابية، 

 ى ميارات التواصل اإللكترونينسبة التحسن في مستو كما أسفرت النتائج عن أن 
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Abstract: 

            The present study aimed to identify the management 

systems of cloud learning and its relation to the cognitive 

motivation and electronic communication skills of female 

students in the Department of Biology at King Khalid 

University. The study sample consisted of (16) students from 

the seventh level biology department, Faculty of Science and 

Arts, Dhahran Aljanoob, King Khalid University The results 

showed that there is a positive relationship between cognitive 

motivation and cloud learning management systems, as well 

as between electronic communication skills and cloud 

learning management systems. An improvement in the level 

of electronic communication skills was higher than the 

improvement in the cognitive motivation scale. 
Keywords: cloud learning management systems, cognitive 

drives, and electronic communication skills. 

 عقدعة:
إن النموووووو المتسوووووارع فوووووي نووووووع وكوووووم البيانوووووات والمعموموووووات فوووووي العمميوووووة  

التعميميووة أثوور عمووى إدارة ىووذا الكووم اليائوول موون حيووث التخووزين وا سووترجاع والووتحكم 
 3.0والويوب   2.0بيم بشكل فعال، ومع تطور التقنيات الحديثوة عموى شوبكة الويوب

تجيوووت الماسسوووات التعميميوووة إلوووى وزيوووادة سووورعة اإلنترنوووت المتاحوووة لممسوووتخدمين ا
  Cloud Computingا سوتفادة موون ىووذا التطووور فيمووا يسوومى بالحوسوبة السووحابية

حيث تميزت ىذه التقنية بتخزين ومعالجة ونقل ومشاركة البيانات والمعمومات من 
أي مكوان وفوي أي وقوت دون ا لتوزام باسووتخدام الحاسوب الشخصوي وبلقول التكمفووة 
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الجودة إضافة إلى الحفاظ عمى تمك البيانات والمعمومات مون مع تحقيق المرونة و 
 الفيروسات وعمميات السرقات وا ختراقات اإللكترونية. 

ن دمووووج التطووووور الحاصوووول فووووي أ Furth (2010)(، 3162يوووورى الشوووويتي )
أدى إلى ظيوور  2.0 مجال تكنولوجيا المعمومات وا تصا ت مع تطبيقات الويب

وسووبة السووحابية والتووي يتوقووع أنيووا سووتعيد تشووكيل سوووق توجووو جديوود أطمووق عميووو الح
تكنولوجيوا المعموموات بمووا تتضومنو موون تطبيقوات وبرمجيووات وأدوات تواصول تمثوول 
حاًل مناسوًبا لعديود مون القضوايا والمشوكالت التوي تواجوو الماسسوات التعميميوة مثول 

ت التعامووول موووع الكوووم اليائووول مووون البيانوووات والمعموموووات ب وووض النظووور عووون إمكانيوووا
أجيووووزة الحاسووووب اآللووووي والت مووووب عمووووى مشووووكالت نقووووص عوووودد األجيووووزة وضووووعف 
 مواصفاتيا وندرة برمجيات التش يل وما تتطمبو من عمميات التحديث المستمرة.  

 Cloud Computing( أن الحوسوبة السوحابية 3162ياكود الجينوي  )
 تقمووول مووون اعتمووواد مسوووتخدمي أجيوووزة الحاسوووب اآللوووي عموووى التطبيقوووات أو البووورامج
وتقمل الحاجوة إلوى ممحقوات ومكونوات ماديوة ذات مواصوفات عاليوة حيوث يوتم نقول 

 الممفات والبيانات وتبادليا عبر شبكة اإلنترنت في منظومة الحوسبة السحابية.
إلوى  (3162)وعوويس وحموروش  (؛3162غريوب )تشير دراسوة كول مون 

رف أدوار تحديوود ميووارات مشوواركة الممفووات عبوور تطبيقووات الحوسووبة السووحابية وتعوو
المتعممووووين باسووووتراتيجية الووووتعمم اإللكترونووووي التشوووواركي وأثووووره عمووووى تنميووووة الجانووووب 
المعرفووووي وتقوووودير الووووذات، وتقصووووي دور الحوسووووبة السووووحابية فووووي إثوووورء ومشوووواركة 

الرقمووي بالماسسووات التربويووة وتحديوود طوورق ا سووتفادة منيووا فووي العمميووة  المحتوووى
موووب عمييووا ممووا أدى إلووى رفووع مسوووتوى التعميميووة ومعوقووات اسووتخداميا وكيفيووة الت 

 .التقبل التكنولوجي ليذه التقنية
وتعوووود الحوسووووبة السووووحابية موووون المصووووادر التقنيووووة التووووي يووووتم تووووداوليا بووووين 
المشووت مين والعوواممين فووي المجتمووع المعموموواتي وفووق مجموعووة موون ا سووتراتيجيات 
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صوومة بشووبكة المعموماتيووة والتووي تيووتم بالخوودمات التووي تقوودم عبوور أجيووزة وبوورامج مت
خوووووادم تحموووول بياناتيووووا فووووي سووووحابة افتراضووووية تضوووومن اتصوووواليا بشووووكل دائووووم دون 
انقطووواع مووووع أجيووووزة مختمفووووة مثوووول اجيوووواز الحاسووووب، والجيوووواز الموووووحي، واليواتووووف 
الذكيوووة، ... الووو ا بعووود وضوووع كوووود خووواص لفوووتا قفووول الشوووبكة، وتسووواىم الحوسوووبة 

ة حيث أن شبكة الويوب السحابية في تقديم عديد من مشكالت الماسسات التعميمي
ترتبط بموارد الحوسبة في كل شيء، لذا أتاحت لمعممية التعميمية  3.0والويب  2.0

مجال واسع مون الخيوارات واإلمكانيوات لوم تكون موجوودة فوي تكنولوجيوا المعموموات 
التقميديوووة، فعمميوووة التكامووول التوووي تحووودث بوووين البرمجيوووات التوووي تخوووص الماسسوووات 

الخوودمات التووي توفرىووا الحوسووبة السووحابية مكوون موون إمووداد التعميميووة والبرمجيووات و 
الخووودمات التعميميووووة بطريقووووة أسوووويل وأرخووووص واكثوووور أمًنووووا االتكنولوجيووووا الخضووووراءا 
فالحوسووبة السوووحابية تسوواعد فوووي الحصوووول عمووى برمجيوووات أقوووى بتكووواليف أقووول أو 

 دون تكمفة فيما يتعمق بالتفاعل مع الواجية االدفع عند الطمبا. 
يووود مووون الدراسوووات إمكانوووات الحوسوووبة السوووحابية فوووي العمميوووة وأظيووورت عد

( والتوووي 3163التعميميوووة بجميوووع عناصووورىا ومسوووتواياتيا؛ منيوووا دراسوووة  ل بنيوووان )
ىوودفت إلووى تعوورف أثوور نمووط الووتعمم التشوواركي فووي بيئووة الحوسووبة السووحابية لتنميووة 

 إلووىدي الكفايوات التكنولوجيووة لودى معممووات الحاسووب اآللوي بمنطقووة الباحووة بموا يووا 
( والتووي اظيوورت التفاعوول 3161ودراسووة أمووين و خوورون ) تفعيوول العمميووة التعميميووة،

بين الدافع المعرفي ومستوى التفاعل ا جتماعي في بيئة الحوسوبة السوحابية وأثوره 
في تنميوة ميوارات إنتواج الودروس اإللكترونيوة لودى طوالب تكنولوجيوا التعمويم بكميوة 

 األثور عون كشوفت التوي( 3161) حسوونة، ودراسوة التربيوة النوعيوة بجامعوة المنيوا
 ميوارات عموى اإللكترونوي التودريب فوي السوحابية الحوسوبة  سوتخدام اإليجوابي
 التربيوة بكميوة التطبيقية والعموم التكنولوجيا قسم لطمبة السحابية الحوسبة استخدام
( التوي ىودفت إلوى فاعميوة برنوامج 3161دراسوة عبود المطيوف )، و األقصى بجامعة
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توودريبي مقتوورح باسووتخدام خوودمات الحوسووبة السووحابية فووى تنميووة التنووور المعموموواتى 
مقووورر طووورق تووودريس التربيوووة الرياضوووية لووودى طالبوووات كميوووة التربيوووة وا تجووواه نحوووو 

وأشارت إلى فاعمية البرنامج القائم  (3162سيد )، ودراسة الرياضية جامعة طنطا
يس التقنى وزيادة ا تجاه اإليجابى عمى الحوسبة السحابية فى تنمية ميارات التدر 

بجامعووة أم القوورى، ودراسووة  نحووو اسووتخدامو فووى التوودريس لوودى الطالبووات المعممووات
( التووي ىوودفت إلووى تقصووي أثوور توظيووف بعووض تطبيقووات الحوسووبة 3162السوويد )

السحابية في تنمية ميارات البحث العممي ودافعية اإلنجواز لودى طوالب الدراسوات 
راسووة إلووى وجووود فووروق دالووة إحصووائًيا بووين متوسووطي درجووات العميووا، وتوصوومت الد

طوووالب المجمووووعتين التجريبيوووة والضوووابطة فوووي التطبيوووق البعووودي لكووول مووون اختبوووار 
ميووووارات البحووووث العممووووي ومقيوووواس الدافعيووووة لمنجوووواز لصووووالا طووووالب المجموعووووة 

 التجريبية.
أكوودت عديوود موون الدراسووات مثوول دراسووة كوول موون: )عبوود الجميوول و خوورون، 

؛ والمطوووووع، 3162؛ والشووووطيطي، 3162؛ الدىشووووان، 3162والوووودبيان،  ؛3163
؛ والووووووودايل، 3162؛ والمنيوووووووراوي، 3162؛ والسوووووووحيم، 3161؛ وزغموووووووول، 3161
؛ 3162؛ والعمووووووووري والرحيمووووووووي، 3162؛ والمطيووووووووري، 3162؛ وأحموووووووود، 3162

stantchev, V. 2014؛Kumar, 2013  ؛Victor & Emigdio, 

رة استخدام الحوسبة السحابية وتوظيفيا في عمى ضرو  (،Sultan, 2010؛2012
عمميوووة التعمووويم والوووتعمم وا سوووتفادة مووون اإلمكانيوووات واألدوات التقنيوووة التوووي تتيحيوووا 
ووضووووووع خطوووووووط تحفيزيووووووة لمتووووووودريب عموووووووى اسووووووتخداميا بفاعميوووووووة إلدارة المحتووووووووى 
اإللكتروني وتشجيع أعضاء ىيئوة التودريس والطوالب عموى اسوتخداميا فوي تطووير 

ميم والتعمم اإللكترونية بحيث يكون المتعمم محوور أساسوًيا وعواماًل مواثًرا بيئات التع
في نجاح العمميوة التعميميوة وتحقيوق أىودافيا مون خوالل زيوادة الودافع المعرفوي لديوو 
وتنميووووة ميووووارات التواصوووول اإللكترونووووي وتقبمووووو لمتقنيووووة الجديوووودة وحوووول عديوووود موووون 

حقبوووة جديووودة فوووي مجوووال الوووتعمم المشوووكالت التعميميوووة؛ فالحوسوووبة السوووحابية تفوووتا 
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اإللكتروني ألنيا توفر بنية تحتية مرنة وفعالة من حيث التكمفة والكفواءة كموا أنيوا 
تسوووما لممسوووتخدمين بأنجووواز أعمووواليم عموووى نحوووو أفضووول وأسووورع وأنيوووا أيًضوووا بيئوووة 
تعميمية إفتراضية أكثر فاعمية وتعد الثورة الثالثة في مجال تقنيات المعمومات بعود 

 لحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت.  كل من ا
يتضووا ممووا سووبق عرضووو موون دراسووات حووول نظووام إدارة الووتعمم السووحابي 
االحوسوووبة السوووحابيةا أن معظميوووا أكووود عموووى فاعميتيوووا فوووي دعوووم وتطووووير العمميوووة 
التعميمية وزيادة الدافعية المعرفية لممتعممين إلرتباطيا باحتياجاتيم وتنمية ميارات 

نيا أتاحوت ليوم فورص التفاعول والمشواركة والتحميول والمناقشوة التفكير لدييم حيث أ
والتصوونيف والبحووث والتقصووي فووي بنوواء المعرفووة مووع أقوورانيم عوون طريووق التواصوول 
والووروابط والمصووادر اإللكترونيووة ومحركووات البحووث، وتختمووف الدراسووة الحاليووة عوون 

