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 المرحلة معلمي أداء لتطوير السحابية الحوسبة على قائم مقترح تصور

 بمحافظة الفروانية بدولة الكويت  الثانوية

  
 فهد العنزيد/ 

 

 

 
 الدراسة ملخص

مدى وعى معلمى المرحلة الثانوية بمحافظة الفروانية بدولة الكويت  عن الكشف الى الدراسة هدفت
 الحوسبة تطبيق فى تقابلهم التى المعوقات تحديد معبية فى تطوير أدائهم ، باستخدام الحوسبة السحا

 المعوقات، تلك على والتغلب التعليمية العملية فى السحابية الحوسبة لتفعيل مقترح تصور وتقديم السحابية
البحث (  معلمًا ومعلمة، من مجتمع 031بلغ مجتمع العينة) التحليلي، الوصفى المنهج الدراسة واستخدمت

 الثانوية، المرحلة بمدارس العاملين المعلمين مناالصلي، وقد قام بتوزيع االستبانه على أفراد العينة وجمعها 
نتائج االستجابة لمعلمى المرحلة الثانوية حول مدى معرفتهم بتطبيقات الحوسبة السحابية  أن الى وتوصلت

لك الى خلفية المعلمين عن مهارات استخدام بدرجة متوسطة من مهارات استخدام هذه التطبيقات يرجع ذ
تطبيقات الحوسبة السحابية وان لديهم مستوى من المهارات يحتاج الى تنميته بطريقة تتناسب مع قدراتهم 
العملية، لذا من الضروري توعية المعلمين والطلبة حول أهمية استخدام الحوسبة السحابية في العملية 

ضرورة امتالك المعلمين للمعارف والمهارات الكافية  عديد من األهداف،التعليمة، ودورها في تحقيق ال
أهمية تزويد الطلبة بعناوين الحسابات التي يمكنهم التواصل معها ومشاركة  الستخدام الحاسوب في التدريس،

المستندات من خاللها، فقد اكدت نتائج استجابات عينة البحث على وجود معوقات الستخدام الحوسبة 
 ابية تحد من فاعليتها، ومن خالل النتائج تم وضع التصور المقترح.السح

Abstract 
The study aimed to reveal the awareness of high school teachers in 

Farwaniya Governorate, Kuwait, about using cloud computing in developing their 

performance, while identifying the obstacles they encounter in applying cloud 

computing and presenting a proposed vision for activating cloud computing in the 

educational process and overcoming those obstacles, and the study used the 

descriptive and analytical approach, The sample community reached (130) male 

and female teachers from the original research community. The questionnaire was 

distributed among the sample members and collected from teachers working in 

secondary schools. It concluded that the results of the response for secondary 

school teachers about their knowledge of cloud computing applications with a 

moderate degree of skills in using these applications is due to the teachers 

’background on the skills of using cloud computing applications and that they have 



 

  983 

a level of skills that needs to be developed in a manner commensurate with their 

practical capabilities, Therefore, it is necessary to educate teachers and students 

about the importance of using cloud computing in the educational process, and its 

role in achieving many goals, the need for teachers to possess sufficient knowledge 

and skills to use computers in teaching, the importance of providing students with 

account addresses that they can communicate with and share documents through, 

the results have been confirmed. The research sample responses to the presence of 

obstacles to the use of cloud computing that limit its effectiveness, and through the 

results the proposed scenario was developed. 

 

 :المقدمة

 فيى هيم مين وبيين، والمعرفة المعلومات ايديهم متناول فى من بين الفجوات اتساع العالم يشهد
 المعلومييات الييى الحاجيية أشييد وفييى افريقيييا فييى يعيشييون  البشيير ميين والعديييد الكثييير فهنيياك اليهييا، حاجيية

 تحيييوالت مييين ىالحيييال القيييرن  مطليييع منيييذ العيييالم يشيييهده اليييذى التقنيييي التقيييدم هيييذا ظيييل ففيييى  والمعرفييية،
 جمييع عليى كبيير تيثيير مين لهيا كيان وميا والتكنولوجيية، المعلوماتيية الثيورة مجاالت كافة فى متسارعة
 المحيياور مقومييات أهييم ميين والتييدريب التعليييم ويعتبيير التطييور، ذلييك االنترنييت ويتصييدر الحييياة، جوانييب
 تعلميية تعليميية بيئية لتيوفير ييةتعليم ونمياذج أساليب عن يبحث يجعله مما التكنولوجية للتنمية الرئيسة
 عليى وتعينهيا العصير هيذا تواكيب حديثة ادارية انظمة استخدام الى التعليمية االنظمة فتوجهت فعالة،
 تنفييذ في الدول باهتمام واضحا الرقمي العصر وأصبح العالمية، التصنيفات فى التنافسية ميزة تحقيق

 فيييي السيييهلة اإللكترونيييية الخيييدمات لتيييوفير اليييزمن تتسيييابق الحكوميييات فبيييدأت ، اإللكترونيييية الحكومييية
 ليواكييب نوعييية نقلية يشييهد أن التعلييم قطيياع عليى لزاًمييا كييان هنيا وميين ، والخيا  الحكييومي القطياعين
 (9102الزهرانى، بشرى ). للحوسبة العام النسق

 واليييتعلم التعلييييم أسييياليب تتغيييير ، واالتصييياالت المعلوميييات تكنولوجييييا فيييي الكبيييير التقيييدم فميييع
 وييرتب  االبتكيارات هيذه أحيد هيو اإللكترونيي واليتعلم وتتحيول، كبيير بشيكل اليتعلم بيئيات وتتثير بسرعة

 للمزايييا قويييا اتجاهييا وتصييبح شييعبيتها تتزايييد والتييي الييتعلم، عملييية لييدعم اإللكترونييية اآلليييات باسييتخدام
 استثمارات وإدارتها إللكترونيا التعلم أنظمة نشر يتطلب ذلك، ومع التعلم، لبيئات تقدمها التي الهائلة
 التكيالي،، تحميل التعليمية المؤسسات من العديد تستطيع وال المعلومات، تكنولوجيا مجال في ضخمة

 المتوقيع مين واليذي الحوسيبة، نميوذج فيي حيديث تحيول وهيي السيحابية بالحوسيبة  يسيمى ميا ظهير لذا
 .قويية حوسيبة ميوارد تيوفير عليى تشيجع ،المعلومات تكنولوجيا صناعة في القادم الجيل بنية يكون  أن

 (9102)فهد الشطيطى،
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ويرى العديد من الباحثين أن التعلم االلكترني القائم على الحوسبة السحابية، هو الجيل التالي     
 للتعلم االلكتروني، لذا فان االتجاه الحديث هو يناء نظام التعلم االلكترونى داخل الحسبة السحابية.

ميين أهييم مميييزات الحوسييبة السييحابية تمكييين المعلمييين والطييالب ميين  عييداد  ويييرى الييبعه أنييه
واسييييتخدام المسييييتندات والجييييداول والصييييور والعييييروف التقديمييييية وعييييروف الفيييييديو التفاعلييييية وملفييييات 

 لييى مسيياحات تخييزين كبيييرة ودون تعييرف أعمييالهم للقرصيينة أو الفيروسييات أو  الحاجييةالصييوت دون 
 (9102ذه األعمال مع األقران وزمالء العمل )عبد الرازق، التلف، مع  مكانية مشاركة ه

 مشكلة البحث:  

يواجييه المعلمييين فييى ظييل عصيير المعرفيية تسييارًعا فييى حجييم وكمييية المعلومييات ممييا يحييد ميين 
قدراتهم على ادارة هذا الكم الهائل مين المعلوميات بيالطرق التقليديية ، مميا يسيتدعى األمير تبنيي تقنيية 

ف الى حمايتها بشكل أكثر فعالية وكفاءة، من هنا تظهر الحاجة الى تكنولوجييا معلومات متطورة تهد
جدييييدة مثيييل الحوسيييبة السيييحابية التيييى تمثيييل الحيييل الجدييييد لهيييذه المشيييكالت، حييييث يسيييتطيع الوصيييول 
للتطبيقات من أى مكان وفيى أى وقيت ومين اى اجهيزة متصيلة باالنترنيت ميع تيوافر امكانيية التواصيل 

ه، فقييد أبيدت العديييد مين الدراسييات السيابقة فاعلييية اسيتخدام الحوسييبة السيحابية فييى والتشيارك مييع  البي
( من أن الحوسبة السحابية هيى 9102، ومن ذلك ما توصل اليه )يس،المعلمينتنمية المهارات لدى 

مستقبل تقنيات المعلوميات للمؤسسيات االكاديميية حييث تيزودا بالفرصية لتحسيين خيدماتها وتيؤدى اليى 
سة أداء ومسيتقبل أفضيل فيى مجتميع المعلوميات، فقيد تعيددت المصيادر التيى يمكين للمعليم منح المؤس

