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سعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

تعّرف تطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية.  

ــم الّصــف بكليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق بتطبيقــات الحوســبة الســحابية     تعــّرف درجــة تنــّور طلبــة معلّ

.Web2.0 ــب ــي للوي ــل الثان ــى الجي التشــاركية المعتمــدة عل

 تحديــد الفــروق فــي درجــة تنــّور طلبــة معلـّـم الّصــف بكليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق، بتطبيقــات الحوســبة   

الســحابية التشــاركية المعتمــدة علــى الجيــل الثانــي للويــب Web2.0 ، تبعــاً لمتغيــرات )الجنــس، الشــهادة 

الثانويــة(.

ــة  ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ــف ف ــم الص ــة معلِّ ــن طلب ــة م ــاً وطالب ــن )158( طالب ــة م ــة الدراس ــملت عين     ش

دمشــق، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وكانــت أداة الدراســة اســتبانة تضّمنــت تطبيقــات الحوســبة 

الســحابية التشــاركية، كمــا اســتخدم الباحــث األســاليب االحصائيــة اآلتية )اختبــار Student’s t-test، المتوســط 

الحســابي للحكــم علــى درجــة التنــّور( للوصــول إلــى النتائــج.

توّصل البحث إلى النتائج اآلتية: 

تحديد قائمة بتطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية بلغ عدد بنودها )22( بنداً. 

 إّن درجــة تنــّور طلبــة معلّــم الصــف بكليــة التربيــة بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية، جــاءت ضعيفــة ــ

علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة، حيــث بلــغ المتوّســط الحســابي )1.61(، وهــذا المســتوى يقــع ضمــن المحــور 

األول مــن المعيــار المعتمــد. 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوّســطات درجــات أفــراد العينــة، فيمــا يتعلّــق بدرجــة تنّورهــم ــ

بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية تبعــاً لمتغيــرات )الجنــس، الشــهادة الثانويــة(.

الكلمات المفتاحية: طلبة معلِّم الصف، تطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية، الجيل الثاني للويب.

الملخص:
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The aim of the research is to achieve the following goals:

  Recognize Participatory Cloud computing apps

  Recognize the degree of class teacher students literacy in Participatory 
Cloud computing apps 

  Identify the differences between the mean scores of class teacher students 
with regard to their degree of literacy in Participatory Cloud computing apps 
due to these variables (gender- secondary school certificate(.

 The sample consisted of (158( class teacher students at the Faculty of 
Education، Damascus university. The descriptive analytical approach was used 
in this study. The researcher designed a questionnaire which represents 
Participatory Cloud computing apps. Also، the means and Student’s t- test were 
used to test the hypotheses of the study.

This study revealed the following results:

- Identify a list of participatory cloud computing apps، its items were (22(.

- The degree of class teacher students literacy in participatory cloud computing 
apps was low، the mean regard (m= 1،61( which was the first category as 
compared the adopted categories.

- There is not statistically significant differences between the mean scores 
differences between of class teacher students with regard to their degree of 
literacy in participatory cloud computing apps due to these variables (gender- 
secondary school certificate(.

Key words: Class teacher students، participatory cloud computing apps،

Web2.0.
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ــاً متســارعاً، أصبــح معــه الوصــول  ــة، وانفجــاراً معلوماتي ــة هائل ــة رقمي ــوم ثــورة تكنولوجي ــم الي     يشــهد عال

إلــى المعلومــات مطلبــاً أكاديميــا،ً بــل مجتمعيــاً ُينــادى بــه إلشــباع حاجــات األكاديمييــن والباحثيــن ؛  وال شــّك 

فــي أّن الثــورة الرقميــة انبثقــت عــن العالــم اإللكترونــي الــذي أحــدث العديــد مــن التغيــرات التكنولوجيــة والثقافيــة 

واالجتماعيــة وغيرهــا مــن جوانــب الحيــاة المتعــّددة. ومــع هــذه التغييــرات كان ال بــّد للتعليــم الــذي يعــّد بوابــة 

ــم  ــم وتعلّ ــذي يجعــل مــن تعلي ــدر ال ــا بالق ــا، وأن يوّظفه ــاء، مــن أن يســتفيد مــن هــذه التكنولوجي ــر والبن التطوي

الطلبــة أســهل وأســرع، ويجعلهــم قادريــن علــى التفاعــل والمشــاركة، وال ســّيما مــع ظهــور التعلّــم اإللكترونــي 

ــكال  ــق وأش ــرات بطرائ ــاب الخب ــي اكتس ــن ف ــاعد المتعلّمي ــكل يس ــة، بش ــة التعليمي ــدم العملي ــي تخ ــه الت وأدوات

مختلفــة. وبذلــك ظهــرت مفاهيــم جديــدة كان منهــا: الصفــوف اإللكترونيــة، المقــّررات اإللكترونيــة، التعلـّـم القائــم 

علــى الويــب والتعلّــم اإللكترونــي. وبفضــل ظهــور الجيــل الثانــي مــن الويــب Web2.0، ظهــر مفهــوم الجيــل 

الثـــاني للتعلّـــم اإللكــــتروني E-Learning 2.0 الـــذي يعـتمد على توظيـــف تقنيات Web2.0 في الممارسات 

التطبيقيــة للتعليــم.

    ومــع التقــّدم المســتمّر فــي تكنولوجيــا التعلـّـم اإللكترونــي، واالنتقــال إلــى مــا يســّمى بعصر الحوســبة الســحابية، 

واســتجابًة لدواعــي التطويــر والتغييــر، تزايــد االهتمــام بتوظيــف التقنيــات الرقميــة الحديثــة المتمثلــة فــي أدوات 

ــم إلنجــاز عمــل  ــم اإللكترونــي، لمــا تمتــاز بــه هــذه التقنيــات مــن توظيــف لجهــود كّل متعلِّ الجيــل الثانــي للتعلّ

يعــّم نفعــه علــى الفريــق  مــن دون التقّيــد بالمــكان والزمــان ، وســاعدت فــي التفاعــل اإليجابــي بيــن المتعلّميــن 

ــو  ــون نح ــام التربوي ــه اهتم ــت، فتوّج ــر اإلنترن ــاد عب ــم واإلرش ــه الدع ــت ل ــم فأتاح ــن دور المعلِّ ــرت م ، وغّي

ــماعي . فقــد  ــل االجتــ ــعلّمين للتفاعـ ــة المتــ ــه الحوســبية ، نظــراً لحاجــ ــم اإللكترونــي التشــاركي وتطبيقات التعلّ

أوضـــح داونــز )Downes،2006، 5( أّن الســمـــة االجتماعيــة والتشــاركية تمّيز تطبيقات الحوســبة الســحابية 

ــل  ــن للتفاع ــام المتعلِّمي ــة أم ــح الفرص ــه يتي ــي، إذ أّن ــم اإللكترون ــن التعل ــي م ــل الثان ــا الجي ــاركية بوصفه التش

االجتماعــي والمشــاركة الجماعيــة، مــن أجــل بنــاء البنيــة المعرفيــة الجديــدة بشــكل يســمح بالتعلُّــم المســتمّر القائــم 

علــى اســتخدام التقنيــة ووســائل االتصــاالت الحديثــة.

ــن  ــّد م ــح الب ــاً، أصب ــاً ومهني ــه أكاديمي ــرن الحــادي والعشــرون وتأهيل ــم الق ــة إعــداد معلّ ــي ظــل حتمي       وف

تزويــده بالمعــارف والمهــارات والخبــرات التقنيــة التربويــة وتطويــر أدائــه، وتدريبــه علــى دمــج المســتحدثات 

التكنولوجّيــة فــي عمليــات التواصــل والتعليــم، وال ســّيما فيمــا يتعلّــق بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية. 

1- مقدمة:



5

ــا  ــي تتيحه ــم الت ــدة للتعلّ ــرص الجدي ــى الف ــري، 2016، 29( ضــرورة النظــر إل ــه والجزائ ــد الل ــد )العب إذ يؤّك

التكنولوجيــا، والتــي تتجــاوز البرمجيــات والصفــوف الدراســية إلــى فضــاء تعليمــي شــخصي لــكّل متعلـّـم، حيــث 

بــات إتقــان المهــارات المعلوماتيــة مــن المتطلبــات األساســّية فــي برامــج إعــداد المعلّميــن، وذلــك لتمكينهــم مــن 

أداء األدوار المناطــة بهــم مســتقبالً، والتــي مــن أبرزهــا هــو دمــج المتعلّميــن فــي البيئــات التكنولوجّيــة )عســيري 

ــا، 2011، 101(.  والمحي

ــادة مــن التطــّورات  ــن، كان عليهــا اإلف ــة هــي المســؤولة عــن إعــداد المعلِّمي ــات التربي ــاً مــن أن كلي    وانطالق

ــر العمــل التربــوي  ــاج ثــروة بشــرية تســهم فــي تطوي ــى إنت ــم، والعمــل عل ــا التعلي ــة فــي مجــال تكنولوجي الهائل

علــى األصعــدة كافــة؛ وبمــا أن تطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية هــي إحــدى مفــرزات ثــورة تكنولوجيــا 

ــة مــن  ــة التربي ــي كلي ــن ف ــة/ المعلِّمي ــّد للطلب ــوي، كان الب ــدان الترب ــي المي ــرة ف المعلومــات واالتصــاالت المؤّث

امتــالك المعرفــة العلمّيــة بهــذه ليكونــوا متنوريــن بهــا فــي ضــوء التطــّور التكنولوجــي الكبيــر، وقادريــن علــى 

ــم  ــة معلِّ ــّور طلب ــى درجــة تن ــذا جــاء هــذا البحــث بقصــد التعــّرف عل ــم . ل ــل فــي التعلي توظيفهــا بالشــكل األمث

ــة فــي جامعــة دمشــق بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية. ــة التربي الّصــف بكلي
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ينبع اإلحساس بمشكلة البحث من مصادر عّدة يمكن توضيحها في النقاط اآلتية:

    ضــرورة اســتخدام التعلُّــم اإللكترونــي بمنظومتــه المتكاملــة فــي بيئــة التعلّــم، نتيجــة الحاجــة إلــى التطويــر ــ

ــم اإللكترونــي،  ــي للتعلّ ــل الثان ــة، والســيما مــع ظهــور الجي ــة بعناصرهــا كاف ــة التعليمي النوعــي فــي العملي

وتزايــد االهتمــام بالحوســبة الســحابية وتطبيقاتهــا التشــاركية، والتوّجهــات الحديثــة التــي تدعــو إلــى تحويــل 

ــم النصيــب  العمليــة التعليميــة مــن عمليــة يحكمهــا قطــٌب واحــد إلــى عمليــة تعاونيــة تشــاركية يكــون للمتعلِّ

األكبــر فيهــا. 