القتيووووا الدراسووووات السووووابقة فووووي سووووعييا إلووووى تعوووورف نظووووم إدارة الووووتعمم السووووحابية وع
بالدوافع المعرفية وميارات التواصل اإللكترونية لدى طالبات قسم األحياء بجامعة 

 الممك خالد.  
 عشكمة الدراسة:

أصوووبحت ثوووورة المعموموووات وا تصوووا ت والتكنولوجيوووا مووون أىوووم التحوووديات 
أثر عموى تطووير  مماالتي تواجو العممية التعميمية في المسيرة التعميمية والتربوية، 

نولوجيووا لنقوول المعالجووة ومسوواحة التخووزين الخاصووة بالحاسوووب إلووى مووا يسوومى التك
ومووون أىوووم فوائووود الحوسوووبة السوووحابية إمكانياتيوووا فوووي عمميوووة  ،(Cloud) بالسوووحابة
مموووا جعووول ليوووا شوووعبية كبيووورة مووون خوووالل اقتصوووادىا فوووي تووووفير  اإللكترونووويالتعمووويم 

ة اإللكترونيوووووة فوووووي البرمجيوووووات والموووووواد والتطبيقوووووات واألجيوووووزة، لتطووووووير المنظومووووو
الماسسووووات التووووي   تسووووتطيع تحموووول مثوووول ىووووذه التجييووووزات حيووووث تعوووود الحوسووووبة 

؛ 3162السحابية ىي الحل األمثل وىذا ما أشارت إليو دراسة كل من: )الدبيان، 
 ,Soroko & Shinenko؛ Bora & Ahmed, 2013 ؛3162 ،العميموي
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 (.2112، زكريا؛ Han, 2013؛ lou & wang, 2013؛ 2013
فووي تقووديم خوودمات الحوسووبة السووحابية أتاحتيووا ن تقصووي الميووزات التووي موو
لوذا فوأن نظوم إدارة الوتعمم السوحابية تووفر  ، Google driveخدموةمثول  معموماتيوة

أدوات الوووتعمم الذاتيوووة مووون خوووالل أجيوووزة الحاسوووبات والجوووو ت الخاصوووة بوووالمتعممين 
زيووادة الوودوافع المعرفيووة ضوومن بوورامج ىادفووة تتسووم بوواألداء النوووعي والجووودة العاليووة ل

وميوارات التواصوول اإللكترونيوة، وموون ثوم فووأن الدراسوة الحاليووة تحواول اإلجابووة عوون 
 الساال الرئيس اآلتي: 

عا أثر نظم إدارة التعمم السحابية عمى الدواع  الععرعية وعاارات ا
 ا. ة لدى طالبات تقسم األحياء  بجاععة العمك خالد؟اإللكترونيالتواصل 

 ذا الساال الساالين الفرعيين اآلتيين: تفرع من ى
ما أثر نظم إدارة التعمم السحابية عمى الدوافع المعرفية لدى طالبات قسم  .6

 األحياء بجامعة الممك خالد؟.
ما أثر نظم إدارة التعمم السحابية عمى ميارات التواصل اإللكترونية لدى  .3

 طالبات قسم األحياء بجامعة الممك خالد؟.
 أهعية الدراسة:

 من ا عتبارات اآلتية: الدراسةنبعت أىمية 
 األهعية النظرية: 

 فوووي مختموووف الميوووادين التعميميوووة  اإللكترونووويقواعووود الوووتعمم  وتثبيوووترسووواء إ
لمواجيووووة التحووووديات اإللكترونيووووة ة اإللكترونيوووولمتوسووووع وتطوووووير الخوووودمات 

والتخمص من بعض القيود التي تعترض سبل المسيرة التنموية والتعميميوة 
خووالل تقووديم أحوود الحمووول الفاعمووة والتووي تتمثوول فووي نظووم إدارة الووتعمم موون 

  السحابية.
  تمكين الييئة التدريسية واإلدارية والطالب من نقل المعالجة وا نتفاع من
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حيث زيادة القدرة عمى الوصوول إلوى  ساحة التخزين الخاصة بحواسيبيمم
يقوات البرمجيوات عدد كبير من الموارد المحوسبة المشتركة كخوادم، وتطب

وتطبيقووات التخووزين عبوور أجيووزة الكمبيوووتر وأجيووزة أخوورى عبوور اإلنترنووت، 
لذا.تعوود نظووم إدارة الووتعمم السووحابية البيئووة والمنصووة األساسوويتين لمسووتقبل 
الوووتعمم اإللكترونوووي ألنيوووا تووووفر تخزيًنوووا  مًنوووا لمبيانوووات وخووودمات اإلنترنوووت 

 المناسبة.
 األهعية التطبيقية:

 حيووث أن  ،كنولوجيووا المعمومووات موون م نتجووات إلووى خوودماتتحويوول بوورامج ت
مراكوووز البيانوووات فوووي الجامعوووات لووودييا اآللوووف مووون الخووووادم التوووي   تعمووول 
عادة بكامول طاقاتيوا، لوذا فوالنظم السوحابية تمكنيوا مون تحقيوق أكبور عائود 

  استثماري ليذه المراكز بأنشاء سحابة خاصة بيا.
 ة عموى ا سوتفاد اإللكترونويالتعمويم  مساعدة الباحثين والميتمين في مجوال

لنظم السحابية فوي عمميوة التعمويم والوتعمم امن الدراسة الحالية في توظيف 
والت مووب عمووى بعووض مشووكالت حفووظ وتخووزين المعمومووات والتعاموول معيووا 

  .وكذلك مشكالت إدارة الوقت
 أهداف الدراسة:
 :إلىالدراسة الحالية  ىدفت

دى السحابية عمى الدوافع المعرفية ل التعمم إدارةتعرف فاعمية نظم  .6
  .بجامعة الممك خالد قسم األحياءطالبات 

التعمم السحابية عمى ميارات التواصل  إدارةتعرف فاعمية نظم  .3
 بجامعة الممك خالد.  قسم األحياءطالبات دى ة  لاإللكتروني

التعمم السحابية لدعم  إدارةاستثمار تفاعالت الطالبات من خالل نظم  .2
دارة  اإللكترونيم التعم وأنظمة إدارة التعمم وبيئات التعمم ا فتراضية وا 
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 .الوقت إلنجاز ميام التعميم والتعمم
 

 حدود الدراسة: 
 الحدود اآلتية: ىالدراسة الحالية عم تقتصر ا
 طالبات المستوى : تم تطبيق تجربة البحث عمى عينة من حدود بشرية

داب بظيران الجنوب جامعة كمية العموم واآلب السابع قسم )األحياء(
 .الممك خالد

 بكمية العموم اإللكتروني: تم تطبيق البحث بمعمل التعمم حدود عكانية ،
 .جامعة الممك خالد اآلداب بظيران الجنوب

 من  ول: تم تطبيق تجربة البحث فى الفصل الدراسي األحدود زعانية
 ه(. 6224/6221العام الجامعى )

 عمى طالبات المستوى السابع في  البحث تم تطبيق تجربة :حدود عحتوى
بكمية العموم اآلداب  مادة الحشرات ا قتصادية والطبية بقسم األحياء

من خالل رفع المادة العممية عمى جامعة الممك خالد بظيران الجنوب
Moodle Cloud  وقياس مدى دافعيتيم المعرفية وميارات التواصل
 اإللكترونية لدييم.

 عصطمحات الدراسة:
              :Cloud Learning Management Systems ظم إدارة التعمم السحابيةن

 ،بلنيوا إحودى امكانوات الشوبكة العالميوة Mell & Grance (2011)عرفيوا 
وتعووود نموذًجوووا لتمكوووين الوصوووول إلوووى مجموعوووة مشوووتركة مووون تقنياتيوووا عموووى سوووبيل 

لتي يمكون توفيرىوا بلقول والتطبيقات والخدمات ا والتخزينالمثال الشبكات والخوادم 
جيوود وسوورعة عوون طريووق التفاعوول مووع مووزود الخدمووة بمووا يتناسووب مووع التطووور فووي 

 . البرمجيات والمعدات
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يقصوووود بيووووا إجرائًيووووا مجموعووووة التقنيووووات التووووي يمكوووون توفيرىووووا موووون خووووالل 
 ,Google drive:مثلالحاسوب عبر اإلنترنت  خدماتتطبيقات توفرىا شركات 

Google docs, I cloud, Amazon cloud drive) ) لتخوزين ومشواركة
وتصفا واتصال ومعالجة لنقل عممية المالجوة والتخوزين مون الحاسووب الشخصوي 
إلى ما يسمى بالسحابة لالستفادة منيوا فوي تحسوين وتطووير عمميوة التعمويم والوتعمم 

 بما يحقق األىداف المنشودة. 
                                              :Cognitive Motivation الدواع  الععرعية

الدرجوة التوي تحصول عمييوا الطالبوة فوي مقيواس الودوافع  إجرائًيوايقصد بيوا 
المعرفية والذي وضع ليعبر عن الحاجة لممعرفة وىي ميل الفرد لالىتمام بالتفكير 

كبووووور قووووودر مووووون ألوووووى إلوووووى المزيووووود مووووون المعرفوووووة لمحصوووووول إوا سوووووتيعاب والتطموووووع 
 .المعمومات
 :                   E-Communication Skills ةاإللكترونيالتواصل عاارات 

سوورع وقووت لالحاسوووبية ب داء الميووامأقوودرة الطالبووة عمووى  إجرائًيووايقصوود بيووا 
خطواء مون خوالل التفاعول موع جميوع المصوادر قول عودد مون األأقل جيود و أممكن و 

ة كول جديود محميووا لمواكبوو اإلنترنوتالتكنولوجيوة الحديثوة والتطبيقوات العمميووة لشوبكة 
 .وعالميا

 إجراءات الدراسة:
 اإلجراءات اآلتية:الحالية اتبعت الدراسة 

إعداد اإلطار النظري ويتضمنو عرض راية استراتيجية لمدراسات  .6
 .السابقة

إعداد مادة المعالجة التجريبية وفق نظم إدارة التعمم السحابية من خالل  .3
Moodle Cloud .وعرضيا عمى المحكمين  

وعرضو عمى  تانمن إعداد الباحثدوافع المعرفية مقياس ال إعداد .2



 نظم إدارة التعلم السحابية وعالقتها بالدوافع المعرفية ومهارات التواصل اإللكترونية لدى طالبات قسم األحياء 
 بجامعة الملك خالد.

 

 

 11 التاسع عشر العدد –نوعية مجلة البحوث في مجاالت التربية ال
 

جراء التعديالت المقترحة في ضوء  رائيم، والتلكد  المحكمين لضبطو وا 
حساب الضوابط اإلحصائية الدراسة و من صالحيتو لمتطبيق عمى عينة 

 .(الصدق والثبات والموضوعية)لو
وعرضو  تانلباحثمن إعداد ا ميارات التواصل اإللكترونيةإعداد مقياس  .2

جراء التعديالت المقترحة في ضوء  رائيم،  عمى المحكمين لضبطو وا 
حساب الضوابط الدراسة و والتلكد من صالحيتو لمتطبيق عمى عينة 

 .(الصدق والثبات والموضوعية)لواإلحصائية 
ومعرفة مدى  القياس لمبحثإجراء التجربة ا ستطالعية لضبط أدوات  .2

 لتجريبية لمتطبيق.مناسبة مادة المعالجة ا
  دراسة.تطبيق أدوات القياس قبمًيا عمى مجموعة ال .1
مع عمى العمل والتفاعل  الطالباتتدريب تنفيذ تجربة البحث من خالل  .2

 .Moodle Cloudعمى   نظم إدارة التعمم السحابية
  عمى مجموعة الدراسة.تطبيق أدوات القياس بعدًيا  .3
 .ومناقشتيا، وتفسيرىا ا،يً رصد النتائج وتحميميا ومعالجتيا إحصائ .4

من  الدراسةعنو ت ضوء ما أسفر  فيتقديم التوصيات والمقترحات  .61
 .نتائج
 اإلطار النظري:

نظووم اشووتق اإلطووار النظووري ليووذه الدراسووة موون عوودة مصووادر، األول ارتووبط 
ميوووارة  تنووواول الووودوافع المعرفيوووة، واسوووتعرض الثالوووث والثووواني، إدارة الوووتعمم السوووحابية

 ترونية.التواصل اإللك
 أوًًل ـ نظم إدارة التعمم السحابية:

