
 
 

 
 

  اإللكترونياختالف نوع التدريب  أثر
  ومستوى القابمية لمتعمم الذاتي
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 عبد اهلل الدسوقي أحمدد/  أحمدد/ هشام صبحي 
 مدرس المكتبات والمعمومات 

 نولوجيا التعميـوتك
 مدرس المكتبات والمعمومات 

 وتكنولوجيا التعميـ
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 ومستوى القابمية اإللكترونياختالف نوع التدريب  أثر
 ة السحابيةعمى تنمية مهارات استخدام الحوسب لمتعمم الذاتي 

 لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة األزهر 
 * عبد اهلل الدسوقي أحمدد/ و  أحمدد/ هشام صبحي 

 :مقدمة
لذا ، يعتبر المعمـ المحور الرئيس الذي ال غنى عنو في العممية التعميمية
ـ بو كاف االىتماـ بتنمية قدراتو وتدريبو ما ىو إال انعكاس ألىمية الدور الذي يقو 

 في العممية التعميمية.
وعميو فقد أصبحت التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس مف أساسيات 

األمر الذي ، بالغة في تطوير األداء التدريسي لو أىميةتحسيف التعميـ لما ليا مف 
ولكي يحقؽ عضو ىيئة التدريس ميامو بدرجة ، ينعكس بدوره عمى تعمـ الطبلب

قضية تدريبو أثناء الخدمة ضرورة ممحة لمواكبة  عالية مف النجاح أصبحت
  التطورات المختمفة واكتساب المعارؼ والميارات الحديثة في مجاؿ عممو.

عضو ىيئة التدريس في مجتمع المعرفة ال يمكف بناؤه بدوف  حيث إفو 
فقد أصبحت ، مواكبة االتجاىات الحديثة في تقنيات االتصاالت والمعمومات

 Cloudجميع بفضؿ ظيور تقنية الحوسبة السحابية المعرفة متاحة لم

Computing  (11ص، 4112، )حيدركأحد أبرز تقنيات المعمومات المعاصرة *. 
أف الحوسبة السحابية تقدـ مساحات  (57ص، 4111)حيث يرى الظفيري 

تخزينية كبيرة يستطيع المتعمموف الوصوؿ إلييا مف أي مكاف وفي أي وقت ومف 
                                                           

كمية التربية  -مدرس المكتبات والمعمومات وتكنولوجيا التعميـ :أحمدد/ هشام صبحي  -*
 .األزىرجامعة  –بالدقيمية 

كمية  -مدرس المكتبات والمعمومات وتكنولوجيا التعميـ عبد اهلل الدسوقي: أحمدد/  - 
 .جامعة األزىر –التربية بالدقيمية 

(، حيث APAنظاـ التوثيؽ المتبع فى ىذا البحث وفقًا ألسموب الجمعية األمريكية السيكولوجية ) *
يشير إلى سنة النشر، والرقـ الثانى يشير لرقـ يشير االسـ األوؿ إلى اسـ العائمة والرقـ األوؿ 

 الصفحة.
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مع إمكانية تشارؾ محتوياتيا كما في تطبيقات الويب ، اإلنترنتبأي أجيزة متصمة 
1.14. 
أف الحوسبة السحابية مف المستحدثات ( 715ص، 4112) أحمدبينما يرى  

تيسر لو تخزيف الممفات  اإلمكاناتالتكنولوجية التي تتيح لممستخدـ مجموعة مف 
استخداميا مف الخاصة عمى مساحة محددة مف الخوادـ الخاصة بموفر الخدمة و 

 خبلؿ مجموعة مف التطبيقات كبرامج معالجة الكممات وبرامج العروض التقديمية.
وكوف الحوسبة السحابية ىي الثورة الثالثة في مجاؿ تقنيات المعمومات بعد 

إال أنو ال يزاؿ مصطمحا غامضا مف حيث المفيـو  اإلنترنتكبل مف الكمبيوتر و 
الجامعي بصفة عامة وبصفة خاصة لدى  والتطبيقات المصاحبة عمى المجتمع

 ىيئة التدريس. أعضاء
ىيئة التدريس ومعاونييـ عمى  أعضاءويأتي ىذا البحث في محاولة لتدريب 

التطبيقات المصاحبة لمحوسبة السحابية لما ليا مف أىمية بالغة في تكويف كوادر 
منيا في إنجاح جامعية قادرة عمى التعامؿ مع المستحدثات التكنولوجية واالستفادة 

 العممية التعميمية داخؿ المجتمع الجامعي.
ولقد أحدثت التغيرات التي شيدتيا مجاالت تقنية المعمومات واالتصاالت 
نقمة نوعية في جميع العمميات وبصفة خاصة ما يتعمؽ بأساليب التدريب؛ حيث 

، تأدت ىذه التغيرات إلى ظيور آليات حديثة في طرؽ تنمية المعارؼ والميارا
وأصبح مف السيولة بمكاف توظيؼ تقنيات االتصاالت والمعمومات وتطويعيا 

 لتخطي قيود الزماف والمكاف وندرة الموارد البشرية.
؛ حيث اإللكتروني عبر اإلنترنت )عف بعد(التدريب  أىميةومف ىنا تبرز 

 ناتاإلمكاتعد تمؾ البيئة مف أفضؿ البيئات التدريبية لما تتميز بو مف العديد مف 
، لممتدربيف وبخاصة فيما يتعمؽ بتوظيؼ التطبيقات التكنولوجية بشكؿ مستمر

مكانية التدريب في أي وقت يناسب  باإلضافة إلى توفير الوقت والجيد والتكمفة وا 
باإلضافة إلى إمكانية التفاعؿ االيجابي بيف المتدربيف والمدرب ، المتدرب

قؿ الخبرات والميارات مف خبلؿ مما يساعد عمى ن، والمتدربيف وبعضيـ البعض
 .(227ص، 4111،)حماداستخداـ أدوات التواصؿ المتاحة عبر تمؾ البيئة التدريبية.
 اإلنترنتعبر  اإللكترونيوقد أكدت العديد مف الدراسات أىمية التدريب 

وذلؾ لمقضاء عمى المشكبلت التي تواجو القائميف عمى التدريب عند استخداميـ 
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ودراسة ( 4115، )عطية( ودراسة 4115، عبد ربو)ومنيا دراسة ، التدريب التقميدي
ودراسة  (4111، )مصطفىودراسة  (Yan, 2009)ودراسة  (4112، أحمد)

عبر  اإللكترونيحيث أشارت تمؾ الدراسات إلى فاعمية التدريب ، (4111، )أحمد
 في تنمية التحصيؿ والميارات واالتجاه وغيرىا مف الجوانب. اإلنترنت

ي البحث الحالي استكماؿ لمبحوث الميتمة بزيادة فاعمية التدريب ويأت
وىو متغير  اإللكترونيعف بعد؛ حيث يتناوؿ أحد متغيرات التدريب  اإللكتروني

)الوقت( الذي يرتبط بفترات الراحة أثناء التدريب والذي ينقسـ إلى )تدريب مركز/ 
ة التدريب بالطريقة المبدأ األساسي الذي يحدد عممي حيث إفتدريب موزع(؛ 

، )الكرويالموزعة والطريقة المركزة ىو أوقات الراحة المستخدمة في التدريب 
  .(51ص، 4112

ويقصد بالتدريب المركز تركيز جمسات التدريب والممارسات في فترات 
بينما التدريب الموزع يتـ فيو التدريب ، أو بوجود فترات راحة قصيرة، زمنية متصمة

  .(55ص، 4112، )الكرويراحة بيف جمسات التدريب مع وجود فترات 
ولقد حاولت العديد مف الدراسات اختبار فاعمية متغير أسموب التدريب 

والتي  (4112، حسف فاروؽ، )حسف)مركز/ موزع( ومف ىذه الدراسات دراسة 
توصمت إلى فاعمية التدريب الموزع في التحصيؿ المعرفي واألداء العممي لميارات 

توصمت إلى فاعمية  (4117، ىنداويو ، )محمودودراسة ، عمى المنسوجاتالطباعة 
التدريب الموزع في التحصيؿ المعرفي واألداء العممي لميارات إنتاج االختبارات 

توصمت إلى فاعمية التدريب المركز  (4112، )الكرويبينما دراسة ، ةاإللكتروني
في أداء الميارات األساسية لكرة وفاعمية التدريب الموزع لفئة اإلناث ، لفئة الذكور

توصمت إلى فاعمية كبل  (4117، عطيةو ، )فاضؿفي حيف نجد أف دراسة ، القدـ
 النوعيف مف التدريب المركز والموزع في تطوير دقة التيديؼ بكرة القدـ.

عف بعد عمى دافعية المتعمـ ومدى قابميتو  اإللكترونيويعتمد نجاح التدريب 
 ؤثر قابمية الفرد لمتعمـ الذاتي عمى نواتج التعمـ.لمتعمـ الذاتي؛ حيث ت

وىنا رأى الباحثاف أنو قد يكوف ىناؾ ثمة ارتباط بيف أنماط التدريب 
 –موزع( ومستوى القابمية لمتعمـ الذاتي )مرتفعة  –عف بعد )مركز  اإللكتروني

  عمى نواتج التعمـ. أثريكوف لو  إفمنخفضة( يمكف 
د عمـ الباحثاف( أنو ال توجد دراسة واحدة ومف خبلؿ ما سبؽ )وفي حدو 

موزع( ومستوى القابمية  -)مركز اإللكترونياختبلؼ نوع التدريب  أثرتناولت 
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لدى  منخفض( لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية –لمتعمـ الذاتي )مرتفع 
وعميو يمكف حؿ مشكمة البحث ، أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بجامعة األزىر

 التساؤالت التالية:في 
، عف بعد اإللكترونيبصرؼ النظر عف نوع التدريب ، البرنامج المقترح أثرما  -1

 عمى:
 التحصيؿ المعرفي المرتبط بتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية. -
 األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية. -

بصرؼ ، الموزع(، ف بعد )المركزع اإللكترونياختبلؼ نوع التدريب  أثرما  -4
 النظر عف مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي عمى كؿ مف:

 التحصيؿ المعرفي المرتبط بتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية. -
 األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية. -

نظر عف منخفض( بصرؼ ال –مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي )مرتفع  أثرما  -7
  عف بعد عمى كؿ مف: اإللكترونينوع التدريب 

 التحصيؿ المعرفي المرتبط بتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية. -
 األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية. -

، الموزع(، عف بعد )المركز اإللكترونينوع التدريب التفاعؿ بيف  أثرما  -2
  عمى كؿ مف: منخفض( –مـ الذاتي )مرتفع مستوى القابمية لمتع

 التحصيؿ المعرفي المرتبط بتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية. -
 األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية. -

 ىدؼ البحث الحالي إلى: أهداف البحث:
 لكترونياإلنوع التدريب البرنامج المقترح بغض النظر عف اختبلؼ  أثرتحديد   -1

منخفض(  –ومستوى القابمية لمتعمـ الذاتي )مرتفع ، الموزع(، عف بعد )المركز
األداء  - التحصيؿ المعرفي لميارات استخداـ الحوسبة السحابيةعمى كؿ مف: 

 .العممي لميارات استخداـ الحوسبة السحابية
مى ع، الموزع(، عف بعد )المركز اإللكترونينوع التدريب اختبلؼ  أثرتحديد   -4

األداء  - التحصيؿ المعرفي لميارات استخداـ الحوسبة السحابيةكؿ مف: 
 .العممي لميارات استخداـ الحوسبة السحابية

عمى كؿ ، منخفض( –مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي )مرتفع اختبلؼ  أثرتحديد   -7
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األداء العممي  - التحصيؿ المعرفي لميارات استخداـ الحوسبة السحابيةمف: 
 .استخداـ الحوسبة السحابية لميارات

، الموزع(، عف بعد )المركز اإللكترونينوع التدريب التفاعؿ بيف  أثرتحديد   -2
التحصيؿ عمى كؿ مف: منخفض(  –ومستوى القابمية لمتعمـ الذاتي )مرتفع 

األداء العممي لميارات استخداـ  -المعرفي لميارات استخداـ الحوسبة السحابية
 .الحوسبة السحابية

 ض البحث:فرو 
( بيف متوسطي درجات أفراد 1017يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )  -1

العينة )المجموعتيف التجريبيتيف( في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي الختبار 
التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات استخداـ الحوسبة السحابية لصالح 

 التطبيؽ البعدي.
( بيف متوسطي درجات أفراد 1017يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى ) -4

العينة )المجموعتيف التجريبيتيف( في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لبطاقة 
مبلحظة األداء العممي لميارات استخداـ الحوسبة السحابية لصالح التطبيؽ 

 البعدي.
يوجد ، منخفض( –مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي)مرتفع بصرؼ النظر عف  -7

( بيف متوسطي درجات مجموعة 1017ا عند مستوى )فرؽ داؿ إحصائي
عف بعد  اإللكترونيمجموعة التدريب ، عف بعد )الموزع( اإللكترونيالتدريب 

)المركز( في اختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات استخداـ الحوسبة 
األساسي الختبلؼ نمط التدريب المستخدـ في  ثريرجع إلى األ، السحابية
 . البرنامج

يوجد ، منخفض( –مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي)مرتفع بصرؼ النظر عف   -2
( بيف متوسطي درجات مجموعة 1017فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )

عف بعد  اإللكترونيومجموعة التدريب ، عف بعد )الموزع( اإللكترونيالتدريب 
)المركز( في بطاقة مبلحظة األداء العممي لميارات استخداـ الحوسبة 

األساسي الختبلؼ نمط التدريب المستخدـ في  ثريرجع إلى األ، سحابيةال
  البرنامج.

يوجد ، مركز( -)موزع اإللكترونيبصرؼ النظر عف اختبلؼ نمط التدريب  -7
( بيف متوسطي درجات المجموعة ذوي 1017فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )
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ة لمتعمـ الذاتي والمجموعة ذوي القابمي، القابمية لمتعمـ الذاتي )المرتفعة(
)المنخفضة( في اختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات استخداـ الحوسبة 

  .مستوى القابمية لمتعمـ الذاتياألساسي ل ثريرجع إلى األ، السحابية
يوجد ، مركز( -)موزع اإللكترونيبصرؼ النظر عف اختبلؼ نمط التدريب  -1

درجات مجموعة ذوي  ( بيف متوسطي1017فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )
والمجموعة ذوي القابمية لمتعمـ الذاتي ، القابمية لمتعمـ الذاتي )المرتفعة(

)المنخفضة( بطاقة مبلحظة األداء العممي لميارات استخداـ الحوسبة 
  .مستوى القابمية لمتعمـ الذاتياألساسي ل ثريرجع إلى األ، السحابية

( بيف متوسطات درجات أفراد 1017ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى ) -5
المجموعات التجريبية األربع في اختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بميارات 

التفاعؿ بيف نمط التدريب  أثرترجع إلى ، استخداـ الحوسبة السحابية
 –)مرتفع ومستوى القابمية لمتعمـ الذاتي ، مركز( -عف بعد )موزع اإللكتروني
 منخفض(.

( بيف متوسطات درجات أفراد 1017إحصائيا عند مستوى ) ال توجد فروؽ دالة -8
المجموعات التجريبية األربع في بطاقة مبلحظة األداء العممي لميارات 

التفاعؿ بيف نمط التدريب  أثرترجع إلى ، استخداـ الحوسبة السحابية
 –)مرتفع ومستوى القابمية لمتعمـ الذاتي ، مركز( -عف بعد )موزع اإللكتروني
 منخفض(.
 :اقتصر البحث عمى حدود البحث:

أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بكمية التربية جامعة األزىر )فرع الدقيمية(  -
 مكاف عمؿ الباحثاف.

المحتوى التعميمى لمبحث يقتصر عمى استخداـ ميارات الحوسبة السحابية  -
(gmail – google drive). 
تـ تقسيميـ إلى أربع ، معاوف( عضو ىيئة تدريس و 11عينة عشوائية قواميا ) -

 ( عضوا.17قواـ كؿ مجموعة )، مجموعات تجريبية
 مركز(.  -عف بعد )موزع  اإللكترونينمطيف لمتدريب  -
منخفضة( كمتغير  –مستوييف مف مستويات القابمية لمتعمـ الذاتي )مرتفعة  -

 تصنيفي.
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 أدوات البحث:
 اشتمؿ البحث عمى األدوات التالية:

ؿ المعرفي المرتبط بميارات استخداـ الحوسبة السحابية اختبار التحصي -1
 )إعداد الباحثاف(. 

بطاقة مبلحظة األداء العممي لميارات استخداـ الحوسبة السحابية )إعداد  -4
 الباحثاف(.

 .(4117، وآخروف، )المقدـمقياس القابمية لمتعمـ الذاتي  -7
 منهج البحث: 

 في ضوء طبيعة ىذا البحث تـ استخداـ: 
مػػػػف خػػػػبلؿ مسػػػػح وتحميػػػػؿ الدراسػػػػات السػػػػابقة  الوصــــلي التحميمــــي المــــنهج -

 .واألدبيات ذات الصمة بموضوع البحث
عف  اإللكترونيالتفاعؿ بيف نمط التدريب  أثرلدراسة  المنهج شبه التجريبي -

عمى مركز( ومستوى القابمية لمتعمـ الذاتي )مرتفعة_ منخفضة(  -بعد )موزع
استخداـ الحوسبة السحابية ميارات التحصيؿ المعرفي واألداء العممي ل

  .بكمية التربية جامعة األزىر ومعاونييـ ألعضاء ىيئة التدريس
 :اإلحصائياألسموب 
 تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية: 

 لقياس الفروؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي. t-testاستخدـ الباحثاف اختبار  -
 ANOVA "One - way Analysis of تحميؿ التبايف أحادي االتجاه -

Variance .لمعرفة التكافؤ بيف المجموعات 
 ANOVA Tow - way Analysis ofتحميؿ التبايف ثنائي االتجاه   -

Variance .لئلجابة عمى أسئمة البحث 
 التصميم التجريبي:

فػػػػي ضػػػػوء طبيعػػػػة متغيػػػػرات البحػػػػث تػػػػـ اسػػػػتخداـ التصػػػػميـ شػػػػبو التجريبػػػػي  
ويوضػػػح الجػػػدوؿ  4Factorial Design×4ممي المعػػػروؼ باسػػػـ التصػػػميـ العػػػا

 التالي التصميـ التجريبي لمدراسة الحالية:
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 (1جدوؿ )
  اإللكترونينمط التدريب 
 مركز موزع  مستوى القابمية لمتعمم

 4مجموعة  1مجموعة  مرتفعة
 2مجموعة  7مجموعة  منخفضة
 مصطمحات البحث:

  E-Training :اإللكترونيالتدريب   -0
 اإلنترنػتبية تيدؼ إلػى تقػديـ المحتػوى التػدريبي مػف خػبلؿ شػبكة عممية تدري

مف أجؿ تمكف األفراد المتعممػيف ، لتخطي المسافة الجغرافية بيف المدرب والمتدرب
 (.1ص ،4111، مف التغمب عمى ظروؼ الوقت والمكاف )يماني

كمػػػا يمكػػػف تعريفػػػو بانػػػو عمميػػػة تدريبيػػػة تسػػػتخدـ الشػػػبكة العنكبوتيػػػة العاليػػػة 
والتفاعػؿ مػع المتػدربيف دوف التقيػد  اإللكترونػي( لعػرض وتقػديـ المحتػوى نترنتاإل)

 بعاممي الزماف والمكاف. 
 )الموزع(: اإللكترونيالتدريب  -

( بأنو عممية تدريبية يمنح فييا المتدرب فتػرات 14ص، 4117) يعرفو محمد
 راحة طويمة قد تتجاوز فترات التدريب. 

يعتمػػد عمػػى وجػػود  اإللكترونػػيوع مػػف التػػدريب ويمكػػف تعريفػػو إجرائيػػا بأنػػو نػػ
 فترات راحة بيف جمسات التدريب والممارسة لميارات استخداـ الحوسبة السحابية. 

 )المركز(: اإللكترونيالتدريب  -
بأنو عممية تدريبية يمنح فييا المتدرب فترات  (14ص، 4117) يعرفو محمد

 راحة قصيرة قد تقؿ عف فترات التدريب. 
يػػػتـ فيػػػو تركيػػػز  اإللكترونػػػييفػػػو إجرائيػػػا بأنػػػو نػػػوع مػػػف التػػػدريب ويمكػػػف تعر 

جمسػػات التػػػدريب والممارسػػة لميػػػارات اسػػػتخداـ الحوسػػبة السػػػحابية فػػي فتػػػرة زمنيػػػة 
 متصمة. 

 Self-learning ability :الذاتيالقابمية لمتعمم  -8
مـ يعرؼ إجرائيًا بأنو رغبة المتعمـ الذاتية النابعة مف داخمو والتػي تدفعػو لمػتع

مكاناتػػو بمػػا يحقػػؽ التنميػػة الشخصػػية المتكاممػػة وذلػػؾ مػػف ، بيػػدؼ تنميػػة مياراتػػو وا 
  خبلؿ وضع الخطط واألىداؼ واألسموب واألنشطة لتحقيؽ أىدافو.
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  Cloud Computing :الحوسبة السحابية -3
والتي تعتمػد  4بأنيا إحدى تقنيات الويب  (47ص، 4117)، يعرفيا شمتوت 

حة التخػػػزيف الخاصػػػة بالحاسػػػب االػػػي إلػػػى مػػػا يسػػػمى عمػػػى نقػػػؿ المعالجػػػة ومسػػػا
وبيػذا  اإلنترنػتوىي جياز خادـ يػتـ الوصػوؿ إليػو عػف طريػؽ ، (Cloud)سحابة 

تتحوؿ برامج تكنولوجيا المعمومات مػف منتجػات إلػى خػدمات تمكػف المسػتخدـ مػف 
الػػػدخوؿ عمػػػى ممفاتػػػو وتطبيقاتػػػو مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه السػػػحابة دوف الحاجػػػة إلػػػى تػػػوافر 

 ؽ عمى الجياز المستخدـ.التطبي
 :اإلطار النظرى والدراسات السابقة ذات الصمة

 ساسياألىا الصحيح البد أف يكوف اليدؼ ر و لكى تقـو تكنولوجيا التعميـ بد
وأف تحقؽ أىدافو بأسمـ الطرؽ ، منيا أف تستحث فى المتعمـ أنشطة التعميـ وترقييا

ف تتكامؿ التقنيات الحديثة مع ولكى يحدث ذلؾ البد أ، وأغناىا وأكثرىا اقتصاداً 
، 1222، )فتح البابكؿ العناصر التعميمية األخرى الموجودة عند المتعمـ 

 . (415ص
إف عدـ إيماف المعمـ بالقيمة التعميمية  (417ص، 1228)ويضيؼ محمد 

يؤدى إلى افتقاره لميارات استخداميا واختيارىا بطريقة ، لممستحدثات التكنولوجية
تسمح لو الفرصة لمتعرؼ عمي قيمتيا والتدريب عمي استخداميا فى فعالة ألنو لـ 

 أثناء إعداده لمينة التدريس(. 
ومػػف ىنػػا ينبغػػى أف نعمػػؿ فػػى إطػػار التوجػػو نحػػو مواكبػػة الثػػورة التكنولوجيػػة 

لكػػػػى نمحػػػػؽ بركػػػػاب الػػػػدوؿ المتقدمػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ التطػػػػورات ، التػػػػى يشػػػػيدىا العػػػػالـ
كنولوجيػػػػا المعمومػػػػات فػػػػى مختمػػػػؼ األنشػػػػطة والتغييػػػػرات المتبلحقػػػػة فػػػػى اسػػػػتخداـ ت

وال سيما المجاؿ التعميمى مف خبلؿ خمؽ آليػات وتقنيػات حديثػة تسػيـ ، والمجاالت
بشػػكؿ فعػػاؿ فػػى تحسػػيف جػػوده التعمػػيـ والمنػػتج التعميمػػى ومػػف ثػػـ تحقيػػؽ األىػػداؼ 

 .المنشودة مف العممية التعميمية
 :الحوسبة السحابية -أولً 

 سحابيةظهور مصطمح الحوسبة ال:  
الحوسبة السحابية فى أوائؿ الستينات عندما توقػع  كاف بداية ظيور مصطمح

)جػػػػوف مكػػػػارثى( مػػػػف جامعػػػػة سػػػػتانفورد أف تػػػػؤدى تكنولوجيػػػػا مشػػػػاركة الوقػػػػت فػػػػى 
المستقبؿ إلى المتاجرة بموارد الحوسبة وتطبيقاتيا كخدمة مف خبلؿ نمػوذج تجػارى 

ت الفكرة فى منتصؼ السبعينات نظرًا ولكف اندثر ، يعود بالنفع عمى طرفى المتاجرة
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لعػػػدـ االنتشػػػػار كمػػػػا ينبغػػػػى ولػػػػـ تحقػػػػؽ الػػػػربح لشػػػػركات التكنولوجيػػػػا وبعػػػػد انتشػػػػار 
وأصبح ال غنػى لمحيػاة عنيػا عػادت الفكػرة مػف جديػد ، التكنولوجيا فى القرف الحالى

 .(8ص، 4114، )أبو سعده لتصبح شائعة االستخداـ فى أغمب ببلد العالـ
بة السػػػحابية ذاع انتشػػػاره فػػػى ااونػػػة األخيػػػرة وقػػػد جػػػػاء إف مصػػػطمح الحوسػػػ

وتػػػأتى تطبيقػػػات ، ليشػػػير إلػػػى توظيػػػؼ مباشػػػر لتكنولوجيػػػا المعمومػػػات عبػػػر الويػػػب
الحوسػػػبة السػػػحابية لتقػػػع فػػػى منطقػػػة وسػػػط بػػػيف أدوات الويػػػب المألوفػػػة مثػػػؿ البريػػػد 

ة مثػػػػػؿ الشػػػػػبكة االجتماعيػػػػػ 4.1واألدوات المتقدمػػػػػة الخاصػػػػػة بالويػػػػػب  اإللكترونػػػػػي
تقػػدـ مسػػاحات تخزينيػػة كبيػػرة يسػػتخدميا  فالحوسػػبة السػػحابية، والعػػوالـ االفتراضػػية

مع إمكانية تشارؾ محتوياتيا كما فى تطبيقات  اإللكترونيالمعمموف كما فى البريد 
 .(Thomas,2011, p217) 4.1الويب 

وقد تـ استعارة مصطمح السحابة لمخروج مف اإلطار الضيؽ الخػاص بتتاحػة 
فػػى أمػػاكف محػػددة لئلشػػارة إلػػى أف البنيػػة التحتيػػة  اإللكترونػػيلتحتيػػة لمتعمػػيـ البنيػػة ا

