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 اإلهداء

 

 

 إلِ هف أكصِ اهلل تعالِ بٍها كالدم الحبٓبٓف 
ٚا  } ٚا ِإٓااُي َكِباْلَكاِلَدِْٓف ِإْحَساىنا { َتْعُبُدكاْ  َكَقَضِ َربَُّؾ َأ  ِإ

 .ـ  إلِ إخكتْ كأخكاتْ اٖحبة رفع اهلل قدٌر
 ." إلِ زكجتْ الغالٓة كقرة عٓىْ أبىائْ " هالؾ كحذٓفة 
 ضِ هىٍـ ىحبً كهف ٓىتظرإلِ الهجاٌدٓف فْ سبٓؿ اهلل هف ق. 
 جهٓعا تقبمٍـ اهلل فْ جىتً. إلِ أركاح شٍداء عائمة قٓرقع كشٍداء شعبىا 
  .ْإلِ إخكاىْ اٖسرل كالهحرٓرف هف سجكف العدك الصٍٓكى 
 .إلِ أساتذتْ أٌؿ الفضؿ هف هٍدكا لْ طٓرؽ العمـ كأٌدكىْ سبٓؿ الهعرفة 
 إلِ طمبة العمـ الهجتٍدٓف كحاهمْ رآة التغٓٓر . 
  ْكأٌؿ هسجدم الكراـ.إلِ أصدقائ 
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 شكر وتقدير

الهبعكث رحهة لمعالهٓف، الحهد هلل حهد الشاكٓرف،  ِالحهد هلل رب العالهٓف كالصٛة كالسٛـ عم
الحهد هلل حهدان ٓمٓؽ بجٛؿ قدرتً كعظٓـ شأىً، عالـ الغٓب كالشٍادة ثـ الصٛة كالسٛـ التاهاف 

كبعد الحهد  ، كخٓر البٓرة كصاحب الخمؽ اٖكهؿ سٓدىا هحهد اٖكؿ البشٓرة كاٖكهٛف عمِ هعمـ 
ذ تأذف ربكـ لئف شكرتـ ٖٓزدىكـ ( كقكؿ الىبْ  " هف   هلل كالثىاء عمًٓ كاىطٛقان هف قكلً تعالِ ) كا 

ْا أف أتقد ـ ٚٓشكر الىاس ٚ ٓشكر اهلل" ٚك ٓعرؼ الفضؿ لذم الفضؿ إٚ ذكك الفضؿ. أجد لزاها عم
بعظٓـ شكرم كتقدٓرم لمصرح الشاهخ إلِ الجاهعة ا٘سٛهٓة رائدة العمـ كالهعرفة كالذم اسأؿ اهلل أف 

 ٓدٓهٍا قبمة عمهٓة لمهٓردٓف.

 كها أتقدـ بخالص شكرم كعظٓـ تقدٓرم إلِ أستاذم كهشرفْ الفاضؿ:
الجاهعة  –: أستاذ الهىاٌج كطرؽ التدٓرس بكمٓة التربٓة ال ك   / هحه   مٓهان أ   شقٓ 

 ا٘سٛهٓة. 
رشاد، كالذم أساؿ اهلل تعالِ فْ عمٓائً أف ٓسدد  عمِ ها أبداي هف رأم كهشكرة كىصح كتكجًٓ كا 

دٓـ عمًٓ عطآاي، لٓبقِ عمها فْ هٓداف العمـ.  خطاي، ٓك
كها أتقدـ بالشكر إلِ أعضاء لجىة الهىاقشة الذٓف تكرهكا بالهكافقة عمِ الهىاقشة كالحكـ عمِ ٌذا 

 حث. الب

أستاذ الهىاٌج كطرؽ  :ال ك   / هحه  فؤا  أ   ع  ةككذلؾ أتقدـ بالشكر لمذٓف قدهكا لْ العكف، 
 تدٓرس العمـك الهساعد بالجاهعة ا٘سٛهٓة، الذم ها بخؿ بكقتً فْ الهساعدة ٘ىجاز ٌذا البحث. 

 لً هف جٍد كهساعدةهاجستٓر الهىاٌج كتكىكلكجٓا التعمٓـ عمِ هابذ :األ  اذ/ أٓهن العكم كككذلؾ 
 لمباحث فْ تكفٓر عٓىة البحث.

ٚك ٓفكتىْ أف أسدم خالص الشكر كالتقدٓر لكؿ اٖساتذة الذٓف ساٌهكا فْ تحكٓـ أدكات البحث 
 كتدقٓقٍا.

خكاىْ كأخكاتْ كزكجتْ الصابرة حفظٍـ  ٚك أىسِ أف اشكر رهز الحىاف أهْ كعىكاف العطاء كالدم كا 
 اهلل.

  عمًٓ   كمت ٌ    ب الع   العظٓم  ها   فٓقْ إال  اهلل
  ال احث

قع ٓ  قٓ   هحه  ٌ 
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 همخص ال  ا    المغ  الع  ٓ 

تدٓربْ لتكظٓؼ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة فْ تىهٓة الهٍارات  برىاهج بىاء إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت
 هشكمة تتحدد كقد ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة لدل هعمهْ التكىكلكجٓا كدراسة فعالٓة ٌذا البرىاهج،

 :أتْ الرئٓس السؤاؿ فْ الدراسة
ها فاعمٓ    ىاه    ٓ  ْ ل  ظٓف  ط ٓقات الح     ال حا ٓ  فْ  ىهٓ  الهٍا ات ا لك   ىٓ  

 ال عمٓهٓ  ل ى هعمهْ ال كى ل جٓا ؟
 

 :  ف ع هن ال ؤال ال ئٓ  األ ئم  الف عٓ  ال الٓ 

كسبة السحابٓة الهراد تىهٓتٍا لدل هعمهْ ها الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة الهتعمقة بالح .1
 التكىكلكجٓا ؟

ها صكرة البرىاهج التدٓربْ القائـ عمِ تكظٓؼ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة لتىهٓة الهٍارات  .2
 ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة لدل هعمهْ التكىكلكجٓا ؟

عمهْ ها فاعمٓة البرىاهج التدٓربْ فْ تىهٓة الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة لدل ه .3
 التكىكلكجٓا؟

ٌؿ ٓتصؼ البرىاهج التدٓربْ بالفاعمٓة فْ تىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة كفقان لهعدؿ  .4
 هاكجٓكف؟

 : لإلجا   عن أ ئم  ال  ا    م صٓاغ  الف ضٓات عمِ الىح  ال الْ

( بٓف هتكسط درجات هعمهْ  α ≤0.05تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل ) .1
 جٓا فْ الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة الهعرفٓة قبؿ تطبٓؽ الدراسة كبعدٌا.التكىكلك 

( بٓف هتكسط درجات هعمهْ  α ≤0.05تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل ) .2
 التكىكلكجٓا فْ الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة العهمٓة قبؿ تطبٓؽ الدراسة كبعدٌا.

فْ تىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة الهعرفٓة كفقان  مٓةبالفاع ٚ ٓتصؼ البرىاهج التدٓربْ .3
 لهعدؿ هكاجٓكف؟

فْ تىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة العهمٓة كفقان  بالفاعمٓة ٚ ٓتصؼ البرىاهج التدٓربْ .4
 لهعدؿ هكاجٓكف؟

كىكلكجٓا فْ ( هعمهان هف هعمهْ الت20كلتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة قاـ الباحث باختٓار عٓىة هككىة هف )
هدٓٓرة غرب غزة، كتـ اخضاع الهتغٓر الهستقؿ ) تطبٓقات الحكسبة السحابٓة ( لمتجٓرب كقٓاس أثري 



 ه
 

عمِ الهتغٓر التابع ) الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة ( كتـ تىفٓذ الدراسة خٛؿ الفصؿ الدراسْ اٖكؿ 
 ـ. 2014-2013لمعاـ 

الهىٍج البىائْ كذلؾ هف خٛؿ بىاء ٌٓكؿ هعرفْ جدٓد، كقد استخدـ الباحث كفقا لطبٓعة الدراسة 
كالهىٍج التجٓربْ هف خٛؿ تطبٓؽ أدكات الدراسة عمِ العٓىة، هع العمـ بأف الدراسة استخدهت أداة 

ـ أعهاؿ الهعمهٓف كتـ تطبٓقٍـ قبمٓان كبعدٓان عمِ ٓاٚختبار لقٓاس الجاىب الهعرفْ كبطاقة التقٓٓـ لتقٓ
 عٓىة الدراسة.

ىتائج الدراسة فاعمٓة تطبٓقات الحكسبة السحابٓة فْ تىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة  أظٍرت كقد
بضركرة تبىْ الهؤسسات الهعرفٓة كالتطبٓقٓة لدل هعمهْ التكىكلكجٓا، كبٍذا فإف الباحث ٓكصْ 

 ِ استخداهٍا. التعمٓهٓة استخداـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة فْ التعمٓـ كتدٓرب العاهمٓف فٍٓا عم
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 الفصل األ ل
 خمفٓ  ال  ا    أٌهٓ ٍا

  :ال  ا   هق ه 
عٓة فْ هجاؿ بدآة القرف الحادم كالعشٓرف ظٍرت ثكرة الهعمكهات كظٍرت هعٍا ىقمة ىك  هع 

كتتطكر بطفرات  الهعرفة كالتكاصؿ اٚجتهاعْ كالتكاصؿ الهعرفْ، كأصبحت عجمة العمـ تتسارع
ر، كهع ٌذا التطكر كالتسارع أصبح كجكد كبٓرة ىحك اٖفضؿ ، كازدادت هعٍا عجمة التغٓٓر كالتطٓك

خرل كالٍىدسة التكىكلكجٓا فْ هجاؿ التعمٓـ أهرا ٚبد هىً حتِ ٓتكافؽ هع تطكر الهجاٚت اٖ
كالطب كعمـ الفضاء كالعمكـ الحدٓثة اٖخرل، كحرصت هؤسسات التعمٓـ الهختمفة عمِ المحاؽ 
ة أكثر سٍكلة  بالركب التكىكلكجْ سعٓا لمتغٓٓر كلتكفٓر الكسائؿ الفاعمة التْ تجعؿ العهمٓة التربٓك

سر عمِ الهتعمـ هها ٓكفر لً القدرة عمِ ا٘بداع بشكؿ فعاؿ فْ الدرا  سة كهستقبمً العهمْ.ٓك
 ظؿ فْ التغٓرات ٌذي عف بهىأل لٓس كذلؾ التعمٓـ فإف التغٓٓر ٌذا هٓادٓف إحدل التربٓة كاىت كلها
 ٌذا ،" التعمٓـ هٓداف " عف بهعزؿ كتىهك تىفصؿ أف ٓهكف ٚ فالتربٓة ،كالتكىكلكجٓة العمهٓة الثكرة

 بىاء فْ هباشر بشكؿ ٓساٌـ اعتباريب العاهة الهصمحة تخدـ التْ الهٓادٓف فْ اٌٖـ الهٓداف
 .(77:2003،)عسقكؿ اٖهة هستقبؿ تحدٓد فْ هباشر دكر اٖجٓاؿ، كلً

 
بشكؿ ٓؤدم إلِ تحسٓف العهمٓة  الثركة العمهٓةحرص عمهاء التربٓة عمِ استغٛؿ ٌذي  فْ ظؿ ذلؾ

اٖقراص التعمٓهٓة لْ، ك كتشهؿ كسائؿ التعمٓـ الحدٓث الحاسب أ التربكٓة كاٚستخداـ اٖهثؿ لٍا
، ككسائؿ ا٘عٛـ هاتْ ككسٓمة تعمٓهٓة عظٓهة زاخرة، كاٚىترىت كبحر هعمك (CDs) الهضغكط

ا هف الكسائؿ الحدٓثة. فكها غٓرت التكىكلكجٓا  السهعٓة كالبصٓرة كالتمفٓزكف كالفٓدٓك كغٌٓر
عمـ فْ العصر القطاعات اٖخرل، استطاعت كسائمٍا الهتىكعة تغٓٓر دفة التعمٓـ كطٓرقة الت

  .الحدٓث
 فْ التعمٓهٓة الهؤسسات تىافس إلِ هعٍا التعاهؿ كسٍكلة ا٘لكتركىْ التعمـ هصادر اىتشار كأدل
ادة الهتعددة لهزآاٌا ىظرنا التعمٓـ، فْ كاستخداهٍا تكظٓفٍا عمِ العهؿ  الهقررات أعداد كٓز

 سعت لذلؾ كىتٓجة ،العمهٓة التخصصات هختمؼ فْ ا٘ىترىت عبر الهطركحة ا٘لكتركىٓة
بٓة التعمٓهٓة كالهراكز التعمٓهٓة الهؤسسات  ا٘لكتركىْ التعمٓـ إلِ التقمٓدم التعمٓـ هف لمتحكؿ كالتدٓر

 التحكؿ ذلؾ هقتضٓات كهف – التقمٓدم التعمـ بىظاـ ا٘لكتركىْ التعمـ دهج – الهدهج أك الكاهؿ
 تشٍدي الذم كالتكىكلكجْ لهعرفْا التطكر هع تتىاسب جدٓدة هٍارات الهعمـ اكتساب ضركرة
 .(3:2011التعمٓهٓة)أبك خطكة، اٖىظهة
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كسط خدهات " السحابة كهف الكسائؿ الحدٓثة التْ بدأت تطرؽ أبكاب التعمٓـ فْ الشرؽ اٖ
ْ  ،"ا٘لكتركىٓة  ا  تطبٓقاتٌك هتكفرة عمِ شبكة اٚىترىت بالهجاف تدعـ إىشاء الهمفات كتحٓرٌر

عداد العركض كتخٓزىٍ كعهؿ اٚختبارات ا٘لكتركىٓة كالصفحات الشخصٓة ا كهشاركتٍا كالهزاهىة كا 
ْ ذات استخداهات كثٓرة عمٓىا  ، كهف أٌـ الهكاقع التْ تكفر اختٓار ها ٓىاسب احتٓاجاتىا هىٍاٌك

 " Microsoft Office "هآكركسكفت أكفٓس" ك  Googleجكجؿ "  هكقعخدهة السحابة ا٘لكتركىٓة 
قكـ أف العدٓد هف اٖفراد كالجاهعات كالدكؿ باٚستفادة هف  amazon.comكهكقع أهازكف "  " ٓك

ٌذي التكىكلكجٓا كالتْ ٌْ باٖساس تعتهد عمِ اٚتصاؿ بالشبكة العىكبكتٓة كعىصر أساسْ ٚبد 
 هف تكفري، كذلؾ هف خٛؿ تطكر التعمٓـ عبر التحكؿ الدٓهقراطْ لقطاع الهعمكهات.

تقىٓات  فْ التغٓٓرات هكاكبة فْ الهشاكؿ هف العدٓد الحاضر الكقت فْ هٓةالتعمٓ الهؤسسات كتكاجً
ر ٓتطمب حٓث السٓرعة، الهعمكهات كاٚتصاٚت  العهمٓة فْ الهستخدهة الهعمكهات تقىٓات تطٓك

 اختٛؼإلِ  ىتٓجة ،الجدٓدة كالبرهجٓات اٖجٍزة لتكالٓؼ كبٓرة با٘ضافة تكالٓؼ كالتدٓربٓة التعمٓهٓة
 هثؿ ،الحدٓثة الهعمكهات تقىٓات استخداـإلِ الحاجة  ظٍرت ،الجاهعات فْ الكمٓات اجدتك  أهاكف
 الكصكؿ ٓستطٓع الطٛب .الهشكٛت لٍذي الجدٓد الحؿ تهثؿ التْ ،السحابٓة الحكسبة تقىٓة

كبرهجٓات  لىظـ الكصكؿ با٘ىترىت، هتصمة أجٍزة أم كهف كقت أم كفْ هكاف أم هف لمتطبٓقات
ر ىٍا تطبٓقاتٍـ ٓركتطك  التطٓك  البٓاىات قكاعد لتطبٓقات الكصكؿ ،لمجاهعات التحتٓة البىٓة فْ كتخٓز

 كأجٍزة الحاسبات أجٍزة هف هتىكعة هجهكعة خٛؿ هف الذاتٓة التعمـ كأدكات كالشبكات اٚجتهاعٓة
 .(3:2013)الشٓتْ،ت الجكاٚ

هف التطبٓقات التْ تستىد كعمِ الرغـ هف استخداـ الجاهعات كالكمٓات كبعض الهدارس لمعدٓد 
لمحكسبة السحابٓة هثؿ البٓرد ا٘لكتركىْ إٚ أىً هف الكاضح أف الحكسبة السحابٓة تتطكر بشكؿ 

 شركة غارتىر بشكؿ جهاعْ، كتتكقع كاضح إلِ ىهكذج لتخٓزف البٓاىات كتبادلٍا كالهشاركة فٍٓا
Gartner " ستتجً لتخٓزف  العالهٓة٪ هف الشركات 50أكثر هف  " لٗبحاث التكىكلكجٓة أف

ىفسٍا  تـ فالحكسبة السحابٓة أثبت2016البٓاىات السٓرة فْ سحابة عاهة بحمكؿ ىٍآة عاـ 
  غىِ عىٍا لكؿ هف ٓستعهؿ الحاسكب فْ عهمً كاتجاٌات تكىكلكجٓة كجدت لتبقِ ٚك

( http://goo.gl/JvfbfG ). 
ادة القدرة التىافسٓة كبدأت الهؤسسات  التعمٓهٓة تدرؾ أف تبىِّْ أحدث التقىٓات ٓعتبر أهر أساسْ لٓز

كبدأت تمؾ الهؤسسات شٓئا فشٓئا باستخداـ خدهات الحكسبة السحابٓة ضهف كاٚحتفاظ بالطٛب. 
هىاٌجٍا التربكٓة ككسٓمة تعمـ كهىصة لمعهؿ عمٍٓا كاستغٛلٍا لتٓسٓر عهمٓة التعمـ، لذلؾ كاف ٓجب 

ا  عمٓىا الىظر فْ هىاٌجىا الفمسطٓىٓة كىرل ٌؿ بإهكاىىا اٚستفادة هف ٌذي التقىٓات الحدٓثة كتسخٌٓر

http://goo.gl/JvfbfG
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 لهساٌهتٍا الكبٓرةالهكاد الهٍهة كخصكصا أف هادة التكىكلكجٓا هف إحدل  فْ هجاؿ التعمٓـ الجدٓد
مٍٓا ىبىْ عففْ ٌذا البحث ٓحاكؿ الباحث إٓجاد أرضٓة  .فْ تىهٓة الهٍارات لدل الهتعمهٓف

ف البىاء ٓبدأ هف القاعدة كصٚك لمقهة إ" الحكسبة السحابٓة "، كحٓث  أساسات ٌذي التقىٓة الجدٓدة
ذي التقىٓات أٚك لطبقة الهعمهٓف بشكؿ أساسْ لتىهٓة   هٍاراتٍـكاف ٚبد هف إٓصاؿ ٌذا العمـ ٌك

ـ ثاىٓا سٓ ىقمكىٍا بالتدٓرب كالههارسة لطمبتٍـ ا٘لكتركىٓة كالتفاعمٓة هع ٌذي التقىٓات كالذٓف ٌـ بدكٌر
ىها تهتد لخارجٍا  كْ تصبح عهمٓة التكاصؿ الهعرفْ ٚ تقتصر فقط عمِ الصؼ كالهدرسة كا 
تأثر بها  ىها ٓهتد ٓك كىتٓجة حتهٓة لمكعْ بأف التعمـ ٚ ٓقتصر عمِ ها ٓحدث فْ الهدرسة فقط كا 

 ٌك خارج الهدرسة.
شٓر  التعاهؿ هف تهكىٍـ كخبرات لدٍٓـ هٍارات هتعمهٓف إعداد ضركرة إلِ( 2002) الحصرم ٓك

 كاستثهار التكىكلكجٓة تكظٓؼ الهستحدثات ضركرة إلِ كتحدٓاتً، با٘ضافة العصر هعطٓات هع
 هٛهح أٌـ عمِ التعرؼ اٖهر ٓتطمب التكجٍات، إف ٌذي ٓحقؽ بها التعمٓـ هجاؿ فْ إهكاىاتٍا
 هف كاحدة التكىكلكجٓا ٌذي هختمفة، حٓث تعد براهج هف ٓتضهىً كها ا٘لكتركىْ التعمٓـ تكىكلكجٓا
 فْ استخداهٍا إهكاىٓة التعرؼ عمِ تتطمب كالتْ ا٘ىترىت كشبكات لمكهبٓكتر الحدٓثة التطبٓقات
 ٌذا هتغٓرات هع التعاهؿ عمِ قادٓرف أفراد بإعداد الهتعمقة التكجٍات ٓحقؽ بها التعمٓهٓة الهؤسسات

 .العصر
مهٓف لٓككىكا أكثر عف سبؿ تىهٓة الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة لدل الهع بحثلم ٌذا التكجً ٓدفعىا

ر دكر عضك ٌٓئة التدٓرس بشكؿ فاعؿ  ـ عمِ التعاهؿ هع هتغٓرات العصر كتطٓك قدرة هف غٌٓر
ذا ٓتطمب هعرفة الهٍارات  كبالتالْ تٍٓئة طمبتٍـ أٓضا لهكاجٍة ٌذي الهتغٓرات بشكؿ آهف، ٌك

 تىهٓتٍا لتحقٓؽ ٌذا الهطمب. الهىاسبة كالكاجب
)عمِ حد كجد الباحث  كبعد البحث عف دراسات سابقة لهكضكع " الحكسبة السحابٓة فْ التعمٓـ "

تجد  عمِ عكس عالهىا العربْ الذم قمها ،أف هعظـ هف تحدث ككتب فًٓ ٌـ باحثك الغربعمهً( 
رجع هف بحث فْ ٌذا الهجاؿ سكل هقاٚت شحٓحة كترجهة لبعض ها كتب باح ثك الغرب، ٓك

أم الباحث السبب فْ ذلؾ ٌك حداثة ٌذي التقىٓة كتكفر براهج السحابة عمِ الحكاسٓب بدكف 
ـ فْ استخداهٍا عبر شبكة اٚىترىت التْ تكفر ٌذي  هشاكؿ قاىكىٓة ٚقتىائٍا هجاىا كبذلؾ تقصٌٓر
ْ كثٓر هف البمداف أضؼ لذلؾ عدـ اٚتجاي الجدم ٚستغٛؿ التكىكلكجٓا ف غالبا هجاىاالبراهج 
  .العربٓة