 اإلنترنووتإدارة الووتعمم السووحابية موون التقنيووات الحديثووة فووي مجووال  نظووم تعوود
أن ىوذه   Furth & Escalante A. (2010)؛  Smoot &Tan (2012)وياكد كل من 
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النظم توفر خودمات عبور شوبكة مجانيوة أو مدفوعوة وتسوتخدم مون قبول شوركات أو 
الحاسووب اآللووي ومسوواحات التخووزين واألنظمووة  جيووزةالبنيووة التحتيووة أل أفووراد وتوووفر

 NISTيعرفيا المعيد الوطني لممعايير والتكنولوجيا. و والبرامج والخدمات المتنوعة

موون موووارد  مشووتركةبلنيووا نموووذج لتمكووين وصووول الشووبكة إلووى مجموعووات  (2011)
 ،والتخوووزين ،ادموالخوووو  ،مثووول االشوووبكات ،الحوسوووبة فوووي كووول مكوووان وبطريقوووة مريحوووة

والتووي يمكوون توفيرىووا مووع الحوود األدنووى موون الجيوود اإلداري  اوالخوودمات ،والتطبيقووات
  .أو عبر تفاعل مزود الخدمة

  (3162:الشيتي )السحابية الحوسبة تقنية تصعيم نعاذج
 العامة الوصول بيئة النموذج ىذا يمثل Public Cloud: عاعة سحابة .6

 خدمات بيع لمنظمة لمعامة وممموكة متاحة لمسحابة التحتية البنيةو 
 .السحابة

  ستخدام وتبنى خاصة شبكات تمثل Private Cloud: خاصة سحابة .3

 .البيانات وجودة األمن ضمان لمبيانات، كاممة مراقبة توفر ،معينة جية
 عامة (أكثر أو سحابتين من تتكون  Hybrid Cloud:عختمطة سحابة .2

 بتقنية معا تربط ولكن مميزة مكونات ليا (ومجتمعية عامة أو وخاصة

 .والتطبيقات لمبيانات الوصول عمى تساعد التي معينة

 مشاركة السحابة ىذه بيئة  Community Cloud:عجتععية سحابة .2

مثل:  ،مشتركة اىتمامات والذي لو معين مجتمع وتدعم منظمات عدة من
 .(البيانات وتدفق توافر سيولة ،اإلتاحة ،األمن متطمبات)

  :السحابية نظم إدارة التعمم خدعات تقديم ستوياتع أنواع 
 أساسية مستويات ثالثة (3161وشمتوت ) ؛ (3161اليادي ) يحدد 

 :اآلتي في تتمثل الخدمة لتقديم

عمى  المقدم مقدم تطبيقات تقدم التي :(SaaS)كخدعة  البرعجيات .6
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 ايً يوم يستخدم الذي الويب ىعم المبني اإللكتروني البريد مثل ،اإلنترنت
 مايكروسوفت أو جوجل من المقدم كالبريد النيائيين، المستخدمين قبل من

 .التعميمية لمماسسات

 التطبيقات تنشر التي التش يل بيئة تمثل :(PaaS)كخدعة  العنصة .3

 المفسرة APIs التطبيق برمجية تفاعالت مثل لمسحابة بالعميل المرتبطة

 من المقدمة Net.نت دوتو  جافا، ل ة محدود مثل برمجة ل ات قائمة ىعم

 Google AppEngine and Windows Azure  من كل

 عن المتاحة البيانات زمراك تمثل : (IaaS)كخادم األساسية البنية .2

 فييا ا ستثمار تجعل التي لمسحابة القدرات بعض بتعييد وترتبط التساال

 ويوالق والميزانية المست رق الوقت من الموقع يحرر حيث كبير لحد مجديا

 والتخزين المعالجة قدرة تاجر الخدمة من المستوي ىذا وفي العاممة

 عمي خدمات الويب. عديدة خوادم استضافة بحمول يتصل فيما والشبكة
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 :عكونات نظم إدارة التعمم السحابية
مكونات نظم أن  Applications( 3162الفقي )، (3161شمتوت ) يحدد

 يمي:فيما  إدارة التعمم السحابية
 خدمة ومع ،السحابة يف العميل يش ميا أن يمكن التى ت:والخدعا عجراالب 

Software As a Service  المستخدم عن والتطوير الصيانة أعباء تخفيف تم. 
 جياز أو كمبيوتر أو موبايل كان سواء جياز يستخدم يالذ :Client العستخدم

 أو السحابة يدعم تش يل نظام يمتمك أن الممكن ومن ،الخدمة من لمستفادة باد  ى

 فقط المتصفا يستخدم

 Infrastructure  كخدمة تقدم يالت : Infrastructureلمسحابة التحتية البنية 
As a Service. 

 

 Python Django , Java مثل ،السحابة تستخدميا يالت :  Platformالعنصة

Google Web Toolkit  جوجل فى 
 بمصطما أكثر الموضوع ويتعمق ،السحابة مياتستخد التى :  Serviceالخدعة 

Software as a Service   خدمات إلى الحاسب منتجات تحويل عممية. 
 (3162: الفار ) التعمم السحابيةعراحل تطور نظم إدارة 

يتقاسم عديد من المستخدمين مراكز كبيرة وقوية  :الحوسبة العركزية .6
 باستخدام محطات وىمية. 
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تصبا الحواسيب المكتبية قائمة بذاتيا لتمبية  :ةالحوسبة الكعبيوتري .3
 احتياجات المستخدمين. 

يتم فييا توصيل الحواسيب المكتبية والمحمولة  :الحوسبة الشبكية .2
والخوادم مع بعضيا البعض من خالل الشبكات المحمية لمشاركة 

 المصادر وزيادة األداء.
البعض لتكوين الربط بين الشبكات المحمية وبعضيا  اإلنترنت:حوسبة  .2

 شبكات عالمية لالستفادة من التطبيقات عن بعد. 
وفرت المزيد من الموارد المشتركة عمى شبكة  :الحوسبة السحابية .2

 اإلنترنت بطريقة متدرجة وبسيطة.
 عي التعميم: التعمم السحابينظم إدارة خصائص 

 Finn A, Vredevoort H. , Lownds, Flynn: )أشار كل من

D., 2012 يد الوطني لممعايير والتكنولوجياالمع؛NIST  ،2111 ؛Mell P. & 

Grance T., 2011إلى أن خصائص نظم إدارة التعمم السحابي في التعميم ،) 
 :تتمثل فيما يمي

يكون من طرف : On demondself service طمب الخدمة الذاتية .6
 واحد دون الحاجة إلى أي تفاعل إنساني مع كل مزود لمخدمة.

إمكانية :  Broad networkالشبكة واسعة النطاق الوصول إلى .3
 الوصول إلى الشبكة المتاحة من خالل عمميات  لية قياسية.

يقصد بيا تعدد المستيمكين مع  :Resource poolingتجميع الموارد  .2
 تعدد الموارد المادية وا فتراضية. 

المتاحة  مكانياتتظير في اإل: Rapid elasticityالمرونة السريعة  .2
 ر المحدودة بلي كمية وفي أي وقت. غي

يقصد بو تذليل العقبات عمى :  Enhanced elasticityتعزيز المرونة .2
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 أرض الواقع الخاصة بالوقت والمال مما أدى إلى توفير الوقت والجيد. 
يقصد بيا التحكم وحسن :  Measured serviceالخدمة القياسية .1

 م الخدمة والمستيمك.استخدام الموارد وتوفير الشفافية لكل من مقد
نقل البيانات والسجالت من نظام إلى  خر بين سيولة عمميات الدمج:  .2

 الماسسات التعميمية بسيولة. 
تعريف العمالء الجدد مباشرة باإلجراءات والمنيجيات الفعالة لمحصول  .3

 عمى أفضل النتائج.
الحرية في التفكير والعمل وفق راية تمنا مساولي تقنية المعمومات  .4

 تراتيجية لتنمية خبراتيم في التعامل مع الخدمات السحابية.سإ
نشر الخدمات اإللكترونية لممستخدمين :  Open stackتوفير أدوات .61

 داخل وخارج المنظومة الماسساتية.
 : نظم إدارة التعمم السحابية عزايا

 Kumar & et؛3162؛ عبد الحافظ، 3162ياكد كل من: )الشيتي،   

al, 2013 ؛ Round, K., 2011؛ Rittinghouse, J. W. and 

Ransome, J. F., 2010 ؛Sienkiewicz, H., 2010 ،) إلى أن مزايا نظم
 إدارة التعمم السحابية تتمثل في:

أدوات المشاركة الفعالة وسيولة العمل عمى مستند رقمي في أي تعزيز  .6
 مكان.

 وسيمة جيدة تعين عضو ىيئة التدريس عمى تركيز طاقتو ووقتو. .3
يا تقويم متنوع عمى المستوى الفردي والجماعي وامكانية البحث في تت .2

 المراجع العممية والوثائق عمى نحو أسرع وأفضل. 
جعل مركز البيانات متسًما بصداقة البيئة في إطار التكنولوجيا  .2

 الخضراء. 
 تساعد عمى تطوير المناىج وطرق التدريس.  .2
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 يزة والبرمجيات. توفر التكاليف الخاصة بالبنى التحتية واألج .1
  سيولة الوصول إلى المصادر والمشاركة الفعالة.  .2

 ثانًيا ـ الدواع  الععرعية:
 غاية لتحقيق وتوجيو الفرد سموك تحرك التي الذاتية القوة تعد الدوافع

 لو بالنسبة (النفسية) المعنوية أو المادية بلىميتيا أو إلييا بالحاجة يشعر معينة

 ،حاجاتو) :مثل نفسو الفرد من تنبع بعوامل ركةالمح القوة ىذه وتستثار
، بو المحيطة النفسية أو المادية البيئة من أو ...( واىتماماتو، وميولو، وخصائصو،

 يجب لذلك ،(... ،واألدوات واألفكار والموضوعات، واألشخاص، األشياء،) :مثل

 طاقتو وتحفز فعيتو،دا إلثارة البداية نقطة ألنيا المتعمم لدى الحاجة بتنمية ا ىتمام

 أو فسيولوجية إما الحاجة تكون وقد ،إشباعيا يحقق الذي ا تجاه في وتدفعو
 الحاجات من النوعين عن يعبر المعرفي الدافع أن إلى البعض ويشير اجتماعية،
 (.3112، رضوان ) وا جتماعية منيا، الفسيولوجية

 
 : تصنيف الدواع 

 إلى: ( الدافعية لمتعمم3111يصنف خميفة )
 :تعني الشعور بالرضا وا رتياح حين تعمم شيء جديد  الداععية الععرعية

أو الكشف عن شيء جديد لم يكن يعرفو أو تفيم شيء جديد لم يكن 
 مفيوًما. 

 :تعني الشعور بالرضا وا رتياح في إنجاز شيء يادي  الداععية لإلنجاز
 إلى التقدم في المجال ا كاديمي. 

 :التي تعني المشاعر الطيبة الناتجة عن ممارسات  الداععية الخبرية
 معينة يقوم بيا الفرد. 

