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 الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تدريس      

دولة الكويت واتجاهاتهم  مقرر الحاسوب من وجهة نظر المعلمين قبل الخدمة في
المنهج واستخدمت الدراسة  ري النوع والسنة الدراسية في ذلك،نحوها؛ وأثر متغي

( 671وتم جمع البيانات من خالل استبانة طبقت على عينة تكونت من ) الوصفي،
من الطلبة الذين يدرسون مقرر طرق تدريس الحاسوب بكلية التربية طالبًا وطالبة 

سة نحو ت النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى أفراد عينة الدرا. وأظهر األساسية
وكانت أهم متطلبات استخدامها في تدريس مقرر  ،استخدام الحوسبة السحابية

فية الستخدام الحاسوب امتالك أعضاء هئية التدريس للمعارف والمهارات الكا
عها التواصل م تزويد الطلبة بعناوين الحسابات التي يمكنهم الحاسوب في التدريس،

 توفير إجراءات األمان للحسابات المتعلقة باستخدام ومشاركة المستندات من خاللها،
نشر الوعي بأهمية وفوائد استخدام الحوسبة السحابية في  تطبيقات الحوسبة السحابية،

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات أفراد عينة التعليم. كما أظهرت النتائج وجود 
تعزى  تطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تدريس مقرر الحاسوبمالدراسة حول 

بينما ال توجد فروق حول اتجاهاتهم نحو استخدام  لمتغير النوع لصالح الذكور،
الحوسبة السحابية تعزى لمتغير النوع. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق حول 

واتجاهات أفراد عينة  ب،السحابية في تدريس مقرر الحاسو  متطلبات استخدام الحوسبة
             الدراسة نحوها تعزى لمتغير السنة الدراسية.   

     الكويت.  - المعلمين قبل الخدمة - الحوسبة السحابيةالكلمات االفتتاحية: 
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Abstract:  
        The current study aims at identifying the requirements of 

using cloud computing in teaching curricula and methodology of 

computer from the point view of pre-service teachers in the State 

of Kuwait and their attitudes towards it, and the effect of the 

variables of gender and academic year on this. This study adopts 

the descriptive approach. Data are collected through a 

questionnaire applied on a sample consists of (176) male and 

female students who study the curricula and methodology of 

computer at the Faculty of Basic Education. The results showed 

that the study sample has positive attitudes towards using cloud 

computing. The most important requirements for using cloud 

computing were possessing teaching staff members the 

knowledge and skills necessary for using computer in teaching, 

provide students with the addresses which they can communicate 

and share documents through cloud computing, provide security 

for accounts related to using cloud computing applications, raise 

awareness of the importance and benefits of using cloud 

computing in education. The results also show that there are 

statistically significant differences among study sample averages 

on the requirements of using cloud computing in teaching 

curricula and methodology of computer due to the variable of 

gender in favor of males, while there are no differences about 

their attitudes towards using cloud computing due to the variable 

of gender. The results showed that there are no differences about 

the requirements of using cloud computing in teaching curricula 

and methodology of computer, and their attitudes towards using it 

due to the variable of academic year.   

Key Words: Cloud Computing - Pre-Service Teachers –Kuwait.   

 

 
 
 
 
 
 



822 

 مقدمة:        
يشهد العالم تغيرات سريعة في بيئة األعمال، وتمثل التغيرات العالمية تحديات      

أمام زيادة قدرة التنافس خاصة باستخدام الوسائل اإللكترونية مثل الحاسبات اآللية 
وشبكات االتصال، فدخلت البشرية القرن الحادي والعشرين في ثورة علمية هائلة لم 

ثيل، ولم يعد استخدام التكنولوجيا مقتصرًا على الشركات والمؤسسات، بل يسبق لها م
أصبح أيضًا في متناول األفراد في ظل انخفاض أسعار هذه الوسائل وصغر حجمها 

     وسهولة استخدامها.     
 الهائل والنمو للمستخدمين، المتاحة اإلنترنت سرعات في للزيادة الكبيرة ونتيجة     
 من العديد اتجهت التخزين، تكاليف واستمرار ارتفاع والمعلومات، اناتالبي حجم في

 ُيعرف ما وذلك شبكة اإلنترنت، خالل من لالستخدام تطبيقاتها إتاحة إلى المؤسسات
 الحاسوبية الموارد تقديم يتم حيث (،Cloud Computingالسحابية ) بالحوسبة
 من المستخدمين تمكِّن بحيث ف،التكالي بأقل) التشغيل أنظمة التطبيقات،(كخدمات 
 أو المعرفة امتالك إلى الحاجة دون اإلنترنت، شبكة عبر الخدمات إلى هذه الوصول
  (.1166 الخدمات )المنيري، تدعم هذه التي التحتية بالبنى التحكم حتى أو الخبرة،
وأصبحت البرمجة السحابية من أكثر الموضوعات التي جذبت اهتمام المعنيين      

لمجال المعلوماتي، بسبب الفرص المتعددة التي تمنحها للمؤسسة، وتهدف إلى با
االرتقاء بالخدمات اإللكترونية المقدمة من المؤسسات إلى مستويات أعلى، وتحسين 
الكفاءة وتقليل العبء اإلداري، وترشيد نفقات البنية التحتية التكنولوجية، وتحسين 

اإللكتروني،  مجال التعُلم سبة السحابية أثرًا فيوقد أحدثت الحو ؛ عمليات الدعم الفني
 التقنية تبني هذه إلى االتجاه بدأ السحابية تتحدد، الحوسبة معالم أخذت أن وبعد

 (.    1162 التعليم )حايك، في تطبيقاتها من واالستفادة
 هو السحابية، الحوسبة على القائم اإللكتروني التعُلم ويرى العديد من الباحثين أن     
 التعلم نظام بناء هو الحديث االتجاه فإن لذا اإللكتروني؛ التالي للتعُلم الجيل

 (.Nasr, Ouf, 2011) الحوسبة السحابية داخل اإللكتروني
 التعلم مجال في ثورة السحابية الحوسبة تحدث أن المتوقع من أنهويرى آخرون      

    (.Bora, Ahmed, 2013) الجامعات في خاصة اإللكتروني،
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وتقدم الحوسبة السحابية البنية التحتية والخدمات والبرامج من خالل شبكة توفر      
مزايا جذابة لمؤسسات التعليم العالي بما لديها من قدرة خفض تكاليف تكنولوجيا 

لألصول الرأسمالية التي  Virtualizing المعلومات واالتصاالت من خالل عمليات الـ 
 - لينكس – ماك – نظام تشغيل )سواء كان ويندوز تعمل على تثبيت اكثر من

وكأنه  ل الحالي للتمكن من تجربة النظام،غيرهم( في بيئة افتراضية داخل نظام التشغي
 (.      1161 مج يتم تصفحه في أي وقت )الخروصي،برنا

ويرى البعض أنه من أهم مميزات الحوسبة السحابية تمكين المعلمين والطالب      
واستخدام المستندات والجداول والصور والعروض التقديمية وعروض الفيديو  من إعداد

التفاعلية وملفات الصوت دون الحاجة إلى مساحات تخزين كبيرة ودون تعرض 
مع إمكانية مشاركة هذه األعمال مع  م للقرصنة أو الفيروسات أو التلف،أعماله

 (.  1162 قران وزمالء العمل )العبد الرازق،األ
( إلى أن استخدام الحوسبة السحابية في مؤسسات 1162وأشار المنهراوي )     

حيث تسمح بالوصول  حة لما تتمتع به من مميزات،التعليم العالي أصبحت ضرورة مل
وأي زمان عبر بيئة شبكة إلى جميع تطبيقاتها وخدمات المستخدم من أي مكان 

 األكاديمية الموارد من يرةكب مجموعة إلى المباشر الوصول من وتمّكن اإلنترنت،
     (Youry, Volodymyr, 2010) .التعليمية واألدوات البحثية والتطبيقات المختلفة،

والتعُلم  التعليم في السحابية الحوسبة خدمات وأّكدت بعض الدراسات على أن     
 وحل وجماعية، ذاتية بطرق واالبتكار التعُلم لىع يساعد أسلوباً  تقّدم وتطبيقاتها
 وبعضهم مع اختالف أماكنهم لتحقيق والتواصل بين الطالب التعليمية، المشكالت

                     .حاسوب أو جهاز نقال أي ومن وتكلفة وقت بأقل محددة أهداف
                                                   (Aaron, Roche, 2011)            

ابية في تحقيق لية الحوسبة السحعالعديد من الدراسات السابقة إلى فوقد توصلت ا     
( إلى فاعلية الحوسبة 1162فقد توصلت دراسة الجريوي ) العديد من األهداف،

 ية لدى طالب مقرر تقنيات التعليم،السحابية في تنمية المهارات العملية المعرف
( إلى فاعلية الحوسبة السحابية في تنمية مهارات 1167ين )وتوصلت دراسة أم

( 1161المشاركة اإللكترونية لدى طالب الدراسات العليا. وتوصلت دراسة زغلول )
نتاج كتب الكتب  إلى فاعلية الحوسبة السحابية في تطوير مهارات تصميم وا 
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 ,Sorokoاإللكترونية ودافع اإلنجاز لدى طالب كلية التربية. وتوصلت دراسة 
Shinenko  (1162) مناسبة للتدريب  إلى أن تطبيقات الحوسبة السحابية يشكل بيئة

(؛ 1161(؛ زغلول )1167توصلت دراسة كٍل من: أمين )و  الذاتي للمعلمين،
الحوسبة لية عاف( إلى 1162) Lou, Wang (؛1162(؛ السيد )1162المنهراوي )

  السحابية في التحصيل الدراسي لدى الطالب.  
فقد توصلت  ت المعلمين نحو الحوسبة السحابية،وقد انعكس ذلك على اتجاها     

( إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى معلمي الحاسوب نحو 1161دراسة المطوع )
 Ktoridou, Eteokleousاستخدام الحوسبة السحابية وتطبيقاتها، وتوصلت دراسة 

سات العليا نحو الحوسبة را( إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى طلبة الد1162)
لذا أوصت بعض الدراسات بأهمية وضع معايير لتصميم التعُلم السحابي  ،السحابية

 (. 1162وبيئاته مثل دراسة الغول )
الحوسبة السحابية في تدريس المقررات ويالحظ ندرة الدراسات التي استخدمت      

وبناًء على ما سبق  لكويت،سوب خاصًة للطالب في دولة االدراسية عامًة ومقرر الحا
وتماشيًا مع اهتمام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتبني أحدث التقنيات الحديثة في 

 ظهرت الحاجة إلجراء الدراسة الحالية.   العملية التعليمية 
 وتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:        

يس مقرر الحاسوب من وجهة نظر ما متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تدر  .1
 المعلمين قبل الخدمة في دولة الكويت واتجاهاتهم نحوها؟

استجابات أفراد ( بين 1012فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )هل توجد  .0
عينة الدراسة حول متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تدريس مقرر الحاسوب 

 والسنة الدراسية؟لمتغيري الجنس  تعزى واتجاهاتهم نحوها
 أهداف الدراسة:                

متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تـدريس مقـرر الحاسـوب مـن التعرف على  -
 وجهة نظر المعلمين قبل الخدمة في دولة الكويت واتجاهاتهم نحوها.

اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول متطلبـــات اســـتخدام فـــروق بـــين الكشـــف عـــن ال -
لمتغيـري الجـنس  وفقـاً  لسحابية في تـدريس مقـرر الحاسـوب واتجاهـاتهم نحوهـاالحوسبة ا

 والسنة الدراسية.
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 أهمية الدراسة:        
تســـتمد الدراســـة أهميتهـــا مـــن أهميـــة الموضـــوع الـــذي تتناولـــه، وهـــو الواقـــع الحوســـبه  .1

 السحابية ودورها في تحقيق العديد من األهداف في العملية التعليمية.       
يـــد نتـــائج الدراســـة فـــي تقـــديم بعـــض التوصـــيات والمقترحـــات التـــي تســـاهم فـــي قـــد تف .0

في الجامعات بصفة عامـة وكليـة في تدريس مقرر الحاسوب تطبيق الحوسبة السحابية 
 التربية األساسية على وجه الخصوص.           

 على اإلطالع خالل من المجال هذا في جديدة بحوث إلجراء الباحثين إفادة .3
      .وتوصيات نتائج الدراسة من إليه ستتوصل وما للدراسة نظرياألدب ال

 حدود الدراسة:   
 مقرر طرق تدريس الحاسوب في كلية  طلبةتضمنت عينة من : الحدود البشرية

 بدولة الكويت.            التربية األساسية
 اشتملت على كلية التربية األساسية بدولة الكويتالحدود المكانية :     . 
 ثاني من العام : تم تطبيق الدِّراسة في الفصل الدراسي الحدود الزمانيةال

 م.      1162/1162
        مصطلحات الدراسة:
    Cloud Computingالحوسبة السحابية: 

السحابية  ( الحوسبةNISTوالتكنولوجيا )العلوم  لمعايير الوطني المعهد ُيعّرف     
 شبكة إلى - الطلب وحسب - مكان كل الوصول من من المستخدم يمّكن بأنها نموذج

 التخزين، والتطبيقات، وأماكن والخوادم، الشبكات،(مثل  موارد حاسوبية، توفر
الخدمة  مزودي مع والتفاعلي الجيد اإلداري من أدنى وبحد فائقة، والخدمات( بسرعة

(Mell, Grance, 2011.) 
نولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ويعرف الباحث الحوسبة السحابية بأنها تك     

ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى السحابة، وهي مركز بيانات يتم 
الوصول إليه عن طريق شبكة اإلنترنت، وبذلك تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من 

 منتجات إلى خدمات. 
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 :ماهية الحوسبة السحابية
كنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ومساحة تعد الحوسبة السحابية بمثابة ت     

م التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى السحابة، وهي عبارة عن أجهزة خوادم يت
لتتحول البرامج من منتجات إلى خدمات، ويتاح  الوصول إليها عن طريق اإلنترنت،

لخبرة معرفة وادون الحاجة إلى امتالك ال خدمين الوصول إليها عبر اإلنترنت،للمست
تعني بالمجمل ” السحابية الخدمات“أو ” الحوسبة السحابية“ وفكرة الـوالتحكم بالعتاد. 

الخدمات التي تتم عبر أجهزة وبرامج متصلة بشبكة خوادم تحمل بياناتها في سحابة 
انقطاع، مع أجهزة مختلفة )حاسوب، جهاز  افتراضية تضمن اتصالها بشكل دائم دون

وبالتالي يتم  كود خاص لفتح قفل الشبكة، ها( بعد وضعلوحي، هواتف ذكية وغير 
 (.     1162 زمان )الفقي، الدخول إليها من أي مكان وفي أي

وصاحب هذه الفكرة  ية إلى الستينات من القرن الماضي،وترجع فكرة الحوسبة السحاب
عن  1111هو جون مكارثي، وقد ظهر التطبيق العملي والفعلي لها في بدايات عام 

(. وقد 1162 بعتها شركة جوجل وشركة أبل )مازن،ق شركة مايكروسوفت ثم تطري
استلهم مصطلح الحوسبة السحابية من رمز السحابة الذي كان يتم استخدامه في كثير 

 (1161ض، )معو             رنت في خرائط ورسوم بيانية.من األحيان لتمثيل اإلنت
والتي تقدم مساحات  مراكز البيانات المتطورة، وتعتمد الحوسبة السحابية على     

تخزين كبيرة للمستخدمين، كما توفر بعض البرامج كخدمات للمستخدمين، ومع التطور 
وانترنت  1،1بظهور انترنت  ة المتاحة من خالل شبكة اإلنترنت،الحادث فى التقني

عملت العديد من المؤسسات والشركات نترنت المتاحة للعموم، تدّفق اإلوتسارع  2،1
هذه التقنية أفادت  نترنت باستخدام الحوسبة السحابية،على إتاحة تطبيقاتها عبر اإل

 (. 1162 نطاق واسع بتوفير النفقات )الفقي،المستخدمين على 
الكبيرة التي وتوفر الحوسبة السحابية على الدولة والمؤسسات التعليمية المبالغ      

نها ديدة وتوفير برمجيات بشكل دوري، كما أتنفق في تحديث األجهزة وشاء أجهزة ج
وتسهل العمل واإلنجاز  الفنية الناتجة من مالحقة التطور،تقضي على األعباء المالية و 

على المعلمين والطالب وحتى في حاالت العمل الفردي فإنها توفر إمكانية العمل في 
 (.    Khmelevsky, Voytenko, 2014)أي كان وزمان 
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ويرى الباحث أن الحوسبة السحابية ظهرت بعد توفر البنية التحتية لشبكة      
اإلنترنت، وأصبح االتصال ال يشكل عائًقا، خاصة بعد الطفرة في إصدار الهواتف 

مكانية التعامل مع  لت خصائص االتصال بشبكة اإلنترنت،الذكية والتي حم وا 
والملفات على اإلنترنت خاصًة الوسائط المتعددة. وقد تعددت وتنوعت  المعلومات

ومن هذه  حابية بسبب تعدد وتنوع تطبيقاتها،التعريفات الخاصة بمفهوم الحوسبة الس
 التعريفات ما يلي:

تعرف الحوسبة السحابية بأنها التكنولوجيا المعتمدة على نقل المعالجة ومساحة      
وهي جهاز خادم يتم الوصول إليه  سوب إلى ما يسمى السحابة،صة بالحاالتخزين الخا

وبهذا تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات إلى  طريق اإلنترنت، عن
        (. Pocatilu, liecu, Vetrici, 2009خدمات )

وتعرف بأنها مجموعة من المصادر االفتراضية سهلة الوصول واالستخدام التي تمثل 
قبل ادية ومنصات عمل وبرامج تسمح باالستخدام األمثل للمصادر من في بنية م
  (.Coyal, Jatav, 2011وتدعيم فكرة التعُلم تحت الطلب ) المتعلمين،

( الحوسبة السحابية بأنها أنموذج جديد يقوم 1161ويعرف حسين والصميدعي )     
جهزة والبرمجيات من على أنموذج الدفع بقدر االستخدام للوصول بمرونة إلى موارد األ

 خالل شبكة اإلنترنت والسماح للشركات والمؤسسات لخفض التكاليف وزيادة األداء. 
وهي مصطلح يشير إلى المصادر واألنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر      

الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد 
ية بهدف التيسير على المستخدم وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات المحل

والنسخ االحتياطي والمزامنة الذاتية كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام 
ودفع البريد اإللكتروني والطباعة عن بعد، ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة 

هة برمجية بسيطة تَُبسُِّط وتتجاهل الكثير من التحكم في هذه الموارد عن طريق واج
 (.   1162 خلية )شلتوت،التفاصيل والعمليات الدا

كما تعرف الحوسبة السحابية بأنها تكنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ومساحة      
تم الوصول إليه التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى السحابة وهي جهاز خادم ي

بهذا تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات إلى  ت،عن طريق اإلنترن
خدمات، وتعتمد البنية التحتية للحوسبة السحابية على مراكز البيانات المتطورة والتي 
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ر بعض البرامج كخدمات تقدم مساحات تخزين كبيرة للمستخدمين كما توف
 101يات ويب وهي تعتمد في ذلك على اإلمكانيات التي وفرتها تقن للمستخدمين،

 (. 1162 ،)رزق
وتعرف أيضًا بأنها أحد أساليب الحوسبة يتم فيها تقديم الموارد الحاسوبية      

كخدمات، ويتاح للمستخدمين الوصول إليها عبر شبكة اإلنترنت، دون الحاجة إلى 
امتالك المعرفة، أو الخبرة، أو حتى التحكم بالبنية التحتية التي تدعم هذه الخدمات 

 (.      1162 ،)رزق
( إلى أن الحوسبة السحابية تعني التحول من استخدام 1162وأشار الغول )     

التطبيقات اإللكترونية عبر أجهزة الحاسوب أو االتصال بالشبكة الداخلية ليكون من 
 خالل متصفح اإلنترنت ومن أي مكان في العالم. 

 :    أهداف الحوسبة السحابية
 تحقيق إلى تسعى السحابية الحوسبة تقنية السابقة أن عريفاتالت خالل من يتضح     

 التالية: األهداف
 الخادم إلى للوصول عبور محطة مجرد الحاسوب جهاز من جعل (Serverالذى ) 

 .بياناته مع التعامل من تمكن المستفيد تخزين مساحة يحوي
 الجودة عالية للمعلومات تخزينية مساحة توفير. 
 مكان أي ومن وقت أي في استرجاعها وسهولة لمعلوماتا الى الوصول إتاحة 

 .اإلنترنت شبكة فيه تتوافر
 الحواسيب على المخزنة للمعلومات احتياطية نسخ عمل إلى الحاجة انتفاء 

 .وغيرها الفالش أو كاألقراص الخارجية التخزين أجهزة أو الشخصية
 األحيان(، أغلب )فيمجانية  بصورة والتطبيقية التشغيلية البرمجيات معظم إتاحة 
   .والصيانة والوقت التكلفة المستفيد على يوفر مما
 عبر وتناقلها تداولها وسهولة المستفيدين بين بالمعلومات المشاركة عملية توفير 

 .ملفاتها وأشكال هذه المعلومات حجم عن النظر بغض اإلنترنت شبكة
 أو الملفات بإنشاء تعلقةوالم بعد عن معلوماته معالجة إمكانية للمستفيد أن توفر 

عليها، باإلضافة إلى  االطالع مستويات تحديد أو عليها التعديالت إجراء أو حذفها
  . (1162 وتخزينها )عيد، حفظها في التنظيم إجراءات
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 ى مسايرة المستحدثات التكنولوجية،ويرى الباحث أن الحوسبة السحابية تهدف إل     
توافر مساحات تواجه المستخدمين مثل عدم والتغلب على بعض المشكالت التي 

 باإلضافة إلى استخدام العديد من التطبيقات بصورة مجانية.  تخزينية كافية،
 :    مكونات الحوسبة السحابية

 تتكون الحوسبة السحابية من عدة مكونات كالتالي:         
1. Applications :مكن أن يشغلها العميل فىهى البرامج والخدمات التى ي 

تم تخفيف أعباء الصيانة   Software As a Service ومع خدمةالسحابة، 
 .والتطوير عن المستخدم

0. Client : أو هو المستخدم، الذى يستخدم جهازه )سواء كان موبايل أو حاسوب
لإلستفادة من الخدمة، ومن الممكن أن يمتلك نظام تشغيل يدعم  جهاز آى باد(

 . يستخدم المتصفح فقط السحابة أو
3. Infrastructure : هى البنية التحتية للسحابة، والتى تقدم كخدمة 