ــر االجتماعــي )2009( ــ ــات االتصــال والتغي ــة ، إذ أوصــى مؤتمــر تقني ــات المؤتمــرات ذات الصل     توصي

بضــرورة دمــج تطبيقــات الجيــل الثانــي للويــب Web2.0 وكذلــك البرمجيــات االجتماعيــة فــي بيئــات التعلُّــم 

ــم اإللكترونــي )2013( أوصــى بضــرورة تشــجيع البحــث  اإللكترونــي ، والمؤتمــر اإلقليمــي الثالــث للتعل

العلمــي فــي مجــاالت التعلّــم اإللكترونــي وتأثيراتهــا وعوامــل نجاحهــا ، كمــا دعــا المؤتمــر الدولــي الثانــي 

للجمعيــة العمانيــة لتقنيــات التعليــم )2013( إلــى تقديــم مزيــد مــن الدعــم والتشــجيع للمعلِّميــن والطلبــة لفهــم 

المســتجدات التربويــة لتقنيــات التعلّــم والحوســبة الســحابية التشــاركية، وتطبيقاتهــا. 

    توصيات العديد من الدراسات المتعلقة بالموضوع، فقد أوصت دراسة كّل منــ

)Cappos & et.al،2009(،)He & et.al،2011(،)Bansal & et.al،2012(،)شــريف آخــرون،   

ــاب  ــم واكتس ــي التعلي ــحابية ف ــبة الس ــاً للحوس ــة مجان ــوارد المتاح ــن الم ــتفادة م ــرورة االس 2013(، بض

المعــارف والمهــارات الالزمــة للتعامــل معهــا. 

    الرجــوع إلــى المقــّررات ذات الصلــة بتكنولوجيــا التعليــم ، إذ تبّيــن أّنهــا بصورتهــا الحالّيــة قاصــرة علــى ــ

إكســاب الطلبــة التقنيــات الالزمــة لالندمــاج فــي منظومــة التعلـّـم اإللكترونــي بشــكل عــام والتعلـّـم اإللكترونــي 

التشــاركي بشــكل خــاص وذلــك بعــد تخّرجهــم ، حيــث أّن محتواهــا يخلــو مــن المعــارف والمهــارات الخاصــة 

ــي  ــة ف ــب Web2.0، متضّمن ــي للوي ــل الثان ــى الجي ــات الحوســبة الســحابية التشــاركية المعتمــدة عل بتطبيق

ــى  ــز عل ــا يرّك ــا أّن معظمه ــب Web1.0، كم ــل األول للوي ــى الجي ــة إل ــات المنتمي ــا التقني ــض جوانبه بع

المعــارف النظريــة أكثــر مــن التركيــز علــى الجانــب العملــي.

   انطالقــاً مــن ذلــك كلّــه ونظــراً لمــا أّكدتــه العديــد مــن المؤتمــرات والدراســات والبحــوث التربويــة، وتماشــياً 

ــة التغيــرات  ــة الســورّية فــي التحديــث والتطويــر، ومواكب ــة العربّي ــة فــي الجمهورّي مــع توّجهــات وزارة التربي

2- مشكلة البحث:
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العلميــة والتكنولوجيــة مــن خــالل مشــروعها الهــادف إلــى دمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم، ســعى الباحــث إلــى 

إجــراء هــذا البحــث ليكــون مؤّشــراً علــى تعــّرف درجــة تنــّور طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق بتطبيقــات 

الحوســبة الســحابية التشــاركية. 

وعليه فإّن مشكلة البحث تكمن في اإلجابة عن السؤال اآلتي:

مــا درجــة تنــّور طلبــة معلِّــم الّصــف بكليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية 

المعتمــدة علــى الجيــل الثانــي للويــب Web2.0؟

 تكمن أهمية البحث في النقاط اآلتية:

ــى دمــج  ــة الســورّية ومشــروعها الهــادف إل ــة العربّي ــي الجمهورّي ــة ف 3-1 - يّتفــق مــع توّجهــات وزارة التربي

ــم. ــا فــي التعلي التكنولوجي

3-2 - قــد يوّفــر مقياســاً لقيــاس درجــة تنــّور طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق بتطبيقات الحوســبة الســحابية 

التشــاركية فــي أثنــاء إعدادهــم، وكذلــك للمعلِّميــن فــي أثنــاء الخدمة.

3-3 - يُّعّدمــن األبحــاث األولــى علــى المســتوى المحلـّـي فــي حــدود علــم الباحــث التــي اختصــت بتنــاول جانــب 

مهــّم فــي مجــال تكنولوجيــا التعليــم، وهــو تطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية، والتــي ينبغــي علــى طلبــة 

معلِّــم الّصــف أن يكونــوا متنّوريــن بهــا انطالقــاً مــن دورهــا الفّعــال فــي العمليــة التعليمّيــة التعلّمّيــة.

3-4 - مــا قــد يترّتــب عليــه مــن نتائــج يمكــن أن تفيــد أصحــاب القــرار والقائميــن علــى تطويــر برنامــج إعــداد 

المعلميــن.

4- أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تعّرف:

4-1 - تطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية.

ــحابية  ــبة الس ــات الحوس ــق بتطبيق ــة دمش ــي جامع ــة ف ــة التربي ــف بكلي ــم الّص ــة معلِّ ــّور طلب ــة تن 4-2 - درج

.Web2.0 التشــاركية المعتمــدة علــى الجيــل الثانــي للويــب

4-3 - تأثيــر المتغيــرات اآلتيــة )الشــهادة الثانويــة، الجنــس( فــي درجــة تنــّور طلبــة معلــم الّصــف بكليــة التربيــة 

فــي جامعــة دمشــق بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية.

3- أهمية البحث:
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4-4 - المقترحــات الالزمــة )فــي ضــوء نتائــج البحــث( لتطويــر المعــارف العلميــة والعمليــة المتعلّقــة بتطبيقــات 

الحوســبة الســحابية التشــاركية لــدى طلبــة معلِّــم الّصــف بكليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق.

5-1 - المتغّيرات المستقلّة:

الشهادة الثانوية )علمي، أدبي(.

الجنس )ذكور، إناث(.

5-2 - المتغّيرات التابعة: التنّور في مجال تطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية.

6-أسئلة البحث:

6-1 - ما تطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية؟

ــم الّصــف بكليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق بتطبيقــات الحوســبة الســحابية  6-2 -  مــا درجــة تنــّور طلبــة معلِّ

ــل الثانــي للويــب Web2.0؟ ــى الجي التشــاركية المعتمــدة عل

6-3 -  مــا تأثيــر المتغّيــرات )الشــهادة الثانويــة، الجنــس( فــي درجــة تنــور طلبــة معلّــم الصــف بكليــة التربيــة 

فــي جامعــة دمشــق بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية المعتمــدة علــى الجيــل الثانــي للويــب Web2.0؟

تّم اختبار الفرضيات عند مستوى الداللة )0،05):

ــم  ــة تنّوره ــي درج ــة البحــث ف ــراد عين ــات أف ــن متوســطي درج ــة بي ــة إحصائّي ــرق ذو دالل ــد ف 7-1 - ال يوج

ــاث(.  ــور، إن ــس )ذك ــر الجن ــى متغّي ــزى إل ــاركية تع ــحابية التش ــبة الس ــات الحوس بتطبيق

ــي درجــة تنّورهــم  ــة البحــث ف ــراد عين ــن متوســطي درجــات أف ــة بي ــة إحصائّي ــرق ذو دالل 7-2 -  ال يوجــد ف

ــي(. ــي، أدب ــة )علم ــهادة الثانوي ــر الش ــى متغّي ــزى إل ــاركية تع ــبة الســحابية التش ــات الحوس بتطبيق

8-مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية:
 

8-1 - الحوســبة الســحابية: »مصطلــح لتقديــم الحوســبة كخدمــة بــدالً منهــا كمنتــج، حيــث يتــّم توفيــر المــوارد 

المشــتركة، والبرمجيــات والمعلومــات كمنفعــة عبــر الشــبكة، وتتضّمــن تطبيقــات ســحابية تســّخر المــوارد وتقــوم 

7-فرضيات البحث:

5-متغّيرات البحث:
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بتوزيــع التطبيقــات وتوفيــر الطاقــة فــي التخزيــن والتجهيــز للمســتخدمين، مّمــا يســمح لمؤّسســات التعليــم بتوفــر 

الوصــول لهــذه التطبيقــات بأقــّل تكلفــة وجهــد، ممــا يســمح لهــا بالتركيــز علــى األداء التعليمــي«

.(Cisco Networking Academy،2011(

ــة  ــن الخاص ــاحة التخزي ــة ومس ــل المعالج ــى نق ــد عل ــّورة تعتم ــة متط ــا: تقني ــاً بأّنه ــث إجرائي ــا الباح   ويعرفه

ــت،  ــق اإلنترن ــن طري ــه ع ــّم الوصــول إلي ــاً يت ــازاً خادم ــّد جه ــي تع ــحابة، والت ــى الس ــوب إل بالحاس

لميــن والمتعلِّميــن التعــاون والتشــارك فــي إنتــاج المعرفــة،  متضّمنــة مجموعــة مــن التطبيقــات التــي تتيــح للمعِّ

متجاوزيــن بذلــك حــدود الزمــان والمــكان.