 :عاهية الداع  الععرعي
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: ، ومنياالمعرفيتعددت التعريفات التى تناولت مفيوم الدافع 
(1993,Valler 3111، عريفج؛ ،) أن الدافع المعرفي يعني:ولكنيا أجمعت عمى  

يء جديد أو يكشف عن التحسس بالراحة والرضا حين يتعمم الطالب ش .6
 .اجديد لم يكن مفيومً  ئشيء لم يكن يعرفو أو محاولة تفيم ش

 .الرغبة في المعرفة واإلتقان وحل المشكالت .3
الرغبة في الفيم والمعرفة، ويتجمى في نشاطات استطالعية واستكشافية،  .2

 .ولو دور كبير وحيوي في سموك الطالب األكاديمي
 :الععرعي الداع  عزايا

وا يتسم المرتفع المعرفي الدافع ذوي األفرادإلى أن  (3112د )خاليشير 
 :ةاآلتي بالخصائص

 .وتنميتيا المعمومات عن الدائم البحث محاولة .6
 .غموضيا أو المعمومات قمة عن الناجم التوتر إلزالة السعي .3

 .عمييا والت مب والتحديات الصعوبات مواجية .2

 .والحواس لمعقل طةالمنش الجديدة بالخبرات ا ستزادة في الرغبة .2

 الدافع منخفضي األفراد من أعمى عندىم الدراسي التحصيل يكون .2

 .المعرفي

  :الععرعي الداع  تنعية

 المعرفي الدافع تنمية في تسيم التي المبادئ من( أنو 3112يرى سعيد )

 البيئة الصفية ما يمي: داخل

 .التعمم عممية في المادية بمكوناتيا البيئة توظيف .6

 الفروق يراعي بما وأساليبو التدريسية لطرقو ىيئة التدريس عضو تنويع .3

 .الطمبة بين الفردية

 األنشطة واختيار األىداف تحديد في الطمبة بين المشاركة فرص توفير .2
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 .التعمم في المرغوبة

 أعماليم نتائج تبعات لتحمل الذاتي وا ستقالل الذاتية المساولية تنمية .2

 .والنجاح الفشل مواطن ومعرفة

 والجيد يتفق النجاح من بقدر يسما المعقول التحدي من قدر وفيرت .2

 .الزائدة الصعوبة حالة في اإلحباط عن ابعيدً  المبذول

 .يناسبيم الذي واألسموب والقدرة بالسرعة يتعمموا أن لمطمبة الفرصة إتاحة .1

 ثالثًا ـ عاارات التواصل اإللكترونية: 
 :ةاإللكترونيعاارات التواصل عفاوم 

، ومنيوا:  فوتا ا  ةاإللكترونيت المفاىيم الخاصة بميارات التواصل تعدد
( أنوووووو قووووودرة الفووووورد عموووووى التعامووووول موووووع اإلنترنوووووت وا سوووووتفادة مووووون أنظموووووة 3162)

ا تصوووا ت اإللكترونيوووة الحاليوووة التوووي ستسوووتجد مسوووتقباًل وكيفيوووة تطويعيوووا لخدموووة 
لنقوووووول وتبووووووادل ( انووووووو الميووووووارات المطموبووووووة 3166العمميووووووة التعميميووووووة. ويوسووووووف )

المعموموووات واألفكوووار عبووور شوووبكة اإلنترنوووت وذلوووك مووون خوووالل التطبيقوووات العمميوووة 
لشبكة اإلنترنت مثل ميارات ا تصال والتصفا عبر الشبكة وميارات البحث عن 

أنووو  Alger (2007)المعمومووات وميووارات التعاموول مووع البريوود اإللكترونووي. ويعرفيووا 
رونيوة لممشواركة فوي المعموموات مثول: اسوتخدام القدرة عمى استخدام الوسائط اإللكت

التميفون، والماتمرات المرئية، والفواكس، والتميفزيوون والتوي تعود مون أدوات لتطووير 
 ا تصال بين المعممين والمتعممين. 

  اإللكتروني:أهداف التواصل 
( إلى أن 3112؛ سالم، Street, 2005؛ 3112يشير كل من: )الفقي، 

 كتروني تتمثل في:أىداف التواصل اإلل
مسوواعدة المتعممووين فووي الوصووول إلووى المعمومووات موون مصووادر الكترونيووة  .6

 مثل المواقع والكتب اإللكترونية وا تصال مع اآلخرين. 
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يسوويم فووي تنميووة القوودرات العقميووة لوودى المتعممووين موون خووالل التعاموول مووع  .3
 مصادر المعمومات اإللكترونية وتحديدىا وتقييم جودتيا. 

ارسووووووين عمووووووى التحوووووواور والمناقشووووووة عبوووووور وسووووووائل ا تصووووووال مسوووووواعدة الد .2
اإللكترونيوة مثول البريوود اإللكترونوي والمنتووديات اإللكترونيوة ممووا ينموي موون 

 ميارات التعمم الجماعي التعاوني. 
يسيم في تبادل المعمومات وا فكار من خالل شبكة اتصوا ت الكترونيوة  .2

 واسعة عمى المستوى المحمي وا قميمي والدولي. 
  اإللكتروني:عي عجال التواصل  اإلنترنتتطبيقات 

تطبيقوووووووات اإلنترنوووووووت فوووووووي مجوووووووال التواصووووووول أن  (3112الفقوووووووي )يشوووووووير 
، Mailing Lists، القووائم البريديوة   E- mailتشمل: البريد اإللكتروني  اإللكتروني

 News، مجموعووووات األخبووووار Chatting، المحادثووووة Searching ليووووات البحووووث 

Groups توديات او المنForums ميوارات تصوفا المواقوع ،Browsing Web Site ،
 .Web Blog استخدام المدونات التعميمية 

 اإلنترنت:عبر  اإللكترونيأهعية التواصل 
؛ سااال ، Simpson, 2005؛ Hyffordiant, 2011: )يحوودد كوول موون

أىميوووة التواصووول  (Tu & Marina, 2002؛ Clarke, 2002؛ 2114
 رنت، فيما يمي:اإللكتروني عبر اإلنت

تبووادل المعمومووات واألفكووار داخوول بنيووة رقميووة يتوويا تبووادل المعمومووات فووي  .6
تاحة فرًصا أكبر لممتعممين لألصالة في طرح األفكار.   سيولة ويسر وا 

يتوووويا مسووووتوى مرتفووووع موووون الوجووووود ا جتموووواعي مووووع زمالئيووووم موووون خووووالل  .3
رسووووال أسووووئمة وتمقووووي اسووووت جابات المشوووواركة فووووي المنتووووديات اإللكترونيووووة وا 

 بالبريد اإللكتروني.
إتاحوووة فووورص الوووتعمم عووون بعووود والحصوووول عموووى الرجوووع إذ يسوووتخدم البريووود  .2
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اإللكترونوووي كوسووويط بوووين المعموووم والموووتعمم مووون إرسوووال الرسوووائل والواجبوووات 
المنزليوووة لجميوووع المتعمموووين والووورد عمووووى استفسووواراتيم فيموووا يتعموووق بووووالمواد 

 المقررة أو كوسيط لمرجع. 
حظوووي بوووين إدارة الماسسوووة التعميميوووة وأوليووواء األموووور ضووومان التواصووول الم .2

 باستخدام وسيمة سريعة لموقوف عمى الوضع التعميمي. 
 : عروض الدراسة

  :ةض اآلتيو سعت الدراسة الحالية إلى اختبار صحة الفر 
بووين متوسووطى درجووات  (0.05) ≥يوجوود فوورق دال إحصووائًيا عنوود مسووتوي   .6

جووووة التجريبيووووة انظووووم إدارة الووووتعمم الطالبووووات بعوووود اسووووتخدامين لمووووادة المعال
التطبيووووق القبمووووي والبعوووودى فووووي مقيوووواس الوووودوافع المعرفيووووة بووووين  السووووحابيةا

 .لصالا التطبيق البعدي
بوووين متوسوووطى درجوووات  (0.05) ≥يوجووود فووورق دال إحصوووائًيا عنووود مسوووتوي  .3

الطالبووووات بعوووود اسووووتخدامين لمووووادة المعالجووووة التجريبيووووة انظووووم إدارة الووووتعمم 
التطبيوق القبمووي اس ميوارات التواصوول اإللكترونيوة  بووين فوي مقيوو السوحابيةا
 .لصالا التطبيق البعديوالبعدى 

 مون أفضول نسب التحسن المئوية لدرجات الطالبوات فوي الجانوب المعرفوي .2
نسوووب التحسووون المئويوووة لووودرجاتين فوووي جانوووب التواصووول اإللكترونوووي بعووود 

 ة. تدربين عمى نظم إدارة التعمم السحابية كمنصة تعمم الكتروني
 الطريقة واإلجراءات:

  ـ عناج الدراسة:أوًًل 
سوووم اعموووى التصوووميم التجريبوووي المعوووروف ب ةالحاليووو الدراسوووةيعتمووود مووونيج 

 (6)جووودول ، ويوضوووا والبعووودي القبموووي ينالتطبيقووو ذو الواحووودة المجموعوووة تصوووميم
  :التصميم التجريبي المستخدم في الدراسة
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 التصعيم التجريبي لمدراسة  (:1)جدول 
 القياس البعدي  الععالجة التجريبية  القبمي القياس 

O1 X O2 

 ثانًيا ـ التصعيم التجريبي: 
 : الدراسةعتغيرات ـ  1

 :اآلتيةالمت يرات  ىعم الدراسة تاشتمم
 .نظم إدارة التعمم السحابية تمثل في: العتغير العستقل أ ـ
ــــ ب  تواصوووول اإللكترونيووووةميووووارات ال الوووودوافع المعرفيووووة، تمووووثال فووووي :انالتابعــــ انالعتغيــــر  ـ

لطالبات المستوى السابع قسم األحياء بكمية العموم واآلداب بظيران الجنوب، 
 جامعة الممك خالد.

 نوع التصعيم التجريبي:ـ  2
 باسوم المعوروف التجريبوي التصوميم سوتخدما   الدراسوة طبيعوة ضووءفوي 

 .والبعدي القبمي ينالتطبيق ذو الواحدة المجموعة تصميم
 جعوعات:عبناء الـ  3

يووووة تجريب ةمجموعوووو ىالدراسووووة عموووو طبقووووتبنوووواًء عمووووي التصووووميم التجريبووووي  
واحوودة، تووم تقسوويم الطالبووات إلووى مجموعووات عموول صوو يرة موون اختيووارىم، وتكونووت 

نظووم إدارة الووتعمم كوول مجموعووة موون خمووس طالبووات لوويس لوودييم خمفيووة مسووبقة عوون 
  .السحابية

 ثالثًا ـ عجعوعة الدراسة:
بطريقووة عمديوووة مووون طالبووات المسوووتوى السوووابع سوووة اختيوورت مجموعوووة الدرا

 قواميوا، العموم واآلداب بظيران الجنوب، جامعة الممك خالدكمية ب بقسم األحياء، 
بنظوام  اإلنترنوتبالتواصل التدريسوي عون طريوق  نقوميبالفعل  نألنيطالبة  (61)

حووديث إلووى تكمووا أن عينووة البحووث تحتوواج  ،االووبالك بوووردا اإللكترونوويإدارة الووتعمم 
عن طريوق وبعض العمميات األخى مثل التخزين والبحث والتقصي ...، التواصل 
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لتفعيوول  نظووم إدارة الووتعمم السووحابية( وظيوور ىووذا فووي 3ربووط )الووبالك بووورد بالويووب 
  .اإللكترونيالتواصل  ميارات
 :ةالتجريبي الععالجة ادةرابًعا ـ ع

فووووي رفووووع  فووووي ضوووووء مجموعووووة البحووووث تمثمووووت مووووادة المعالجووووة التجريبيووووة
وحووووودتين مووووون موووووادة الحشووووورات ا قتصوووووادية والطبيوووووة لطالبوووووات المسوووووتوى السوووووابع 

 وتقدم من خالل: Moodle  Rooms باستخدام نظام إدارة التعمم السحابى
 .Moodleنظام ادارة التعمم  .6
 .Moodle Rooms السحابىنظام ادارة التعمم  .3

 ليذه األسباب:  Moodle Roomsقد تم اختيار  
 .ة أقلتكاليف مادي .6
 .مستويات حماية مرتفعة .3
 .ألن النظام مرن بنسبة كبيرة ويمكن تخصيص .2
 .يمكن تعديل الكود المصدري .2
 .دعم فني من قبل مجتمع المطورين .2
 .من اإلضافات التي تثري التجربة عديدضافة إيمكن  .1
 .عديد من األدوات واإلمكانياتوجود  .2
 يس. عضو ىيئة التدر و  ةلمطالب إمكانياتالنظام نفسو يوفر  .3

النموووووووذج العووووووام لمتصووووووميم ختيووووووار ابوتووووووم إعووووووداد مووووووادة المعالجووووووة التجريبيووووووة 
، يحيووووث ي عوووود أحوووود أىووووم وأقوووودم نموووواذج التصووووميم التعميموووو اADDIEاالتعميمووووى

حوووول خمسوووة تووودور  ىتصووميم التعميموووالنمووواذج  وأن معظوووم ،تسووامو بالمرونوووة 
تظيور ( و لتقوويماو  ،التنفيذو  والتصميم، والبناء، : التحميل،مرحمة)مراحل رئيسة 

فيو، كما أنو يحتوى عموى المراحول الرئيسوة لتطووير بيئوات الوتعمم سوواء  اجميعً 
 ىووووذهموووون  ي  يكوووواد يخمووووو نموووووذج تصووووميم تعميمووووو أو التقميديووووة،  اإللكترونيووووة
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وىذا ما يشير إلى صالحية استخدامو وتطويعو مع مختمف البيئات  ،المراحل
 .التعميمية المستيدف تطويرىا

 ميل:التح عرحمة 
مستوى ال طالبات الدراسةعينة  :الفئة العستادعة خصائصتحديد  .1

العموم كمية  ،األحياءقسم  السابع مادة الحشرات ا قتصادية والطبية،
يتصفون بالخصائص  ممك خالد.جامعة ال واآلداب بظيران الجنوب،

 :اآلتية
 بالتعمم اإللكتروني من خالل البالك بورد وذلك اىتمام  الباتالط ىلد

ألن جزء كبير من أنشطة التعمم لممقررات داخل الكمية تتم من خاللو 
  حتى تتوافق مع توجيات جامعة الممك خالد.