أن يوظفهييا ويسييتفيد منهييا فييى تحسييين أدائييه، وتعييد عملييية التقييويم التييى يتعييرف لهييا المعلييم سييواء ميين 
أو المشييرف التربييوي، أو أولييياء االمييور ، أو المتعلمييين، أحييد أهييم  المدرسييةزمالئييه المعلمييين او مييدير 

المصييادر التييى يمكيين للمعلييم ميين خاللهييا التعيييرف علييى الجوانييب االيجابييية المتعلقيية بثدائييه، فيحييياف  
عليها وينميها، وكذلك على الجوانب السلبية فى أدائه فيعمل عليى معالجتهيا واصيالح ميا يعتريهيا مين 

االسييتخدام خليل أو نقي ، فالحوسييبة السيحابية تسياعد علييى تيوافر العديييد مين التطبيقيات المرنييه سيهلة 
لها أيرفعال على مفاهيم وانماط تعليمية بنائية كالتعليم المتنقيل، واليتعلم اليذاتي، وهيرهيا مين مخرجيات 

وقد توصلت العديد من الدراسيات السيابقة  ليى فاعليية الحوسيبة السيحابية فيي  المنهج البنائي الحديث،
لتعلييم التطبيقيي بتبنيي أحيدت التقنييات رفع اداء المعلمين خاصة ، وتماشييًا ميع اهتميام الهيئية العامية ل

وميين هييذا المنطلييق جيياءت هييذه الدراسيية لتركييز علييى فعالييية اسييتخدام   التعليميييةالحديثيية فييي العملييية 
الحوسييبة السييحابية فييى تطييوير أداء معلمييي المرحليية الثانوييية بمحافظيية الفروانييية بدوليية الكويييت وتقييديم 

 ائهم.تصور مقترح من المؤمل أن يسهم فى تطوير أد
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 :ويحدد السؤال الرئيس  للدراسة فيما يلي
القييائم علييى الحوسييبة السييحابية فييى تطييوير أداء معلمييي المرحليية الثانوييية  المقتييرحمييا التصييور 

 بمحافظة الفروانية بدولة الكويت؟
 ويتفرع منه األسئلة  الفرعية التالية: 

خدام الحوسيييبة السيييحابية فيييى ميييا ميييدى وعيييى معلميييي المرحلييية الثانويييية بمحافظييية الفروانيييية السيييت-1
 تطوير أدائهم ؟

 ما معوقات استخدام الحوسبة السحابية لدى معلمى المرحلة الثانوية بمحافظة الفروانية؟-9
 ما متطلبات استخدام الحوسبة السحابية لدى معلمى المرحلة الثانوية بمحافظة الفروانية؟-3
الحوسبة السحابية فيى تطيوير أداء معلميى  ما التصور المقترح لتحقيق فاعلية استخدام تطبيقات-2

 المرحلة الثانوية بمحافظة الفروانية؟
 أهمية البحث:  

تعيد هيذه الدراسية اسيتجابة للتوجيهيات الحديثية فييي مجيال تكنولوجييا التعلييم والتيي تنيادي بضييرورة  -1
علميييي األخيييذ بالتطبيقيييات الحديثييية فيييى مجيييال اليييتعلم اإللكترونيييي فيييي لالرتقييياء بييياألداء المهنيييي لم

 المرحلة الثانوية.

 .تفسح المجال لدراسات أخرى حول التعلم اإللكتروني وأهميته وفاعليته -2

 تعزيز االستفادة من التقنيات الحديثة فى األداء. -3

 أهداف البحث: 

 هدف هذا البحث الى :
التعرف على مدى فاعلية استخدام الحوسبة السحابية فيى تطيوير أداء معلميى المرحلية الثانويية  -0

 بمحافظة الفروانية؟
 التعرف على معوقات استخدام الحوسبة السحابية فى المدارس الثانوية بمحافظة الفروانية ؟-9
 التعرف على متطلبات استخدام الحوسبة السحابية فى المدارس الثانوية بمحافظة الفروانية ؟-3
لتطييوير أداء معلمييي تقييديم تصييور مقتييرح لتحقيييق فاعلييية اسييتخدام تطبيقييات الحوسييبة السييحابية -2

 المرحلة الثانوية بمحافظة الفروانية؟
 مصطلحات البحث:  

: وسيلة تعتميد فيى عملهيا عليى شيبكة االنترنيت ومراكيز البيانيات عين بعيد، الحوسبة السحابية
وتقنية المحاكياة االفتراضيية، تسيمح بتشيغيل البرمجييات، والتطبيقيات، تخيزين البيانيات، ومشياركة ميواد 
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التييرددي ميين أميياكن بعيييدة جغرافيييًا عيين بيئيية العميييل الحوسييبية، بثقييل جهييد  النطيياق الحوسييبة وعييرف
  داري أو تقني، وسرعة فى التحميل والتشغيل أو التعامل مع موفر الخدمة.

( بثنهيييا: مصيييدر أو عيييدة مصيييادر افتراضيييية متاحييية عليييى الشيييبكة 9102كميييا عرفهيييا )الغيييول،
لييييى تكنولوجيييييا نقييييل المعالجية،ومييييساحة التخييييزين الخاصيييية العالميييية للمعلوميييات أواالنترنيييت،و تعتمييييد ع

بييييالكمبيوتر  لييييى جهيازخيادم،وتييييستند فييييي بنيتهييييا التحتييييية  لييييى مراكييييز بيانييييات متطييييورة تقييييدم مييييساحات 
 )،web 3٫1تخيييزين كبييييرة للمشيييرفين التربييييويين مييييستفيدة فييييي ذلييييك ميييين معطيييييات الوييييب الييييداللي )

ول  ليهيييا مجانيييًا مييين خيييالل أي جهييياز محميييول قيييادر عليييى االتصييال باالنترنييت فييي أي ويمكييين الوصييي
 وقت ومن أي مكان.

ثا بثنهيا: نظيام خيدمى تقنيي يتييح للمعلميين اسيتخدام التطبيقيات وتخيزين  ويعرفها الباحث  اررائيا
يهيييا عبييير البيانيييات والمعلوميييات عليييى خيييوادم الحوسيييبة السيييحابية فيييى صيييورة ملفيييات يمكييين الوصيييول ال

شييبكات االنترنييت فييى كييل زمييان ومكييان مييع  مكانييية مشيياركتها مييع االدارة المدرسييية والطييالب واجييراء 
 مناقشات والتواصل التزامني والالتزامني.

 محددات البحث:
 9191/9190: تم التطبيق في الفصل الدراسي األول  الحدود الزمانية -1

ى مدارس المرحلة الثانويية فيي محافظية الفروانيية تتمثل في تطبيق البحث عل الحدود المكانية: -9
 بدولة الكويت

: تتمثييل علييى عينيية ميين معلمييي المرحليية الثانوييية فييي محافظيية الفروانييية بدوليية الحثثدود البيثثرية-3
 الكويت

: تتمثييل فييي التعيرف مييدى فاعليية اسييتخدام الحوسييبة السيحابية فييى تطييوير الحثدود المووثثوعية -٤
 وية بمحافظة الفروانية؟أداء معلمى المرحلة الثان

 الفصل الثاني
 االطار النظري والدراسات السابقة    

 الحوسبة السحابية:

يعتبيير التعليييم أو اليييتعلم ميين أهييم عناصييير الحييياة، اذ ال يسييتطيع أى انسيييان العييي  بيييدون أن 
تعليم يتعلم أو ينال حظه من التعليم، ففى الوقت الحالى، تعددت مصادر ونماذج اكتساب المعرفة أو 

شيئ ما ويعد التعليم االلكتروني مين أكثير النمياذج الواعيدة لليتعلم والتعلييم، ويعيرف التعلييم االلكترونيي 
( التيييى تيييوفر شيييبكاتها ICTلتكنولوجييييا المعلوميييات واالتصييياالت)  والمقصيييودبثنيييه االسيييتخدام اليييواعى 

نظييرًا لقييدرة نظييام تكنولوجيييا مصييادر للييتعلم واكتسيياب المعييارف، ويتعيياظم االهتمييام بييالتعليم االلكترونييي 
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( علييييى دعييييم الييييتعلم والتعليييييم الييييذين يعتمييييدان علييييى المييييوارد متعييييددة ICTالمعلومييييات واالتصيييياالت) 
الوسيييائ ، ويمكييين أن يتسيييبب وجيييود بنييييات تحتيييية هشييية أو هيييير مكتملييية وفعالييية ضيييررًا أكثييير مييين أن 

ميين انخفيياف تكييالي، األجهييزة  تصيييب نفًعييا بالنسييبة للمعلمييين والطييالب وخبييراء التعليييم، وعلييى الييرهم
والبرمجييييات،  ال أن هنييياك تكيييالي، أخيييرى ال ييييتم أخيييذها فيييى الحسيييبان عنيييد البيييدء فيييى نشييير وتعمييييم 
مشيياريع التعليييم االلكترونييي، مثييل تكييالي، تعزيييز البنييية التحتييية وصيييانتها وتييدريب المييوظفين األكفيياء 

 .Kulkarni P, Khanai R, Bindagi Gلتمكيينهم مين االسيتفادة القصيوى مين التكنولوجييا . 