ويمكػف لمجميػع أف يسػتظؿ ، فى ظؿ الحوسبة السحابية سوؼ تكوف متاحػة لمجميػع
ففكرة الحوسبة السحابية ، بيا أينما ذىب ويحصؿ منيا عمى كؿ الخدمات المطموبة
والمشػػتركيف فييػػا بمواردىػػا تقػػـو عمػػى وجػػود مراكػػز خدميػػة تسػػع كػػؿ المسػػتخدميف 

وخدماتيا؛ بحيث يسػتطيع كػؿ المسػتخدميف الوصػوؿ إلػى جميػع الخػدمات والمػوارد 
 .(,Goyal & Jatav 2011دوف أى قيود )

أف مصػػػػػػطمح الحوسػػػػػػبة تعنػػػػػػي األعمػػػػػػػاؿ  (72ص، 4117)ويشػػػػػػير عمػػػػػػارة 
الكمبيوتريػػػػػة أو أنيػػػػػا أسػػػػػموب جديػػػػػد مػػػػػف األعمػػػػػاؿ الكمبيوتريػػػػػة بتحديػػػػػد الميمػػػػػات 

وعػػة مػػف االتصػػاالت والبرمجيػػات والخػػدمات التػػى يػػتـ اسػػتخداميا مػػف خػػبلؿ لمجم
يعمؿ فػى الفػراغ  اإلنترنتأما مصطمح السحابية ىو مجاز عف ، الشبكة العنكبوتية

 .الذى يشبو السحاب اإللكتروني
 :* ملهوم الحوسبة السحابية

 تعػػرؼ الحوسػػبة السػػحابية بأنيػػا تقنيػػة تعتمػػد عمػػى نقػػؿ المعالجػػة ومسػػاحة 
وىى جياز خادـ يتـ ، التخزيف والبيانات الخاصة بالحاسب إلى ما يسمى بالسحابة

وتتميز بحؿ مشاكؿ صيانة وتطوير البرامج عف  اإلنترنتالوصوؿ إليو عف طريؽ 
 (.Rupesh ,2011,p 6الشركات المستخدمة ليا )
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عمػػػػى أنيػػػػا نمػػػػوذج يقػػػػـو بتقػػػػديـ مػػػػوارد  (8ص، 4114)ويعرفيػػػػا أبػػػػو سػػػػعده 
والبيانات وتكنولوجيا المعمومات لممستخدـ فى صورة خدمات عبر شبكة  التطبيقات
 .اإلنترنت

عمػى أنيػا نظػاـ حوسػبة متوازيػة وموزعػة  Buyya et al, 2011, p4)وأشػار)
تتكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف األجيػػزة االفتراضػػية المترابطػػة والتػػى تتقػػدـ بشػػكؿ تمقػػائي 

ندة إلى اتفاقيات مستوى الخدمة كواحدة أو أكثر مف موارد الحوسبة الموحدة والمست
 .التى تمت عف طريؽ التفاوض بيف مقدـ الخدمة والمستفيد

بأنيػػػا نمػػػوذج لمعالجػػػػة  Chee and Franklin, 2010,p3))وعرفيػػػا 
المعمومػػات والػػذى يػػتـ فيػػو تسػػميـ قػػدرات الحوسػػبة المػػدارة مركزيػػًا كخػػدمات بحسػػب 

 .اجيات المستفيدالحاجة عبر الشبكة إلى مجموعة متنوعة مف أجيزة و 
أف الحوسػػػبة السػػػحابية تعػػػد بمثابػػػة منصػػػة  Ercana, 2010,p939)ويػػرى )

لتقػػػديـ خػػػدمات متنوعػػػة لممتعممػػػيف فػػػى مجػػػاالت البنيػػػة التحتيػػػة والبػػػرامج التطبيقيػػػة 
 .والبيانات ومنصات العمؿ

مف خبلؿ التعريفات السػابقة نبلحػظ أف الحوسػبة السػحابية تقنيػة حديثػة غيػر 
قػػػديـ خػػػدمات لممسػػػتخدـ دوف التقيػػػد بالمكػػػاف أو الزمػػػاف مػػػف خػػػبلؿ مرئيػػػة تقػػػـو بت

 .موردى الخدمة عف طريؽ الخوادـ المخزف عمييا البرامج والمعمومات
عمػى أنيػا تقنيػة حديثػة غيػر مرئيػة يمكػف :ويعرؼ الباحثاف الحوسبة السػحابية

مػػػػف خبلليػػػػا تحويػػػػؿ مخرجػػػػات أو منتجػػػػات الكمبيػػػػوتر إلػػػػى خػػػػدمات عمػػػػى شػػػػبكة 
، ؛ حيث يمكف لممستخدـ طمب الموارد المتاحة والتحكـ فى أنػواع البػرامج تاإلنترن

وتغير النظاـ دوف التقيد بالمكاف أو الزماف مف خبلؿ الخػادـ الخػاص بػو والمخػزف 
عميو البيانات مف خبلؿ شركات متخصصة تقـو بتػأجير مسػاحات تخزينيػة مقابػؿ 

  .االنتفاع عمى حسب طمب المستخدـ
؛ حيػػػث تعمػػػؿ الحوسػػػبة السػػػحابية عػػػف الحوسػػػبة التقميديػػػة ةوتختمػػػؼ الحوسػػػب

التقميدية باستخداـ جياز خادـ واحػد فقػط لكػؿ مكػاف أو منطقػة وىػذا الجيػاز دائمػًا 
وينبغػػى وضػػػعو فػػى مكػػػاف مكيػػؼ عمػػػى مػػدار العػػػاـ ىػػػذا ، فػػى حاجػػػة إلػػى صػػػيانة

نيػػة باإلضػافة إلػى اسػتيبلكو العػالى لمكيربػػاء باإلضػافة إلػى محدوديػة مسػاحة تخزي
 .لمبرامج والمعمومات

أمػػػا الحوسػػػبة السػػػحابية فمػػػف خبلليػػػا يمكػػػف تخػػػزيف البرمجيػػػات والمعمومػػػات 
عمى آالؼ مف أجيزة الخادـ غير المرئيػة لممسػتخدـ وفقػًا التفاقػات مػع دوؿ العػالـ 
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؛ حيث ترسػؿ ىػذه األجيػزة مخزونيػا لجيػاز خػادـ واحػد فقػط الػذى يقػـو بػدوره فػى 
ويمكػف لممسػتخدـ طمػب البرمجيػات والخػدمات المطموبػة ، التعامؿ مػع المسػتخدميف

، 4117، عمػػارة)ديث ىػػذه البرمجيػػات بصػػفة مسػػتمرة لحظيػػًا ويقػػـو المطػػوروف بتحػػ
 .(72ص

 نماذج الحوسبة السحابية:  
 Andreeschu,(2011)و Doelitzscher, etal,(2011كؿ مف ) يشير 

لحوسبة أف ا Nist,(2011)و Ccucdg,(2010)و Shyshkina,m,(2011)و
؛ حيث تستخدـ بعض ىذه النماذج في سحابية ترتكز عمى عدد مف النماذجال

المؤسسات التعميمية وغيرىا مف المؤسسات التى تستخدـ أو تتعامؿ مع تقنية 
 :ااتيالحوسبة السحابية وتتمثؿ ىذه النماذج فى 

 :Private cloud سحابة خاصة -0
يػػة لغػػرض االسػػتخداـ وىػػى موجيػػة لمؤسسػػة محػػددة وىػػى تحتػػاج لبنيػػة تحت 

الخػػػاص وتقػػػـو بتدارتيػػػا وتشػػػغيميا منظمػػػة واحػػػدة وتػػػدار دوف قيػػػود باإلضػػػافة إلػػػى 
، وتوفر مراقبة كاممة لمبيانات، تقديميا المزيد مف السيطرة لمقدـ الخدمة والمستخدـ

 .وضماف األمف وجودة البيانات
 إلػػػى بنػػػاء سػػػحابة خاصػػػة لكميػػػة Oelitzscher,(2010وقػػػد ىػػػدفت دراسػػػة )

؛ حيػػػث يسػػتخدميا طمبػػػة الكميػػػة فػػى تصػػػميـ مشػػػروعاتيـ ألمانيػػػايارات فػػػورد فػػى سػػ
جراء االختبارات الفصمية والنيائية مف خبلليا  .وواجباتيـ أثناء الفصؿ الدراسى وا 

 :Community cloud سحابة مجتمعية -8
وىػػى سػػحابة تشػػاركية بػػيف عػػدة مؤسسػػات لػػدييا قضػػايا ومصػػالح مشػػتركة 

وتسػتخدـ مػف قبػؿ مجتمػع معػػيف ؛ ، خاصػة مشػػتركة كمتطمبػات أمنيػة وسياسػات
 .حيث يشترؾ أعضاء المجتمع بالوصوؿ إلى البيانات والتطبيقات فى السحابة

 Public cloud سحابة عامة -3
وقػد ، وىذه السحابة موجية لمجميور بصفة عامة وىى تحتاج إلى بنية تحتيػة 

ألكاديميػػػػػة يػػػػتـ إدارتيػػػػػا وتشػػػػػغيميا مػػػػػف قبػػػػؿ منظمػػػػػات األعمػػػػػاؿ والمنظمػػػػػات ا
نما تابعة لمؤسسة تقـو فى الغالب ببيع ، والحكومية وىى ليست مجانية دائماً  وا 
 ىذه الخدمات لمؤسسات متنوعة. 
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 :Hubrid cloud سحابة مختمطة -4
وىنػػا تكػػوف الخػػدمات تكامميػػة بػػيف أكثػػر مػػف سػػحابة كػػأف يػػتـ حفػػظ البيانػػات  

ارتيا مف قبؿ برنامج يتـ عمى أف يتـ إد، وتخزينيا فى قاعدة بيانات سحابة خاصة
وعادة ما تستعيف منظمات األعماؿ بخدمات الحوسبة ، استخدامو فى سحابة عامة

فػى حػيف يػتـ ، العامة لمقيػاـ بمعالجػة المعمومػات وعمميػات األعمػاؿ غيػر الحساسػة
االحتفػػػػػاظ بالمعمومػػػػػات وعمميػػػػػات األعمػػػػػاؿ الحساسػػػػػة تحػػػػػت السػػػػػيطرة باسػػػػػتخداـ 

 .الحوسبة الخاصة
 وسبة السحابيةفوائد الح:  
لمحوسػػػػبة السػػػػحابية فوائػػػػد عديػػػػدة وأىميػػػػة بالغػػػػة فػػػػى العديػػػػد مػػػػف المجػػػػاالت  

المختمفػػػػػػػػػػػػػػػة وال سػػػػػػػػػػػػػػػػيما فػػػػػػػػػػػػػػػػى المجػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ التعميمػػػػػػػػػػػػػػػى يوجزىػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف 
(Mircea&Andreescu,2011 )و (Paulpocatilu,2010 )و(Cisco,2010) 

 :ااتيفى 
فػػػى نقػػػؿ تعمػػػؿ الحوسػػػبة السػػػحابية عمػػػى تسػػػريع األعمػػػاؿ مػػػف خػػػبلؿ السػػػرعة  -

 .األفكار مع إمكانية نمو وتطور األعماؿ بسيولة
تعمػػؿ عمػػى التغييػػر فػػى اقتصػػاديات تقنيػػة المعمومػػات مػػف خػػبلؿ الػػدفع بحسػػب  -

وضػػماف تمبيػػة القػػدرات المطموبػػة عنػػد الحاجػػة إلييػػا بموجػػب اتفاقيػػة ، االسػػتخداـ
 .مستوى الخدمة

راتيجيات التػى لػـ تعمؿ عمى تكويف ونشر نماذج األعمػاؿ الجديػدة وتنفيػذ االسػت -
 .تكف فعالة فى الماضى

وزيػػادة فتػػرات التشػػغيؿ وتقميػػؿ ، تعمػػؿ عمػػى تحسػػيف إدارة المعمومػػات وحمايتيػػا -
 .المخاطر التشغيمية

برامج الحوسبة السحابية مجانيػة وتعمػؿ عمػى الوصػوؿ إلػى كػؿ التطبيقػات مػف  -
 .كؿ مكاف

طػػػػبلب عمػػػػى وزيػػػػادة انفتػػػػاح ال، تعمػػػػؿ عمػػػػى دعػػػػـ عمميػػػػات التػػػػدريس والتعمػػػػيـ -
 .التكنولوجيا الجديدة

تاحة البنية التحتية بصفة دائمة، االنفتاح عمى بيئة األعماؿ والبحث المتقدـ -  .وا 
تمكػػف المسػػتخدـ مػػف الػػدخوؿ عمػػى ممفاتػػو وتطبيقاتػػو مػػف خػػبلؿ السػػحابة دوف  -

وبالتػػػالي تقػػػؿ المخػػػاطر األمنيػػػة ، الحاجػػة لتػػػوفر التطبيػػػؽ فػػػى جيػػػاز المسػػػتخدـ
 .مطموبةوموارد األجيزة ال
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االستفادة مف الخوادـ الكبيرة جدًا فى إجراءات العمميات المعقدة التى قد تتطمب  -
 .أجيزة بمواصفات عالية

وتقميؿ ، توفير الكثير مف الماؿ البلـز لشراء البرمجيات التى يحتاجيا المستخدـ -
وتوفير عدد العامميف فى صػيانة األجيػزة ، عدد األجيزة الخاصة بالبنية التحتية

 .لبرمجياتوا
الحوسػػبة السػػحابية تسػػاعد المؤسسػػات عمػػى اسػػتخداـ اإلصػػدارات الحديثػػة مػػف  -

والتػػػى تتطػػػور بشػػػكؿ ، اإللكترونػػػياألجيػػػزة والبػػػرامج لتشػػػغيؿ تطبيقػػػات التعمػػػيـ 
 .سريع

 (googleو Microsoftأف ) Rao,Et al, 2010,p42))وىذا أيضًا ما أكده 
لتطبيقػات والخػدمات المجانيػة التػى تعد مف أكثر المؤسسات التى تقدـ العديد مػف ا

يمكػػف توظيفيػػا بفاعميػػة فػػى المؤسسػػات التعميميػػة ومػػف بػػيف ىػػذه التطبيقػػات إتاحػػة 
مساحات تخزينية كبيرة يمكف مف خبلليا تخزيف كافة الكائنات الرقمية التى يرغػب 

ومشػػاركة مػػا تػػـ تخزينػػو مػػع مسػػتخدميف ، فػػى حفظيػػا بعيػػدًا عػػف جيػػازه الشخصػػى
 آخريف. 

السػػابؽ يبػػيف أف الحوسػػبة السػػحابية تعػػد مػػف التقنيػػات الحديثػػة التػػى  العػػرض
لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة فػػى دعػػـ اسػػتراتيجيات ، ينبغػػى توظيفيػػا فػػى العمميػػة التعميميػػة

التػػػػدريس والتعمػػػػيـ وتنميػػػػة اإلبػػػػداع واألداء مػػػػف خػػػػبلؿ المشػػػػاركة الفعالػػػػة وسػػػػرعة 
حابية عمػػػى تػػػوفير كمػػػا تعمػػػؿ الحوسػػػبة السػػػ، الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات واألفكػػػار

الوقػػت والجيػػد والمػػاؿ سػػواء لممؤسسػػات التعميميػػة أو لؤلفػػراد وىػػذا مػػا أكػػدت عميػػو 
( بتوظيػؼ Mircea&Andreescu,2011فقػد اىتمػت دراسػة )، الكثير مف الدراسات

، السحب الحاسوبية لخدمة طبلب الجامعػة لضػماف تعمػيـ مسػتمر دوف قيػود زمنيػة
 لتكمفة.فضبًل عف تعميـ إلكتروني منخفض ا

عمػػى ) Wu, 2011و)) Kop&Carroll, 2011وأكػػدت دراسػػة كػػبًل مػػف )
فاعميػػة السػػحب الحاسػػوبية فػػى تنميػػة اإلبػػداع لػػدى المتعممػػيف مػػف خػػبلؿ المشػػاركة 

وتحػػوؿ المتعممػػيف مػػف مجػػرد مشػػاركيف إلػػى منتجػػيف مبػػدعيف ، والنقػػاش فيمػػا بيػػنيـ
كما أف ، ىات المتعمميفكما أف السحب الحاسوبية أدت إلى تغيير إيجابي فى اتجا

 تعمميـ لميارات تكنولوجيا المعمومات كاف أفضؿ مف المعمؿ التقميدى بالمدرسة. 
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بضػرورة اسػتخداـ تقنيػة  (Masud & Huang, 2011وقػد أوصػت دراسػة ) 
لبلسػػتفادة مػػف اإلمكانيػػات والمزايػػا  اإللكترونػػيالحوسػػبة السػػحابية فػػى نظػػـ الػػتعمـ 

 .تقنيةالكثيرة التى تقدميا ىذه ال
أف الحوسػػػػػبة السػػػػػحابية تقػػػػػـو عمػػػػػى إتاحػػػػػة  Miller, 2008)وقػػػػد أشػػػػػار ) 

التطبيقات والبرامج مف خبلؿ خادمات متنوعة عبر الويب يصؿ إلييا المتعمـ عبر 
جيػػاز شخصػػى أو محمػػوؿ ليقػػـو باسػػتخداـ ىػػذه الخادمػػات فػػى تخػػزيف ممفاتػػو  أي

إلضػػافة إلػػى اسػػتخداـ با، الخاصػػة مػػع إمكانيػػة تشػػارؾ ىػػذه الممفػػات مػػع ااخػػريف
بعػػض البػػػرامج التطبيقيػػة عبػػػر موقػػع الخػػػادـ دوف الحاجػػة ألف تكػػػوف ىػػذه البػػػرامج 

ويعػػد ىػػذا مػػف األىػػداؼ الرئيسػػية ليػػذا ، محممػػة عمػػى الجيػػاز الخػػاص بالمسػػتخدـ
البحػػػث فيػػػو ييػػػدؼ إلػػػى تػػػدريب أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ومعػػػاونييـ عمػػػى ميػػػارات 

حميػػػؿ تمػػػؾ الميػػػارات عمػػػى خػػػادـ بحيػػػث اسػػػتخداـ الحوسػػػبة السػػػحابية مػػػف خػػػبلؿ ت
 يمكنيـ المشاركة والتفاعؿ والتحاور فيما بينيـ دوف قيود زمانية ومكانية.

( أف اسػػتخداـ تطبيقػػات الحوسػػبة السػػحابية 4114كمػػا أشػػارت دراسػػة زكػػى ) 
كػػػاف أفضػػػؿ عمػػػى مسػػػتوى التفكيػػػر االبتكػػػارى واتجػػػاه الطالبػػػات نحػػػو البػػػرامج التػػػى 

ضػػرورة توظيػػؼ تطبيقػػات الحوسػػبة السػػحابية فػػى دعػػـ وأوصػػت ب، تعمػػؿ كخػػدمات
  .عمميات التعمـ المتنوعة

( أف نموذج الحوسبة السحابية أدى إلى زيادة 4114وأشارت دراسة حسيف ) 
مكانيػػة اسػػتفادة المنظمػػات التعميميػػة وذلػػؾ بػػالتحوؿ إلػػى  األداء وخفػػض التكػػاليؼ وا 

أف  (Ercana, 2010,p938) وىػذا مػػا أكػد عميػػو، بكافػو أبعػػاده اإللكترونػػيالعمػؿ 
الحوسػػػبة السػػػحابية وتطبيقاتيػػػا حػػػؿ مثػػػالى لممؤسسػػػات التعميميػػػة التػػػى ترغػػػب فػػػى 
التوسع الديناميكى المرتبط بتقديـ خدمات تعميمية فى إطار مف التشاركية والتفاعؿ 

 .والتكمفة المنخفضة
أف الحوسػػػبة السػػػحابية تػػػوفر  (Bhayal, Savita, 2011وأكػػػدت دراسػػػة ) 
فػػى الػػتعمـ وأنيػػا ال تتعػػرض لمخػػاطر أمنيػػة باإلضػػافة إلػػى تػػأميف البيانػػات مرونػػة 

 .والخدمات
وبناءًا عمػى ذلػؾ فعمػى الجامعػات وخاصػة ذات الكميػات المتباعػدة أف تييػ   

إيجػػابي وفعػػاؿ لػػدى  أثػػرالبنيػػة التحتيػػة وتسػػتعد السػػتخداـ ىػػذه التقنيػػة لمػػا ليػػا مػػف 
نمػا  وخاصػة أنيػا، المؤسسػات التعميميػة والطػبلب ال تحتػاج إلػى أمػاكف أو أمػواؿ وا 

( أف تقنيػات 4114) وىػذا مػا أكػدت عميػو دراسػة محمػد، اتفاؽ مع الشركة المػوردة
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الحوسبة السحابية تساعد الجامعات والكميات لحؿ العديد مف مشاكؿ إدارة وصيانة 
عطػاء الفرصػة لمطػبلب ، وتحسػيف عمميػة التعمػيـ والػتعمـ، موارد تقنيػة المعمومػات وا 

لمدرسػػػيف إلػػػى الوصػػػوؿ السػػػريع لمختمػػػؼ التطبيقػػػات ومشػػػاركة الممفػػػات وتبػػػادؿ وا
 .وتعمؿ عمى تحقيؽ الجودة لمعممية التعميمية، الواجبات واألعماؿ

 خصائص الحوسبة السحابية: 
والمعيد القومى لممعايير والتكنولوجيا  goyal & jatv, 2011)حدد كبل مف ) 

(NTSTبعض خصائص الحوسبة السحابية ف ) ااتيى: 
فالمستفيد مف الخدمة يتمقاىػا عنػد طمبػو دوف  :الخدمة الذاتية بناء عمى الطمب -

 .تدخؿ مف مورد الخدمة
أى وصػػوؿ المسػػتفيد إلػػى تمػػؾ المػػوارد عبػػر قنػػوات  :الوصــول الواســش لمشــبكات -

باإلضػافة إلػى ، ومنصات مختمفة مثػؿ الكمبيػوتر واليػاتؼ المحمػوؿ وغيػر ذلػؾ
 .بية دوف ارتباط ببرامج تشغيؿ معينةاستخداـ الحوسبة السحا

وىػػو الوصػػوؿ إلػػى التطبيقػػات والمػػوارد المتاحػػة فػػى السػػحابة مػػف أى  :اإلتاحــة -
 .مكاف وفى أى وقت

حيث يمكػف تقاسػـ المػوارد والتكػاليؼ عبػر مجموعػة كبيػرة مػف  :متعددة اإليجار -
 .المستخدميف

ة بجيػػػاز وذلػػػؾ ألنيػػػا مرتبطػػػ، تخلـــيض تكـــاليف صـــيانة األجهـــزة والبرمجيـــات -
الخادـ الرئيسى فقػط والػذى تعتمػد عميػو السػحابة فػى إدارة تطبيقاتيػا وال تتطمػب 

 عمميات عمى أجهزة المستخدمين. أيإجراء عممية الصيانة 
 .البنية التحتية فى المواقع مع انخفاض التكاليؼ مركزية -
المرونػػة فػػى اسػػتخداـ سػػعة المػػوارد والتطبيقػػات والتػػى تتطمػػب إمكانيػػات تحميػػؿ  -

 .اليةع
اسػػػتخداـ اإلصػػػدارات الحديثػػػة مػػػف البرمجيػػػات واألجيػػػزة والمػػػوارد  :المتداديـــة -

 .المتاحة فى الحوسبة السحابية
ــاس الخدمــة - ؛ حيػػث توجػػد عمػػى مسػػتوى خدمػػة الحوسػػبة السػػحابيةالوقػػوؼ  :قي

، أدوات لقيػػاس اسػػتخداـ المػػوارد ووسػػائط التخػػزيف والتطبيقػػات وعػػدد المسػػتفيديف
 .ومتمقى الخدمة، ى مورد الخدمةوىذا القياس يكوف لد
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يمكػػف لممسػػتخدـ بسػػيولة وسػػرعة إعػػادة تقػػديـ مػػوارد ومصػػادر  :ســرعة الحركــة -
 البنية التحتية. 