كعمًٓ فإف الباحث ٓحاكؿ بىاء برىاهج ٓركز هف خٛلً عمِ تفعٓؿ استخداـ تقىٓات براهج السحابة 
بٍا لمهعمهٓف كْ تتكفر لدٍٓـ الكفآات ة هف خٛؿ تدٓر  كالهٍارات ا٘لكتركىٓة فْ العهمٓة التربٓك
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لٍا بٓف بعضٍـ البعض هف ىاحٓة كبٓىٍـ كبٓف ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة فْ استخدهٍا كالتفاعؿ هف خٛ
الباحث بعقد  قاـالتربكٓة، حٓث  تطبٓقاتٍا العهمٓةعمِ  التأكٓد طمبتٍـ هف ىاحٓة أخرل، كضركرة
فٍٓا تدٓربٍـ عمِ كٓفٓة استخداـ براهج السحابة ا٘لكتركىٓة  تـكرشات عهؿ لعٓىة هف الهعمهٓف 

ك سحابة تهكىؾ هف إىشاء هساحة خاصة بؾ  " Google Driveكهىٍا عمِ سبٓؿ الهثاؿ "  ٌك
الكصكؿ إلٍٓا هف أم هكاف، كتتٓح إهكاىٓة  عمِ ا٘ىترىت لتخزف بٍا ها تشاء هف الهمفات،

ك ٓدعـ " Google Docs "تطبٓؽ با٘ضافة إلِ إىشاء هستىدات كجداكؿ البٓاىات كالعركض  ٌك
ا هف الهمفات القابمة لمهشاركة عبر ا٘ىترىت، ككهستخدـ لٍذي الخدهة أكصْ بٍا  التقدٓهٓة كغٌٓر

اٚحتفاظ بهمفاتْ دائها هعْ كالعهؿ عمٍٓا فْ أم هكاف أتكاجد فًٓ كأم كقت  فٍْ تساعد عمِ
اٖهاف كهقدرة عمِ حفظ البٓاىات كاسترداد الهمفات عىد أرغب فًٓ هع تكفر درجة عالٓة هف 

 .الضٓاع
كهف خٛؿ ها سبؽ ىدرؾ كـ ٌك هٍـ استغٛؿ ٌذي التقىٓة الحدٓثة كدهجٍا فْ سمؾ التعمٓـ لجعؿ 
سر كتتخطِ بٍا الهعٓقات كبعد الهسافات كقمة ا٘هكاىات كأجٍزة  العهمٓة التربكٓة أكثر سٍكلة ٓك

ص التخٓزف كاٚىقطاع عف الدكاـ لعذر قاٌر كهرض أك ىشكب حرب الحاسكب الشخصٓة كأقرا
 لٛستخداـ فْ أم فرع هف كتصمح ٌذي التطبٓقاتتهىع هف ذٌاب الطمبة لهدارسٍـ كجاهعاتٍـ، 

 .فركع الهعرفة
الهعمهٓف القدرة عمِ التكاصؿ بٓىٍـ كؿ فْ هكقعً عف طٓرؽ اىشاء قاعدة فْ لدل كذلؾ تىهْ 

تبادلكف خبراتٍـ كهكادٌـ ا٘ثرائٓة لدركسٍـ كْ  السحابة ا٘لكتركىٓة ٓتكاصمكف هف خٛلٍا ٓك
عتبر تعمـ استخداـ ٌذي  فْ كغٓر ذلؾ هف العهمٓات اٖخرل.ٓصبحكا أكثر إدارة لمىشاط الهعر  ٓك

 التطبٓقات هف اٖدكار الجدٓدة التْ تفرضٍا الثكرة الهعمكهاتٓة عمِ الهعمـ.
عمهٓف كاطٛعً عمِ قدراتٍـ كهٍاراتٍـ ا٘لكتركىٓة الهتعمقة كهف خٛؿ هٛحظة الباحث لبعض اله

بالسحابة فقد ٚحظ أف ٌىاؾ ضعفا فْ هقدرتٍـ عمِ استخداـ ٌذي الهٍارات ا٘لكتركىٓة ككىٍا 
كعمًٓ فمـ ٓقكهكا باستغٛؿ ٌذا الىكع هف هستحدثا تكىكلكجٓا جدٓدا لـ ٓسهع عىً الكثٓر هىٍـ، 

بب فْ فجكة تكىكلكجٓة بٓىٍـ كبٓف التطكر التكىكلكجْ الهتسارع ٓكها هها قد ٓسالتقىٓات الحدٓثة 
 ، الهعمهٓف ا٘لكتركىٓة  هٍاراتلذلؾ فقد حاكؿ الباحث التعرؼ عمِ الهٍارات الٛزهة لتىهٓة بعد ٓـك
بكاسطة تطبٓقات السحابة الهتعددة كقد اختار الباحث أفضمٍا هف كاقع تجربتً كاستخداهً التعمٓهٓة 
كقد شعر الباحث هف خٛؿ البرىاهج حاجة  ٍا فْ عهمً كهراسٛتً هع الجٍات الهختمفة،الدائـ ل

الهعمهٓف لتعمـ ٌذي الهٍارات كاٌتهاهٍـ بٍا، بعد ذلؾ قاـ الباحث بالتحقؽ هف ىتائج البرىاهج 
 بالطرؽ العمهٓة.

https://www.dropbox.com/
http://docs.google.com/
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 :هشكم  ال  ا  
 :ال ؤال ال ئٓ  ال الْ عفهف خٛؿ ا٘جابة  الدراسة هشكمة تتحدد

ها فاعمٓ    ىاه    ٓ  ْ ل  ظٓف  ط ٓقات الح     ال حا ٓ  فْ  ىهٓ  الهٍا ات ا لك   ىٓ  
 ال عمٓهٓ  ل ى هعمهْ ال كى ل جٓا ؟

 : ٓ ف ع هىً األ ئم  الف عٓ  ال الٓ 

تىهٓتٍا لدل هعمهْ  الهرادالهتعمقة بالحكسبة السحابٓة ها الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة  .1
 ؟التكىكلكجٓا

ها صكرة البرىاهج التدٓربْ القائـ عمِ تكظٓؼ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة لتىهٓة الهٍارات  .2
 ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة لدل هعمهْ التكىكلكجٓا ؟

ها فاعمٓة البرىاهج التدٓربْ فْ تىهٓة الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة لدل هعمهْ  .3
 التكىكلكجٓا؟

ة فْ تىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة كفقان لهعدؿ ٌؿ ٓتصؼ البرىاهج التدٓربْ بالفاعمٓ .4
  ؟هاكجٓكف

 :ف  ض ال  ا  

( بٓف هتكسط درجات هعمهْ  α ≤0.05تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل ) .1
 التكىكلكجٓا فْ الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة الهعرفٓة قبؿ تطبٓؽ الدراسة كبعدٌا.

( بٓف هتكسط درجات هعمهْ  α ≤0.05ة عىد هستكل )تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓ .2
 التكىكلكجٓا فْ الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة العهمٓة قبؿ تطبٓؽ الدراسة كبعدٌا.

كفقان الهعرفٓة ٚ ٓتصؼ البرىاهج التدٓربْ بالفاعمٓة فْ تىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة  .3
 هكاجٓكف؟لهعدؿ 

فْ تىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة العهمٓة كفقان  بالفاعمٓة ٓتصؼ البرىاهج التدٓربْٚ  .4
 لهعدؿ هكاجٓكف؟

 :أٌ اف ال  ا  

 تحدٓد الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة الكاجب تىهٓتٍا لدل هعمهْ التكىكلكجٓا. .1
 التعرؼ عمِ صكرة البرىاهج التدٓربْ القائـ عمِ تكظٓؼ الحكسبة السحابٓة. .2
برىاهج قائـ عمِ تكظٓؼ تقىٓات الحكسبة السحابٓة فْ تىهٓة الهٍارات  التعرؼ عمِ فاعمٓة .3

 ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة لدل هعمهْ التكىكلكجٓا بغزة.
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 تتهثؿ أٌهٓة الدراسة فْ الهحاكر أتٓة:: أٌهٓ  ال  ا  
 - فٓ  ال  ا   الفئات ال الٓ : :أ الً 

ْ هعرفة أٌهٓة تقىٓات الحكسبة تساعد الهعمهٓف كخاصة هعمهْ التكىكلكجٓا ف :الهعمهٓن .1
 السحابٓة كالكقكؼ عمِ كٓفٓة استخداـ تمؾ التقىٓات فْ عهمٓة التدٓرس.

عقد  قد تفٓد ٌذي الدراسة العاهمٓف فْ حقؿ ا٘شراؼ التربكم فْ :الهش فٓن ال    ٓٓن .2
بٓة لمهعمهٓف هف أجؿ تدٓربٍـ عمِ الكفآات ا٘لكتركىٓة كهٍارات التكاصؿ  دكرات تدٓر

 تفاعؿ هع أطراؼ الهىٍاج الهقرر.كال
ر هىاٌج التكىكلكجٓا ككضع خطط كبراهج  : اضعْ الهىاٌ  .3 تساعدٌـ فْ صٓاغة كتطٓك

إثرائٓة ك إحداث ىقمة ىكعٓة لهكاكبة الىسؽ العاـ لمحكسبة كالهساعدة لرفع هستكل الكفآات 
 ا٘لكتركىٓة لمهعمهٓف كالطمبة عمِ السكاء.

بدآة طٓرؽ التعمـ ا٘لكتركىْ بشكؿ هشكؽ كهف ثـ التعبٓر  تضع الهتعمـ عمِ :اله عمهٓن .4
ادة التحصٓؿ كتىهٓة هٍارات ها كراء  عف رأًٓ كالهشاركة الفاعمة هع هدرسٍٓـ هها ٓؤدم لٓز

 الهعرفة.
كف فْ الكقت الحاضر هف هسآرة  :ثاىٓاً  قد تشكؿ استجابة هكضكعٓة لها ٓىادم بً التربٓك

كتجٓرب أسالٓب كىهاذج تعمٓهٓة قد تؤدم إلِ ىتائج إٓجابٓة هف  اٚتجاٌات الحدٓثة فْ التدٓرس
خٛؿ كضع سٓاسة تعمٓهٓة دائهة هربكطة هع التكىكلكجٓا الحدٓثة هع التركٓز عمِ هركٓزة 

 البٓاىات. 
 :ح    ال  ا  

 الدراسة عمِ عٓىة هف هعمهْ التكىكلكجٓا فْ هدارس الثاىكٓة العاهة بهدٓىة غزة. اقتصرت .1
السحابة  تطبٓقاتدراسة عمِ عقد كرش عهؿ فْ إطار برىاهج ٚستخداـ ال اقتصرت .2

ا لد كلكجٓا هعمهْ التكى لا٘لكتركىٓة فْ تىهٓة الكفآات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة الكاجب تكفٌر
 فْ هدارس الثاىكٓة العاهة.

 قٓاس هدل التفاعؿ بٓف الهدرسٓف باستخداـ تطبٓقات السحابة ا٘لكتركىٓة فْ التعمٓـ. .3
فْ شٍر  2014-2013جٓرت الدراسة عمِ الهعمهٓف فْ الفصؿ اٖكؿ لمعاـ الدراسْ أ .4

ـ فْ إحدل قاعات التدٓرب بقسـ تكىكلكجٓا التعمٓـ فْ الجاهعة 2013هف العاـ  11
 ا٘سٛهٓة.
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 :هصطمحات ال  ا  
 :الفاعمٓ  -1

تائج الهرجكة بأقصِ حد ( بأىٍا القدرة عمِ إىجاز اٌٖداؼ كالهدخٛت لبمكغ الى1997عرفٍا ٓزتكف)
 ههكف.

ة التجٓربٓة ٓعبر عف هدل 2003كذكر شحادة كآخركف ) ( " أف هصطمح الفاعمٓة لمدراسات التربٓك
ٛن فْ أحد الهتغٓرات التابعة ".  ا هتغٓران هستق  اٖثر الذم ٓهكف أف تحدثً الهعالجة التجٓربٓة باعتباٌر

السحابة  تطبٓقاتدثً برىاهج قائـ عمِ تكظٓؼ اٖثر الذم ٓح :كٓعرفٍا الباحث إجرائٓان بأىٍا
 التكىكلكجٓا. هعمهْ( لدل  ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة الهٍاراتا٘لكتركىٓة فْ تىهٓة ) 

 :ال  ىاه  -2

ٌك هجهكعة هف الهعارؼ كالخبرات كاٖىشطة الهصههة بطٓرقة هىظهة  :ٓع فً ال احث اج ائٓا
لدل هعمهْ التكىكلكجٓا  الحكسبة السحابٓة قاتتطبٓكهترابطة تٍدؼ إلِ تىهٓة هٍارة تكظٓؼ 

ر قدراتٍـ بها ٓساٌـ فْ تىهٓة الكفآات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة  .كتطٓك

   ط ٓقات: -3

 بعض تىهٓةل التعمٓـ فْ خدهة ٓتـ تكظٓفٍا هف الخكادـ ا٘لكتركىٓة التْ "هجهكعة :ٓع فٍا ال احث
 .التربكٓة" اٌٖداؼ أجؿ تحقٓؽ التعمٓهٓة كالتفاعمٓة هف اٚلكتركىٓة الهٍارات

 :الح     ال حا ٓ  -4

الهصادر كاٖىظهة الحاسكبٓة إلِ ٌْ هصطمح ٓشٓر  :(Cloud Computingالحكسبة السحابٓة )
الهتكافرة تحت الطمب عبر الشبكة كالتْ تستطٓع تكفٓر عدد هف الخدهات الحاسكبٓة الهتكاهمة دكف 

ر عمِ الهستخدـ كتشهؿ تمؾ الهكارد هساحة لتخٓزف البٓاىات التقٓد بالهكارد الهحمٓة بٍدؼ التٓسٓ
كالىسخ اٚحتٓاطْ كالهزاهىة الذاتٓة كها تشهؿ قدرات هعالجة برهجٓة كجدكلة لمهٍاـ كدفع البٓرد 
ستطٓع الهستخدـ عىد اتصالً بالشبكة التحكـ فْ ٌذي الهكارد عف  ا٘لكتركىْ كالطباعة عف بعد، ٓك

ة تَُبسُِّط كتتجاٌؿ الكثٓر هف التفاصٓؿ كالعهمٓات الداخمٓة.) كٓكٓبٓدٓا طٓرؽ كاجٍة برهجٓة بسٓط
Wikipedia ) 

ؿ براهج تكىكلكجٓا " : ٓع فٍا ال احث اج ائٓا عبارة عف تكىكلكجٓا رقهٓة هتطكرة تعهؿ عمِ تحٓك
ر العهمٓة التربكٓة كتسٍٓؿ عهمٓة التعمـ عف  الهعمكهات هف هىتجات إلِ خدهات تساعد فْ تطٓك

" كالتْ ٌْ  cloudٓرؽ ىقؿ الهعالجة كهساحة التخٓزف كآلٓة التكاصؿ إلِ ها ٓسهِ بالسحابة " ط
 ."ًٓ عف طٓرؽ اٚىترىت هف أم هكافجٍاز خادـ ٓتـ الكصكؿ إل
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  ط ٓقات الح     ال حا ٓ /  -5

 ٍا فْتكظٓفبرهجٓات صغٓرة هحهمة عمِ سحابة إلكتركىٓة ٓتـ ٓعرفٍا الباحث إجرائٓا " 
 لدل هعمهْ التكىكلكجٓا بغزة. التعمٓهٓة ة الهٍارات ا٘لكتركىٓة هعالج

  :الهٍا ات ا لك   ىٓ  ال عمٓهٓ  -6
كالعهمٓة التْ تمـز لهعمهْ تكىكلكجٓا القدرات الهعرفٓة  عف عبارة ٌْ" :ٓع فٍا ال احث إج ائٓاً  

 –إرساؿ الهمفات  –الهمفات  استقباؿ –هشاركة البٓاىات  –)التخٓزف التعمٓـ كتشهؿ الهٍارات التالٓة 
ـ ا٘لكتركىْ  –هعالجة الصكر  –هعالجة البٓاىات    (".التكاصؿ ا٘لكتركىْ –التقٓك

 :هعمهْ ال كى ل جٓا – 7

هادة التكىكلكجٓا الذٓف ُٓدرسكف هادة التكىكلكجٓا لمصؼ العاشر  هعمهكٌـ  :ٓع فٍم ال احث اج ائٓا
 .هدٓٓرة غرب غزةٓة فْ س الحككهكالحادم عشر الثاىكم فْ الهدار 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

 الحا  ب فْ ال عمٓم :الهح   األ ل 

 ْفْ ال عمٓم الح     ال حا ٓ  :الهح   الثاى 

 ا لك   ىٓ الهٍا ات م ٓال عم :الهح   الثالث  
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 الفصل الثاىْ
  يةةا  الىظةةا ط

 عمٓمالحا  ب فْ ال  :الهح   األ ل
جٓة جزءا ٚ ٓتجزأ البرههع تطبٓقاتً أصبح ٓعتبر الحاسب ألْ قهة ها أىتجتً التقىٓة الحدٓثة كقد 

سكاء فْ الهىزؿ أك العهؿ كثٓرة فْ الحٓاة الٓكهٓة ، كأصبح شٓئا فشٓئا ٓغزك تفاصٓؿ هف حٓاة الفرد
ا لتأثٓري الكبٓر فْ حٓاة الىاس بشكؿ هباشر أك  كصار . كىظرا لها غٓر هباشركجكدي أهرا ضركٓر

ٓتهتع بً الحاسكب هف ههٓزات ٚ تكجد فْ غٓري هف الكسائؿ التعمٓهٓة فقد اتسع استخداهً فْ 
 الجاهعات كالهدارس كسائر هؤسسات التعمٓـ.فْ هختمؼ  العهمٓة التعمٓهٓة

عرؼ عصرىا الراٌف بعصر الثكرة الع ىفجار عصر الهعمكهات كاٚ مهٓة كالهعمكهاتٓة كالتكىكلكجٓة،ٓك
، فقد غزت الحاسبات كؿ هجاٚت عضكم بٓف الحاسبات كالعقؿ البشرم، عصر التٛحـ الالهعرفْ

، حتِ السٓاسة التْ تعتهد عمِ فْ اٚقتصاد كالخدهات كاٚتصاٚتالىشاط ا٘ىساىْ الهعاصر 
لىظـ ، كلٍذا اٌتهت ااسٓٓف فْ اتخاذ القرارات السمٓهةقكاعد الهعمكهات كبىككٍا لهساعدة السٓ

مٍـ لٛستخداـ الج ٓد لمحاسبات كتكىكلكجٓا التربكٓة فْ هجتهع الهعمكهات بإعداد الطٛب إعدادا ٌٓؤ
 .(15:2002)عثهاف،ت الهعمكها

كىحف ىعٓش عصر التكىكلكجٓا كاٚىفجار الهعرفْ كثكرة اٚتصاٚت كاف هف الضركرم أف ىكاكب 
ر هٍاراتىاٌذي كىسآري كىبرز طاقاتىا فْ استغٛؿ ٌذا التطكر  ، كلعؿ هف أبرز التكىكلكجٓا كتطٓك

ة حٓث  الهٍارات التدٓرسٓة الهعاصرة هٍارة تكظٓؼ الحاسكب فْ خدهة هسار العهمٓة التربٓك
ٓصاؿ الفكرة لمطالب بطرؽ جدٓدة هعاصرة.  التجدٓد كالخركج هف الركتٓف كتسٍٓؿ الهٍهات كا 

ة ٚتجاٌاتا تأكٓد فْ تعمٓهٓة أداة باعتباري الحاسكب دكر ٓبرزك   الذاتْ التعمـ الحدٓثة عمِ التربٓك
ادة كٓفٓة كتعمـ  تزآد إلِ با٘ضافة ٌذا ،(Novak & Gwin, 1984)تعمهً  عف الفرد هسؤكلٓة ٓز

 ،الهتعمهٓف بٓف الفردٓة الفركؽ كاحتٓاجاتً كهراعاة الفرد قدرات هع لٓتهاشِ التعمٓـ تفٓرد إلِ الحاجة
 تقىٓات ههٓزات هف هٓزة هف أكثر بٓف تجهع ٌائمة هتكاهمة إهكاىات هف الحاسكب بً ٓتهتع لها ىظرنا

 كهىطقٓنا سٓككلكجٓنا هتتابعة بصكرة التعمٓهْ الهحتكل إهكاىٓة برهجة إلِ با٘ضافة الهختمفة التعمٓـ
 الخصكصْ الهعمـ دكر إلِ أقرب الحاسكب دكر ٓجعؿ هها هع الهتعمـ الهباشر التفاعؿ كتكفٓر
 .(155-144 :1985)القٛ،
 :الحا  ب فْ ال عمٓمأ اًل: 

ٓكاد ٓككف القطاع التربكم هف أكثر القطاعات حاجة لتعٓزز دكر الحاسكب فْ هؤسساتً الهختمفة، 
ىظر  مة لقٓادة اٖهة كرفع عهمٓة التطكر، ٓك ذلؾ أف ٌذا القطاع ٌك الهعىْ بإعداد اٖجٓاؿ الهٌؤ
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كف الٓكـ إلِ استخداـ الحاسكب فْ التعمٓـ كحؿ هىاسب لمكثٓر هف الهشكٛت التعمٓهٓة التْ  التربٓك
ة، كككسٓمة ىاجحة لتحسٓف ىكعٓة التعمٓـ كرفع هستكاي  تكاجٍٍا الهؤسسات التربٓك

 .(75:2004)عٓادات،
هكاىات قدرات هف اٚستفادة إلِ تٍدؼ هىظهة ( أىً عهمٓة38:2006ٓعرفً هٍدم )ك   الحاسكب كا 

 .أفضؿ تعمٓـ تحقٓؽ أجؿ هف كاىبٍاج بجهٓع التعمٓهٓة العهمٓة فْ العالٓة
تضح هف التعٓرؼ السابؽ أىً با٘هكاف تسخٓر قدرات كبراهج الحاسكب بٍدؼ تكفٓر بٓئة تعمٓهٓة  ٓك

حٍا بطرؽ هثهرة تسهح بالتفاعؿ بٓف الهتعمـ كالحاسكب هف خٛؿ عرض هعمكهات الدركس كشر 
با تبع ذلؾ تدٓر ـ هتعددة هدعهة بالهثٓرات الهرئٓة كالصكتٓة ٓك ت كتغذٓة راجعة لتعهٓؽ التعمـ كتقٓك

كساب هٍارات جدٓدة لدل الهتعمـ.  الدركس كا 

كاىت ٌىاؾ هجهكعة هف الهجاٚت التعمٓهٓة كبالحدٓث عف استخداهات الحاسكب فْ التعمٓـ فقد 
ْ كالتالْ  :التْ ٓهكف أف ٓستخدـ الحاسكب فْ كاقعٍا ٌك

 كهادة تعمٓهٓة. الحاسكب استخداـ 
 ٓهٓة.فْ إدارة العهمٓة التعم الحاسكب استخداـ 
 ككسٓمة تعمٓهٓة فْ الهىاٌج الدراسٓة. الحاسكب استخداـ 

 :ْٓمأقساـ كها  4لِ عىد الحدٓث عف استخداـ تطبٓقات الحاسكب فْ التعمٓـ فٓهكف تقسٓهٍا إك 
 : Computer Assisted Instructor (CAI)ال  ٓ    ه اع ة الحا  ب  -1

ستخدـ الحاسكب كأد ، كأٌداؼ تعمٓهٓة هعٓىة كهحدكدة هثؿ اة تعمٓـ ذاتْ لتقدٓـ دركس فردٓةٓك
 )التدٓرس كالهحاكاة كحؿ الهشاكؿ(.