,2016)) 
فمييييع تزايييييد رهبيييية المييييستخدمين فييييي وضييييع معلوميييياتهم، وصييييورهم، وأفالمهييييم علييييى الفيسييبوك  

محملية بكمييييات هائليية مييين المعلوميييات المتنوعيييية، وهيييذا يييييشير  السييحابيةاليوتييوب، يؤكييد أن الحوسيبة 
يمكيييين أن تقييييوم بييييه الحوسييييبة السييحابية فييي المسييتقبلز ألنهييا  ريقيية لزيييادة  لييييى الييييدور الكبييييير الييييذي 

السعة أو  ضيافة قيدرات فوريية دون اسيتثمار في بيئة تحتية جدييدة، أوتييرخي  برمجيييات جديييدة، فيي 
يات التعامييييل معهييييا بوصييييفها خدميييية أكثييير مييين وصييييفها منتجييييًا، فيييييتم عبرهييييا تييييوفير المييييوارد والبرمجيييي

 والمعلوميات الميشتركة لحواسيب أخرى أو أجهزة عليى أنهيا أداة عبيراالنترنيت
وفييييي ظييييل الييييتعلم االلكترونييييي يييييصبح ميييين الييييضروري رسييييم اسييييتراتيجيه متميييييزة لتييييدفق أوعييييية 

افييية المعرفيييية الييييسحابية ميييين خييييالل قنييييوات تييييدفق المحتييييوى التعليمييييي  لييييى الييييراهبين فييييي اليييتعلم فيييي ك
المؤسسات التعليميية مسيتخدمة تقنيية الحوسيبة السيحابية فيي بنياء هيذه األوعيية عليى االنترنت،وبحييث 
تتضيييمن كيييل سييييحابة مجموعيييية أوعييييية المعرفيييية االلكترونييييية الخاصيييية بمييييضمون علمييييي محييييدد تمكيييين 

فر للمعليييم المييييستخدم ميييين الحييييصول علييييى كافيييية المعلومييييات والمعيييارف الخاصييية بهيييذا المضيييمون، تيييو 
 (9102والمتعلم ما يطلبيه،وتحقيق عمليية تقيييم يتميز بشفافية ومصداقية. )اسماء بندر،

وبناء عليى مياسيبق تمثيل بيئيية الحوسييبة الييسحابية مجييااًل خييصبًا للتربييويين لمييسايرة التوجهييات 
ز حيييول الميييتعلم،واليييييذي ييييييسمى العالميييية الحديثييية فيييي مجيييال اليتعلم،وذليييك مييين خيييالل اليييتعلم المتمركييي

والتييي تقيييع  (Outcomes Learning)أييييييضًا بيييييالتعلم المتمركيييزحيييييول المخرجيييييات أونيييييواتج اليييييتعلم 
 ميسئولية تحقيقهيا عليى الجمييع مين ميتعلم ومعليم ومدير المدرسة والمشرف التربوي.

سييحابية تمكييين المعلمييين والطالييب ميين  عييداد فيييرى الييبعه أنييه ميين أهييم مميييزات الحوسييبة ال
واسييييتخدام المسييييتندات والجييييداول والصييييور والعييييروف التقديمييييية وعييييروف الفيييييديو التفاعلييييية وملفييييات 
الصييوت دون الحاجيية  لييى مسيياحات تخييزين كبيييرة ودون تعييرف أعمييالهم للقرصيينة أو الفيروسييات أو 

 الء العمل.التلف، مع  مكانية مشاركة هذه األعمال مع األقران وزم
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 أوالا: مفهوم الحوسبة السحابية:
تتكييون مييين كلمتيييين األوليييى الحوسيييبة أي أنهييا (computing Cloud) الحوسييبة السييحابية

مرتبطة بمجال الحاسبات،والثانية السحابية )اليسحابة( لفي  اسييتخدم لششييارة  لييى االنترنيت فيي البدايية 
يستخدم لتمثييييل نقيييل البيانييات ميين مراكييز البيانييات  لييى التييي كانييت مخططييات شييبكاته تشييبه اليييسحابة ييي
، أي أنيييه اسيييم اسيييتنب  مييين رميييز اليييسحابة  Cloudموقعها النهيائي فييي الجانييب اآلخيير ميين الييسحابة

 ة فنية.المييستعمل لتييصوير الييشبكات فييي رسييومات  تخطيطي
وصييول اليييه عنييد الطلييب عيين  ريييق ( عبييارة عيين جهيياز خييادم يييتم ال9102وعرفهييا) مسييرحد، 

شيييبكة االنترنيييت باسيييتخدام عيييدة وسيييائ  وقنيييوات تكنولوجيييية، حييييث تيييوفر للمسيييتخدمين مجموعييية مييين 
 الموارد والخدمات بشكل مرن وسريع مع سهولة فى تبادل البيانات وتشاركها.

لييييت  االلكترونيييية المتاحييية عبييير االنترنيييت وا واالنظميييية( بثنهيييا الميييوارد 9102ويعرفهيييا) نييياجى،
تسيييتطيع تيييوفير عيييدد مييين الخيييدمات الحاسيييوبية المتكاملييية دون التقييييد بيييالموارد المحليييية وتشيييمل تليييك 

 االنظمة مساحة لتخزين البيانات والنسخ الحتيا ى والمشاركة والمزامنة االتوماتيكية.
ة بثنهييا:  نميي  للحوسييبة تكييون فيييه تقنيية المعلوميات مرتبطي) 9109ويعرفهييا ) فييرج وأخييرون ،

 "بالقدرات وقابلية للنميو بيشكل كبيير،والتيي تقيدم كخدمية عبير االنترنت  لى عدد من المستخدمين
وهييي مصييطلح يشييير  لييى المصييادر واألنظميية الحاسييوبية المتييوافرة تحييت الطلييب عبيير الشييبكة 

دف والتيييي تسيييتطيع تيييوفير عيييدد مييين الخيييدمات الحاسيييوبية المتكاملييية دون التقييييد بيييالموارد المحليييية بهييي
التيسييير علييى المسييتخدم وتشيييمل تلييك المييوارد مسيياحة لتخيييزين البيانييات والنسييخ االحتيييا ي والمزامنييية 
الذاتية كميا تشيمل قيدرات معالجية برمجيية وجدولية للمهيام ودفيع البرييد اإللكترونيي والطباعية عين بعيد، 

مجييية بسيييطة ويسييتطيع المسييتخدم عنييد اتصيياله بالشييبكة الييتحكم فييي هييذه المييوارد عيين  ريييق واجهيية بر 
 (9103تبس  وتتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية )شلتوت،

 ثانياا: أهداف الحوسبة السحابية
 (Kallow,2015)تهدف الحوسبة السحابية الى تحقيق الغايات التالية:  

تجعييل ميين الحاسييب عبييارة عيين محطيية عبييور للوصييول الييى الخييادم الييذي يحتييوي علييى مسيياحة -0
 . المستفيد من التعامل مع بياناتهتخزين تمكن 

 . وفير مساحة تخزين للمعلومات عالية الجودةت -9

تتيح الوصول الى المعلومات وسهولة استرجاعها في أي وقت ومن أي مكان تتوفر فيه شيبكة  -3
 االنترنت
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تلغي الحاجة الى عمل نسخ احتيا ية للمعلومات المخزنة على الحواسيب الشخصية أو أجهزة  -2
  . لتخزين الخارجية كاألقرا  أو الفالش وهيرهاا

اتاحيية معظييم البرمجيييات التشييغيلية والتطبيقييية وبصييورة مجانييية )فييي أهلييب األحيييان( ممييا يييوفر -5 
  . للمستفيد التكلفة والوقت والصيانة

ت توفر عملية المشاركة بالمعلومات بين المستفيدين وسهولة تداولها وتناقلها عبر شيبكة االنترني -2
 تبغه النظر عن حجم تلك المعلومات وأشكال ملفا

توفر للمستفيد امكانية معالجة معلوماتيه عين بعيد والمتعلقية بءنشياء الملفيات او حيذفها أو اجيراء  -7
التعديالت عليها أو تحدييد مسيتويات اال يالع عليهيا اضيافة اليى اجيراءات التنظييم فيي حفظهيا 

 وتخزينها
 يةثالثاا: خصائص الحوسبة السحاب

 (9107( ، ) حنان الصقيه،9191تتمثل خصائ  الحوسبة السحابية فيما يلي: )ناصر متعب،
  ذات مهمة مركزية حيث تركز على ما يحتاج المستخدم القيام به،وكي، يمكين للتطبيق أن يفعيل

 .ذلك بالنسبة له

 ال تقتصيير علييى :حييييث تيييرب  المئيييات أواآلالف مييين أجهيييزة الحاسيييب معيييًا فيييي اليييسحابة،و متثثثيةبة
 .واحد من البيانات مصدر

  يمكيين تقاسييم المييوارد والتكييالي، عبيير مجموعيية كبيييرة ميين المستخدمينمتعثثددة اإليجثثار :. 