تتيح ىػذه الواجيػات لممسػتخدـ التفاعػؿ مػع  :واجهات تلاعل البرمجة التطبيقية -
، برمجيػات السػحابة بػنفس الطريقػة التػى تسػيؿ فييػا واجيػات المسػتخدـ العاديػػة

 .عؿ بيف البشر وأجيزة الحاسوبالتفا
 مميزات الحوسبة السحابية: 

إف التقنيػػػػات الحديثػػػػة ونظػػػػـ التعمػػػػيـ الجديػػػػدة ليػػػػا العديػػػػد مػػػػف االيجابيػػػػات  
والسمبيات والحوسبة السحابية قد دخمت كثيرا مف المجاالت ومنيا المجاؿ التعميمى 

، 4111، رى)المنيػػو( cisco,2011,p2ولػػذا تنفػػرد بعػػدة مميػػزات يػػذكرىا كػػؿ مػػف )
 .(pocatilu,2009,p55و) (71ص
 .إمكانية التوسع والتطوير مف خبلؿ تغيير اإلعدادات -
وال توجػػد تكمفػػة مطموبػػة ، التكمفػػة منخفضػػة جػػدًا: فالػػدفع يكػػوف مقابػػؿ الخدمػػة -

 .لترقية وتحسيف األجيزة مف قبؿ المستخدـ
ة مػف حيػث يمكنػؾ الػدخوؿ عمػى السػحاب :عدـ االعتماد عمى المكػاف أو األداة -

 .أى مكاف
 .إبعاد المستخدـ عف مشاكؿ الصيانة والتطوير الخاصة بالنظاـ -
الوصوؿ إلى الوثائؽ واستخداـ البػرامج بمتطمبػات أجيػزة ليػا مواصػفات عاديػة  -

 .مثؿ استخداـ أجيزة اليواتؼ الجوالة
عدـ الحاجة إلى تنزيؿ وتثبيت برامج جديدة لبلستفادة مف تطبيقات السحابة ؛  -

وكػؿ مػا يحتاجػو المسػتخدـ ىػو فقػط ، ج متاحة عبر موقع السػحابةحيث البرام
باإلضػػػافة إلػػػى التحػػػديثات والتػػػراخيص واقػػػع عمػػػى عػػػبء ، اإلنترنػػػتاتصػػػاؿ ب

 المؤسسة المسئولة عف السحابة.
األمػػاف والحفػػاظ عمػػى وثػػائؽ وممفػػات المسػػتخدـ ؛ حيػػث جميعيػػا مخزنػػة عمػػى  -

قػػػد تحػػػدث لمحواسػػػب  السػػػحابة وغيػػػر معرضػػػة لمفقػػػد ألى مػػػف األسػػػباب التػػػى
 .الشخصية

وىذا ما يجعمنا نتبنى أنظمة وتقنيات حديثة لمواكبة التقدـ اليائؿ فى التعميـ  
ألف الػػتعمـ التقميػػدى لػػـ يعػػد ، الغربػػى الػػذى يعتمػػد فػػى معظمػػو عمػػى تمػػؾ التقنيػػات

يواكب ذلؾ التطور الحادث فى شػتى المراحػؿ التعميميػة ولػـ يعػد مطمبػًا فػى الوقػت 
ذا أردنا تخريج طبلب ، اصة إذا أردنا أف نساير ركب الدوؿ المتقدمةوخ، الحالى وا 
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وخاصػػػة بعػػػدما أوردنػػػا الخصػػػائص والمميػػػزات ، ذوى كفػػػاءة عمميػػػة وعقميػػػة ومينيػػػة
 Masud &Huang, 2011,p74))وىػذا مػا أكػد عميػو ، التى توفرىػا الحوسػبة السػحابية

حوسػبة السػحابية فػػى مػف ضػرورة توجػو المؤسسػات التربويػة سػػريعًا نحػو توظيػؼ ال
؛ حيث أصػبح أمػرًا فػى غايػة األىميػة نظػرًا ألف توظيػؼ تطبيقػات ميميةالعممية التع

أو عػػػػػبء إضػػػػػافي عمػػػػػى المؤسسػػػػػة ، السػػػػػحابة الحاسػػػػػوبية ال يشػػػػػكؿ تكمفػػػػػة ماليػػػػػة
، باإلضػافة إلػى مػا تقدمػو مػف أدوات لمتواصػؿ والتعػاوف بػيف المسػتخدميف، التربوية

ت العمػؿ مثػؿ إتاحػة إنشػاء مواقػع الويػب واسػتخداـ وما تػوفره مػف تطبيقػات لمنصػا
؛ حيث أكػدت أنػو ال توجػد (4114وكذلؾ دراسة أبو سعده )، نظـ اإلدارة التعميمية

بالمكتبػات اإلقميميػػة أخصػػائي تكنولوجيػػا معمومػػات ذا خبػػرة باألنظمػػة االيػػة ونظػػاـ 
وأوصػػػػػى بضػػػػػرورة التػػػػػدريب المسػػػػػتمر ألخصػػػػػائي تكنولوجيػػػػػا ، التشػػػػػغيؿ يػػػػػونيكس

  المعمومات.
 التحديات التى تواجه الحوسبة السحابية: 

كعػػػادة معظػػػـ التقنيػػػات الحديثػػػة واالكتشػػػافات والمسػػػتحدثات فتنيػػػا قػػػد تواجػػػو 
العديد مف التحديات والمشكبلت والتى تعوؽ اسػتخداميا عمػى الوجػو األكمػؿ سػواء 

أو كانػػػػػت تمػػػػػؾ التحػػػػػديات تتعمػػػػػؽ بالناحيػػػػػة االقتصػػػػػادية أو السياسػػػػػية أو األمنيػػػػػة 
فقػػد تسػػتطيع بعػػض ىػػذه ، المؤسسػػات أو األفػػراد والتػػى تسػػتحوذ عمػػى المنػػتج ذاتػػو

، المؤسسات التغمب عمى بعض ىػذه القيػود والتحػديات والػبعض األخػر ال يسػتطيع
 Shyshkina and kyiv,(2011)و (17ص، 4114)وقد ذكر كؿ مػف أبػو سػعده 

ديات التػػى أىػـ التحػ Linthicum,(2010,pp29-31و) (47ص، 4111)خفاجػة و 
تواجػػػو تطبيػػػؽ الحوسػػػبة السػػػحابية فػػػى الكثيػػػر مػػػف المؤسسػػػات ومنيػػػا المؤسسػػػات 

 :ااتيالتعميمية ك
ـــوافر  - ـــتت ـــه اإلنترن ىػػػى أحػػػد المشػػػاكؿ  اإلنترنػػػت: تعػػػد مشػػػكمة وعـــدم مالئمت

؛ حيث تتطمب الخدمة توافر االتصػاؿ بشػكؿ دائػـ أثنػاء اسػتخداـ تمػؾ الرئيسية
والمؤسسػػات مػػف توقػػؼ الخدمػػة وعػػدـ  وىنػػاؾ تخػػوؼ مػػف المنظمػػات، الخدمػػة

 ساعة(. 42انتظاميا خبلؿ )
؛ تثيػر مخػاوؼ مسػتخدمى تمػؾ الخػدمات فيػى :حماية حقوق الممكية اللكرية -

 .حيث ال يوجد ضمانات بعدـ انتياؾ حقوؽ الممكية الفكرية لممستخدميف
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يوجد اعتماد كامؿ عمى الشركات ؛ حيػث ال يمكػف لممسػتخدميف عمػؿ  :التقيد -
خػارج الحػدود والصػبلحيات المسػموح بيػا مػف الشػركات المػزودة ليػذه   ش يأ

الخدمػػػة فيػػػى تقمػػػؿ مرونػػػة العمػػػؿ لممسػػػتخدميف فتقػػػع ىػػػذه المؤسسػػػات واألفػػػراد 
  .تحت رحمة مجيز الخدمة

تفقد المؤسسات التعميمية وغيرىا مف المؤسسات  :أمن وخصوصية المعمومات -
وتكػػوف فػػى أيػػدي مػػوردى ، خػػرالرقابػػة عمػػى بياناتيػػا ألنيػػا مخزنػػة عنػػد طػػرؼ آ

والػػػذى بػػػدوره يكػػػوف مسػػػئوؿ عػػػف عمميػػػة تشػػػفير المعمومػػػات ، خدمػػػة الحوسػػػبة
  .ووضع السياسات واإلجراءات لموصوؿ إلى السحابة

 . ال يمكف تشغيؿ كؿ التطبيقات عبر السحابة -
فتعادة استخداـ البػرامج واألجيػزة  :التأجير المتعدد ومشاركة السعة التخزينية -

  .ير مف المستخدميف يؤدى إلى مخاطرة لحذؼ البياناتبيف عدد كب
وعػػدـ ضػػماف التػػزاـ الشػػركة ، المخــاوف مــن عــدم تنليــذ مــا تــم التلــاق عميــه -

و ضػػػعؼ وسػػػائؿ ، مػػػورد الخدمػػػة بتقػػػديميا لمخدمػػػة بوضػػػع الئػػػؽ لممسػػػتفيديف
 .اإلنترنتتأميف نقؿ البيانات وعرضيا عمى شبكة 

رؼ أيػػف تحفػػظ معموماتػػو فقػػد يكػػوف فالمسػػتخدـ ال يعػػ :مكــان حلــظ المعمومــات -
السػػريفر الػػذى يحفػػظ معموماتػػو فػػى دولػػة معاديػػة مػػثبل ممػػا يػػؤدى إلػػى مشػػاكؿ 

ذا مػا تػـ مسػحيا ، مػا كعطػؿأو ضياع أو حذؼ ممفػات اي سػبب ، سياسية وا 
 . مف قبؿ المستخدـ فقد تكوف عمى السريفر بعد المسح

مػػػؾ المشػػكبلت مػػػف وتحػػاوؿ الشػػركات المقدمػػػة ليػػذه الخدمػػػة التغمػػب عمػػى ت 
، خػػػػػبلؿ تػػػػػأميف البيانػػػػػات عػػػػػف طريػػػػػؽ اسػػػػػتخداـ أجيػػػػػزة خاصػػػػػة بعمميػػػػػة االختػػػػػراؽ

والمحافظػػػة عمػػػى حقػػػوؽ الممكيػػػة الفكريػػػة وتسػػػعى المؤسسػػػات المسػػػتفادة مػػػف ىػػػذه 
سػػػاعة الف  42الخدمػػػة االشػػػتراؾ فػػػى سػػػرعات عاليػػػة لمنػػػت لمحصػػػوؿ عمػػػى خدمػػػة 

( 4114، )أبػو سػعدهيػو دراسػة وىػذا مػا أكػدت عم، الحوسبة السحابية مرتبطة بالنػت
والػذى يتعمػػؽ لبحمػـ المكتبػػات ودور الحكومػاتل مػػف أف قطػع االتصػػاؿ بخػط الػػربط 

بالمكتبة الرئيسية يفقد جميع المكتبػات االتصػاؿ بفيرسػيا وبياناتيػا  اإلنترنتبشبكة 
 .ويجعميا فى عزلة تامة مف إدخاؿ بيانات ببميوجرافية

 مكونات الحوسبة السحابية: 
 ,Raines( و)4114( نقػػبًل عػػف الزىرانػػى )Google مػػف موقػػع )أشػػار كػػبل

 :عمى المكونات التالية ترتكزعمى أف بنية السحب الحاسوبية  (2009
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والمقصػػود بيػػا الجػػزء الػػذى  النهايــات الطرفيــة األماميــة )البــرامج والخــدمات(: -
يػػراه المسػػتخدـ ويتضػػمف شػػبكة الحاسػػب والتطبيقػػات المسػػتخدمة لموصػػوؿ إلػػى 

 .بة عبر واجيات تفاعؿ المستخدـ مثؿ تصفح الويبالسحا
والمقصػود بيػا معماريػة السػحابة  :النهايات الطرفية الخمليـة )البنيـة التحتيـة( -

الحاسػػوبية نفسػػيا والتػػى تتضػػمف العديػػد مػػف أجيػػزة الكمبيػػوتر ووحػػدات تخػػزيف 
وأنظمػػػػػػة البرمجيػػػػػػات المشػػػػػػاركة فػػػػػػى توصػػػػػػيؿ خػػػػػػدمات السػػػػػػحب ، البيانػػػػػػات
 .الحاسوبية

وىو الشخص الذى يتمقى الخدمة سواء كاف مف جياز محمػوؿ أو  :تخدمالمس -
كمبيػػػػوتر ومػػػػف الممكػػػػف أف يمتمػػػػؾ نظػػػػاـ تشػػػػغيؿ يػػػػدعـ السػػػػحابة أو يسػػػػتخدـ 

 .المتصفح فقط
وىػػػػى التػػػػى تسػػػػتخدميا عمػػػػى السػػػػحابة أو عمميػػػػة تحويػػػػؿ منتجػػػػات  :الخدمــــة -

 .الحاسب إلى خدمات
فػى  java google web toolkitالتى تسػتخدميا فػى السػحابة مثػؿ  :المنصة -

google.   
 تطبيقات الحوسبة السحابية: 

-Frydenberg, 2011, pp4و  Madan& et al,(2011,p162)يشير كػؿ مػف 

أف السحب الحاسوبية تقدـ خدماتيا  Mumneller, 2010)و) Nist, 2011))و  ((8
 :مف خبلؿ بعض النماذج التى يستفيد منيا المستخدـ وىى عمى النحو التالى

السحابة الحاسوبية متاحة لكؿ مستخدـ وفؽ احتياجاتػو  :البنية التحتية كخدمة -
ورغباتػػو فيػػى تتػػيح بنيتيػػا التحتيػػة لممسػػتخدميف لمعمػػؿ كجيػػاز إفتراضػػى يمكػػف 
جراء جميع عمميات المعالجػة عبػر الخػط المباشػر  مف خبللو تخزيف الممفات وا 

ويمكػف أف تتغيػر ، بةدوف قيود لنوع الجياز المستخدـ فػى الوصػوؿ إلػى السػحا
، ىػػذه البنيػػة التحتيػػة بالزيػػادة والنقصػػاف لمقابمػػة المتطمبػػات الخاصػػة بالمسػػتفيد

فالبنيػة ، وتعمؿ البنية التحتية كبرنػامج حمايػة لممعمومػات وممفػات المسػتخدميف
وتػػػػوفر وحػػػػػدة المعالجػػػػػة ، التحتيػػػػة لمسػػػػػحابة تػػػػػوفر مسػػػػاحة التخػػػػػزيف المناسػػػػػبة

تعمػؿ عمػى المحادثػة المقدمػة لممؤسسػات التعميميػة و ، المركزية والذاكرة الصػمبة
 . التميفونيواالتصاؿ ، اإللكترونيمثؿ البريد 
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بيئػػػػة الستضػػػػافة  يػػػػتـ بموجػػػػب ىػػػػذه الخدمػػػػة تػػػػوفير :منصــــات العمــــل كخدمــــة -
؛ حيػػػث يمكػػػف لممسػػػتفيد أف يػػػتحكـ بالتطبيقػػػات التػػػى يعمػػػؿ تطبيقػػػات المسػػػتفيد

تعػػػػد لممسػػػػتخدـ بمثابػػػػة نظػػػػاـ فمنصػػػػة السػػػػحابة ، عمييػػػػا فػػػػى بيئػػػػة االستضػػػػافة
خادـ ويب يمكف لممستخدـ التعامؿ معيػا ، بيئة برمجية، قاعدة بيانات، تشغيؿ

 .و دوف عناء شراء مكونات مادية، دوف تكمفة
ـــات كخدمـــة - إتاحػػػة البيانػػػات لممسػػػتخدـ فػػػى أى وقػػػت مػػػف خػػػبلؿ تسػػػميـ  :البيان

  .السحابة البيانات لممصادر المتعددة التى تقـو بطمبيا
تتيح المؤسسػات والشػركات المػوردة لمحوسػبة السػحابية تشػغيؿ  :البرامج كخدمة -

ىػػذه البػػرامج ال يحتػػاج المسػػتخدـ ، مجموعػػة مػػف البػػرامج المتنوعػػة عبػػر الخػػادـ
إلػػى شػػرائيا أو إعػػادة تييئتيػػا فيػػى تعمػػؿ بشػػكؿ واحػػد عبػػر األجيػػزة المتنوعػػة 

الوصػػوؿ إلييػػا مػػف ويمكػػف ، فػػيمكف مػػف خػػبلؿ البػػرامج بنػػاء وتحريػػر المحتػػوى
مف دوف ، جياز المستفيد عبر الواجيات الرسومية لمبرامج أو مستعرض الويب

 .أى عبلقة بتدارة البنية التحتية األساسية لمسحابة
وسػػػػوؼ نمقػػػػى الضػػػػوء عمػػػػى أىػػػػـ الشػػػػركات التػػػػى تقػػػػدـ خػػػػدمات الحوسػػػػبة  

طبيقػات السحابية مجانًا لممستفيديف فى قطاعات عديدة ولكننا سوؼ نركػز عمػى الت
التعميميػػػػػػة المجانيػػػػػػة التػػػػػػى تتيحيػػػػػػا ىػػػػػػذه الشػػػػػػركات وفػػػػػػى مقدمػػػػػػة ىػػػػػػذه الشػػػػػػركات 

(Google). 
 ( تطبيقات جوجلGoogleالتعميمية ): 
( تتػػػيح Googleأف شػػػركة) Miseviciene, 2011,pp259-270))ذكػػػر  

كنػػػوع مػػػف رد الجميػػػؿ لممنظمػػػات التعميميػػػة حزمػػػة مػػػف التطبيقػػػات المجانيػػػة التػػػى 
التعميميػػػة بكافػػػة أنواعيػػػا والتػػػى تيػػػدؼ إلػػػى تحسػػػيف إنتاجيػػػة تسػػػتيدؼ المنظمػػػات 

 Googleالعمميػػة التربويػػة مػػف خػػبلؿ تػػػوفير قػػدرات اتصػػاؿ قائمػػة عمػػى خادمػػػات 
ويمكػػػف لممؤسسػػػات التعميميػػػة اسػػػتخداميا لتعزيػػػز أدوات التواصػػػؿ والمشػػػاركة فػػػػى 

 Google ومػػف أشػػير التطبيقػػات التػػى تتيحيػػا شػػركة، المجتمػػع األكػػاديمي بأكممػػو
 :ااتيلممنظمات التعميمية 

- Gmail:  يػػػػوفر بريػػػػدًا الكترونيػػػػًا بػػػػاألجيزة الجوالػػػػة ألعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس
 .والطمبة

- Google Talk:  رسػاؿ الرسػائؿ الفوريػة مػف سػطح المكتػب التحدث صوتيًا و ا 
 .باإلضافة إلى إرساؿ واستقباؿ الممفات
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- Google Calendar: تنظيـ المواعيد ومشاركة ااخريف. 
- Google Docs:  مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه الخدمػػػة يػػػتمكف المسػػػتخدـ مػػػف اسػػػتخداـ

ير البرنػامج عمػى مجموعة برمجيات معالجػة النصػوص بػدوف الحاجػة إلػى تػوف
يمكػػف لممعممػػيف والطػػبلب مػػف إنشػػاء الوثػػائؽ والمشػػاركة الحاسػػب الشخصػػى و 
 .ة والعروض التقديمية والرسـ والنماذجاإللكترونيلممستندات والجداوؿ 

- Google Sites:  دراج الصػػػػور والصػػػػوت إنشػػػػاء مواقػػػػع الويػػػػب بسػػػػيولة وا 
 والفيديو.

- Jay cut:  وىػو محػرر فيػديو يمكػف المسػتخدميف مػف إنشػاء أفػبلـ فيػػديو دوف
وىػػو متػػاح بالعديػػد  You tubeوتصػػدير األفػػبلـ مباشػػرة إلػى ، تحميػؿ وعنػػاء

 .مف المغات لسيولة استخدامو
 إلـــى اعتمـــاد تطبيقـــات األســـباب التـــى دفعـــت المنظمـــات التعميميـــة 

(Google .التعميمية ) 
 .تفضيؿ الطبلب ليذه الخدمات لما ليا مف مميزات عديدة -
سيولة النشر فمف تحتاج المؤسسات التعميمية إلى تثبيت برامج أو شراء أجيزة  -

جديػػػػدة بسػػػػبب اسػػػػتخداـ التطبيقػػػػات لمعػػػػايير تسػػػػمح بالتكامػػػػؿ مػػػػع تطبيقػػػػات 
 .المؤسسة

 .التدريس والتعمـ والبحث بشكؿ أفضؿالتركيز عمى عممية دعـ  -
( و ىػو Googleتوفير األمػواؿ مػف خػبلؿ إسػناد صػيانة الخػوادـ إلػى شػركة ) -

 .ما يوفر فى األمواؿ التى كاف مف الممكف إنفاقيا فى التراخيص والتحديثات
حمايػػة خصوصػػية المسػػتفيد واحتػػراـ خصوصػػية المعمومػػات وعػػدـ إفشػػاء تمػػؾ  -

 .داميا بشكؿ غير مناسبالمعمومات لآلخريف أو استخ
التعػػاوف العػػالمى مػػف خػػبلؿ محػػرر المسػػتندات والػػذى يمػػنح المسػػتخدـ إمكانيػػة  -

 .الدخوؿ إلى المستند نفسو مف أى مكاف فى العالـ
يتضػػػػػػح مػػػػػػف العػػػػػػرض السػػػػػػابؽ أف الحوسػػػػػػبة السػػػػػػحابية تػػػػػػوفر العديػػػػػػد مػػػػػػف 

ىػذه  الخصائص والمميزات التى تػدفع المؤسسػات والمنظمػات التعميميػة عمػى تبنػى
وخاصػػػة أنيػػػا أصػػػبحت ، التقنيػػػة الحديثػػػة وسػػػرعة إدخاليػػػا فػػػى المنظومػػػة التعميميػػػة

متاحة لمجميع سواء لؤلفراد أو المؤسسات وال تحتاج إلى بنية تحتيػة سػوى األجيػزة 
أما الشػركة المػوردة ، التى تتوفر لدى المستخدـ سواء كاف جواؿ أو جياز كمبيوتر



8108/ يناير 3جـ–تربوية/ العدد األول العموم ال  

 

 

  

177 

ير خدمػػة ومسػػاحة تخػػزيف وبػػرامج وصػػيانة لمخدمػػة فيػػى متكفمػػة بكػػؿ شػػئى مػػف تػػوف
وغيػػر ذلػػؾ مػػف متطمبػػات التشػػغيؿ ومػػا عمػػى المسػػتخدـ غيػػر االشػػتراؾ مقابػػؿ مػػا 

وتتػػػػيح كمػػػػا ذكرنػػػػا سػػػػالفًا بعػػػػض الشػػػػركات الخدمػػػػة مجانػػػػًا ، يسػػػػتيمكو مػػػػف خدمػػػػة
وذكرنػػا مػػف خػػبلؿ بعػػض الدراسػػات والبحػػوث أىميػػة الحوسػػبة ، لؤلغػراض التعميميػػة
معمميػػػة التعميميػػػة ؛ حيػػػث تػػػؤدى إلػػػى جػػػودة المنػػػتج التعميمػػػى السػػػحابية وأىميتيػػػا ل

وتسػػػاىـ فػػػى تػػػوفير الوقػػػت والجيػػػد والمػػػاؿ مػػػف خػػػبلؿ سػػػرعة الوصػػػوؿ لممعمومػػػات 
ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ عمػػى المؤسسػػات التعميميػػة أف تعمػػؿ ، ومشػػاركتيا مػػع ااخػػريف

أكػػدت عمػػى تػػدريب المعممػػيف عمػػى اسػػتخداـ ىػػذه التقنيػػة وتييئػػتيـ لتقبميػػا وىػػذا مػػا 
( عمى ضػرورة التػدريب 4114، عميو الكثير مف الدراسات ومنيا دراسة )أبو سعده

وىػػػذا مػػػا سػػػوؼ نتناولػػػو فػػػى المحػػػور ، المسػػػتمر ألخصػػػائي تكنولوجيػػػا المعمومػػػات
  .الثانى لمبحث

  :عن بعد اإللكترونيالتدريب  -ثانياً 
حديثػػة يشػػيد العػػالـ مػػف حولنػػا تغييػػرات سػػريعة وقفػػزات ىائمػػة فػػى التقنيػػات ال

وكػػػاف لزامػػػػًا عمػػػى تمػػػػؾ ، شػػػممت العديػػػد مػػػػف المجػػػاالت طالػػػػت جميػػػع المؤسسػػػػات
المؤسسػػػػات أف تعقػػػػد دورات تدريبيػػػػة لموظفييػػػػا لتػػػػدريبيـ عمػػػػى التعامػػػػؿ مػػػػع تمػػػػؾ 

أو طمب مػوظفيف جػدد عمػى درايػة وميػارة فػى التعامػؿ مػع ىػذه التقنيػات ، التقنيات
وىػذا ، سرعة الحصوؿ عمػى الريػادةوذلؾ لزيادة اإلنتاج أو ، لمواكبة التطور اليائؿ

ما تحاوؿ الحكومة متمثمة فى وزارة التخطيط تنفيذه مف خبلؿ إنشاء مدرسة وطنية 
لػػئلدارة إلعػػداد المػػوظفيف الجػػدد قبػػؿ التحػػاقيـ بالعمػػؿ فػػى الجيػػاز اإلداري لمدولػػة 
وبرامج تدريب لمموظفيف القدامى ومراجعة أداءىػـ لضػماف جػودة الخػدمات )جريػدة 

وأصػػػػػػػػػبح لممنظمػػػػػػػػػات ، (2/11/4115 7ص األسػػػػػػػػػبوعياليػػػػػػػػػـو العػػػػػػػػػدد أخبػػػػػػػػػار 
والمؤسسات التعميميػة نصػيب كبيػر فػى التطػور الحػادث حػوؿ العػالـ مثػؿ صػفوؼ 

والحوسػػػػبة السػػػػحابية وغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف األسػػػػاليب واالسػػػػتراتيجيات ، الػػػػتعمـ المقمػػػػوب
ت التعميميػػػة والتػػػى تحتػػػاج إلػػػى تػػػدريب المعممػػػيف باسػػػتخداـ طػػػرؽ حديثػػػة مثػػػؿ أدوا

ألف الطػرؽ التقميديػة فػى تػدريب ، اإللكترونػيوالتعمػيـ ، والػتعمـ عػف بعػد (2) الويب
المعمػػـ لػػـ تعػػد فعالػػة وكافيػػة فػػى ظػػؿ المتغيػػرات المختمفػػة التػػى تطػػرأ عمػػى الػػنظـ 

االىتماـ بالمعمـ وتدريبػو سػواء قبػؿ الخدمػة أو أثنػاء الخدمػة  ينبغيوعميو ، التربوية
ؽ الحديثػػة ليػػتمكف مػػػف القيػػاـ بػػدوره عمػػى أكمػػػؿ عمػػى ميػػارات اسػػتخداـ تمػػػؾ الطػػر 

وقػػػد أكػػػدت كثيػػػر مػػػف الدراسػػػات والبحػػػوث عمػػػى أىميػػػة التػػػدريب لمنيػػػوض ، وجػػػو
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بالعمميػػػة التعميميػػػة بمػػػا يعػػػود بػػػالنفع عمػػػى المعمػػػـ والطالػػػب )مػػػدخبلت ومخرجػػػات 
( أف التػػػدريب 717ص، 4117، )محمػػػود وىنػػػداوىالعمميػػػة التعميميػػػة ومنيػػػا دراسػػػة 

ولكنػػػو أكثػػػر أىميػػة لممعمػػػـ تحديػػػدا ، جميػػػع األفػػراد فػػػى شػػػتى المجػػاالتيعػػد ميمػػػًا ل
لبلسػػػتفادة مػػػف المسػػػتحدثات التكنولوجيػػػة وامتبلكػػػو لمجموعػػػة مػػػف الكفايػػػات والتػػػى 

اؿ عمػػى االىتمػػاـ بمجػػ (4112، وعصػػر، )الجػػزاروأكػػدت ، تمكنػػو مػػف القيػػاـ بػػأدواره
مػف نظػـ تكنولوجيػا ؛ بحيػث يشػتمؿ عمػى قػدر كػاؼ التدريب المستمر أثناء الخدمة

، )حمودالمعمومات التعميمية وتوظيفيا فى العممية التعميمية وأشارت دراسة كبًل مف 
عمػػػى ضػػػرورة إعػػػادة النظػػػر فػػػى بػػػرامج إعػػػداد  (1225، )جػػػويمىو دراسػػػة  (1228

المعمػػػـ وسياسػػػة ىػػػذه البػػػرامج وخطػػػط المؤسسػػػات التعميميػػػة فػػػى ضػػػوء المتغيػػػرات 
، 1224، )سػػػعادةوأوصػػػت ، نظومػػػة إعػػػداد المعمػػػـالمعموماتيػػػة وانعكاسػػػاتيا عمػػػى م

 .بضرورة عمؿ دورات تدريبية وندوات لممعمميف (417ص
ذا ما نظرنا إلى العالـ مف حولنا والتطورات اليائمة المتبلحقة وكـ المعرفػة  وا 
الذى يتـ إضػافتو فػى كػؿ جػزء مػف الثانيػة ألدركنػا أف التػدريب أصػبح ضػرورة مػف 

وىػذا مػا ، غييرات المرتبطة بالتقدـ والتكنولوجيا الحديثةضروريات الحياة تفرضو الت
سوؼ تقـو بو الدراسة الحالية مف تدريب أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بجامعة 
األزىػػػػر عمػػػػى ميػػػػارات اسػػػػتخداـ الحوسػػػػبة السػػػػحابية مػػػػف خػػػػبلؿ التػػػػدريب المػػػػوزع 

 والتدريب المركز.
 ملهوم التدريب:  
نػػػػو عمميػػػػة تزويػػػػد األفػػػػراد والجامعػػػػات بأ (11ص، 4111)يعرفػػػػو اليعقػػػػوبى  

بالمعمومات والخبرات والميارات وطرؽ األداء لجعميـ قادريف عمى القياـ بوظػائفيـ 
وبالتالى فيو عممية مخططػة ومنظمػة ومسػتمرة تيػدؼ إلػى تنميػة ميػارات ، بفعالية