 : Computer Manage Instruction (CMI)ال  ٓ   اله ا   الحا  ب  -2
كدائها التدٓرس بهساعدة الحاسكب ٓقترف بالتدٓرس الهدار  جٛت التخٓزف لدل الحاسكب،تخدـ سٓس

 بالحاسكب.
  :Computer – Mediate Communication (CMC)الحا  ب كأ اة ل  صاالت  -3

ٓهثؿ تطبٓؽ هف تطبٓقات الحاسكب ٓقكـ بتسٍٓؿ اٚتصاٚت ) تكصٓؿ الدركس ( عمِ سبٓؿ 
 (. ركىْ كالهؤتهرات عبر الحاسكبالهثاؿ )البٓرد ا٘لكت

 :Comouter-based Multimedia)ال  ائط اله ع   القائه  عمِ الحا  ب ) -4
تستخدـ الكسائط الهتعدد فْ تصهٓـ الكسائؿ التعمٓهٓة التفاعمٓة كالتْ تعهؿ عمِ جذب اىتباي 

 الطٛب كتكصٓؿ الهعمكهات بطٓرقة سٍمة.

http://forum.ramallah-land.com/f31/t22551
http://forum.ramallah-land.com/f31/t22551
http://forum.ramallah-land.com/f31/t22551
http://forum.ramallah-land.com/f31/t22551
http://forum.ramallah-land.com/f31/t22551
http://forum.ramallah-land.com/f31/t22551
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 م(  ط ٓقات الحا  ب فْ ال عم1ٓشكل)

فْ التعمٓـ بهساعدة الحاسب ٓقكـ الحاسب بالتفاعؿ  كلتكضٓح الفرؽ بٓف البىد اٖكؿ كالثاىْ فإىً
 هع الطالب كشرح الهادة كتقدٓهٍا هدعهة بالصكر كالفٓدٓك بشكؿ هباشر.

دارة  بٓىها فْ التعمٓـ الهدار بالحاسب ٓقكـ الحاسب بإدارة أداء الطالب حٓث ٓقكـ بتجهٓع كتخٓزف كا 
 ْ كا٘دارة التعمٓهٓة بصفة عاهة.هات عف الطٛب لٓرشد الطٛب فْ تعمهٍـ الفردم الذاتالهعمك 

داف كهبارز،   (171:2007)سٓك
 :ال  ىاه  الهح  ب: ثاىٓاً 

ٓقدـ لمفرد هف هكضكعات كىشاطات بٍا هحتكل هىظـ  ( بأىً " ها65:1991،ْ) الدٓاسطٓعرفً 
شاط ٌدفان هحددان كٓراعْ التكاهؿ بٓف اٖىشطة كلكؿ هىٍا هعآٓري الخاصة عمِ أف ٓتضهف كؿ ى

ع تجىبا لمتكرار كالهمؿ "، بٓىها ٓعرفً عفاىة ) "كحدة  :( بأى75:2000ًفْ المعب هع هراعاة التىٓك
تعمٓهٓة هصههة بطٓرقة هترابطة كتتضهف هجهكعة هف الخبرات كاٖىشطة كالكسائؿ كأسالٓب 

ـ الهتىكعة".   التدٓرس كأسالٓب التقٓك

"كحدة دراسٓة هصههة باستخداـ البراهج الحاسكبٓة كتتضهف :( بأى12:2008ًعرفً البابا )كها ٓ
ة التْ تكظؼ الهدخؿ الهىظكهْ كاٖىشطة كالكسائؿ  هجهكعة هف اٌٖداؼ كالخبرات التربٓك

ة". ـ التْ تحقؽ اٌٖداؼ التربٓك  التعمٓهٓة كالفٓدٓك كأسالٓب التقٓك

فا رل الباحث أف جهٓع ٌذي التعٓر ت قد اتفقت بٓىٍا فْ أف الكحدات هصههة هىطقٓا كتتضهف ٓك
ف ٌىاؾ بٓاىات هدخمة كعهمٓات هحكسبة كهخرجات ىاتجة ٌداؼ ٓسعِ لٓحققٍا البرىاهج حٓث إأ

 تحقؽ اٌٖداؼ الهكضكعة هف خٛؿ العهمٓات الحاسكبٓة كاٖىشطة.
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 :ه آا ا  خ ام الحا  ب فْ ال عمٓمثالثًا: 
فكائد استعهاؿ  عهاف فْ الصادرة التعمٓهْ الحاسكب هجمة عف ىقٛ (18:2009) السعكد أبك ذكر
 :التعمٓهٓة الحاسكب براهج

 الحاجة دكف هىٍا، ا٘فادة الهتعمـ عمِ ٓسٍؿ بطٓرقة هبرهجة تعمٓهٓة هكاد تقدٓـ إهكاىٓة .1
 .الهعمـ إلِ كجكد

 .الطمبة لجهٓع ٍاكهكج هشرفا الهعمـ ٓككف بحٓث التعمٓهٓة، العهمٓة فْ الهعمـ دكر تغٓٓر .2
بأقؿ  سٍمة، بطٓرقة الحاسكب، أقراص عمِ كتخٓزىٍا الٍائمة كالهعمكهات البٓاىات إدخاؿ .3

 .ككمفة جٍد
جراء الهمفات، استدعاء سٍكلة .4 عادة عمٍٓا كا٘ضافة التعدٓٛت كا  ٓسر  بكؿ تخٓزىٍا كا 

 .كسٍكلة
 .دقة بكؿ البٓاىات استخراج فْ الدقة .5
كقدراتً  الذاتٓة سرعتً حسب الدرس فْ فٓسٓر التعمٓهٓة، جةبالبره الهتعمـ تحكـ إهكاىٓة .6

 .التعمٓهٓة
 .الجهاعْ التعاكف ركح ٓىهْ هها الصغٓرة، كعاتهالهج فْ الحاسكب استعهاؿ إهكاىٓة .7
 .العقمٓة الطالب قدرات تىهٓة فْ الحاسكب بً ٓتهتع الذم العظٓـ الدكر .8
 .الحاسكب ةشاش أهاـ بجمكسً هشاركتً خٛؿ هف الطالب دكر تفعٓؿ .9

ة كاٖلعاب العهمٓة التجارب إجراء فْ الفىٓة الحاسكب إهكاىٓات .10  .التربٓك

ر عهمٓتْ كهها كالتعمـ فْ السىكات اٖخٓرة،  التعمٓـ سبؽ ىرل أف الحاسكب لعب دكرا كبٓرا فْ تطٓك
إثارة اٌتهاـ الطٛب كتشجٓعٍـ كبالتالْ عمِ  لتعمـ حٓث ساعدكأتاح الفرصة لتحسٓف أسالٓب ا

 .أحدث فرقا آجابٓا فْ هستكل التحصٓؿ الهعرفْ كاٚتجاٌات ىحك أىكاع العمكـ
 :ه   ات ا  خ ام الحا  ب فْ ال عمٓم:  ا عاً 

 :هىٍا، ( هبررات عدٓدة أدت ٚستخدان الحاسَب فْ التعمٓن20:2001) السرطآَّذكر 

ات ػذي الهعمَهػظ ٌػٓمة لحفػها تطمب البحث عو َس، لهعرفْ َتدفق الهعمَهاتاٚىفجار ا
ا ػَو ٌىػَٓك، اتػِ الهعمَهػعمؿ َالحاجة لمسرعة فْ الحصَ، َاسترجاعٍا عىد الضرَرة

 ،دةػٓة الهعقػات الرٓاضػالعهمٓأداء َالحاجة الِ الهٍارة َا٘تقاو فْ ، َسٓمةؿ الحاسَب أفض
َب دَراً ػات أو لمحاسػحٓث أثبتت البحَث َالدراس، بات التعمنلهشكٛت صعَؿ َإٓجاد حمَ

رص ػو فػَتحس ،اتػهشكٛت التعمن لهو ٓعاىَو هو بعض ا٘عاقؿ هٍهاً فْ الهساعدة فْ ح
ارات ػَتىهٓة هٍ، التقىٓات الهتقدهةؿ حٓث ٓتن تٍٓئة الطمبة لعالن ٓتهحَر حَ، الهستقبمٓةؿ العه

http://forum.ramallah-land.com/f31/t22551
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َب ػَاستخدان الحاس، َالتفكٓر َجهع البٓاىات َتحمٓمٍا، ٛتالهشكؿ حؿ هث، هعرفٓة عقمٓة عمٓا
رة ػٓتطمب تدرٓباً قصٓراً ٓتٓح لهو لٓس لدًٓ الخبؿ ب، ٚ ٓتطمب هعرفة هتطَرة أَ هٍارة هعقدة

 أو ٓستخدهً. 

ؿ كدكثرم( 11:2008ىقٛ عف البكرىك )ك  ( ىقاط ٓكضح فٍٓا ٌذي الهبررات 1987 )ٓذكر فٓرم سٓك
ْكها ٓراٌا   :ٌك

 .الهتقدهة التقىٓات حكؿ ٓتهحكر لعالـ الطٛب بتٍٓئة الهستقبمٓة العهؿ فرص سٓفتح .1
 .هٛئهة كأكثر كأسرع أسٍؿ التعمٓـ جعؿ .2
 كالتفكٓر الهشكٛت كحؿ كتركٓبٍا كتحمٓمٍا البٓاىات جهع:هثؿ عقمٓة هعرفٓة هٍارات تىهٓة .3

  الىاقد
ذا، الحاسكب إهكاىٓات دكدح فْ كقٓاسٍا الهعمكهات هعالجة ٓألفكا اف لمطٛب السهاح .4  ٌك

 ستتاح التْ العهؿ فرص ٓحسف فكأ بالتكىكلكجٓا تتسـ بٓئة فْ لمعٓش ٍـٍٓٓئ فأ ىًشأ هف
 .هستقبٛ لٍـ

ا كتٍٓئة الطٛب  رل الباحث اتفاقا بٓف السرطاكم كفٓرم فْ عدد هف الهبررات التْ تـ ذكٌر ٓك
فْ عهمٓة التعمـ كتٓسٓر الفٍـ، أضؼ إلِ  كتذلٓؿ الصعكبات الهعرفْ كالتطكرلهكاكبة التكىكلكجٓا 

ذلؾ تىهٓة الهٍارات العقمٓة العمٓا عف طٓرؽ تحمٓؿ البٓاىات كتركٓبٍا كالقدرة عمِ حؿ الهشكٛت 
ضٓؼ الباحث أف استخداـ الحاسكب كأحد أسالٓب تكىكلكجٓا التعمٓـ ٓخدـ أٌداؼ  كالتفكٓر البىاء. ٓك

ثٓر جذب اىتباي الطمبة فٍك فْ هراعاة الفركؽ الفردٓة  تعٓزز التعمٓـ الذاتْ هها ٓساعد الهعمـ ٓك
 كسٓمة هشكقة تخرج الطالب هف ركتٓف الحفظ كالتمقٓف إلِ العهؿ كالتطبٓؽ.

 : م ٓات ا  خ ام الحا  ب فْ ال عمٓمخاه ا: 

عمِ الرغـ هف فكائد كهزآا استخداهات الحاسكب فْ التعمٓـ إٚ أىً هازالت ٌىاؾ عٓكب كعكائؽ 
الهعمهٓف القداهِ  ف استخداهً بشكؿ كبٓر هثؿ عدـ استعداد الكثٓر هف الككادر التعمٓهٓة هفتحد ه

التحكؿ هف طرقٍـ التقمٓدٓة القدٓهة إلِ التعمٓـ عف طٓرؽ الحاسكب، أٓضا ىقص الخبرة الكافٓة لدل 
قد  عدد هف الهعمهٓف فْ استخداـ الحاسكب هها ٓتسبب لٍـ عدـ هقدرتٍـ التغمب عمِ أم هشكمة

ذكر  ،تحصؿ أثىاء التشغٓؿ هها ٓسبب عزكؼ عف استعهاؿ الحكاسٓب فْ التعمٓـ ٓك
ْ ( سمبٓات استخداـ الحاسكب فْ التعمٓـ23:2002)الفار  :ٌك

 .فردم بشكؿ الحاسكب بكاسطة الطمبة تعمـ تكالٓؼ ارتفاع .1
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ؿ لكقت كتحتاج ا٘عداد كصعبة هكمفة الجٓدة التعمٓهٓة البراهج .2  تاجٍاكبٓر ٘ى كجٍد طٓك
 .الهعمهٓفلدل  تتكفر ٚ قد كخبرة كهٍارة

 الحاسكب قد باستخداـ تعمٓهٍا كبالتالْ صغٓرة أجزاء إلِ التعمٓهٓة الهادة تقسٓـ بسبب .3
 .الهتفكقٓف لمطٛب كخاصة ههٛ ٓككف

 ٚ تدرس البراهج فهعظـ الحاسكب بكاسطة اٌٖداؼ هف هحدكد هدل تحقٓؽ ٓتـ ها عادة .4
 إلِ تىزع الهعرفْ، فالبراهج الهجاؿ كحتِ كالعاطفٓة كاٚجتهاعٓة ركٓةالح الهٍارات بفاعمٓة
 .كالفٍـ كاٚستدعاء كالتعرؼ الهعرفٓة الدىٓا هستكٓاتال تدٓرس

 .التعمٓـ فْ الجاهعْ الهعمـ دكر هف الحاسكب كٓقمؿ ٓحد قد .5
حد ٓعٓؽ الحاسكب عمِ الهبىْ التعمٓـ أف البعض ٓرل .6  عىد كا٘بداع اٚبتكآرة هف ٓك

 .البرىاهج صههً الذم الهسار فْ بالتفكٓر ٓقٓدٌـ حٓث الطمبة

( هف عٓكب الحاسكب فْ العهمٓة التعمٓهٓة أف الطالب ٚ ٓستطٓع أف 1984،3) Steinbergٓقكؿ 
ٓطرح جهٓع اٖسئمة التْ تدكر فْ ذٌىً هثمها ٓحدث فْ الهكقؼ الصفْ، فضٛ عف أف الهىاقشات 

 الجهاعٓة غٓر هكجكدة.

رل الب  2014احث أف بعضا هف ٌذي العٓكب قد أخذت فْ التٛشْ خاصة أىىا أف فْ عاـ ٓك
كقد أصبحت بٓكتىا ٚ تخمك هف حاسب آلْ كربها تجد عدة حكاسٓب فْ البٓت الكاحد كهتكفر لدل 

ا عف ذم قبؿ كتعدد أىكاعٍا، أٓضا  كثٓر هف الهعمهٓف كالطمبة عمِ السكاء ىظرا ٚىخفاض أسعاٌر
كالتطبٓقات كتىكعٍا أضفِ سٍكلة فْ التعاهؿ هعٍا بشكؿ هباشر إضافة إلِ أف  تطكر البراهج

 استخداـ الحاسب أصبح هطمبا ضركٓرا لهكاكبة التطكر التكىكلكجْ حكلىا فْ العالـ.

لهصمحة الهعمـ  الهٍارات التدٓرسٓة الهعاصرة هٍارة استخداـ كتكظٓؼ الحاسكب كلعؿ هف أٌـ
كالتدٓرس حٓث التجدٓد كالتغٓٓر كالخركج هف الركتٓف  كالهكاد الدراسٓة كالهتعمـ كا٘دارة الهدرسٓة

 فٓها ٓأ ْ ع   الهتكرر كالرتٓب الذم ٓطغِ غالبا عمِ أدائىا التدٓرسْ داخؿ حجرات الدراسة. 
ا الفا   هن الخ هات ال ْ ٓهكن أن ٓق هٍا الحا  ب فْ ع   هن الهجاالت ال    ٓ  كها ٓذكٌ 

(2002-57:47) 

 كب فْ خدهة الهتعمـ.الحاس 
 .الحاسكب فْ خدهة الهعمـ 
 .الحاسكب فْ خدهة أغراض التدٓرب 
 .الحاسكب فْ خدهة ا٘دارة الهدرسٓة 
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 .الحاسكب فْ خدهة هطكرم الهىاٌج 
  .ة  الحاسكب فْ خدهة كاضعْ السٓاسات التربٓك

 :الحا  ب فْ خ ه  اله عمم :أ ال

رات التعمٓهٓة هثؿ هٍارات التهآرف الحسابٓة، ٓستخدـ ككسٓمة لتدٓرب الهتعمهٓف ٘تقاف الهٍا -
كتهآرف الهٓكاىٓكا، كالتهآرف الٍجائٓة، كتىهٓة حصٓمة الطالب هف الهفردات المغكٓة كتسمسؿ 

 خطكات العهمٓات البٓكلكجٓة.
 هساعدة الهتعمـ عمِ استٓعاب العدٓد هف الهفآٌـ العمهٓة. -
 ً كأفكاري.هعاكىة الهتعمـ فْ تىظٓـ كقتً كتسجٓؿ هٛحظات -
ٓستخدـ ككسٓمة لتىهٓة هٍارات التعمٓـ اٖساسٓة لمهتعمـ كتقكٓة الذاكرة كالرجكع إلِ الهعاجـ  -

 ككتابة التقآرر.
ادة إىتاجٓة الهتعمـ هف خٛؿ براهج تىسٓؽ كاكتشاؼ الهعمكهات كالىشر  - ٓستخدـ الحاسكب لٓز

ا.  الهكتبْ كتصهٓـ اٖشكاؿ كغٌٓر
الحاسكب ٍٓٓئاف لمهتعمـ بٓئة تعمٓهٓة ىشطة كتفاعمٓة تقؿ فٍٓا  إف التعمٓـ كالتعمـ هف خٛؿ

 درجة التشتت كعدـ اٚىتباي التْ كثٓرا ها تحدث أثىاء استخداـ طرائؽ التدٓرس التقمٓدٓة. 
 :الحا  ب فْ خ ه  الهعمم :ثاىٓا

فْ  الحاسكب أداة تعمٓهٓة هعٓىة لمهعمـ تساعدي عمِ تحضٓر دركسً كتقدٓهٍا لطٛبً. كتتهثؿ
 :تهكف الهعمـ هف

 ٓهكف تدٓرسٍا بكاسطة الحاسكب. ْاعداد بعض الهكاد العمهٓة الت -
هف خٛؿ  computer managed instruction (CMI)تسهِ  ْادارة العهمٓة التعمٓهٓة كالت -

 .برهجٓات خاصة
دي بهعمكهات كافٓة كتقآرر عف الهكاقؼ التعمٓهٓة  - ذا بدكري ٓساعدي .لطٛبًتزٓك فْ تشكٓؿ ٌك

 .طٛبً فْ هجهكعات هتكافئة
دي بىهاذج هختمفة لٛختبارات حسب قدري كأداء كؿ هجهكعة -  .تزٓك
سهاء الطٛب كالهعمكهات د الرسكهات كقكائـ أاستخداـ الحاسكب لغآات هعالجة الكمهات كاعدا -

 الٛزهة عىٍـ.
لٓب أسات هف البرهجٓا كتتضهف ٌذي الىكعٓة صكرة أكثر فاعمٓةتعمٓهٓة بعرض هادتً ال -

 .هف الكاقع ىقؿ صكرة تٍدؼ لتْا الهحاكاة
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الهختمفة لمربط بٓف اٖجٍزة السهعٓة كالبصٓرة  التعمٓهٓة فْ الكسائط ـاستخداهً ككسٓمة لمتحك -
 .الهختمفة

 .كتسجٓؿ بٓاىاتٍـ الدراسٓة لتصحٓح اجابات الطمبة ىٓةٓفْ القٓاـ بالهٍاـ الركت استخداهً -
ٌدافً فْ تحقٓؽ أ لٍٓا الهعمـ لهساعدتًتْ ٓمجأ إسائؿ الهف ٌىا ىجد الحاسكب كسٓمة هف الك 

ادة فاعم هكىً هف ٓز ة لمتمهٓذ ٓك  .لدٍٓـ لخر كاىب الىهك اٖبج كاٌٚتهاـٓة العهمٓة التربٓك

ب :ثالثا  :الحا  ب فْ خ ه  أغ اض ال  ٓ 

ٖقراص ٓمعب الحاسكب دكرا فعاٚ فْ هجاؿ التدٓرب ككذلؾ استخداـ الكسائط الهتعددة هف خٛؿ ا
لىقؿ الكاقع بالصكت كالصكرة، كتدٓرب اٖفراد هف خٛؿ ىظاـ الهحاكاة باستخداـ ىظاـ  الهدهجة

 هتقدـ لتسجٓؿ الصكرة الحٓة هٓكرك إلكتركىٓا عمِ اٖقراص الهدهجة. 
 :الحا  ب فْ خ ه  ا  ا ة اله   ٓ  : ا عا

ركة أك هؤسسة، إدارة أك ش ٓستخدـ الحاسكب فْ ا٘دارة الهدرسٓة تهاها كها ٓستخدـ فْ أم
 كأصبحت تعتهد عمِ الحاسكب بشكؿ كمْ فْ اىجاز أعهالٍا ا٘دآرة. 

عرفً )سٛهة، دارة 67:2004ٓك ( بأىً استخداـ الحاسكب لهساعدة إدارة الهدرسة فْ تىظٓـ كا 
 العهمٓة التعمٓهٓة باستخداـ أكثر هف برىاهج حاسكبْ.

 :الحا  ب فْ خ ه  هط  ي الهىاٌ  :خاه ا

ؿ الهكاد الهىٍجٓة إلِ براهج تعمٓهٓة تدرس بالحاسكب، كهف الطبٓعْ أف ٓطرأ  زتترك حكؿ تحٓك
عمِ الهىاٌج الدراسٓة حٓث ٓهكف لمحاسكب أف ٓقدـ خدهات عدٓدة لهطكرم الهىاٌج  تعدٓٛت

 :كالتْ ٓهكف تمخٓص بعضٍا فٓها ٓأتْ

الهادة التعمٓهٓة، خاصة ها ٓجد ٓتٓح الحاسكب كتكىكلكجٓا الهعمكهات لهطكرم الهىاٌج هصادر  -
 هىٍا، كذلؾ عف طٓرؽ بىكؾ الهعمكهات كقكاعد البٓاىات.