 ثثثثثثول ـليهثثثثثثا :حيييييييث يييييييتم تخييييييزين البيانييييييات فييييييي الييييسحابة،ويمكيييييين للمسييتخدمين سثثثثثثهولة الـو
 .فوري لمزيد من المعلومات من مستودعات متعددةاالسترداد ال

   يمكييين اسيييتخراج البيانيييات وتحليلهيييا للوصيييول  ليييى هيييذه المعلومييات  :ميييع تخيييزين البيانييياتذكيثثثة
 .بطريقة ذكية

  الحوسيبة اليسحابية أرخي  وأسيرع وتتيسم بالبيئية النظيفية، دون أي اسييتثمارات فيي البنيةاألساسيية
 اسيتخدام سيعة الميوارد والتطبيقيات والتيي تتطليب  مكانييات تحمييل وتشغيل عاليةالمرونية فيي 

  استخدام اإلصدارات الحديثة من البرمجيات واألجهزة والموارد المتاحة في السحباالمتدادية:. 
  :رابعا: نماذج تصميم تقنية الحوسبة السحابية

 (9102) زينب خليقة،  :حابية فيي التياليتتمثيل نمياذج النيشر لتقنيية الحوسيبة اليس    
 سثحابة عامثة (Cloud Public)   
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يمثيييييل هيييييذه النميييييوذج بيئييييية الوصيييييول العامييييية، فالبنيييييية التحتييييييية للحوسييييييبة الييييييسحابية متاحيييييية 
 .للعاميية،ويمكيين ألي شييخ  الييدخول  ليهييا ومملوكة لمنظمة بيع خدمات سحابية

 سحابة خاـة (Cloud Private )  

تمثل شبكات خاصة،وتبنيي السيتخدام جهية معينة،وتوفر مراقبة كاملة للبيانات،وضمان األمن 
 وجودة البيانات

 سحابة مختلطة (Cloud Hybrid)    

تتكييون مييين سيييحابتين أوأكثير)عامييية وخاصييية أو عامييية ومجتمعيييية( لهيييا مكونيييات ممييييزة، ولكييين 
  .يساعد على الوصول للبيانات والتطبيقاتتيرتب  معيًا بتقنيية معينية ت

 سثثحابة مجتمعيثثة (Cloud Community)  

تعتميييييد علييييييى مييييييشاركة مييييين عييييييدة منظمييات،وتييييييدعم مجتمييييييع معيييييين لييييييه اهتمامييييييات مييييييشتركة 
 مثييل)متطلبييات  األميين، اإلتاحة، سهولة توافر وتدفق البيانات

ا: تطبيقات الحوسبة الس  :حابية في العملية التعليميةخامسا
 Rani, et) ، مكيين تحديييد أهييم تطبيقييات الحوسييبة الييسحابية فييي العملييية التربوييية فيمييا يلييي 

al.,2013)ز Ahmed, & Bora,2013)) 
 .وإلغاءهيا بعيد نهايية الفصل  (Online)تساعدالمتعلمين على  جراء االختبارات على الخ  -0
آلالف مييييين المعلميييييين والمتعلميييييين لتيييييدريبهم أوتنمييييييتهم مهنييييييًا أو اسييييتقبال حيييييسابات لييييي عميييييل -9

 .مشاريعهم

 سهولة  رسال التدريبات والمشروعات للمعلمين والمتعلمين -3
  .سهولة وصول المعلميين للتيدريبات الخاصية بهيم والميشروعات المقدمية لهيم مين المتعلمين -3

 ن.ن التربويين والمعلمين والمتعلميسهولة التواصل بين المشرفي -2

ميييييين المييييييشرفين التربيييييويين للمعلميييين،وميييييين المعلميييين  Feedback تقيييييديم تغذييييييية راجعيييييية  -5
 للمتعلمين

  .المساعدة في تعليم المتعلمين بطرق جديدة-2

المخزنيية بييييدون تحميييييل تساعدالمشرفين التربويين والمعلمين والمتعلمين مين الوصييول للملفييات   -7
 .تطبيقاتهيييا عليييى أجهيييزتهم ومييين أي حاسيييب بواسيييطة االتيييصال باالنترنت

تطييييييوير دورات تدريبييييييية للمعلمييييييين حييييييسب  لييييييبهم خييييييالل العييييييام الدراسييييييي، وإجييييييراء التمييييارين -2
 واألنشطة التعليمية من خالل الويب
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 الدراسات السابقة:

ولت العديد من الدراسيات المتطلبيات المهنيية واإللكترونيية أو التكنولوجيية التيي تحتيل مكانية تنا
مهمية فيي األدب التربييوي الحيديث وذليك ألهميتهييا بفاعليية التييدريس والتعلييم ،وقيدرة المعلييم عليي القيييام 

ليى تحسييين بواجباتيه عليي أكميل وجيه ، حييث  ن  كسياب المعليم المتطلبيات والكفاييات الالزمية ييؤدي  
العمليييية التعليميييية التعلميييية فيييي الميييدارس ،وبالتيييالي يييينعكس ذليييك عليييي الطلبييية بالتيييدريس ومييين هيييذه 

 الدراسات ما يلي:
   حثثإ ـلرترونثثي مقتثثري لتحسثثيل أداي المعلمثثيل باسثثتخدام ( 0202دراسثثة بعبثثد العزيثثز النملثثة

 تقنية الحوسبة السحابية وشبكات التواـإ االرتماعية

لييى بنيياء وتطبيييق حييل الكترونييي مقتييرح لتحسييين أداء المعلمييين باسييتخدام هييدف هييذا البحييث  
تقنية الحوسبة السحابية، وشبكات التواصل االجتماعية. ولتحقيق أهداف البحيثز تيم اسيتخدام المينهج 

م التصيميم القيائم عليى وجيود مجميوعتين: تجريبيية، Quasi-experimentalشيبه التجريبيي  ، وأسيتخخدم
نييت عينيية البحييث ميين )وضييابطة، بقييياس قبليي ( معلمييًا ميين معلمييي مراحييل التعليييم 22ي وبعييدي، وتكوت

( معلميييًا، وبعيييد 39( معلميييًا، وتجريبيييية )32العيييام، تيييم تيييوزيعهم عشيييوائيا عليييى مجميييوعتين، ضيييابطة )
مراجعة أدبيات البحث، والدراسات السابقة ذات العالقة، قيام الباحيث ببنياء الحيل اإللكترونيي المقتيرح، 

مييييد علييييى تقنييييية الحوسييييبة السييييحابية، واسييييتخدم فييييي هييييذا المجييييال خييييدمات قوقييييل السييييحابية والييييذي اعت
(Google Drive, Google Apps, Google Documents كميا اعتميد الحيل المقتيرح عليى ،)

(. وبعيد التثكيد مين خطييوات WhatsAppشيبكات التواصيل االجتمياعي، واسيتخدم تطبيييق واتيس  ب )
ن المحكمييين للتثكييد ميين سييالمة  جراءاتييه، تييم تطبيقييه علييى عينيية الحييل المقتييرح، وعرضييه علييى عييدد ميي

م نموذج تقييم المعلم اليمخعَتمد من وزارة التعلييم،  البحث التجريبية. أما بالنسبة ألداة البحث، فلقد أستخخدم
والمتييوفر فييي أنظميية الييوزارة اإللكترونييية )نييور(، والمسييتخدم ميين قبييل المشييرفين التربييويين لقييياس أداء 

، وتييم فييي البداييية الحصييول علييى أداء المعلمييين وفقييا لهييذا النمييوذج فييي المجمييوعتين، والييذي لمييينالمع
أظهييير عيييدم وجيييود فيييروق ذات داللييية  حصيييائية بيييين المجميييوعتين مؤكيييدا تكافؤهميييا قبيييل تطبييييق الحيييل 
اإللكترونيييي. أمييييا بعيييد تطبيييييق الحييييل اإللكترونيييي، فقييييد كشيييفت النتييييائج عيييين وجيييود فييييروق ذات دالليييية 

يرة مين وجهية a  0,05ة عند مستوى ) حصائي ( لصالح المجموعة التجريبيية، وكانيت هيذه النتيجية مفست
نظر الباحث فيي ظيل ميا سييوفره الحيل اإللكترونيي مين دعيم وتغذيية راجعية متخصصية ودقيقية للمعليم 
يزت  تعمل على تحسين أدائه بشكل مباشر، وفي نهاية البحث وضع الباحث عيددًا مين التوصييات ترك 
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الستمرار في تقديم الحلول اإللكترونية العصرية، وتفعيل اسيتخدامها فيي المييدان التعليميي، بعيد على ا
 التثكد من  يارها االيجابية من خالل دراسات التقصي على متغيرات البيئة التعليمية.