8-2 -  التشــارك اإللكترونــي: »التشــارك مــن خــالل اســتخدام التقنيــات واألدوات والبرامــج اإللكترونيــة بيــن 

مجموعــة األفــراد فــي ســياق تعليمــي محــّدد بهــدف إنجــاز مهمــة تعليميــة مشــتركة« )عبــد العزيــز والهنــدال، 

2015، ص6).

   ويعّرفــه الباحــث إجرائيــاً بأنــه: منظومــة مــن العمليــات واالجــراءات الديناميكيــة، تحــدث بيــن المتعلِّميــن فــي 

ســياق بيئــة تعليميــة إلكترونيــة قائمــة علــى تطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية، والتــي تنحــو نحــو إحــداث 

التعلـّـم مــن خــالل تنفيــذ المتعلِّميــن للمهــام التشــاركية بإشــراف المعــلِّ وتوجيهــه.

ــات  ــن التطبيق ــة م ــا: مجموع ــاً بأّنه ــث إجرائي ــا الباح ــاركية: يعرفه ــحابية التش ــبة الس ــات الحوس 8-3 - تطبيق

المتطــّورة والمتاحــة عبــر الشــابكة اإللكترونيــة، تتكــّون مــن حــزم صغيــرة مــن المعلومــات عبــر الشــبكة تندمــج 

فيمــا بينهــا بشــكل تكاملــي عبــر الويــب، بحيــث تتيــح للطلبــة التفاعــل والتشــارك فــي بنــاء المحتــوى وإجــراء 

التعديــل عليــه أو اإلضافــة إليــه، وُتقــاس درجــة التنــّور بهــا بالدرجــة التــي يختارهــا الطالــب لنفســه فــي االســتبانة 

المعــّدة لهــذا الغــرض.

 8-4 - الجيــل الثانــي للويــب Web2.0: »هــو مجموعــة مــن التطبيقــات التــي تســاعد فــي نشــر المعلومــات 

بأشــكالها المختلفــة )صــور- نصــوص - فيديــو-  مقاطــع صوتيــة- عــروض تقديميــة، وغيرهــا(، بطريقــة تفاعليــة 

ــي ،  ــات والويك ــل : المدون ــي مث ــوى التعليم ــي وإنشــاء المحت ــم التعاون ــي التعلّ ــى: أدوات تســاعد ف ــف إل وتصّن

ــادل الوســائط  ــوك، وأدوات تب ــل الفيــس ب ــة( مث ــي التشــبيك االجتماعــي )الشــبكات االجتماعي وأدوات تســاعد ف

المتعــّددة مثــل يوتيــوب وفليكــر، وأدوات عقــد المؤتمــرات عبــر اإلنترنــت مثــل ســكايبي، وأخيــراً أدوات مســاعدة 

ــم الخدمــات  ــز معظــم هــذه األدوات بتقدي ــة، وتتمّي ــة االجتماعي ــل المفضل ــب 2.0 مث ــة أدوات الوي ــادة فاعلي لزي

ــي، 2013، ص49). ــداوي وكابل ــاً« )هن للمســتفيدين مجان

 ،Web1.0 ــل األول للويــب ــة عــن الجي ــات المنبثق ــد مــن التطبيق ــه: جيــل جدي ــاً بأّن ــه الباحــث إجرائي    ويعرف
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تتيــح بمجملهــا بيئــة تعليمّيــة إلكترونيــة، توّفــر مســتوى مناســب مــن التفاعــل والتعــاون والتشــارك بيــن المتعلِّميــن 

لبنــاء المحتــوى وإنتاجــه وإدارتــه فــي ســياق اجتماعــي.

9-دراسات سابقة: 

ــاً لتسلســلها  ــة بالموضــوع، وفق ــا الباحــث ذات الصل ــر عليه ــي عث ــي عــرض لبعــض الدراســات الت ــا يأت    فيم

ــدم إلــى األحــدث: الزمنــي مــن األق

9-1 - دراســة تشيرشــيل )Churchill،2009( الصيــن- بعنــوان »التطبيقــات التعليميــة للويــب 2،0: اســتخدام 

المدونــات لدعــم التعليــم والتعلـّـم«.

“Educational applications of web 2.0: Using blogs to support teaching and 

learning”

ــى  ــه إل ــا يمكــن أن تضيف ــم الجامعــي، وم ــي التعلي ــات ف ــر اســتخدام المدون ــى تعــّرف تأثي ــت الدراســة إل    هدف

ــة الدراســة مــن )24(  ــت عين ــة، تكّون ــرات الطلب ــف يمكــن أن تطــّور خب ــة داخــل الفصــل، وكي ــة التعليمي البيئ

طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الدراســات العليــا )الماجســتير( بكليــة التربيــة فــي جامعــة هونــج، تمّثلــت أدوات الدراســة 

ــات  ــّرر اســتخدام تقني ــة بمق ــن أجــل مناقشــة موضوعــات متعلق ــة م ــة، والمدون ــارات تحصيلي باالســتبانة واختب

المعلومــات فــي التعليــم، وأشــارت النتائــج إلــى فاعليــة المدونــة فــي تنميــة التحصيــل الدراســي لــدى الطلبــة، وأّن 

أفضــل مــا اســتمتع بــه الطلبــة فــي أثنــاء اســتخدام المدونــة ، هــو مشــاهدة مشــاركات اآلخريــن وتلقــي التعليقــات 

علــى مــا يتــّم كتابتــه.

9-2 - دراســة كومبيــن وآخــرون )kompen & et.al،2010( أميــركا- بعنــوان: »اســتخدام تطبيقــات الويــب 

2،0 كأداة داعمــة لبيئــات التعلـّـم الشــخصية«.

“Using Web 2.0 applications as supporting tools for Personal Learning 

Environments”.

    هدفــت هــذه الدراســة إلــى اســتخدام تطبيقــات الويــب 2،0 كأداة داعمــة لبيئــات التعلّــم الشــخصية، وتكونــت 

ــركا، واســتخدمت  ــي أمي ــة ليســيزر ف ــي جامع ــال ف ــج إدارة األعم ــن برنام ــاً م ــن )33( طالب ــة الدراســة م عين

المقابلــة كأداة لجمــع المعلومــات. أظهــرت نتائــج الدراســة أّن اســتخدام تطبيقــات الويــب 2،0 تعمــل علــى 

ــز التفاعــل  ــن وتعزي ــد المتعلِّمي ــم عن ــي التعلي ــة ف ــم الشــخصية وإكســاب المهــارات اإللكتروني ــات التعلّ دعــم بيئ

ــم. االجتماعــي لديه
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9-3 - دراســة حبيشــي وآخــرون )2012( مصــر- بعنــوان »فاعليــة بيئــة مقترحــة للتعلـّـم اإللكترونــي التشــاركي 

قائمــة علــى بعــض أدوات الويــب 2.0 لتطويــر التدريــب الميدانــي لــدى الطــالب معلمــي الحاســب اآللــي«.

ــم إلكترونــي تشــاركي قائمــة علــى بعــض أدوات الويــب 2.0 وهــي:     هدفــت الدراســة إلــى تصميــم بيئــة تعلّ

ــى  ــّرف إل ــارRSS، والتع ــل األخب ــب، وناق ــر الوي ــي عب ــن المرئ ــب التشــاركية Wiki، والتدوي محــررات الوي

فاعليــة البيئــة المقترحــة فــي تطويــر التدريــب الميدانــي للطلبــة معلّمــي الحاســب اآللــي بكليــة التربيــة النوعيــة،

وتألفــت عينــة الدراســة مــن المجتمــع الكلــي لطــالب الفرقــة الرابعــة شــعبة إعــداد معلّــم الحاســب اآللــي بكليــة 

ــة مالحظــة األداء  ــي بطاق ــت أدوات الدراســة ف ــة، وتمّثل ــاً وطالب ــاط وعددهــم )36( طالب ــة بدمي ــة النوعي التربي

ــم اإللكترونــي التشــاركي  ــة التعلّ ــكّل مــن المهــارات التدريســية وبيئ ــي ل ــي الحاســب اآلل ــة معلّم المهــارى للطلب

المقترحــة، وأظهــرت الدراســة العديــد مــن النتائــج أهّمهــا: ووجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســطي درجــات 

ــات  ــن: الممارس ــكّل م ــارى ل ــة األداء المه ــة مالحظ ــدي لبطاق ــي والبع ــاس القبل ــي القي ــث ف ــة البح ــة عين طلب

ــم  ــة التعلّ ــالل بيئ ــن خ ــدي م ــاس البع ــح القي ــة لصال ــاركي المقترح ــي التش ــم اإللكترون ــة التعلّ ــية وبيئ التدريس

ــق  ــي التشــاركي المقترحــة تحّق ــم اإللكترون ــة التعلّ ــج أّن بيئ ــت النتائ ــي التشــاركي المقترحــة، كمــا بين اإللكترون

ــة بــالك. ــر مــن )1.2( مقاســة بمعادل ــة بنســبة كســب أكب فاعلي

9-4 - دراســة شــيد وميناتــو )Scheid & Minato،2012(، البرازيــل- بعنــوان: »الحوســبة الســحابية 

ــرة«. ــر خب ــة- تقري ــل التعليمي ــات جوج ــتخدام تطبيق باس

“Cloud computing with Google Apps for education: An experience report”

   هدفــت الدراســة إلــى تقديــم تقريــر حــول تجربــة اســتخدام تطبيقــات جوجــل التعليميــة فــي مختبــر العلــوم فــي 

جامعــة ســانتا ماريــا االتحاديــة، تكّونــت عينــة الدراســة مــن )45( معلِّمــاً فــي مختبــر العلــوم الخــاص بالجامعــة، 

و)30( طالبــاً، اســتخدم الباحــث دراســة الحالــة واســتبانة للوصــول إلــى النتائــج، إذ توّصلــت الدراســة إلــى أّن 

ــذل  ــم الخاصــة بالمؤسســة مــن دون ب ــي دعــم أنشــطة التعلي ــال ف هــذه المنّصــات الســحابية ســاعدت بشــكل فّع

الكثيــر مــن الجهــد، بالمقارنــة مــع الخــوادم الموجــودة فــي الجامعــة، كمــا أفــاد ُكالً مــن الطــالب وأعضــاء هيئــة 

التدريــس المعنيــة بــأّن تطبيقــات جوجــل التعليميــة تقــّدم الكثيــر مــن الخدمــات وواجهــات برمجيــة جيــدة لمشــرفي 

النظــام، وهــذه مــن وجهــة نظرهــم مــوارد ذات قيمــة ألجهــزة الكمبيوتــر ومختبــر العلــوم فــي المؤسســة التعليميــة، 

كمــا أّنهــا تســمح للطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي المشــاركة فــي أنشــطة التنميــة المحليــة.