 مادة الحشرات ا قتصادية خبرة سابقة عن  الباتالط ى  يوجد لد
  .من قبلمقرر ال ىذاحيث لم يسبق ليم دراسة  والطبية

 وتر وميارات ميارات التعامل مع جياز الكمبي الباتمتمك الطت
من تحميل الممفات، واستخدام البريد  اإلنترنتاستخدام شبكة 

 . ، وأدوات ا تصال المتزامنة وغير المتزامنةاإللكتروني
 تعرف نظم إدارة التعمم الدراسةاليدف من  :تحديد األهداف العاعة .2

وميارات التواصل اإللكترونية لدى  يةافع المعرفو الدوعالقتيا بالسحابية 
 ت قسم األحياء جامعة الممك خالد.طالبا

قائمة عمى  بيئة تعمم الكترونية تم إنشاء: تحديد عاام التعمم وأنشطته .3
تحتوى بيئة و  .(Moodle Room) السحابيةنظم إدارة التعمم تطبيقات 
، ومجموعات تشاركية لوضع المحتوى التعميمي موقع تعميمي التعمم عمى

عل بين المتعممين، وجزء لرفع بين المتعممين، وجزء لمتفا ةمشاركلم
نجاز األ التكميفات والميام  .من قبل المعمم والمتعممين نشطةوا 
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 :عرحمة التصعيم 

ىدفت المرحمة إلى وضع شروط ومواصفات خاصة بمصادر التعمم 
 وعممياتو، واشتممت عمى:

 تعرف نظم إدارة التعمماليدف من الدراسة تحديد األهداف التعميعية:  .1
وميارات التواصل اإللكترونية لدى  يةافع المعرفو الدقتيا بوعالالسحابية 

وتفرع من اليدف العام أىداف  ،طالبات قسم األحياء جامعة الممك خالد
 فرعية.

تم ا ستعانة بعدة مصادر لمقيام بتحديد وتفصيل المحتوى تحديد العحتوى:  .2
 التعميمى من خالل:

تب والمراجع فى مراجعة اإلطار النظرى لمبحث، واإلطالع عمى الك -
نظم إدارة وبيئة التعمم القائمة عمى  الحشرات ا قتصادية والطبية مجال 
 السحابية. التعمم

 Moodle Room و قراءة وتحميل القوائم وأشرطة األدوات الخاصة ب -
 تقديم وعرض مادة المعالجة التجريبية. المستخدم فى 

إنتاج  يف  Moodle Roomأداء جميع الميارات الخاصة باستخدام -
ضوء  يالدروس باستخدام الكمبيوتر لمعرفة طبيعة األداءات الفعمية ف

السحابية. وتم عرض  نظم إدارة التعمماألىداف العامة لبيئة تعمم 
جراء التعديالت إالمحتوى عمى مجموعة من المحكمين والخبراء وتم 

 المقترحة والتوصل لمشكل النيائي لممحتوى.
تنظيم عناصر المحتوى ووضعيا فى تسمسل تم تنظيم عناصر العحتوى:  .3

مناسب حسب ترتيب األىداف لتحقيق األىداف التعميمية، حيث قامت 
، ابتنظيم عناصر المحتوى بطريقة التتابع اليرمى ألنو أكثر استخدامً 

حيث يبدأ من أعمى بالميمات  ،لمميارات الباتواألفضل فى تعمم الط
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ات الفرعية والتى تحقق األىداف الرئيسة، ويتدرج إلى األسفل نحو الميم
 التعميمية المرجوة، وتقسمت عناصر المحتوى إلى دروس ص يرة.

تم تحديد الوسائط المتعددة المناسبة ألىداف اختيار الوسائط التعميعية:  .4
 الدراسة  ختيار مصادر التعمم.

عمى عديد من  تم اإلطالع :لعادة الععالجة التجريبية تصعيم الايكل العام
( 2)عمى  وتم عرضيامادة المعالجة التجريبية، التى تناولت تصميم  بياتاألد
المحكمين إلجازتيا لمتطبيق عمى مجموعة البحث، وأصبحت فى صورتيا  من

 .النيائية
مقياس ميارات و  الدوافع المعرفية،مقياس تم إعداد : القياس اتصعيم أدات .1

قبل وبعد دراسة  عمى مجموعة الدراسة يماتطبيق التواصل اإللكترونية،
بالدوافع  السحابية نظم إدارة التعمم عالقة، بيدف التحقق من ىالمحتو 

 البحث.  لدى مجموعة المعرفية وميارات التواصل اإللكترونية 
  البناءعرحمة:  
تعميمية  المحتوى التعميمي في صورة وحداتج نتأ :يإنتاج العحتوى التعميع .1

 Moodle Room اإللكترونيةمن خالل منصة التعمم  تمقد
نظم إدارة المقررات اجممةا إلنتاج  استخدمت :الععالجة التجريبية عادةإنتاج  .2

عمى كيفية استخدام  الدراسةمادة المعالجة التجريبية الالزمة لتدريب مجموعة 
 من الخبراء( 2) عمىوعرضت  ،Moodle Room اإللكترونيةمنصة التعمم 

جازتيا لمتطبيقو  تياصالحيمتلكد من ، لمجال تكنولوجيا التعميم فى   .ا 
 عرحمة التنفيذ:  

تم التجريب عمى مجموعة  :لعادة الععالجة التجريبيةالتجريب العبدئى 
لمتحقق من  متدرًبا( 4قواميا )من غير مجموعة البحث(، ) استطالعية
، يافى استخدام دربتعيق المتقد تعرف الصعوبات التى ، و صالحيتيا
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جراء التعديالت الالزمة،  لمتطبيق بيدف بدء تجربة البحث األساسية وا 
 https://fatmaamin.moodlecloud.com/?lang=ar :الفعمى عمى الرابط

 Preview@123 وكممة المرور   Previewاسم المستخدم عمًما بلن 
 قبمًياالقياس  اأدات تقطب :بيةلعادة الععالجة التجري الناائىاًلستخدام  .6

، ثم (مقياس ميارات التواصل اإللكترونيةو  الدوافع المعرفية،مقياس )
عمى  بعدًياالقياس  اتطبيق أداتوأعيد ، استخدمت مادة المعالجة التجريبية

نتائج وتفسيرىا فى جراء المعالجات اإلحصائية وتحميل الإل مجموعة الدراسة،
  .وضوء فروض

  يمعرحمة التقو: 
، مداخل الموقع من خالل الميام التى قدمت لي الطالباتتم تقييم  داء 

 ااتألد يمن التطبيق البعد تانا الباحثومن خالل البيانات التى حصمت عميي
جراء المعالجات اإلحصائية المناسبة ليا وتحميل القياس ، ثم رصد البيانات وا 

 .الدراسةالنتائج وتفسيرىا فى ضوء فروض 
  :القياس تابناء أداخاعًسا ـ 

  :الدواع  الععرعيةعقياس  .6

بالدوافع المعرفية المتعمقة  والمقاييس األدبيات عمى اإلطالع بعد
 يحيى،؛  3161 الرافعي،؛  3162 الضوي،؛ 3162، قاسم؛ 3162 الزيات،)

 موزعة عمىعبارة و ( 32من ) مكوًنا األولية بصورتو المقياس بناء تم (3161
 ( بعد حب ا ستطالع ؛61، 4، 3، 2، 1، 2، 2، 2، 3، 6)األبعاد اآلتية: 

، 36، 31، 64، 63) ( بعد ا كتشاف ؛62، 61، 62، 62، 62، 63، 66)
. تم صياغتيا بطريقة تقريرية واضحة ومباشرة، ( بعد طرح األسئمة32، 32، 33

وتناولت كل مفردة فكرة واحدة محددة المعني. وأ عد المقياس بحيث تصدرت 
ابة، في ا ستج المساعدتي لمطالبةمجموعة من التعميمات الموجية كراستو 

https://fatmaamin.moodlecloud.com/?lang=ar
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. وتم حساب صدق المقياس مستوىا سم، وال ، مثل:ياوتضمنت بيانات خاصة ب
عباراتو  مالءمة ، لتعرف مدىن المحكمينم (2عمى ) ةاألولي بعرض صورتو

أن بنود  وأجمعوا عمى مناسًبا، يرونو ما المتضمنة، ولتعديل لمجوانب وتمثيميا
 المقياس وتقدر المستيدف تقديره، وأصبا الطالباتالمقياس تناسوب مستوى 

. كما تم حساب صدق ا تساق الداخمي بتطبيق المقياس عبارة( 32مكوًنا من )
طالبات قسم األحياء كمية العموم واآلداب، من  (4قواميا ) طالعيةعينة است عمى

 اب معامل ا رتباط بين أبعاد، وتم حسالممك خالدجامعة ظيران الجنوب، 
لبعد حب معامل ا رتباط بالنسبة  وجاءت قيم ككل، المقياس والمقياس

 ،(32.2) لبعد طرح األسئمة و  ،(32.2) ولبعد ا كتشاف ،(33.1) ا ستطالع
 يتمتع المقياس أن ياكد (، مما0.05إحصائًيا عند مستوى ) دالة وجميعيا قيم
خمي. كما تم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام الدا ا تساق من بدرجة عالية

 لبعد حب ا ستطالعقيم الثبات مساويًة بالنسبة  ، وجاءتCronbachمعادلة 
وجميعيا قيم  ،(33.4) لبعد طرح األسئمةو  ،(36.3) ولبعد ا كتشاف، (32.2)

( 2:6تصما كلساس لمتطبيق. وروع ي في تقدير ا ستجابات أن تتدرج من )
لمعبارات طبًقا لمستويات ليكرت. ولذا تحصل أعمى ا ستجابات عمى بالنسبة 

( درجة. وفي ضوء ما 32( درجة، بينما تحصل أقل ا ستجابات عمى )631)
أسفرت عنو نتائج التجربة ا ستوطالعية اتضا أن الزمن المناسب لتطبيق 

 ( دقيقة. 62المقياس )
  عاارات التواصل اإللكتروني:عقياس  .2

بميارات التواصل المتعمقة  والمقاييس األدبيات عمى عاإلطال بعد
؛ عمران، 3166ف، يوس ؛3161؛ ال نيم، 3162عبد المجيد،، ) اإللكتروني

 موزعة عمىعبارة و ( 32من ) مكوًنا األولية بصورتو المقياس بناء تم (3161
، 61، 4، 3) ( بعد ميارات التصفا ؛2، 1، 2، 2، 2، 3، 6)األبعاد اآلتية: 
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 62، 61، 62، 62) ( بعد ميارات البحث عن المعمومات  ؛62، 63 ،66
حصل أعمى يلذا  ( بعد ميارات استخدام النظام ،32، 33، 36، 31، 64، 63
تم صياغتيا . ( درجة32عمى ) أداءحصل أقل ي( درجة، بينما 662عمى ) أداء

لمعني. بطريقة تقريرية واضحة ومباشرة، وتناولت كل مفردة فكرة واحدة محددة ا
 لمطالبةوأ عد المقياس بحيث تصدرت كراستو مجموعة من التعميمات الموجية 

. مستوىا سم، وال ، مثل:ياابة، وتضمنت بيانات خاصة بفي ا ستج المساعدتي
، ن المحكمينم (2عمى ) ةاألولي وتم حساب صدق المقياس بعرض صورتو

 يرونو ما ، ولتعديلالمتضمنة لمجوانب عباراتو وتمثيميا مالءمة لتعرف مدى
وتقدر  الطالباتوأجمعوا عمى أن بنود المقياس تناسوب مستوى  مناسًبا،

كما تم حساب صدق . عبارة( 32مكوًنا من ) المقياس المستيدف تقديره، وأصبا
طالبات من  (4قواميا ) طالعيةعينة است ا تساق الداخمي بتطبيق المقياس عمى
وتم  الممك خالد.جامعة ظيران الجنوب،  قسم األحياء كمية العموم واآلداب،
معامل  وجاءت قيم ككل، المقياس والمقياس حساب معامل ا رتباط بين أبعاد

ولبعد ميارات البحث عن  (،41.6)لبعد ميارات التصفا ا رتباط بالنسبة 
 دالة وجميعيا قيم ،(42.6)لبعد ميارات استخدام النظام  و  ،(36.2)المعمومات 