   الثثثتعلم القثثثائم علثثثى الويثثث  وتنميثثثة  0202دراسثثثة ب عمثثثاد شثثثو ى ومنصثثثور عبثثثد الفتثثثاي )
 بيقات الحوسبة السحابيةاستخدام بعض تط

هييدف هييذا البحييث الييى تنمييية اسييتخدام تطبيقييات الحوسييبة السييحابية فييى التييدريس لييدى معلمييى 
خييالل برنييامج الكترونييي قييائم علييى الويييب، وقييد تكونييت مجموعيية البحييث ميين  ميينالمرحليية االعدادييية 

واحيدة ذات القياسيين ( معلًما ومعلمة، واستخدم البحث المنهج شبة التجريبي تصميم المجموعية ال91)
القبلي والبعيدى، أعيدت قائمية بمهيارات اسيتخدام تطبيقيات الحوسيبة السيحابية التيى ينبغيي تنميتهيا ليدى 
معلمييى المرحلييية االعداديييية ، تيييم تصييميم البرنيييامج االلكترونيييي القيييائم علييى الوييييب، وفيييى ضيييوء قائمييية 

بنيياء اداتييى البحييث وهمييا اختبييار مهييارات اسييتخدام تطبيقييات الحوسييبة السييحابية السييابق اعييدادها، تييم 
تحصييلي لقييياس الجانيييب المعرفييي السيييتخدام بعييه تطبيقيييات الحوسييبة السيييحابية ، وبطاقيية مالحظييية 
االداء العمليييي لمهيييارات اسيييتخدام تطبيقيييات الحوسيييبة السيييحابية، وجييياءت توصييييات البحيييث بضيييرورة 

سيبة السيحابية فيى التيدريس فيى تطبيق البرنامج االلكتروني القائم على الويب السيتخدام تطبيقيات الحو 
 البرامج التدريبية للمعلمين.

    متطلبثثثات اسثثثتخدام الحوسثثثبة السثثثحابية فثثثي 0202دراسثثثةب محمثثثد العتثثثإ  عبيثثثد اليثثثمر )
تثدريس مقثثرر الحاسثثوو مثل ورهثثة نمثثر المعلمثيل  بثثإ الخدمثثة فثي دولثثة الرويثث  واتجاهثثاتهم 

 نحوها.

الحوسيييبة السيييحابية فيييي تيييدريس مقيييرر  هيييدفت الدراسييية  ليييى التعيييرف عليييى متطلبيييات اسيييتخدام
الحاسييوب ميين وجهيية نظيير المعلمييين قبييل الخدميية فييي دوليية الكويييت واتجاهيياتهم نحوهيياز وأييير متغيييري 
النييوع والسيينة الدراسييية فييي ذلييك، واسييتخدمت الدراسيية الميينهج الوصييفي، وتييم جمييع البيانييات ميين خالييل 

ن الطلبيية الييذين يدرسييون مقييرر  ييرق  البييًا و البيية ميي (270اسييتبانة  بقييت علييى عينيية تكونييت ميين )
تييدريس الحاسييوب بكلييية التربييية األساسييية، وأظهييرت النتييائج وجييود اتجاهييات  يجابييية لييدى أفييراد عينيية 
الدراسة نحو استخدام الحوسبة السحابية، وكانت أهم متطلبات استخدامها في تدريس مقرر الحاسيوب 

فييية السييتخدام الحاسييوب فييي التييدريس، تزويييد امييتالك أعضيياء هئييية التييدريس للمعييارف والمهييارات الكا
الطلبييية بعنيييياوين الحسييييابات التييييي يمكييينهم التواصييييل معهييييا ومشيييياركة المسيييتندات ميييين خاللهييييا، تييييوفير 

لمتعلقة باستخدام تطبيقات الحوسبة السيحابية، نشير اليوعي بثهميية وفوائيد  جراءات األمان للحسابات ا
استخدام الحوسبة السحابية في فروق دالة  حصائيًا التعليم. كما أظهرت النتائج وجود بين متوسيطات 
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أفيييراد عينييية الدراسييية حيييول متطلبيييات اسيييتخدام الحوسيييبة السيييحابية فيييي تيييدريس مقيييرر الحاسيييوب تعيييزى 
الح الييذكور، بينمييا ال توجييد فييروق حييول اتجاهيياتهم نحييو اسييتخدام الحوسييبة السييحابية لمتغييير النييوع لصيي

تعزى لمتغير النوع، كما أظهرت النتائج عدم وجود فيروق حيول متطلبيات اسيتخدام الحوسيبة السيحابية 
 .في تدريس مقرر الحاسوب، واتجاهات أفراد عينة الدراسة نحوها تعزى لمتغير السنة الدراسية

 اتجاهثثات معلمثثي الحاسثث  احللثثي نحثثو تطبيقثثات الحوسثثبة 0212يمان المطثثوع  دراسثثة بسثثل )
 السحابية وحاراتهم التدريبية االلزمة الستخدامها

هدفت  لى التعرف على اتجاهات معلمي الحاسب ا للي نحو تطبيقات الحوسبة السيحابية فيي 
وتكونيت عينية الدراسية مين  سيتخدمت الدراسية المينهج الوصيفي المسيحي،االمملكة العربية السيعودية، و 

( معلمًا بمحافظة القويعية. وأظهرت النتائج وجيود اتجاهيات  يجابيية ليدى معلميي الحاسيب االليي 77)
نحو تطبيقات الحوسبة السحابية، كما أظهرت النتائج وجود فيروق ذات داللية  حصيائية فيي اتجاهيات 

غيير المؤهيل العلميي، بينميا ال توجيد معلمي الحاسب االلي نحيو تطبيقيات الحوسيبة السيحابية تعيزى لمت
 فروق تعزى لمتغيري الخبرة وعدد الدورات التدريبية

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

وصًفا لالجراءات التيى اتبعهيا الباحيث مين أجيل تحقييق هيدف البحيث، اذ  الفصليتضمن هذا 
قها ويباتهيييا، تضيييمن وصيييًفا لمجتميييع البحيييث، وعينييية البحيييث، وأداة البحيييث، وكيفيييية التحقيييق مييين صيييد

واالجيراءات التييى اتبعهيا الباحييث فييى تطبييق البحييث، والوسيائل االحصييائية التييى اسيتخدمها فييى تحليييل 
 النتائج.

 أوالً: منهج البحث:

ان اختيار منهج البحث الذى يتبناه الباحث فيى اجيراءات الدراسية، وتحليالتيه ييثتى فيى مقدمية 
فييى اى دراسيية يتحييدد نوعييه تبًعييا لنييوع الدراسيية مراحييل خطييوات البحييث، وان ميينهج البحييث المسييتخدم 

و بيعتها واالهداف التى تهتم بها، واالهداف المراد تحقيقها، فقد استخدم الباحيث المينهج الوصيفى اذ 
انه المينهج المالئيم لطبيعتهيا، واليذى مين خالليه ييتم جميع المعلوميات عين الظياهره) موضيوع الدراسية( 

 .ومن يم وصفها وصًفا كمًيا ونوعياً 
 ثانيًا: مجتمع البحث وعينة البحث   

تمثل مجتميع البحيث فيى معلميي ميدارس المرحلية الثانويية فيى محافظية الفروانيية وقيد بليغ عيدد 
( مدرسية يانويية للبنيات ، 02( مدرسة يانوية مينهم )92بواقع ) 9191/9190المدارس للعام الدراسة 

( معلًميييا 3925الثانوييية بهييذه المييدارس )  ( مدرسيية يانوييية للبنييين وقيييد بلييغ عييدد معلمييى المرحلييية03)



 

  933 

( معلميييية، بعييييد ان حييييدد الباحييييث المجتمييييع 0232( معلًمييييا، و )0312ومعلميييية ، مقسييييمين كيييياألتى )
(  معلميًا ومعلمية، مين مجتميع 031األصلي للبحث، بشكل عشوائيتم اختييار العينية وقيد بليغ عيددهم )

 عينة وجمعها.البحث االصلي، وقد قام بتوزيع االستبانه على أفراد ال
 رابعًا: أداة البحث:

بحسييب  بيعيية البحييث ومسييتلزماتهز ألن اسييتخدام االداة المناسييبة يييؤدي  تحييددان اداة البحييث 
معلمييي المرحليية مييدى وعييى  الييى تحقيييق نتييائج سييليمة، وبمييا أن الدراسيية الحالييية تهييدف التعييرف علييى 