ر  - ٓكفر الحاسكب كتكىكلكجٓا الهعمكهات خبرات غىٓة كهعمكهات غٓزرة، كطرؽ جادة لتطٓك
ثراء الهىاٌج الراٌىة.   كتىظٓـ كتحدٓث كا 

 :الحا  ب فْ خ ه   اضعْ ال ٓا ات ال    ٓ  : ا  ا

ادة فاعمٓة ا٘دارة كترشٓد عهمٓة هراك أصبحت ة أحد الهقكهات اٖساسٓة لٓز ز الهعمكهات التربٓك
كضع السٓاسات التعمٓهٓة كهتابعة خطط التجدٓد كا٘صٛح التربكم كتقدٓـ خدهات لهطكرم 

ٓف.   الهىاٌج كالباحثٓف التربٓك
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 :إ شا ات ٓجب ا  اعٍا عى  ال عمٓم  ه اع ة الحا  ب

ك عبارة عف سمسمة هف عدة ىقاط تـ تصهٓهٍا بعىآة فائقة بحٓث تقكد الطالب البرىاهج التعمٓهْ ٌ
إلِ إتقاف أحد الهكاضٓع بأقؿ كقت كجٍد هتفادٓان لٗخطاء، لذلؾ ٌىالؾ هجهكعة هف ا٘رشادات 

ْ  :عمِ الهعمـ اتباعٍا فْ تعمٓـ الطمبة باستخداـ الحاسكب ٌك

 لبرىاهجتكضٓح اٌٖداؼ التعمٓهٓة الهراد تحقٓقٍا هف ا. 
 إخبار الطمبة عف الهدة الزهىٓة الهتاحة لمتعمـ عمِ الحاسكب. 
 د الطمبة بأٌـ الهفآٌـ أك الخبرات التْ ٓمـز التركٓز عمٍٓا كتحصٓمٍا فْ أثىاء التعمـ  .تزٓك
  ،شرح الخطكات التْ عمِ الطالب اتباعٍا ٘ىجاز البرىاهج كتحدٓد الهكاد كالكسائؿ كافةن

 .ٚستعاىة بٍا ٘ىٍاء دراسة البرىاهجلمطالب اهكف كالتْ ٓ
 ـ تحصٓمٍـ ٖىكاع التعمـ الهطمكب  .تعٓرؼ الطمبة بكٓفٓة تقٓك
 تحدٓد اٖىشطة التْ سٓقـك بٍا الطالب بعد اىتٍائً هف تعمـ البرىاهج. 

كهؿ كجً كبشكؿ أفضؿ ٓجب عمِ الهعمـ أف ٓتبع ا٘رشادات ذلؾ لكْ ٓتـ تعمٓـ التٛهٓذ عمِ أل 
  .تْ تهكف هف تقدٓـ افضؿ ها لدًٓ كبالتالْ تحسٓف أداء التٛهٓذالهذككرة ال

 ( http://marwaelbaz2011) (2012)هركة الباز، 
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 ال حا   ا لك   ىٓ  فْ ال عمٓم :الهح   الثاىْ

خٓرة إلِ استخداـ هكارد الحاسكب اتجٍت الكثٓر هف الحككهات كالشركات كالهؤسسات فْ أكىة اٖ
ر خطط اٖعهاؿ كالهىتجات، كسعت لمبحث عف  البٓاىاتلتخٓزف  كالتفاعؿ هع تطبٓقاتٍا أك لتطٓك

أفضؿ الخدهات الهقدهة هف الهكاقع الكبٓرة التْ تضهف فٍٓا سٛهة البٓاىات كحفظٍا فْ هكاف 
هٍهة ٓتـ إٓداع ٌذي البٓاىات لحٓف الحاجة آهف، فكاىت ٌذي الخكادـ ا٘لكتركىٓة هسرحا لتىفٓذ ٌذي ال

دارة ٌذي الخكادـ كضهاف عهمٍا بكفاءة عالٓة  إلٍٓا، لذلؾ كاف هف الضركرم أف ٓتـ صٓاىة كا 
 ٌٖهٓة ها سٓخزف فٍٓا.

كهع هركر الكقت كالتطكر التكىكلكجْ أصبحت فكرة الخكادـ ا٘لكتركىٓة تأخذ أٌهٓة أكثر فأكثر 
ذي الخكادـ  ذات الهستحدثاتككىٍا هف  اٌٖهٓة فْ عالـ التكىكلكجٓا، فازدادت الهكاقع التْ تكفٌر

كهف ٌذي الهكاقع التْ تكفر خدهة  ،كالتْ اصطمح عمِ تسهٓتٍا ٚحقا " السحب ا٘لكتركىٓة "
ا العشرات هف  السحب ا٘لكتركىٓة هكقع أهازكف كهآكركسكفت كدركب بككس كجكجؿ كغٌٓر

اىا هٍها لتخٓزف البٓاىات كاسترجاعٍا فْ أم كقت، كلـ ٓقؼ الهكاقع، فأصبحت ٌذي السحب هك
اٖهر عىد ٌذا الحد بؿ تعداي إلِ إضافة تطبٓقات إلكتركىٓة تقدـ خدهات كبٓرة بجاىب خدهة 
التخٓزف، كأصبح ٌىاؾ تىافس كبٓر بٓف الهكاقع العهٛقة فْ تقدٓـ ٌذي التطبٓقات إلِ جاىب خدهة 

 Googleع التْ تقدـ العشرات هف التطبٓقات ٌك هكقع "جكجؿ" التخٓزف، كهف أبرز ٌذي الهكاق
 .GoogleDrive"جكجؿ درآؼ"  ػكالذم أىشأ سحابة هركٓزة تىبع هىٍا ٌذي التطبٓقات كتسهِ ب

ْ تعىْ ” الخدهات السحابٓة“أك ” الحكسبة السحابٓة“ Cloud computingبرزت هؤخران فكرة الػ  ٌك
ٍزة كبراهج هتصمة بشبكة خكادـ تحهؿ بٓاىاتٍا فْ سحابة بالهجهؿ الخدهات التْ تتـ عبر أج

افتراضٓة تضهف اتصالٍا بشكؿ دائـ دكف اىقطاع، هع أجٍزة هختمفة )ككهبٓكتر، جٍاز لكحْ، 
ا( بعد كضع ككد خاص لفتح قفؿ الشبكة كبالتالْ ٓتـ الدخكؿ إلٍٓا هف أم  ٌكاتؼ ذكٓة كغٌٓر

 هكاف كفْ أم زهاف. 

" هف أكثر الهؤسسات التْ تقدـ ىهكذجا عهمٓا ٖرصفة كخادهات Microsoft" ك "Googleكتعد "
ب، حٓث تقدـ كؿ هىٍا عدٓد هف التطبٓقات كالخدهات الهجاىٓة التْ  السحب الحاسكبٓة عبر الٓك
ة، كهف بٓف ٌذي التطبٓقات كالخدهات إتاحة هساحة  ٓهكف تكظٓفٍا بفاعمٓة فْ الهؤسسات التربٓك

خٛلٍا لمهستخدـ تخٓزف كافة أىهاط الكائىات الرقهٓة التْ ٓرغب فْ تخٓزىٓة كبٓرة ٓهكف هف 
حفظٍا بعٓدا عف جٍازي الشخصْ هع إهكاىٓة السهاح بتشارؾ ٌذي الكائىات هع هستخدهٓف آخٓرف، 
با٘ضافة إلِ إهكاىٓة إىشاء كتحٓرر همفات ككثائؽ جدٓدة باستخداـ البراهج التطبٓقٓة الهتاحة عبر 
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ـ الخادـ، ٌذا هع إ  Calendarهكاىٓة ربط كؿ ٌذي الخدهات بقكائـ البٓرد ا٘لكتركىْ كجداكؿ التقٓك
 Rao, et al, 2010,42)الخاصة بالهستخدـ. )

هىٍا هاٌك هتخصص فْ كىظرا لها تقدهً شركة جكجؿ هف خدهات سحابٓة كتطبٓقات عدٓدة  
عمِ استخداـ ٌذي السحابة  اختار الباحث سحابة جكجؿ لتككف هثاٚ لتدٓرب الهعمهٓفهجاؿ التعمٓـ 

ٌذي السحب كالخكادـ فْ تٓسٓر  لتكظٓؼكتطبٓقاتٍا فْ تىهٓة هٍاراتٍـ ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة كذلؾ 
ة.  عهمٓة التعمـ كهكاكبة ركب التكىكلكجٓا كبخاصة فْ أعهالٍـ التربٓك

 
 ( ش ك  الح     ال حا ٓ 2شكل)

تقىٓات  عدٓد هف الهشاكؿ فْ هكاكبة التغٓرات فْكتكاجً الهؤسسات التعمٓهٓة فْ الكقت الحاضر ال
ر تقىٓات الهعمكهات الهستخدهة فْ العهمٓة  كاٚتصاٚتالهعمكهات  السٓرعة، حٓث ٓتطمب تطٓك

التعمٓهٓة كالتدٓربٓة تكالٓؼ كبٓرة با٘ضافة لتكالٓؼ اٖجٍزة كالبرهجٓات الجدٓدة. ىتٓجة إلِ اختٛؼ 
هثؿ  ،ظٍرت الحاجة إلِ استخداـ تقىٓات الهعمكهات الحدٓثة ،أهاكف تكاجد الكمٓات فْ الجاهعات

التْ تهثؿ الحؿ الجدٓد لٍذي الهشكٛت. ٓستطٓع الطالب الكصكؿ  ،تقىٓة الحكسبة السحابٓة
الكصكؿ لىظـ كبرهجٓات  ،لمتطبٓقات هف أم هكاف كفْ أم كقت كهف أم أجٍزة هتصمة با٘ىترىت

ىٍا ف ر تطبٓقاتٍـ كتخٓز ر كتطٓك الكصكؿ لتطبٓقات قكاعد البٓاىات  ،ْ البىٓة التحتٓة لمجاهعاتالتطٓك
كالشبكات الجاهعٓة كأدكات التعمـ الذاتٓة هف خٛؿ هجهكعة هتىكعة هف أجٍزة الحاسبات كأجٍزة 

 .(3:2013الجكاٚت )الشٓتْ، 

ْ ىقمة ىكعٓة كبرل. هعظهىا ٓستخدـ بالفعؿ  السحابٓةالحكسبة  ٌْ ىهكذج التحكؿ الصحٓح ٌك
حكسبة السحابٓة فْ حٓاتىا الٓكهٓة لٛستخداـ الشخصْ، كأف الشركات تتجً قدها ٚستخداـ ال
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ا بسٍكلة الحركة تطبٓقاتٍا ، () سرعة التىفٓذ كسرعة الىشر كالتحكؿ إلِ حكسبة الغهاـ لتهٌٓز
 .XXV،2010،( Sarnaكتحسٓف خدهة العهٛء، كالتدرجٓة، ك التحكـ فْ التكمفة )

ف ال: أ الً   :ح     ال حا ٓ  عٓ 

ٓعتبر اسـ الحكسبة السحابٓة هصطمح حدٓث تـ تداكلً هؤخرا كقد ٓستغرب البعض هف اسـ " 
عىدها ٓسهع بً ٖكؿ هرة ٓتبادر  Cloud Computingا٘لكتركىٓة " أك " حكسبة الغهاـ "  السحابة

فٍٓا بٓاىاتٍـ ! إلِ ذٌىً شكؿ سحابة فْ السهاء، كلكف كٓؼ ٓتعاهؿ هعٍا الهستخدهكف أك ٓخزىكا 
ىها ٌذا الهصطمح جاء لمتعبٓر عف إتاحة ٌذي الخدهة لمجهٓع  فْ الكاقع اٖهر لٓس كها ٓبدك كا 

ْ تطمؽ عمِ خدهة إلكتركىٓة ٓتـ فٍٓا ىقؿ الهعالجة الهركٓزة لعهمٓات حاسكبٓة  كتعدد فكائدٌا ٌك
خارج إطار حاسكبً سكاء  إلِ حكاسٓب أخرل ذات قدرات كبٓرة لمقٓاـ بهٍاـ هعٓىة لصالح الهستخدـ
  كاف فردا أك شبكة كهبٓكتر هتِ ٓشاء كأٓىها كاف باستخداـ شبكة ا٘ىترىت.

 
 (   اصل اله  خ هٓن ع   ال حا   ا لك   ىٓ 3شكل)

كقد تـ استعارة هصطمح السحابة لمخركج هف ا٘طار الضٓؽ الخاص بإتاحة البىٓة التحتٓة لمتعمٓـ 
لٙشارة إلِ أف البىٓة التحتٓة فْ ظؿ السحب الحاسكبٓة سكؼ تككف هحدد  أهاكفا٘لكتركىْ فْ 

حصؿ هىٍا عمِ كؿ الخدهات  هكف لمجهٓع ٖف ٓستظؿ بٍا أٓىها ذٌب ٓك هتاحة لمجهٓع ٓك
الهطمكبة، ففكرة السحابة الحاسكبٓة تقكـ عمِ كجكد هراكز خدهٓة تظمؿ كؿ الهستخدهٓف الهشتركٓف 

ٓستطٓع كؿ الهستخدهٓف الكصكؿ إلِ جهٓع الخدهات كالهكارد فٍٓا بهكاردٌا كخدهاتٍا، كبحٓث 
دكف أم قٓكد هرتبطة بطبٓعة البىٓة التحتٓة هف أجٍزة كبراهج ٌذا هع التأكٓد عمِ ضركرة الحصكؿ 

 (Pocatilu, 2009, 54-55عمِ ىفس الخدهات الهتاحة ٖم فرد داخؿ السحابة )

السحابة ا٘لكتركىٓة بأىٍا "هجهكعة كبٓرة ( Kop& Carroll, 2011ٓعرؼ كٛ هف ككب ككاركؿ )
سٍمة الكصكؿ كاٚستخداـ كالتْ تتهثؿ فْ بىٓة هادٓة كهىصات عهؿ  اٚفتراضٓةهف الهصادر 

 كبراهج تسهح باٚستخداـ اٖهثؿ لمهصادر هف قبؿ الهتعمهٓف كتدعٓـ فكرة التعمـ تحت الطمب".
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البدآة  ٓة بأىٍا " تعبٓر كاف ٓستخدـ فْ( الحكسبة السحاب2011)فْ هقالٍا كقد عرفت الهىٓرم 
أكلْ لسحابة ٓتـ  لٙشارة إلِ ا٘ىترىت كذلؾ فْ هخططات الشبكات حٓث عرؼ عمِ أىً رسـ

فْ الجاىب أخر هف  استخداهٍا لتهثٓؿ ىقؿ البٓاىات هف هراكز البٓاىات إلِ هكقعٍا الىٍائْ
 بالحاسكبكهساحة التخٓزف الخاصة  الهعالجةتكىكلكجٓا تعتهد عمِ ىقؿ  ٌْكتضٓؼ "  " السحابة

ِ جٍاز  ، كبٍذا تتحكؿ براهج ا٘ىترىتٓتـ الكصكؿ إلًٓ عف طٓرؽ  خادـإلِ ها ٓسهِ السحابة ٌك
 ." خدهاتإلِ  هىتجاتهف  تكىكلكجٓا الهعمكهات

accronline.com/article)) 
فان أكثر هكضكعٍٓة  (NIST) الهعٍد الكطىْ لمهعآٓر كالتكىكلكجٓا فْ حٓف ٓكفر بدكري تعٓر

ك " الحكسبة السحابٓة تعبر عف ىهكذٍج ٓسهح بكصكؿ  )كتخصٓصان لهصطمح )الحكسبة السحابٓة ٌك
الشبكة عىد الحاجة كبصكرٍة هٛئهٍة إلِ حزهٍة هف الهكارد كالهصادر الحاسكبٓة التشكٓمٓة )كالتْ 

مٍا سبٓؿ الهثاؿ الشبكات، الخكادعمِ هىٍا  ـ، التخٓزف، التطبٓقات كالخدهات( كالتْ ٓهكف تهٓك
طٛقٍا بسرعٍة هع أقؿ حٍد لجٍكد ا٘دارة الهبذكلة أك تفاعؿ ههكلْ الخدهة  ."كا 

عرفً كؿ هف   عمِ تعتهد تقىٓة Rupesh Sanchati & Gaurav Kulkarni (2011ٌْ " )ٓك
ْ ،بالسحابة ٓسهِ ها إلِ الخاصة بالحاسب البٓاىاتك  التخٓزف كهساحة الهعالجة ىقؿ  جٍاز ٌك
أم أف السحابة حكلت عدد هف التقىٓات هف هىتجات  ،ا٘ىترىت" طٓرؽ عف إلًٓ الكصكؿ ٓتـ خادـ

 إلِ خدهات هتكفرة عمِ السحابة.
( بأىٍا " ىقؿ عهمٓة الهعالجة هف جٍاز الهستخدـ إلِ أجٍزة خادهة عبر 1:2011كتعرفٍا عطا )

كلتصبح  ،لٓستطٓع الكصكؿ إلٍٓا هف أم هكاف كأم جٍاز ،كحفظ همفات الهستخدـ ٌىاؾ ،٘ىترىتا
ستخدـ هجرد كاجٍة أك ىافذة رقهٓة، كغالبا ها تستخدـ هكلٓصبح كهبٓكتر ال ،البراهج هجرد خدهات

 " اٖجٍزة الخادهة تقىٓات اٖكساط اٚفتراضٓة لمسهاح لعدة هستخدهٓف باستخداـ الخدهة ذاتٍا
كٓبٓدٓا( فتعرؼ الحكسبة السحابٓة " ٌْ هصطمح ٓشٓر  الهصادر إلِ أها عف الهكسعة )ٓك

ٓع تكفٓر عدد هف الخدهات كالتْ تستط الشبكة كاٖىظهة الحاسكبٓة الهتكافرة تحت الطمب عبر
الحاسكبٓة الهتكاهمة دكف التقٓد بالهكارد الهحمٓة بٍدؼ التٓسٓر عمِ الهستخدـ كتشهؿ تمؾ الهكارد 
هساحة لتخٓزف البٓاىات كالىسخ اٚحتٓاطْ كالهزاهىة الذاتٓة كها تشهؿ قدرات هعالجة برهجٓة 

 (http://goo.gl/1xKtDa) كجدكلة لمهٍاـ كدفع البٓرد ا٘لكتركىْ كالطباعة عف بعد".
رل الباحث أف جهٓع التعٓرفات السابقة اتفقت بٓىٍا عمِ كجكد هكاف افتراضْ كهىصة خارج  ٓك

سْ لمكصكؿ إلِ طٓرؽ ا٘ىترىت كالذم ٌك عىصر أساإطار الحاسكب ٓتـ الكصكؿ إلٍٓا عف 
حتكم ٌذا الهكاف عمِ هساح ة تخٓزىٓة با٘ضافة ٖىٍا تحكؿ البراهج كالتقىٓات الحاسكبٓة السحابة ٓك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_(%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://goo.gl/1xKtDa
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هف تقىٓات هىتجة إلِ خدهات تكفر هعالجة سٓرعة عبر سمسمة هف اٖجٍزة كالخكادـ فْ هكاف ها 
ر كبالتالْ  كبالتالْ تكفر عمِ الهستخدـ الهساحة التخٓزىٓة كشراء البراهج كثهف الصٓاىة كالتطٓك

 استخداـ ٌذي الخدهات فقط. ٓىصب تركٓز الهستخدـ عمِ

  
 ( عىاص  الح     ال حا ٓ 4شكل)

عرؼ ع ا ة عن  كى ل جٓا  قهٓ  ه ط  ة  عهل عمِ  ح ٓل   اه  السحابٓة: "  ةالباحث الحكسب ٓك
 كى ل جٓا الهعم هات هن هى جات إلِ خ هات   اع  فْ  ط ٓ  العهمٓ  ال    ٓ     ٍٓل عهمٓ  

ن  آلٓ  ال  اصل إلِ ها ٓ هِ  ال حا   " ال عمم عن طٓ   ىقل الهعالج    ه اح  ال خٓ 
cloud ال ْ ٌْ جٍا  خا م ٓ م ال ص ل إلًٓ عن طٓ   االى  ىت هن أي هكان  "." 
 :هك ىات الح     ال حا ٓ ثاىٓا: 

  :( هككىات الحكسبة السحابٓة كتىقسـ إلِ ثٛث أقساـ 2014ٌْ)فْ هقالً ٓذكر شمتكت 

 
      ال حا ٓ ( هك ىات الح5شكل)
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 :Software as a service: SaaS ال ط ٓقات كخ هات -1

ْ أف تقكـ باستخداـ تطبٓؽ هعٓف هخزف عمِ السحاب، عؿ سبٓؿ الهثاؿ برىاهج هكجكد  word ٌك
فْ هركز بٓاىات كتتصؿ بً عبر ا٘ىترىت كتقكـ بالكتابة فًٓ كالتعدٓؿ كاضافة بٓاىات ثـ الحصكؿ 

ٓهكف لمهستخدـ  كاىت عمِ السحابة كجٍازؾ فقط أداة اٚتصاؿ. ٚك عمِ الهخرجات هىً، ككؿ ذلؾ
هكف اعتبار  ٌىا التحكـ بىظاـ التشغٓؿ فْ السحابة ٚك ٓتحكـ بالعتاد ٚك التكصٓؿ الشبكْ. ٓك

ف هستعرض الفٓدٓك فْ الهكقع بهثابة التطبٓؽ الهحهؿ عمِ إٓكتٓكب ضهف ٌذا التصىٓؼ، حٓث 
كصكؿ إلِ هقاطع الفٓدٓك الهكجكدة، لكىؾ ٚ تستطٓع تغٓٓر أم شْء السحابة كبكاسطتً تستطٓع ال

 .فْ الهكقع

 Platform as a service: PaaS :الهىصات كخ هات  -2

هكىؾ العهؿ عمٍٓا جهٓعان كها ٓهكىؾ كضع  استخداـ السحابة كهىصة لكضع عدة تطبٓقات عمٍٓا ٓك
ٛن تصهـ شْء بالفكتكشكب ثـ ٓتـ ىظاـ تشغٓؿ كاهؿ آضان كٓككف ٌىاؾ تكاهؿ بٓف التطبٓقات،  فهث

ضافة الهؤثرات فىحصؿ عمِ هقطع فٓدٓك هع صكت. هثؿ  ادخالً لتطبٓؽ آخر فٓقكـ بالتحٓرؾ كا 
Google apps هىصة تتٓح لؾ إضافة تطبٓقات حسب الرغبة ْ  .ٌك

 Infrastructure as a service: IaaS :ال ىٓ  ال ح ٓ  كخ هات  -3

تحتٓة هحدكدة بقدرة هعالجة هعٓىة كحجـ ذكاكر كهساحة تخٓزف كعدد  ٌىا ىتعاهؿ هع السحابة كبىٓة
ٛن تىصٓب عدة  هستخدهٓف هعٓف، كلؾ هطمؽ الحٓرة باستخداهٍا بالطٓرقة التْ تىاسبؾ. فٓهكىؾ هث
ىظـ تشغٓؿ كتركٓب عدة تطبٓقات عمِ كؿ ىظاـ كسهاح لعدد هعٓف هف الهستخدهٓف بالدخكؿ إلِ 

  .طبٓقاتً دكف السهاح بالخمط بٓىٍـكؿ ىظاـ تشغٓؿ ٚستخداـ ت
( http://emag.mans.edu.eg) 

رل الباحث أف تىكع هككىات السحابة السابقة كتعد ة خدهاتٍا بإهكاىً أف ٓخدـ العهمٓة ا دٓك لتربٓك
تكفر عمِ الهؤسسة التعمٓهٓة البىٓة التحتٓة لحكسبة  الهككىاتف ٌذي بفاعمٓة كبٓرة جدا، حٓث إ

كمفة الباٌظة ٘ىشاء السٓرفرات الضخهة كشراء البراهج كتٓسر إعداد الهقررات التعمٓـ ككذلؾ الت
ا٘لكتركىٓة بها ٓتكافؽ هع قدرات الطمبة ا٘لكتركىٓة، فعىدىا فْ الحكسبة تطبٓقات هجاىٓة سٍمة 
الكصكؿ لٍا بشكؿ جهاعْ هف عدة هستخدهٓف عبر ا٘ىترىت كتقكـ بالعدٓد هف الخدهات التعمٓهٓة 

 جكجؿ التْ أىشأت فْ سحابتٍا تطبٓقات تعمٓهٓة عدٓدة كأفردت لٍا قسها خاصا. كتطبٓقات
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كأٓضا لدٓىا هىصات إلكتركىٓة هجاىٓة ٓهكىىا هف خٛلٍا كضع تطبٓقات كبرهجٓات خاصة  
بالهؤسسة تابعة لمهقررات ا٘لكتركىٓة كبراهج إثرائٓة هساعدة هىكعة تثٓر الطمبة كتضفْ جكا هف 

 ة.الهتعة هع الفائد

كذلؾ لدٓىا بىٓة تحتٓة لٍا قدرة هعالجة قد ٚ تتكفر ضهف شبكة الهؤسسة كتفكؽ قدراتٍا الحاسكبٓة، 
ا شركة  جٓجا "  15كالتْ تبدأ هف "  Googleبا٘ضافة لهساحات تخٓزىٓة ٌائمة كالتْ تكفٌر

ٓدا أهاـ حجـ الفائدة ال 16بشكؿ هجاىْ كتصؿ إلِ "  تْ تعكد تٓرا " هقابؿ هبمغ هعٓف ٓعتبر ٌز
 لمهؤسسة جراء استخداـ ٌذي الهساحات كالتطبٓقات.