 من بدرجة عالية يتمتع المقياس أن ياكد (، مما0.01مستوى )إحصائًيا عند 
الداخمي. كما تم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام معادلة  ا تساق

Cronbachلبعد ميارات التصفا قيم الثبات مساويًة بالنسبة  ، وجاءت
لبعد ميارات استخدام و  ،(42.3)ولبعد ميارات البحث عن المعمومات ، (42.1)

وجميعيا قيم تصما كلساس لمتطبيق. وروع ي في تقدير  ،(43.2)م النظا
وفي  ( بالنسبة لمعبارات طبًقا لمستويات ليكرت.2:6ا ستجابات أن تتدرج من )

ضوء ما أسفرت عنو نتائج التجربة ا ستوطالعية اتضا أن الزمن المناسب 
 ( دقيقة.62لتطبيق المقياس )
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 أساليب الععالجة اإلحصائية:  
 اإلصووودار SPSSاسوووتخدم البرنوووامج اإلحصوووائي فوووروض الصوووحة  بوووار خت

ضووووووء التصوووووميم التجريبوووووي  فووووويمبيانوووووات ل المعالجوووووات اإلحصوووووائية إلجوووووراء (21)
 .لمدراسة

 النتائج وتفسيرها:
 :بالنسبة لمفرض األول  

بوووين  (0.05) ≥يوجووود فووورق دال إحصوووائًيا عنووود مسوووتوي ا: أنوووو ىيووونص عمووو
دامين لمووادة المعالجووة التجريبيووة انظووم إدارة الطالبووات بعوود اسووتخمتوسووطى درجووات 
لصوالا التطبيوق القبموي والبعودى في مقياس الودوافع المعرفيوة بوين  التعمم السحابيةا
 .التطبيق البعديا

درجوووات  ق بوووين متوسوووطيد لوووة الفووور  توووم حسووواب الفووورضإلثبوووات صوووحة 
إلوووى  والتوصووول، الووودوافع المعرفيوووةفوووي التطبيوووق القبموووي والبعووودي لمقيووواس  الطالبوووات

 (:3) جدول فيالنتائج الموضحة 
التجريبية  بعد استخداعان لعادة الععالجة الطالباتدرجات  يعتوسط فرق بين: ال(2جدول )

 (11ن=) الدوافع المعرفيةعي عقياس  "نظم إدارة التعمم السحابية  "

اًلنحراف  العتوسط التطبيق
درجات  "ت"تقيعة  الععياري

 الحرية
عستوى 
 لةنوع الدًل  الدًللة

 11.005 99.440 القبمي
دال  0.000 23 7.017

 2.759 115.340 البعدي حصائًياإ

 يمتوسووط حصووائًيا بووينإوجوود فوورق دال ييتضووا موون الجوودول السووابق أنووو 
نظوووم إدارة الوووتعمم  بعووود اسوووتخدامين لموووادة المعالجوووة التجريبيوووة ا الطالبووواتدرجوووات 

لصووووالا تطبيوووق القبمووووي والبعوووودى البووووين  الووودوافع المعرفيووووةفووووي مقيوووواس  االسوووحابية 
لمطالبوات  أتاحوتنظوم إدارة الوتعمم السوحابية أن . ويعوزي ذلوك إلوى التطبيق البعدي

يصوووبا دورىووون لفرصوووة التعموووق وفيوووم الموضووووعات قيووود الدراسوووة بطريقوووة أشووومل، 
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وميووارة البحووث عمووى نحووو الووتعمم الووذاتي  نموون خووالل توووجييي اتمستكشووفرحووا ت 
تعزيوووز إضوووافة إلوووى  ن،مسوووئولية تعمميووول يووونوتحمم ،بشوووكل منوووتج شوووبكة اإلنترنوووت

 نظووم إدارة الووتعمم السووحابيةالمعمومووات المتعمقووة لميووارات التعاموول مووع البحووث عوون 
سوتخدام التكنولوجيوا  عكست الترابط والوظيفية بشكل ميني في سياق ذا معني. و 

مووتعمم تلخووذ الل نظووم إدارة الووتعمم السووحابيةاإلبحووار عبوور بيئووة فووي الووتعمم موون خووالل 
نجاز الميمة أو حل المشكمة بحيوث تكوون رة إلي المعمومات التي يحتاجيا إلمباش

ن، عمووي شووكل نتاجووات لمووتعمم يمكوون أن تظيوور فووي صووورة سووموك عممووي حقيقووي ليوو
 نوتنشووويط دافعيوووتي ودراسوووتوالمواقوووع التعامووول موووع مووون خوووالل  نتمبوووي احتياجووواتيو 

تحوووول مووون توفييوووا  .مينيوووةحوووول أدوارىووون ال فوووي ا سوووتزادة مووون المعرفوووة نورغبوووتي
ث تكووون جووزء ليووا بحيوو ةوالناقوود ةوالمحمموو ،عنيووا ةلممعرفووة إلووي دور الباحثوو ةمسووتقبم

مووتخمص موون التمركووز لشووكل جموواعي تعوواوني ب موون البنوواء المعرفووي ليوون، ويووتم ىووذا
 نحووو فاعوول ىعمووبميووام الووتعمم لوصووول إلووي المعمومووات ذات الصوومة واحووول الووذات 

عية إذ أن النمو العقمي لممتعمم يوتم بشوكل أفضول فوي من خالل المفاوضة ا جتما
أيًضوووا سووواىمت التكميفوووات وميموووات الوووتعمم التوووي يجيوووبن . إطوووار مواقوووف اجتماعيوووة

عنيووا بعوود ا نتيوواء موون دراسووة كوول وحوودة تعميميووة، عمووى تقيوويمين لووذاتين، وتعرفووو 
كمووا ألخطووائين ومراجعتيووا، وتقووديم وتمقووي الرجووع والوودعم األكوواديمي والشخصووي. 

التفاعل والتواصل بين الطالبات وزيادة الثقة بالنفس والشوعور  ىعمالبيئة  تساعد
تعزيووووز التعاموووول مووووع و  تطالع المعرفووووي وا سووووتمتاع بالعموووولنجوووواز وحووووب ا سووووباإل

 ريوووق اإلبحوووار المعرفوووي عموووى شوووبكة اإلنترنوووتمصوووادر المعموموووات بكفووواءة عووون ط
كووون ليوووذه العوامووول أن ويم حوووول الميوووارات قيووود الدراسوووة، فيميووونلتعميوووق وتوسووويع 

رفوع الودوافع المعرفيوة  لوديين، حيوث يعود المتعمموين أنفسويم كوسووطاء تسواعد عموي 
 رفع الدوافع المعرفية  عمي أداة  نظم إدارة التعمم السحابيةتعد في عممية التعمم، و 

  الثانيبالنسبة لمفرض:  
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بوووين  (0.05) ≥يوجووود فووورق دال إحصوووائًيا عنووود مسوووتوي ا: أنوووو ىيووونص عمووو
الطالبووات بعوود اسووتخدامين لمووادة المعالجووة التجريبيووة انظووم إدارة طى درجووات متوسوو

التطبيووق القبمووي فووي مقيوواس ميووارات التواصوول اإللكترونيووة  بووين  الووتعمم السووحابية ا
 .لصالا التطبيق البعدياوالبعدى 

درجوووات  ق بوووين متوسوووطيد لوووة الفووور  توووم حسووواب الفووورضإلثبوووات صوووحة 
لبعوووودي لمقيوووواس ميووووارات التواصوووول اإللكترونووووي، فووووي التطبيووووق القبمووووي وا الطالبووووات
 (:2) جدول فيإلى النتائج الموضحة  والتوصل
التجريبية  بعد استخداعان لعادة الععالجةالطالبات درجات  يعتوسط فرق بين: ال(3جدول )
 (11ن=)  ةاإللكترونيعاارات التواصل عي عقياس  "نظم إدارة التعمم السحابية  "

حراف اًلن العتوسط التطبيق
درجات  "ت"تقيعة  الععياري

 الحرية
عستوى 
 الدًللة

نوع 
 الدًللة

 7.688 85.162 القبمي
10.923 22 1.111 

دال 
 5.412 106.200 البعدي حصائًياإ

 يمتوسووط حصووائًيا بووينإوجوود فوورق دال ييتضووا موون الجوودول السووابق أنووو 
م إدارة الوووتعمم نظووو بعووود اسوووتخدامين لموووادة المعالجوووة التجريبيوووة االطالبوووات درجوووات 
التطبيوق القبموي والبعودى بوين  ميوارات التواصول اإللكترونويفي مقيواس  االسحابية 

عموق  العمول فوي مجموعوات صو يرةأن . ويعزي ذلوك إلوى لصالا التطبيق البعدي
عموووى أىميوووة تاكووود التوووي البنائيوووة  تعووواوني، ويتفوووق ذلوووك موووع نظريوووةالعمووول المفيووووم 

ودوره فوي تعزيوز تحقيوق األىوداف  ،مميوة الوتعممفوي ع اإللكترونويالتفاعل التعاون و 
والتوووي توضوووا أن المعرفوووة   تبنوووي مسوووتقمة عووون الموووتعمم ولكنيوووا ، المعرفيوووة العميوووا

عمميوووة داخميوووة تجعووول الوووتعمم ذو معنوووي بالنسوووبة لوووو وفوووق خبراتوووو ومعارفوووو السوووابقة 
 اكواديمياتجاىاتوو نحوو موادة الوتعمم وذلوك ضومن سوياق و مستوي الفيم، و والحالية، 
المعمومووات عمووى تقووديم تقوووم ، و قابميووة المعرفووة لالسووتخدام والتطبيووق عمووىو  ،وثقووافي

، فوي أنمواط متنوعوة لمسواعدة الموتعمم عموى تفيوم طبيعوة المعرفوة المعقودة والمتزايوودة
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التفاعميوووووة المتعوووووددة المتمثموووووة فوووووي تفاعووووول كموووووا أن  ،.ثقوووووة الموووووتعمم بنفسوووووووزيوووووادة 
 ،التوودريبي محتوووىين مووع التفوواعمو  ن،ضوويمووع بعالبيئووة، وتفوواعمين مووع  المتعممووين

لمووتعمم الوودافع والحووافز  توووفيرممارسووة األنشووطة فووي جووو تعوواوني كووان لووو أثوور فووي و 
إلووى طبيعووة الموقووف التعوواوني القووائم عمووى  إضووافة ،األداءوزيووادة مسووتوى  واإلتقووان

سوواعد عمووى  مووتعمملديناميووات الجماعووة والحوووار الموصوول إلووى تحقيووق أفضوول نووواتج 
  الطالبات. بين ميارات التواصل اإللكتروني ستوىارتفاع م

  الثالثبالنسبة لمفرض:   

نسووب التحسوون المئويووة لوودرجات الطالبووات فووي الجانووب اأنووو:  ىعموويوونص 
نسوووووب التحسووووون المئويوووووة لووووودرجاتين فوووووي جانوووووب التواصووووول  مووووون أفضووووول المعرفوووووي

 ونيةا.اإللكتروني بعد تدربين عمى نظم إدارة التعمم السحابية كمنصة تعمم الكتر 
فوووي  الطالبوواتدرجات لوو نسووبة التحسووون توووم حسوواب الفوورضإلثبووات صووحة 

ومقيوووواس ميووووارات التواصوووول التطبيوووق القبمووووي والبعوووودي لمقيوووواس الوووودوافع المعرفيووووة، 
 (:2) جدول فيوالتوصل إلى النتائج الموضحة اإللكترونية، 

 مي والبعدي لدرجات أعراد العجعوعة التجريبية عي التطبيق القب (: نسبة التحسن4جدول )
 (11لمعتغيران التابعان تقيد الدراسة )ن= 

 مقياس
نسبة التحسن  متوسطال

 المئوية

الفرق فى نسب 
 يالبعد يالقبم التحسن

 15.900 115.340 99.440 الدواع  الععرعية
5.138 

 21.038 106.200 85.162 عاارات التواصل اإللكترونية 

 ةنسوووب التحسووون المئويوووة مجموعووول السوووابق الجووودولباسوووتقراء النتوووائج فوووى 
ميوارات التواصول نسبة التحسن فوي مسوتوى ن يتضا ين التابعيالمت ير فى  الدراسة

، ويعووزى الوودوافع المعرفيووةجوواءت أعمووى موون نسووبة التحسوون فووي مقيوواس  ةاإللكترونيوو
اء مجتمعووات المشوواركة الفاعمووة تووادي إلووى تعمووم نشووط وتسوواعد فووي إنشووذلووك إلووى 

م بووودوره فوووي تحقيوووق نوووواتج تعموووم عموووى مسوووتوى عوووال مووون يالوووتعمم النشوووطة مموووا يسووو
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بعضويم  وموع المحاضورموع المحتووى التعميموي وموع  الطالبات تفاعل الكفاءة واإلتقان.
صوقل  فويسواعد  نظوم إدارة الوتعمم السوحابية، يواإتاح التوي التفاعلواجية  ومعالبعض 
، ذاتيالوووو لووووتعمموا تفاعوووولالموووون خووووالل  ةمعرفووووال ىبنووووحيووووث ت، اميارًيوووو نوتفوووووقي ينميووووارات

ويتشكل أثناء التفاعل موع مون حولوو والوذين يقوموون بتزويوده بالمعموموات وخبورات تمكنوو 
التبويوووب الخووواص بالمصوووادر فرصوووة  أتووواح مووون ربوووط المعموموووات الجديووودة بموووا لديوووو.