، فيءن االسيتبانة مين أكثير  لتطوير أدائهيم ةلحوسبة السحابيبمدارس الفروانية بدولة الكويت با الثانوية 
أدوات البحيييث المناسيييبة لتحقييييق هيييدف البحيييث للحصيييول عليييى المعلوميييات والخبيييرات فهيييى مييين أكثييير 
ادوات البحييث التربييوي شيييوًعا وانتشيياًرا وتحقيًقييا ألهييداف البحييث أعييد الباحييث، فقييد اشييتملت االسييتبانة 

معوقييات اسييتخدام المعلمييين   -ة السييحابيةعلييى يييالت محيياور تضييمنت )مييدى وعييى المعلييم بالحوسييب
 متطلبات استخدام الحوسبة السحابية فى تطوير أداء المعلمين( -للحوسبة السحابية

 خامًسا:االساليب االحصائية المستخدمة:

 لبيانات االستبانه المقدمة للعينة البحثية. Spssاستخدم الباحث التحليل االحصائي 
 سادًسا: صدق األداة:

أساسي ضرورى يجب توافره فى األداة التى يستخدمها الباحث، وقد قام الباحيث  الصدق شرط
 للتاكد من ذلك من خالل:

 الصدق الماهر :-أ
للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة فى قياس ما وضعت لقياسه تم عرضها على عيدد مين 

الدراسييية بصيييورتها المحكميييين مييين أسييياتذة الجامعييية، وفيييى ضيييوء أرائهيييم قيييام الباحيييث بءعيييداد أداة هيييذه 
 النهائية.

 ـدق االتساق الداخلى:-و
بعد التاكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبيقها ميدانًيا وعلى ضيوء بيانيات 
العينة قام الباحث بحساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث تم حساب 

كييل عبييارة ميين عبييارات االسييتبانة بالدرجيية الكلييية للمحييور الييذي معامييل االرتبيياط بيرسييون بييين درجيية 
ذلك من خالل الجداول التالية والتى توضح ارتباط كل محور من المحاور  ويتضحتنتمي اليه العبارة 

 مع عباراته:
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 (1ردول ر مب
  تنتمي الذي المحور درجة مع انياالستب فقرات من فقرة كلمعامالت ارتباط بيرسون الرتباط 

 بالمحاور الثالثة هيل 
 مستوى الداللة معامإ االرتباط الفقرة المجال مستوى الداللة معامإ االرتباط الفقرة المجال
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اسييتبيان ميدى وعيى المعلميين  بميدارس المرحلية  يتبيين ميين الجييدول السيييابق أن جميييع فقيييرات
الثانوية بمحافظة الفروانية بالحوسبة السحابية وما هى معوقات اسيتخدامها وميا هيى متطلبيات تفعيلهيا 

فقيرة( حققيت ارتبا يات دالية ميع درجية  39المعليمن وقيد اشيتملت االسيتبانة) أداءللمساعدة فى تطوير 
 1011وى داللة المجال الذي تنتميي  لييه عند مست

ا: ثبات األداة:    سادسا
 .الفا كرونباخ للتثكد من يبات أداة الدراسة  مقياساعتمد الباحث على  

 الفصل الرابع 
 عرض النتائج وتفسيرها

يتضيمن هيذا الفصيل النتيائج التيي تيم التوصيل  ليهيا فيي هيذه الدراسية، وذلييك بعييد التحقييق ميين 
بمجاالتيه باسيتخدام األسياليب اإلحصيائية المناسيبة لكيل منهيا، وقيد تييم تفسييير  السؤال الرئيس للدراسة 

 :ومناقشية النتيائج التيي تيم التوصيل  ليهيا فيي ضوء اإل ار النظري والدراسات السابقة
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مييا مييدى وعييى معلميييي المرحليية الثانوييية بمحافظيية الفروانيييية السييتخدام الحوسييبة السييحابية فيييى  -0
 تطوير أدائهم ؟

قام الباحث باستخدام المتوس  الحسابي واالنحييراف المعييياري والييوزن  السؤالشجابة عن هذا ل
 النسيبي السيتجابات أفيراد العينية عليى اسييتبيان الحوسبة السحابية، والجدول التالي يبين ذلك

بة السؤال األول:ما مدى وعى معلمي المرحلة الثانوية بمحافمة الفروانية الستخدام الحوس
 السحابية فى تطوير أدائهم؟

 (0ردول ر مب
 مدى  المتوسط الحسابي واالنحراف المةيار  والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على 

 وعيهم الستخدام الحوسبة السحابية فى تطوير أدائهم ؟
المتوسط  الةبارة الترتي 

 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المةيار  

 1.118 0.80 3.99 لسحابية يساعد في الحصول على المعلومات بشكل أسرعاستخدام الحوسبة ا 1

بالحوسبة السحابية في معرفة نيييييييييواتج اليييييييييتعلم  (PowerPoint )استطيع توظييييف ملفيييات   0
 .المستهدفة

3.96 0.79 1.213 

 3.77 0.75 1.265 (Google Docs)لدى معرفة بالتطبيقيات اليسحابية مثيل   3

 1.135 0.77 3.87 .توفر خدمات الحوسبة السحابية بيئة استخدام مناسبة و منة في المجال التعليمي ٤

 3.87 0.77 1.228 (Dropbox, Box, Sky Drive, ،Google Drive)التخيزين اليسحابى  لدى معرفة بخدمات 0

 1.196 0.73 3.63 لدى معرفة  الفييرق بييين الييسحب العامة والخاصة والهجين 0

استخدام الحوسبة السحابية يجعل تدريس مقرر الحاسوب مواكبًا للتطورات المتسارعة لوسائل  0
 االتصال وتقنية المعلومات

4.26 0.85 1.171. 

 Amazon (Rackspace))معرفة بيالمواقع التيي تقيدم خدمية الحوسييييبة الييييسحابية )لدى  8

،(Vmware)  

3.77 0.75 1.267 

 ,Gmail).معرفة بخيدمات البرييدااللكترونيي التيييي تقيييدم خدمييية الحوسيييبة اليييسحابية لدى  2

Yahoo, Hotmail 

4.02 0.80 1.232 

 Google Music,  Amazon cloud Player, I)لدى معرفة بخييييييدمات الموسيييييييقي السحابية  12

tunes .Cloud ) 

3.87 0.77 1.135 

 Jolicloud) 3.62 0.72 1.195 ا&  ,Google Chrome Os ,معرفة بثنظميييييييية التييييييييشغيل السحابية  لدى  11

( ان المتوسييي  العيييام السيييتجابات أفيييراد عينييية الدراسييية عليييى 9يتبيييين مييين الجيييدول السيييابق رقيييم)
 ثييانوى فييي مييدارس التعليييم ال مثثدى وعثثيهم السثثتخدام الحوسثثبة السثثحابية فثثى تطثثوير أدائهثثممحييور  

( بدرجية 2192 -3129، أن المتوسيطات الحسيابية لهيذا المجيال تراوحيت ميا بيين ) بمدارس الفروانيية 
:  استخدام الحوسبة السحابية يجعل تيدريس مقيرر على( والتي تن  7متوسطة  وقد احتلت العبارة )

ألوليييى فيييي هيييذا الحاسييوب مواكبيييًا للتطيييورات المتسيييارعة لوسيييائل االتصيييال وتقنييية المعلوميييات ،الرتبييية ا
( والتيي تين  00( بينما احتلت العبيارة )01070( وانحراف معياري )2192المجال بمتوس  حسابي )

الرتبية Joliclou ا&  ,Google Chrome Os ,معرفية بثنظمييييييييية التيييييييييشغيل السيحابية  ليدى عليى:  
(  وربمييا يعييود هنيياك 01025( وانحييراف معييياري )3129األخيييرة فييي هييذا المجييال بمتوسيي  حسييابي )
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بمعيرفتهم بالحوسيبة السيحابية وعيدم معيرفتهم الكاملية بانظمية التشيغيل المرتبطية  قصور ليدى المعلميين
بهيييا كيييذلك يقيييافتهم المحيييدودة بثهميييية الحوسيييبة السيييحابية فيييى رفيييع ادائهيييم والتيييى مييين خاللهيييا يمكييينهم 

ت والمعلوميييات ميييع الطيييالب اسيييتخدامها فيييى تشيييغيل تطبيقيييات متعيييددة تسييياعدهم فيييى مشييياركة البيانيييا
كمييا ان بعييه العبييارات السييابقة  ايبتييت وجييود اتجاهييات وزمالئهييم المعلمييين وكييذلك االدارة المدرسييية، 

 يجابية لدى أفراد عينة الدراسية نحيو الحوسيبة السيحابية، حييث تجعيل تيدريس مقيرر الحاسيوب مواكبيًا 
لوصول  لى المعلومات بشيكل أسيرع، كميا للتطورات المتسارعة لتقنية المعلومات، ويمكن من خاللها ا

أن اسيتخدامها فييي التعليييم يييوفر الوقيت والجهييد، باإلضييافة  لييى سيهولة الوصييول  لييى الملفييات المخزنيية 
علييى أن خييدمات الحوسييبة ، وهييذا مييا اكدتييه بعييه الدراسييات علييى السييحابة فييي أي وقييت وأي مكييان

والتواصيييل بيييين الطيييالب وبعضيييهم ميييع السيييحابية فيييي التعلييييم تسييياعد فيييي حيييل المشيييكالت التعليميييية، 
 اختالف أماكنهم لتحقيق أهداف محددة بثقل وقت وتكلفة ومن أي حاسوب أو جهاز نقال.