Infrastructure As a Service  . 
4. Platform : مثل  المنصة التى تستخدمها فى السحابة،هى Python 

Django, Java Google Web Toolkit  فى جوجل.  
5. Service :كثر هى الخدمة التى تستخدمها على السحابة، ويتعلق الموضوع أ

هى عملية تحويل منتجات الحاسب إلى ،  Software  as a Serviceبمصطلح
 .(1162 ،خدمـات )الفقي

 ويرى الباحث أن الحوسبة السحابية تحتاج إلى العناصر التالية: 
وسطة يكفي فقط جهاز الحاسب الشخصي وهو أي جهاز ذو إمكانيات مت .1

 .لالتصال باإلنترنت
ا في كل تقريبً  باإلنترنت، وهذه الخاصية متاحةم تشغيل يسمح باالتصال أي نظا .0

 ا.حاليً  أنطمة التشغيل الموجودة
تخدم في الحوسبة السحابية متصفح إنترنت اليوجد شرط على نوع المتصفح المس .3

ن الموقع الكبيرة متوافقة معه فهو يصلح الستخدام الحوسبة السحابية دون أي طالما أ
  .عقبات
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عالية فهو حلقة  ، ويفصل أن يكون ذو سرعةتوفير اتصال بشبكة اإلنترنت .4
 .تخدمهاالوصل بين المستخدم وبين كل بياناته وكل البرامج التي يس

الحوسبة السحابية في معظم خصائصه هو يشبه مزود خدمة  مزود خدمة .5
استضافة المواقع ولكن بزيادة في بعض الخصائص لكي يسمح لكل من المطورين 

 ارد المتاحة في الخوادم بكفاءة أفضل.والمستخدمين من استخدام المو 
 أنماط الحوسبة السحابية:

الكفـاءات أو القـدرات التـي يمكن وصف تطبيقات الحوسبة السحابية من خالل 
 وهي كما يلي:  ومن يستطيعون الحصول على الموارد، تقدمها،

 وتشمل ما يلي:نماذج الخدمة:  -1
لمستخدم في استخدام تطبيقات مقـدم تتمثل اإلمكانية المقدمة ل : البرمجيات كخدمة -أ 

الخدمة التي تعمل على البنية التحتية للسحابة، ويمكن الوصول للتطبيقات من مختلف 
أجهـــزة المســـتخدمين ســـواء مـــن خـــالل واجهـــة المســـتخدم مثـــل متصـــفح شـــبكة اإلنترنـــت 

 فــي -)البريــد اإللكترونــي علــى ســبيل المثــال(، أو واجهــة البرنــامج. وال يقــوم المســتخدم 
ـــة ـــة الســـحابية األساســـية، وهـــذا يشـــمل  - هـــذه الحال ـــة التحتي ـــتحكم فـــي البني ـــإدارة أو ال ب

 .الشبكة والخوادم وأنظمة التشغيل والتخزين
تتمثل اإلمكانية المقدمة للمستخدم في عرض البنية التحتية المنصة كخدمة:  -ب 

أنشئت السحابية التي أعدها المستخدم أو ما تم الحصول عليه من تطبيقات، والتي 
باستخدام لغات البرمجة والمكتبات والخدمات واألدوات التي يوردها مقدم الخدمة. وال 
يقوم المستخدم بإدارة البنية التحتية السحابية األساسية أو التحكم فيها، وهذا يشمل 

حسب ما هو -الشبكة والخوادم وأنظمة التشغيل أو التخزين، ولكن يمكنه التحكم 
عدادات الضبط الخاصة ببيئة استضافة التطبيقاتفي التطبيقات  -متاح  .الموزعة وا 

حيث تتمثل اإلمكانية المقدمة للمستخدم في توفير موارد  البنية التحتية كخدمة: -ج 
المعالجة والتخزين والشبكات وغير ذلك من موارد الحوسبة األساسية، بشكل يكون معه 

ارية، كما يمكنه أن يشمل ُنظم المستخدم قادرا على استخدام وتشغيل البرمجيات االختي
 (.  Harrison, 2010) التشغيل والتطبيقات 
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 نماذج االنتشار الخاصة بالحوسبة السحابية:   -0
تعني مدى انتشار المعلومات ونطاق الوصول إليها وفئـة المسـتخدمين لهـا والمسـتفيدين 

  :منها، وتشمل ما يلي
يــتم تــوفير البنيــة التحتيــة الســحابية لكــي تقــوم مؤسســة حيــث  السحححابة الخاصححة: -أ 

واحـدة تضـم العديـد مـن المسـتخدمين باسـتخدامها، وقـد تقـوم المؤسسـة بـامتالك السـحابة 
دارتها وتشغيلها.  وا 

ـــة الســـحابية لكـــي تســـتعملها  السححححابة الجماعيحححة: -ب  ـــة التحتي ـــتم تـــوفير البني حيـــث ي
ات والمصــالح، وقــد تقــوم مؤسســة جماعــة محــددة مــن المســتخدمين يتقاســمون االهتمامــ

دارتها وتشغيلها، وقد تكون موجودة داخل أماكن العمل أو خارجها   .بامتالك السحابة وا 
حيث يتم تـوفير البنيـة التحتيـة السـحابية السـتخدامها بشـكل عـام  السحابة العامة: -ج 

 من قبل جميع المستخدمين. 
هــذه الحالــة مزيجــا يضـــم  تعتبــر البنيــة التحتيـــة الســحابية فــي السحححابة الهجينححة: -د 

اثنين أو أكثر من البنيات التحتيـة السـحابية المميـزة )السـحابة الخاصـة أو الجماعيـة أو 
 (.   Burford, 2010العامة( )

  خصائص الحوسبة السحابية:       
 تتميز الحوسبة السحابية بالعديد من الخصائص منها ما يلي: 

 ســتخدم بالســحابة عــن طريــق اإلنترنــت التمركــز حــول المســتخدم: بمجــرد اتصــال الم
يصـــبح كـــل مـــا يخزنـــه المســـتخدم علـــى موقـــع الســـحابة مـــن مســـتندات وملفـــات وصـــور 
ـــــه  وبيانـــــات وتطبيقـــــات وغيرهـــــا، دون الحاجـــــة إلـــــى جهـــــاز بمواصـــــفات معينـــــة، ويمكن

 مشاركتها مع اآلخرين لتتاح لهم إمكانية التعديل عليها أحيانًا.  
 تها بنـاًء علـى مـا يحتــاج المسـتخدم القيـام بـه، وكيــف مركزيـة بمعنـى أنهـا تقـدم خــدما

يمكــن للتطبيــق ظــان يفعــل ذلــك بالنســبة لــه بــداًل مــن التركيــز علــى التطبيــق ومــا يمكــن 
 القيام به.

  القوة، حيث تربط الحوسبة السحابية المئـات أو آالف مـن أجهـزة الحاسـوب معـًا فـي
 السحابة.
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 لبيانات التـي تـم تخزينهـا علـى السـحابة إمكانية الوصول للسحابة، أي أن الملفات وا
بشــرط تــوفر جهــاز  -تكــون متاحــة للمســتخدمين بشــكل فــوري فــي مكــان مــا أو زمــان مــا

 حاسوب متصل بشبكة اإلنترنت.
  ذكية، حيث تتمكن من الوصول إلى بيانات المستخدم الموجودة على السحابة على

يهم بيانـات علـى السـحابة نفسـها، الرغم من أن األفراد أو ماليين من األفراد واألجهزة لد
فـــيمكن اســـتخراج هـــذه البيانـــات وتحليلهـــا للوصـــول إلـــى هـــذه المعلومـــات بطريقـــة ذكيـــة 

(Miller, 2008    .) 
 .حزم التطبيقات تقدم لجميع المستخدمين تبعًا لطبيعة وحاجات كل منهم 
 الســـرعة فـــي االســـتجابة الحتياجـــات المســـتخدمين مـــع مرونـــة عاليـــة فـــي تلبيـــة هـــذه 

 االحتياجات.
  قيــــاس الخدمــــة بمعنــــى تقيــــيم مســــتوى خدمــــة الســــحابة ومواردهــــا ووســــائط التخــــزين

 (.Mell, Grance, 2011باستخدام أدوات قياس معدة خصيصًا لهذا الغرض )
  ،انخفــاض التكلفــة، حيــث تــوفر شــركات الحوســبة الســحابية مســاحة تخزينيــة مجانيــة

دمين مجانـًا، وتفـرض تكلفـة قليلـة نسـبيًا فـي وتقدم برامجها التشـغيلية وتطبيقاتهـا للمسـتخ
حـــال طلـــب رفـــع حجـــم المســـاحة التخزينيـــة، وال توجـــد تكلفـــة مطلوبـــة لترقيـــة أو تحســـين 

 (.  Pocatilu, Alecu, Vetrici, 2009كفاءة األجهزة المادية من قبل المستخدم )
رية ويــرى الباحــث أن هنــاك العديــد مــن االســباب التــي تجعــل الحوســبة الســحابية ضــرو 

للمؤسسات ولألفراد، منها مـا يلـي: يسـتطيع المسـتخدمون مـن خـالل الحوسـبة السـحابية 
الوصــول إلــى بيانــاتهم وتطبيقــاتهم مــن أي مكــان تتــوافر فيــه خدمــة اإلنترنــت، ال تحتــاج 
الشركات والمؤسسات إلـى أمـاكن تضـع فيهـا أجهـزة الحاسـوب التـي تـدير أعمالهـا، وهـو 

المشــاريع، فــي حالــة األبحــاث والتجــارب العلميــة المعقــدة مــا يــوفر جــزء كبيــر مــن تكلفــة 
التي تتطلب أجهزة حاسوبر ذات امكانيات ضخمة يمكن االعتماد على خوادم سيرفرات 

 المنظومه وهو ما يوفر الوقت. 
 أهم البرامج المتوفرة للحوسبة السحابية والتي يمكن توظيفها في المجال التربوي:

 مة على تقنيات الحوسبة السحابية، منها ما يلي:يمكن استخدام عدة برامج قائ
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 Dropbox 
 Google drive 
 Google Docs 
 Capture to cloud 
 I Cloud 
 Memopal 
 SugarSync 
 Cloud printer 
 Zip cloud 
 Amazon Cloud Drive   
  العروض التقديمية PowerPoint Presentations 
  محرر النماذج Forms  
 خدمـة Sky Drive مايكروسـوفت، وهـي تتـيح للُمسـتخدم مسـاحة  التـي تقـدمها

  .جيجا 12تخزينية مجانية لملفات ُيقارب حجمها 
  تمام أعماله مهما اتسع حجمها بأقل ُكلفة ُممكنة بات، يتيح للُمستخدم تطوير وا 

 (. 1167)السرور، 
 مميزات استخدام الحوسبة السحابية في التعليم اإللكتروني:  

، منهــا مــا ن الفوائــد عنــد اســتخدامها فــي التعلــيم اإللكترونــيللحوســبة الســحابية العديــد مــ
 يلي:   

  تتيح هذه الخدمة للمستخدمين دون اشـتراط مهـارات محـددة خاصـًة وأنهـا ال تتطلـب
 معرفة أي تفاصيل حول البنية التحتية أو البرمجيات.