  .وقدرات الفرد وزيادة معموماتو وتحسيف سموكو
ميػػة مقصػػودة يخطػػط ليػػا فػػى ضػػوء بأنػػو عم( 7ص، 4117)ويػػرى الدسػػوقى  

رصد احتياجات تدريبية محددة بيدؼ مساعدة المتدربيف عمى اكتسػاب معػارؼ أو 
ميارات أو اتجاىات جديدة تسيـ فى تحقيؽ الفاعمية ألعمػاليـ الحاليػة والمسػتقبمية 

 .بما يجعميـ صالحيف ألداء مياميـ بشكؿ متميز
قصػػودة التػػى تييػػ  وسػػائؿ بأنػػو العمميػػة الم (418ص، 1222)ويعرفػػو سػػيد  
، وتعاوف العامميف عمى اكتساب الفاعمية فى أعمػاليـ الحاضػرة والمسػتقبمية، التعميـ
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وأف التػػػدريب نشػػػاط مسػػػتمر لتزويػػػد الفػػػرد بػػػالخبرات والميػػػارات واالتجاىػػػات التػػػى 
 .تجعمو صالحًا لمزاولة عمؿ ما

بأنػػػػػو عمميػػػػػة منظمػػػػػة تيػػػػػدؼ إلػػػػػى تنميػػػػػة  (41ص، 1281)ويشػػػػػير األمػػػػػيف 
العنصػػػر البشػػػرى مػػػف حيػػػث إكسػػػابو المعػػػارؼ والقػػػدرات والميػػػارات التػػػى تتطمبيػػػا 
 .طبيعة األدوار التى يقـو بيا بصورة تجعؿ منو عنصرًا فاعبًل فى عمميات التنمية

 ملهوم التدريب أثناء الخدمة: 
أف التدريب أثنػاء الخدمػة يعػد فرصػة متاحػة  (27ص، 4117)يشير شحاتو  

وتحسػػيف أدائيػػـ وسػػموكيـ ، تيـ المينيػػة والثقافيػػة واألكاديميػػةلممعممػػيف لتنميػػة ميػػارا
وتنميػػػة اتجاىػػػاتيـ االيجابيػػػة نحػػػو المينػػػة عمػػػى أسػػػاس مػػػف التخطػػػيط يػػػتبلءـ مػػػع 

 .التغييرات المواكبة
أنو برنامج منظـ ومخطػط يمكػف المعممػيف  (71ص، 1285) ويعرفو يوسؼ 

كػؿ مػا مػف شػأنو أف يرفػع و ، مف الحصوؿ عمى مزيد مف الخبرات الثقافية والمينية
 .مستوى عممية التعميـ ويزيد مف طاقات المعمميف اإلنتاجية

بأنػػو عبػػارة عػػف األنشػػطة التػػى يقػػـو بيػػا  (117ص، 1257)ويشػػير صػػبلح  
المعمموف وغيرىـ مف الموظفيف المينييف خػبلؿ الخدمػة لتحسػيف أنفسػيـ وىػـ عمػى 

 رأس عمميـ. 
ب أعضػاء ىيئػة التػدريس ومعػاونييـ وبما أف البحث الحالى ييدؼ إلى تػدري 

، عػف بعػد اإللكترونػيعمى ميارات استخداـ الحوسبة السحابية مػف خػبلؿ التػدريب 
  .عف بعد اإللكترونيفسوؼ نمقى الضوء عمى مفيـو التدريب 

  عن بعد اإللكترونيملهوم التدريب: 
بأنو نظاـ نشط يعتمد عمى استخداـ مواقع  (2ص، 4111يعرفو عبد الرازؽ )

واالستفادة مف العممية التدريبية بكافة ، لتوصيؿ المعمومات لممتدرب اإلنترنتبكة ش
ودوف وجػػود المػػدرب مػػع المتػػدربيف فػػى ، جوانبيػػا دوف االنتقػػاؿ إلػػى مواقػػع التػػدريب

دارة العممية التدريبية بأسرع وقت وأقؿ تكمفة   .نفس المكاف وا 
امػػًا تػػدريبيًا بػػيف أف التػػدريب عػػف بعػػد يعػػد نظ (1ص، 4115)ويشػػير يمػػانى 

، متػػدربيف ومػػدربيف يفصػػميـ المكػػاف والزمػػاف مػػف أجػػؿ تمكػػيف األفػػراد مػػف التػػدريب
وأيف ، وكيؼ، والتغمب عمى ظروؼ الوقت والمكاف فالمتدرب ىو الذي يختار متى

  .يتدرب
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مكاناتػػػو  (7ص، 4111)ويعرفػػػو القػػػادرى   بأنػػػو يعنػػػى اسػػػتخداـ الكمبيػػػوتر وا 
كبيئػػة تدريبيػػة إلكترونيػػة يػػتـ مػػف خبلليػػا التفاعػػؿ بػػيف  تاإلنترنػػاليائمػػة واسػػتخداـ 
 المدرب والمتدرب.

مكاناتيا ( 4ص، 4111)ويرى توفيؽ   بأنو االستعانة بالتكنولوجيا المتطورة وا 
وزيادة إنتاجيتيـ مف خبلؿ ، فى تدعيـ عمميات التدريب وتمبية احتياجات المتدربيف

 .قصى استفادة ممكنةالمزج بيف خبراتيـ والبناء عمييا لتحقيؽ أ
ويعرفو الباحثاف بأنو نظاـ يعتمد عمى توظيؼ المستحدثات التكنولوجية مػف  
، بيػػدؼ توصػػيؿ فكػػرة معينػػة أو التػػدريب عمػػى إتقػػاف ميػػارة محػػددة اإلنترنػػتخػػبلؿ 

وفقػػًا لبرنػػامج تػػـ وضػػعو ليػػذا ، وأى مكػػاف دوف التقييػػد بػػزمف محػػدد، فػػى أى وقػػت
 .الغرض
  أثناء الخدمة ونياإللكتر أهمية التدريب: 
لمتدريب دورًا ميمًا وفعااًل فى بناء الفرد وتقدمو ودفعو نحو اإلنجاز حتػى ال  

ومف ىنا تكمػف أىميػة ، يظؿ ثابت عمى حالة مما يجعمنا متأخريف دائمًا عف غيرنا
( وطػػػػو 48ص، 4111)؛ حيػػػػث يػػػػذكر كػػػػؿ مػػػػف زيػػػػف الػػػػديف اإللكترونػػػػيالتػػػػدريب 

أف  (17ص، 1284( وشػػػػػػػػريؼ )141ص، 4111) ( و البػػػػػػػػدرى122ص، 4117)
  .ااتيتتمحور فى  اإللكترونيأىمية التدريب 

تجديػد معمومػات المعممػػيف ورفػع مسػػتوى أدائيػـ وتطػوير ميػػارتيـ وزيػادة قػػدرتيـ  -
 عمى اإلبداع. 

رشادىـ إلى أفضؿ الطرؽ التربوية -  .مدىـ بكؿ جديد فى مجاؿ تخصصيـ وا 
 .ـ قبؿ التحاقو بالخدمةيعالج الخمؿ فى إستراتيجية إعداد المعم -
؛ حيػػث يسػػتطيع المتػػدرب الوصػػوؿ إلػػى المحتػػوى المرونػػة فػػى المكػػاف والزمػػاف -

 .التدريبى والتواصؿ مع المتدربيف والمدرب مف أى مكاف وفى أى وقت
 .يساعد عمى رفع النمو الشخصى والمينى -
 .قمة التكمفة ورفع كفاءة المتدربيف -
تعميـ أو مف االختبلؼ بيف التعميـ يقوى نقاط الضعؼ والتى تنتج مف ضعؼ ال -

  .وبيف متطمبات العمؿ
 .تحسيف وتطوير عممية التعميـ والتعمـ -
 .مساعدتو عمى أداء العمؿ بطريقة أفضؿ وبجيد وتكمفة أقؿ -
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إتاحػػة الفرصػػة لممعممػػيف لمتعػػرؼ عمػػى االتجاىػػات واألسػػاليب الحديثػػة المتطػػورة  -
 فى التربية.

 .التدريس الجيد فى سموؾ التبلميذ ونموىـ تحسيف نوعية التعميـ ؛ بحيث يؤثر -
  .تغيير اتجاىاتيـ وسموكيـ إلى األفضؿ -
 .يحسف مف خدمة المؤسسات -
وحػػػؿ المشػػػكبلت التػػػى تػػػواجييـ أثنػػػاء ، تمبيػػػة االحتياجػػػات التدريبيػػػة لممعممػػػيف -

  .الخدمة
 اإللكترونػػيوالتػػدريب ، مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ يتأكػػد أىميػػة التػػدريب بصػػفة عامػػة 

ة مردودة وبخاصة لدى المعممػيف ممػا يػنعكس باإليجػاب عمػى سرعة و بصفة خاص
وىػػذا مػػا أكػػدت عميػػو ، العمميػػة التعميميػػة وتحقيقػػو لؤلىػػداؼ التػػى وضػػع مػػف أجميػػا

 Roessger,(2012( و)4117المنتشػػػػػػرى ) الكثيػػػػػػر مػػػػػػف الدراسػػػػػػات منيػػػػػػا دراسػػػػػػة

، Kanji,et al,(2004)، (4118) ( والفػػػػالح4112( و حمػػػػزة )4111والشػػػػمرى )
(Barbara,et al,(2000 ، فقػػد اسػػتخدمت ىػػذه الدراسػػات بػػرامج تدريبيػػة عػػف بعػػد

وكانػػت جميػػػع النتػػائج ايجابيػػػة ، لتنميػػة ميػػػارات المعممػػيف وأعضػػػاء ىيئػػة التػػػدريس
بػػؿ أوصػػت بعػػض ىػػذه ، سػػواء كانػػت عمػػى الجانػػب المعرفػػى أو الجانػػب الميػػارى

الحديثػة لمواكبػة  الدراسات بتجراء تدريب مستمر عمى المعممػيف باسػتخداـ التقنيػات
عػف بعػد فػى مختمػؼ أنػواع  اإللكترونيوكذلؾ توظيؼ التدريب ، التطورات الحديثة
 .التدريب لممعمميف

 مبررات التدريب أثناء الخدمة: 
أف  (1ص، 1285) وحسػػػف، (188ص، 4114)يشػػػير كػػػبًل عبػػػد اليػػػادى 

 :ااتيمبررات التدريب لممعمميف أثناء الخدمة تتمحور فى 
ترتػػػب عميػػػو عػػػدـ تػػػوفير األعػػػداد ، ر فػػػى أعػػػداد الطمبػػػة والمػػػدارسالتزايػػػد الكبيػػػ -

 .الكبيرة مف المعمميف المؤىميف
يسػتدعى تأىيػؿ المعمػـ القػادر ، التطور المستمر فى العمـو والنظريات التربويػة -

 .عمى التجديد ومتابعة التطورات
 .النقص فى اإلمكانات المتاحة إعداد المعمميف قبؿ الخدمة -
التػػدريب إلػػى المواقػػؼ  أثػػروضػػعؼ نقػػؿ ، ـ بالحيػػاة العمميػػةضػػعؼ ربػػط التعمػػي -

 .الفعمية
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 تطوير األنظمة التربوية يتطمب إحداث تغييرات جوىرية فى ميمػات المعممػيف -
 .وفى كيفية أدائيـ

 .تغيير األىداؼ التربوية -
التغيػػر اليائػػؿ الػػذى طػػرأ عمػػى المعرفػػة البشػػرية وأنيػػا تضػػاعؼ نفسػػيا فػػى أمػػد  -

 .قصير جداً 
 .الباحثان بعض المبررات التى تستدعى التدريب أثناء الخدمةويضيف 

 .ظيور جيؿ جديد مف التقنيات الحديثة التى يمـز التدريب عمييا -
 .وزيادة الطفرة فى كـ المعمومات الحديثة، تقادـ سنوات التخرج لممعمميف -
 –يمـ فقنيػػة المصػػغرات الفيمميػػة )الميكػػرو تقػػادـ بعػػض األجيػػزة والوسػػائؿ مثػػؿ ت -

وظيػػػػور أجيػػػػزة ووسػػػػائؿ أحػػػػدث مثػػػػؿ ذاكػػػػرة التخػػػػزيف الفائقػػػػة ، فيشميكػػػػرو وال
بالحاسػػػبات االيػػػة و السػػػبورة الذكيػػػة والتفاعميػػػة ممػػػا يجعػػػؿ التػػػدريب ضػػػرورة 

 حتمية.
االعتػػػراؼ مػػػف قبػػػؿ الكثيػػػر مػػػف العػػػامموف بالحقػػػؿ التربػػػوى بوجػػػود قصػػػور فػػػى  -

 .اإلعداد والتأىيؿ أثناء الدراسة
عمػػػى السػػػاحة بصػػػفة دائمػػػة وخاصػػػة فػػػى المجػػػاؿ ااراء الجديػػػدة التػػػى تطػػػرح  -

 .التربوى تفيد فى تحسيف عممية التدريس
 .يؤدى التدريب إلى تبادؿ وجيات النظر والخبرات والمعمومات بيف المتدربيف -
مثػؿ الحوسػبة السػحابية التػى  اإلنترنتظيور مصطمحات وأجياؿ حديثة بعالـ  -

( Google driveات )نحػف بصػددىا فػػى ىػذا البحػػث وتطبيقاتيػا مثػؿ تطبيقػػ
  .يمـز التدريب

يوجػػػػػػد الكثيػػػػػػر مػػػػػػف أعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس ومعػػػػػػاونييـ ال يولػػػػػػوف اىتمامػػػػػػا  -
بالتكنولوجيػػػػا وتأثيرىػػػػا عمػػػػى النيػػػػوض بمسػػػػتواىـ ومػػػػف ثػػػػـ النيػػػػوض بالعمميػػػػة 

وىػػػػػو الػػػػػذى أدى ، التعميميػػػػػة وخاصػػػػػة العػػػػػامموف بالكميػػػػػات النظريػػػػػة والشػػػػػرعية
مػػف الػػزمبلء مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالباحثػػاف عمػػى اختيػػار عينػػة البحػػث 

  .ومعاونييـ لتدريبيـ عمى ميارات استخداـ الحوسبة السحابية
( عمػى إعطػاء الفرصػة لممتػدربيف 4114وىذا ما أكدت عميو دراسة حسف ) 

وأف عػدد سػػنوات ، وأنػو يجػػب االىتمػاـ بتطػػوير أسػاليب التػػدريب، بالتػدريب العممػػى
 .لتنمية الميارات والمعارؼالخبرة التعميمية وحدىا غير كاؼ 



8108/ يناير 3جـ–تربوية/ العدد األول العموم ال  

 

 

  

172 

نػػو ال يوجػػد نػػوع تػػدريب معػػيف لػػو األفضػػمية مثمػػو مثػػؿ طػػرؽ إويمكنػػا القػػوؿ  
وأف اختيػار نػوع معػيف ، التدريس ال توجد طريقة مثمػى تصػمح لكػؿ المػواد التعميميػة
( فػػػى 141ص ،1281، لمتػػػدريب يتوقػػػؼ عمػػػى عػػػدة اعتبػػػارات حػػػددىا )الخطيػػػب

 :ااتي
وحاجػػػػػات ، ب التػػػػػدريبى مػػػػػع موضػػػػػوعات التػػػػػدريبالبػػػػػد أف يػػػػػتبلءـ األسػػػػػمو  

ومػػدى تػػوافر ، وأمػػاكف تواجػػد المتػػدربيف وحجميػػـ، المتػػدربيف ووقػػت وزمػػف التػػدريب
 اإلمكانيات البشرية والمادية. 

ويضيؼ الباحثاف اإلعداد والتخطيط الجيد لمبرنامج التدريبى وأف يكػوف معػد  
، المتػػػػػدربيف عمػػػػػى أسػػػػػس عمميػػػػػة حتػػػػػى يػػػػػؤتى ثمػػػػػاره ؛ بحيػػػػػث يراعػػػػػى خصػػػػػائص

وأف يمبػػى احتياجػػاتيـ النفسػػية والعقميػػة وأف ، واإلمكانػػات الموجػػودة بمكػػاف التػػدريب
 تكوف أىداؼ البرنامج التدريبى واضحة. 

 مراحل التدريب: 
ينبغػػػى أف يخطػػػط لمتػػػدريب بشػػػكؿ جيػػػد لكػػػى يتثنػػػى لمقػػػائميف عميػػػو تحقيػػػؽ 

ى فشػؿ عمميػة األىداؼ التى وضػعت مػف أجمػو ألف اإلخػبلؿ بػأى مرحمػة يػؤدى إلػ
أف عمميػػة التػػدريب تمػػر ( 11ص، 4111، )اليعقػػوبىوىػػذا مػػا أشػػار إليػػو ، التػػدريب

 :بخمس مراحؿ وىى
 تحديد االحتياجات التدريبية. - جمع وتحميؿ المعمومات. -
 تنفيذ البرامج التدريبية. - تصميـ البرامج التدريبية. -
 .تقويـ برامج التدريب -

المػػادة العمميػػة وبيئػػة التػػدريب البػػػد أف وأشػػار أيضػػًا أف المتػػدرب والمػػدرب و  
فشػمت عمميػة  الوا  متكاممة فى السمسمة التدريبية  يتمتع كؿ عنصر بما يجعمو حمقة

 .التدريب
 خصائص التدريب عن بعد: 

فاعتمػػػاد ، يختمػػػؼ التػػػدريب عػػػف بعػػػد اختبلفػػػا كميػػػًا عػػػف التػػػدريب التقميػػػدى 
ئص ذكرىػػا كػػؿ مػػف جعمػػو يتميػػز بػػبعض الخصػػا اإلنترنػػتالتػػدريب عػػف بعػػد عمػػى 

، 4112( ومصػػػػػػػػػػطفى )11ص، 4112)ص ( والعمػػػػػػػػػػرى57ص، 4117اليػػػػػػػػػػادى )
 :ااتيفى  (727ص ،4117( وسالـ )412ص
 .يسيـ فى إيصاؿ التدريب إلى أكبر شريحة مف العامميف فى الميداف التربوى -
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طػػبلع العػػامميف عمػػى المسػػتجدات ، يسػػاعد فػػى مواجيػػة التحػػديات والمتغيػػرات - وا 
 .مجاؿ تخصصيـ أو فى المجاؿ التربوىالعممية سواء فى 

وتوسػيع القاعػدة بػيف المسػتفيديف مػف ، يساعد عمى تقمػيص المسػافات الجغرافيػة -
 .البرامج دوف المجوء إلى مغادرة مقار عمميـ

 .يعمؿ عمى زيادة فعالية واكتساب المعارؼ والمعمومات الجديدة -
ص التدريبيػة لجميػع ؛ حيػث تػوفر الفػر عدالة والمسػاواة بػيف العػامميف مػفيحقؽ ال -

 .العامميف فى الميداف التربوى
يعتمػػػد عمػػػى نشػػػاط المتػػػدرب الفػػػردى وقدراتػػػو عمػػػى اسػػػتخداـ وسػػػائؿ االتصػػػاؿ  -

 التكنولوجية المتنوعة.
يجػػػذب التػػػدريب عػػػف بعػػػد اىتمػػػاـ المتػػػدربيف نحػػػو التػػػدريب واكتسػػػاب المعػػػارؼ  -

 والميارات. 
لممعػػػػارؼ والميػػػػارات مػػػػف خػػػػبلؿ التطبيػػػػؽ العممػػػػى ، يحقػػػػؽ األىػػػػداؼ المنشػػػػودة -

 .العممية والعممية التى يكتسبيا المتدربوف
 معوقات التدريب:  

إلػى  (445ص، 4112) وعطػوى (11ص، 4111) يشير كػبًل مػف اليعقػوبى
 :وجود بعض المعوقات التى تواجو عممية التدريب منيا

 .نقص األجيزة والوسائؿ والتقنيات البلزمة لمتدريب -
 .سوء التخطيط -   .عدـ تحديد االختصاصات -
  .ضعؼ الروح المعنوية لمعامميف -
 .نقص معمومات الفرد ومياراتو فى العمؿ -
 .نقص المدربيف ذوى الكفاءة والخبرة العالية مف أجؿ القياـ بالتدريب -
 .قمة المخصصات واالعتمادات المالية لمبرامج التدريبية -
البرنػامج  تخمؼ وعزوؼ المتػدربيف وعػدـ االلتػزاـ بأوقػات التػدريب نتيجػة طػوؿ -

أو عػػػدـ االعتػػػراؼ بجػػػدوى التػػػدريب ألنػػػو ال يوجػػػد ، أو بعػػػد المكػػػاف، التػػػدريبى
 .أو لعدـ وجود حوافز مجزية، قناعة

ويضػػػيؼ الباحثػػػاف أف مػػػف ضػػػمف معوقػػػات التػػػدريب قصػػػور و ضػػػعؼ فػػػى  
متػػدربيف أو يكػػوف المتػػدرب غيػػر البػرامج التدريبيػػة أو ارتفػػاع مسػػتواىا عػػف قػدرات ال

 .متدريب وذلؾ ناتج عف ترشيحو دوف إرادتوأو مستعد ل ي مي
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يرى الباحثاف أف ىذه المعوقات يمكف التغمب عمييا مف خبلؿ التكنولوجيا و  
؛ حيث يمكف لممتدرب أف يقـو بعممية التدريب مف أى اإلنترنتالمتاحة وارتباطيا ب

مكػػػاف متواجػػػد بػػػو ويتػػػدرب عمػػػى حسػػػب سػػػرعتو وقدرتػػػو وال يحتػػػاج إال إلػػػى جيػػػاز 
وتصػػميـ بػػرامج ، ويػػتـ متابعتػػو وتوجيػػو مػػف بعػػد، و تابمػػت متصػػؿ بالنػػتمحمػػوؿ أ

وتجربػػػػة البػػػػرامج والمػػػػادة ، لمتػػػػدريب متنوعػػػػة بحيػػػػث تناسػػػػب خصػػػػائص المتػػػػدربيف
وكػػػػذلؾ تجييػػػػز كػػػػوادر مدربػػػػة واعيػػػػة مممػػػػة بالتكنولوجيػػػػا ، التدريبيػػػػة قبػػػػؿ تعميميػػػػا

از مرحمػػػة وأف يكػػػوف ىنػػػاؾ بعػػػض الحػػػوافز لممتػػػدربيف وخاصػػػة لمػػػف يجتػػػ، الحديثػػػة
وىذا ما سيقـو بو الباحثاف مف إعداد برنامج لتدريب أعضاء ىيئة ، التدريب بنجاح

 .التدريس ومعاونييـ مف بعد وىو ما نشير إليو فى فصؿ اإلجراءات
 :* أساليب التدريب عن بعد

ىمػػػػا أسػػػػموبى  اإللكترونػػػػياسػػػػتخدـ الباحثػػػػاف أسػػػػموباف مػػػػف أسػػػػاليب التػػػػدريب  
ع( لتػػػدريب أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ومعػػػاونييـ بكميػػػة المػػػوز  -التػػػدريب )المركػػػز

التربيػػػة بتفينػػػا األشػػػراؼ جامعػػػة األزىػػػر عمػػػى تنميػػػة اسػػػتخداـ ميػػػارات بعػػػض 
 .تطبيقات الحوسبة السحابية

 ملهوم التدريب المركز: 
بأنػػػو اسػػػتمرار عمميػػػة التػػػدريب ( 714ص، 4117) ىنػػػداوىو ، يعرفػػػو محمػػػود 

 .قميؿ مف الراحةعمى فترة واحدة متواصمة دوف راحة أو ب
بأنػػػو تركيػػػز محػػػاوالت التعمػػػيـ أو جمسػػػات  (45ص، 4112)ويعرفػػػو حسػػػف  

 .الممارسات والتدريب فى فترة زمنية متصمة
بأنػػػو نػػػوع مػػػف التػػػدريب يعطػػػى فتػػػرات  (722، ص4114)ويشػػػير األعرجػػػى  

 .راحة قصيرة جدًا بالنسبة لفترات العمؿ
عمػػػػػى فتػػػػػرة واحػػػػػدة  بأنػػػػػو عمميػػػػػة تػػػػػدريب (12ص، 4117)ويػػػػػرى البيػػػػػادلى  

 .أو بقميؿ مف الراحة، متواصمة دوف راحة
 :ملهوم التدريب الموزع

بأنػػػو توزيػػػع عمميػػػة التػػػدريب  (714ص، 4117) ىنػػػداوىو ، يعرفػػػو محمػػػود 
 .عمى جمسات يتخمميا فترات راحة

بأنػػػػو التػػػػدريب الػػػػذى يكػػػػوف فيػػػػو زمػػػػف  (24ص، 4111) ويعرفػػػػو محجػػػػوب 
  .داء بحسب تعقيد التدريب وصعوبتوالراحة مساويًا أو أكثر مف زمف األ
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بػػأف التػػدريب المػػوزع يقصػػد بػػو مػػنح فتػػرات  (15ص، 1228ويشػػير عػػامر ) 
 .راحة طويمة قد تبمغ أو تتجاوز العمؿ والتدريب الفعمى

أف التػػػدريب المػػػوزع يعنػػػى  (227ص، 1221) وأبػػػو حطػػػب، ويتفػػػؽ صػػػادؽ 
 .وجود فترات راحة بيف المحاوالت والجمسات

عريفات السابقة لمتدريب المركز والموزع نجد أنيا جميعيا تتفػؽ مف خبلؿ الت 
ف وجػػػدت تكػػػوف بسػػػيطة جػػػداً  ، عمػػػى أف التػػػدريب المركػػػز ال يتخممػػػو فتػػػرات راحػػػة وا 

بعكػػػس التػػػدريب المػػػوزع الػػػذى يتخممػػػو فتػػػرات راحػػػة لممتػػػدربيف عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف 
 .البرنامج التدريبى واحد لكبل النوعيف

أو ، ومتػى يكػوف التػدريب موزعػاً ، وف التدريب مركػزاً وىنا يطرأ سؤاؿ متى يك 
 ؟أييما أكثر فاعمية

أف التػػدريب المركػػز يكػػوف أفضػػؿ  (4112)يشػػير فػػى ىػػذا الصػػدد الكػػروى  
وأف التػػدريب المػػوزع يكػػوف أفضػػؿ لمبنػػات فػػى ، لمبنػػيف فػػى تعمػػـ الميػػارات األساسػػية

 .تعمـ نفس الميارات
لمػػػػوزع أفضػػػػؿ فػػػػى تعمػػػػـ أف التػػػػدريب ا (41ص، 4111)ويػػػػرى محجػػػػوب  

 .الميارات الصعبة عف التدريب المركز
أف العمؿ حينما يتطمب قدرًا  (221ص، 1221) أبو حطبو ، ويرى صادؽ 

مف المرونة والتنوع فى تناولو فتف التدريب المركز يكوف أكثر مبلئمة مف التػدريب 
 .الموزع
 مميزات التدريب المركز والموزع: 