السثثؤال الثثثاني: مثثا معو ثثات اسثثتخدام الحوسثثبة السثثحابية لثثدى معلمثثى المرحلثثة الثانويثثة 
 بمحافمة الفروانية؟

 (  3ردول ر مب 

المعو ات وزن النسبي الستجابات أفراد العينة على المتوسط الحسابي واالنحراف المةيار  وال
 استخدام الحوسبة السحابية لديهم 

المتوس   العبارة الترتيب
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

عييدم قناعيية المييعلمين  باستخدام الحوسبة السحابية  وارتبا ها  بنواتج التعلم  0
 لمادتهم

3.61 70.3 1.51 

ومنهيييييا ) web 3٫1فيييي التعاميييل ميييع تقنييييات الجييييل الثاليييييث للوييييييب) قيييصور 9
 الحوسبة السحابية في العملية التعليمية

3.60 70.01 1.50 

 1.50 70.01 3.60 صعوبة الوصول  لى المعلومات عنيد وجيود  عطل في الموقع أو شبكة االتصال 3

(:حييث تفيرف الحوسييبة الييسحابية االعتميياد التييام علييى  التبعية ) فقيدان اليسيطرة 2
 ميزودي الخدميية فييي كييل شيييء يخييصهم كون السحابة بيئة مغلقة برمجياً 

3.72 73.2 1.51 

اتيييصال دائيييم وسيييريع باإلنترنيييت،  اسيييتخدام الحوسيييبة اليييسحابية يتطليييب وجيييود 5
 ييييييييوافر االنترنييييييييت احييييييييدى المشكالت الرئيسة في الدول الناميةومييييييييشكلة ت

3.68 71 1.50 

قلة المرونة حيث ال تزال خدمية الحوسيبة اليييسحابية هيييير قيييادرة عليييى تيييوفيركيييل  2
 حاجيات الميستخدم، فقيد يحيدت فقيدان للبيانات عند تحديث األنظمية والبرمجييات

 للسحابة

3.61 70.3 1.51 

 1.41 67.00 3.19 روتينية المعلمين وعدم الرغبة فى مواكبة التجديد التطوير 7

 1.50 70.00 3.59 جمودية القرارات المرتبطة بالتطوير واسخدام التكنولوجيا 2

عدم وجود متخصصين فى شبكة المعلومات يساعد فى استمرار العمل بالحوسبة  2
 السحابية

4.11 76.6 1.56 

 1.58 84.2 4.31 عدم قناعة اصحاب القرار بالحوسبة السحابية 01

 0.580 84.01 4.30 ضعف الدعم المالى الخا  بالتطور التكنولوجي 00
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( ان المتوسييي  العيييام السيييتجابات أفيييراد عينييية الدراسييية عليييى 3يتبيييين مييين الجيييدول السيييابق رقيييم)
   وية بمحافظة الفروانية فى تطبيق الحوسبة السيحابية، محور  معوقات التى تواجه معلمى المرحلة الثان

( بدرجية متوسيطة  وقيد احتليت 2130 -3102تراوحت ما بيين ) المجالأن المتوسطات الحسابية لهذا 
،الرتبية األوليى فيي  عدم  ناعة اـحاو القرار بالحوسثبة السثحابية( والتي تن  عليى:  01العبارة )

( والتي تن  7( بينما احتلت العبارة )0152وانحراف معياري )( 2130هذا المجال بمتوس  حسابي )
(  روتينيية 0120( وانحيراف معيياري )3102على:  ،الرتبة األخيرة في هذا المجيال بمتوسي  حسيابي )

 المعلمين وعدم الرغبة فى مواكبة التجديد التطوير.
يم الثانوى السؤال الثال  متطلبات استخدام الحوسبة السحابية لمعلمى مدارس التعل

 بمحافمة الفروانية(
 ( ٤ردول ر مب 

استجابات افراد العينة على عبارات المحور الثال   متطلبات استخدام الحوسبة السحابية لمعلمى 
 بمحافمة الفروانية( مدارس التعليم الثانوى 

 االنحراف المعياري  الوزن النسبي المتوس  الحسابي العبارة الترتيب

 1.04 70.3 3.61 استخدام الحوسبة السحابية فى التعليمنشر الوعى باهمية  0

 1.08 71.0 3.64 عمل دليل  رشادي الستخدامات  الحوسبة السحابية فى التعليم 9

ضرورة امتالك المعلمين  للمعارف والمهارات الكافية الستخدام  3
 .الحاسوب في التدريس

3.60 70.0 1.04 

تعليمية بحيث تتوافق مع اعداد مقررات الحاسوب والبرامج ال 2
 متطلبات استخدام الحوسبة السحابية

3.72 73.2 1.05 

توفير الدعم المالي إلنشاء البنية التحتية )أجهزة حساسوب، دفع  5
 .االشتراكات إلنشاء حسابات رسمية باسم المدرسة 

3.59 70.00 1.03 

عقد دورات تدريبية للمعلمين  لتصميم االختبارات وتصحيحها  2
 ستخدام الحوسبة السحابية ونشرها عبر السحابةبا

4.28 84.00 1.17 

 1.22 83.6 4.21 تبني المدارس الثانوية خدمة الحوسية السحابية على أجهزتها 7

 1.16 76.6 4.11 توفير المواد الالزمة الستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية 2

 1.18 76.9 4.12 ثاتها.متابعة كل ما هو جديد فى استخدام التطبيقات وتحدي 2

 1.23 77.00 4.16 استخدام سحب مجتمعية تحت مظلة وزارة التعليم 01

( ان المتوسييي  العيييام السيييتجابات أفيييراد عينييية الدراسييية عليييى 2يتبيييين مييين الجيييدول السيييابق رقيييم)
 ،بمحافمثة الفروانيثة مثدارس التعلثيم الثثانوى متطلبات استخدام الحوسبة السحابية لمعلمثى محيور  

( 2( ، وقييد احتلييت العبييارة )2192 -3152المتوسييطات الحسييابية لهييذا المجييال تراوحييت مييا بييين )أن 
والتي تن  عليى: عقيد دورات تدريبيية للمعلميين  لتصيميم االختبيارات وتصيحيحها باسيتخدام الحوسيبة 

( وانحييراف 2192السييحابية ونشييرها عبيير السييحابة ،الرتبيية األولييى فييي هييذا المجييال بمتوسيي  حسييابي )
( والتيييي تييين  عليييى:  تيييوفير اليييدعم الميييالي إلنشييياء البنيييية 5( بينميييا احتليييت العبيييارة )0107يييياري )مع

التحتية )أجهزة حساسوب، دفع االشتراكات إلنشاء حسابات رسيمية باسيم المدرسية ،الرتبية األخييرة فيي 
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( ، وهييييذا مييييا اكدتييييه العديييييد ميييين 0113( وانحييييراف معييييياري )3152هييييذا المجييييال بمتوسيييي  حسييييابي )
دراسات السابقة بثن هنييياك متطلبات الستخدام الحوسبة السحابية في التعلييم منهييا: أن تييوفر  دارات ال

التعليييييييم المييييييوارد الالزمييييية السيييييتخدام الحوسيييييبة السيييييحابية، تيييييوفير المعرفييييية الكافيييييية ليييييدى المعلمييييييين 
التحتيية االلزمية السيتخدام  السيتخدامات تقنية الحوسبة السحابية، وتوفير التمويل الكافي إلنشياء البنيية

الحوسيييبة السيييحابية. ايضا من متطلبيييات اسيييتخدام الحوسيييبة تخصي  للمنظمييات التعليمييية السيحابية 
في التعلييم منهييا: اسييتئجار بنييية تحتييية متكامليية عليى مسيتوى و نيي، تيوفير منصيات تعليميية خاصية 

وسيييبة السيييحابية تكيييون متاحييية لجمييييع المؤسسيييات التعليميييية، بتطيييوير ونشيييير التطبيقييييات التعليمييييية للح
تحييت مظليية وزارة التعليييم لخدميية لاهييراف التعليمييية والبحثييية، باإلضييافة  مجتمعييةواسيتخدام سحب 

 لييى تييدريب الكييادر التعليمييي علييى توظيييف خيييدمات الحوسيييبة السيييحابية فيييي التعلييييم، أهمييية امييتالك 
أصيحاب القيرار فيي مؤسسيات التعلييم الفهيم العمييق للحوسيبة السيحابية، والتثكيد مين أن البنيية التحتييية 

 .القائمية للمؤسسية تكميل الخدمات القائمة على السحابة
السؤال الرابع:ما التصور المقتري لتحقيق فاعلية استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية فى 

 المرحلة الثانوية بمحافمة الفروانية؟تطوير أداي معلمى 
إ اليه البح  نستعرض التصور المقتري مل خالل المحاور االتية:  فى ووي ما تـو

 : أوالا: أهداف التصور المقتري
يهييدف التصيييور المقتيييرح اليييى تفعيييل خيييدمات الحوسيييبة السيييحابية ميين خيييالل تيييدريب المعلميييين 

دريسييية لهييم بشييكل أكثيير سييرعة وأمييان وأقييل جهييد، ممييا الت االعمييالوكيفييية االسييتفادة منهييا فييى انجيياز 
 يؤدى الى رفع مستوى جودة العمل واألداء.