  .)موفرة اقتصاديًا )الوقت، الجهد، المال 
 مها نظـام التعلـيم اإللكترونـي للطـالب فـي التعلـيم تتناسب والخدمات الكبيرة التي يقد

 الجامعي وقبل الجامعي. 
  إمكانية اإلستفادة من الخدمات والتطبيقات والبيانات من أي مكان وفي أي وقت

 مع قابلية سريعة لزيادة الحجم.
  .استخدام أحدث اصدارات الميكروسوفت واإلصدارات التقليدية 
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 ة عالية باستخدام أدوات التعليم اإللكتروني حسن إدارة العمل التعليمي بجود
 .2مع  1مع  6لألجيال 

  .سرعة انجاز العمل باستخدام الحوسبة السحابية وسرعة التحميل 
 .استخدام البرامج بمختلف اإلصدارات الحديثة والقديمة 
  ،(.1162تعطي مساحات تخزينية غير محدودة وال نهائية لحفظ البيانات )مازن 

احث أن فوائد الحوسبة السحابية واسعة النطاق وبعيدة المدى، باعتبارها ويرى الب     
شكل من أشكال الحوسبة التي تعمل على تحسين تنفيذ األعمال، ومن أهم هذه المزايا 
تقليل تكاليف البنية التحتية استراتيجيًا، وتقليل االعتماد على الموارد والمهارات 

المرونة المنشودة في ظل التطور السريع والمستمر التكنولوجية المحلية، باإلضافة إلى 
 في تكنولوجيا المعلومات.   

 متطلبات استخدام الحوسبة السحابية:
فقد أشارت دراسة  افرها الستخدام الحوسبة السحابية،هناك عدة متطلبات يجب تو      

مثل ( إلى أن أبرز متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في التعليم تت1162السحيم )
 فيما يلي:   

 توفير نقاط اإلنترنت في كل مؤسسة تعليمية وبسرعات مناسبة. -
 أن توفر إدارات التعليم الموارد الالزمة الستخدام الحوسبة السحابية.    -
العمل على توعية الكادر التعليمي بأهمية مواكبة االتجاهات الحديثة في المجال  -

 التعليمي.
 الحوسبة السحابية على أجهزتها.أن تتبنى إدارات التعليم خدمات  -
 توفير المعرفة الكافية لدى المعلمين الستخدامات تقنية الحوسبة السحابية. -
 توفير التمويل الكافي إلنشاء البنية التحتية الالزمة الستخدام الحوسبة السحابية.  -

( المتطلبات التالية الستخدام 1161أضاف الجليفي )وباإلضافة إلى ما سبق      
 سبة السحابية في التعليم: الحو 
 .استئجار بنية تحتية متكاملة ُتخصص للمنظمات التعليمية على مستوى وطني 
  توفير منصات تعليمية خاصة بتطوير ونشر التطبيقات التعليمية للحوسبة السحابية

 تكون متاحة لجميع المؤسسات التعليمية.     
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 عالي ُتعني بخدمة األغراض استخدام ُسحب مجتمعية تحت مظلة وزارة التعليم ال
 التعليمية والبحثية.

 .تدريب الكادر التعليمي على توظيف خدمات الحوسبة السحابية في التعليم 
  ربط السحب الحاسوبية المستحدثة باألنظمة اإلدارية التعليمية تحت مظلة سحابة

 حكومية واحدة.
ر في مؤسسات ( أنه من المهم أن يمتلك أصحاب القرا1162ويرى الشيتي )     

االتجاهات التي يمكن و  للحوسبة السحابية وكيفية تطويرها،التعليم العالي الفهم العميق 
كما أن مستوى الثقة من  موازنة ما بين التكاليف والفوائد،وأن يتم ال التكيف معها،
لذا البد للجامعات أن تأخذ عدة  سة التي يجب أخذها بعين اإلعتبار،العوامل الرئي
 لتحضير العتماد الحوسبة السحابية، سواء كانت عامة أو خاصة،مة عند اخطوات ها

 منها ما يلي:
 .التأكد من أن البنية التحتية القائمة للمؤسسة تكمل الخدمات القائمة على السحابة 
  وضع إطار التكلفة/ المنفعة وتقييم المخاطر لدعم القرارات المتعلقة بالخدمات

 السحابية.
  لتحسين بيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية عند اعتماد إعداد خارطة طريق

 الخدمات السحابية العامة والخاصة.
  تحديد البيانات التي ال يمكن إتاحتها في بيئات الحوسبة السحابية العامة ألسباب

 قانوينة أو أمنية.
  دارتها تحديد وتأمين الكفاءات التي ستكون مطلوبة العتماد الخدمات السحابية وا 

 فعال. بشكل
  تقييم التحديات التقنية التي يجب معالجتها عند نقل أي تيار معلوماتي أو تطبيق

ن كانت سحابة خاصة.  بيئة السحابة، وا 
  تجربة مختلف الخدمات سواء الداخلية أو الخارجية لتحديد المناطق التي قد تكون

 عرضة للمشاكل.
  .التأكد من أن بيئة الشبكات مستعدة للحوسبة السحابية   

ويرى الباحث أن مشروع الحوسبة السحابية يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة لطبيعة 
ال سيكون  عمله، لكي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب وتحقيق النجاح والتفوق، وا 
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مصيره الفشل، ويسبب ذلك خسارة في الوقت والمال والجهد، فالسحابة تؤثر وتتأثر 
اعل مع كل العناصر السياسية واالقتصادية بعناصر البيئة المحيطة بها، وتتف

 واإلدارية.  
 تحديات استخدام الحوسبة السحابية:  

على الرغم من المميزات التي تقدمها الحوسبة السحابية هناك بعض التحديات      
 منها ما يلي: ،التي تواجه المستخدمين عند استخدامها

 اإلنترنت ولو لم يكن هناك إنترنت العمل بنظام الحوسبة السحابية مرتبط باالتصال ب
 فلن يكون هناك أي اتصال ولن تستطيع أداء العمل عبر اإلنترنت.

  إذا كانت سرعة اإلنترنت منخفضة فلن تتمكن من العمل على السحابة بصورة
 جيدة.
  وجود فروق كبيرة في الخصائص واإلمكانيات لبعض البرامج مثلP.P  جوجل
 ميكروسوفت.  P.Pو
 ( للشركة التي تدير السحابة وقد يكون هناك 611هناك أمان وسرية ) قد ال تكون%

 إفشاء لبياناتك ومعلوماتك. 
 لم يكن لديك نسخ  من المحتمل فقد بعض ملفاتك المحفوظة من التلف خاصة إن

 (. 1162 إحتياطية )مازن،
ـــر الموضـــوعات التـــي يتضـــح ممـــا ســـبق أن       البرمجـــة الســـحابية أصـــبحت مـــن أكث

تمــــام المعنيــــين بالمجــــال المعلومــــاتي، حيــــث تقــــدم البنيــــة التحتيــــة والخــــدمات جــــذبت اه
ومـن أهـم مميـزات  لعـالي،والبرامج من خالل شبكة توفر مزايا جذابة لمؤسسات التعليم ا

الحوسبة السحابية تمكـين المعلمـين والطـالب مـن إعـداد واسـتخدام المسـتندات والجـداول 
ن الحاجــة يــديو التفاعليــة وملفــات الصــوت دو والصــور والعــروض التقديميــة وعــروض الف

لذا أصبح استخدام الحوسبة السحابية في مؤسسـات التعلـيم  إلى مساحات تخزين كبيرة،
 فـي السـحابية الحوسـبة خـدمات وأّكدت بعض الدراسات على أنالعالي ضرورة ملحة. 

 ذاتيـة بطـرق واالبتكـار الـتعُلم علـى أسـلوبًا يسـاعد تقـّدم والـتعُلم وتطبيقاتهـا التعلـيم
وهناك بعض المتطلبات الالزمة لتطبيق الحوسـبة  التعليمية، المشكالت وحل وجماعية،

جاحهــا فــي تحقيــق األهــداف الســحابية فــي المؤسســات التعليميــة والتــي يجــب توافرهــا لن
 .    والتغلب على التحديات التي تواجه استخدامها المنشودة،
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 :الدراسات السابقة
 بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية:     فيما يلي عرض ل     
( دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر تصور تكنولوجي 1162أجرى الجريوي )     

مقترح قائم على الحوسبة السحابية على تنمية المهارات العملية المعرفية لدى طالبات 
وتألفت  شبه التجريبي، بعت الدراسة المنهجكلية التربية في مقرر تقنيات التعليم، وات

( طالبة من طالبات كلية التربية بجامعة االميرة نورة بنت 11عينة الدراسة من )
عبدالرحمن، تم التدريس لهن باستخدام التصور التكنولوجي المقترح، واشتملت أدوت 
الدراسة على إعداد اختبار معرفي لقياس مهارات تصميم وانشاء صفحات الويب عبر 

دونات التعليمية ومشاركة الملفات وعرض المشاريع والمناقشات حول المواقع والم
المحاضرات واعداد تصاميم في هذه السحب الحاسوبية ضمن متطلبات مقرر تقنيات 
التعليم داخل اطار نظام التعُلم اإللكتروني، كما تم تصميم بطاقة مالحظة لقياس أثر 

ات عبر الويب. وأشارت النتائج إلى التصور المقترح على تطوير وتنمية مهارات الطالب
ات الطالبات العملية أن التصور التكنولوجي المقترح قد أسهم في تحسن مستوى مهار 

نجاز مشاريع عبر الويب باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية المخطط والمعرفية وا  
 لها ضمن مقرر تقنيات التعليم. 

أثر اختالف أنماط تطبيق  ( إلى التعرف على1167وهدفت دراسة أمين )     
في تنمية مهارات (One drive, Dropbox, Google drive)  الحوسبة السحابية

المشاركة اإللكترونية لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية. واستخدمت الدراسة 
بة من طالب ( طالبًا وطال21ت عينة الدراسة )المنهج الوصفي والتجريبي، وتكون

وم تم توزيعهم تخصص تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة الفيالدبلوم الخاص 
مجموعات تجريبية، واشتملت أدوات الدراسة اختبار تحصيلي  بالتساوي على ثالث

وتم تصميم  داء مهارات المشاركة اإللكترونية،للجانب المعرفي، وبطاقة مالحظة أ
بية. وأظهرت النتائج وجود برنامج إلكتروني قائم على بعض تطبيقات الحوسبة السحا

فروق دالة إحصائيًا في تحصيل الطالب في مقرر تصميم برامج التعليم تعزى لنمط 
لصالح  (One drive, Dropbox, Google drive)تطبيق الحوسبة السحابية 

، تليها المجموعة الثالثة Google Drive)المجموعة األولى التي استخدمت تطبيق )
(، تليها المجموعة الثانية التي استخدمت One Drive) التي استخدمت تطبيق
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(، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في بطاقة  (Dropboxتطبيق
 One) مالحظة مهارات المشاركة اإللكترونية تعزى لنمط تطبيق الحوسبة السحابية

Drive, Dropbox, Google Drive) األولى، تليها المجموعة لصالح المجموعة 
 ثم المجموعة الثانية.  الثالثة،
( إلى التعرف على اتجاهات معلمي الحاسب اآللي نحو 1161وهدفت المطوع )     

مت الدراسة المنهج واستخد عربية السعودية،تطبيقات الحوسبة السحابية في المملكة ال
( معلمًا بمحافظة القويعية. وأظهرت 77وتكونت عينة الدراسة من ) الوصفي المسحي،

النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى معلمي الحاسب اآللي نحو تطبيقات الحوسبة 
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي  ،السحابية