9-5 - دراســة العمــري والرحيلــي )2014( الســعودية- بعنــوان: »فاعليــة برنامــج تدريبــي مقتــرح قائــم علــى 

الحوســبة الســحابية التشــاركية فــي تعزيــز األداء التقنــي فــي جامعــة طيبــة«.
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   هدفــت الدراســة إلــى تعــّرف فاعليــة برنامــج تدريبــي مقتــرح قائــم علــى الحوســبة الســحابية التشــاركية فــي 

تعزيــز األداء التقنــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة طيبــة، تكّونــت عينــة الدراســة مــن )23( عضــواً مــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة طيبــة فــي المدينــة المنــورة، وتمّثلــت أدوات الدراســة فــي البرنامــج التدريبــي 

المقتــرح القائــم علــى الحوســبة الســحابية التشــاركية مســتخدمًة تطبيقــات جوجــل التربويــة والتــي تتمثــل فــي )بريد 

جوجــل، التخزيــن الســحابي مــن جوجــل، محــرر مســتندات جوجــل، ونمــاذج جوجــل(، واختبــار تحصيلــي، وأداة 

التقييــم الذاتــي. أشــارت النتائــج إلــى وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن متوســطي درجــات التطبيقيــن القبلــي 

والبعــدي لالختبــار التحصيلــي للجانــب المعرفــي لجــودة األداء التقنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة طيبــة 

لصالــح القيــاس البعــدي، ووجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن متوســطي درجــات التطبيقيــن القبلــي والبعــدي 

ــة  ــة طيب ــي جامع ــس ف ــة التدري ــي ألعضــاء هيئ ــاري لجــودة األداء التقن ــب المه ــي الجان ــي ف ــم الذات ألداة التقيي

ــا يــدّل علــى فاعليــة البرنامــج التدريبــي المقتــرح القائــم علــى الحوســبة الســحابية  لصالــح القيــاس البعــدي، مّم

التشــاركية فــي تعزيــز الجانبيــن المعرفــي والمهــاري لــأداء التقنــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة طيبــة.

10-التعليق على الدراسات السابقة: 

اهتّمــت الدراســات الســابقة بتعــّرف فاعليــة بيئــة التعلّــم اإللكترونــي وتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية ــ

المعتمــدة علــى الجيــل الثانــي للويــب Web2.0 كأدوات داعمــة لبيئــات التعلّم الشــخصية في تنميــة المهارات 

وتطويــر التدريــب الميدانــي وكفايــات التعلـّـم اإللكترونــي، وقــد بّينــت فاعليتهــا فــي ذلــك.

اختلــف البحــث الحالــي مــع جميــع الدراســات الســابقة مــن حيــث الهــدف، إذ هــدف إلــى الوصــول لقائمــة تحــدد ــ

ــي  ــة ف ــة التربي ــم الصــف بكلي ــة معلِّ ــّور طلب ــة تن ــّرف درج ــاركية، وتع ــحابية التش ــبة الس ــات الحوس تطبيق

جامعــة دمشــق بهــا.

تشــابه البحــث الحالــي مــع بعــض الدراســات الســابقة مــن حيــث اســتخدام االســتبانة كأداة لجمــع المعلومــات، ــ

كدراســة كل مــن )Churchill،2009(، )Scheid & Minato،2012( بينمــا اختلــف مــع دراســة كل 

مــن )العمــري والرحيلــي، 2014( فــي بنــاء برنامــج تدريبــي واســتخدام اختبــار تحصيلــي وأداة تقييــم ذاتــي، 

ــة مالحظــة، ودراســة  ــم تشــاركية وبطاق ــة تعلّ ــي اســتخدمت بيئ ودراســة )حبيشــي وآخــرون، 2012( الت

ــة كأداة لجمــع المعلومــات )kompen & et.al،2010( فــي اســتخدام المقابل

ــري، ــ ــار النظ ــتخدمتها، واإلط ــي اس ــث األدوات الت ــن حي ــابقة م ــات الس ــن الدراس ــي م ــث الحال ــتفاد البح اس

ــج. ــرض النتائ ــي ع ــاليبها ف وأس
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11-الجانب النظري: 

   تتمّيــز تكنولوجيــا التعليــم بالتطــّور المســتمر فــي مســتحدثاتها، التــي كان مــن أبرزهــا تكنولوجيــا الجيــل الثانــي 

ــة والمتطــورة التــي أظهــرت  ــى مجموعــة مــن الخدمــات الحديث ــح إل للويــب Web2.0، ويشــير هــذا المصطل

جيــالً جديــداً مــن المواقــع وأتاحــت للمســتخدمين مــن جميــع أنحــاء العالــم أن يشــاركوا فــي إنتــاج محتــوى متنــّوع 

ومتعــّدد األشــكال عــن طريــق العمــل التشــاركي والمشــاركة التــي يتخللهــا اإلبــداع.

   ومــع تطــّور التقنيــات المتاحــة مــن خــالل شــبكة الويــب بظهــور الويــب 2.0، والزيــادة المطــردة فــي ســرعات 

ــن خــالل  ــتخدام م ــا لالس ــة تطبيقاته ــى إتاح ــات إل ــن المؤسس ــد م ــه العدي ــتخدمين، اّتج ــة للمس ــت المتاح اإلنترن

شــبكة اإلنترنــت فيمــا ُيعــرف باســم الحوســبة الســحابية )Cloud computing(، حيــث أتاحــت هــذه التقنيــة 

لمســتخدميها ميــزات أفضــل مــن حيــث توفيــر النفقــات وإتاحــة الخدمــات والتشــارك فــي تقديــم المعرفــة وتطويــر 

المنتــج. فماهــي الحوســبة الســحابية.

11-1 - مفهوم الحوسبة السحابية:

   تعــّد الحوســبة الســحابية عمــالً تكنولوجيــاً يعتمــد علــى نقــل المعالجــة ومســاحة التخزيــن الخاصــة بالحاســوب 

إلــى مــا يســّمى الســحابة، وهــي عبــارة عــن أجهــزة خــوادم يتــّم الوصــول إليهــا عــن طريــق االنترنــت لتتحــّول 

ــى  ــت، دون الحاجــة إل ــر اإلنترن ــا عب ــاح للمســتخدمين الوصــول إليه ــى خدمــات، ويت البرامــج مــن منتجــات إل

امتــالك المعرفــة والخبــرة والتحّكــم بالعتــاد.

ــا. ــا وتنّوعه ــّدد تطبيقاته ــوم الحوســبة الســحابية وتنّوعــت، بســبب تع ــات الخاصــة بمفه ــّددت التعريف ــد تع    لق

   يعّرفهــا الزغبــي )2009،59( بأّنهــا »مصطلــح يشــير إلــى المصــادر واألنظمــة الحاســوبية المتوافــرة تحــت 

الطلــب عبــر شــبكة اإلنترنــت، التــي تســتطيع توفيــر عــدد مــن الخدمــات الحاســوبية المتكاملــة مــن دون التقيــد 

ــات والنســخ  ــن البيان ــوارد مســاحة تخزي ــك الم ــى المســتخدم. وتشــمل تل ــدف التيســير عل ــة به ــوارد المحلي بالم

االحتياطــي والمزامنــة الذاتيــة، كمــا تشــمل قــدرات معالجــة برمجيــة المهّمــات وجدولتهــا. ويســتطيع المســتخدم 

عنــد اتصالــه بالشــبكة التحّكــم فــي هــذه المــوارد عــن طريــق واجهــة برمجيــة بســيطة ُتبّســط التفاصيــل والعمليــات 

الداخليــة«.

ــل  ــى نق ــد عل ــة تعتم ــا »تقني ــي )Sanchati & Kulkarni،2011،37( بأنه ــا سانشــاتي وكولكارن    ويصفه

المعالجــة ومســاحة التخزيــن والبيانــات الخاصــة بالحاســب إلــى مــا يســمى بالســحابة، وهــي جهــاز خــادم يتــم 

الوصــول إليــه عــن طريــق اإلنترنــت، أي أّنهــا حّولــت برامــج تقنيــة المعلومــات مــن منتجــات إلــى خدمــات، كمــا 
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أّنهــا تتمّيــز بحــّل مشــاكل صيانــة البرامــج عــن الشــركات المســتخدمة لهــا وتطويرهــا، وبالتالــي يترّكــز مجهــود 

الجهــات المســتفيدة فقــط علــى اســتخدام هــذه الخدمــات.