 :ها ٓ طم ً ا  خ ام الح     ال حا ٓ ثالثا: 

 جٍاز حاسب شخصْ هىاسب  
  " ىدكزىظاـ تشغٓؿ ٓسهح باٚتصاؿ با٘ىترىت  أك أم ىظاـ آخر". ٓك
 .هتصفح اىترىت كبخاصة هتصفح "جكجؿ كركـ" الذم ٓدعـ تطبٓقات سحابة جكجؿ 
 ٚتصاؿ بشبكة ا٘ىترىت بسرعة جٓدة لتقمٓؿ كقت التحهٓؿ كالتخٓزف كسرعة استخداـ تكفر ا

 التطبٓقات.
 ."هزكد لخدهة الحكسبة السحابٓة "أم هكقع ٓكفر خدهة السحابة ا٘لكتركىٓة 
  كهف الهٍـ ٌىا التذكٓر أف تكفر شبكة ا٘ىترىت عىصر أساسْ ٚستخداـ السحابة

كؿ إلٍٓا، لذا كجب عمِ هؤسسات الدكلة تكفٓر البىٓة ا٘لكتركىٓة كبغٓري ٚ ٓهكف الكص
ٓصاؿ خدهة ا٘ىترىت لكؿ هدٓىة كقٓرة كهؤسسة قدر ا٘هكاف لٛىتقاؿ لمحكسبة  التحتٓة كا 

 السحابٓة.
 :خصائص الح     ال حا ٓ  ا عا: 

( Goyal & Jatav،2011) "جكٓاؿ كجاتاؼ" تهتاز الحكسبة السحابٓة بعدة خصائص ٓشٓر لٍا
Sarnaْ، 17،2010) "سارىا" ككذلؾ  :( ٌك

ٓهكف لمهستخدـ بسٍكلة كسرعة إعادة تقدٓـ هكارد كهصادر البىٓة  :Agility  ع  الح ك   -
 التحتٓة.

 :Application Programming Interface (API جٍات  فاعل ال  هج  ال ط ٓقٓ  ) -
التْ تسٍؿ فٍٓا  تتٓح ٌذي الكاجٍات لمهستخدـ التفاعؿ هع برهجٓات السحابة بىفس الطٓرقة

 كجٍات الهستخدـ العادٓة التفاعؿ بٓف البشر كأجٍزة الحاسكب.
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ٓتهٓز استخداـ السحب الحاسكبٓة باىخفاض التكمفة بصكرة كبٓرة حٓث دائها  :Costال كمف   -
ٌىاؾ طرؼ ثالث ٓقكـ بتكفٓر البىٓة التحتٓة التْ تٓسر عمِ الهتعمهٓف استخداـ كؿ خدهات 

 ة.السحابة دكف أم تكمف
حٓث ٓتهكف  :Device anl location independenceا  ق لٓ  الجٍا   اله قع  -

ب العادم دكف ارتباط ببراهج  لمهستخدهٓف استخداـ السحابة الحاسكبٓة هف خٛؿ هستعرض الٓك
 تشغٓمٓة هعٓىة أك جٍاز هحدد لمدخكؿ أك هكقع جغرافْ قٓرب هف السحابة.

ف تقاسـ الهكارد كالخدهات عبر هجهكعة كبٓرة هف حٓث ٓهك :Multitenant ع   اال  خ ام  -
ك ها ادة كفاءة السحابة الحاسكبٓة كقت  الهستخدهٓف، ٌك ٓسهح بهركز البىٓة التحتٓة لمسحابة كٓز

 التحهٓؿ.
فْ حاؿ العهؿ هف هكاقع هتعددة عمِ ىفس السحابة  :Reliabilityاله ث قٓ  أ  االع ها ٓ  

لهكاقع فإف ذلؾ ٚ ٓىعكس عمِ باقْ هكاقع السحابة أك كحدكث هشكٛت بهكقع هحدد هف ٌذي ا
 ٓؤثر عمِ كفاءتٍا.

ك ها :Scalabilityال   جٓ   - ٓعىْ  حٓث ٓعتهد استخداـ السحابة عمِ الخدهة عىد الطمب ٌك
 التدرج فْ تكٓزع الخدهات عمِ الهستخدهٓف دكف كجكد أحهاؿ زائدة عمِ هكقع السحابة.

رجع ذلؾ إلِ  تتصؼ البٓاىات :Securityاألهن  - الهحفكظة عمِ السحابة الحاسكبٓة باٖهف ٓك
 هركٓزة البٓاىات عبر السحابة هها ٓسٍؿ هف عهمٓة التحكـ فٍٓا كالسٓطرة عمٍٓا.

هكاىٓة التىفٓذ،  :Maintenanceالصٓاى   - تتهٓز عهمٓات صٓاىة السحب الحاسكبٓة بالسٍكلة كا 
م تعتهد عمًٓ السحبة فْ إدارة تطبٓقاتٍا، ٚك كذلؾ ٖىٍا هرتبطة بجٍاز الخادـ الرئٓس فقط كالذ

 تتطمب عهمٓة الصٓاىة إجراء أم عهمٓات عمِ أجٍزة الهستخدهٓف.
ٓهكف قٓاس جهٓع هكارد كهصادر السحابة الحاسكبٓة هف  :Measurabilityالقا مٓ  لمقٓا   -

 خٛؿ كؿ هستخدـ كفقا ٖساس ٓكهْ، اسبكعْ، شٍرم كسىكم.

ضٓؼ الباحث إلِ تمؾ ا  :لخصائص عدة ىقاطٓك
حٓث تهكف الهستخدـ التخٓزف فْ السحابة كاسترجاع الهمفات هىٍا كاستخداـ تطبٓقاتٍا  :ا  اح  -

 فْ أم كقت كهف أم هكاف.
تـ العهؿ  :اله اهى  - ك ٓتـ فٍٓا ربط اٖجٍزة الهختمفة كالحاسكب كالٍاتؼ الذكْ بالسحابة ٓك

 اٖجٍزة الهرتبطة بالسحابة. عمِ السحابة كرفع الهمفات بشكؿ هباشر هف أم هف
بإهكاف عدد كبٓر هف الهستخدهٓف العهؿ عمِ أم همؼ فْ السحابة كهشاركتً  :الهشا ك  -

 بٓىٍـ بشكؿ جهاعْ.
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 :ههٓ ات الح     ال حا ٓ  خاه ا: 

أف أٌـ ها ٓهٓز  (Pocatilu,2009,55) ( فْ دراستٍا ىقٛ عف بككاتٓمٓك559:2012تذكر زكْ )
  :ٓمْ تطبٓقاتٍا هاالسحب الحاسكبٓة ك 

تكجد تكمفة هطمكبة لترقٓة  التكمفة هىخفضة جدا بؿ كفْ كثٓر هف اٖحٓاف هجاىٓة، كها أىً ٚ -
 كتحسٓف خصائص اٖجٍزة الهادٓة هف قبؿ الهستخدـ.

فْ كضع  –عمِ سبٓؿ الهثاؿ  Wordبرىاهج  –ٓهكف استخداـ كثٓر هف البراهج كالخدهات  -
ات الهحفكظة هحتكىكها ٓهكف استخداـ ىفس البرىاهج كال of-line)با٘ىترىت ) اٚتصاؿعدـ 

 .on-line)) عمًٓ بشكؿ تزاهىْ فْ كضع اٚتصاؿ با٘ىترىت
كسر ا٘طار الجاهد لمعٛقة بٓف الهستخدـ كحاسبً الشخصْ حٓث ٓستطٓع الهستخدـ الكصكؿ  -

ٓر جٍازي إلِ هعمكهاتً ككثائقً الهحفكظة عبر السحابة الحاسكبٓة عبر أم جٍاز آخر غ
 الشخصْ.

الكصكؿ إلِ الكثائؽ كاستخداـ البراهج بهتطمبات أجٍزة لٍا هكاصفات عادٓة هثؿ استخداـ  -
 أجٍزة الٍكاتؼ الجكالة.

عدـ الحاجة إلِ تىصٓب براهج جدٓدة لٛستفادة هف تطبٓقات السحابة حٓث البراهج هتاحة عبر  -
 ٘ىترىت.هكقع السحابة ككؿ ها ٓحتاجً الهستخدـ ٌك فقط اتصاؿ با

لٓست ٌىاؾ ضركرة أك داعْ هف أجؿ الحصكؿ عمِ ترخٓصات كتحدٓثات جدٓدة لمبراهج التْ  -
ٓتـ استخداهٍا حٓث كمٍا هتطمبات التحدٓث كالترخٓصات كاقعة عمِ عبء الهؤسسة الهسئكلة 

 عف السحابة.
 الحفاظ عمِ كثائؽ كهمفات الهستخدـ حٓث جهٓعٍا هخزىة عمِ السحابة الحاسكبٓة كغٓر -

 هعرضة لمفقد ٖم هف اٖسباب التْ قد تحدث لمحكاسٓب الشخصٓة.

عتقد الباحث أف ٌذي الخصائص كالههٓزات تدفع بالتفكٓر الجدم لٛتجاي ىحك استخداـ ٌذي  ٓك
ا بحٓث تتكافؽ هعٍا  ٌر الخدهة "الحكسبة السحابٓة" فْ إطار التعمٓـ كتٍٓئة الهىاٌج كالهقررات كتطٓك

ك ها ٓعىْ ىقمة ىكعٓ ة كبٓرة فْ هجاؿ التعمـ ا٘لكتركىْ كالتعمـ عف بعد فٛ حدكد ٌىا لمزهاف أك ٌك
ا أىٍا هتٓسرة ٖم هستخدـ بهجرد أىً أىشأ حسابا عمِ  الهكاف فْ استخداـ ٌذي الخدهة كها ٓهٌٓز

 :كهف أهثمة الهكاقع التْ تقدـ خدهة السحابة ا٘لكتركىٓة كؿ هف ،أحد الهكاقع التْ تقدـ ٌذي الخدهة

 Gmail, Yahoo, Hotmailهات البٓرد اٚلكتركىْ: خد -
 Google Drive, Dropbox, Box, SkyDriveخدهات التخٓزف السحابْ:  -
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 ,Google Music, Amazon Cloud Playerخدهات الهكسٓقِ السحابٓة:  -
iTunes/iCloud 

 Google Docs, Photoshop Expressالتطبٓقات السحابٓة:  -
 Google Chrome OS, Jolicloudأىظهة التشغٓؿ السحابٓة:  -

ذي الخدهات تهتاز بأىٍا هتكفرة تحت الطمب كتهتاز بكجكد سعة تخٓزىٓة كبٓرة كهزاهىة ذاتٓة  ٌك
كتشهؿ قدرات هعالجة برهجٓة كجدكلة لمهٍاـ كخدهة البٓرد ا٘لكتركىْ لمتكاصؿ كالطباعة عف بعد، 

ستطٓع الهستخدـ عىد اتصالً بالشبكة التعاهؿ هع ٌذي الخ دهات عف طٓرؽ كاجٍة برهجٓة ٓك
 بسٓطة تتجاٌؿ الكثٓر هف التعقٓدات كالتفاصٓؿ.

ا فْ العهمٓ  ال عمٓهٓ  Google Drive ط ٓقات  حا   ج جل   ٌ   : 

 
 (  حا   ج جل   آف6شكل)

ب، هقدـ هف  Online اشر، ٌك تطبٓؽ هجاىْ، هبGoogle Drive هحرؾ جكجؿ أك - عمِ الٓك
كالجداكؿ الههتدة،  ، ٓهكف هف إىشاء الهستىدات عمِ اختٛؼ أىكاعٍا،Google جكجؿ شركة

لرسـك كالتخطٓطات. ٓسهح ٌذا التطبٓؽ كالىهاذج كاٚستبٓاىات، كالعركض التقدٓهٓة، كا
ا٘ىترىت، كالتشارؾ فْ إىشائٍا هع هستخدهٓف آخٓرف  لمهستخدهٓف بإىشاء كتحٓرر الهمفات عبر

هكف كذلؾ هف حفظٍا بشكؿ هباشر عمِ هحرؾ جكجؿ ، Google Drive فْ الكقت ذاتً. ٓك
 .التعمٓهٓة بشكؿ هجاىْ أٓضا. كلٍذا التطبٓؽ استخداـ كثٓرة كعدٓدة فْ العهمٓة

 Mac إهكاىٓة الدخكؿ إلِ عهمؾ هف أم هكاف كباستخداـ أجٍزة Google Drive تتٓح لؾ خدهة
عمِ  Drive كأجٍزة الكهبٓكتر العادٓة كأجٍزة الجّكاؿ ككذلؾ عبر الكٓب. لف ٓمزهؾ سكل تىٓزؿ

ب. عىد أك جٍاز الكهبٓكتر العادم لهزاهىة الهمفات هف جٍاز الكهبٓكتر عمِ السحا Mac جٍاز

https://drive.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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كعمِ أجٍزتؾ اٖخرل،  Drive تحهٓؿ همؼ عمِ أحد اٖجٍزة، سٓتـ حفظ التغٓٓرات تمقائٓنا عمِ
 كبذلؾ تصبح لدٓؾ أحدث ىسخة هف الهمفات أٓىها احتجت إلٍٓا.

 Google فْ Word Processor ٓهكىؾ تطبٓؽ هعالجة الىصكص :هحّ   اله  ى ات -
Docs  ٓهكىؾ التشارؾ هع أخٓرف ٘ىشاء هستىد كاحد هف إىشاء كتىسٓؽ الهستىدات الىصٓة. ك

 فْ الكقت ذاتً، با٘ضافة إلِ:
مٍا لهستىدات  Microsoft Word الهستىدات الهىشأة عف طٓرؽ Upload رفع  كتحٓك

 .Google Docs جكجؿ
ا، كتغٓٓر خطكطٍا،  ا كتىسٓقٍا، كضبط ٌكاهشٍا، كتباعد أسطٌر إىشاء هستىدات جدٓدة كتهٌٓٓز

 كألكاىٍا.
هكىؾ هىحٍـ كصٚك إلٍٓا بغرض دع كة اٖشخاص أخٓرف لمهشاركة فْ إىشاء هستىداتؾ، ٓك

ضافة التعمٓقات.  التعدٓؿ أك الهشاٌدة، كا 
 خٓرة التْ تهت عمٍٓا.ت اٖآهكىؾ هشاٌدة هراجعات هستىداتؾ، كالتراجع عف الهراجع

 Open ، أكMicrosoft Word ٓهكىؾ تىٓزؿ الهستىدات عمِ سطح الهكتب فْ تىسٓقات 
Officeأك ، RTFأك ،PDFأك ، HTMLكهمفات هضغكطة ، Zip. 

 ٓهكىؾ ترجهة الهستىدات إلِ لغات أخرل.
 تركىْ إلِ اشخاص آخٓرف هباشرة هف داخؿ التطبٓؽ.ٓهكىؾ إرساؿ الهمفات بالبٓرد ا٘لك

 :اال  خ اهات ال عمٓهٓ 

 فْ: Google Docs ٓهكن لمه عمهٓن ا  خ ام ه  ى ات ج جل

إىشاء هستىداتٍـ بدكف الحاجة لشراء تطبٓقات، فكؿ ها ٓحتاجكىً حاسب شخصْ فقط هتصؿ 
 با٘ىترىت.

 كٓف أخٓرف، كهف الهعمهٓف.الحصكؿ عمِ تعٓززات فكٓرة عمِ أعهالٍـ هف الهشار 
ب، لٓهكف لٕخٓرف اٚطٛع عمٍٓا.  ىشر هستىداتٍـ عمِ الٓك

 فْ: Google Docs ٓهكن لمهعمهٓن ا  خ ام ه  ى ات ج جل
 إهداد الطٛب بتعٓززات فكٓرة أثىاء كتابة الكاجبات أك هستىدات اٖىشطة.

 الكاجبات أك اٚختبارات.التشارؾ هع أخٓرف فْ الهستىدات كهسكدات الشرح، كبٓاىات 
ب، لٓهكف لمطٛب كأكلٓاء اٖهكر اٚطٛع عمٍٓا.  ىشر الكثائؽ عمِ الٓك

ٓهكىؾ اٚحتفاظ بالقكائـ كهشاركتٍا كتعقب الهشركعات كتحمٓؿ البٓاىات  :ج ا ل ال ٓاىات -
ؿ كتعقب الىتائج باستخداـ أداة تعدٓؿ جداكؿ البٓاىات الهفٓدة. كها ٓهكىؾ استخداـ أدكات هث

http://office.microsoft.com/ar-sa/word/
http://www.openoffice.org/ar
http://www.openoffice.org/ar
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الهعادٚت الهتقدهة كالهخططات الهضهاىة كالفٛتر كالجداكؿ الهحكٓرة لمحصكؿ عمِ رؤل 
 .جدٓدة عف بٓاىاتؾ

 :Google Presentations ع  ض ج جل :الع  ض ال ق ٓهٓ  -

هف إىشاء عركض تقدٓهٓة  Google Drive ٓهكف تطبٓؽ العركض التقدٓهٓة فْ هحرؾ جكجؿ
ك Slidesٓ تحتكم عمِ شرائح  هكف هف:، ٌك

 إىشاء كتعدٓؿ العركض التقدٓهٓة.
 تعدٓؿ العركض التقدٓهٓة هع اٖصدقاء كشركاء العهؿ، كهشاركتٍا هع أخٓرف.

مٍا إلِ عركض جكجؿ.pptx،.pps.اهكاىٓة استٓراد همفات  ، كتحٓك
 txt.أك كهمفات ىصٓة PPT ، أكPDF إهكاىٓة تىٓزؿ العركض التقدٓهٓة كهمفات

 كهمفات الفٓدٓك.إهكاىٓة إدراج الصكر 
 ىشر كتضهٓف العركض فْ الهكاقع ا٘لكتركىٓة.

 اال  خ اهات ال عمٓهٓ :

 فْ العهمٓ  ال عمٓهٓ  فْ: Google Slides ٓهكن ا  خ ام ش ائح ج جل

 إىشاء عركض غىٓة بالكسائط الهتعددة.
 .لتشارؾ فْ إىشاء العركض التْ تهثؿ هشآرع تعمٓهٓةا
 :Google Forms ىهاذج ج جل -

اٚستبٓاىات  أك Forms أٓضا هف إىشاء الىهاذج Google Drive ٓهكف تطبٓؽ هشغؿ جكجؿ
 شاركتٍا هع أخٓرف.، كتهكف هف ها٘لكتركىٓة

 اال  خ اهات ال عمٓهٓ :

 ٓهكن ا  خ ام الىهاذج فْ العهمٓ  ال عمٓهٓ  فْ:

 تجهٓع بٓاىات الطٛب، كالتعرؼ عمٍٓـ بشكؿ أفضؿ.
 إىشاء قكاعد البٓاىات، كالكاجبات السٓرعة.
 دعـ التقٓٓهات الذاتٓة، كتقٓٓهات الىظراء.

 .اٚختباراتتهكٓف الطٛب هف التدرب عمِ 
 هف أكلٓاء اٖهكر. تجهٓع الهعمكهات، كالتعٓززات

 

http://www.id4arab.com/2013/03/blog-post_26.html
http://www.id4arab.com/2012/06/google-documents.html
http://www.id4arab.com/2012/06/google-documents.html
http://www.id4arab.com/2012/06/google-documents.html
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 :Google Drawing ال   م -

هف إضافة اٖلكاف كالرسكـ إلِ الهستىدات كالعركض،  Google Drive ٓهكف تطبٓؽ الرسكـ فْ
سٍؿ كذلؾ هف إىشاء الهخططات كالتخطٓطات.  كالهكاقع، ٓك

 اال  خ اهات ال عمٓهٓ :
 فْ العهمٓ  ال عمٓهٓ  فْ:  DrawingGoogle ٓهكن ا  خ ام    م ج جل

 Smart سبكرة ذكٓة ٓستخدـ كمكحة بٓضاء لمرسـ الحر أهاـ الطٛب لشرح الهفآٌـ، حاؿ كجكد
Board. 

 ٓستخدـ ٘ىشاء التخطٓطات، كأشكاؿ فىٓة، كالخرائط الذٌىٓة، كعىاقٓد اٖفكار.
 العصؼ الذٌىْ البصرم.

 إىشاء المكحات كالبكسترات التعمٓهٓة.
 إىشاء أغمفة اٖبحاث كالكتٓبات.