بينما ال  حابية تعزى لمتغير المؤهل العلمي،الحاسب اآللي نحو تطبيقات الحوسبة الس
 د الدورات التدريبية.       توجد فروق تعزى لمتغيري الخبرة وعد

( إلى تحديد تأثير أسلوب إدارة الدورات المختلفة 1161وهدفت دراسة إسماعيل )     
رضا )الموجه، غير الموجه( في الحوسبة السحابية لتطوير مهارات التعُلم التشاركي وال

دراسة وتكونت عينة ال عن التعليم لدى طالب الجامعة، وتم استخدام المنهج التجريبي،
بالتساوي ( طالبًا وطالبة من طالب السنة الرابعة بقسم تقنية المعلومات قسموا 11من )

 وتألفت أدوات الدراسة من بطاقة المالحظة لقياس تطبيقات إلى مجموعتين تجريبيتين،
التعُلم التشاركي التعليمي، ومقياس الرضا عن التعليم. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود 

التعُلم  تطبيقات في التجريبيين طالب درجاتلة إحصائية بين متوسط فروق ذات دال
التشاركي التعليمي والرضا عن التعليم لصالح المجموعة التي استخدمت النمط الموجة 

 إدارة الدورات في الحوسبة السحابية.         
ل ( الكشف عن أثر التدريب اإللكتروني من خال1161) وتناولت دراسة حسونة     

مدونة قائمة على إمكانيات الحوسبة السحابية في تنمية مهاراتها وقابلية استخدامها 
لدى طلبة الجامعة، واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدارسة 

( طالبا وطالبة من طلبة كلية التربية جامعة األقصى المسجلين في قسم 17من )
. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن حجم تأثير التدريب التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

اإللكتروني القائم على إمكانيات الحوسبة السحابية إلكساب مهارات استخدامها يساوي 
تخدام إمكانيات ( في إكساب اس1062( وهو أعلى من القيمة المحكية )1021)
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مكانيات الحوسبة وأن حجم تأثير التدريب اإللكتروني القائم على إ الحوسبة السحابية،
(، أي أن الحوسبة السحابية قد 1022السحابية لزيادة القابلية نحو استخدامها يساوي )

 نجحت في تحقيق أهداف الدراسة.    
( إلى تحديد أثر نوعين من التعُلم الذاتي والتعلم 1161وهدفت دراسة زغلول )     

نتاج كتب التعاوني باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لتطوير مه ارات تصميم وا 
الكتب اإللكترونية ودافع اإلنجاز لدى طالب كلية التربية بالزلفى جامعة المجمعة. 

 ن،لمجموعتين التجريبيتيالتصميم شبه التجريبي لواستخدم الباحث المنهج التجريبي ذو 
نتاج الكتاب اإللكتروني  وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تحليلي لمهارات تصميم وا 

وأظهرت النتائج عدم  ذج تقييم جودة الكتاب اإللكتروني، مقياس التحفيز اإلنجاز،نمو و 
 متوسط ن( بي1012بين متوسطات عند مستوى )حصائية إاللة وجود فروق ذات د

تعزى لتأثير  ين في اختبار الجانب المعرفي،التجريبيت المجموعتين طالب درجات
بينما  تخدام تطبيقات الحوسبة السحابية،ستصميم نمط التعُلم )الذات/ التعاونية( با

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في جودة الكتاب اإللكتروني تعزى 
السحابية لصالح تأثير أسلوب الكسب )الذاتي/ التعاوني( باستخدام تطبيقات الحوسبة 

حفيز تعزى ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس درجة الت ،التعُلم التعاوني
في  ستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية،التعُلم )الذات / التعاوني( با لتأثير أسلوب

حين ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التحصيل المعرفي لمهارات تصميم 
          .الكتاب اإللكتروني وجودة الكتاب اإللكتروني وحافز اإلنجاز لدى الطالب

( التعّرف على فاعلية بيئة تعلم عبر الويب قائمة 1162سيد )وتناولت دراسة ال     
على بعض تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية الجانب المعرفي لمهارات البحث 

ستخدمت الدراسة التصميم التجريبي ذا  العلمي لدى طالب الدراسات العليا، وا 
ع إنترنت تقليدي، المجموعتين: حيث درست المجموعة التجريبية األولى باستخدام موق

لى بعض ودرست المجموعة التجريبية الثانية باستخدام بيئة تعلم عبر الويب قائمة ع
وتضمنت أدوات الدراسة اختبار التحصيلي للجانب  تطبيقات الحوسبة السحابية،

المعرفي لمهارات البحث العلمي، وبطاقة تقييم منتج لقياس الجوانب المهارية لمهارات 
ومقياس دافعية اإلنجاز للجانب المهاري لمهارات البحث العلمي. البحث العلمي، 

 وأظهرت النتائج فاعلية تطبيقات الحوسبة الحاسوبية عبر الويب في تحقيق ما يلي:
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أ( تنمية التحصيل لدى الطالب ويرجع ذلك إلى تميز بيئة التعليم القائمة على 
يزات التي تجعلها فعالة، عن تطبيقات الحوسبة الحاسوبية بالعديد من الخصائص والمم

 بيئة موقع إنترنت تقليدي في التدريس.
 عن إتاحتها ب( تنمية مهارات البحث العلمي بصفة خاصة لدى الطالب فضاًل 

 أساليب العصف الذهني.
ج( زيادة دافعية اإلنجاز إذ إنها ترتكز على مجموعة من الدوافع منها الدوافع الذاتية 

        .شخصي مما ساهم في خلق اتجاهات إيجابية لدى المتعلمالقائمة على االستمتاع ال
( إلقاء الضوء على أهم تطبيقات الحوسبة السحابية 1162وتناولت دراسة الغول )     

ومن  التعُلم اإللكتروني، التي يمكن استخدامها وتوظيفها داخل بيئة 1وخدمات الويب 
تطبيقات الهواتف المحمولة، هذه التطبيقات خدمة جوجل للوثائق والمستندات، 

تطبيقات مشاركة الملفات والعروض التقديمية في نفس الوقت، تطبيقات الحوسبة 
السحابية في المكتبات كجزء من بيئة التعُلم. كما تّم التطرق لبعض التحديات التي 
تواجه بيئات التعُلم اإللكتروني خاصة في ضوء ازدياد أعداد المستخدمين، والتطور 

في الخدمات والتطبيقات المتاحة عبر شبكة اإلنترنت، وتكليف تحديث البرامج  السريع
واألجهزة ومساحات التخزين، مع التركيز على الحل الذي يتمثل في استخدام تكنولوجيا 

( لمواجهة هذه 1 جديدة )التكامل بين تكنولوجيا الحوسبة السحابية وخدمات الويب
در عال من التفاعلية واإلتاحة والتطور والسهولة التحديات والوصول لبيئة تعلم على ق

والقابلية لالستخدام بتكاليف أقل وهذا ما تتيحه تكنولوجيا الحوسبة السحابية، حيث أنها 
توفر البيئة التحتية لهذه البيئة )مساحات تخزين وأجهزة(، وتتيح منصات التطوير 

ية للمزود، باإلضافة إلى وتشغيل التطبيقات التي يتم استضافتها على البنية التحت
توظيف البرمجيات كخدمة من خالل تطبيقات الحوسبة السحابية التي يتم تكاملها مع 

إلضفاء الجانب االجتماعي على بيئة التعُلم وذلك من خالل شبكة  1خدمات الويب 
اإلنترنت أو اإلنترانت. وأوصت الدراسة بأهمية وضع معايير لتصميم التعُلم السحابي 

 ه.   وبيئات
( استطالع آراء طالب الدراسات العليا في 1162واستهدفت دراسة عويس )     

ة السحابية في العملية جامعة القاهرة وحلوان حول طرق االستفادة من الحوسب
 وتحديد دورها في إثراء مشاركة المحتوى الرقمي بالمؤسسات التربوية. التعليمية،
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جمع البيانات من خالل استبانة حول وتم  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،
توظيف تقنيات بيئة الحوسبة السحابية في إثراء مشاركة المحتوى التعليمي الرقمي 
بالمؤسسات التربوية لدى طالب الدراسات العليا، تم تطبيقها على عينة تكونت من 

روني من ا من طالب الدراسات العليا تخصص تكنولوجيا التعليم وتعلم إلكت( طالبً 21)
كلية التربية جامعة حلوان، وطالب معهد الدراسات والبحوث التربوية جامعة القاهرة. 
وأظهرت النتائج تقبل الطالب الستخدام الحوسبة السحابية في المؤسسات التربوية، 
مكانية استخدام بيئة الحوسبة السحابية لدى طالب الدراسات العليا، فهي سوف تعمل  وا 

عليمية وعلمية وتدريبية للبحث العلمي والنهوض بالعملية التعليمية على توفير خدمات ت
والبحث العلمي على درجة عالية جدا من التقدم العلمي والتقني. وقد خلصت الدراسة 
إلى ضرورة تأهيل وتدريب الطالب على توظيف بيئة الحوسبة السحابية في مشاركة 

     .وجي لهذه التقنية الجديدةالمحتوى الرقمي حتى يرتفع مستوى التقبل التكنول
( إلى تقصي اتجاهات طالب 1162)  Ktoridou, Eteokleousوسعت دراسة     

مع بيئة قائمة على الحوسبة  1الدراسات العليا في قبرص نحو دمج تطبيقات ويب 
(، واتبعت الدراسة المنهج Googleالسحابية تم إنشاؤها عبر خدمات شركة جوجل )

البيانات من خالل استبانة طبقت على عينة من طالب جامعة وتم جمع  الوصفي،
نيقوسيا في قبرص. وأظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى عينة الدراسة نحو 

 استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية.    
( إلى تقصي أثر استخدام بيئة قائمة 1162) Lou, Wangوهدفت دراسة 

نموذج للتعُلم عبر شبكة اإلنترنت على التحصيل على تطبيقات الحوسبة السحابية ك
 دمت الدراسة المنهج شبه التجريبي،واستخ راسي لدى طلبة الجامعة في تايوان،الد

( طالبًا من طالب جامعة تايوان الوطنية تم تقسيمهم 621وتكونت عينة الدراسة من )
ذات داللة  عشوائيًا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. وأظهرت النتائج وجود فروق

إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق 
 البعدي لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.  

( إلى تحديد مجاالت استخدام 1162) Soroko, Shinenkoوهدفت دراسة      
ن، واتبعت وجية للمعلميالحوسبة السحابية كنموذج للتعُلم في تنمية الكفايات التكنول
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وخلصت النتائج إلى أن تطبيقات الحوسبة السحابية يشكل  الدراسة المنهج الوصفي،
 بيئة مناسبة للتدريب الذاتي للمعلمين.  

( دراسة هدفت إلى تحديد متطلبات دمج تطبيقات 1166)  Sandaوأجرى
وتكونت  وصفي،واستخدمت الدراسة المنهج ال الحوسبة السحابية في تعليم الهندسة،
وتوصلت  ة في الواليات المتحدة األمريكية،عينة الدراسة من طالب قسم الهندس

الدراسة إلى أن تحديد المتطلبات الالزمة دمج تطبيقات الحوسبة السحابية في تعليم 
الهندسة، وقسمت إلى متطلبات تتعلق بالنية التحتية األساسية، ومتطلبات الوصول إلى 

تطبيقات الحوسبة السحابية في تعليم االلكتروني عن ُبعد وتوظيف المختبر بتقنية ال
 وكيفية تطبيقها في التعامل مع البحوث الفردية والبحوث المشتركة. ذلك،

 التعليق على الدراسات السابقة:        
 من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يالحظ ما يلي:   

نظرًا لمناسبة لتجريبي وشبه التجريبي اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج ا -
مثل دراسة كل من:  واتبعت بعض الدراسات المنهج الوصفي لطبيعتها وأهدافها،

 ،Ktoridou, Eteokleous (1162) (،1162عويس ) (،1161المطوع )
Soroko, Shinenko  (1162)، Sanda (1166)  .    