 ،1221) وأبػػو حطػػب، وصػػادؽ (41ص ،4111)يشػػير كػػبًل مػػف محجػػوب  
 :ااتيإلى مميزات التدريب المركز والموزع فى ( 221ص

 :فيما يخص التدريب المركز
 .يؤدى لموصوؿ إلى السرعة واإلتقاف فى المراحؿ المتأخرة -
 .أفضؿ عندما يكوف الحافز لدى المتعمـ مرتفعاً  -
 .أفضؿ حينما يتطمب األمر تكويف التأىب والدافع لمتعمـ -
 .ف جمساتو متتابعة ومتقاربةتكو  -
 .أفضؿ عندما يكوف المستوى الميارى لممتعمـ مرتفعاً  -
 أكثر فاعمية عندما يتطمب العمؿ قدرًا مف المرونة والتنوع. -
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فيػى ، أكثر فاعمية حينما تتطمب المواقؼ تدريبًا وممارسة إضافية لميمة الػتعمـ -
 .نوع مف التدريب العقمى

 :فيما يخص التدريب الموزع
 دريب الموزع يكوف أفضؿ فى تعمـ الميارات الصعبة والمركبة.الت -
 .يكوف التدريب الموزع أفضؿ عندما يستخدـ فى المراحؿ األولى لمتعمـ -
 .النتائج النيائية لمتدريب الموزع تكوف عمى درجة عالية مف الجودة واإلتقاف -
التى تنشأ التدريب الموزع ييي  فرصة أثناء فترات الراحة لتبلشى آثار التداخؿ  -

 .أثناء التعمـ
 .يكوف التدريب الموزع أفضؿ عندما يكوف الحافز لدى المتعمـ منخفضاً  -
 .يتيح التدريب الموزع الفرصة الكتشاؼ األخطاء وخاصة فى بداية التعمـ -

ويػػرى الباحثػػاف أف التػػدريب المػػوزع يكػػوف أفضػػؿ فػػى تعمػػـ الميػػارات المعقػػدة  
و تركيػػزا ذىنيػػًا مثػػؿ الميػػارات الحركيػػة وميػػارة والمركبػػة والتػػى تتطمػػب جيػػدًا بػػدنيًا 

بينمػػػػا التػػػػدريب المركػػػػز يكػػػػوف أفضػػػػؿ مػػػػع الميػػػػارات ، إجػػػػراء العمميػػػػات الجراحيػػػػة
وىذا مػا أكػدت عميػو ، والكتابة، البسيطة والتى ال تتطمب مجيودًا عاليًا مثؿ القراءة

والتػى ىػدفت إلػى  Rawson&Kintsen,(2005)كثير مػف الدراسػات منيػا دراسػة 
إعػادة القػراءة المعتمػدة عمػى توقيػت االختبػار؛ حيػث أكػدت عمػى  أثرالتعرؼ عمى 

  .أف إعادة القراءة بشكؿ موزع كاف أداءه أكبر مف القراءة بشكؿ مركز
والتػدريب المػوزع ، وقد تباينت نتػائج الدراسػات فيمػا يخػص التػدريب المركػز 

تفػاظ بالمعمومػات ؛ حيػث واالح، أييما أكثر فاعمية عمى التحصيؿ واألداء الميارى
 ,Medani,M.et.alو)( 4117، وىنػػػداوى، )محمػػػودأكػػػدت نتػػػائج دراسػػػة كػػػؿ مػػػف 

( و 4114، و عبػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػػريـ، و)شػػػػػػػػػػػػاكر (Katharina,l.et.al,2012( و)2013
عمػػػػػى أف  (4118، )يوسػػػػػؼ النصػػػػػر اه( و4111، ( و)األعرجػػػػػى4111، )عكػػػػػور

وأف المػػواد ، مجػػاالت المعرفيػػةالتػػدريب المػػوزع أدى إلػػى زيػػادة األداء فػػى جميػػع ال
التعميميػػة الموزعػػة عمػػى فتػػرات تفصػػميا فتػػرات راحػػة متسػػاوية تػػؤدى إلػػى االحتفػػاظ 

 وأف تعمـ الميارات كاف أفضؿ وأسرع مف التدريب المركز.، بالمعمومات
وعمى الجانب ااخر تأتى أىمية التدريب المركز فػى سػرعة تعمػـ الميػارات  

، مػف )مبػارؾوىػذا مػا أكػدت عميػو دراسػة كػؿ ، الموزعوأنو كاف أفضؿ مف التدريب 
، ( و)عػػػػػػػػوض4118، ( و)محمػػػػػػػػد4112، ( و)الكػػػػػػػػروى4111، ( و)إبػػػػػػػػراىيـ4117
عمػػػػى أف التػػػػدريب المركػػػػز ( 4114، ( و )عبػػػػد الرسػػػػوؿ4111، ( و)بسػػػػيونى4115



 عمى تنمية  ومستوى القابمية لمتعمم الذاتي اإللكترونياختالف نوع التدريب  أثر
 مهارات استخدام الحوسبة السحابية لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة األزهر

 

122 

والسػػػػرعة فػػػػى تعمػػػػـ ، كػػػػاف أفضػػػػؿ فػػػػى تنميػػػػة القػػػػدرات البدنيػػػػة والحركيػػػػة الصػػػػعبة
وأف مجموعػػػػات التػػػػدريب ، المراحػػػػؿ المتػػػػأخرة مػػػػف التعمػػػػيـالميػػػػارات وخاصػػػػة فػػػػى 

( حققػػوا مسػتوى أعمػػى فػى األداء لمعػػزؼ 4114، المكثػؼ فػػى دراسػة )عبػػد الرسػوؿ
 .عمى آلة الكماف

وفػػى ىػػذا الصػػدد فقػػد أكػػدت بعػػض الدراسػػات عمػػى أف الطػػبلب الػػذيف تمقػػوا  
لطبلب الذيف لـ التدريب المركز والموزع كاف أدائيـ أفضؿ فى تعمـ الميارات مف ا

و)الكروى ( Van,2011( و)4117، ومف ىذه الدراسات )محمد، يتمقوا أى تدريب
  .(4117، ( و)عطية4112
بعػػػض عػػػرض بعػػػض الدراسػػػات والبحػػػوث السػػػابقة ذات الصػػػمة بموضػػػوع  

نجػػد أف ىنػػاؾ تبػػايف بػػيف تمػػؾ الدراسػػات فػػبعض الدراسػػات أكػػدت ، البحػػث الحػػالى
، البعض األخػر أكػدت عمػى فاعميػة التػدريب المػوزعو ، عمى فاعمية التدريب المركز

مما دعا الباحثاف لمقياـ بيذه الدراسة لموقوؼ عمى أى األسموبيف مف التدريب أكثر 
فاعمية فى تدريب أعضػاء ىيئػة التػدريس ومعػاونييـ عمػى بعػض ميػارات اسػتخداـ 

 .تطبيقات الحوسبة السحابية
 عيوب التدريب المركز والموزع:  

اف أف أسػػموبي التػػدريب المركػػز والمػػوزع قػػد يكػػوف بيمػػا بعػػض يػػرى الباحثػػ 
 .العيوب ومنيا

أف فتػػػرات الراحػػػة الطويمػػػة جػػػدًا فػػػى التػػػدريب المػػػوزع تػػػؤدى إلػػػى النسػػػياف ممػػػا  -
 .يضطر المتدرب إلى البدء مف جديد مع كؿ محاولة جديدة

 وكػـ مػدة، لـ يتـ االتفػاؽ عمػى عػدد فتػرات الراحػة التػى تتخمػؿ التػدريب المػوزع -
 .كؿ فترة فيى مدد متباينة بيف الباحثيف

، ينبغػػى تحميػػؿ خصػػائص المتػػدربيف جيػػدًا لمعرفػػة مػػف لديػػو دافػػع وحػػافز لمػػتعمـ -
  .والعكس حتى يتـ توزيعيـ جيدًا ما بيف المركز والموزع

 :القابمية لمتعمم -ثالثاً 
 ملهوم القابمية لمتعمم: 

دارة الػذات بأنيا القػدرة عمػى اال (17ص، 4117) تعرفيا الزبيدى  سػتمتاع وا 
واسػػتخداـ ، والرغبػػة فػػى التغييػػر واالنفتػػاح عمػػى المسػػتحدثات التكنولوجيػػة التعميميػػة

 .الميارات األساسية فى الدراسة
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بأنيػػػػا القػػػػدرة عمػػػػى االسػػػػتمتاع  (47ص، 4117)ويعرفيػػػػا المقػػػػدـ وآخػػػػروف  
دارة الػػذات ، تعميميػػػةوالرغبػػة فػػى التغييػػػر واالنفتػػاح عمػػى المسػػتحدثات ال، بػػالتعمـ وا 

والمبػادأة والمثػابرة وتحمػؿ ، واستخداـ الميارات األساسية فى الدراسة وتنظيـ الوقػت
 .ورؤية المشكبلت عمى أنيا تحديات وليست عقبات، المسئولية
بأنيػػا اإلقبػػاؿ عمػػى حػػؿ المشػػكبلت والقػػدرة  (42ص، 4111) ويشػػير جمعػػة 

لمػػػاـ بمصػػػادر المعرفػػػة عمػػػى اإلحسػػػاس باألشػػػياء اليامػػػة والمناسػػػبة فػػػى الػػػتعمـ واإل
والميارة فى تنظيـ الموقػؼ وتحمػؿ المسػئولية فػى عمميػة الػتعمـ ، وكيفية استخداميا

تباع التعميمات والقواعد بمرونة والمبادأة ، واالنفتاح لمخبرات والمعمومات الجديدة، وا 
نجاز األعماؿ وبذؿ الجيد والمثابرة لتعمـ األشياء الجديدة  .فى حؿ المشكبلت وا 

لتعريفات السابقة لمفيـو القابمية لمتعمـ يرى الباحثػاف بأنيػا جميعػًا تؤكػد مف ا 
، عمػػى المثػػابرة وتحمػػؿ المسػػئولية واالنفتػػاح عمػػى المسػػتحدثات التكنولوجيػػة الحديثػػة

والحوسػػػػػبة ، والػػػػػتعمـ عػػػػػف بعػػػػػد، واليواتػػػػػؼ النقالػػػػػة، والحاسػػػػػبات، اإلنترنػػػػػتمثػػػػػؿ )
 .مـالسحابية( مف أجؿ توظيفيا واالستمتاع بالتع

وقد أوصت العديد مف الدراسات بضرورة االىتماـ بتنمية القابمية لمتعمـ لدى  
، (4117، )شػػاذلىمنيػػا دراسػػة كػػؿ مػػف ، الطػػبلب فػػى المراحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة

وأكػػػػدت ىػػػػذه الدراسػػػػات أف مجموعػػػػات  (4117، )الزبيػػػػدى، (4117، )عبػػػػد الكػػػػريـ
 .واألداء الميارى القابمية لمتعمـ كانت نتائجيـ أفضؿ فى التحصيؿ

؛ حيػػػػث إعػػػػداد أدوات سػػػػوؼ يتأكػػػػد مػػػػف خػػػػبلؿ فصػػػػؿ اإلجػػػػراءاتوىػػػػذا مػػػػا  
واإلجراءات التى سيتـ مراعاتيا مف قبؿ الباحثػاف فػى االسػتعداد ، الدراسة وضبطيا

  إلجراء التجربة عمى عينة البحث.
 سار البحث الحالي وفق مجموعة من اإلجراءات التالية :إجراءات البحث

، استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي في إعػداد قائمػة الميػارات :هج البحثمن -أولً 
كمػػا ، وبطاقػػة مبلحظػػة الجانػػب العممػػي المػػرتبط باسػػتخداـ الحوسػػبة السػػحابية

نػػػػػوع التػػػػػدريب التفاعػػػػػؿ بػػػػػيف  أثػػػػػرالمػػػػػنيج شػػػػػبو التجريبػػػػػي لدراسػػػػػة اسػػػػػتخدـ 
 –)مرتفػع ومستوى القابمية لمتعمـ الػذاتي ، مركز(، عف بعد )موزع اإللكتروني
التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي المػػػػرتبط بميػػػػارات اسػػػػتخداـ عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػف: مػػػػنخفض( 

األداء العممي لميارات استخداـ الحوسبة السػحابية لػدى  - الحوسبة السحابية
 أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بكمية التربية جامعة األزىر. 

 ية:اشتمؿ البحث الحالي عمى المتغيرات التال :متغيرات البحث -ثانياً 



 عمى تنمية  ومستوى القابمية لمتعمم الذاتي اإللكترونياختالف نوع التدريب  أثر
 مهارات استخدام الحوسبة السحابية لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة األزهر

 

121 

 .اشتمؿ البحث عمى متغيريف مستقميف :المتغيرات المستقمة -1
 عف بعد ولو مستوياف: اإللكترونينمط التدريب  –أ 

 تدريب موزع. -   تدريب مركز. -
 ولو مستوياف: ، مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي –ب 

 قابمية منخفضة. -   قابمية مرتفعة. -
 تغيريف تابعيف: اشتمؿ البحث عمى م :المتغيرات التابعة -8

اختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بتنمية ميارات استخداـ الحوسبة  -
 .السحابية

بطاقة مبلحظة األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة  -
 .السحابية

 :عن بعد اإللكترونيتصميم البرنامج التدريبي  -ثالثا
 لية:تـ تصميـ البرنامج التدريبي المقترح وفؽ الخطوات التا 

 :صياغة األهداف التعميمية  -0
تعتبػػػر عمميػػػػة تحديػػػد األىػػػػداؼ التعميميػػػػة مػػػف أىػػػػـ الخطػػػوات اإلجرائيػػػػة فػػػػي 

عداد المحتوى التعميمي فقد تـ تحديد األىداؼ مف خػبلؿ االطػبلع عمػى ، تصميـ وا 
الدراسػػػػات والبحػػػػوث واألدبيػػػػات التػػػػي اىتمػػػػت بتنميػػػػة ميػػػػارات اسػػػػتخداـ الحوسػػػػبة 

د األىػػػداؼ العامػػػة واألىػػػداؼ اإلجرائيػػػة وعرضػػػيا عمػػػى السػػػحابية؛ حيػػػث تػػػـ تحديػػػ
 مجموعة مف المحكميف لضبطيا وتحديد مدى صبلحيتيا.

 :تحديد المحتوى التدريبي -8
قاـ الباحثاف باالطبلع عمى الكتب والمراجع والدراسات والبحوث المرتبطة 

وذلؾ لتحديد المحتوى التعميمي وما يشتمؿ عميو مف ميارات ، بموضوع البحث
 وقد روعي عند تحديد المحتوى التعميمي ما يمي: ، يسية وفرعيةرئ
 اختيار المعمومات األساسية المرتبطة بموضوع التعمـ. -
 اختيار المحتوى المرتبط بكؿ ىدؼ مف األىداؼ التعميمية.  -
 مبلءمة المحتوى لقدرات المتدربيف وخصائصيـ.  -

 عمى المهارات التالية: وقد اقتصر المحتوى التعميمي المقدم في البرنامج
 .G-Mailميارات إنشاء بريد إلكتروني  -
 Google: وتػػـ االقتصػار عمػػى تطبيػػؽ Storage Appsتطبيقػات تخػػزيف  -
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Drive. 
 :تحديد اإلستراتيجية المستخدمة في البرنامج -3

وفييػا يتفاعػؿ المتػدربوف ، اإلنترنػتوىي استراتيجية التعمـ الذاتي القائـ عمػى 
وتمقػػي تغذيػػة راجعػػة فوريػػة أو ، وسػػؤاؿ المػػدرب، ضػػيـ بعضػػامػػف خػػبلؿ مناقشػػة بع

 ة المتنوعة.اإللكترونيوالتعامؿ مع المصادر ، مؤجمة
 :البرمجة -4

تمػػت ، وتحديػػد االسػػتراتيجية المسػػتخدمة، بعػػد االنتيػػاء مػػف تصػػميـ البرنػػامج
 عمى النحو التالي: اإلنترنتبرمجة البرنامج عمى 

 :اإلنترنتتصميم الموقش عمى  - أ
الطػػػػبلع عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف النمػػػػاذج والتصػػػػميمات الخاصػػػػة بػػػػالمواقع بعػػػػد ا
تػػـ تصػػميـ الموقػػع بشػػكؿ يتػػيح لممتػػدربيف اسػػتخدامو بشػػكؿ ، ة التعميميػػةاإللكترونيػػ

، ويكوف االنتقاؿ مف الصفحة الرئيسية إلى الصفحات األخرى غيػر خطػي، تفريعي
 ويشتمؿ الموقع عمى ما يمي:

ألعضػاء ىيئػة  اإللكترونػيموقػع )التػدريب وتشمؿ عنواف ال الصلحة الرئيسية: -
 وأىدافو.، التدريس ومعاونييـ(

 وتشتمؿ عمى العناصر التالية: القائمة الرئيسية: -
 وتشػػمؿ روابػػػط لصػػػفحات كػػػؿ صػػفحة مخصصػػػة ألىػػػداؼ كػػػؿ األهـــداف :

 وحدة يتناوليا البرنامج.
 :ويشػػػػتمؿ عمػػػػى ثػػػبلث وحػػػػدات تعميميػػػػة عػػػػف ميػػػػارات  محتــــوى البرنــــامج

ميػػػػارات  –سػػػػبة السػػػػحابية )مقدمػػػػة عػػػػف الحوسػػػػبة السػػػػحابية اسػػػػتخداـ الحو 
 (.Google Driveتطبيؽ  - G-Mailإنشاء بريد إلكتروني 

 وىي ساحة حوار لتبادؿ ااراء والمناقشات واألسئمة بيف حوار ومناقشات :
 المتدربيف وبعضيـ البعض وبينيـ وبيف المدرب بطريقة مباشرة.

 والذي سيرسؿ عميو ، لممدرب لكترونياإل: ويتضمف عنواف البريد اتصل بنا
 المتدربوف التكميفات التي تطمب منيـ.

 :تقويم الموقش - ب
وقػػد ، وىنػػا قػػاـ الباحثػػاف بعػػرض الموقػػع عمػػى مجموعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف

قػػػػاـ الباحثػػػػاف بمراعػػػػػاة آرائيػػػػـ وتػػػػـ تعػػػػػديؿ تمػػػػؾ االقتراحػػػػات قبػػػػػؿ إجػػػػراء التجربػػػػػة 
 االستطبلعية لمموقع.
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 :اإللكترونيستخدام الموقش إعداد دليل ا -جـ
تػػػـ إعػػػداد دليػػػؿ إرشػػػادي لمجموعػػػات البحػػػث التجريبيػػػة لبلسػػػتعانة بػػػو أثنػػػاء  

 :حيث يشتمؿ ىذا الدليؿ عمى، اإللكترونياستخداـ الموقع 
 .اإللكترونيتعميمات الدخوؿ عمى الموقع  -
 ائية المتعمقة بالمحتوى التعميمي.ثر األنشطة التعميمية واأل -
 ئمة واالستفسارات لمرد عمييا. طريقة تدويف األس -

بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف تجييػػػػز دليػػػػؿ المتػػػػدرب تػػػػـ عرضػػػػو عمػػػػى المحكمػػػػيف  
لػػػػرأي فيػػػػو كمرشػػػػد مسػػػػاعد المختصػػػػيف فػػػػي المنػػػػاىج وتكنولوجيػػػػا التعمػػػػيـ إلبػػػػداء ا

 . اإللكترونيلتعرؼ السير في دراسة المحتوى التعميمي مف خبلؿ الموقع لممتدربيف 
 :ث وضـبطـهاإعـداد أدوات البحـ -رابعا

 ة:ااتيقاـ الباحثاف ببناء وضبط األدوات 
اختبار تحصيؿ الجوانب المعرفية المرتبطة بميارات استخداـ الحوسبة  -1

 السحابية.
 بطاقة مبلحظة األداء العممي لميارات استخداـ الحوسبة السحابية. -4
 مقياس القابمية لمتعمـ الذاتي.  -7
والمحتوى ، ألىداؼ العامة واإلجرائيةفي ضوء ا :الختبار التحصيمي -0

التعميمي لمبرنامج قاـ الباحثاف بتصميـ وبناء اختبار تحصيمي مف النوع 
 ة:ااتيوقد مر االختبار التحصيمي بالخطوات ، الموضوعي

ييدؼ االختبار إلى قياس مدى تحصيؿ  :تحديد الهدف من الختبار -
ة المرتبطة بميارات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ لمجوانب المعرفي

 لمتأكد مف مدى تحقيقيـ ألىداؼ البرنامج.، استخداـ الحوسبة السحابية
تـ إعداد جدوؿ مواصفات االختبار  :إعداد الختبار في صورته األولية -

مف خبلؿ تحميؿ المحتوى التعميمي في ضوء مستويات األىداؼ 
عنصر مف  مع تحديد الوزف النسبي لكؿ، المعرفية وتحديد عدد األسئمة

وقد راعى الباحثاف صياغة مفردات االختبار بحيث ، عناصر المحتوى
وقد وصؿ عدد مفردات االختبار في ، تغطي جميع األىداؼ اإلجرائية

 ( مفردة.21صورتو األولية )
ويقصد ، تـ ضبط االختبار مف خبلؿ التحقؽ مف صدقو :ضبط الختبار -
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ضع لقياسو؛ حيث قاـ بصدؽ االختبار قدرة االختبار عمى قياس ما و  
الباحثاف بعرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ 

 لمتأكد مف:، المناىج وطرؽ التدريس وتكنولوجيا التعميـ
 سبلمة ووضوح تعميمات االختبار. -
 مدى صحة الصياغة المغوية ومناسبتيا ألفراد العينة.  -

ت المقترحة والتي كاف وفي ضوء آراء المحكميف قاـ الباحثاف بتجراء التعديبل
مف أىميا تغيير بعض البدائؿ الخاصة بمفردات االختيار مف متعدد واستبداليا 

وبعد ، وتعديؿ بعض الصياغات، وأيضا حذؼ بعض مفردات االختبار، بأخرى
 ( مفرده.75إجراء التعديبلت التي اقترحيا المحكموف أصبح االختبار )

ار عمى عينة مف أعضاء ىيئة تـ تطبيؽ االختب :التجربة الستطالعية -
، ( عضوا17بمغ عددىـ )، التدريس والييئة المعاونة في التجربة االستطبلعية

ومعامؿ ، وذلؾ بيدؼ حساب معامؿ السيولة والصعوبة لمفردات االختبار
وتحديد زمف ، ومعامؿ الثبات، التمييز لكؿ مفردة مف مفردات االختبار

  االختبار.
تـ حساب معامؿ صعوبة لملردات الختبار: حساب معامل السهولة وال -

ووجد أف معامبلت السيولة تراوحت ، السيولة والصعوبة لمفردات االختبار
وبناء عميو يمكف القوؿ بأف جميع مفردات االختبار ، (1.81 – 1.41بيف )

 وأنيا ليست شديدة السيولة أو الصعوبة.، تقع داخؿ النطاؽ المحدد
لباحثاف بحساب معامؿ التمييز لمفردات قاـ ا حساب معامل التمييز: -

( ؛ حيث اعتبر الباحثاف أف 1.71 :1.71) وقد تراوحت ما بيف، االختبار
( تعتبر ذات قوة 1.81 :1.41المفردة التي يتراوح معامؿ تمييزىا بيف )

 وىذا يشير إلى أف مفردات االختبار ذات قوة تمييزية مناسبة.، تمييزية مناسبة
استخدـ الباحثاف طريقة التجزئة النصفية  :لختبارحساب معامل ثبات ا

، 1252، فؤاد البيي، لمتجزئة النصفية )السيد Rulonباالستعانة بمعادلة 
( مما يشير إلى أف 1.21وبتطبيؽ المعادلة بمغ معامؿ الثبات )، (752

مما يعنى االطمئناف إلى استخدامو كأداة ، االختبار عمى درجة ثبات مرتفعة
  .ىذا البحثلمقياس في 

تـ رصد زمف اإلجابات لكؿ  :تحديد زمن اإلجابة عمى الختبار التحصيمي -
ثـ حساب متوسط زمف اإلجابة عمى ، فرد مف أفراد العينة االستطبلعية
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 ( دقيقة.71وقد بمغ )، االختبار لمعينة ككؿ
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج التجربة  :الصورة النهائية لالختبار التحصيمي -

وبعد ، وفي ضوء آراء السادة المحكميف، بلعية لبلختبار التحصيمياالستط
، ( مفردة75أصبح االختبار مكونًا مف )، التأكد مف صدؽ وثبات االختبار
وأصبحت النياية العظمى لبلختبار ىي ، وأعطيت لكؿ مفردة درجة واحدة

 وتـ تقديمو الكترونيًا.، ( درجة75)
وقد : ات استخدام الحوسبة السحابيةبطاقة مالحظة األداء العممي لمهار  -4

 تـ إعدادىا وفؽ الخطوات التالية: 
حيث ىدفت بطاقة المبلحظة إلى قياس  :تحديد الهدف من البطاقة -

الجانب األدائي لميارات استخداـ الحوسبة السحابية لدى أعضاء ىيئة 
 التدريس والييئة المعاونة.

تـ تحديد المحاور  :تحديد األداءات التي تضمنتها بطاقة المالحظة -
الرئيسية لبطاقة المبلحظة مف خبلؿ الرجوع إلى قائمة الميارات التي تـ 

( 17( ميارة رئيسية والتي تضمنت )17وتكونت مف )، التوصؿ إلييا
وقد راعى الباحثاف أف تكوف األداءات محددة بصورة ، ميارة فرعية

 عمى أداة نفي.وال تحتوي ، ومرتبة ترتيبا منطقيا، وغير مركبة، إجرائية
استخدـ الباحثاف التقدير الكمي في  :التقدير الكمي لبطاقة المالحظة -

بحيث يعطي لممتدرب درجة واحدة إذا ، لـ يؤد( -ضوء مستوييف )أدى
 ويعطى صفر إذا لـ يؤد الميارة الفرعية.، أدى الميارة الفرعية

باحثاف وقد راعى ال، تـ وضع تعميمات البطاقة :تعميمات بطاقة المالحظة -
وأعطت لممبلحظ كيفية التقدير ، أف تكوف تمؾ التعميمات واضحة ومحددة

لـ يؤد( التي تشمميـ  -الكمي لكؿ ميارة وذلؾ في ضوء المستوييف )أدى
 البطاقة.