 ثانياا: المنطلقات الرئيسية للتصور المقتري: ينطلق التصور المقتري مل مرترزان رئيسان:
ل  الى عدة نتائج منها:  بأ( نتائج الدراسات السابقة: والتى تـو

لسييحابية للمعلميييين لمييا يقدميية ميين خييدمات سييريعة ومباشيييرة تبنييى وتوظييي، تقنيييات الحوسييبة ا
ميين ابييرز تطبيقييات الحوسييبة السييحابية  Googl Drive دراييي،وبجييودة عالييية، ان خييدمات جوجييل 

المسيتخدمة فيى خيدمات المعلومييات، ان ابيرز المعوقيات السيتخدام الحوسييبة السيحابية هيى المشييكالت 
ضييرورى لمؤسسييات التعليييم ، سييهولة اسييتخدام تطبيقييات  التقنييية، ان تطبيييق االدارة االلكترونييية اصييبح

الحوسبة السحابية من الطالب والمعلمين ومساهمتها فيى تكيوين وجهية نظير ايجابيية تيؤدى اليى زييادة 
 الدافعية نحو التعلم والعمل التعاوني.

 بو( نتائج الدراسة الميدانية:
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 ألتى:فقد جاءت أبرز نتائج الدراسة الميدانية تبًعا لمحاورها كا
اظهيييرت نتيييائج االسيييتجابة لمعلميييى المرحلييية الثانويييية حيييول ميييدى معيييرفتهم بتطبيقيييات الحوسيييبة 

ميين مهييارات اسييتخدام هييذه التطبيقييات يرجييع ذلييك الييى خلفييية المعلمييين عيين  متوسييطةالسييحابية بدرجيية 
مهيييارات اسيييتخدام تطبيقيييات الحوسيييبة السيييحابية وان ليييديهم مسيييتوى مييين المهيييارات يحتييياج اليييى تنميتيييه 

ليذا مين الضيروري توعيية المعلميين والطلبية حيول أهميية اسيتخدام طريقة تتناسب مع قدراتهم العمليية، ب
ضييرورة امييتالك  ،الحوسييبة السييحابية فييي العملييية التعليميية، ودورهييا فييي تحقيييق العديييد ميين األهييداف

ة بعنيياوين أهمييية تزوييد الطلبي ،المعلميين للمعيارف والمهيارات الكافييية السيتخدام الحاسيوب فيي التييدريس
الحسيابات التييي يمكيينهم التواصييل معهييا ومشيياركة المسييتندات ميين خاللهييا، فقييد اكييدت نتييائج اسييتجابات 

 عينة البحث على وجود معوقات الستخدام الحوسبة السحابية تحد من فاعليتها.
 : ثالثاا: مبررات التصور المقتري

ليية الثانوييية بمييدارس المرحليية يييثتى التصييور انطالًقييا ميين الحاجيية لتطييوير االداء لمعلمييى المرح
الثانوييية بمحافظيية الفروانييية والتييى اتييت بييه نتييائج البحييث، وجييود معيقييات السييتخدام تطبيقييات الحوسييبة 
السحابية، نيدرة اليدروات التدريبيية لتنميية مهيارات تطبييق الحوسيبة السيحابية، عيدم قناعية بعيه القيادة 

سييرية المعلومييات وأمنهييا، المخيياوف االمنييية  بثهمييية الحوسييبة السييحابية، عييدم وجييود ضييمانات لحماييية
 من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ، التخوف من مشكالت انقطاع االتصال باالنترنت.

 :رابعاا: حلية تنفيذ التصور المقتري
التنسيييق مييع الجهييات المختصيية لتنفيييذ بييرامج تطييوير مهنييي تقنييي فييى مجييال توظييي، الحوسييبة 

الثانوييية، تحديييد واعتميياد مجموعيية ميين التطبيقييات الحوسييبة السييحابية  السييحابية موجييه لمعلمييى المرحليية
لتفعيلها بين المعلمين فى المدارس، تيوفير البنيية التحتيية الالزمية لهيا، اسيتثمار الكفياءات المتيوفرة فيى 
المدارس لتطوير المعلمين فى مجال الحوسبة السحابية، اقامة دورات تدريبية للمعليمن باستمرا، اتباع 

ليب تثقيفية توعوية للتعري، بخدمات الحوسبة السحابية ودورهيا فيى تطيوير اداء المعلميين ، تبنيي اسا
 سياسات التشجيع والتحفيز للمعلمين.
ا: متطلبات التصور المقتري:  خامسا

 بناء على نتائج الدراسة يمكن حصر المتطلبات فيما يلي:
حوسيبة السيحابية للمعلميين، تنفييذ بيرامج تبني برامج تثقيفيية لزييادة اليوعى باهميية اشسيتخدام ال

دورات تدريبيية فيى مجيال الحوسيبة السيحابية، زييادة المخصصيات الماليية  تتضيمنتطوير مهنيي تقنيى 
لتنفيذ الدورات والبيرامج التدريبيية، تطيوير البنيية التحتيية لالزمية لالسيتخدام االمثيل ، تيوفير الضيمانات 
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نظمية االداريية اليى تيدعم التعيامالت االلكترونيية مين خيالل لحماية سيرية وامين المعلوميات، تطيوير اال
 الحوسبة السحابية، ايجاد سياسات وقوانين تتيح التعامل بالحوسبة السحابية كوسيلة ادارية رسمية.

 توصيات البحث   

 من خالل النتائج التى تم التوصل اليها فءن الباحث يوصى باآلتي:
البرامج التدريبية الى تصميم برامج تدريبية قائمة على بعيه توجيه اهتمام القائمين على انتاج  -0

 تطبيقات الحوسبة السحابية.
العمل على توعية معلمى المرحلة الثانوية بضرورة استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لما لهيا -9

 من مميزات متعددة.

سيتخدام تطبيقيات  قامة دورات متخصصة الكسياب معلميي المرحلية الثانويية مهيارات أساسيية ال-3 
 الحوسبة السحابية.

تشيييجيع المعلميييين عليييى المشييياركة بنيييدوات علميييية وتكنولوجيييية وتقيييديم األبحيييات للتطيييوير مييين  - 2
 أدائهم .

 .مان للحسابات المتعلقة باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابيةألأهمية توفير  جراءات ا -5

تتوافيييق ميييع متطلبيييات اسيييتخدام الحوسيييبة  عيييداد مقيييررات الحاسيييوب والبيييرامج التعليميييية بحييييث -2 
 السحابية.

التثكيد على أهمية توفير البنية التحتية االلزمة الستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في العملية -7
 التعليمية على وجه العموم، وفى تدريس المقررات المنهجية على وجة الخصو .

 مقترحات البحث  

ية تسييياهم فيييى وضيييع حليييول ومعالجيييات عمليييية االرتقييياء  يقتيييرح الباحيييث اجيييراء دراسيييات مسيييتقبل
 بالخدمة التعليمية منها:

 جيييراء دراسيييات وبحيييوت حيييول أيييير الحوسيييبة السيييحابية عليييى التحصييييل وبقييياء أيييير اليييتعلم ليييدى  -0
  .الطالب في المقررات الدراسية المختلفة

لم التشياركي ليدى  جيراء دراسيات وبحيوت حيول دور الحوسيبة السيحابية فيي تنميية مهياارت اليتع -9
  . الب مقرر  رق تدريس الحاسوب

 جييراء دراسييات وبحييوت حييول الحوسييبة السييحابية مييع عينييات أخييرى تختلييف عيين عينيية الدراسيية  -3
 الحالية.
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