د تناولت بعض الدراسات أثر فق التي تناولتها الدراسات السابقة، تنوعت األهداف -
الحوسبة السحابية على التحصيل الدراسي لدى الطالب مثل دراسة كٍل من: أمين 

وهدفت بعض Lou, Wang (1162 .) ،(1162السيد )(، 1161(، زغلول )1167)
وب نحو تطبيقات الحوسبة الدراسات إلى التعرف على اتجاهات معلمي الحاس

(. وهدفت بعض الدراسات إلى التعرف على 1161مثل دراسة المطوع ) السحابية،
اتجاهات طلبة الدراسات العليا نحو الحوسبة السحابية، مثل دراسة                

Ktoridou, Eteokleous (1162    .) 
توصلت الدراسات السابقة إلى فعالية الحوسبة السحابية في تحقيق العديد من  -

( إلى فاعلية الحوسبة السحابية في 1162الجريوي )األهداف، فقد توصلت دراسة 
وتوصلت دراسة  ية لدى طالب مقرر تقنيات التعليم،تنمية المهارات العملية المعرف

في تنمية مهارات المشاركة اإللكترونية ( إلى فاعلية الحوسبة السحابية 1167أمين )
 ( إلى فاعلية الحوسبة1161زغلول )وتوصلت دراسة . لدى طالب الدراسات العليا
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نتاج كتب الكتب اإللكترونية ودافع اإلنجاز لدى  السحابية في تطوير مهارات تصميم وا 
 .       طالب كلية التربية

تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي  -
(،  1162عويس ) (،1161المطوع ) كٍل من:واالستبانة لجمع البيانات مثل دراسة 

Ktoridou, Eteokleous (1162)، Soroko, Shinenko  (1162.)  وتختلف
التي تناولتها  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في المنهج المستخدم والبيئة والعينة

متطلبات استخدام الحوسبة وتسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن  والمادة الدراسية،
ر المعلمين قبل الخدمة في دولة السحابية في تدريس مقرر الحاسوب من وجهة نظ

 .  الكويت واتجاهاتهم نحوها
 :             السابقة الدراسات من االستفادة أوجه
 في السابقة الدراسات من الباحث استفاد السابقة الدراسات عرض ضوء في     

 الدِّراسة، أداة وتصميمدراسة، لل النظري األدبصياغة مشكلة ومنهجية الدراسة، وكتابة 
توصلت إليها الدِّراسة  التي النتائج مناقشة في السابقة الدراسات من االستفادةكما تم 
 الحالية.

 :إجراءات الدراسة
 منهج الدراسة:     

 الدراسة.نظرًا لمناسبته لطبيعه  ت الدراسة الحالية المنهج الوصفي،اتبع     
 مجتمع وعينة الدراسة:     

وتكونــت عينــة  جميــع طــالب كليــة التربيــة األساســية،يتكــون مجتمــع الدراســة مــن      
( طالبــــًا وطالبــــة مــــن الطلبــــة الــــذين يدرســــون مقــــرر طــــرق تــــدريس 671الدراســــة مــــن )

ـــة مـــن حيـــث النـــوع و  ـــاول مســـتويات مختلف ـــة األساســـية تتن ـــة التربي الســـنة الحاســـوب بكلي
 ويوضحها الجدول التالي:   الدراسة،

 سب المتغيرات الديموجرافيةتوزع أفراد عينة الدراسة ح: (6جدول )
 النسبة المئوية العدد الفئات المتغيرات

 النوع
 %5.26 111 ذكر

 %5.26 55 أنثى

 السنة الدراسية

 %1121 56 األولى

 %1.21 51 الثانية

 %.562 .5 الثالثة

 %22.. 91 الرابعة
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 أداة الدراسة:    
( عبارة موزعة 12المبدئية من ) تضمنت أداة الدراسة استبانة تكونت في صورتها     

السحابية في تدريس  على محورين كالتالي: المحور األول: متطلبات استخدام الحوسبة
والمحور الثاني: االتجاه نحو استخدام الحوسبة  ( عبارة،62مقرر الحاسوب، ويضم )

ولكل عبارة خمسة مستويات لإلجابة وفقًا لمقياس  ( عبارة،62بية، ويضم )السحا
 2درجات(، محايد ) 2درجات(، موافق ) 2ي كالتالي: موافق بشدة )رت الخماسليك

       وافق بشدة )درجة واحدة(.      غير م غير موافق )درجتان(، درجات(،
 صدق االستبانة:  

   تم التحقق من صدق االستبانة باستخدام كٍل من: 
مجموعة من تم عرض االستبانة على الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:  -أ

المحكمين المتخصصين في تقنيات التعليم والمناهج وطرق التدريس وعلم النفس 
حيث تم إعادة الصياغة اللغوية لبعض العبارات  ، وتم تعديلها وفقًا لمقترحاتهم،التربوي

( 17ي صورتها النهائية من )وتكونت االستبانة ف ل،وحذف عبارتين من المحور األو 
         ق المحكمين بيانًا لصدق محتوى االستبانة.ويعتبر اتفــا عبارة،

تم التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة عن صدق االتساق الداخلي:  -ب
بعد تطبيقها  ل محور والدرجة الكلية لالستبانة،طريق حساب معامالت االرتباط بين ك

ة ة األساسي( طالبًا وطالبة من طلبة كلية التربي21على عينة استطالعية تضم )
 SPSSالرزمة اإلحصائية  وتم استخدم  يدرسون مقرر طرق تدريس الحاسوب،

 ويوضحها الجدول التالي.    االرتباط،لحساب معامالت 
 معامالت االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية لالستبانة  :(1جدول )

 معامل االرتباط المحور

 1211**  .ابية في تدريس مقرر الحاسوبالمحور األول: متطلبات استخدام الحوسبة السح

 12.6**  .المحور الثاني: االتجاه نحو استخدام الحوسبة السحابية

 (1016)**( دال عند مستوى داللة )
الكلية  يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل محور والدرجة

( 1021بلغت )و  (،1016إحصائيًا عند مستوى داللة )ستبانة مرتفعة ودالة لإل
   وهذا يدل على االتساق الداخلي ومن ثم صدق البناء.                              ( على التوالي،1072و)
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 ثبات االستبانة:   
إيجاد معامل ثبات ألفا كرونباخ لالستبانة  تم حساب معامل ثبات االستبانة عن طريق

ى العينة االستطالعية، تطبيقها علبعد  SPSSمن خالل الرزمة اإلحصائية 
 ويوضحها الجدول التالي. 
 معامالت الثبات لمحاور االستبانة : (2جدول )

 معامل الثبات عدد العبارات المحور

المحور األول: متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تدريس مقرر 

 الحاسوب
15 0.83 

 0.92 19 المحور الثاني: االتجاه نحو استخدام الحوسبة السحابية

 1226 .. االستبانة ككل

 ة تتسم بدرجة ثبات دالة إحصائيًا،يتضح من الجدول السابق أن محاور االستبان     
ومن  (،1022غ معامل ثبات استبانة ككل )وبل ( على التوالي،1021( و)1022بلغت )و 

                 ثم يمكن تعميم االستبانة على عينة الدراسة األساسية.
   اإلحصائية:         المعالجة 

، (SPSSتم إدخال البيانات في الحاسوب من خالل الرزمة اإلحصائية )     
  وأجريت المعالجات اإلحصائية التالية:        

  Frequencyالتكرارات  -
  Percentageالنسبة المئوية  -
  Meanالمتوسط الحسابي  -
  Standard Deviationاالنحراف المعياري  -
 t- Testاختبار ت  -
   One Way ANOVAتحليل التباين أحادى االتجاه  -
   Scheffe Testاختبار شيفيه  -

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
يتنــــاول هــــذا الجــــزء عــــرض النتــــائج التــــي توصــــلت إليهــــا الدراســــة بعــــد التحليــــل 

ولإلجابـــة علـــى أســـئلة الدراســـة تـــم حصـــر اســـتجابات أفـــراد عينـــة اإلحصـــائي للبيانـــات، 
( واســـــــتخراج (SPSSهــــــا إحصــــــائيًا باســــــتخدام الرزمــــــة اإلحصــــــائية الدراســــــة ومعالجت

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لكــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة ومعرفــة 
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داللة الفروق اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول االستبانة وفقًا لمتغيري 
 النتائج:   النوع والسنة الدراسة. وفيما يلي عرض لهذه 

 النتائج الخاصة بالسؤال األول:         
ما متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تدريس مقرر الحاسوب من وجهة نظر 

 المعلمين قبل الخدمة في دولة الكويت واتجاهاتهم نحوها؟
للتعرف على متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تدريس مقرر الحاسوب من  

علمين قبل الخدمة في دولة الكويت واتجاهاتهم نحوها تم حساب النسب وجهة نظر الم
المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 حول عبارات االستبانة، ويمكن توضيح ذلك كما يلي:   
 متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تدريس مقرر الحاسوب: -1

الجدول التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية يوضح 
الستجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تدريس 

 مقرر الحاسوب:       
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات :(2جدول )
 راسة حول متطلبات استخدام الحوسبة السحابيةأفراد عينة الد 

 في تدريس مقرر الحاسوب 

 العبارة م

دا  
ج
ة 
ير
كب

 

رة
بي
ك

طة 
س
تو
م

 

لة
لي
ق

دا   
ج
ة 
يل
قل

ط  
س
تو
لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

ا   
فق
 و
ب
تي
تر
ال

ط
س
تو
لم
ل

 

1 
توافر المهارات األساسية 

 الستخدام الحاسوب لدى الطلبة.
26.70 34.66 33.52 4.55 0.57 3.82 0.90 5 

2 
عمل دليل إرشادي الستخدامات 
 الحوسبة السحابية في التعليم.

27.43 26.29 31.43 13.14 1.71 3.65 1.07 9 

3 
نشر الوعي بأهمية وفوائد 

استخدام الحوسبة السحابية في 
 التعليم.

35.06 30.46 22.41 9.77 2.30 3.86 1.08 4 

4 
توفير نقاط اتصال بشبكة 

ة التربية اإلنترنت في كلي
 األساسية.

41.71 17.71 16.57 14.86 9.14 3.68 1.38 8 

5 
توفير إجراءات األمان للحسابات 

المتعلقة باستخدام تطبيقات 
 الحوسبة السحابية.

40.34 25.00 26.14 6.82 1.70 3.95 1.05 3 

6 
توفير الموارد الالزمة الستخدام 

الحوسبة السحابية في كلية 
 التربية األساسية.

32.57 32.57 17.71 11.43 5.71 3.75 1.19 7 

7 
تبني كلية التربية األساسية 

خدمة الحوسية السحابية على 
 أجهزتها.

22.86 28.57 30.86 12.57 5.14 3.51 1.13 13 

8 

امتالك أعضاء هئية التدريس 
للمعارف والمهارات الكافية 

الستخدام الحاسوب في 
 التدريس.