وتـ ذلؾ عف طريؽ الصدؽ الظاىري والذي  :صدق بطاقة المالحظة -
يا مف حيث نوع المفردات وصياغت، يقصد بو المظير العاـ لمبطاقة

ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ عرض البطاقة عمى مجموعة مف ، ووضوح التعميمات
المحكميف مف الخبراء والمتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس 

وقد اعتبر االتفاؽ المحكميف عمى ، لمتحقؽ مف ذلؾ، وتكنولوجيا التعميـ
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 بنود البطاقة دليبل عمى صدقيا.
لمبلحظة بأسموب تعدد تـ حساب ثبات بطاقة ا :ثبات بطاقة المالحظة -

ثـ حساب معامؿ االتفاؽ بيف ، المبلحظيف عمى أداء المتدرب الواحد
وكاف متوسط ، باستخداـ معادلة كوبر لتحديد نسبة االتفاؽ، تقديرىـ لؤلداء

مما يعني اف بطاقة ، (21.41معامؿ االتفاؽ بيف المبلحظيف يساوي )
 طبيؽ. وصالحة لمت، المبلحظة عمى درجة عالية مف الثبات

بعد التأكد مف صدؽ وثبات بطاقة  :الصورة النهائية لبطاقة المالحظة -
أصبحت البطاقة في صورتيا النيائية صالحة لبلستخداـ في ، المبلحظة

تقويـ أداء أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ لميارات استخداـ الحوسبة 
 السحابية.

مقياس القابمية لمتعمـ  قاـ الباحثاف باالعتماد عمى :مقياس القابمية لمتعمم -3
وتـ إجراء بعض ، (12ص، 4117، آخروفو ، )المقدـ أعدهالذاتي والذي 

التعديبلت عمى المقياس ليناسب أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ حتى 
 يمكف التمييز بيف األعضاء مف حيث مستوى قابميتيـ لمتعمـ الذاتي.

قياس مف خبلؿ حيث قاـ الباحثاف بالتأكد مف صدؽ الم :صدق المقياس -
عرضو عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس 

مف  التعميمي إلبداء الرأي في مدى ارتباط بنود المقياس مع اليدؼ
 المقياس.

وتـ التأكد مف ثبات المقياس مف خبلؿ تطبيقو عمى  :ثبات المقياس -
جامعة  عينة مف أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بكمية التربية

، وىـ نفس أفراد التجربة االستطبلعية، ( عضوا17األزىر بمغ عددىـ )
، وآخروف، )فؤادوتـ حساب ثبات المقياس باستخداـ معامؿ ألفا لكرونباخ 

( وىذا يشير إلى ثبات 1.82وقد بمغ معامؿ الثبات ) (112ص، 1225
 المقياس وصبلحيتو لمتطبيؽ.

 :إجراء تجربة لمبحث
بناء مواد المعالجة التجريبية المتمثمة في إنشاء موقع  بعد االنتياء مف 
جراء التجربة االستطبلعية، وبناء أدوات القياس وضبطيا، تعميمي يأتي دور ، وا 

 مرت بالمراحؿ التالية:  التجربة األساسية والتي
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 :اختيار عينة البحث -
ة تـ اختيار عينة البحث مف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بكمية التربي

ممف لدييـ القدرة عمى التعامؿ ، بتفينا األشراؼ جامعة األزىر مكاف عمؿ الباحثيف
وقد بمغ العدد الكمى ، اإلنترنتمع الحاسب االي وممف يتوفر لدييـ اتصاؿ بشبكة 

تـ تقسيميـ إلى أربعة مجموعات تجريبية قواـ كؿ مجموعة ، ( عضوا11لمعينة )
  ( عضوا.17)
 :عقد جمسة تمهيدية -

، الباحثاف بعقد جمسة تمييدية مع أفراد العينة باالجتماع مع أفراد العينة قاـ
تعرؼ مدى وقد قاـ الباحثاف ب، وتـ شرح اليدؼ مف التجربة وطريقة السير فييا

وتـ االتفاؽ ، اإلنترنتامتبلؾ افراد العينة مف ميارات التعامؿ مع الحاسب االي و 
ى الموقع مف خبلؿ الحاسوب بمكاف عمى دراسة المحتوى التعميمي المرفوع عم

 إقامة المتدربيف.
 :تطبيق أدوات البحث قبميا -

)االختبار التحصيمي  العينة عمى قبميا البحث قاـ الباحثاف بتطبيؽ أدوات
بطاقة مبلحظة األداء العممي ، المرتبط بميارات استخداـ الحوسبة السحابية

 ية لمتعمـ الذاتي(.مقياس القابم، لميارات استخداـ الحوسبة السحابية
 :تنليذ التجربة األساسية -

 تـ تنفيذ التجربة االساسية وتطبيؽ مادة المعالجة وفؽ الخطوات التالية:
  وضع خطة لمتدريب والخاص بكؿ مجموعة مف المجموعات األربع في

بواقع ثبلث جمسات لممتدربيف الذيف ، موزع( -ضوء نوع التدريب )مركز
تة جمسات لممتدربيف الذيف يتمقوف التدريب وس، يتمقوف التدريب المركز

 الموزع.
  تـ وضع اسـ مستخدـ وكممة مرور لكؿ متدرب لمدخوؿ إلى المعالجة

 مع عدـ السماح بالدخوؿ إلى المعالجات األخرى.، التجريبية الخاصة بو
 لكؿ  اإللكترونيمف خبلؿ البريد ، إببلغ المتدربيف بموعد بداية التجربة

 عضو.
 ربيف وفؽ الحطة التي وضعيا الباحثاف بناء عمى متغيرات متابعة المتد

 البحث.
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 ( 17استمرت التجربة عمى مدار .  ( يـو
 :تطبيق أدوات البحث بعدياً  -

 البحث أدوات تطبيؽ تـ، المتدربيف مف دراسة المحتوى التعميمي انتياء بعد 
تطبيؽ بعديًا؛ حيث تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي بنفس الطريقة التي تـ بيا ال

وتـ تطبيؽ بطاقة المبلحظة بمساعدة اثناف مف الزمبلء بالقسـ ، القبمي لبلختبار
 وتسجيؿ الدرجات الخاصة بكؿ متدرب.

  :نتائج البحث -سادساً 
 وفيما يمي عرضًا لنتائج البحث:

 :والذي ينص عمى التأكد من صحة اللرض األول لمبحث  -0
متوسطي درجات أفراد ( بيف 1017يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى ) 

العينة )المجموعتيف التجريبيتيف( في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي الختبار 
التحصيؿ المعرفي المرتبط بتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية لصالح 

 التطبيؽ البعدي.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب داللة الفروؽ بيف متوسطي  

يف التجريبيتيف مجتمعتيف في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ درجات أفراد المجموعت
البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بتنمية ميارات استخداـ الحوسبة 

( البيانات التي 4ويوضح جدوؿ )، t-testوذلؾ باستخداـ اختبار )ت( ، السحابية
 تـ التوصؿ إلييا.

 ف التجريبيتيف مجتمعتيف داللة الفروؽ بيف درجات أفراد المجموعتي (4جدوؿ )
في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بتنمية 
ميارات استخداـ الحوسبة السحابية باستخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ 

 ومستوى الداللة.( ت) المعياري وقيمة
المتوسط  المتغير

 الحسابي
النحراف 
 الدللة مستوى قيمة )ت( المعياري

 قبمي
 اختبار التحصيل

11.14 1.21  
 دالة 11.41

 البعدي (1.15عند مستوى )
 اختبار التحصيل

74.41 4.11 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمى: 
أف المتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدرجات التطبيػػػؽ البعػػػدي الختبػػػار التحصػػػيؿ المعرفػػػي  -أ

فػػػػوؽ المتوسػػػػط ( ي74.41المػػػػرتبط بميػػػػارات اسػػػػتخداـ الحوسػػػػبة السػػػػحابية )
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الحسابي لدرجات التطبيؽ القبمي الختبػار التحصػيؿ المعرفػي المػرتبط بتنميػة 
  (.11.14ميارات استخداـ الحوسبة السحابية )

وبمقارنػػة ، (11.41أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة كمػػا يوضػػحيا الجػػدوؿ تسػػاوى ) -ب
( وجػد أنيػا 72ت( الجدولية عند درجات حريػة )) قيمة )ت( المحسوبة بقيمة

أي أف قيمػػػة )ت( المحسػػػوبة ، (1.17( عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )4.11سػػػاوى )ت
أكبر مػف قيمػة )ت( الجدوليػة ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف 
التطبيػػؽ القبمػػي والتطبيػػؽ البعػػدي لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار تحصػػيؿ 

فػػي و ، الجانػػب المعرفػػي المػػرتبط بتنميػػة ميػػارات اسػػتخداـ الحوسػػبة السػػحابية
 ضوء ما سبؽ فقد تـ قبوؿ الفرض األوؿ لمبحث.

 :التأكد من صحة اللرض الثاني لمبحث والذي ينص عمى -8
( بيف متوسطي درجات أفراد 1017يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )

العينة )المجموعتيف التجريبيتيف( في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لبطاقة 
يارات استخداـ الحوسبة السحابية لصالح التطبيؽ مبلحظة األداء العممي لتنمية م

 البعدي.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب داللة الفروؽ بيف متوسطي 
درجات أفراد المجموعتيف التجريبيتيف مجتمعتيف في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ 
، البعدي لبطاقة مبلحظة األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية

( البيانات التي تـ 7ويوضح جدوؿ )، t-testوذلؾ باستخداـ اختبار )ت( 
  التوصؿ إلييا.

 داللة الفروؽ بيف درجات أفراد المجموعتيف التجريبيتيف مجتمعتيف  (7جدوؿ )
في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة األداء العممي لتنمية ميارات 

 خراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارياستخداـ الحوسبة السحابية باست
 ومستوى الداللة.( ت) وقيمة 

 المتغير
 

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 مستوى الدللة قيمة )ت( المعياري

  1.41 14.27 قة المبلحظةقبمي بطا
147.44 

 دالة إحصائياً 
 4.21 11.14 بعدي بطاقة المبلحظة (1.17عند مستوى )

 السابؽ ما يمى:  يتضح مف الجدوؿ
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أف المتوسط الحسابي لدرجات التطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة األداء العممي  -أ
( يفوؽ المتوسط الحسابي 11.14لميارات استخداـ الحوسبة السحابية )

لدرجات التطبيؽ القبمي لبطاقة مبلحظة األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ 
 (. 14.27الحوسبة السحابية )

وبمقارنػة ، (147.44قيمة )ت( المحسوبة كما يوضحيا الجػدوؿ تسػاوى )أف  -ب
( وجػد أنيػا 72ت( الجدوليػة عنػد درجػات حريػة )) قيمة )ت( المحسػوبة بقيمػة

أي أف قيمػػػػة )ت( المحسػػػػوبة ، (1.17( عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة )4.11تسػػػػاوى )
أكبػػر مػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف 

تطبيػػػؽ القبمػػػي والتطبيػػػؽ البعػػػدي لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدي لبطاقػػػة مبلحظػػػة ال
وفػي ضػوء مػا سػبؽ ، األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية

 فقد تـ قبوؿ الفرض الثاني لمبحث. 
  :التأكد من صحة اللرض الثالث لمبحث والذي ينص عمى -3

يوجد ، منخفض( –تي)مرتفع مستوى القابمية لمتعمـ الذابصرؼ النظر عف  
( بيف متوسطي درجات مجموعة التدريب 1017فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )

عف بعد )المركز( في  اإللكترونيمجموعة التدريب ، عف بعد )الموزع( اإللكتروني
، اختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية

 . الختبلؼ نمط التدريب المستخدـ في البرنامجاألساسي  ثريرجع إلى األ
عنػد كػػؿ ، ولمتحقػؽ مػف صػحة ىػذا الفػرض تػـ حسػاب المتوسػطات الطرفيػة 

والمتوسطات الداخمية الخاصػة ، مستوى مف مستويات المتغيريف المستقميف لمبحث
بػػػدرجات األفػػػراد فػػػي كػػػؿ مجموعػػػة مػػػف المجموعػػػات التجريبيػػػة األربػػػع وذلػػػؾ فػػػي 

  ختبار التحصيؿ المعرفي.التطبيؽ البعدي ال
 المتوسطات الطرفية والمتوسطات الداخمية )ـ( (2جدوؿ )

 واالنحرافات المعيارية )ع( لدرجات القياس البعدي عمى االختبار التحصيمي 
  مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي 

المتوسط 
 الطرفي

 مرتفع منخفض
 ع ـ ع ـ

نمط 
 التدريب

 77.52  4.11 72.74 1.15 77.47 موزع
 71.18 1.72 71.47 1.85 71.14 مركز
   74.54  71.12 المتوسط الطرفي
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( أف ىنػػػػػاؾ تباينػػػػػا فػػػػػي قػػػػػيـ المتوسػػػػػطات الطرفيػػػػػة 2يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ )
باسػتخداـ أسػموب تحميػؿ  اإلحصػائيةمما تطمب متابعة إجراء التحمػيبلت ، والداخمية

  مو.التبايف ثنائي االتجاه لمتأكد مف وجود فروؽ مف عد
 ممخص نتائج تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة (7جدوؿ )

 في القياس البعدي عمى اختبار التحصيؿ المعرفي 
مجموع  مصدر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ؼ 
 المحسوبة

ؼ 
 الجدولية

 الداللة
نمط التدريب 
 اإللكتروني

 الةد 4.51 14.71 171.14 1 171.14
مستوى القابمية 
 لمتعمـ الذاتي

 دالة 4.51 2.17 47.41 1 47.41
 غير دالة 4.51 1.84  1 1.58 التفاعؿ 
    7.87 71 174.41 الخطأ
     11 42117.2 المجموع

( أف قيمػػػػػة )ؼ( المحسػػػػػوبة لمتغيػػػػػر نػػػػػوع التػػػػػدريب 7يتضػػػػػح مػػػػػف جػػػػػدوؿ )
( وىػذا 1.17د مسػتوى )وىي قيمػة دالػة إحصػائيا عنػ، (14.71بمغت ) اإللكتروني

، عػػف بعػػد يػػؤثر عمػػى التحصػػيؿ المعرفػػي اإللكترونػػييػػدؿ عمػػى أف نمػػط التػػدريب 
 وبناء عميو تـ قبوؿ الفرض الثالث.

( الخاص بالمتوسػطات؛ حيػث وجػد 2ولتوجيو الفرض تـ الرجوع إلى جدوؿ )
( 77.52أف متوسط درجات االفراد الػذيف تمقػوا تػدريبا إلكترونيػا موزعػا والػذي بمػغ )

أكبػػػر مػػػف متوسػػػط درجػػػات األفػػػراد الػػػذيف تمقػػػوا تػػػدريبا إلكترونيػػػا مركػػػزا والػػػذي بمػػػغ 
المػػوزع أكثػػر فاعميػػة مػػف التػػدريب  اإللكترونػػيوبنػػاء عميػػو فػػتف التػػدريب ، (71.18)

المركز وذلؾ عمى التحصػيؿ المعرفػي المػرتبط بتنميػة ميػارات اسػتخداـ  اإللكتروني
 وى القابمية لمتعمـ الذاتي. الحوسبة السحابية بصرؼ النظر عف مست

 :التأكد من صحة اللرض الرابش لمبحث والذي ينص عمى -4
يوجد ، منخفض( –مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي)مرتفع بصرؼ النظر عف  

( بيف متوسطي درجات مجموعة التدريب 1017فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )
عف بعد )المركز(  لكترونياإلومجموعة التدريب ، عف بعد )الموزع( اإللكتروني

، في بطاقة مبلحظة األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية
  .األساسي الختبلؼ نمط التدريب المستخدـ في البرنامج ثريرجع إلى األ
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عنػػد كػػؿ ، ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الطرفيػػة 
والمتوسػطات الداخميػة الخاصػة ، ف لمبحػثمستوى مف مستويات المتغيريف المستقمي

وذلػػػؾ فػػػي ، بػػػدرجات األفػػػراد فػػػي كػػػؿ مجموعػػػة مػػػف المجموعػػػات التجريبيػػػة األربػػػع
  بطاقة مبلحظة األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية.

 المتوسطات الطرفية والمتوسطات الداخمية )ـ(  (1جدوؿ )
 القياس البعدي لبطاقةواالنحرافات المعيارية )ع( لدرجات 

 مبلحظة األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية 
  مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي 

المتوسط 
 الطرفي

 مرتفع منخفض
 ع ـ ع ـ

نمط 
 التدريب

 14.75 1.17 17.77 1.47 11.12 موزع
 78.41 1.72 72.48 4.24 75.74 مركز
   11.24  72.41 المتوسط الطرفي

( أف ىنػػػػاؾ تباينػػػػا فػػػػي قػػػػيـ المتوسػػػػطات الطرفيػػػػة 1يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )
مما تطمب متابعة إجراء التحمػيبلت االحصػائية باسػتخداـ أسػموب تحميػؿ ، والداخمية

  التبايف ثنائي االتجاه لمتأكد مف وجود فروؽ مف عدمو.
 ممخص نتائج تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه (5جدوؿ )

 د العينة في القياس البعدي عمى اختبار التحصيؿ المعرفيلدرجات أفرا 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

 ف 
 الجدولية

 الدللة
نمط التدريب 
 اإللكتروني

 دالة 8.76 75.72 141.72 1 141.72
 مستوى القابمية

 لمتعمـ الذاتي 
 دالة 8.76 5.17 74.41 1 74.41

 غير دالة 8.76  1.21 1 1.21 التفاعؿ 
    7.17 71 122.72 الخطأ
     11 41142.4 المجموع

( أف قيمػػػػػة )ؼ( المحسػػػػػوبة لمتغيػػػػػر نػػػػػوع التػػػػػدريب 5يتضػػػػػح مػػػػػف جػػػػػدوؿ )
( وىػذا 1.17وىي قيمػة دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى )، (75.72بمغت ) اإللكتروني

ثر عمػػى األداء العممػػي لتنميػػة عػػف بعػػد يػػؤ  اإللكترونػػييػػدؿ عمػػى أف نمػػط التػػدريب 
 وبناء عميو تـ قبوؿ الفرض الرابع. ، ميارات استخداـ الحوسبة السحابية

( الخاص بالمتوسطات؛ حيث وجد 1ولتوجيو الفرض تـ الرجوع إلى جدوؿ )
( 14.75الػذيف تمقػوا تػدريبا إلكترونيػا موزعػا والػذي بمػغ ) األفرادأف متوسط درجات 
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فػػػراد الػػػذيف تمقػػػوا تػػػدريبا إلكترونيػػػا مركػػػزا والػػػذي بمػػػغ أكبػػػر مػػػف متوسػػػط درجػػػات األ
المػػوزع أكثػػر فاعميػػة مػػف التػػدريب  اإللكترونػػيوبنػػاء عميػػو فػػتف التػػدريب ، (78.41)

العممػػػي لتنميػػػة ميػػػارات اسػػػتخداـ الحوسػػػبة  األداءوذلػػػؾ عمػػػى ، المركػػػز اإللكترونػػػي
  السحابية بصرؼ النظر عف مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي.

  :كد من صحة اللرض الخامس لمبحث والذي ينص عمىالتأ-5
يوجد ، مركز( -)موزع اإللكترونيبصرؼ النظر عف اختبلؼ نمط التدريب  

( بيف متوسطي درجات المجموعة ذوي 1017فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )
والمجموعة ذوي القابمية لمتعمـ الذاتي ، القابمية لمتعمـ الذاتي )المرتفعة(

ي اختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بتنمية ميارات استخداـ )المنخفضة( ف
  .مستوى القابمية لمتعمـ الذاتياألساسي ل ثريرجع إلى األ، الحوسبة السحابية

( يتضػػح 7ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض ومػػف خػػبلؿ الرجػػوع إلػػى جػػدوؿ )
ي وىػ، (2.17بمغػت ) اإللكترونيمف أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمتغير نوع التدريب 

( وىػذا يػدؿ عمػى أف مسػتوى القابميػة لمػتعمـ 1.17قيمة دالة إحصائيا عند مسػتوى )
وبنػػػػاء عميػػػػو تػػػػـ قبػػػػوؿ الفػػػػرض ، الػػػػذاتي كمتغيػػػػر يػػػػؤثر عمػػػػى التحصػػػػيؿ المعرفػػػػي

 الخامس. 
( الخاص بالمتوسطات؛ حيث وجد 2ولتوجيو الفرض تـ الرجوع إلى جدوؿ )
( 74.54لذاتي المرتفعة والػذي بمػغ )أف متوسط درجات االفراد ذوى القابمية لمتعمـ ا

أكبػػر مػػف متوسػػط درجػػات األفػػراد ذوى القابميػػة لمػػتعمـ الػػذاتي المنخفضػػة والػػذي بمػػغ 
وبناء عميو يمكف القوؿ بأف مستوى القابميػة لمػتعمـ الػذاتي المرتفػع أكثػر ، (71.12)

تػػأثيرا وفاعميػػة مػػف مسػػتوى القابميػػة لمػػتعمـ الػػذاتي المػػنخفض وذلػػؾ عمػػى التحصػػيؿ 
المعرفػػي المػػرتبط بتنميػػة ميػػارات اسػػتخداـ الحوسػػبة السػػحابية بصػػرؼ النظػػر عػػف 

  .اإللكترونينمط التدريب 
 :التأكد من صحة اللرض السادس لمبحث والذي ينص عمى -1

يوجد ، مركز( -)موزع اإللكترونيبصرؼ النظر عف اختبلؼ نمط التدريب  
ات مجموعة ذوي ( بيف متوسطي درج1017فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى )
والمجموعة ذوي القابمية لمتعمـ الذاتي ، القابمية لمتعمـ الذاتي )المرتفعة(

)المنخفضة( بطاقة مبلحظة األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة 
  .مستوى القابمية لمتعمـ الذاتياألساسي ل ثريرجع إلى األ، السحابية



8108/ يناير 3جـ–تربوية/ العدد األول العموم ال  

 

 

  

172 

( يتضػح 5رجػوع إلػى جػدوؿ )ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض ومف خػبلؿ ال 
وىػي ، (5.17بمغػت ) اإللكترونيمف أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمتغير نوع التدريب 

( وىػذا يػدؿ عمػى أف مسػتوى القابميػة لمػتعمـ 1.17قيمة دالة إحصائيا عند مسػتوى )
، الذاتي كمتغير يؤثر عمى األداء العممي لتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية

  ـ قبوؿ الفرض السادس.وبناء عميو ت
( الخاص بالمتوسطات؛ حيث وجد 1ولتوجيو الفرض تـ الرجوع إلى جدوؿ )

( 11.24ذوى القابمية لمتعمـ الذاتي المرتفعة والػذي بمػغ ) األفرادأف متوسط درجات 
أكبػػر مػػف متوسػػط درجػػات األفػػراد ذوى القابميػػة لمػػتعمـ الػػذاتي المنخفضػػة والػػذي بمػػغ 

يمكف القوؿ بأف مستوى القابميػة لمػتعمـ الػذاتي المرتفػع أكثػر وبناء عميو ، (72.41)
تأثيرا وفاعمية مف مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي المنخفض وذلؾ عمى األداء العممػي 
لتنميػػػػة ميػػػػارات اسػػػػتخداـ الحوسػػػػبة السػػػػحابية بصػػػػرؼ النظػػػػر عػػػػف نمػػػػط التػػػػدريب 

  .اإللكتروني
 :ينص عمىالتأكد من صحة اللرض السابش لمبحث والذي  -5 

( بيف متوسطات درجات 1017ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى )
أفراد المجموعات التجريبية األربع في اختبار التحصيؿ المعرفي المرتبط بتنمية 

التفاعؿ بيف نمط التدريب  أثرترجع إلى ، ميارات استخداـ الحوسبة السحابية
 –)مرتفع ابمية لمتعمـ الذاتي ومستوى الق، موزع( -عف بعد )مركز اإللكتروني
 منخفض(.