   ويعــّرف المعهــد الوطنــي االمريكــي للمعاييــر والتقانــة  )NIST(الحوســبة الســحابية بأّنهــا »انمــوذج لتمكيــن 

الوصــول الدائــم والمالئــم للشــبكة بنــاء علــى الطلــب، والمشــاركة بمجموعــة مــن مــوارد الحوســبة (الشــبكات، 

والخــوادم، ووحــدات التخزيــن، والتطبيقــات، والخدمــات )والتــي يمكــن نشــرها وتوفيرهــا بســرعة مــع بــذل أقــّل 

.(Mell & Grance،2011،2( »جهــد مــن قبــل اإلدارة أو التفاعــل مــع مجهــز الخدمــة

ــوارد  ــول للم ــى الوص ــاعدة عل ــوذج للمس ــي »نم ــحابية ه ــبة الس ــأّن الحوس ــيتي )2013، 9( ب ــرى الش    وت

وإمكانيــات تقنيــة المعلومــات مثــل )التطبيقــات والبنــى التحتيــة مــن خادمــات، األجهــزة االفتراضيــة، مســاحات 

التخزيــن، االتصــاالت، الشــبكات االجتماعيــة) مــن خــالل الخدمــات المقّدمــة مــن مــوردي الحوســبة الســحابية، 

ــة وبأقــل مجهــود إداري لمســتخدمي الخدمــة«. ــر التكلف والتــي توّف

   يســتنتج مــن التعريفــات الســابقة، أّن الحوســبة الســحابية تقنيــة تســهم فــي نقــل العمــل مــن البرامــج المكتبيــة 

إلــى مجموعــة مــن التطبيقــات المتوافــرة علــى الســحابة اإللكترونيــة، يتــّم الوصــول إليهــا بمجــرد توفــر شــبكة 

إنترنــت فــي أي وقــت ومــن أي مــكان، وتمتــاز بالســرعة فــي إنجــاز األعمــال وســعة التخزيــن والمرونــة، إضافــة 

لتوفيــر التكلفــة. وهــي أكثــر أمانــاً مــن غيرهــا مــن الطــرق المتاحــة، حيــث تقــوم بعمــل نســخ احتياطيــة للبيانــات 

الموجــودة عليهــا، كمــا أّنهــا تســتطيع العمــل حتــى بعــد وقــوع الكــوارث الطبيعيــة.

     وبالتالــي فــإّن االنتقــال للخــوادم الســحابية سيســمح للمؤسســات التعليميــة نشــر وحفــظ المعلومــات وأرشــفتها 

ــالً أرخــص  ــج بدي ــذه البرام ــّد ه ــا تع ــة، كم ــتراكات مرن ــالل اش ــن خ ــة م ــون مجاني ــكاد تك ــّل أو ت ــف أق بتكالي

 Microsoft ومايكروســوفت Google للتكاليــف الكبيــرة المرتبطــة بخــوادم حفــظ المعلومــات، ويعــّد غوغــل

مــن أهــّم التطبيقــات اإلنتاجيــة الســحابية.

11-2 - أهمية استخدام تقنيات الجيل الثاني للويب Web2.0 في التعليم:

   تتلّخــص أهميــة اســتخدام تقنيــات الجيــل الثانــي للويــب Web2.0 فــي التعليــم فــي النقــاط اآلتيــة كمــا ذكرهــا 

العريميــة )2011،6):

إّن الوســائل اإللكترونيــة مثــل موقــع المــادة الدراســّية والقوائــم البريديــة ومنتديــات النقــاش لــم تعــد اآلن تجــذب 

الكثيــر مــن الطلبــة التجاههــم لمــا اســتجد مــن تقنيــات ويــب 2.0 كالمدونــات والويكــي وغيرهــا.

إّن تقنيــات الجيــل الثانــي للويــب Web2.0 تتميــز بالتفاعليــة، والمرونــة التــي مــن شــأنها أن تنتقــل بالتعليــم إلــى 

التعلـّـم وتجعــل الطالــب مرســالً، ومتفاعــالً، ومشــاركاً ال مجــرد مســتقبل ســلبي.



15

تســهم فــي جعــل التعليــم تعاونــي وتكاملــي بيــن الطلبــة، فالجميــع يتشــارك فــي التحريــر، والنشــر، واإلضافــة، 

والتعليــق.

ــالل  ــن خ ــوى م ــكل أق ــم بش ــم والتعلّ ــي التعلي ــاركة ف ــى المش ــجعهم عل ــة، وتش ــوح الطلب ــع طم ــي رف ــهم ف تس

المشــاركة فــي تقنيــات Web2.0، أو اختــراع تقنيــة جديــدة مشــابهة. 

تسهم في تبادل الخبرات بين التربويين في الحقل التعليمي.

تسهم في خلق جو تفاعلي في العملّية التعليمّية التعلّمّية.

     ومّمــا ســبق يــرى الباحــث أّن الخدمــات الســحابية تزيــد مــن فــرص النقــل والمرونــة والتعــاون والمشــاركة 

ــم مــن خــالل ســهولة االســتخدام وســرعته،  ــي تحــول دون التعلّ ــة الحواجــز الت ــن، وإزال ــة والمعلمي ــن الطلب بي

وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة المشــاركة والتعــاون أكثــر مــن ذي قبــل مــن حيــث مواصلــة المهــام الدراســية.

:Web2.0 11-3 - الحوسبة السحابية التشاركية في ضوء تكنولوجيا الجيل الثاني للويب

   ُتعــد الحوســبة الســحابية واحــدة مــن أهــم التغّيــرات المتقّدمــة فــي تاريــخ تكنولوجيــا المعلومــات، فهــي نمــوذٌج 

جديــٌد تعتمــد علــى الحوســبة الشــبكية، كمــا أّنهــا ُتعــد المحــور التكنولوجــي الجديــد لأجيــال القادمــة مــن منصــات 

حوســبة اإلنترنــت وخاصــًة فــي مجــال التعليــم، إذ ُتعــد الحوســبة الســحابية البيئــة والمنصــة األساســيتان لمســتقبل 

التعليــم اإللكترونــي ألّنهــا توّفــر تخزينــاً آمنــاً للمعلومــات وخدمــات إنترنــت مالئمــة باإلضافــة إلــى قــّوة حوســبية 

.(Hui & et.al،2010،190( هائلــة

   وفــي ظــّل االهتمــاِم العالــي بالتطبيقــات التعليميــة وتطويرهــا، وّجهــت العديــد مــن الشــركات اهتمامهــا نحــو 

إنتــاج عــدد مــن التطبيقــات التــي تخــدم العمليــة التعليميــة  عبــر تكنولوجيــا الحوســبة الســحابية مــن خــالل عــدد 

مــن الحاســبات المنتشــرة علــى نطــاق واســع، والتــي تمّثــل مراكــز للبيانــات، حيــث يســهم تفعيلهــا فــي تســهيل 

ــت  ــي أطلق ــل الت ــركة جوج ــا ش ــن بينه ــة، كان م ــة التعليمية-التعلّمي ــي العملي ــل واإلدارة ف ــاركة والتواص المش

ــن مجموعــة أدوات  ــة التــي تتضّم حزمــة تطبيقــات حوســبية تشــاركية عرفــت باســم تطبيقــات جوجــل التعليمي

تواصــل وتعــاون وإنتاجيــة قويــة يمكــن الوصــول إليهــا مــن أي مــكان، إذ تــّم تصميمهــا طبقــاً لمعاييــر الصناعــة 

المفتوحــة وتندمــج مــع مجموعــة مــن منّصــات التكنولوجيــا التعليميــة القائمــة علــى الحوســبة الســحابية التشــاركية 

.(Mousannif & et.al،2013،161(

    وبمــا أن التعــاون والتشــارك همــا أحــد المفاهيــم المهمــة فــي تكنولوجيــا الحوســبة الســحابية، نجــد أّن بيئــة 

ــن  ــات والتفاعــل بي ــن التطبيق ــى التعــاون بي ــى الحوســبة الســحابية تعتمــد بشــكل رئيــس عل ــم المعتمــدة عل التعلّ

المعلميــن والطلبــة، فالمــوارد فــي الســحابة يمكــن الوصــول إليهــا ومشــاركتها مــن أي مــكان شــريطة االتصــال 
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ــم  ــات التعلّ ــوى وكائن ــا الوصــول للمحت ــن خالله ــم م ــث يت ــت )Aron & Roche،2011،103(. حي باإلنترن

والخدمــات التعليميــة وحــدوث االتصــاالت والتفاعــالت بيــن المتعلميــن مــن أي مــكان وفــي أي وقــت باســتخدام 

ــم ومــع المعلــم ومــع  خدمــات الويــب 2.0 فــي فضــاء واســع منتشــر يتفاعــل فيــه المتعلمــون مــع كائنــات التعلّ

أقرانهــم فــي ســياق بيئــة حقيقيــة قائمــة علــى نمــاذج تقديــم الحوســبة الســحابية التشــاركية.

12- إجراءات الدراسة الميدانية: 

12-1 - حدود البحث: 

-حدود بشرية ومكانية: طّبق البحث على عينة من طلبة معلِّم الّصف بكلية التربية في جامعة دمشق.

-حدود زمنية: طّبقت الدراسة الميدانية في الفصل األول من العام الدراسي 2019/2018.

ــات الحوســبة  ــة فــي جامعــة دمشــق بتطبيق ــة التربي ــم الصــف بكلي ــة معلّ ــّور طلب ــة: درجــة تن -حــدود موضوعي

.Web2.0 ــب ــي للوي ــل الثان ــى الجي ــدة عل الســحابية التشــاركية المعتم

12-2 - منهج البحث:

ــذي يعتمــد  ــه يناســب طبيعــة البحــث الحالــي، وهــو المنهــج ال ــّم اعتمــاد المنهــج الوصفــي التحليلــي، كون      ت

علــى دراســة الواقعــة أو الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع، ويصفهــا وصفــاً دقيقــاً مــن خــالل التعبيــر النوعــي 

الــذي يوّضــح خصائصهــا، كمــا يهتــّم بدراســة العالقــات بيــن الظواهــر وتحليــل تلــك الظواهــر والتعّمــق فيهــا 

لمعرفــة االرتباطــات الداخليــة فــي هــذه الظواهــر واالرتباطــات الخارجيــة بينهــا وبيــن الظواهــر األخــرى )عباس 

ــرون، 2007، 75). وآخ

 12-3 - مجتمع البحث وعينته:

ــم الصــف بكليــة التربيــة فــي       يتكــون المجتمــع األصلــي للبحــث مــن جميــع طلبــة الســنة الرابعــة قســم معلِّ

جامعــة دمشــق والبالــغ عددهــم )1267( طالبــاً وطالبــة، وفقــاً لبيانــات قســم شــؤون الطــالب بكليــة التربيــة فــي 

جامعــة دمشــق، إذ تــّم االعتمــاد فــي ســحب العينــة علــى الطريقــة العشــوائّية البســيطة حيــث بلــغ عددهــا )158( 

طالبــاً وطالبــة ، فبلــغ عــدد الذكــور )36( طالبــاً بنســبة مئويــة بلغــت )%22.8(، وعــدد اإلنــاث )122( طالبــة 

ــة )25.9%(،  ــبة مئوي ــي بنس ــرع العلم ــي الف ــة ف ــاً وطالب ــم )41( طالب ــت )%77.2(، منه ــة بلغ ــبة مئوي بنس

و)117( طالبــاً وطالبــة فــي الفــرع األدبــي بنســبة مئويــة )74.1%).