37.50 32.95 21.59 7.39 0.57 3.99 0.97 1 

9 
عقد دورات تدريبية ألعضاء 

هيئة التدريس لتصميم األنشطة 
 التعليمية ونشرها عبر السحابة.

26.86 26.29 28.57 12.57 5.71 3.56 1.18 11 

11 
تزويد الطلبة بعناوين الحسابات 

التي يمكنهم التواصل معها 
 ومشاركة المستندات من خاللها.

34.66 38.07 19.32 6.25 1.70 3.98 0.97 2 

11 

إعداد مقررات الحاسوب 
والبرامج التعليمية بحيث تتوافق 
مع متطلبات استخدام الحوسبة 

 السحابية.

31.21 32.37 24.28 8.67 3.47 3.79 1.09 6 

12 

عقد دورات تدريبية ألعضاء 
هيئة التدريس لتصميم 

االختبارات وتصحيحها باستخدام 
الحوسبة السحابية ونشرها عبر 

 سحابة.ال

25.00 27.84 28.98 11.36 6.82 3.53 1.18 12 

13 

توفير الدعم المالي إلنشاء البنية 
التحتية )أجهزة حساسوب, دفع 

االشتراكات إلنشاء حسابات 
سمية باسم كلية التربية ر

المساحات التخزينية  األساسية
 اإلضافية إن دعت الحاجة(.

34.29 18.86 24.00 12.57 10.29 3.54 1.35 11 
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متطلبات استخدام الحوسبة يالحظ من بيانات الجدول السابق أن المحور الخاص ب
( عبارة، وقد تباينت استجابات 62يحتوي على ) السحابية في تدريس مقرر الحاسوب

المحور، فقد جاء في الترتيب األول العبارة رقم أفراد عينة الدراسة حول عبارات هذا 
للمعارف والمهارات الكافية الستخدام الحاسوب في  ( "امتالك أعضاء هئية التدريس2)

(. وجاء في الترتيب 1027(، وانحراف معياري )3.99التدريس" بمتوسط حسابي بلغ )
( "تزويد الطلبة بعناوين الحسابات التي يمكنهم التواصل معها 61الثاني العبارة رقم )

ف معياري (، وانحرا3.98ومشاركة المستندات من خاللها" بمتوسط حسابي )
( "توفير إجراءات األمان للحسابات 2(. وجاء في الترتيب الثالث العبارة رقم )1027)

(، وانحراف 3.95المتعلقة باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية" بمتوسط حسابي )
( "نشر الوعي بأهمية وفوائد 2(. وجاء في الترتيب الرابع العبارة رقم )6012معياري )

(، وانحراف معياري 3.86لسحابية في التعليم" بمتوسط حسابي )استخدام الحوسبة ا
تعكس العبارات السابقة أنه من المتطلبات الالزمة الستخدام الحوسبة  (.6012)

المعارف السحابية في تدريس مقرر الحاسوب من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة توافر 
 أعضاء هئية التدريس، لدىوالمهارات الكافية حول استخدام الحاسوب في التدريس 

 كنهم مشاركة المستندات من خاللها،وأن يكون الطلبة لديهم معرفة بالحسابات التي يم
باإلضافة إلى نشر الوعي بأهمية استخدام الحوسبة  وأن يتوافر األمان لهذه الحسابات،

ي السحابية في العملية التعليمية. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع بعض الدراسات الت
ثل دراسة م إلى أن هناك متطلبات الستخدام الحوسبة السحابية في التعليمأشارت إلى 

 (.          1162الشيتي ) (،1162(، السحيم )1161كٍل من: الجليفي )
( "عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة 61بينما جاء في الترتيب قبل األخير العبارة رقم )

ا باستخدام الحوسبة السحابية ونشرها عبر التدريس لتصميم االختبارات وتصحيحه
(. وجاء في الترتيب 6062(، وانحراف معياري )3.53السحابة" بمتوسط حسابي )

( "تبني كلية التربية األساسية خدمة الحوسية السحابية على 7األخير العبارة رقم )
ابقة (. وتؤكد العبارات الس6062(، وانحراف معياري )3.51أجهزتها" بمتوسط حسابي )

وأن  ستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية،أهمية تدريب أعضاء هيئة التدريس على ا
 يكون لدى العاملين في كلية التربية األساسية وعي بأهمية استخدام الحوسبة السحابية.          
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( إلــــى أن هنــــاك 1162أشــــارت دراســــة الســــحيم )وباإلضــــافة إلــــى المتطلبــــات الســــابقة 
لحوسبة السحابية في التعلـيم منهـا: أن تـوفر إدارات التعلـيم المـوارد متطلبات الستخدام ا

توفير المعرفة الكافية لدى المعلمـين السـتخدامات  الزمة الستخدام الحوسبة السحابية،ال
تقنية الحوسبة السحابية، وتوفير التمويل الكافي إلنشاء البنية التحتية الالزمة الستخدام 

( بعــــض متطلبــــات اســــتخدام الحوســــبة 1161جليفــــي )الحوســــبة الســــحابية. وأضــــاف ال
السحابية في التعلـيم منهـا: اسـتئجار بنيـة تحتيـة متكاملـة ُتخصـص للمنظمـات التعليميـة 
على مستوى وطني، توفير منصات تعليمية خاصة بتطوير ونشـر التطبيقـات التعليميـة 

حب مجتمعيـة واسـتخدام ُسـ ليمية،للحوسبة السحابية تكون متاحة لجميع المؤسسات التع
باإلضــافة  خدمــة األغــراض التعليميــة والبحثيــة،تحــت مظلــة وزارة التعلــيم العــالي ُتعنــي ب

ـــى توظيـــف خـــدمات الحوســـبة الســـحابية فـــي التعلـــيم.  ـــدريب الكـــادر التعليمـــي عل ـــى ت إل
( أهميــة امــتالك أصــحاب القــرار فــي مؤسســات التعلــيم العــالي 1162وأضــاف الشــيتي )

ســحابية، والتأكــد مــن أن البنيــة التحتيــة القائمــة للمؤسســة تكمــل الفهــم العميــق للحوســبة ال
 الخدمات القائمة على السحابة.

ويرى الباحث أهمية توفير المتطلبات الالزمة الستخدام الحوسبة السحابية في تدريس 
مقرر الحاسوب لمواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم والتي انعكست 

س المقررات عامًة ومقرر الحاسوب خاصًة، لذا أشار المنهراوي على طرق تدري
( إلى أن استخدام الحوسبة السحابية في مؤسسات التعليم العالي أصبحت 1162)

أسلوبًا  تقّدم السحابية الحوسبة تطبيقات وأّكدت بعض الدراسات على أنضرورة ملحة. 
  وجماعية.     ذاتية بطرق واالبتكار التعُلم على يساعد

 اتجاهات معلمي الحاسوب قبل الخدمة نحو الحوسبة السحابية:    -0
يوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية حول 

 اتجاهات معلمي الحاسوب قبل الخدمة نحو الحوسبة السحابية:         
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والنسب المئوية الستجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (2جدول )
 أفراد عينة الدراسة حول اتجاهات معلمي الحاسوب نحو الحوسبة السحابية

 العبارة م
وافق م

 بشدة
 محايد وافقم

غير 

 وافقم

غير 

 وافقم

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

وفقاً 

 للمتوسط

19 
استخدام الحوسبة السحابية في 

 والجهد. التعليم يوفر الوقت
43.75 37.50 17.05 1.14 0.57 4.23 0.81 5 

16 
تطبيقات الحوسبة السحابية توفر 

 سعة تخزينية مناسبة.
27.84 50.00 18.18 3.98 0.00 4.02 0.79 1 

15 
يسهل استخدام تطبيقات الحوسبة 

 السحابية من قبل الطلبة.
27.65 47.65 20.59 4.12 0.00 3.99 0.81 11 

1. 

وسبة السحابية يساعد استخدام الح

في الحصول على المعلومات بشكل 

 أسرع.

49.43 39.20 9.66 1.70 0.00 4.36 0.73 . 

12 

استخدام الحوسبة السحابية في 

التعليم ينمي مهارات التعلُم الذاتي 

 لدى الطلبة.

37.50 42.05 17.61 2.84 0.00 4.14 0.81 6 

11 
يساعد استخدام الحوسبة السحابية 

 التعليم بحاجات المجتمع.على ربط 
30.68 42.61 22.16 3.41 1.14 3.98 0.88 1. 

.1 

توفر خدمات الحوسبة السحابية 

بيئة استخدام مناسبة وآمنة في 

 المجال التعليمي.

26.70 44.32 25.57 3.41 0.00 3.94 0.81 15 

.1 

استخدام التخزين السحابي يتيح 

التعاون بين أعضاء هيئة التدريس 

 دولياً.محلياً و

32.00 41.71 24.00 1.71 0.57 4.03 0.83 2 

.. 

تطبيقات الحوسبة السحابية تحفظ 

التعديالت على المستندات المخزنة 

 تلقائياً على السحابة.

28.98 46.02 20.45 4.55 0.00 3.99 0.82 11 

.5 

تدريس الطلبة باستخدام تطبيقات 

الحوسبة السحابية يعمل على 

 التعليم لديهم. تطوير أبعاد وعمليات

32.95 46.02 16.48 2.27 2.27 4.05 0.89 . 

.9 

تسهل تطبيقات الحوسبة السحابية 

الوصول إلى الملفات المخزنة على 

 السحابة في أي وقت وأي مكان.

44.32 35.23 16.48 3.98 0.00 4.20 0.86 9 

.6 

استخدام الحوسبة السحابية يجعل 

تدريس مقرر الحاسوب مواكباً 

ات المتسارعة لوسائل للتطور

 االتصال وتقنية المعلومات.

50.00 37.79 11.05 1.16 0.00 4.37 0.73 1 

.5 

تشجع الحوسبة السحابية العمل 

الجماعي والتفاعل بين المستخدمين 

في الملفات المشتركة في نفس 

الوقت من أماكن مختلفة وأجهزة 

 مختلفة.

38.95 35.47 20.35 4.07 1.16 4.07 0.93 5 

.. 

اعتقد أن تعليم الطلبة باستخدام 

تطبيقات الحوسبة السحابية ال يقدم 

 لهم أي إضافة جديدة.