المعمومات وجعميا أكثر نفًعا، حيث وفورت ىوذه الخدموة السوحابية مسوتودع  تنظيمل
 ممون الحفواظ عموى وثوائقيم فوي مكوان واحود ومونحي تالطالبواتخزيني مجاني مكن 

دارة  منصووووة لعوووورض إنجووووازاتيم وتعووووديميا، والرجوووووع لممعمومووووات وتبادليووووا لتنظوووويم وا 
معووارفيم الخاصووة بالميمووات التشوواركية، والوصووول لممراجعووات لمووا تووم إنجووازه موون 

ممووا أتوواح لمطووالب تيسووير اإلنتوواج المشووترك لممعرفووة السووميمة فووي الوقووت  ميمووات،
لحقيقي، وساعد في دعم كفاءة المتعممين وتحسين نوعيوة الوتعمم، ووفور لممعمموين ا

وسووووويمة إلنشووووواء بيئوووووات تفاعميوووووة وفيوووووم الطوووووالب بشوووووكل أفضووووول إلثوووووراء المحتووووووى 
 الوتعمم بيئوة)متزامنوة/ غيور متزامنوة( ب تفاعولال اليبأسو تعودد. كما سواىم األكاديمي

تاحةو  الطالباتواستخداميا من قبل  با ستفسوار وطورح  نبولن يقووم ليونالفرصوة  ا 
اإلجابوات والتعميقوات وتقويميووا والبنواء عمييوا والتعامول معيوا ممووا  وتحميولاألسوئمة، 

 .تينمياراإلى زيادة  أدي

 :التوصيات
 بما يمي: تانوصي الباحثتي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة ف

مووع  تلىيوول وتوودريب اعضوواء ىيئووة التوودريس فووي الجامعووات السووعودية لمتعاموول .6
كمنصووة تعموووم  نظووم إدارة الووتعمم السوووحابيةتقنيووات الجيوول الثووواني لمويووب ومنيوووا 

إلكترونيووووووة لمسوووووواعدتيم عمووووووى زيووووووادة الوووووودوافع المعرفيووووووة وميووووووارات التواصوووووول 
 اإللكترونية. 

مون خوالل اسوتخدام اسوتراتيجيات حديثوة  وافع المعرفية لودى الطالبواتتنمية الد .3
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 . كا كتشاف والبحث والتقصى
موووى تجوووارب الووودول المتقدموووة فوووي مجوووال أنظموووة الوووتعمم اإللكترونوووي اإلطوووالع ع .2

وتقنيات الجيل الثاني من الويب وتحميميا وتقيميوا وا سوتفادة مون نتائجيوا فوي 
 تحسين عممية التعميم والتعمم وتطويرىا بما يحقق األىداف المنشودة.

ول لمحص نظم إدارة التعمم السحابية بيئاتتدريب الطالب عمى التعامل مع  .2
عمى الفائدة القصوى منيا  والعمل عمى  تطبيقيا واإلستفادة  منيا فى  خدمة 

 العممية التعميمية. 
 :ةالعقترحالبحوث 

 تية:عمى نتائج الدراسة يقترح إجراء دراسات في المجا ت اآل بناءً 
كمنصوووة تعموووم إلكترونيوووة عموووى تنميوووة  نظوووم إدارة الوووتعمم السوووحابيةتعووورف أثووور  .6

 ا وراء المعرفة لدى طالب مرحمة البكالوريوس. ميارات التفكير م
تعوورف أثوور فاعميووة تقنيووات الجيوول الثوواني موون الويووب عمووى التحصوويل الدراسووي  .3

 وتنمية ميارات التعمم التعاوني لدى طالب مرحمة البكالوريوس.
 دراسة مقارنة بين تقنيات الجيل الثاني والثالث من الويب. .2

 العراج  والعصادر:
 العربية:ـ العراج   أوًًل 

(. ا فادة من تطبيقات الحوسبة السحابية 3162أحمد، عبد ا  عوض الكريم حاج )
في مجال المكتبات، ماتمر الحادي والعشرون لجمعية المكتبات المتخصصة 

اإلنترنت والتغيير اًليجابي ًلختصاصي العكتبات فرع الخميج العربي، 
 .11 – 22، ص ص والععموعات: إحداث التأثير الحقيقي

(. أثر نمط التعميم التشاركي في بيئة 3163 ل بنيان، نورة عبد ا  بنيان حمد )
الحوسبة السحابية لتنمية الكفايات التكنولوجية لدى معممات الحاسب اآللي، 

 – 622، ص ص 66، مصر، ع الدولية لمعموم النفسية والتربوية العجمة
622   . 
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 ،2.1 اإللكترونيالجيل الثاني عن التعميم  تقنيات وتطبيقات (.3162الجيني، ليمى ) 
 بيروت: الدار ال ربية لمعموم.

(.فعالية استخدام تقنية الحوسبة السحابية في تنمية التحصيل 3162الدايل، ريم صالا )
مقرر ميارات التعمم في عمادة البرامج التحضيرية بجامعة  طالبات الدراسي لدى

كمية العموم  ماجستير،ة رسال ا مام محمد بن سعود ا سالمية.
 ا جتماعية،جامعة ا مام محمد بن سعود ا سالمية.

تطبيقات الحوسبة السحابية في ماسسات  (.3162، موضي إبراىيم سميمان )الدبيان
 ،في الجامعات السعودية الحكومية في مدينة الرياض األكاديمية المعمومات

 .26وووووو 2يناير، ص ص ،2عالرياض،  ،العجمة العربية لمدراسات الععموعاتية
أحد   Cloud Computing(. الحوسبة السحابية3162الدىشان، جمال عمي خميل )

 تطبيقات التكنولوجيا في التربية، الممتقى الدولي األول لكمية التربية جامعة بنيا
  .22 – 32فبراير، ص ص " تطبيقات التكنولوجيا عي التربية"

(. الفروق في الدافع المعرفي والتحصيل األكاديمي 3161الرافعي، يحيى بن عبد ا  )
تبًعا لطريقة التعمم في مادة مناىج البحث في التربية وعمم النفس لدى عينة من 

ع  ،عجمة كمية التربية بالعنصورة طالبات الدراسات العميا بجامعة الممك خالد،
 . 363- 631، سبتمبر، ص ص 3، ج 22

رنامج تدريبي قائم عمى ميارات التفكير التلممي لتنمية (. ب3162الزيات، فاطمة محمد )
كمية  ،عجمة دراسات تربوية واجتعاعية الدافع المعرفي لدى الطالب المعمم،

 ، يناير.6، ع 36التربية، جامعة حموان، مج 
(. تصور مقترح لتبني بعض تطبيقات التخزين في 3162السحيم، نيى محمد. )

عميمي من وجية نظر معممي ومعممات الحاسب الحوسبة السحابية بالمجال الت
 بالرس. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أم القرى. 

(. فاعمية بيئة تعميمية عبر الويب قائمة عمى بعض 3162السيد، محمد حمدي أحمد )
تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية بعض ميارات البحث العممي ودافعية ا نجاز 

 ،عجمة دراسات وبحوث العميا شعبة تكنولوجيا التعميم.لدى طالب الدراسات 
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 . 631 – 14، أبريل، ص ص 6، ج33ع

الحوسبة السحابية في تدريس تطبيقات (. واقع استخدام 3162، فيد ضبعان )يطالشطي
ص ص  ،فبراير،662ع ،62مج القاىرة،  ،عجمة الثقاعة والتنعية مقرر العموم،

 .621ووووووو  612
 في السحابية الحوسبة تقنية استخدام إمكانية: (3162) إبراىيم حمدم الشيتي، إيناس
 اإللكتروني لمتعمم الثالث الدولي الماتمر القصيم، بجامعة اإللكتروني التعميم
 .34 - 6الرياض، ص ص  ،بعد عن والتعميم

(. توجيات تعمم التدريس والتوجيات األكاديمية 3162الضوي، محسوب عبد القادر )
العجمة  لحاجة إلى المعرفة لدى الطالب المعممين بكمية التربية بقنا،كمنبئات با

 .231 – 222، ص ص 23، ع 33، مج العصرية لمدراسات النفسية

من تطبيقات الحوسبة السحابية  اإلفادةسبل (. 3162)مرسي  ، ثروت العميميالعميمي
 الماتمرل . أعماالمتحدةبدولة إ  مارات العربية  المعموماتفي تقديم خدمات 
 32 -32فرع الخميج العربي، قطر،  المتخصصة المكتباتالعشرون لجمعية 

 مارس. 
(. فاعمية برنامج تدريبي 3162العمري، عائشة بمييش؛ الرحيمي، ت ريد عبد الفتاح )

مقترح قائم عمى الحوسبة السحابية التشاركية في تعزيز األداء التقني في جامعة 
 .23 – 21، ص ص 66، ع2، مجولية العتخصصةالعجمة التربوية الد طيبة،

(. فاعمية استخدام التعميم المدمج في مقرر 3161ال نيم، حمد بن صالا عبد العزيز )
تقنيات التعميم عمى التحصيل وتنمية ميارات التواصل اإللكتروني لطالب كمية 

 -321، ص ص 2، ع 23مصر، مج  ،عجمة كمية التربية باسيوط التربية،
343. 

طنطا: الدلتا  ،تربويات تكنولوجيا العصر الرتقعي (.3162ر، إبراىيم عبد الوكيل )لفاا
 لتكنولوجيا الحاسبات.

(. برنامج تدريبي مقترح معد وفق أسموب النظم لتوظيف 3112الفقي، ممدوح سالم )
ميارات ا تصال التعميمي اإللكتروني لدى اخصائي تكنولوجيا التعميم، الماتمر 
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ستخدام تكنولوجيا الععموعات واًلتصاًلت لتطوير التعميم تقبل ا الدولي األول
 أكاديمية البحث العممي، مصر.، الجاععي

  التعمم عجمة ،واآلمال .. المخاوف بين السحابية الحوسبة( 3162)سالم ممدوح الفقي،
 المنصورة. جامعةي، اًللكترون

آللي نحو تطبيقات (. اتجاىات معممي الحاسب ا3161المطوع، سممان عبد العزيز. )
كمية رسالة ماجستير،  الحوسبة السحابية وحاجاتيم التدريبية الالزمة  ستخداميا.

 التربية، جامعة أم القرى.

(. أثر التدريس باستخدام بيئة الحوسبة السحابية 3162المطيري، منى عائض عطا  )
ص ، ص 4، ع 2، مج العجمة الدولية العتخصصة في الدافعية نحو التعمم،

622 – 622 . 

(. فاعمية برنامج مقترح قائم عمى 3162المنيراوي، داليا محمد نبيل توفيق السيد )
الحوسبة السحابية في تحصيل وتحسين األداء التقني لطالبات مقرر التعمم 

 ،عجمة العموم التربوية اإللكتروني بدبموم إدارة مصادر التعمم في جامعة حائل،
 . 333 – 313، ص ص 6، ج2ع

(. التفاعل بين الدافع المعرفي ومستوى التفاعل 3161مين، زينب محمد ؛ و خرون ) أ
ا جتماعي في بيئة الحوسبة السحابية واثره عمى تنمية ميارات انتاج الدروس 

عجمة البحوث عي عجاًلت التربية  اإللكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعميم،
 .43 – 26، مارس 2نيا، ع، كمية التربية النوعية، جامعة المالنوعية

(. أثر التدريب اإللكتروني القائم عمى الحوسبة 3161حسونة، اسماعيل عمر عمي )
السحابية في اكتساب مياراتيا وقابمية استخداميا لدى طمبة كمية التربية بجامعة 

 612، ص ص 61، ع 2، مج العجمة الفمسطينية لمتعميم العفتوح األقصى،
– 313. 