12-4 - أداة البحث:

     تمّثلــت أداة البحــث فــي اســتبانة تطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية، إذ تعــد االســتبانة مــن أكثــر أدوات 
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ــد  ــد الحمي ــا أوضــح عب ــي كم ــة، فه ــة والبحــوث الوصفي ــي مجــال الدراســات التربوي ــي شــيوعاً ف البحــث العلم

ــد  ــدأ بتحدي ــة، تب ــوات المنتظم ــن الخط ــة م ــن مجموع ــد ع ــا تعتم ــة ألّنه ــتقصاء منهجي )2005، 351( أداة اس

ــت  ــر الوق ــة توّف ــة نمطي ــّم بطريق ــا يت ــة ألّن تنظيمه ــتمارات، ومقّنن ــتقبال االس ــي باس ــة وتنته ــات المطلوب البيان

ــق.  ــي مراحــل التطبي ــة ف ــى الباحــث التدخــل ثاني ــر عل ــات وتوّف والجهــود والنفق

 وقــد قــام الباحــث ببنــاء االســتبانة بعــد الرجــوع إلــى األدب التربــوي المتعلّــق بموضــوع البحــث، وتكّونــت فــي 

صورتهــا النهائيــة مــن جزئيــن همــا:

- الجــزء األول: شــمل مقّدمــة موّجهــة إلــى أفــراد عينــة البحــث تبّيــن لهــم طبيعــة البحــث الحالــي وطريقــة اإلجابــة 

علــى االســتبانة، باإلضافــة إلــى بيانــات عامــة متعلّقــة بهــم مــن حيــث الجنــس، والشــهادة الثانويــة.

- الجــزء الثانــي: شــمل )22( عبــارة تمّثــل تطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية، يقابــل كّل عبــارة ثالثــة بدائــل 

تبّيــن درجــة التنــّور )عاليــة، متوســطة، ضعيفــة( وتأخــذ كّل عبــارة درجــة تتــراوح بيــن )1-3(. وبذلــك تنحصــر 

درجــات اســتجابة أفــراد عينــة البحــث علــى االســتبانة مــا بيــن )24-72( درجــة.

وقد أعطي لكّل بند وزن متدّرج وفق المقياس الثالثي حسب الجدول اآلتي:

جدول )1( مفتاح اإلجابة وفق تدرج المقياس الثالثي ودرجتها

ضعيفةمتوسطةعاليةاإلجابة

321الدرجة

الخصائص السيكومترية ألداة القياس:

   تــّم إجــراء دراســة اســتطالعية علــى عينــة مؤلفــة مــن )40( طالبــاً وطالبــة مــن قســم معلـّـم الصــف وذلــك فــي 

الفصــل األول مــن العــام الدراســي 2018-2019 مــن أجــل دراســة الصــدق والثبــات ألداة البحــث:

صدق االستبانة: تّم التحقق من صدق االستبانة باتباع الطرق اآلتية:

أ- صــدق المحتــوى: مــن خــالل عــرض االســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكميــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

بكليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق اختصــاص تقنيــات التعليــم والقيــاس والتقويــم التربــوي، وأســاتذة وموجهيــن 

ــة  ــا األولّي ــى عباراته ــة إل ــة باإلضاف ــة الســورية، متضّمن ــة العربي ــي الجمهوري ــة ف ــي وزارة التربي ــن ف مختصي

عنــوان البحــث ومتغيراتــه والمقيــاس المّتبــع ومفتــاح التصحيــح، ونقــاط طلــب التحكيــم التــي تمّثلــت فــي اآلتــي:

درجة األهمية للعبارات )مهم، غير مهم(.  



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد �شفر �شهر )9( 182020

انتماء العبارة للموضوع )تصّنف ضمن تطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية(.  

ترتيب العبارات )التقديم والتأخير(.  

وضوح العبارات )واضحة غير واضحة(.  

التعديالت المقترحة )حذف/ إضافة عبارات(.  

مالحظات وآراء عامة.  

وقد تّم األخذ بمالحظاتهم التي أبدوها.

ب- الصــدق التمييــزي: ُحســب الصــدق التمييــزي لالســتبانة مــن خــالل تحديــد المجموعتيــن العليــا والدنيــا وذلــك 

باختيــار أعلــى   25% وأدنــى 25 % وكانــت النتائــج كمــا يوضــح الجــدول اآلتــي:

جدول رقم )2( الصدق التمييزي ألداة البحث

ســط العددالعينة لمتو ا
بي لحســا ا

االنحــراف 
ري لمعيــا ا

(T(

لمحسوبة
درجة 
الحرية

القيمة

االحتمالية

مجال الثقة )%95(
مستوى 
الداللة

أعلىأدنى

131,170.194الفئة الدنيا
0,949- 15.850,000- 0,761- 0،515

دال

إحصائياً الفئة العليا
131,810.790

ــة لهــا أصغــر مــن  ــم االحتمالي ــت القي ــاً إذ كان ــة إحصائي ــن مــن الجــدول )2( أن قيمــة T المحســوبة دال     يتبي

0.05 % وهــذا يعنــي أّن هنــاك فــروق دالــة بيــن المجموعــة العليــا والدنيــا، ممــا يشــير إلــى الصــدق التمييــزي 

لالســتبانة بداللــة محــك المجموعــات الطرفيــة.

ثبات االستبانة: تّم التحّقق من ثبات االستبانة باّتباع الطرق اآلتية:

أ- طريقــة التجزئــة النصفيــة: قُّســمت بنــود االســتبانة وفــق هــذه الطريقــة إلــى جزأيــن، البنــود الفرديــة والبنــود 

الزوجيــة ثــم ُحِســب معامــل االرتبــاط بينهمــا، وبلــغ الثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة )0،82( وهــذا يــدّل علــى 

ثبــات االســتبانة.

ب- كرونبــاخ ألفــا :)Cronbach Alpha( ُحســب معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا علــى جميــع 

ــات  ــى ثب ــدّل عل ــا ي ــة مّم ــا لالســتبانة )0.91( وهــي قيمــة عالي ــاخ ألف ــغ معامــل كرونب ــارات االســتبانة، وبل عب

االســتبانة.



19

13-األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 

اختبار )t-test( للمقارنة بين العينتين المستقلتين.ـ-

المتوسط الحسابي للحكم على درجة التنّور.ـ-

ــم  ــات الحوســبة الســحابية التشــاركية، ت ــة بتطبيق ــة التربي ــم الصــف فــي كلي ــة معلِّ ــّور طلب ــد درجــة تن    ولتحدي

ــاً للمقيــاس الثالثــي بحيــث  ــة البحــث علــى االســتبانة قيمــاً متدرجــة وفق ــات أفــراد عين إعطــاء إجاب

ُتعطــى الدرجــة )3( إذا كانــت درجــة التنــّور عاليــة، والدرجــة )2( إذا كانــت متوّســطة، والدرجــة )1( إذا كانــت 

ضعيفــة، وُحســب طــول الفئــة وفــق اآلتــي:

حساب المدى وذلك بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة )3-1=2).ـ-

حساب طول الفئة وذلك بتقسيم المدى وهو )2( على عدد الفئات )3(، طول الفئة: 2÷ 3 = 0.66ـ-

إضافــة طــول الفئــة وهــو )0.66( إلــى أصغــر قيمــة فــي المقيــاس وهــي )1(، وذلــك للحصــول علــى ـ-

الفئــة األولــى، لــذا كانــت الفئــة األولــى )مــن1 إلــى 1.66(، ثــم إضافــة طــول الفئــة إلــى الحــّد األعلــى 

مــن الفئــة األولــى، وذلــك للحصــول علــى الفئــة الثانيــة وهكــذا للوصــول إلــى الفئــة الثالثــة.

الجدول )3( يبين فئات قيم المتوسط الحسابي والدرجة الموافقة لها

درجة التنورفئات قيم المتوسط الحسابي

ضعيفةمن 1  إلى 1,66

متوسطةمن 1,67  إلى 2,32

عاليةمن 2,33 إلى 3

13-عرض النتائج وتفسرها: 

   يتنــاول هــذا الجانــب مــن البحــث المعالجــات اإلحصائيــة، وعــرض النتائــج التــي أســفر عنهــا البحــث، حــول 

ــات الحوســبة الســحابية التشــاركية  ــة فــي جامعــة دمشــق بتطبيق ــة التربي ــم الصــف بكلي ــة معلّ ــّور طلب درجــة تن

.Web2.0 المعتمــدة علــى الجيــل الثانــي للويــب

  14-1 - أسئلة البحث:

السؤال األول: ما تطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية؟
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    تّمــت اإلجابــة عــن هــذا الســؤال بالتوّصــل إلــى قائمــة بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية، وذلــك بعــد 

االطــالع علــى بعــض الدراســات الســابقة كدراســة )kompen & et.al،2010(، )العمــري والرحيلــي، 

Scheid & Minato، 2012( .)2014(، واألدب التربــوي المتعلــق بالموضــوع، ومــن ثــم تــم تصميــم 

اســتبانة مكونــة مــن )22( بنــداً تمّثــل تطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية، وعرضهــا علــى الســادة المحكميــن 

ذوي االختصــاص.