( يتضح أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمتفاعؿ بيف نوع نمط 7بالرجوع إلى جدوؿ )
ومستوى القابمية لمتعمـ الذاتي ، مركز( -عف بعد )موزع اإللكترونيالتدريب 
، (1.17( وىي غير دالة إحصائيا عند مستوى )1.84مرتفع( بمغت )-)منخفض

، عف بعد اإللكترونيلمتفاعؿ بيف نمط التدريب و  أثروجود وىذا يدؿ عمى عدـ 
ومستوى القابمية لمتعمـ الذاتي بما يؤثر في التحصيؿ المعرفي ألفراد العينة في 

 المعمومات المرتبطة بتنمية ميارات استخداـ الحوسبة السحابية.
مركز(  -عف بعد )موزع اإللكترونيوعمى ذلؾ يمكف القوؿ بأف نمط التدريب  

لمسػػتخدميف فػػي البرنػػامج قػػد أديػػا إلػػى تحسػػيف أداء المتػػدربيف ذوي القابميػػة لمػػتعمـ ا
فػػػي اختبػػػار التحصػػػيؿ المعرفػػػي ، المنخفضػػػة( بدرجػػػة متقاربػػػة –الػػػذاتي )المرتفعػػػة 

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى عػػػدـ وجػػػود ، المػػػرتبط بتنميػػػة ميػػػارات اسػػػتخداـ الحوسػػػبة السػػػحابية
 د تـ قبوؿ الفرض السابع لمبحث. وفي ضوء ما سبؽ فق، تفاعؿ داؿ بيف المتغيريف
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 :التأكد من صحة اللرض الثامن لمبحث والذي ينص عمى -8
( بيف متوسطات درجات 1017ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى )

أفراد المجموعات التجريبية األربع في بطاقة مبلحظة األداء العممي لتنمية ميارات 
 اإللكترونيالتفاعؿ بيف نمط التدريب  ثرأترجع إلى ، استخداـ الحوسبة السحابية

 منخفض(. –)مرتفع ومستوى القابمية لمتعمـ الذاتي ، مركز( -عف بعد )موزع
( يتضح أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمتفاعؿ بيف نوع 5بالرجوع إلى جدوؿ )

ومستوى القابمية لمتعمـ الذاتي ، مركز( -عف بعد )موزع اإللكترونينمط التدريب 
، (1.17( وىي غير دالة إحصائيا عند مستوى )1.21بمغت ) مرتفع(-)منخفض

، عف بعد اإللكترونيلمتفاعؿ بيف نمط التدريب و  أثروىذا يدؿ عمى عدـ وجود 
ومستوى القابمية لمتعمـ الذاتي بما يؤثر في األداء العممي لميارات استخداـ 

 الحوسبة السحابية.
 -عػػف بعػػد )مػػوزع ونػػياإللكتر وعمػػى ذلػػؾ يمكػػف القػػوؿ بػػأف نمػػط التػػدريب  
 –قػػد أديػػا إلػػى تحسػػيف أداء المتػػدربيف ذوي القابميػػة لمػػتعمـ الػػذاتي )المرتفعػػة  مركػػز(

المنخفضػػػػة( بدرجػػػػة متقاربػػػػة فػػػػي بطاقػػػػة مبلحظػػػػة األداء العممػػػػي لتنميػػػػة ميػػػػارات 
، ممػا يػدؿ عمػى عػدـ وجػود تفاعػؿ داؿ بػيف المتغيػريف، استخداـ الحوسبة السػحابية
 ـ قبوؿ الفرض الثامف لمبحث. وفي ضوء ما سبؽ فقد ت

  :تلسير النتائج ومناقشتها -سابعاً 
( إلــى وجــود فــرق دال إحصــائيًا عنــد 8تشــير النتــائج المبينــة فــى الجــدول ) -0

( بين متوسطى درجات أفراد العينة ككـل بصـرف النظـر عـن 1.15مستوى )
عرفى نوع التدريب في التطبيق القبمى والتطبيق البعدى لختبار التحصيل الم

ــة ، لمهــارات اســتخدام الحوســبة الســحابية ممــا يعــد مًشــرًا يــدل عمــى فاعمي
في تحصيل الجانب المعرفى لمهارات استخدام الحوسـبة  اإللكترونيالتدريب 
 وقد يرجش ذلك إلى:، السحابية

وصياغتيا فى عبارات سموكية ، وضوح األىداؼ التعميمية لممحتوى التعميمى -
ا يؤدى إلى معرفة المتدرب بما ىػو متوقػع منػو بعػد مم، إجرائية يمكف قياسيا

 وبالتالى يسعى إلى تحقيقيا.، انتيائو مف دراسة المحتوى
لممتػػػػػدرب السػػػػػير فػػػػػى دراسػػػػػة المحتػػػػػوى  اإللكترونػػػػػييتػػػػػيح اسػػػػػتخداـ الموقػػػػػع  -

، التعميمػػى وفقػػًا لوقتػػو واسػػتعداداتو؛ حيػػث يتقػػدـ المتػػدرب وفقػػًا لخطػػوه الػػذاتى
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متكػػررة إلعػػادة الدراسػػة إذا لػػـ يحقػػؽ المسػػتوى  فالمتػػدرب يحصػػؿ عمػػى فػػرص
وبالتالي انعكس عمى ، التعمـ لدى المتدربيف أثرالمطموب مما ساىـ فى بقاء 

 درجاتيـ فى االختبار التحصيمى.
احتواء المحتوى التعميمي المرفوع عمى الموقع عمى العديد مف المثيرات مثػؿ  -

وتركيػػػز انتبػػػاه ، مػػػى جػػػذبوىػػػى تعمػػػؿ ع، ولقطػػػات الفيػػػديو، الصػػػور الثابتػػػة
وتتػيح فرصػًا أكبػر لمػتعمـ مػف خػبلؿ أكثػر ، المتدربيف نحو المحتػوى التعميمػي

 مف حاسة فى وقت واحد.
لممتػدرب فرصػة التػدريب الفػردى الػذاتى مػف خػبلؿ  اإللكترونػييتيح التػدريب  -

 .التنقؿ بيف أجزاء المحتوى التدريبى
بعضػػػيـ الػػػبعض والتغمػػػب عمػػػى  إتاحػػػة التعميقػػػات لممتػػػدربيف لبلسػػػتفادة مػػػف -

 .بعض الصعوبات التى يواجيونيا أدى إلى تبادؿ الخبرات فيما بينيـ
اإلجابػػػة عمػػػى استفسػػػارات وأسػػػئمة بعػػػض المتػػػدربيف وتمقػػػى التغذيػػػة الراجعػػػة  -

الخػػاص بكػػؿ متػػدرب عػػزز مػػف  اإللكترونػػيالفوريػػة أو المؤجمػػة عمػػى البريػػد 
تقانيـ لو مما أنعكس عم   .ى إجاباتيـفيميـ لممحتوى وا 

يتضػػػػح ممػػػػا سػػػػبؽ إف نتػػػػائج ىػػػػذه الدراسػػػػة تتفػػػػؽ مػػػػع الكثيػػػػر مػػػػف الدراسػػػػات 
( Roessger,2012و )( 4117، )المنتشػػػػػػػرىومنيػػػػػػػا دراسػػػػػػػة كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ، السػػػػػػػابقة

فػى تنميػة  اإللكترونػيوالتى أشارت إلى فاعمية استخداـ التدريب  (4114، )الفالحو
 .الجانب المعرفى لممتدربيف

لـى وجـود فـرق دال إحصـائيًا عنـد 3بينـة فـي الجـدول )تشير النتـائج الم -8 ( وا 
( بين متوسطى درجات أفراد العينة ككـل بصـرف النظـر عـن 1.15مستوى )

نــوع التــدريب فــي التطبيــق القبمــى والتطبيــق البعــدى لبطاقــة مالحظــة األداء 
مما يعد مًشـرًا ، العممى لمهارات الحوسبة السحابية لصالح التطبيق البعدى

 األدائــيفــي تنميــة الجانــب  اإللكترونــياعميــة اســتخدام التــدريب يــدل عمــى ف
 وقد يرجش ذلك إلى:، لمهارات استخدام الحوسبة السحابية

المحتوى التعميمى المرفوع عمى الموقع أتاح لممتدربيف إمكانية مشػاىدة أداء  -
وبالتالي يظؿ أداء الميارة عالقًا بذىف المتػدرب لفتػرة ، الميارة أكثر مف مرة

 مما انعكس ايجابيًا عمى نتائج التطبيؽ البعدى لبطاقة المبلحظة. ، ويمةط
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يقـو المتدرب بأداء خطوات الميػارة عمميػًا بعػد مشػاىدة كيفيػة تنفيػذ الميػارة  -
مػػف خػػبلؿ لقطػػات الفيػػديو المرفوعػػة عمػػى الموقػػع ممػػا يجعػػؿ التعمػػيـ أبقػػى 

 .اً أثر 
ئص جميػور المسػتفيديف ؛ بخصػا اإللكترونػياتسـ التعمـ مف خػبلؿ الموقػع  -

حيػػػث يراعػػػى فييػػػا قػػػدرات واسػػػتعدادات المتػػػدربيف ممػػػا يػػػؤدى إلػػػى تحقيػػػؽ 
 األىداؼ المنشودة بشكؿ أفضؿ وبطريقة أسرع. 

الطريقػػة التػػى تػػـ مػػف خبلليػػا تنظػػيـ تمػػؾ الميػػارات؛ حيػػث تػػـ تقسػػيميا إلػػى  -
ومترابطػػة ممػػا سػػي ؿ عمػػى المتػػدربيف ، وأداءات بسػػيطة متسمسػػمة، خطػػوات

 وبالتالي إتقانيا.، وممارستيا، ستيعابياا
والتػػي تشػػتمؿ عمػػى العديػػد مػػف ، البيئػػة التػػى تػػـ تقػػديـ الميػػارات مػػف خبلليػػا -

، والتػػي مػػف أىميػػا لقطػػات الفيػػديو الرقميػػة المصػػحوبة بالصػػوت، المثيػػرات
والتػػػي ليػػػا دورًا كبيػػػرًا فػػػى تعمػػػـ الميػػػارات؛ حيػػػث ت عػػػد لقطػػػة الفيػػػديو بمثابػػػة 

مما انعكس بدوره عمى أداء المتدربيف ، ميارة بشكؿ تفصيمينمذجة ألداء ال
 لميارات بطاقة المبلحظة فى التطبيؽ البعدى.

 اإللكترونػػيومػػف ثػػـ رفعيػػا عمػػى الموقػػع ، جميػػع الميػػارات التػػى تػػـ إعػػدادىا -
قاـ بيا متخصصوف فى مجاؿ تكنولوجيا المعمومات وىـ عمى دراية كاممػة 

فػػػػى سػػػػرعة تعمػػػػـ تمػػػػؾ  ثػػػػرلػػػػو بػػػػالغ األ بميػػػػارات الحوسػػػػبة السػػػػحابية ممػػػػا
  الميارات.

وتتفػػػؽ ىػػػذه النتػػػائج مػػػع مػػػا توصػػػمت إليػػػو بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة ومنيػػػا  
التػػػى و ( kanji,etal,2004)و (4112، )حمػػػزة( و4111، )الشػػػمرىدراسػػػة كػػػؿ مػػػف 

 أشارت إلى التعمـ الفعاؿ مف خبلؿ لقطات الفيديو وبخاصة الميارات األدائية. 
( إلــى وجــود فــرق دال إحصــائيًا عنــد 4تــائج المبينــة فــي الجــدول )تشــير الن -3

( بــين متوســطى درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى 1.15مســتوى )
وأفـراد المجموعـة التجريبيـة ، عن بعد )المركز( اإللكترونيمجموعة التدريب 

لكترونى عن بعد )المـوزع( فـى التطبيـق البعـدى مجموعة التدريب اإل الثانية 
لختبار التحصيل المعرفى لمهارات استخدام الحوسبة السحابية لصالح أفراد 

ــة ــة الثاني ــدريب ، المجموعــة التجريبي ــة الت ــى فاعمي ــدل عم ــا يعــد مًشــرًا ي مم
 وقد يرجش ذلك إلى:، عن بعد )الموزع( اإللكتروني
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أف المواد التعميمية الموزعة عمى فترات تفصميا فترات راحة متسػاوية تػؤدى  -
وأعطػػػت الفرصػػػة لممتػػػدربيف بتكػػػرار الممارسػػػة ، االحتفػػػاظ بالمعمومػػػاتإلػػػى 

 .التدريبية لممعمومات المعرفية
 .أف التدريب الموزع يؤدى إلى تبلشى أثار التداخؿ الى تنشأ أثناء التعمـ -
التدريب الموزع يتيح اكتشاؼ األخطاء وتصحيحيا مف خبلؿ فترات الراحػة  -

ب المركػػز والػػذى لػػـ يحصػػؿ المتػػدربيف بعكػػس التػػدري، التػػى يحصػػؿ عمييػػا
 .عمى فترات راحة وبالتالي لـ يتمكف مف اكتشاؼ األخطاء

أف التدريب الموزع يؤدى بالمتػدربيف لعمميػة التكيػؼ وحصػوليـ عمػى الخبػرة  -
 .الجيدة

االستخداـ المتكػرر لممعمومػات والمحتػوى التػدريبى أدى بالمتػدربيف عمػى  أف -
 .التعمـ وسرعة استرجاع المعمومات أثراء وجود ألفة مما أدى إلى بق

أف التدريب المركز يجعػؿ األداء متواصػؿ ممػا يػؤدى إلػى نػوع مػف اإلجيػاد  -
وعػػدـ القػػدرة عمػػى التركيػػز فػػى الػػتعمـ ، ممػػا يػػؤثر عمػػى دقػػة األداء، والتعػػب

 .عمى عكس التدريب الموزع، وقمة االنتباه
، و ىنػػداوى، )محمػػداسػػة وىػػذا مػػا أكػػدت عميػػو الكثيػػر مػػف الدراسػػات منيػػا در 

( ودراسػػػػػػة )يوسػػػػػػؼ 4111، ( ودراسػػػػػػة )األعرجػػػػػػى4114، دراسػػػػػػة )شػػػػػػاكر( و 4117
 .(4118، المنتصر

( إلــى وجــود فــرق دال إحصــائيًا عنــد 6تشــير النتــائج المبينــة فــي الجــدول ) -4
( بــين متوســطى درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى 1.15مســتوى )

وأفـراد المجموعـة التجريبيـة ، )المركز( ن بعدع اإللكترونيمجموعة التدريب 
المـوزع( فـى بطاقـة مالحظـة ) عـن بعـد اإللكترونيالثانية مجموعة التدريب 

األداء العممي لمهارات استخدام الحوسبة السـحابية لصـالح أفـراد المجموعـة 
عـن  اإللكترونـيمما يعد مًشرًا يدل عمى فاعمية التـدريب ، التجريبية الثانية

 وقد يرجش ذلك إلى:، (زعبعد )المو 
يرجع تفوؽ أفراد المجموعة التجريبية الثانية التى درست مف خبلؿ التدريب  -

وذلػػؾ مػػف ، )المػػوزع( إلػػى التفاعػػؿ المسػػتمر طػػواؿ فتػػرة التػػدريب اإللكترونػػي
خػػػػبلؿ التفاعػػػػؿ عػػػػف طريػػػػؽ المناقشػػػػات وتبػػػػادؿ ااراء التػػػػى تتخمػػػػؿ فتػػػػرات 

   .الراحة
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حسػػػف مػػػف فعاليتػػػو مػػػف حيػػػث إكمػػػاؿ الميػػػاـ وعػػػدد أف تكػػػرار العمػػػؿ غالبػػػا ي -
؛ حيػػػث أعطػػػى وىػػػذا مػػػا أدى إليػػػو التػػػدريب المػػػوزع، االسػػػتجابات المطموبػػػة

 فرصة أكبر لممتدربيف لمممارسة وتصحيح األخطاء.
فترات الراحة التى تتخمؿ جمسات التدريب الموزع تؤدى إلى استعادة النشاط  -

مػػػػا يػػػػؤدى إلػػػػى الدقػػػػة فػػػػى األداء ومراجعػػػػة األفكػػػػار والمعمومػػػػات وترتيبيػػػػا م
 .وتجعؿ المنتج عمى درجة عالية مف الجودة واإلتقاف

وخاصػة فػى بدايػة الػتعمـ ، التدريب الموزع يتيح الفرصػة الكتشػاؼ األخطػاء -
 .عمى عكس تركيز التدريب فقد يؤدى إلى تثبيت األخطاء

، الراحػة التدريب الموزع ىو أسموب مبلئـ لمتعمـ ألنو يػوفر المزيػد مػف وقػت -
كمػا ، كما يؤدى إلى تكرار الميارة مرة ثانيػة دوف شػعور بالتعػب أو اإلرىػاؽ

أف ترتيب الميػارات وتنظيميػا وتوزيػع الوقػت المناسػب لػتعمـ كػؿ ميػارة أدى 
  .إلى اإلتقاف واألداء الجيد وسرعة االستيعاب

عبػػد و ، )شػػاكروىػػذا مػػا أكػػدت عميػػو الكثيػػر مػػف الدراسػػات منيػػا دراسػػة كػػؿ مػػف 
( ودراسػػػػػػة 4111، ( ودراسػػػػػػة )محجػػػػػػوب4111، عكػػػػػػور) دراسػػػػػػة( و 4114، لكػػػػػػريـا

 .(1221، وأبو حطب، )صادؽ
وجود فرق دال إحصائيا عند ( إلى 4تشير النتائج المبينة في الجدول ) -5

( بين متوسطي درجات المجموعة ذوي القابمية لمتعمم الذاتي 1015مستوى )
عمم الذاتي )المنخلضة( في اختبار والمجموعة ذوي القابمية لمت، )المرتلعة(

لصالح ، التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات استخدام الحوسبة السحابية
األساسي  ثرالمجموعة ذوى القابمية لمتعمم الذاتى )المرتلعة( يرجش إلى األ 

بصرف النظر عن اختالف نمط التدريب ، مستوى القابمية لمتعمم الذاتيل
 :قد يرجش ذلك إلىو ، مركز( -)موزع اإللكتروني

أف أفراد مجموعة القابمية لمتعمـ الذاتى المرتفعة لدييـ دافعية لمتعمـ أكثر  -
مف غيرىـ ولدييـ الرغبة فى التغيير مف خبلؿ االنفتاح لمخبرات 

  .والمعمومات الجديدة
حيث بداية التعمـ واالنتياء مف  ؛يتموف بعمؿ تخطيط زمنى لمتعمـ مفي -

  .ممو بدقة بعد االنتياء مف التعمـويحدد نتائج تع، التعمـ
قدرتيـ عمى توظيؼ المستحدثات التكنولوجية المتاحة ليـ مما يجعؿ  -
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عممية التعمـ عممية ممتعة وشيقة بالنسبة ليـ دوف مجموعة القابمية لمتعمـ 
 الذاتى المنخفضة.

يتميز مجموعة القابمية لمتعمـ الذاتى المرتفعة بأنيـ يتميزوف بالتنظيـ  -
ومف ثـ يقيموف أنفسيـ مف حيث الفيـ واالستيعاب لممفاىيـ  الذاتى

 .والمعمومات
مجموعة القابمية لمتعمـ الذاتى المرتفعة لدييـ القدرة عمى تحديد بعض  -

مصادر التعمـ البلزمة لتحقيؽ أىدافيـ واستخبلص المعمومات وتمخيصيا 
عادة صياغتيا مرة أخرى لمرجوع إلييا وقتما شأوا  .وا 

لتغمب عمى المشكبلت والصعوبات التى تقابميـ أثناء البحث يستطيعوف ا -
عف المعمومات ألنيـ يروف أف المشكبلت عمى أنيا تحديات وليست 

 كما لدييـ القدرة عمى التفكير الناقد. ، عقبات
، لدييـ القدرة عمى استخداـ الميارات األساسية فى الدراسة وتنظيـ الوقت -

 .وليةوالمبادأة والمثابرة وتحمؿ المسؤ 
دراسة و  (4117، )شاذلىوىذا ما أكدت عميو بعض الدراسات منيا دراسة 

 .(4117، )الزبيدى ودراسة (4117، )عبد الكريـ
وجود فرق دال إحصائيا عند  إلى( 6تشير النتائج المبينة في الجدول ) -6

( بين متوسطي درجات مجموعة ذوي القابمية لمتعمم الذاتي 1015مستوى )
المجموعة ذوي القابمية لمتعمم الذاتي )المنخلضة( بطاقة و ، )المرتلعة(

لصالح ، مالحظة األداء العممي لمهارات استخدام الحوسبة السحابية
األساسي  ثرالمجموعة ذوى القابمية لمتعمم الذاتى )المرتلعة( يرجش إلى األ 

بصرف النظر عن اختالف نمط التدريب ، مستوى القابمية لمتعمم الذاتيل
 :وقد يرجش ذلك إلى، مركز( -)موزع نياإللكترو 

أف مجموعة القابمية لمتعمـ الذاتى المرتفعة لدييـ ميارات تحديد مصادر  -
، ة المتنوعةاإللكترونيوالتعامؿ الجيد مع المصادر ، التعمـ وتنوعيا

ومبلئمة المحتوى لقدرات المتدربيف ساىـ فى تحقيؽ أىدافيـ ومنيا 
  .حوسبة السحابيةالتدريب عمى استخداـ ميارات ال

قدرتيـ عمى استخداـ أكثر مف وسيمة فى عممية التعمـ سواء سمعية أو  -
، اإللكترونيبصرية أو كبلىما مف خبلؿ البرنامج المرفوع عمى الموقع 

مكف المتدربيف مف مشاىدة الميارة أكثر مف مرة مما أدى إلى إتقاف 
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 .الميارة بدرجة عالية
، مف خبلؿ المناقشة والحوار فيما بينيـ التفاعؿ المستمر بيف المتدربيف -

وتمقى التغذية الراجعة ، واإلجابة عف استفساراتيـ مف خبلؿ المدرب
تقاف المعمومات والميارات مف قبؿ  الصحيحة ساىـ فى سرعة التعمـ وا 
مجموعة القابمية لمتعمـ المرتفعة عف مجموعة القابمية لمتعمـ المنخفضة 

 .غبة فى التعمـ مف قبؿ المجموعة األولىوالر ، نتيجة االستعداد الجيد
 ودراسة (4117، وآخروف، المقدـ) وىذا ما أشارت إليو دراسة كبًل مف

 .(1228، وعبد اه، الجزار)
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا  (5تشير النتائج المبينة في الجدول ) - 5

ية ( بين متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريب1015عند مستوى )
األربش في اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات استخدام الحوسبة 

عن بعد  اإللكترونيالتلاعل بين نمط التدريب  أثرترجش إلى ، السحابية
منخلض( وقد  –ومستوى القابمية لمتعمم الذاتي )مرتلش ، موزع( -)مركز

 .يرجش ذلك إلى
 مػع المجموعػات التجريبيػةعنػد االسػتخداـ تسػاوى  اإللكترونػيالتدريب  أثر -

مػػػػػنخفض( فػػػػػى  –القابميػػػػػة لمػػػػػتعمـ الػػػػػذاتى )مرتفػػػػػع  المركػػػػػز( –)المػػػػػوزع 
 .لميارات استخداـ الحوسبة السحابية تحصيؿ الجانب المعرفى

سػػػاعد عمػػػى تمكػػػيف المتػػػدربيف مػػػف زيػػػادة اىتمػػػاميـ  اإللكترونػػػيالتػػػدريب  -
 .بالجانب المعرفى مما دفعيـ إلى تحسيف نتائجيـ

والػػػػػتعمـ الػػػػػذاتى لػػػػػدى المتػػػػػدربيف وتزويػػػػػدىـ  اإللكترونػػػػػيلتػػػػػدريب أىميػػػػػة ا -
والتوجييػػات التػػى ، بالمعمومػػات واإلجابػػة عػػف االستفسػػارات الخاصػػة بيػػـ

يعطييػػا الباحثػػاف عنػػد الحاجػػة ومتػػابعتيـ أثنػػاء أداء الميػػارات عػػزز مػػف 
  .زيادة الثقة مما أنعكس عمى تحصيميـ المعرفى

مف خبلؿ النظر إلى  إحصائيافروؽ دالة ويمكف االستدالؿ عمى عدـ وجود 
ترتيب المجموعات في ضوء المتوسطات الداخمية الخاصة بالتحصيؿ المعرفي 

 (: 8المرتبط بميارات استخداـ الحوسبة السحابية والتي يوضحيا جدوؿ )
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 ( ترتيب المجموعات8جدوؿ )
 في ضوء المتوسطات الداخمية البعدية الخاصة بالتحصيؿ المعرفي  

المتوسط في  لمجموعة ا ـ
 التحصيؿ المعرفي

 77.47 منخفضي القابمية لمتعمـ الذاتي الذيف تمقوا تدريبا موزعا 1
 72.74 مرتفعي القابمية لمتعمـ الذاتي الذيف تمقوا تدريبا موزعا 4
 71.14 منخفضي القابمية لمتعمـ الذاتي الذيف تمقوا تدريبا مركزا 7
 71.47 ذاتي الذيف تمقوا تدريبا مركزامرتفعي القابمية لمتعمـ ال 2
( إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا 7تشير النتائج المبينة في الجدول ) -8

( بين متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية 1015عند مستوى )
األربش في بطاقة مالحظة األداء العممي لمهارات استخدام الحوسبة 

عن بعد  اإللكترونيبين نمط التدريب التلاعل  أثرترجش إلى ، السحابية
منخلض( وقد  –ومستوى القابمية لمتعمم الذاتي )مرتلش ، مركز( -)موزع

 .يرجش ذلك إلى
 عنػػد االسػػتخداـ مػػع المجموعػػات التجريبيػػةتسػػاوى  اإللكترونػػيالتػػدريب  أثػػر -

مػػػنخفض( فػػػي االداء  –القابميػػػة لمػػػتعمـ الػػػذاتي )مرتفػػػع  المركػػػز( –)المػػػوزع 
 .استخداـ الحوسبة السحابية ياراتالعممي لم

سػػػػػاعد عمػػػػى تمكػػػػيف المتػػػػػدربيف مػػػػف زيػػػػادة اىتمػػػػػاميـ  اإللكترونػػػػيالتػػػػدريب  -
ممػػػػا دفعيػػػػـ إلػػػػى  األدائػػػػي لميػػػػارات اسػػػػتخداـ الحوسػػػػبة السػػػػحابيةبالجانػػػػب 

 .تحسيف نتائجيـ
والػػػتعمـ الػػػتعمـ الػػػذاتى لػػػدى المتػػػدربيف وتزويػػػدىـ  اإللكترونػػػيأىميػػػة التػػػدريب  -

والتوجييػػػػات التػػػػى ، واإلجابػػػػة عػػػػف االستفسػػػػارات الخاصػػػػة بيػػػػـ بالمعمومػػػػات
يعطييا الباحثاف عند الحاجة ومتابعتيـ أثناء أداء الميػارات عػزز مػف زيػادة 

 . األدائي لميارات استخداـ الحوسبة السحابيةالثقة مما أنعكس عمى الجانب 
ى مف خبلؿ النظر إل إحصائياويمكف االستدالؿ عمى عدـ وجود فروؽ دالة 

ترتيػػب المجموعػػات فػػي ضػػوء المتوسػػطات الداخميػػة الخاصػػة بالتحصػػيؿ المعرفػػي 
 (: 2المرتبط بميارات استخداـ الحوسبة السحابية والتي يوضحيا جدوؿ )
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 ( ترتيب المجموعات في ضوء المتوسطات2جدوؿ )
 الداخمية البعدية الخاصة باألداء العممي لميارات استخداـ الحوسبة السحابية  
المتوسط في  موعة المج ـ

 التحصيؿ المعرفي
 11.12 منخفضي القابمية لمتعمـ الذاتي الذيف تمقوا تدريبا موزعا 1
 17.77 مرتفعي القابمية لمتعمـ الذاتي الذيف تمقوا تدريبا موزعا 4
 75.74 منخفضي القابمية لمتعمـ الذاتي الذيف تمقوا تدريبا مركزا 7
 72.48 ي الذيف تمقوا تدريبا مركزامرتفعي القابمية لمتعمـ الذات 2

 توصيات البحث:
االىتماـ بتدريب أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ عمى تنمية ميارات استخداـ  -

 .الحوسبة السحابية حتى يتمكنوا مف مسايرة التطور التكنولوجى
عف بعد لدى العامميف بالمجاؿ التربوى حتى  اإللكترونياالىتماـ بالتدريب  -

 .اتيـ ومستواىـ العممىينيضوا بقدر 
االىتماـ بتنمية ميارات التعمـ الذاتى لدى الييئة المعاونة والطبلب عمى سواء  -

 .اإلنترنتحتى يتحقؽ االستفادة القصوى مف الخدمات التى تقدميا 
وبما ، مراعاة األسموب المعرفي لمطبلب خبلؿ تصميـ المواقؼ التعميمية -

 .يتناسب وكؿ أسموب معرفي
 ث:مقترحات بحو 

مما ، إمكانية تطبيؽ متغيرات البحث عمى عينات أخرى غير عينة البحث -
 .يعزز مف أىمية البحث وفعاليتو

كمجاؿ المكتبات ، إجراء بحوث عف الحوسبة السحابية فى مجاالت أخرى -
 .والمعمومات مما يجعمنا نطمح إلى تطبيقيا فى مكتباتنا

قنية استخداـ الحوسبة إجراء بحوث عف التطبيقات المسندة والقائمة عمى ت -
 .السحابية مف أجؿ الوصوؿ السريع إلى المعمومات

عف بعد فى بيئات  اإللكترونيالتدريب  أثرإجراء المزيد مف البحوث حوؿ  -
 التعمـ المختمفة.
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 المراجش
 :المراجش العربية-أولً 

 التمػريف المكثػؼ والمػوزع فػى تعمػـ سموبيأتأثير استخداـ  .(4111مسمـ )، إبراىيـ
جامعػة ، مجمة عمـو الرياضة، ميارتى الدحرجة ودقة المناولة فى كرة القدـ

 .ع األوؿ، ديالى
حمػػػػػـ المكتبػػػػػات ودور  :الحوسػػػػػبة السػػػػػحابية .(4114أمػػػػػيف ) ، أحمػػػػػدأبػػػػػو سػػػػػعده