14.53 12.79 20.35 25.58 26.74 2.63 1.38 19 

اتجاهات معلمي الحاسوب قبل يالحظ من بيانات الجدول السابق أن المحور الخاص ب
تباينت استجابات أفراد  وقد ( عبارة،62يحتوي على )الخدمة نحو الحوسبة السحابية 

( 12فقد جاء في الترتيب األول العبارة رقم ) ،عينة الدراسة حول عبارات هذا المحور
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"استخدام الحوسبة السحابية يجعل تدريس مقرر الحاسوب مواكبًا للتطورات المتسارعة 
(، وانحراف معياري 4.37لوسائل االتصال وتقنية المعلومات" بمتوسط حسابي بلغ )

( "استخدام الحوسبة السحابية 67(. وجاء في الترتيب الثاني العبارة رقم )1072)
(، وانحراف 4.36يساعد في الحصول على المعلومات بشكل أسرع" بمتوسط حسابي )

( "استخدام الحوسبة 62(. وجاء في الترتيب الثالث العبارة رقم )1072معياري )
(، وانحراف معياري 4.23حسابي ) السحابية في التعليم يوفر الوقت والجهد" بمتوسط

( "تسهل تطبيقات الحوسبة السحابية 12(. وجاء في الترتيب الرابع العبارة رقم )1026)
الوصول إلى الملفات المخزنة على السحابة في أي وقت وأي مكان" بمتوسط حسابي 

(. وتعكس العبارات السابقة وجود اتجاهات إيجابية 1021(، وانحراف معياري )4.20)
حيث تجعل تدريس مقرر الحاسوب  نة الدراسة نحو الحوسبة السحابية،لدى أفراد عي
الوصول إلى  ويمكن من خاللها ورات المتسارعة لتقنية المعلومات،مواكبًا للتط

باإلضافة  ها في التعليم يوفر الوقت والجهد،كما أن استخدام المعلومات بشكل أسرع،
 نة على السحابة في أي وقت وأي مكان.    إلى سهولة الوصول إلى الملفات المخز 

( "توفر خدمات الحوسبة السحابية 11بينما جاء في الترتيب قبل األخير العبارة رقم )
(، وانحراف 3.94بيئة استخدام مناسبة وآمنة في المجال التعليمي" بمتوسط حسابي )

تعليم الطلبة  ( "اعتقد أن17(. وجاء في الترتيب األخير العبارة رقم )1021معياري )
باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية ال يقدم لهم أي إضافة جديدة" بمتوسط حسابي 

(. وتؤكد العبارات السابقة وجود اتجاهات إيجابية 6022(، وانحراف معياري )2.63)
 لدى أفراد عينة الدراسة نحو الحوسبة السحابية.   
( التي توصلت إلى وجود 1161)وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة المطوع 

اتجاهات إيجابية لدى معلمي الحاسوب نحو استخدام الحوسبة السحابية وتطبيقاتها، 
( التي 1162) Ktoridou, Eteokleousكما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

 أظهرت وجود اتجاهات إيجابية لدى طلبة الدراسات العليا نحو الحوسبة السحابية.  
الباحث أن مميزات الحوسبة السحابية قد انعكس إيجابًا على اتجاهات أفراد عينة ويرى 

 الموارد من كبيرة مجموعة إلى المباشر الوصول من حيث تمكنالدراسة نحوها، 
 ,Youry, Volodymyrالتعليمية  ) واألدوات البحثية والتطبيقات المختلفة، األكاديمية

الطالب من إعداد واستخدام المستندات تمكين المعلمين و (. وتساعد في 2010
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والجداول والصور والعروض التقديمية وعروض الفيديو التفاعلية وملفات الصوت دون 
م للقرصنة أو الفيروسات أو الحاجة إلى مساحات تخزين كبيرة ودون تعرض أعماله

 ،مع إمكانية مشاركة هذه األعمال مع األقران وزمالء العمل )العبد الرازق التلف،
 التعليم في السحابية الحوسبة خدمات وأكدت بعض الدراسات على أن(. 1162

وبعضهم مع اختالف  والتواصل بين الطالب التعليمية، المشكالت تساعد في حل
حاسوب أو جهاز نقال  أي ومن وتكلفة وقت بأقل محددة أهداف أماكنهم لتحقيق

(Aaron, Roche, 2011          .)  
سبق من مميزات الحوسبة السحابية التي انعكست إيجابًا على  وباإلضافة إلى ما

اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحوها توصلت العديد من الدراسات السابقة إلى فعالية 
منها: تنمية المهارات العملية  ابية في تحقيق العديد من األهداف،الحوسبة السح

(، تنمية مهارات المشاركة 1162 ر تقنيات التعليم )الجريوي،المعرفية لدى طالب مقر 
نتاج 1167 لدى طالب الدراسات العليا )أمين، اإللكترونية (، تطوير مهارات تصميم وا 

(، 1161كتب الكتب اإللكترونية ودافع اإلنجاز لدى طالب كلية التربية )زغلول، 
 ؛ المنهراوي،1161ل، ؛ زغلو 1167 لتحصيل الدراسي لدى الطالب )أمين،تحسين ا
 .(Lou, Wang, 2013؛ 1162

 النتائج الخاصة بالسؤال الثاني:            
( بين استجابات أفراد عينة 2025هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الدراسة حول متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تدريس مقرر الحاسوب 
 واتجاهاتهم نحوها تعزى لمتغيري الجنس والسنة الدراسية؟    

استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات استخدام الفروق بين  لتعرف علىل
الحوسبة السحابية في تدريس مقرر الحاسوب واتجاهاتهم نحوها وفقًا لمتغيري الجنس 

(، واختبار ت ANOVAوالسنة الدراسية تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه )
(t-Test)، ( واختبار شيفيهSchffe،)  الجداول التالية:              ضحهاوتو        
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( للعينات المستقلة الختبار الفروق بين متوسطات أفراد tنتائج اختبار ): (61جدول )
 عينة الدراسة حول الحوسبة السحابية وفقًا لمتغير النوع 

 العدد النوع المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت(

درجات 

 الحرية

ى مستو

 الداللة

متطلبات استخدام الحوسبة 

السحابية في تدريس مقرر 

 الحاسوب

 1255 61216 111 ذكور
 

.2..5 

 

1.9 

 

 112.9 .9625 55 إناث 12115

اتجاهات المعلمين نحو 

 الحوسبة السحابية

  5291 66212 111 ذكور

12119 

 

1.9 

 

 2.6. 69215 55 إناث ..125

( بين 1012جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )يتضح من الجدول السابق و 
متوسطات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في تدريس 

حيث بلغت قيمة  ،إناث( لصالح الذكور -مقرر الحاسوب وفقًا لمتغير النوع )ذكور
لديهم  وقد يرجع ذلك إلى أن الذكور (،10111( ومستوى داللتها )10772) "ت"

معارف ومعلومات حول المتطلبات الالزمة الستخدام الحوسبة السحابية في التدريس 
المعارف والمهارات الكافية حول استخدام توافر بدرجة كبيرة بالمقارنة باإلناث مثل 

أعضاء هئية التدريس، إلى نشر الوعي بأهمية استخدام لدى الحاسوب في التدريس 
استخدام المستحدثات  كما يميل الذكور إلى ية التعليمية،ة السحابية في العملالحوسب

 وقد انعكس ذلك على استجاباتهم حول هذا المحور.         التكنولوجية،
كما يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق حول اتجاهات المعلمين نحو 

( 10222) حيث بلغت قيمة "ت" ث(،إنا -الحوسبة السحابية وفقًا لمتغير النوع )ذكور
وقد يرجع ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة مع اختالف  (،10211ومستوى داللتها )

وقد  بة نحو استخدام الحوسبة السحابية،الجنس لديهم اتجاهات إيجابية بدرجات متقار 
وقد توصلت بعض الدراسات إلى انعكس ذلك على استجاباتهم حول هذا المحور. 

اهات معلمي الحاسب اآللي نحو تطبيقات وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتج
ومن هذه الدراسات  بعض المتغيرات مثل المؤهل العلمي،الحوسبة السحابية تعزى ل

في حين ال توجد فروق تعزى لمتغيري الخبرة وعدد الدورات  (،1161المطوع )
 التدريبية. 
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بين ة ( للمقارنANOVAنتائج اختبار تحليل التباين أحادي اإلتجاه ): (62) جدول

 الستجابات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 السنة الدراسية حول الحوسبة السحابية وفقًا لمتغير 

 المحور
السنة 

 الدراسية
 ن

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

Df 

متوسط 

 المربعات

 قيمة

(F  (  

ى مستو

 الداللة

متطلبات 

استخدام 

الحوسبة 

السحابية في 

تدريس مقرر 

 الحاسوب

بين  .221 .6125 56 األولى

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

 المجموع

9122211 

12.5.2161 

111662191 

5 

1.. 

1.6 

1512551 

1122155 
12.2. 12.2. 

 1226 91211 51 الثانية

 11215 952.6 .5 الثالثة

 .1129 9.215 91 ابعةالر

 11295 92251 1.5 مجموع

اتجاهات 

المعلمين 

نحو 

الحوسبة 

 السحابية

بين  215. 66296 56 األولى

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

 المجموع

1.12.61 

..562.16 

.1992696 

5 

1.. 

1.6 

612.61 

96219. 
125.5 12.52 

 6222 66261 51 الثانية

 6252 69265 .5 الثالثة

 2219 6.212 91 الرابعة

 52.5 66261 1.5 مجموع

( 1012يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات استخدام الحوسبة السحابية في 

f( "60121 )حيث بلغت قيمة " ،نة الدراسيةتدريس مقرر الحاسوب وفقًا لمتغير الس
(، وقد يرجع ذلك إلى أفراد عينة الدراسة مع اختالف السنة 10121ومستوى داللتها )

الدراسية لديهم معارف ومعلومات بدرجات متقاربة حول المتطلبات الالزمة الستخدام 
لتواصل معها تزويد الطلبة بعناوين الحسابات التي يمكنهم امثل  ،الحوسبة السحابية

وتوفير إجراءات األمان للحسابات المتعلقة باستخدام  ،ومشاركة المستندات من خاللها
 .    تطبيقات الحوسبة السحابية

كما يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق حول اتجاهات المعلمين نحو 
ومستوى  f( "60212)حيث بلغت قيمة " ،الحوسبة السحابية وفقًا لمتغير السنة الدراسية

وقد يرجع ذلك إلى وجود اتجاهات إيجابية بدرجات متقاربة لدى  ،(10112داللتها )
وقد انعكس ذلك  ،أفراد عينة الدراسة نحو الحوسبة السحابية مع اختالف السنة الدراسية

 على استجاباتهم حول هذا المحور.      
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 التوصيات:               
 الدراسة الحالية، يوصي الباحث بما يلي:    من خالل النتائج التي توصلت إليها

توعية أعضاء هيئة التدريس والطلبة حول أهمية استخدام الحوسبة السحابية في  -
 العملية التعليمة، ودورها في تحقيق العديد من األهداف. 

ضرورة امتالك أعضاء هئية التدريس للمعارف والمهارات الكافية الستخدام  -
 الحاسوب في التدريس.

مية تزويد الطلبة بعناوين الحسابات التي يمكنهم التواصل معها ومشاركة أه -
 المستندات من خاللها.

أهمية توفير إجراءات األمان للحسابات المتعلقة باستخدام تطبيقات الحوسبة  -
 السحابية.

إعداد مقررات الحاسوب والبرامج التعليمية بحيث تتوافق مع متطلبات استخدام  -
 الحوسبة السحابية.

التأكيد على أهمية توفير البنية التحتية الالزمة الستخدام تطبيقات الحوسبة  -
السحابية في العملية التعليمية على وجه العموم، وفي تدريس مقرر الحاسوب على 

 وجه الخصوص. 
 البحوث المقترحة:        

 سات التالية:ليه الدراسة الحالية يقترح الباحث إمكانية إجراء الدراامتداد لما توصلت إ
إجراء دراسات وبحوث حول أثر الحوسبة السحابية على التحصيل وبقاء أثر التعُلم  -

 لدى طلبة الجامعة في المقررات الدراسية المختلفة.   
تنمية مهارات التعُلم إجراء دراسات وبحوث حول دور الحوسبة السحابية في   -

 التشاركي لدى طالب مقرر طرق تدريس الحاسوب.    
اء دراسات وبحوث حول الحوسبة السحابية مع عينات أخرى تختلف عن عينة إجر  -

 الدراسة الحالية.  
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71 . 
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 جامعة سوهاج.  ، كلية التربية،المستقبل للتعليم اإللكتروني
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