 Storyboards إىشاء المكحات القصصٓة
ُٓهكىؾ التهتع بالدردشات الجهاعٓة، با٘ضافة إلِ  Hangouts هع: Hangout جم ات -

مٍا إلِ دردشة صكتٓة أك دردشة فٓدٓك هباشرة عمِ جٍاز الكهبٓكتر الهحهكؿ، أك  سٍكلة تحٓك
ٍنا لكجً هع الٍاتؼ الجّكاؿ، أك الجٍاز المكحْ. عٛكة عمِ ذلؾ، ُٓهكىؾ عقد اجته اعات كج

 .هف الزهٛء أك العهٛء هف أم هكاف، ٚك ٓكمفؾ اٖهر سكل ىقرة كاحدة 15عدد ٓصؿ إلِ 
ٓهكىؾ تصهٓـ هكاقع بدكف كتابة سطر شفرة كاحد، حٓث ٚ ٓقؿ ذلؾ سٍكلة عف  :ه اقع ج جل -

 .بقناتحٓرر هستىد. كلتكفٓر كقت أكبر، ٓهكىؾ اٚختٓار هف بٓف هئات الىهاذج الهصههة هس
- +Google: تهىحؾ خدهة +Google  طرقنا جدٓدة لمهشاركة هع زهٛئؾ فْ العهؿ. ٓهكىؾ

ىشر هشاركات خاصة هع شركتؾ لطرح اٖسئمة كالعثكر عمِ الخبراء كالحصكؿ عمِ 
 10ا٘جابات. كها ٓهكىؾ جدكلة اجتهاعات الفٓدٓك عبر ا٘ىترىت بهشاركة ها ٓصؿ إلِ 

 ف جٍاز الكهبٓكتر الهحهكؿ، أك الٍاتؼ، أك الجٍاز المكحْ.هشاركٓف كاٚىضهاـ هباشرة ه
 ( goo.gl/BWxb7e ) ( goo.gl/tuR3iJ ) 

 

 

 

http://www.id4arab.com/2013/04/blog-post_3.html
http://www.id4arab.com/2013/04/blog-post_3.html
http://www.id4arab.com/2013/04/blog-post_3.html
http://www.id4arab.com/2013/04/blog-post_3.html
http://www.id4arab.com/2013/04/blog-post_3.html
http://www.id4arab.com/2013/03/blog-post_15.html
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ْ هن  ٓن العش ات هن ال ط ٓقات  ٌذي ال ط ٓقات هثال ل عض  ط ٓقات  حا   ج جل   آف ٌ 
   GoogleDriveاألخ ى ال ْ  ى  ج ضهن إطا   حا   

 
 (  ط ٓقات  حا   ج جل7شكل)

ا فإف الباحث ٓرل أىً با٘هكاف استغٛلٍا فْ إطار التعمـ كبالى ظر لمتطبٓقات السابقة كغٌٓر
كبخاصة التعمٓـ عف بعد ٖم ظرؼ كاف، فبا٘هكاف اىشاء فصكؿ افتراضٓة عبر شبكة ا٘ىترىت 
هكف لمهعمـ هف خٛلٍا التكاصؿ هع الهتعمهٓف كتقدٓـ الدرس التعمٓهْ  بكاسطة ٌذي التطبٓقات ٓك

فٓهكف لمهعمـ هتابعة تحصٓؿ الهتعمهٓف كتقدٓـ الدركس كالهكاد ا٘ثرائٓة هف  ،ههتع كهشكؽبشكؿ 
فٓدٓك كصكر كعركض عبر السحابة كذلؾ بالصكت كالصكرة ثـ عهؿ اختبارات إلكتركىٓة عف 

عمٍٓـ سكل ادخاؿ  ٓتـ هشاركتً هع الطمبة كها Google Formsطٓرؽ تطبٓؽ ىهاذج جكجؿ 
رسالً فتصؿ اجاباتٍـ لمهعمـ الذم ٓقكـ بتصحٓح اٚختبار بٓاىاتٍـ كا٘جابة  عف اٚختبار إلكتركىٓا كا 

ذا اٖهر ٓتطمب تدٓرب لمهعمـ كالطالب عمِ استخداـ السحابة كتطبٓقاتٍا  إلكتركىٓا بكؿ سٍكلة، ٌك
ستخدـ  Gmailفْ بادئ اٖهر، فقط ٓكفْ أف ٓككف لمطالب بٓرد إلكتركىْ  لٓمج إلِ السحابة ٓك

تابع سٓر العهمٓة التربكٓة هع هعمهً كزهٛئً الطمبة.تطبٓق  اتٍا الهتعددة ٓك

 :ال عمٓهٓ  الهؤ  ات فِ ال حا ٓ  الح      ط ٓ  ف ائ 

10:2013ْتذكر الشٓتْ )  :( فْ دراستٍا فكائد لتطبٓؽ السحابة فْ الهؤسسات التعمٓهٓة ٌك

 التطبٓؽ لتكفر الحاجة دكف حابةالس خٛؿ هف كتطبٓقاتً همفاتً عمِ الدخكؿ هف الهستخدـ تهكف
 .الهطمكبة اٖجٍزة كهكارد اٖهىٓة الهخاطر تقؿ بالتالْ جٍازالهستخدـ، فْ

 بهكاصفات أجٍزة تتطمب قد التْ الهعقدة العهمٓات إجراء فْ جدان  الكبٓرة الخادهات هف اٚستفادة
 .عالًٓ
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 الهستخدـ ٓحتاجً ها فكؿ ،هستخدـال ٓحتاجٍا التْ البرهجٓات لشراء الٛـز الهاؿ هف الكثٓر تكفر
 البرهجٓات تقدـ التْ الهكاقع بأحد هتصؿ ٓككف كأف سٓرع اىترىت بخط هتصؿ جٍاز حاسب ٌك
 .ٓحتاجٍا التْ
 فْ العاهمٓف عدد كتكفٓر التحتٓة، بالبىٓة الخاصة اٖجٍزة عدد تقمٓؿ خٛؿ هف كذلؾ التكالٓؼ تقمٓؿ

 .الهؤسسة فْ كالبرهجٓات صٓاىة اٖجٍزة
 عمِ قادرة تككف كالتْ لمبٓاىات هراكز تكافر السحابٓة لمحكسبة الحالٓة الهعهآرة البىٓة تتضهف
 .ككؿ العالـ هستكل عمِ الهكجكدٓف الخدهة لمعهٛء تقدٓـ
 التعمٓـ تطبٓقات لتشغٓؿ الهطمكبة التحتٓة كالبىٓة الهكارد بعد عف التعمٓـ هؤسسات غالبٓة تهتمؾ ٚ

 تقىٓة استخداـ فإف لذلؾ ،جدا سٓرع بشكؿ تتطكر كالتْ الحدٓثة صداراتا٘ اٚلكتركىْ كشراء
 .كالبراهج اٖجٍزة هف الحدٓثة ا٘صدارات استخداـ عمِ الهؤسسات ٌذي السحابٓة ٓساعد الحكسبة
ة ربع ،أسابٓع( هحددة زهىٓة لهدة اٚلكتركىْ التعمٓـ خدهات تستخدـ  فإف ) دراسْ فصؿ – سىٓك
 .جدا ـالتكالٓؼ هٍ تكفٓر

 :هثل ، الطال ات لمط ب اله آا هن الع ٓ  ال حا ٓ  الح      قىٓ    ضهن

 الخط. عمِ اٚختبارات إجراء 
 لمطٛب. كالهشركعات التدٓربات إرساؿ سٍكلة 
 الطمبة. هف الهقدهة الهشركعات ،التدٓربات ،لٛختبارات الكصكؿ سٍكلة 
 كالهعمهٓف. الطمبة بٓف الهرتدة التغذٓة 
 الطٛب. بٓف تكاصؿال سٍكلة 
 ككاجباتٍـ هشآرعٍـ إدارة عمِ كتساعدٌـ جدٓدة بطرؽ الطٛب تعمٓـ عمِ الهساعدة. 
 كتساعدٌـ أجٍزتٍـ عمِ تحهٓمٍا بدكف تطبٓقات استخداـ عمِ كالهعمهٓف الطٛب تساعد 

 .با٘ىترىت اٚتصاؿ بكاسطة حاسب أم هف الهخزىة الكصكؿ لمهمفات عمِ
 أم كهف ،كقت أم فْ البراهج لكؿ الكصكؿ الجاهعات فْ اتكالطالب الطٛب ٓستطٓع 

 .هكاف
 ر ىظـإلِ  الكصكؿ إهكاىٓة ر التطٓك ىٍا التطبٓقات لتطٓك  .لمجاهعة التحتٓة البىٓة فْ كتخٓز
 ر إهكاىٓة بٓة دكرات تطٓك  خٛؿ هف التهآرف إجراء ،دراسْ فصؿ لكؿ الطمب حسب تدٓر

ب لغاءٌا الخط عمِ الفصمٓة كضع اٚختبارات ،الٓك  حسابات عهؿ ،الفصؿ ىٍآة بعد كا 
 .كتدٓرباتٍـ لعهؿ هشآرعٍـ الهستخدهٓف هف لٕٚؼ
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  :( كذلك عن ف ائ  ال حا  2014 ٓذك  شم  ت فْ هقالً )
  د الهعمـ كالطالب بأدكات اٚبداع كاٚبتكار كالهشاركة كذلؾ عف طٓرؽ تقدٓـ اسالٓب تزٓك

 .هصادر الهعمكهات الهقدهة عف طٓرؽ السحبالهحاكاة كالتفاعؿ كهركىة التعاهؿ هع 
 هصادر هعمكهاتٓة –الهتهثمة فْ )براهج  حصكؿ الطالب عمِ عدد ضخـ هف الهكارد

 .فْ أم كقت كأم هكاف هختمفة لها ٓخص هقرراتً... الخ
  تسهح لمطٛب أف ٓصمكا لمبراهج التْ لـ ٓكف ههكىان أف ٓصمكا إلٍٓا فْ السابؽ إها بسبب

 .صكر فْ اهكاىٓات أجٍزة الكهبٓكتر الهدرسٓةالتكمفة أك الق
 ىشاء الهستىدات كالتعاكف هع أخٓرف فْ البحث أك الكتابة  .تخٓزف كهزاهىة الهمفات كا 

( 2013،حآك) عمِ صعٓ  ها  ق هً الح     ال حا ٓ  لمكمٓات  الجاهعات هن خ هات ف ذك  
 :عات عمِٓهكن لمح     ال حا ٓ  ه اع ة الكمٓات  الجاه فْ هقالٍا

 ادة السٓرعة فْ استخداـ  .الجٍاز الهحهكؿ استٓعاب تبعٓات الٓز
 تخٓزف كهٓات هكسعة هف البٓاىات الحساسة كالهعمكهات التْ ٓهكف الكصكؿ إلٍٓا بسٍكلة. 
  البقاء هع الهستجدات )عمِ سبٓؿ الهثاؿ تكفٓر هستكدع رقهْ لمطٛب داخؿ الجاهعة

 .)لهشآرعلتخٓزف هٛحظات الفصؿ ك الهذكرات كا
 الحصكؿ عمِ أحدث البراهج كتحدٓثات التطبٓقات. 
 تبسٓط عهمٓات القٓد كالقبكؿ فْ الجاهعات كالتْ ٌْ عهمٓات التْ هكمفة كهضٓعة لمكقت 
 ر كتكفٓر خٓارات الىزكع  .إلِ اٚشتراكات هع تكافر قابمٓة التطٓك

رل الباحث أف ٌذي الفكائد تدفعىا لمهقارىة بٓف الحكسبة السحابٓ ة كالحكسبة العادٓة لهعرفة هدل ٓك
ا حآؾ جدكل استخداـ الحكسبة  :كالتالْ السحابٓة فْ هؤسساتىا التعمٓهٓة، كتذكٌر

الحكسبة السحابٓة تسهح لؾ بالكصكؿ لهمفات كبٓاىاتؾ هف أم هكاف كفْ أم زهاف شٓرطة  -
ف الهختمفة تكفر اتصاؿ با٘ىترىت، كبالتالْ ٚ ٓحتاج الهستخدـ أف ٓحهؿ هعً أقراص التخٓز

 أٓىها ذٌب سكاء لمعهؿ أك لمسفر، هها قد ٓعرضً لتمؼ البٓاىات أك فقداىٍا.
ضهاف استهرآرة عهؿ الخدهة السحابٓة، بالتالْ ضهاف الكصكؿ لهمفاتؾ دائها كالعهؿ عمٍٓا  -

فْ السحابة هباشرة دكف الخكؼ هف حدكث أعطاؿ أك اىقطاع التٓار الكٍربائْ، فعىد حدكث 
كهاؿ اىقطاع لمتٓا خزف تمقائٓا كبإهكاىؾ الرجكع كا  ر هثٛ ٓبقِ الهمؼ كها ٌك عمِ السحابة ٓك

العهؿ عمًٓ بعد عكدة التٓار، كبخصكص أعطاؿ السحابة فالشركة الهقدهة لمسحابة هسئكلة عف 
 إصٛح أم أعطاؿ فىٓة قد تمحؽ بالخدهة.
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ْ تعهؿ خارج قدرة حاسبؾ اٚستفادة هف الخدهات الهصاحبة لمسحابة كالتطبٓقات الهختمفة كالت -
ذي التطبٓقات ستجدٌا فْ  الشخصْ كالتْ تقكـ بالكثٓر هف العهمٓات الهكفرة لمكقت كالجٍد، ٌك

كهؿ أخر.   هكاف كاحد فْ السحابة ككثٓر هىٍا ٓدعـ بعضٍا البعض ٓك
العهؿ عمِ تطبٓقات السحابة ٓكفر عمِ الهستخدهٓف أعطاؿ الهمفات التْ تسببٍا تعارض  -

البراهج كالتطبٓقات كهمفات الككرد، حٓث سٓككف تطبٓؽ برىاهج الككرد ٌك ىفسً عىد  اصدارات
جهٓع الهستخدهٓف فْ العالـ كبىفس الخصائص كالهزآا كبالتالْ تكحٓد الىتائج كالهخرجات 

 كتجىٓب أعطاؿ الهمفات. 
أك التطبٓقات تستطٓع الهؤسسة التعمٓهٓة استخداـ تطبٓقات السحابة دكف الحاجة لشراء اٖجٍزة  -

كذلؾ تكفٓر هساحات لمتخٓزف كتكفٓر أثهاف عهمٓات التركٓب  ،كدفع أهكاؿ لترخٓص البراهج
 ( http://goo.gl/JvfbfG)  كالتشغٓؿ كالصٓاىة.

 : ح ٓات  ع ائ  ا  خ ام الح     ال حا ٓ 

جدٓد عمِ الرغـ هف إٓجابٓاتٍا كههٓزاتٍا إٚ أىٍا  الحكسبة السحابٓة هثمٍا كأم هستحدث تكىكلجْ
تكاجً تحدٓات كعكائؽ تقؼ فْ طٓرؽ استخداهٍا فْ الهؤسسات الهختمفة كهف ٌذي التحدٓات 

 :(12:2013كالعكائؽ ها تذكري شٓرؼ كآخركف )

با٘ىترىت كلك لـ ٓكف ٌىاؾ إىترىت فمف ٓككف ٌىاؾ  باٚتصاؿالعهؿ بالحكسبة السحابٓة هرتبط  -
 أم اتصاؿ كلف تستطٓع أف تؤدم أعهالؾ.

( فمف تتهكف هف العهؿ dial upإذا كاىت سرعة ا٘ىترىت هىخفضة )هثٛ ا٘تصاؿ هف خٛؿ  -
 عمِ السحابة بصكرة جٓدة كلف تىجز أعهالؾ.

ىت الخاص  - خصائص بعض التطبٓقات قد تككف هحدكدة فهثٛ لك استخدهت برىاهج بكربٓك
هك ىت الخاص بهٓكركسكفت أكفٓس كالهحهؿ عمِ بجكجؿ كقارىت استخداهً كا  اىاتً بالبكربٓك

جٍازؾ الشخصْ سٓككف ٌىاؾ فرؽ كبٓر فْ الخصائص كا٘هكاىات لمبرىاهجٓف كتفضؿ 
 استخداـ البرىاهج هف عمِ حاسبؾ الشخصْ.

السٓرة الخاصة بالهعمكهات كالهمفات الخاصة بؾ تدعْ الشركات التْ تدٓر السحاب أىٍا فْ  -
 .100كف هكضكع السٓرة كاٖهاف قد ٚ ٓككف %أهاف تاـ كل

الحفاظ عمِ عمِ الهمفات كالهعمكهات تؤكد الشركات التْ تدٓر السحاب أىٍا هحفكظة ك آهىً  -
 هف التمؼ كلكف إذا حدث تمؼ فكٓؼ ٓهكف اف تستعٓد همفاتؾ كلـ ٓكف لدٓؾ ىسخ احتٓاطْ.

 

http://goo.gl/JvfbfG
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الحاجة إلِ سرعة اتصاؿ كبٓرة كهف بٓف التحدٓات التْ تكاجً تطبٓقات السحب الحاسكبٓة 
با٘ىترىت، ٌذا فضٛ عف أهف البٓاىات عبر هكقع السحابة ٓشكؿ هسألة تحدم، كها أىً فْ 
الهستقبؿ القٓرب أف ٓككف هسألة تكمفة التشارؾ فْ الخدهات كالبٓاىات أكثر كمفة هف اٖجٍزة 

 (Pocatilu,2009,55).كالبرهجٓات
 الهؤسسات بٓئة فْ الحسابٓة الحكسبة استخداـ هعكقات ( تتهثؿ11:2013كىقٛ عف الشٓتْ )

 :التالْ فْ التعمٓهٓة
 بشبكة اٚتصاؿ تكفر الخدهة تتطمب حٓث الرئٓسٓة، الهشاكؿ أحد ٌْ اٚىترىت تكافر هشكمة تعد

 .الخدهة تمؾ استخداـ أثىاء بشكؿ دائـ ا٘ىترىت
 فٛ ،الخدهات تمؾ هستخدهْ هخاكؼ تثٓر التْ الهشاكؿ أحد الفكٓرة الهمكٓة حقكؽ حهآة هشكمة
 .لمهستخدهٓف الفكٓرة الهمكٓة حقكؽ اىتٍاؾ ضهاىات بعدـ ٓكجد

 العهؿ هركىة كتقمؿ الهستخدهة التكىكلكجٓا هف تحد أخرل شركات عمِ كاهؿ بشكؿ اٚعتهاد
 بٍا الهسهكح كالصٛحٓات الحدكد خارج شْء أم عهؿ لمهستخدهٓف ٓهكف ٚ أىً لمهستخدهٓف، كها

 .لٍذي الخدهة الهزكدة الشركات فه
 :فْ تتهثؿ ،الهعمكهات كخصكصٓة أهف هشكمة
 عىد حاسبات أجٍزة فْ هخزىة البٓاىات ٌذي فإ حٓث بٓاىاتٍا عمِ الرقابة هف درجة الجاهعات تفقد

 .آخر طرؼ
 الحكسبة خدهة هكردم أٓدم فْ لمىظـ كالهخترقٓف الهتسممٓف هف البٓاىات حهآة هسئكلٓة تككف
 .الجاهعة سكلٓ

 هخاطرة إلِ ٓؤدل الهستخدهٓف هف كبٓر عدد بٓف كاٖجٍزة البراهج استخداـ إعادة الهتعدد، التأجٓر
 .لمجاهعات الٍاهة لحذؼ البٓاىات عالٓة

 أساسٓة هخاطرة أٓضا ٓهثؿ الهستخدهٓف هف العدٓد بٓف الشبكات كهكارد التخٓزىٓة السعة هشاركة
 .لمحكسبة
 فٓرؽ كتشغٓؿ بٓاىاتٍا لهصدر الدخكؿ فْ صعكبة الجاهعات تجد قد :الخدهة لهكردم التبعٓة

 كذلؾ السحابة لخدهة آخر هكردإلِ  اٚىتقاؿ صعكبة كأٓضا السحابة الهعمكهات فْ تكىكلكجٓا
 .هكاف آخرإلِ  البٓاىات ىقؿ فِ صعكبة لكجكد

ٌـ تحدم ٓكاجً كبالىظر إلِ التحدٓات كالهعٓقات السابقة ٓتفؽ الباحث هع الجهٓع عمِ أف أ
ذا ٓفرض تحدم كبٓر أهاـ  استخداـ الحكسبة السحابٓة ٌك تكفر خدهة ا٘ىترىت كبسرعة هعقكلة ٌك
هؤسسات الدكلة بالدرجة اٖكلِ ثـ ا٘دارات كالهؤسسات التعمٓهٓة الهختمفة بالدرجة الثاىٓة، كلكف 
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تدٓرجٓا إلِ حد  اٚختفاءبهع كصكؿ ا٘ىترىت لهىاطؽ جدٓدة لـ ٓصمٍا هف قبؿ بدأت ٌذي الهشكمة 
ذي هشكمة قدٓهة جدٓدة كتثٓر  ها، كذلؾ ٓتفؽ الجهٓع عمِ ضركرة حهآة البٓاىات فْ السحابة ٌك

ٚك شؾ أىٍا هشكمة قائهة كتٍدد اىتشار  ،الجدؿ دائها كمها دار الحدٓث عف سمبٓات ا٘ىترىت
ات عىد العبث بٍا هف تكىهحاستخداـ الحكسبة السحابٓة ىظرا لمضرر الكبٓر الذم قد ٓمحؽ بال

البعض، كلمتغمب عمِ ٌذي الهشكمة حاكلت بعض الهكاقع التْ تقدـ خدهة الحكسبة السحابٓة إىشاء 
ذا ٓقمؿ هف  ىسخة احتٓاطٓة هف همفات السحابة الخاصة بالهستخدهٓف فْ أهاكف أخرل تتبع لٍا ٌك

تٛؼ البٓاىات. اٚختراؽخطر   كا 

ت ٚ الهعمكهات أف ٓرل فالبعض الجدؿ، هف الكثٓر ٘لكتركىٓةا السحب هعمكهات أهف هكضكع ٓثٓر
تك  تستطٓع ا٘لكتركىٓة السحب أف ٓرل أخر كالبعض داخمٓة، شبكة فْ إدارتٍا عىد إٚ آهىة ككف
 كسٛهتٍا.  الهعمكهات حفظ اٖهف الٛـز لضهاف فٓر

هكف جٍتٓف: هكفر الخدهة هف  تأتْ ا٘لكتركىٓة السحب فْ الهعمكهات أهف هشاكؿ أف القكؿ ٓك
ة  كالعهٓؿ، لكف الحهؿ اٖكبر دائها ٓقع عمِ عاتؽ هكفر الخدهة، فٍك الهمـز بتكفٓر بىٓة تحتٓة قٓك
كأدكات كهستكدعات تخٓزف آهىة، خصكصا إذا ها كاف سٓأخذ هقابٛ هادٓا عمٍٓا. 