أعمػػػاؿ المػػػؤتمر الثالػػػث والعشػػػروف لبلتحػػػاد العربػػػى لممكتبػػػات ، الحكومػػػات
 .254-221صص قطر، المجتمعات المعرفية العربية، والمعمومات

دار ، تطبيقػات ومفػاىيـ فػى اإلشػراؼ التربػوى .(4111طارؽ عبد الحميد)، البدرى
 .عماف، الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع

مجمػػة التطػػوير ، طػػرؽ إبداعيػػة فػػى التػػدريب .(4111خميفػػة بػػف حػػاـز )، اليعقػػوبى
 .17ع ، سمطنة عماف، التربوى

ة التػدريب المكثػؼ والمتػوزع فػى اسػتخداـ جدولػ أثر .(4111عمى طو )، األعرجى
مجمػػػػػة أبحػػػػاث كميػػػػة التربيػػػػػة ، تعمػػػػـ الميػػػػارات األساسػػػػػية لسػػػػباحة الصػػػػدر

 .2ع ، 11مج ، العراؽ، جامعة الموصؿ، األساسية
، التػدريب فػى مجػاؿ تعمػيـ الكبػار ماىيتػو .(1281إبراىيـ العاقب محمػد )، األميف

 .48-41 2ع ، ليبيا، مستوياتو وأساليبو، أىدافو
تصػػػميـ بيئػػػة تعميميػػػة  .(4112مصػػػطفى ) أحمػػػد، وعصػػػر، منػػػى محمػػػد، ارالجػػػز 

قائمة عمى نمػط التػدريب المػدمج لتنميػة ميػارات اسػتخداـ نظػـ إدارة بيئػات 
مجمػػة مسػػتقبؿ ، ة لػػدى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـاإللكترونيػػالػػتعمـ 

 .11العدد ، المجمد السادس عشر، التربية العربية
، مطػػابع الفػػرزدؽ، اتجاىػات حديثػػة فػػى التػدريب .(1281ورداح ) أحمػػد، الخطيػب

 .الرياض
برنػػامج لمعالجػػة االحتياجػػػات التدريبيػػة لمعمػػػـ  .(4117محمػػد إبػػػراىيـ )، الدسػػوقى

، المركػػػز الثقػػػافى المصػػػرى بطشػػػقند فػػػى تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ وقيػػػاس فعاليتػػػو
 عػػدد خػػاص بػػالمؤتمر العممػػى لمجمعيػػة المصػػرية، مجمػػة تكنولوجيػػا التعمػػيـ

 .لتكنولوجيا التعميـ
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مستوى القابمية لمتعمـ الذاتى لدى طمبة كمية العمـو  .(4117بياف محمد )، الزبيدى
التربوية فى الجامعة األردنية فى ضوء متطمبػات التعامػؿ مػع المسػتحدثات 

  .الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، التكنولوجية الحديثة
بحػػث تخػػرج مقػػدـ مػػف  :الحوسػػبة السػػحابية .(4114مشػػاعؿ عمػػى وأخ )، الزىرانػػى

قسػـ عمػـ ، كميػة العمػـو االجتماعيػة، جامعػة أـ القػرى، قسـ عمػـ المعمومػات
 .17ص ،المعمومات

فاعمية التدريب اإللكترونى الفردى والتعاونى عمػى  .(4111مريـ محمد )، الشمرى
تفكيػرىف ميارات معممات العمـو فى التعامؿ مع المستحدثات التكنولوجيػة و 

 .جامعة الخميج العربى، رسالة ماجستير غير منشورة، الناقد
أسػػػػموب ميػػػػـ لمتغيػػػػر فػػػػى  :التعمػػػػيـ عػػػػف بعػػػػد .(4112عبػػػػد اه سػػػػعد )، العمػػػػرى

 .7أبيا ع ، آفاؽ الجامعة، الجامعات
لتنميػػة  اإلنترنػػتفاعميػػة برنػػامج تػػدريبى عمػػى  .(4118مػػريـ عبػػد الػػرحمف )، الفػػالح

لػػدى عضػػو ىيئػػة التػػدريس  اإللكترونػػييػػات التعمػػيـ الجوانػػب المعرفيػػة لكفا
عػػدد خػػاص بػػالمؤتمر العممػػى ، مجمػػة تكنولوجيػػا التعمػػيـ، بجامعػػة الريػػاض

 السنوى الحادى عشر. 
ورقػػة عمػػؿ ، اإلنترنػػتعبػػر  اإللكترونػػيالتػػدريب  .(4111)أحمػػدسػػميماف ، القػػادرى

رؤيػػة ، يةمقدمػػة إلػػى المػػؤتمر العربػػى األوؿ لمتػػدريب وتنميػػة المػػوارد البشػػر 
 .عماف، المركز الثقافى الممكى، مستقبمية

اسػػتخداـ طػػريقتيف  أثػػر .(1228مصػػطفى )، وعبػػد اه، عثمػػاف إسػػماعيؿ، الجػػزار
لمػػػتعمـ الػػػذاتى فػػػى اكتسػػػاب الطػػػبلب المعممػػػيف لػػػبعض الميػػػارات التطبيقيػػػة 

، مجمػػة كميػػة التربيػػة ببنيػػا، لمقػػرر المنػػاىج وتقػػبميـ ألسػػاليب التعمػػيـ الػػذاتى
 .رديسمب

مػػػػنيج تعميمػػػػى باألسػػػػموب المكثػػػػؼ  أثػػػػر .(4112رأفػػػػت عبػػػػد اليػػػػادى )، الكػػػػروى
والموزع فى تعمـ بعض الميارات األساسية بكرة القدـ لمذكور واإلنػاث لمفئػة 

كميػػػػػػة التربيػػػػػػة ، مجمػػػػػػة عمػػػػػػـو التربيػػػػػػة الرياضػػػػػػية، سػػػػػػنوات 2-5العمريػػػػػػة 
 .7ع، 4مج، العراؽ، جامعة بابؿ، الرياضية
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مسػػػػتوى القابميػػػػة لمػػػػتعمـ الػػػػذاتى لػػػػدى الطػػػػبلب  .(4117)محمػػػػد وآخػػػػروف ، المقػػػػدـ
المعممػػػػػػيف بكميػػػػػػات التربيػػػػػػة بمصػػػػػػر فػػػػػػى ضػػػػػػوء متطمبػػػػػػات التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع 

 .(111العدد )، مجمة كمية التربية جامعة األزىر، المستحدثات التكنولوجية
فاعميػػػػة برنػػػػامج تػػػػدريبى مقتػػػػرح قػػػػائـ عمػػػػى  .(4117حميمػػػػة يوسػػػػؼ )، المنتشػػػػرى

ى تنميػػػة ميػػػارات التػػػدريس الفعػػػاؿ لمعممػػػات العمػػػـو الفصػػػوؿ االفتراضػػػية فػػػ
تعمػػـ ، والتعمػػيـ عػػف بعػػد اإللكترونػػيالمػػؤتمر الػػدولى الرابػػع لمػػتعمـ ، الشػػرعية

 .جمادى األوؿ 12-11الرياض ، مبتكر لمستقبؿ واعد
المركػػز العربػػى ألبحػػاث الفضػػاء ، الحوسػػبة السػػحابية .(4112)، نشػػأت، المنيػػرى

 .اإللكتروني
الػدار المصػرية ، اإلنترنػتالتعميـ اإللكترونى عبر شػبكة  .(4117)محمد ، اليادى

 .القاىرة، المبنانية
تػػأثير التػػدريب باألسػػموب المكثػػؼ والمػػوزع عمػػى القػػدرة  .(4111السػػيد )، بسػػيونى

العضػػمية والمسػػتوى الرقمػػػى لمموىػػوبيف رياضػػػيًا فػػى مسػػػابقة الوثػػب العػػػالى 
انى لكميػػة التربيػػة الرياضػػية المػػؤتمر العممػػى الثػػ، بطريقػػة )فوسػػيرى فمػػوب(

 .4مج، جامعة أسيوط
 القاىرة ، مركز الخبرات المينية، التدريب عف بعد .(4111عبد الرحمف )، توفيؽ
، تصػػميـ التعمػػيـ عمػػى ضػػوء ثػػورة المعمومػػات .(1225ميػػا عبػػد الفتػػاح )، جػػويمى

المػػؤتمر العممػػى الخػػامس لالتعمػػيـ مػػف أجػػؿ مسػػتقبؿ عربػػى أفضػػؿل المجمػػد 
 .جامعة حمواف، كمية التربية ،الثالث

دوره فػػى النيػػوض بالعمميػػة ، أىميتػػو، التػػدريب .(1285عيػػد عمػػى محمػػد )، حسػػف
  .17البحريف ع ، المجمة التربوية، التعميمية

تقػػويـ بػػرامج التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة لمعممػػى ريػػاض  .(4114وسػػاـ محمػػد )، حسػػف
مجمػػة ، طفػػاؿاألفػػى سػػورية فػػى ضػػوء األىػػداؼ العالميػػة لريػػاض  األطفػػاؿ

العػػػدد الثػػػانى ، كميػػػة التربيػػػة بجامعػػػة أـ درمػػػاف اإلسػػػبلمية، العمػػػـو التربويػػػة
 .عشر

تطبيقات الحوسػبة السػحابية العامػة فػى المنظمػات  .(4114ليث سعد اه)، حسيف
، 111ع، تنميػػػػة الرافػػػػديف، لأنمػػػػوذج مقتػػػػرح لممنظمػػػػات التعميميػػػػة العراقيػػػػة

 .171-121صص 72مج
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فاعميػػػػة برنػػػػامج فػػػػى تكنولوجيػػػػا التعمػػػػيـ لتػػػػدريب  .(4112إييػػػػاب محمػػػػد )، حمػػػػزة
المعممػػيف أثنػػػاء الخدمػػػة عمػػػى تصػػػميـ الػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػى األداء فػػػى الػػػتعمـ 

سمسػػػمة ، مجمػػػة تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ، النشػػػط فػػػى ضػػػوء احتياجػػػاتيـ التدريبيػػػة
 .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ، دراسات وبحوث محكمة

تكامػػػؿ سياسػػػات وبػػػرامج تػػػدريب المعممػػػيف قبػػػؿ الخدمػػػة  .(1228رفيقػػػة )، حمػػػود
وأثنائيا لدراسػات حػوؿ التعمػيـ والتنميػة فػى الػوطف العربػىل سمسػمة دراسػات 

مكتػػػب اليونسػػػكو اإلقميمػػػي لمتربيػػػة فػػػى الػػػدوؿ ، عمػػػاف، 45العػػػدد ، ووثػػػائؽ
 .العربية

 ،الحوسػبة السػحابية وتطبيقاتيػا فػى مجػاؿ المكتبػات .(4111ماىر) أحمد، خفاجة
  .44ع 

التعمـ الميارى باستخداـ طرائؽ التدريب تحت نظـ تدريب  .(1228عامر )، رشيد
كميػػػػة التربيػػػػة ، جامعػػػػة بغػػػػداد، أطروحػػػػة دكتػػػػوراه، وظػػػػروؼ جيػػػػد مختمفػػػػة

 . الرياضية
قائـ عمى بعض تطبيقات  إلكترونيتطوير نظاـ تعميـ  .(4114مروة توفيؽ)، زكى

كػػػارى واالتجػػػاه نحػػػو البػػػرامج التػػػى السػػػحب الحاسػػػوبية لتنميػػػة التفكيػػػر االبت
 .4ج، 125ع، جامعة األزىر، تعمؿ كخدمات، مجمة كمية التربية

، مكتبػػػػػة الرشػػػػػد، اإللكترونػػػػػيتكنولوجيػػػػػا التعمػػػػػيـ والتعمػػػػػيـ  .(4117) أحمػػػػػد، سػػػػػالـ
 .الرياض

التنظػػػيـ الكمػػػى والتنظػػػيـ  .(1224غػػػازى جمػػػاؿ )، وخميفػػػة، أحمػػػدجػػػودت ، سػػػعادة
وعبلقة ذلؾ بالتحصيؿ الدراسى لمطبلب واحتفاظيـ الجزئى لممادة الدراسية 

العػػدد ، السػػنة األولػػى، مجمػػة مركػػز البحػػوث التربويػػة بجامعػػة قطػػر، بػػالتعمـ
  .الثانى

تػػػػدريب المعممػػػػيف فػػػػى مجػػػػاؿ التقنيػػػػات  .(1222فػػػػتح البػػػػاب عبػػػػد الحمػػػػيـ )، سػػػػيد
 .الكتاب الرابع، المجمد الرابع، القاىرة، التربوية

فعاليػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى اسػػتخداـ الحقائػػب  .(4117مػػد )عبػػد الكػػريـ مح، شػػاذلى
التعميميػػػػة لتنميػػػػة القابميػػػػة لمػػػػتعمـ الػػػػذاتى لػػػػدى تبلميػػػػذ المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة 

كسابيـ بعض الميارات فى العمـو مػج ، 4ع، مجمة كمية التربية بأسػيوط، وا 
71. 
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 تػػػأثير التمػػػريف المكثػػػؼ والمػػػوزع .(4114محمػػػد )، و عبػػػد الكػػػريـ، نبيػػػؿ، شػػػاكر
، بأسػػموب الػػتعمـ الػػذاتى فػػى تنميػػة اإلدراؾ والتوافػػؽ الحركػػى لبطيػػ  الػػتعمـ

كميػػػة ، مجمػػػة عمميػػػة محكمػػػة تعنػػػى بػػػالعمـو التربويػػػة والنفسػػػية، مجمػػػة الفػػػتح
  .28العراؽ ع ، جامعة ديالى، التربية األساسية

االتجاىػات المعاصػرة فػى التػدريب أثنػاء الخدمػة  .(1285غػانـ وآخػروف )، شريؼ
 .الرياض، دار العمـو، يةالتعميم

 .المنامة، أساليب التدريب أثناء الخدمة .( 1257لبيبة )، صبلح
رؤيػػة مقترحػػة لتطػػوير بػػرامج تػػدريب المعممػػيف فػػى  .(4117محمػػد إبػػراىيـ )، طػػو

، أثنػػاء الخدمػػة فػػى ضػػوء مفيػػومى الجػػودة فػػى التػػدريب والتػػدريب عػػف بعػػد
 .51ع ، مصر، التربية المعاصرة

كػػػػؿ مػػػػف التػػػػدريب المػػػػوزع والتػػػػدريب المركػػػػز  أثػػػػر .(4114اء )ىنػػػػ، عبػػػػد الرسػػػػوؿ
الكتسػػاب الميػػارات األساسػػية لعػػزؼ آلػػة الكمػػاف لػػدى طػػبلب كميػػة التربيػػة 

، كميػػػة التربيػػػة النوعيػػػة، النوعيػػػة بأسػػػيوط ، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة
 .جامعة عيف شمس

لويػػػػب العبلقػػػػة بػػػػيف نمػػػػط استقصػػػػاء ا أثػػػػر .(4117) أحمػػػػدمحمػػػػود ، عبػػػػد الكػػػػريـ
Quest Web موجػػو( ومسػػتوى القابميػػة لمػػتعمـ الػػذاتى )مرتفػػع -)مفتػػوح– 

نتػػاج ممفػػات اإلنجػػاز  ة لػػدى طػػبلب اإللكترونيػػمػػنخفض( عمػػى التحصػػيؿ وا 
ع ، السػػعودية، دراسػػات عربيػػة فػػى التربيػػة وعمػػـ الػػنفس، تكنولوجيػػا التعمػػيـ

17. 
دليػػػؿ  :يباإلشػػػراؼ التربػػػوى مفػػػاىيـ وأسػػػال .(4114جػػػودت عػػػزت )، عبػػػد اليػػػادى

 .األردف، عماف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، لتحسيف التدريس
اإلدارة التعميميػػػػػة واإلشػػػػراؼ التربػػػػوى أصػػػػػوليا  .(4112جػػػػودت عػػػػزت )، عطػػػػوى

 .األردف، عماف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، وتطبيقاتيا
زع المو  األسموبيفتأثير التدريب باألثقاؿ باستخداـ  .(4117طارؽ ميدى )، عطية

البدنيػػػة والبيوكيميائيػػػة والمسػػػتوى الرقمػػػى  المتغيػػػراتوالمكثػػػؼ عمػػػى بعػػػض 
كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية ، مجمػػػة عمػػػـو وفنػػػوف الرياضػػػة، لمسػػػباحيف الناشػػػئيف

 .7ع، 42مج ، لمبنات بالجزيرة
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تػػأثير أسػػموبي التمػػريف المتػػوزع والمتجمػػع فػػى تعمػػـ ميػػارة  .(4111) أحمػػد، عكػػور
مجمػػػة أبحػػػاث اليرمػػػوؾ لسمسػػػمة العمػػػـو اإلنسػػػانية  ،اإلرسػػػاؿ بػػػالكرة الطػػػائرة

  1ع 45مج، واالجتماعية ل
، مصػر، االقتصاد والمحاسبة، ( الحوسبة السحابية4117إبراىيـ المتولى )، عمارة

 .72ص، 171ع
تػػأثير التػػدريبات البميومتريػػة باسػػتخداـ األسػػموبيف المػػوزع .(4115محمػػد )، عػػوض

البدنيػة واالنجػاز الرقمػى لمتسػابقى والمكثؼ عمى بعض الوظائؼ الحيوية و 
  .7ع، 47مج ، مجمة عمـو وفنوف، الوثب الطويؿ

تػأثير اسػتخداـ األسػموب المػوزع والمكثػؼ لتنميػة بعػض  .(4117خمػيس )، مبارؾ
القدرات البدنية الخاصة والميارية األساسية لدى ناشى  تنس الطاولة بدولة 

جامعة ، ربية الرياضية بنيفكمية الت، رسالة ماجستير غير منشورة، الكويت
 اإلسكندرية. 

 .دار الكتب والوثائؽ، بغداد، التعمـ وجدولة التدريب .(4111وجيو )، محجوب
إمكانيػػػة اسػػػتخداـ تقنيػػػة الحوسػػػبة السػػػحابية فػػػى  .(4114إينػػػاس الشػػػينى )، محمػػػد

المػػػػؤتمر الػػػػدولى الثالػػػػث لمػػػػتعمـ ، فػػػػى جامعػػػػة القصػػػػيـ اإللكترونػػػػيالػػػػتعمـ 
 .تعمـ عف بعدوال اإللكتروني

تػػػأثير برنػػػامج تػػػدريبى باألسػػػموب المػػػوزع والمكثػػػؼ عمػػػى  .(4118محمػػػد )، محمػػػد
رسالة ، بعض القدرات البدنية الخاصة والميارات اليجومية لبلعبى الكارتية

 .جامعة الزقازيؽ، كمية التربية الرياضية لمبنيف، ماجستير غير منشورة
 :التصػاؿ والوسػائؿ التعميميػةمقدمػة فػى ا .(1228مصػطفى عبػد السػميع )، محمد

مركػػػػػز التنميػػػػػة البشػػػػػػرية ، القػػػػػاىرة، قػػػػػراءات أساسػػػػػية لمطػػػػػبلب والمعممػػػػػػيف
  .والمعمومات

التفاعػػؿ بػػيف نػػوع  أثػػر .(4117أسػػامو سػػعيد )، وىنػػداوى، إبػػراىيـ يوسػػؼ، محمػػود
المػػوزع( عػػف بعػػد ونمػػط األسػػموب المعرفػػى  -)المركػػز اإللكترونػػيالتػػدريب 

مسػػػتقؿ( فػػػى وحػػػدة مقترحػػػة لتنميػػػة ميػػػارات إنتػػػاج ال –لممتػػػدرب )المعتمػػػد 
، مجمػػة كميػػة التربيػػػة، ة لػػدى المعممػػيف أثنػػػاء الخدمػػةاإللكترونيػػاالختبػػارات 

 .ج الرابع 114ع ، جامعة األزىر
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دار الفكػر ، مدرسة المستقبؿ ومجاالت التعمػيـ عػف بعػد .(4112فييـ )، مصطفى
 .القاىرة، العربى

وتجريػػب بػػرامج تعميميػػة لتنميػػة ميػػارات  تصػػميـ .(4111عصػػاـ جمعػػة )، نصػػار
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، الػػتعمـ الػػذاتى لػػدى طػػبلب كميػػات التربيػػة

 .جامعة األزىر، كمية التربية
، وتحديات العصر الرقمػى االلكترونيالتدريب  .(4115ىناء عبد الرحيـ )، يمانى

، دية لػئلدارةالجمعيػة السػعو ، ورقة عمؿ مقدمة إلػى ممتقػى التػدريب والتنميػة
 .الرياض

المتضػػاعفة فػػى  ااثػػاردور القيػػادات التربويػػة ذات  .(1285عبػػد القػػادر )، يوسػػؼ
، باسػػػتخداـ أسػػػاليب إسػػػتراتيجية متسػػػارعة، تػػػدريب المعممػػػيف أثنػػػاء الخدمػػػة

 .(4( ع )2، مجمد )المجمة العربية لمتربية
ألسػػػػموبيف التػػػػدريب المكثػػػؼ والمػػػػوزع با أثػػػػر .(4118رشػػػاد )، يوسػػػؼ النصػػػػر اه

-12الثابػػت والمتغيػػر فػػى تعمػػيـ بعػػض أنػػواع التيػػديؼ بكػػرة السػػمة بعمػػر )
جامعػػة ، كميػػة التربيػػة الرياضػػية، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، ( سػػنة14

  .العراؽ، القادسية
في  اإللكترونياختبلؼ نماذج التدريب  أثر(. 4111سالـ عويس ) أحمد، حماد

مية لدى أخصائي تكنولوجيا التعميـ تنمية ميارات تصميـ المواقع التعمي
تكنولوجيا ، اإللكترونيبالمدارس الثانوية العامة واتجاىاتيـ نحو التدريب 

 مصر. ، التربية
لممعمميف ومتطمبات تطبيقو  اإللكتروني(. التدريب 4115جياد عبد ربو )، محمد

كمية ، 4مج، 177ع، مجمة التربية، بمصر في ضوء خبرات بعض الدوؿ
 جامعة األزىر. ،التربية

 اإلنترنت(. تصميـ موع تعميمي عمى شبكة 4111مطير ) أحمدمطير ، حميد
ه عمى تنمية التحصيؿ في مادة تكنولوجيا التعميـ واالتجاىات نحو أثر و 

رسالة ، لدى طبلب كمية التربية والعمـو التطبيقية اإلنترنتاستخداـ 
 جامعة القاىرة.، يةمعيد الدراسات والبحوث التربو ، ماجستير غير منشورة

عبر شبكة  اإللكترونيتوظيؼ التدريب  أثر(. 4115أكـر فتحي )، مصطفى
ة لدى اإللكترونيميارات تصميـ االختبارات  ضفي تنمية بع اإلنترنت

المؤتمر الدولي السابع ، أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي
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مجمة العمـو  ،7مج، يوليو 11-17الثالثةل  األلفيةلالتعميـ في مطمع 
 جامعة القاىرة.، معيد الدراسات التربوية، التربوية

لممعمميف ومتطمبات  اإللكتروني(. التدريب 4115ؼ )و محمد عبد الرؤ ، عطية
 جامعة األزىر.، كمية التربية، 4ج، مجمة التربية، خبرات بعض الدوؿ

الموزع منيج تعممي باألسموب المكثؼ و  أثر(. 4112رأفت عبد اليادي )، الكروي
لمفئة  واإلناثبكرة القدـ لمذكور  األساسيةفي تعمـ بعض الميارات 

كمية ، 7ع، 4مج، مجمة عمـو التربية الرياضية، سنوات 2-5العمرية
 العراؽ.، جامعة بابؿ، التربية

 أثر(. 4112أميف دياب صادؽ )، عبد المقصود، حسف فاروؽ محمود، حسف
ـ في برامج التدريب مف بعد في التفاعؿ بيف أسموب التدريب ونمط التعم
في جودة الطباعة عمى  اإلبداعيتنمية التحصيؿ واألداء الميارى والتفكير 

دراسات ، 71ع، المنسوجات لدى طبلب شعبة التربية الفنية بكميات التربية
 السعودية. ، عربية في التربية وعمـ النفس

ت التعميـ في (. األدوار الجديدة لمؤسسا4112عبد المطيؼ حسيف )، حيدر
، 41مج، مجمة كمية التربية، الوطف العربي في ظؿ المجتمع والمعرفة

 العربية.  األماراتجامعة ، 12ع
(. التدريب الموزع والمجتمع وتأثيره في دقة التيديؼ 4117ضياء منير )، فاضؿ

جامعة ، 1ع، 1مج، مجمة التربية الرياضية، مف عبلمة الجزاء بكرة القدـ
 القاىرة.

(. اختبلؼ حجـ 4111محمود فخري ) أحمد، غريب، ري فايز منشرالظفي
ة عمى تنمية أثر و  اإللكترونيالمجموعات وأدوار المتعمميف في بيئة التعمـ 

ميارات المشاركة الستخداـ تطبيقات الحوسبة السحابية لدى طمبة كمية 
 الكويت.، 118ع، 71مج، مجمة التربية، التربية جامعة الكويت

التفاعؿ بيف نمط التعميـ القائـ عمى  أثر(. 4112عبد الكريـ ) أحمدمحمود ، أحمد
تطبيقات الحوسبة السحابية التعميـ المدمج ووجية الضبط داخمي وخارجي 
في تنمية التحصيؿ وميارات صيانة الكمبيوتر لدى طبلب تكنولوجيا 

 جامعة األزىر.، كمية التربية، 4مج، 111ع، مجمة التربية، التعميـ
، وتحديات العصر الرقمي اإللكتروني(. التدريب 4111بد الرحيـ يماني )ىناء ع
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الجمعية السعودية ، مايو 7-1لورقة عمؿ لممتقى التدريب والتنميةل 
  الرياض.، لئلدارة

(. تأثير استخداـ التدريب النوعي باألسموبيف 4117منصور محمد باشا )، محمد
والقدرات البدنية الخاصة  الموزع والمكثؼ عمى كثافة بعض معادف العظاـ

بحوث التربية ، 28ع، 74مج، لدى ناشئي كرة القدـ بدولة الكويت
 مصر.، الرياضية

، 7ط، (. عمـ النفس االحصائي وقياس العقؿ البشري1225فؤاد البيي )، السيد
 القاىرة.، دار الفكر العربي

بدى  (. مستوى القابمية لمتعمـ الذاتي4111وآخروف )، أحمدمحمد ، المقدـ
الطبلب المعمميف بكميات التربية بمصر في ضوء المستحدثات 

 جامعة األزىر.، كمية التربية، 117ع، مجمة التربية، التكنولوجية
، مكتبة األنجمو المصرية، ( التقويـ النفسي1225أماؿ صادؽ )، فؤاد، أبو حطب

 القاىرة. 
مجمة ، تطبيؽ(. الحوسبة السحابية بيف الفيـ وال4117محمد شوقي )، شمتوت

 جامعة المنصورة.، 14ع، اإللكترونيالتعميـ 
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