ــات الحوســبة  ــة دمشــق بتطبيق ــي جامع ــة ف ــة التربي ــم الصــف بكلي ــة معلّ ــّور طلب ــا درجــة تن ــي: م الســؤال الثان

ــب Web2.0؟ ــي للوي ــل الثان ــى الجي ــدة عل ــاركية المعتم ــحابية التش الس

الجدول )4( المتوسطات الحسابية ودرجة التنور بتطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية.

المتوسط البندالرقم
الحسابي

االنحراف 
درجة التنورالمعياري

1You Tube متوسطة1.88.534اليوتيوب
2Google Groups ضعيفة1.58.496المجموعات التعليمية
3Twitter متوسطة1.67.662التدوين المصغر
4Google + متوسطة1.73.718جوجل بلس
5Google Hangouts  ضعيفة1.42.544دردشة الفيديو الجماعّية
6Google Classroom متوسطة1.50.636صفوف جوجل االفتراضّية
7Social Favorites ضعيفة1.46.548المفضالت االجتماعية
8Google Drive  متوسطة1.74.660التخزين السحابي من جوجل درايف
9Facebook متوسطة1.91.671الفيس بوك

10Google Presentations متوسطة1.69.596عروض جوجل التقديمية
11Slide Share ضعيفة1.46.537تشارك العروض
12Google Sites ضعيفة1.60.541مواقع جوجل
13Wiki )ضعيفة1.63.579محررات الويب التشاركية )الويكي
14E-Blogs متوسطة1.73.560المدونات اإللكترونّية
15Google Calendar ضعيفة1.63.568تقويم جوجل
16Google Docs متوسطة1.72.596مستندات جوجل
17Google Spreadsheets ضعيفة1.65.530جداول بيانات جوجل
18Google Forms ضعيفة1.59.543نماذج جوجل
19Flickr ضعيفة1.51.675مشاركة الصور على
20Google Drawings ضعيفة1.58.631رسومات جوجل
21Podcasting متوسطة1.45.592بث الوسائط
22Google Moderator ضعيفة1.43.546منّسق حوارات جوجل

ضعيفة1،610.58كامل المقياس
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ـم الصــف فــي      تبّيــن مــن الجــدول )4( أّن قيــم المتوســطات الحســابية لبنــود اســتبانة تنــّور طلبــة معلِـّ

كليــة التربيــة بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية تراوحــت بيــن )1.42-1.91(، إذ جــاءت البنــود اآلتيــة 

بدرجــة تنــّور متوســطة وفقــاً للمعيــار المعتمــد فــي الحكــم علــى درجــة التنــّور بحســب المتوســط الحســابي وهــي 

 You ــوب ــد »اليوتي ــابي )1.91( ، والبن ــط حس ــوك Facebook« بمتوس ــس ب ــد » الفي ــي: البن ــى التوال عل

 »Google Drive  بمتوّســط حســابي )1،88( ، والبنــد » التخزيــن الســحابي مــن جوجــل درايــف »Tube

 »E-Blogs و » المدونــات اإللكترونّيــة » Google+ بمتوّســط حســابي )1.74(، والبنديــن » جوجــل بلــس

بمتوّســط حســابي )1.73(، والبنــد » مســتندات جوجــل Google Docs« بمتوّســط حســابي )1.72(، والبنــد 

ــن  ــد » التدوي ــابي )1.69(، والبن ــط حس ــة Google Presentations« بمتوّس »عــروض جوجــل التقديمي

ــا بنــود االســتبانة األخــرى، فكانــت ضمــن درجــة التنــّور  المصغــر Twitter« بمتوّســط حســابي )1.67(. أّم

الضعيفــة وفقــاً للمعيــار المعتمــد.

   كمــا إّن المتوّســط العــام الســتجابات عينــة البحــث حــول درجة تنّورهم بتطبيقات الحوســبة الســحابية التشــاركية، 

ــات  ــّور بتطبيق ــي أّن درجــة التن ــا يعن ــار المعتمــد مّم ــع ضمــن المحــور األول مــن المعي ــغ )1،61( وهــذا يق بل

الحوســبة الســحابية التشــاركية لــدى الطلبــة ضعيفــة، وقــد يعــود ذلــك إلــى عــدم تزويــد الطلبــة بالمعــارف العلميــة 

والمهــارات العمليــة الخاصــة بتطبيقــات تكنولوجيــا التعليــم 

ــة  ــّررات التعليمي ــاء دراســة المق ــي أثن ــات الحوســبة الســحابية التشــاركية بشــكل خــاص  ف بشــكل عــام وتطبيق

الخاصــة بتصميــم التقنيــات التعليميــة وإنتاجهــا ، وقلـّـة االهتمــام بإثــراء مثــل هــذه المقــّررات بهــذا المجــال ، كمــا 

أّن الوقــت المخصــص لتدريــس الجانــب العملــي للمقــّررات ذات الصلــة 

ــة  ــم غيــر كاٍف للتعّمــق فــي تدريــب الطلبــة علــى هــذه التطبيقــات . فضــالً عــن ضعــف البني ــا التعلي بتكنولوجي

التحتيــة الخاصــة بمخبــر الحاســوب فــي الكليــة مــن حيــث عــدد األجهــزة الموجــودة فيهــا قياســاً بعــدد الطلبــة، 

وصعوبــة توفيــر اتصــال فّعــال بالشــبكة دون انقطــاع، كذلــك صعوبــة توفيــر صيانة دورّيــة لأجهزة المســتخدمة، 

وغيــر ذلــك مــن المتطلّبــات الضروريــة التــي تســاعد فــي تنميــة هــذا 

الجانــب لــدى الطلبــة، مــع اإلشــارة إلــى نقــص المهــارات التكنولوجيــة لــدى عــدد كبيــر مــن المكلفيــن بتدريــس 

الجوانــب العمليــة، وال ســّيما المهــارات المتعلّقــة بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية.

 14-2 - فرضيات البحث:

   الفرضيــة األولــى: ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائّيــة بيــن متوّســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث فــي ــ

درجــة تنّورهــم بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية تعــزى إلــى متغيــر الجنــس )ذكــور، إنــاث(.
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الجدول )5( نتائج اختبار )t-test( لداللة الفروق في إجابات العينة حول درجة تنورهم بتطبيقات الحوسبة 

السحابية التشاركية تعزى لمتغير الجنس

المتوسط العددالجنس
الحسابي

االنحراف 
المعياري

(T(
درجة الحرية

القيمة

االحتمالية
القرار

361,570,364ذكور
غير دال1,121560,261-

1221,640,326إناث

    يتبّيــن مــن الجــدول )5( أّن قيمــة الداللــة 0.261 غيــر دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة 0.05 بالتالــي نقبــل 

الفرضيــة الصفريــة التــي تنــّص علــى أّنــه: ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 0.05  بيــن 

متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث فيمــا يتعلــق بدرجــة تنورهــم بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية 

تعــزى لمتغّيــر الجنــس.

    ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أّن العوامــل المؤّثــرة فــي تزويــد الطلبــة مــن الجنســين بالجوانــب 

المعرفيــة والمهاريــة فــي مجــال تكنولوجيــا التعليــم بشــكل عــام ، هــي عوامــل متشــابهة إلــى حــٍد كبيــر، إذ إّن 

الجنســين يتعرضــان اإلعــداد نفســه، ويتلقيــان المحاضــرات بأســاليب متشــابهة مــن حيــث المعــارف المتضّمنــة 

فــي المقــّررات الدراســية وطرائــق التدريــس المتبعــة مــن قبــل المدرســين، وأن ُكالً منهمــا يعانــي مــن المشــكالت 

ــات  ــة الخاصــة بتطبيق ــارات العملي ــة والمه ــارف العلمي ــّررات بالمع ــار المق ــث افتق ــن حي ــها ، م ــة نفس التعليمي

الحوســبة الســحابية التشــاركية، إذ إّن نوعيــة المحتــوى الــذي يقــّدم لهمــا متشــابه، إضافــًة للزمــن غيــر الكافــي 

للتدريــب العملــي ، وقلـّـة مصــادر التعلـّـم الخاصــة بتطبيقــات تكنولوجيــا التعليــم. وهنــا يكــون الباحــث قــد أجــاب 

ــة  ــة التربي ــي كلي ــم الصــف ف ــة معلِّ ــّور طلب ــي درجــة تن ــس ف ــر الجن ــر متغّي ــق بتأثي ــث المتعلّ عــن الســؤال الثال

ــات الحوســبة الســحابية التشــاركية. بتطبيق

 الفرضيــة الثانيــة: ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائّيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث فــي ـ-

درجــة تنّورهــم بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية تعــزى إلــى متغّيــر الشــهادة الثانويــة )أدبــي، 

علمــي(.
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الجدول )6( نتائج اختبار )t-test( لداللة الفروق في إجابات العينة حول درجة تنورهم بتطبيقات الحوسبة 

السحابية التشاركية تعزى لمتغير الشهادة الثانوية

المتوسط العددالشهادة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

(T(
درجة الحرية

القيمة

االحتمالية
القرار

1171,650,314أدبي
غير دال0,6591560,511

411,610,343علمي

    يتبّيــن مــن الجــدول )6( أّن قيمــة الداللــة 0.511 غيــر دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة 0.05  بالتالــي 

نقبــل الفرضيــة الصفريــة التــي تنــّص علــى أّنــه:  ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد

ــات  ــق بدرجــة تنّورهــم بتطبيق ــا يتعلّ ــة البحــث فيم ــراد عين ــن متوســطات درجــات أف ــة 0.05  بي مســتوى دالل

الحوســبة الســحابية التشــاركية تعــزى لمتغّيــر الشــهادة الثانويــة. وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى عــدم تعــّرض 

الطلبــة مــن الفرعيــن خــالل الدراســة فــي المرحلــة الثانويــة إلــى مقــّررات خاصــة بالحاســوب تســهم فــي تنميــة 

ــكل  ــاركية بش ــحابية التش ــبة الس ــات الحوس ــام ،  وبتطبيق ــكل ع ــي بش ــّور التكنولوج ــي والتن ــي المعلومات الوع