 (.93:2012)فضؿ،

ٚ ٓهكف لمحمكؿ اٖهىٓة التقمٓدٓة  إف البٓئة السحابٓة تىطكم عمِ تحدٓات كثٓرة كفجكات أهىٓة عدة
هكاجٍتٍا، فكها ذكرت سابقان أف اٖهف ٓشكؿ الٍاجس اٖكؿ بٓف التحدٓات أك الهسائؿ الهقمقة عىد 
ىد هآكركب" حزهة الحمكؿ اٖهىٓة الهتكاهمة  الحدٓث عف الحكسبة السحابٓة، كلذلؾ طكرت "أتٓر

آة الكفٓمة بإزالة هثؿ ٌذي الهخاكؼ إذ لتكفٓر الحه Trend Micro Secure Cloudكالهتقدهة 
تحد ٌذي الحزهة الجدٓدة هف الهخاطر اٖهىٓة، كالهخاكؼ الهتصمة بالخصكصٓة كالتكافقٓة عىد 

 ىشر الهعمكهات فْ بٓئة الحكسبة السحابٓة.

فالٓكـ بعد أف أخذت تتحدد هعالـ الحكسبة السحابٓة، كبدأت الشركات بتخٓزف كهٓات ٌائمة هف 
ر الحمكؿ اٖهىٓة الكفٓمة بحهآة البٓاىات  بٓاىاتٍا الهؤسسٓة فْ البٓئة السحابٓة صار لزاهان تطٓك

 (accronline.com/article) (2011كتعٓزز هعآٓر التحكـ بٍا. )الهىٓرم، 

أها بخصكص قدرات بعض التطبٓقات كعدـ هضاٌاتٍا التطبٓقات اٖصمٓة القدٓهة هثؿ ككرد 
ىت فإف الباحث ٓرل  ضاؼ كبكربٓك إلٍٓا الجدٓد كها تفعؿ أف ٌذي التطبٓقات ٓتـ تحدٓثٍا كؿ فترة ٓك

ىٍا دائها ها تطكر هف أداء تطبٓقاتٍا كتعرض الجدٓد عمِ هكقعٍا فْ كؿ هرة ٓتـ جكجؿ حٓث إ
ٓزاؿ تطبٓؽ  تحدٓث تطبٓؽ هعٓف، هثٛ عىدها بدأ الباحث فْ إعداد ٌذي الدراسة كاف ها



39 
 

""GoogleTalk ت الصكتٓة ٓعهؿ ضهف تطبٓقات السحابة كبعد فترة تـ استبدالً الخاص بالهحادثا
ر هىظكهة الهحادثات الصكتٓة فأىشات جكجؿ تطبٓؽ " ك ٓتهٓز عف السابؽ Hangoutكتطٓك " ٌك
تاحة هشاركة  أشخاص فْ هحادثة كاحدة هع  10بكضكح الصكت كتضهٓىً هحادثات فٓدٓك كا 

تركة عبر ٌذا التطبٓؽ، فٍذا التطكر فْ تحدٓث إهكاىٓة قٓاـ الهستخدهٓف بالعهؿ عمِ همفات هش
 البراهج كالتطبٓقات ٌك أٌـ ها ٓهٓز هكاقع الحكسبة السحابٓة.

ختاها ٓرل الباحث أف الحكسبة السحابٓة قد أحدثت ثكرة فْ عالـ التقىٓة كالتقدـ التكىكلكجْ فْ 
اسبة ٚستخداهات الحكسبة كثٓر هف الهجاٚت كهىٍا الهجاؿ التربكم، ك لذلؾ عمٓىا تبىْ هعآٓر هى

تحتـ عمٓىا  السحابٓة لتٛئـ جهٓع هتطمبات العهمٓة التربكٓة كتٍٓئة الظركؼ بعد دراستٍا جٓدا، ٓك
ا كتٍٓئة الهقررات كاٖىشطة بها  ا كالحد هف سمبٓاتٍا كهخاطٌر ٌر فٍـ أبعاد ٌذي التقىٓة كسبؿ تطٓك

ا ك  ٌر تعهٓهٍا فْ الهؤسسات الهختمفة سكاءا ٓتىاسب هعٍا، كها ٓجب أف تككف لىا بصهة فْ تطٓك
 كاىت تعمٓهٓة أـ غٓر ذلؾ.
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  ا لك   ىٓ الهٍا ات ال عمٓم  :الهح   الثالث

هختمفة هىٍا السٓاسٓة كاٚقتصادٓة شٍد العالـ فْ السىكات اٖخٓرة جهمة هف التحدٓات العصٓرة ال
ة هها كاف ٓدعك إل ِ هكاجٍة ٌذي التحدٓات بطرؽ جدٓدة ذات جدكل كاٚجتهاعٓة كالثقافٓة كالتربٓك

شكمت هطمبا ٘صٛح الىظاـ التربكم بجهٓع تفاصٓمً، كلٍذا تسارع كثٓر هف الدكؿ فْ إصٛح ك 
ىظاهٍا التربكم ٘عداد هكاطف صالح هتعمـ قادر عمِ إحداث التغٓٓر الهطمكب لمرقْ كازدٌار بمدي، 

بالعمكـ كاٖفكار بقدر ها ٓتـ التركٓز عمِ تعمٓهً  فمـ ٓعد اٌٚتهاـ هىصبا عمِ تمقٓف الهتعمـ
رتقْ  الهٍارات العهمٓة كتىهٓة قدراتً الشخصٓة لٓتفاعؿ هع هتغٓرات العصر لٓغادر التبعٓة ٓك

ىسمخ هف كالتكىكلكجٓا الحدٓثة لمسٓادة، فهف ٓهمؾ الغذاء كالدكاء كالسٛح  ٓتحرر هف رتؽ العبكدٓة ٓك
 التبعٓة لٕخٓرف.

كاف لزاها عمِ ا٘دارات حكؿ العالـ التغٓرات العصٓرة كالىقمة الىكعٓة التكىكلكجٓة كبسبب ٌذي 
ا فْ خدهة العهمٓة كتقتحـ هجاؿ التكىكلكجٓا  التغٓراتفْ هكاكبة ٌذي  همٓاالتربكٓة أف تفكر  كتسخٌر

ة بشهكلٓتٍا، كتقدـ حمٚك لدهجٍا ضهف أطر التربٓة، فدهج التقىٓة فْ عهمٓة التعمٓ ـ كالتعمـ لـ التربٓك
ان لتطكٓر البىِ كالٍٓاكؿ التربكٓة لها تقدهة التقىٓة هف ىقمة ىكعٓة فْ  ٓعد ترفا بؿ أصبح هطمبان حٓٓك

ربكم كذلؾ بجٍد أقؿ ك ىكعٓة إعادة صٓاغة الهىٍج بهفٍكهً الشاهؿ كالرفع هف هستكل الهخرج الت
ا فْ خدهة التعمٓـ ا٘ لكتركىْ كالذم أصبح رافدا هف أفضؿ، لذلؾ تىفؽ الدكؿ اٖهكاؿ كتستثهٌر

التدٓرس  ركافد التعمـ فْ الهىطقة كأصبحت كثٓر هف الجاهعات كالهدارس تعتهدي ضهف طرائؽ
 ككسٓمة ككهادة تعمٓهٓة.

ف ال عمٓم ا لك   ىْأ ال:   : عٓ 

 ها تٓفارلتعٌذي ا نهؿ كلهجاا اذبٍ نلهٍتهٓا نٓٓوبرلتا ددبتع ىْكر٘لكتا نلتعمٓا تٓفارتع دتدتع
 نٓت ن( بأىً " تعم418:2004ٓالحٓمة ) كتعٓرؼ :دةدلهتعا طسائولؿ كاٚتصاا لسائكز عمِ كر 
 نهأك هعٓىة  قعاوه قٓطر نع تىر٘ىتاشبكة ؿ خٛ نمْ هأك آ ئْزج لبشك ىٓاكرلكتإ ٓهًدتق

 ".ةطلههغىا اصرٖقا لهث دةدلهتعا طسائولؿ اخٛ

لحاسبات ألٓة كبرهجٓاتٍا الهختمفة سكاء " ٌك التعمـ باستخداـ ا :( بأى2003ًاتفؽ هعً الغراب )ك 
 عمِ شبكات هغمقة أك شبكات هشتركة أك الشبكة العالهٓة لمهعمكهات ".
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دارة تقدٓـ"  :بأىً( 42:2005) هعً زاٌراتفؽ أٓضا ك    هف التعمٓهٓة كاٖىشطة التعمٓهْ الهحتكل كا 
 ،الشخصٓة الحاسبات فْ أك تا٘ىتراى أك ا٘ىترىت خادهات فْ الهخزىة كالبراهج اٖىظهة خٛؿ

 ."فاعمٓة كأكثر كقت كأقصر جٍد بأقؿ التعمٓهْ الهحتكل ٘ٓصاؿ

عرفً البسٓكىْ  بٓة ( بأىً " تقدٓـ الهىاٌج التعمٓهٓة كالدكرات216:2007)ٓك  الكسائط عبر التدٓر
 أك زاهفهت أسمكب فْ بأدكاتٍا كشبكة ا٘ىترىت بأىكاعٍا اٖقراص تشهؿ التْ الهتىكعة ا٘لكتركىٓة

 ." الهتعمـ تقٓٓـ هع الهعمـ التعمـ بهساعدة أك الذاتْ التعمـ هبدأ كباعتهاد هتزاهف غٓر

كتعٓرؼ ٓزتكف  ىٓةكر٘لكتا طسائولكا نلهعمكا نلهتعما نبٓ نلقائا للتفاعاعمِ ركز هىٍا ها ك
(32:2005 ) 

 لٓةكدلا تهاولهعماشبكة ت كأدكات هكاىٓاإعمِ  دلتْ تعتها دبع نع نلتعمٓؿ اشكاأ دحأ"بأىً 
هع  رلهستها للتفاعا قٓطر نع ددتعمٓهْ هح لوسة هحتدرألٓة فْ ت الحاسباكا تىرٚىتكا
 "لولهحتكا نلهتعمكا رلهٓسا نلهعما

 طٓرقة " بأىًباختٛؼ أىً ركز عمِ الٍدؼ هف التعمـ فعرفً عرفً  فقد( 6:2003الهكسِ )أها 
 صكت هف الهتعددة كسائطً ك كشبكاتً اسبح هف الحدٓثة اٚتصاؿ آلٓات باستخداـ لمتعمٓـ

 أك بعد عف كاف سكاء ا٘ىترىت بكابات ككذلؾ إلكتركىٓة، كهكتبات كآلٓات بحث، كرسكهات كصكرة،
 لمهتعمـ الهعمكهة إٓصاؿ فْ أىكاعٍا بجهٓع التقىٓة استخداـ ٌك الهقصكد الدراسْ الهٍـ الفصؿ فْ

 ".فائدة كأكبر كأقؿ جٍد كقت بأقصر

 :عىاصر التعمـ ا٘لكتركىْ خهسة عىاصر ٌْ كضحت أفلِ التعٓرفات السابقة فقد كبالىظر إ

 أٌداؼ كىكاتج التعمـ. -5 اٚتصاؿكسائط  -4 الهحتكل -3 الهتعمـ -2 الهعمـ -1

 :( فٓذكراف أف عىاصر التعمٓـ ا٘لكتركى110:2009ْ( ك فتح اهلل )93:2005أها التكدرم )

  .ىْا٘لكترك  لولهحتكا نلهعمكا نلهتعما .1
  .اٚلكتركىٓة كالهكتبات للفصا .2
  .اٚلكتركىٓةت لهجٛكا الكتب .3
 .اٚلكتركىٓة اترتهؤلهكا البٓرد .4

تـ  ً قد ٓككفأىالتعٓرفات السابقة كتشٓر  ٌىاؾ بعدا فْ الهكاف كالزهاف بٓف الهعمـ كالهتعمـ ٓك
ا ا٘ىترىت كشبكة اتصاؿ ع اٚتصاؿتكصٓؿ الهعرفة العمهٓة بكاسطة كسائؿ   .الهٓةكأشٌٍر
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عهمٓ   عمٓهٓ  ٓ م خ لٍا ىقل الهع ف   ال فاعل  ٓن " بأىًالتعمٓـ ا٘لكتركىْ الباحث ٓعرؼ ك 
ل حقٓ   اال صال  ا ط  أ  ات ال كى ل جٓا    ائط   غم اخ  ف الهكان  ال هان الهعمم  اله عمم 
 ".أٌ اف ال عمم

  :أى اع ال عمٓم ا لك   ىْثاىٓا: 

لـ الكىكلكجٓا كاٚتصاٚت أصبح ٌىاؾ إضافة ٌاهة تٓسر كتساعد فْ هع دخكؿ عهمٓة التعمـ عا
ذكر ا ( ىكعٓف لمتعمـ ٗٔٔ-ٖٔٔ :ٕ٘ٓٓرؾ )لهباكا سِولهعهمٓة التعمـ كتحقٓؽ اىتشار أكسع، ٓك

  :ا٘لكتركىْ ٌها

تعىْ ك :(Synchronous E-learning( )نهازله )ارله اشا ا لك   ىْ مل عمٓا .1
 ركسدلدؿ اتباك لصٓولت تهاولعالهٓة لمهعمالشبكة اعمِ  ةدعتهلها نلتعمٓت اتقىٓاك بوسمأ
 لهث ،دةلهاا سٓردلفعمْ لتا تقولا سفْ ىف نلهعمكا نلهتعما نبٓث ٖبحاا ضٓعاوهك
 ؿوها ٓسهِ بالفصؿ خٛ نه ركسدلاتمقْ ( أك  Real-time chat) ٓةرولفاثة دلهحاا
 جعةارلا ٓةذلتغاعمِ  ؿوحصلا ٓعطٓست بالطلأف ا عولىا اذت قٓجابٓاإ نهك ضٓةارٚفتا
  .نلهعما نه ةرلهباشا

 لفًٓ ٓحصك :( Asynchronous E-learning( )نهازه  رلغٓ)ا ا لك   ىْ مل عمٓا .2
ت كاٖهاكف قاكٖآىتقْ فًٓ  ططسْ هخدرا ىاهجرب قفك صحصدكرات أك عمِ  نلهتعما
 دٓرلبا لثه ىْكر٘لكتا نلتعمٓا بسالٓأ ضبع فٓوظت قٓطر نع فًكظرهع  بلتْ تتىاسا
 سةرادلاعمِ  لٓحص نلهتعما أف عولىت ٌذا آجابٓاإ نهك ،وٓدلفٓا ةرطشكأ ىْكر٘لكتا

لٍٓا إ عوجرلدة كالهااسة دة دراعاإ بالطلا ٓعطٓستكذلؾ  ،لًت قاكٖاهٛئهة  بحس
 .كلذلج حتاكمها ا ىٓانكرلكتإ

ىترىت أك بدكف كبالرغـ أف ٌىاؾ آخركف أضافكا تسهٓات أخرل كتصىٓفات حسب اعتهادي عمِ ا٘
 اعتهادي عمِ ا٘ىترىت إٚ أف الباحث ٓتفؽ هع الهكسِ كالهبارؾ فْ تسهٓتٍـ لٍذا الىكع هف التعمٓـ

ف ٌذي التسهٓة الهباشر )الهتزاهف( ك )الغٓر هتزاهف( ٌْ اٖصمح ككف أىً با٘هكاف إحداث حٓث إ
الزهاف كعمِ شبكة كاحدة كأٓضا تفاعؿ فْ عهمٓة التعمـ ا٘لكتركىٓة بٓف الهتعمـ كالهعمـ فْ ىفس 

ٓهكف أف ٓككف التعمـ غٓر هباشر كأف ٓتابع الهتعمـ دركس الهعمـ التْ ٓرفعٍا فْ هكاف هعركؼ 
تفاعؿ هعٍا بىفسً بدكف هعمـ كأٓضا ٓدخؿ ضهف التعمٓـ ا٘لكتركىْ  عمِ ا٘ىترىت كقتها ٓٓرد ٓك

 .Chatالهؤتهرات الهرئٓة كالسهعٓة كالحكار الهباشر عبر التشات 

 



43 
 

 :ال عمٓم ا لك   ىْ ف ائ ثالثا: 

ٌذي  نهك نٓٓوبرلتا ظنعمٍٓا هع قتفٌداؼ كها اٖا نه عةوعمِ هجه ىْكر٘لكتا نلتعمٓا زتكرٓ
 (378:2005)مدلجىؿ ك أك (123:2008)لٓادلكاسٛهة  نهإلٍٓا كٛ لٍٓا ر إشاٌداؼ ها أٖا

  :هآمْ
 كلكذ :ل عمٓهٓ ا    ؤله ا م  طلا ن ٓ  ،مفٓها  ٓىٍ م  طلا ن ٓل  صاا هكاىٓ   ة إٓا  .1

ش، لىقاا سهجال لهث اتجاٌات ةدفْ ع اؼطرٌٖذي ا نها بٓؿ ٚتصاا لةوسٍؿ خٛ نه
  .ارولحا ؼرغك ،ىْكر٘لكتا دٓرلبا

عمِ  ؿولحصافْ كبٓرة  لةوسٍ ىْكر٘لكتا نلتعمٓح اتاأ :ملهعمالِ إ لوصولا ل و ٍ .2
ؿ خٛ نه كلكذ سهٓةرلا للعهت اقاأك رجخا كلكذ ،تقك عرسألًٓ فْ إ ؿوصولكا نلهعما
  .تىرىتا٘لشبكة اعمِ  ارولحت اساحاأك  ىْكر٘لكتا دٓرلبا

 نلهعمهٓا نتهك ،تٓادهىتؿ كتصاا اتوقىد ٓجاؿ إخٛ نه كلكذ :ٓ و رل ا اترلخ ا ل ىاق .3
 . دةدهح قعاوه رعبرب لتجاراء كأدؿ اتباكلهىاقشة ا نه نلهتعمهٓكا

 جٓةذوىه رةوفْ ص ـدتق ركسدفال :ٓ  هعٓا  ةوفْ ص ٓهًد ق  مل عمٓا ج ذىه .4
ارتكدة عاإ نٓهك ةزلهتهٓالتعمٓهٓة ت اسارلههاكا ٖسئمة ا ؾوبى كلذهثمة أ نهك ؛ اٌر
  .جٓةذولىها ركسدلا ططخك ،جٓةذولىها

 فوبغرٓ نٓذلص الٗشخا ةدهفٓ ةزلهٌٓذي ا :تقأي  فْ  ىٓ  ر لك ٌ  الهىاا رفو  .5
 . نفٍكظر بعمِ حس نلتعمٓا

 ؽطرك نلمهعم رمولفا نلتقٓٓأدكات ا ىْكر٘لكتا نلتعمٓا رفك :الطالب  قٓٓم رقط  ع   .6
 سٍمة. ك ٓعةرس رةوبص تهاولهعما فتصىٓك ٓعزوتء كلبىا عةوهتى

 تقولر اختصاا نٓتٓح لمهعم ىْكر٘لكتا نلتعمٓكا :مٓ   الى    لمهعم ا  ء األع اا ل قمٓ .7
 رات.ختباا٘تصحٓح ك رولحضا لتسجٓك تجبااولـ استٛافْ 

ذكر جكف كآٚف  :( أٌداؼ التعمـ ا٘لكتركىْ كها ٓمJohn & Alanْ :6،2004) ٓك

 .تحسٓف الهدخٛت 
 .تحسٓف الجكدة التعمٓهٓة 
 .ادة كفاءة كؿ هف الهؤسسات كالطٛب  ٓز
 .)تحقٓؽ رضا العهٛء )الهستفٓدٓف هف الخدهة التعمٓهٓة 
 هىاطؽ ىائٓة.تكسٓع الرقعة الجغرافٓة لمهؤسسات التعمٓهٓة، ككصكلٍا ل 
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( 24-23:2010تذكر القحطاىْ )كها  ا٘لكتركىْتعمٓـ لمأخرل ٚشؾ أف ٌىاؾ هبررات كفكائد ك 
كف ـ فْ رسالتٍا أقكاؿ التربٓك ( كسالـ 32-26:2003الغراب ) الذٓف تكمهكا عف ٌذي الفكائد ٌك

ْ كها ٓم2003ْ( كالرافعْ )137:2007( ك عكض )2007)  :( ٌك

 نه دٓدلعا لدل رفاوٚ تت دلتْ قكالتعمٓهٓة ا لسائولكا نلتعمٓا اتدهساع نه دٓدلعا اـدستخا .1
  .ٓةرلبصكالسهعٓة ا لسائولا نه نلهتعمهٓا

 . ٓعرس لبشك ءاطٖخاتصحٓح كلىتائج اعمِ  ؼرلتعكا ٓعرلسكا رمولفا نلتقٓٓا .2
 . اـدٚستخافْ  تٓةاذلا قىتٓجة لتحقٓ نهتعم للك ٓةدرلفا كؽرلفا ةعااره .3
 لعالهٓة. الشبكة الهختمفة عمِ ا قعاوبالهؿ ٚتصااىتٓجة  ةفرلهعدر اهصا ددتع .4
 ْطىً ٓهكىً تخأ كها ،ئطٓخك نفٓتعم بالطلا بةرىتٓجة لتج صٓةولخصا نه وج رفٓوت .5

 هىاسبة.  رغٓأك سٍمة  ٌاارلتْ ٓا لحارلها ضبع
 . سٓةرادلا اكفٖها ٓةكددبهح ةطتبرلها ؿولقبا صرف سٓعوتك نلتعمٓا ؽاطى سٓعوت .6
ت بار نلِ تعمٓإضافة إ ،نعهالٍأ ؾرلِ تإلحاجة دكف ا ٌٓمٍـتأك نلعاهمٓا نتعمٓ نه نلتهكا .7

 ٖهٓة. اعمِ ء لقضاكا نلهتعمهٓافع ىسبة رفْ  نهها ٓسٍ تولبٓا
  .ٓبْردلتأك التعمٓهْ ا لولهحتا ثٓدتحك لٓدتع لٓسٍ ثحٓ ىةكرلها .8
 . دتقٓٓ كفدب بلهىاسا لولهحتؿ آصاكا   نلهتعما لوهست دٓدعمِ تح رةدلقا .9

 لةوسٍك جًولهدكر الِ إ تهاولمهعم دحٓولا ردلهصكالهمقْ ا نه نلهعمدكر ا رتغٓٓ .10
 . سهٓةرلا للعهت اقارج أكحتِ خاق لٓإ ؿوصولا
 اكبوبها ٓ ت؛هاولعالهٓة لمهعمالشبكة "اعمِ  هجارلبكا ٌجلهىاا رتغٓٓك رٓطوت عةرس .11

 ة. ظٌضافٓة باإ فتكالٓدكف  رلعصا تمباطهتكلتعمٓهٓة ا تسساؤلها ططخ
 .نلتعمٓاعهمٓة  اءرثكا   رلتفكٓافْ تىهٓة  ىْكر٘لكتا نلتعما ٌـٓسا .12

فة ب الطٛب الهعركساإفْ ف تكهد التعمٓـ ا٘لكتركىْ ئكافأف Badrul (46:2005 )رل فٓها ٓ
ف ٓدرقاكا ىالذات لٓككعمِ د ٚعتهااتىهٓة ـ الهٍارات كالقدرات ككسابٍإلِ إي داتتعؿ بكالحقائؽ 

التبعٓة ٚ السٓادة قائهة عمِ دة ٓدجة عمِ صىاعة حٓاف ٓدرقارات العصر كغٓهع هتالتفاعؿ عمِ 
 :رلٖخف الفكائد اهك

 .التعمٓـ كالتدٓربعمِ ت الهجتهع لمحصكؿ فئاف هدد عر ٖكبالفرصة تاحة إ .1
ت قكعمِ ؽ ٚتفاابة كصعت أك الهكاصٛبة كصعف ) هاؽ الهكاف كالزئكاعمِ عالتغمب  .2

 (.ددهح
ؿعمِ التعمٓـ تكمفة ؿ تقمٓ .3  .الهدل الطٓك
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 التخصصات الىادرة (.هشكمة ؿ حؿ لمهكارد البشٓرة الهادٓة ) ٖهثؿ اٚستغٛا .4
بٓة الهعدة كرات .5 ؿ )تقمٓب غرٓلهف هتاحة ت سساد الهؤحؿ أقبف هـ الخبرات: الهادة التدٓر

 التعمٓـ(.تكمفة 
  :عمِ الفردإلِ التعمٓـ الهعتهد  الهعتهد عمِ الهجهكعة التعمٓـ هف التعمٓـفمسفة ؿ ٓكتح .6
 الهجهكعةدؿ عمِ هع كلٓستً راهٍاك الطالبكل عمِ هستد تعته كالتهآرف الكقت كالهىٍج. 
 كلهستؿ ٖقا الطٛبر اظىتدكف ا الطالب الهتهٓز ٓستطٓع التقدـ. 
 يكاهست لدًٓ كقت لرفعكل هستؿ ٖقا الطالب. 