القاىرة: دار غريب لمطباعة  ،الداععية لإلنجاز (.3111يف محمد )خميفة، عبد المط
 والنشر والتوزيع.

 وعالقتيما بالتفكير الصفية والبيئة المعرفي الدافع (2004). سعيد وسام رضوان،
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 جامعة ،التربية كمية ،ماجستير رسالة ،"الرابع الصف طالب لدى ا بتكاري
  .فمسطين ،غزة،األزىر

(. اثر نمط التعمم الذاتي والتعاوني باستخدام 3161حسن ) زغمول، إيمان حسن
تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية ميارات تصميم زانتاج الكتب اإللكترونية 

عجمة دراسات  والدافعية لمنجاز لدى طالبات كمية التربية بجامعة المجمعة،
 .21 – 26، ص ص 23، ع عربية عي التربية وعمم النفس

راية  المعرفةالحوسبة السحابية وبناء مجتمع (.3163)شريف  زكريا، محمود
العربي لممكتبات  لالتحادوالعشرين  الثالث الماتمراستشرافية، أعمال 

 .6433 - 6413  ، قطر،والمعمومات
مكتبة الرشد:  اإللكتروني،تكنولوجيا التعميم والتعميم  (.3112سالم، أحمد محمد )

 الرياض. 

(. فاعمية برنامج قائم عمى الحوسبة السحابية في تنمية 3162سيد، ىويدا محمود )
ميارات التدريس التقني لمرياضيات وا تجاه حوليا لدى الطالبات المعممات 

، ص 2، ع 26، جامعة أسيوط، مج عجمة كمية التربية بجامعة أم القرى،
 . 621–42ص

ت الحوسبة (. أثر استخدام تطبيقا3163عبد الجميل، عمي سيد محمد ؛ و خرون )
السحابية في تنمية بعض ميارات المشروعات اإللكترونية لدى طالب كمية 

جامعة أسيوط. مصر، مج  ،عجمة كمية التربية التربية النوعية جامعة أسيوط،
 .  326 – 322، ص ص 3، ع 22

(. فاعمية برنامج تدريسي مقترح باستخدام الحوسبة 3161عبد المطيف، سالي محمد )
تنمية التنور المعموماتي وا تجاه نحو مقرر طرق تدريس التربية السحابية في 

، مصر، ع العجمة العمعية لمتربية البدنية والرياضة الرياضية جامعة طنطا،
 . 611 – 662، ص ص 22

(. استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في 3162عبد المجيد، أشرف عويس محمد )
ة التحصيل وميارات التواصل تدريس الحاسب اآللي وأثرىا عمى تنمي
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، جاععة القصيم ،عجمة العموم التربوية اإللكترونيمدى طالب جامعة القصيم،
 . 6121 – 434، ص ص 2، ع 61مج 

القاىرة: دار الفكر عقدعة عي عمم النفس التربوي،  .(3111) سامي سمطي  ،عريفج
 .لمطباعة والنشر

مقرر الكتروني مقترح في طرق (. فاعمية 3161عمران، خالد عبد المطيف محمد )
تدريس الدراسات ا جتماعية عمى التحصيل وتنمية ميارات التواصل اإللكترونية 

عجمة دراسات عي العناهج  وا تجاه نحو مينة التدريس لدى طالب كمية التربية،
 .316 – 312، ص ص 623، مصر، ع وطرق التدريس

راية مستقبمية حول توظيف  (.3162عويس، أحمد سالم ؛ حمروش، أسماء السيد )
بيئة الحوسبة السحابية بالماسسات التربوية إلثراء مشاركة المحتوى التعميمي 

، عجمة دراسات وبحوث الرقمي لدى طالب الدراسات العميا بكميات التربية،
 . 233 – 212، ابريل، ص ص 63ع

تيجية التعمم (. تفاعل تنظيم أدوار المتعممين باسترا3162غريب، أحمد محمود فخري )
اإللكتروني التشاركي وفًقا لحجم مجموعات التشارك واثره عمى تنمية ميارات 

عجمة دراسات  ،مشاركة الممفات عبر تطبيقات الحوسبة السحابية وتقدير الذات
 . 22 – 6، يونيو، ص ص 33، عوبحوث

ممي (. فاعمية برنامج تدريبي مقترح  كساب مع3162فتا ا ، مندور عبد السالم )
العموم ميارات التواصل اإللكتروني وأثره في تحصيل واتجاىات تالميذىم 

، ع 61، مصر مجعجمة التربية العمعية بالمرحمة المتوسطة نحو استخداميا،
 .43 - 26، ص ص 2

(. البيئة الصفية وعالقتيا بالدافع المعرفي والتفكير التلممي 3162قاسم، انتصار كامل )
، 2، ع 2، جامعة ب داد، مج ة كمية التربية لمبناتعجم لدى طالب الجامعة،

 .22 – 32ص ص 

عجمة (. مقياس الدافع المعرفي لدى طالب كمية التربية األساسية. 3161يحيى، إياد )
 . 44 – 31، ص ص 2، ع 4، مج أبحاث كمية التربية األساسية
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ي تفاعمي (. تصميم تعميمي مقترح لموقع الكترون3166يوسف، أحمد الشوادفي محمد )
في الدراسات ا جتماعية وأثره في تنمية التفكير الناقد وبعض ميارات التواصل 

عجمة الجععية  ساسي،لصف السابع من التعميم األاإللكتروني لدى تالميذ ا
   .612 – 62، ص ص 26، مصر، ع التربوية لمدراسات اًلجتعاعية

 :اإلنجميزيةثانًيا ـ العراج  
Bora U., Ahmed M. (2013) E- Learning Using Cloud Computing. 

International Journal of Science and Modern Engineering 
(IJISME), V (1), I (2). 

Czerwionka, L. (2010). Mitigation in Spanish Discourse: Social and 

Cognitive Motivations, Linguistic Analyses, and Effects on 

Interaction and Interlocutors, PhD.Dissertation, The University of 

texas at Anstin. 

Finn A, Vredevoort H., Lownds, Flynn D. (2012). Microsoft Private 

Cloud Computing. Published by John Wiley & Sons, 

Indianapolis, Indiana, Canada. 

Fleischhauer, M; Strobel, A; Enge, S & Strobel, A. (2013). Assessing 

Implicit Cognitive Motivation Developing and Testing an 

Implicit Association test to Measure Need for Cognition, 

European Journal of Personality, 27(1), 15 – 29.  

Furht B. & Escalante A. (2010). Handbook of Cloud Computing. 

Springer New York Dordrecht Heidelberg London. Library of 

Congress Control. 

Han, Yan (2013). Iass. Cloud Computing Services for Libraries: Cloud 

Storage and Virtual Machines OCLC System and Services: 

International Digital Library Perspectives, vol.29, Iss: 2, p: 

87-100. 

Kumar, Bvpranay; Kommareddy, Sumitha; Rani, N. Uma. (2013). 

Effective Ways Cloud Computing Can Contribute to Education 

Success. Advanced computing: An International Journal 

(ACIJ) vol.4, no, 4. 

Lou, M. & Wang, J. (2013). Observations of Achievement and 

Motivation in Using Cloud Computing Driven CAD: Comparison 

of College Students with High School Backgrounds. Computers 

in Human Behavior, 29, (2), pp 364-369.    

Mell P. & Grance T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. 

Recommendations of the National Institute of Standards and 

Technology. NIST Special Publication 800- 145 



 نظم إدارة التعلم السحابية وعالقتها بالدوافع المعرفية ومهارات التواصل اإللكترونية لدى طالبات قسم األحياء 
 بجامعة الملك خالد.

 

 

 42 التاسع عشر العدد –نوعية مجلة البحوث في مجاالت التربية ال
 

 (NIST) National Institute of Standards and Technology Special 

Publication (2001). The NIST Definition of Cloud Computing. 

National Institute of Standards and Technology Special 

Publication 800- 145. 7 pages (September 2011). 

Rittinghouse, J. W. and Ransome, J. F. [2010]. Cloud Computing 

Implementation, Management and Security. New York: 

Taylor and Frances Group. 

Round, K. (2011). E-Learning 2.0: Cloud Computing and the Online 

Learner. Journal of Applied Learning Technology, 1(4), 24-27. 

Sienkiewicz, H. (2010). Cloud Computing. London. Defense 

Information Systems Agency. 

Simpson, J. (Oct., 2005): "Learning Electronic Literacy Skills in an 

Online Language Learning Community", Computer Assisted 

Language Learning, Vol. 18, No. 4, pp. 327 - 345. 

Smoot S. & Tan N. (2012). Private Cloud Computing Consolidation, 

Virtualization, and Service- Oriented Infrastructure, 255 Wyman 

Street, Waltham, MA, 02451 USA. 

Soroko, N. Shinenko, M. (2013). Use of Cloud Computing for 

Development of Teacher's Information and Communication 

Competence. Information Technology in Education, (17), pp 

118-130. 

Stantchev, V., et al (2014). Cloud Computing Service for Knowledge 

Assessment & Studies Recommendation in Crowdsoucing & 

Collaborative Learning Environments Based on Social Network 

Analysis. Computers in human behavior (51).  

Street, C. (2005): "Tech Talk for Social Studies Teachers: Evaluating 

Online Resources the Importance of Critical Reading Skills in 

Online Environments", Social Studies, Vol. 96, No. 6, pp. 271 – 

273 Nov - Dec. 

Sultan, N, (2010). Cloud Computing for Education: A new Dawn? 

International Journal of Information Management, 30(2), 109 

– 116.  

Tu, C. & Marina, M. (2002): The Relationship of Social Presence and 

Interaction OnLine Classes, American Journal of Distance 

Education, Vol. 16, No. 3. 

Valler and R. J. et al (1993). The Academic Motivation Scale, Measure 

of Intrinsic Extrinsic and Motivation in Education, Educational 

and Psychological measurement. Vol, 52, p.p. 1003-1017. 

Victor, J. & Emigdio, M. (2012). Afile Storage Sircice On acloud 

computing environment for digital libraries. Information 



 نظم إدارة التعلم السحابية وعالقتها بالدوافع المعرفية ومهارات التواصل اإللكترونية لدى طالبات قسم األحياء 
 بجامعة الملك خالد.

 

 

 43 التاسع عشر العدد –نوعية مجلة البحوث في مجاالت التربية ال
 

Technology and Libraries, 31, (4), 35 – 45.   

 عواتق  اإلنترنت:ا ـ لثً ثا
الحوسبة  لتطبيق تمييدي نموذج تصميم (. نحو3161)  محمد محمد ،اليادي

 .62التعميمية، مجمة التعميم اإللكتروني، ع  الماسسات في السحابية
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=449 

 كل واستخدام المعرفي الدافع بين التفاعل اأثر (.3112مصطفى ) عاطف ينبز  خالد،
 نحو وا تجاه التحصيل الدراسي عمى القصصي والمدخل المنظومي المدخل من
 ا قتصاد كمية ،"اإلعدادي الصف الثاني تمميذات لدى المنزلي ا قتصاد مادة

 .فمسطين األزىر، جامعة المنزلي،
http://kenanaonline.com/files/0078/78277/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%85%D9%

86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8A.

pdf 

بين الفيم  Cloud Computing(. الحوسبة السحابية 3161شمتوت، محمد شوقي )
 .66والتطبيق، مجمة التعميم اإللكتروني، أبريل، ع

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365 

(. تطبيقات تعميمية في الحوسبة السحابية تفتا  فاًقا 3162، حسني )الحافظ عبد
 (23جديدة نحو تطوير التعميم امجمة المعرفة )

t_sub.php?CUV=419&Model=M&SubModel=162&ID=http://www.almarefh.net/show_conten

2076&ShowAll=On 
Alger, P. (2007): "Electronic Communication", available at: 
http://literacvnrt.org/clc/clc99/hoelecm.html, Retrieved on: (5/ 11/2009). 

Clarke, A. (2002): on line Learning Skills, National Institute of Adult 

Continuing Education, Available at: http://www.nice.org.uk 

Hyffordiant, A. (2011). Electronic Communications in Education. 

Online: http://www.leaming.wales.gov.UK/pdfs/ecomms-edue.pdf.   

  

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=449
http://kenanaonline.com/files/0078/78277/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8A.pdf
http://kenanaonline.com/files/0078/78277/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8A.pdf
http://kenanaonline.com/files/0078/78277/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8A.pdf
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=419&Model=M&SubModel=162&ID=2076&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=419&Model=M&SubModel=162&ID=2076&ShowAll=On
http://www.nice.org.uk/