خــاص، وُتبيــن للطلبــة إمكانــات الحاســوب فــي إثــراء عمليتــي التعليــم والتعلـّـم مــن خــالل التطبيقــات والوســائل 

ــة  ــة العام ــة الثانوي ــاج المرحل ــراء منه ــام بإث ــة االهتم ــى قلّ ــة إل ــة، باإلضاف ــة التعلمي ــة التعليمي ــاندة للعملي المس

ــم، فضــالً عــن ضعــف  ــم والتعلّ ــي التعلي ــت واســتخداماتها ف ــات الحاســوب واإلنترن ــة بتقني ــّررات ذات صل بمق

البنيــة التحتيــة فــي المــدارس التــي مــن شــأنها العمــل علــى تنميــة مهــارات الطلبــة العمليــة فــي هــذه التطبيقــات، 

ــذه  ــي ه ــة ف ــة الدراس ــًة لطبيع ــة نتيج ــا العملي ــة وتطبيقاته ــارف التكنولوجي ــد بالمع ــام الجي ــالء االهتم ــدم إي وع

المرحلــة ، التــي يكــون التركيــز فيهــا علــى المــواد األساســية فــي الفرعيــن. وهنــا يكــون قــد أجــاب الباحــث عــن 

الســؤال الثالــث المتعلـّـق بتأثيــر متغّيــر الشــهادة الثانويــة فــي درجــة تنــّور طلبــة معلِّــم الصــف فــي كليــة التربيــة 

ــات الحوســبة الســحابية التشــاركية. بتطبيق

 ،Web2.0 15-1 - تحديــد قائمــة بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية المعتمــدة علــى الجيــل الثانــي للويــب

بلــغ عــدد بنودهــا )22( بنــد.

15-نتائج البحث: 
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ــات الحوســبة الســحابية التشــاركية جــاءت  ــة بتطبيق ــة التربي ــم الصــف بكلي ــة معلّ ــّور طلب 15-2 - إّن درجــة تن

ضعيفــة علــى الدرجــة الكليــة لالســتبانة، حيــث بلــغ المتوّســط الحســابي )1.61(، وهــذا المســتوى يقــع ضمــن 

المحــور األول مــن المعيــار المعتمــد. 

15-3 - عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوّســطات درجــات أفــراد العينــة فيمــا يتعلــق بدرجــة 

ــة(. ــرّي )الجنــس، الشــهادة الثانوي ــات الحوســبة الســحابية التشــاركية تبعــاً لمتغي تنورهــم بتطبيق

16-مقترحات البحث: 

16 - 1 - إعــادة النظــر فــي برامــج إعــداد طلبــة معلِّــم الصــف بحيــث تتيــح المزيــد مــن التركيــز علــى مجــال 

تكنولوجيــا التعليــم بهــدف تنميــة التنــّور التكنولوجــي بشــكل عــام لــدى الطلبــة.

16-2 - تطويــر المقــّررات الدراســّية الخاصــة بمجــال تكنولوجيــا التعليــم فــي برامــج إعــداد طلبــة معلِّــم الصــف 

ــي مجــال  ــد ف ــكّل مــا هــو جدي ــة ب ــا المعــارف والمهــارات المتعلق ــث االهتمــام بتضمينه بشــكل دوري، مــن حي

ــها،  ــي لتدريس ــت الكاف ــة الوق ــاركية، وإتاح ــحابية التش ــبة الس ــات الحوس ــّيما بتطبيق ــم، وال س ــا التعلي تكنولوجي

ــة. ــة الضروري ــة التحتي ــر البني وتوفي

ــّور التكنولوجــي  ــة الســورّية بالتن ــة العربّي ــة فــي الجمهورّي 16-3 - ايــالء اهتمــام أكبــر مــن قبــل وزارة التربي

المســتمّر لمعلّمــي الصــف فــي أثنــاء ممارســتهم لمهنــة التعليــم، وذلــك الطالعهــم علــى كل مــا هــو مســتحدث 

وجديــد فــي مجــال تكنولوجيــا التعليــم، وإجــراء دورات تدريبيــة خاصــة بتطبيقــات الحوســبة الســحابية التشــاركية 

للمعلميــن فــي المراحــل الدراســية والتخّصصــات كلفــة.

16-4 - إجراء دراسات تسهم في اكتساب طلبة معلِّم الصف لتطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية.

ــة بحيــث تشــمل عينــات أكبــر وجامعــات فــي مناطــق تعليميــة أخــرى للتمّكــن  16-5 - إجــراء دراســات مماثل

مــن تعميــم النتائــج.

17-مراجع البحث: 

 17-1 -  المراجع العربية:

ــض أدوات ـ- ــى بع ــة عل ــاركي قائم ــي التش ــم اإللكترون ــة للتعل ــة مقترح ــة بيئ ــا. )2011(. فاعلي ــي، دالي حبيش

ــر  ــتير غي ــالة ماجس ــي. رس ــب اآلل ــي الحاس ــدى الطــالب معلم ــي ل ــب الميدان ــر التدري ــب 2.0 لتطوي الوي

ــة المنصــورة: مصــر. ــة، جامع ــة النوعي ــة التربي ــورة. كلي منش
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الزغبــي، محمــد. )2009). التعليــم اإللكترونــي علــى الســحابة. المجلــة العربيــة الدوليــة للتكنولوجيــا ـ-

.(64-58( ص.ص   ،)2(1 اإللكترونيــة، 

شــريف، وفــاء عبــد العزيــز؛ وحســن، محمــد عبــد الهــادي؛ وكــردي، ســميرة عبــد اللــه؛ واليافــي، وفــاء عبــد ـ-

ــة  ــي وتنمي ــم اإللكترون ــة الســحابية ودورهــا فــي دعــم نظــم التعلي ــة المعرف ــة أوعي ــع. )2013(. فاعلي البدي

البحــث العلمــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، المؤتمــر الدولــي الثالــث للتعلــم االلكترونــي والتعليــم عــن بعــد، 

بعنــوان »الممارســة واألداء المنشــود«، الريــاض، فــي الفتــرة )4-7( شــباط /فبرايــر 

الشــيتي، إينــاس محمــد ابراهيــم. )2013(. إمكانيــة اســتخدام تقنيــة الحوســبة الســحابية فــي التعليــم اإللكترونــي ـ-

فــي جامعــة القصيــم. المؤتمــر الدولــي الثالــث للتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد المنعقــد فــي الريــاض فــي 

الفتــرة مــن )4-7( شــباط /فبرايــر.

عبــاس، محمــد خليــل؛ ونوفــل، محمــد؛ والعبســي، محمــد. )2007(. مدخــل إلــى مناهــج البحــث فــي التربيــة ـ-

وعلــم النفــس. )ط1(. دار المســيرة للنشــر والتوزيــع: األردن.  

عبد الحميد، محمد. )2005(. منظومة التعلّم عبر الشبكات. القاهرة: عالم الكتب.ـ-

ــادي ـ- ــرن الح ــارات الق ــي، مه ــم اإللكترون ــود. )2016(. التعلّ ــري، خل ــم؛ والجزائ ــواز ابراهي ــه، ف ــد الل العب

ــق، 32)1(، ص.ص)53-29). ــة دمش ــخصي.مجلة جامع ــم الش ــي: التعلّ ــم الذك ــتقبل التعلّ ــرين ومس والعش

عبــد العزيــز، حمــدي أحمــد؛ والهنــدال، هــدى ســعود عبــد العزيــز. )2015(. تصميــم التشــارك اإللكترونــي ـ-

فــي ضــوء أســاليب التلمــذة المعرفيــة وأثــره علــى إنتــاج المشــروعات اإلبداعيــة وتحســين المعتقــدات التربوية 

نحــو اإلبــداع. مجلــة التربيــة الخاصــة، العــدد )10(، ص.ص )28-1).

ــة التطويــر ـ- ــاً. مجل ــة بنــت ناصــر. )2011(. أدوات التواصــل اإللكترونــي وتوظيفهــا تربوي ــة، بدري العريمي

التربــوي- ســلطنة عمــان. العــدد )67).

عســيري، ابراهيــم؛ والمحيــا، عبــد اللــه. )2011). التعلــم اإللكترونــي: المفهــوم والتطبيــق. الريــاض: مكتــب ـ-

التربيــة العربــي لــدول الخليــج.

العمــري، عائشــة؛ والرحيلــي، تغريــد. )2014(. فاعليــة برنامــج تدريبــي مقتــرح قائــم علــى الحوســبة ـ-

الســحابية التشــاركية فــي تعزيــز األداء التقنــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة طيبــة. المجلــة الدوليــة 

ــة، 3)11). ــة المتخصص التربوي

مؤتمــر تقنيــات االتصــال والتغّيــر االجتماعــي المنعقــد فــي الريــاض فــي الفتــرة مــن )15-17( آذار /ـ-

مــارس/2009. 
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ــا، ـ- ــى التكنولوجي ــد عل ــم المعتم ــوان: »التعلي ــم بعن ــات التعلي ــة لتقني ــة العماني ــي للجمعي ــي الثان ــر الدول المؤتم

ــارس 2013. ــي )26-27( آذار / م ــد ف ــان، المنعق ــلطنة عم ــدة«، س ــا جدي قضاي

المؤتمــر اإلقليمــي الثانــي للتعلـّـم اإللكترونــي تحــت شــعار »التعلـّـم اإللكتروني...المســتقبل الحاضــر« المنعقــد ـ-

فــي الكويــت فــي الفتــرة بيــن )25-27( آذار /مــارس/2013.

ــة ـ- ــة التجاهــات أعضــاء هيئ ــن حســين. )2013). دراســة مقارن ــي، طــالل ب ــداوي، أســامة ســعيد؛ وكابل هن

ــي  ــة ف ــم. دراســات عربي ــي التعلي ــب 2.0 ف ــة نحــو اســتخدام أدوات الوي ــة طيب ــس والطــالب بجامع التدري

ــس، 36)1). ــم النف ــة وعل التربي
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