ٌىاؾ ٌؿ  ،عمٓـ التقمٓدمعف الت ٓختمؼقد ٓتساءؿ الكثٓر عف ههٓزات التعمٓـ ا٘لكتركىْ كهاذا ك 
د فْ عف ٓؤدم فائدة كخدهة همهكسة تساهظٍرا فقط فْ الشكؿ دكف أ حقٓقْ أـ أىً غدا اختٛؼ

ا كضحكا ذلؾ فٓف كٓالكثٓر هف التربلذلؾ  .تطكر التعمٓـ كتبكا فْ هزآا التعمٓـ ا٘لكتركىْ كدهجٌك
فْ د التعمٓـ ا٘لكتركىْ ئكافررات كهبزات ك( هه15:2002ٓهع الفكائد كهىٍـ ها ذكري الهكسِ )

 :ٔتٓةالىقاط ا

ا ة إهكاىٓ  اال صال  ٓن الطم   فٓها  ٓىٍم -1 كذلؾ هف خٛؿ  :  ٓن الطم    اله     ،ٓ 
سٍكلة اٚتصاؿ ها بٓف ٌذي اٖطراؼ فْ عدة اتجاٌات هثؿ هجالس الىقاش، البٓرد 

رل الباحثٓف أف ٌذي اٖشٓاء تٓزد كتح .غرؼ الحكار ،ا٘لكتركىْ فز الطٛب عمِ الهشاركة ٓك
 .كالتفاعؿ هع الهكاضٓع الهطركحة

الهىتدٓات الفكٓرة هثؿ هجالس الىقاش كغرؼ :اله اٌه  فْ  جٍات الىظ  الهخ مف  لمط ب -2
الحكار تتٓح فرص لتبادؿ كجٍات الىظر فْ الهكاضٓع الهطركحة هها ٓٓزد فرص اٚستفادة هف 

ف أساس أراء كالهقترحات الهطركحة كدهجٍا هع أ راء الخاصة بالطالب هها ٓساعد فْ تكٓك
هتٓف عىد الهتعمـ كتتككف عىدي هعرفة كآراء قكٓة كسدٓدة كذلؾ هف خٛؿ ها اكتسبً هف 

 .هعارؼ كهٍارات عف طٓرؽ غرؼ الحكار
بها أف أدكات اٚتصاؿ تتٓح لكؿ طالب فرصة ا٘دٚء برأًٓ فْ أم كقت :ا ح ا   اله ا اة -3

قاعات الدرس التقمٓدٓة التْ تحرهً هف ٌذا الهٓزة إها لسبب سكء تىظٓـ خٛفان ل ،كدكف حرج
ا هف اٖسباب ،أك الخجؿ ،أك ضعؼ صكت الطالب ىفسً ،الهقاعد لكف ٌذا الىكع  ،أك غٌٓر

هف التعمٓـ ٓتٓح الفرصة كاهمة لمطالب ٖىً بإهكاىً إرساؿ رأًٓ كصكتً هف خٛؿ أدكات 
 .كهجالس الىقاش كغرؼ الحكار اٚتصاؿ الهتاحة هف بٓرد إلكتركىْ

 
ٌذي الهٓزة تككف أكثر فائدة لدل الطٛب الذٓف ٓشعركف بالخكؼ كالقمؽ ٖف ٌذا اٖسمكب فْ 
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ـ كالبحث عف الحقائؽ أكثر  التعمٓـ ٓجعؿ الطٛب ٓتهتعكف بجرأة أكبر فْ التعبٓر عف أفكاٌر
الىقاش عمِ الخط ٓساعد  كقد أثبتت الدراسات أف.هها لك كاىكا فْ قاعات الدرس التقمٓدٓة
حث الطٛب عمِ الهكاجٍة بشكؿ أكبر  .ٓك

أتاح التعمٓـ ا٘لكتركىْ سٍكلة كبٓرة فْ الحصكؿ عمِ الهعمـ  : ٍ ل  ال ص ل إلِ الهعمم -4
ٖف الهتدرب أصبح بهقدكري  ،كالكصكؿ إلًٓ فْ أسرع كقت كذلؾ خارج أكقات العهؿ الرسهٓة

ذي الهٓزة هفٓدة كهٛئهة لمهعمـ أكثر أف ٓرسؿ استفساراتً لمهعمـ هف خٛؿ  البٓرد ا٘لكتركىْ، ٌك
بدٚ هف أف ٓظؿ هقٓدان عمِ هكتبً. كتككف أكثر فائدة لمذٓف تتعارض ساعات عهمٍـ هع 

 .أك عىد كجكد استفسار فْ أم كقت ٚ ٓحتهؿ التأجٓؿ ،الجدكؿ الزهىْ لمهعمـ
ق  ال  ٓ   -5 العمهٓة بالطٓرقة التْ تىاسب الطالب هف الههكف تمقْ الهادة  :إهكاىٓ   حٓ   طٓ 

كهىٍـ تىاسبً الطٓرقة الهسهكعة أك الهقركءة، كبعضٍـ  ،فهىٍـ هف تىاسبً الطٓرقة الهرئٓة
فالتعمٓـ ا٘لكتركىْ كهصادري تتٓح إهكاىٓة تطبٓؽ الهصادر  ،تتىاسب هعً الطٓرقة العهمٓة

 .الىسبة لمهتدرببطرؽ هختمفة كعدٓدة تسهح بالتحكٓر كفقان لمطٓرقة اٖفضؿ ب
التعمٓـ ا٘لكتركىْ ٓتٓح لمهتعمـ أف ٓركز عمِ اٖفكار الهٍهة : ه ئه  هخ مف أ الٓب ال عمٓم -6

ككذلؾ ٓتٓح لمطٛب الذٓف ٓعاىكف هف صعكبة  ،أثىاء كتابتً كتجهٓعً لمهحاضرة أك الدرس
صكرة سٍمة كجٓدة التركٓز كتىظٓـ الهٍاـ اٚستفادة هف الهادة كذلؾ ٖىٍا تككف هرتبة كهىسقة ب

 .كالعىاصر الهٍهة فٍٓا هحددة
ٌذي هٓزة إضافٓة بالىسبة لمذٓف ٓتعمهكف بالطٓرقة العهمٓة : اله اع ة ا ضافٓ  عمِ ال ك ا  -7

ـ فإىٍـ  ء الذٓف ٓقكهكف بالتعمٓـ عف طٓرؽ التدٓرب ، إذا أرادكا أف ٓعبركا عف أفكاٌر فٍٚؤ
ا فْ جهؿ هعٓىة هها ٓعىْ أىٍـ أعادكا  تكرار الهعمكهات التْ تدربكا عمٍٓا كذلؾ كها ٓضعٌك

 .لطٛب عىدها ٓستعدكف ٚهتحاف هعٓفٓفعؿ ا
 :أٓام فْ األ   ع( 7) فْ الٓ م ( اع  24  ف  الهىاٌ  ط ال الٓ م  فْ كل أٓام األ   ع ) -8

، كذلؾ ٖف لذٓف ٓرغبكف التعمٓـ فْ كقت هعٓفٌذي الهٓزة هفٓدة لٗشخاص الهزاجٓٓف أك ا
، ئكلٓات شخصٓةكذلؾ لمذٓف ٓتحهمكف أعباء كهس ،ضؿ التعمـ صباحان كأخر هساءن بعضٍـ ٓف

 .فٍذي الهٓزة تتٓح لمجهٓع التعمـ فْ الزهف الذم ٓىاسبٍـ
ٌذي الهٓزة تجعؿ الطالب فْ حالة استقرار ذلؾ أف  : اال  ه آ   فْ ال ص ل إلِ الهىاٌ  -9

، فٛ ٓرتبط بأكقات فتح ت الذم ٓىاسبًلتْ ٓٓردٌا فْ الكقبإهكاىً الحصكؿ عمِ الهعمكهة ا
غٛؽ الهكتبة  .هها ٓؤدم إلِ راحة الطالب كعدـ إصابتً بالضجر ،كا 
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ٚ بد لمطالب هف اٚلتزاـ بجدكؿ زهىْ هحدد كهقٓد : ع م االع ها  عمِ الحض   الفعمْ -10
ف التقىٓة أها أف فمـ ٓعد ذلؾ ضركٓران ٖ ،كهمـز فْ العهؿ الجهاعْ بالىسبة لمتعمٓـ التقمٓدم

الحدٓثة كفرت طرؽ لٛتصاؿ دكف الحاجة لمتكاجد فْ هكاف كزهاف هعٓف لذلؾ أصبح التىسٓؽ 
 .لٓس بتمؾ اٌٖهٓة التْ تسبب ا٘زعاج

كفرت أدكات التقٓٓـ الفكرم عمِ إعطاء الهعمـ طرؽ :  ٍ ل    ع   ط    قٓٓم  ط   الطالب -11
 .ة كسٍمة لمتقٓٓـهتىكعة لبىاء كتكٓزع كتصىٓؼ الهعمكهات بصكرة سٓرع

اـ جدان لمطرفٓف الهعمـ كالهتعمـ: اال  فا ة القص ى هن ال هن -12  ،إف تكفٓر عىصر الزهف هفٓد ٌك
فالطالب لدًٓ إهكاىٓة الكصكؿ الفكرم لمهعمكهة فْ الهكاف كالزهاف الهحدد كبالتالْ ٚ تكجد 

ذا ٓؤدم إلِ حفظ حاجة لمذٌاب هف البٓت إلِ قاعات الدرس أك الهكتبة أك هكتب اٖستاذ ٌك
ككذلؾ الهعمـ بإهكاىً اٚحتفاظ بزهىً هف الضٓاع ٖف بإهكاىً إرساؿ ها  ،الزهف هف الضٓاع

 .ٓحتاجً الطالب عبر خط اٚتصاؿ الفكرم
التعمٓـ ا٘لكتركىْ ٓتٓح لمهعمـ تقمٓؿ اٖعباء ا٘دآرة :  قمٓل األع اء ا  آ    الى    لمهعمم -13

ا فقد خفؼ التْ كاىت تأخذ هىً كقت كبٓ ر فْ كؿ هحاضرة هثؿ استٛـ الكاجبات كغٌٓر
فقد أصبح هف الههكف إرساؿ كاستٛـ كؿ ٌذي اٖشٓاء عف  ،التعمٓـ ا٘لكتركىْ هف ٌذي العبء

 .طٓرؽ اٖدكات ا٘لكتركىٓة هع إهكاىٓة هعرفة استٛـ الطالب لٍذي الهستىدات
كفر أدكات تقكـ بتحمٓؿ الدرجات كالىتائج  التعمٓـ اٚلكتركىْ:  قمٓل حجم العهل فْ اله     -14

إلِ كاٚختبارات ككذلؾ كضع إحصائٓات عىٍا كبهكاىٍا أٓضا إرساؿ همفات كسجٛت الطٛب 
 .هسجؿ الكمٓة

 :ع ائ  ال عمٓم ا لك   ىْ ا عا: 

دكف  ؿوتح دلتْ قا قئاولعٌذي ا نهك ثٓدتعمٓهْ ح ـاظىكأم  قئاوع ىْكر٘لكتا نلمتعمٓإف 
 هآمْ: (133-131:2005) رؾ لهباكا سِولهذكري اها  قفك دجٓ لكبش بٓقًطت

 نلِ هتخصصٓكا  بالشبكة ؿ ٚتصاا عةرسك ةزٖجٍا رفولِ بىٓة تحتٓة صمبة تإلحاجة ا 
 عالٓا. تأٌٓٛ  ٌمٓفؤه

 نٓولتقافْ  بةولصعكا نلتعمٓا٘ىساىْ فْ ا للعاها افدفق.  
 بٓةرلعالتعمٓهٓة بالمغة ا هجارلباعمِ  ؿولحصا بةوصع . 
 عْ ك ـدهع ع، كهعً نتفاعمٍك دٓدلجا طلىهاهع  بٛطلكا نلهعمهٓا ضستجابة بعا فضع

 لسمبْ هىً. ا ؼوقولكا ،نلتعمٓا نه عولىا اذلهجتهع بٍا ادرفأ ضبع
 ىْكر٘لكتا نلتعمٓا قعاوه ضعمِ بعت ىتٓجة لمٍجها لولهحتا اؽرختا . 
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  ارسدلها زتجٍٓك  فةرلهعاشبكة ء ٘ىشا ئْدلهبر اٚستثهاإف ا ثحٓ لٓولتهاهشكمة 
 تٓاولهحتج اىتاإتكمفة ك دٓدلتجكالصٓاىة كا للتشغٓالِ تكمفة إبا٘ضافة ت لجاهعاكا
 حقٓقٓان.  ٓاندتح للتعمٓهٓة تشكاهة لمعهمٓة زلٛا بٓةرلعا
 يرىتشاا نه دتحر كٚبتكاا ؽولتْ تعا ٓهةدلقا هةظٖىكا دعاوبالق للعها. 

ذكر  هف هعكقات التعمٓـ  (177:2007كعاهر ) (41:2002كالشٍرم )( 298:2004سالـ )ٓك
 :ا٘لكتركىْ ها ٓمْ

 دادا ستعص اخاؿ بشكلتدٓرب الهعمهٓف كالطٛب هكثفان دا جٍ ب التعمٓـ ا٘لكتركىْمطت
 .ف التعمٓـهلٍذا الىكع 

 ـتعمٓهْ هٍكم كبرتر ثؤكهؼ دكر الهعمـ ضعاالتعمٓـ ا٘لكتركىْ إلِ إٓة دتأ. 
 هٍها ؤدم دكرا جتهاعْ ٓـ ااظكىالهدرسة سسة ؤهؼ ضعاإالتعمٓـ ا٘لكتركىْ إلِ ٓة دتأ

 .ٚجتهاعٓةالتىشئة افْ 
  ف الجاىب الهٍارم كالكجداىْهر كثالجزء الهعرفْ فْ العهمٓة التعمٓهٓة أعمِ التركٓز. 
 ف الهعمـبٓـ كبٓىٍكبعضان ـ بعضٍف الطٛب بٓالتفاعؿ الجهاعْ بة كصع. 
  فًٓ دث تعمٓهْ حقٓقْ تحؼ قكفْ هـ ٌدجكاتلدل الطٛب لعدـ ئٓة طكاٚىر أثااتىهٓة

هىزلً ي فْ ردبهفب اؿطؿد اجكٓث حٓددة هتعف هاكؿ أخٛف هكف تكؿ بالهكاجٍة الفعمٓة 
 .عهمًؿ هحأك 

  كرا قصب هها ٓسبالحكاس كالمهس كالشـ  قْباالسهع كالبصر دكف عمِ حاستْ التركٓز
 .الدراسات الهعهمٓة كالتطبٓقٓةفْ شدٓدا 

 ٓا. كبرتعمـ داد الهعإبة كصع 
 هها العهمٓة ة طٖىشب اتصاحكالٓراضٓة كالثقافٓة التْ ٚجتهاعٓة اة طباٖىشالقٓاـ بة كصع

 .الطالبسمبان عمِ شخصٓة ر ثؤٓ
 ـبٓطبة تكصع  .ؽ أسالٓب التقٓك

ف هالدركس هتابعة ك الهحاضراتكر ٓة فْ حضدٚعتٓاا الطٓرقة كفٓفضمف الطٛب هدد عزاؿ ها
 ،ض القمؽ كالهمؿبعب لٍـ ٓسبد فق، الحدٓثة الكمْ عمِ التقىٓاتد ٚعتهاف اٚن هدبالهدرسْ  الكتاب

 لبعضٍـ.ٌقان رهكف ٓكد ٓمة قطك الحاسكب لفتراتـ هاس ألجمك فا

تضح ؿ التجربة العهمٓة كالبحكث كالدراسات العمهٓة اخٛف ىً هأ (12:2006سٛهة ) ذكرٓ كهاك 
 :ركىْ هىٍاالتعمٓـ ا٘لكتجً كاتكد العدٓد هف الهشكٛت التْ جك
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ؼ ضعف أك ٘ىساب الهعمـ اغٓاك ٌ التعمٓـ ا٘لكتركىْجً كاتطر الهشكٛت التْ خـ كأٌف أه -
الهؤسسة ؼ دكر ضع ذلؾكك ؼ التعمٓـ ا٘لكتركىْقكافْ ه لمهعمـكم بلتردم كاشار٘الدكر ا
التراث ؿ ٓة تىقرحضاكٓة كبرتكجتهاعٓة ا هؤسساتك( الهدرسة أك الجاهعة) التعمٓهٓة

ة د فقك التغٓرب الثقافْفْ ب ٓتسبد هها ق العصكر الهختمفةر عب ٗجٓاؿالحضارم ل الٍٓك
 الكطىٓة كالقكهٓة لٗجٓاؿ القادهة.

 الشخص بالهمؿب تصٓ الكقتركر ىً هع هأٚ رة إهبٍ اىتكهٍها  الكسائط التكىكلكجٓةإف  -
 بألـس ٚ تحكٚ تسهع  التْزة ٖجٍؾ اتمـ هاأ العهؿت قاف طكؿ أكهزة ٖجٍا كرآٌةك 

 .الىفسٓةهً كٌهأك تعبً أك ضٓقً أك  الشخص
خاصة فْ ك الهتعمـ العادمٓعً طٚ ٓستد قؿ ٓان بشكدهكمفة ها التعمٓـ ا٘لكتركىْهج راب ؿك -

ٓات الهتحدة الهساؽتكمفة ط سكهتد أف جد كهٓة فقلىاكؿ الدا ف بٓ الهتكسطفْ  الكاحد فْ الٚك
 ذلؾؿ كب مطكها ٓتث ٓدح آلْب حاسز جٍار فكهع ت بالطبعذا ٌر ٚدك 400 إلِ 200

، هحمٓةأك  دكلٓةت )شبكا الخدهة التعمٓهٓة ا٘لكتركىٓة لتكصٓؿهة دهتق تكىكلكجٓةبىٓة تحتٓة 
 التعمٓـ ا٘لكتركىْ(. لبراهجف فٓرهحتف هصههٓؼ، ٌاتطكط خت، هجٓارب

 هار فكثٓ العهمٓةٖهاىة كا كالهسؤكلٓةط ٚىضباآضا أ ت التعمٓـ ا٘لكتركىْهشكٛـ ٌف أه -
 .تٚهتحاىاكا الحضكرت فْ عهمٓاط ىضبادـ اعك كتدلٓسش غدكث ح الىتائج إلِر تشٓ

فْ ءة كهٍارة كفاؿ قأ إلكتركىٓاتعمهان كا تعمه الذٓف الطٛبأف  بالبحث العمهْ الهتأىْت ثب -
الهساقات س ىفكا تعمه الذٓفـ هٛئٍف زشفاٌةن هأك  تابةكر ٖفكارض اعمِ ع كالقدرة الحكار
ـ هٛئٍف زهكدة عمِ جأٓان دتقمٓ الهتعمهكفٓكتبٍا  التقآرر التْ، كأف ٓقة التقمٓدٓةبالطر  الدراسٓة

 .الهساؽ التعمٓهْس فْ ىف الهتعمهٓف إلكتركىٓا

ٓجب أف ىىتبً إلٍٓا جٓدا كىأخذ ا٘حتٓاطات الٛزهة كْ ٚ تؤثر سمبا كهع ٌذي السمبٓات كالهساكئ 
كائدي الكبٓرة هقارىة هع الهساكئ كالعٓكب، كهع هركر عمِ هجٓرات عهمٓة التعمـ ا٘لكتركىْ ىظرا لف

 الكقت ككضع الحمكؿ كالخطط بالتأكٓد سٓتـ التغمب عمِ كثٓر هف السمبٓات التْ ذكرت سابقا. 

 :الهٍا ات ا لك   ىٓ 

ف الهٍا ةأ ال:   :  عٓ 

 التجٓرب كأ الدراسة، أك بالهٛحظة تكتسب هقدرة"( الهٍارة بأىٍا: 244:2000ٓعرفٍا الصكفْ ) 
 ".البدىْ اٖداء ك العقمْ اٖداء فْ
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عرفٍا الهقـر )  تعمٓهٓة أعهاؿ إىجاز هف الهتعمـ تهكف التْ الهكتسبة القدرة"  :( بأىٍا43:2001ٓك
تقاف بكفاءة  ."أكفر تعمٓهْ كعائد جٍد كأقؿ ههكف كقت كأقصر كا 

عرفٍا البكرم كالكسكاىْ )  هف أكبر بكفاءة اٖعهاؿ أداء عمِ الفرد " قدرة :أىٍا( 47:2001ٓك
  ".الهعتاد

 أف عمِ لٓدؿ ٓستخدـ الهٍارة هفٍـك" بأىٍا (519:1992كذلؾ تعرفٍا صادؽ كأبك حطب )
 كالتْ تتألؼ ا٘ىتاج، بعهمٓة ترتبط التْ العهؿ هٓادٓف أحد فْ الجدٓد الشخص ٌك الهاٌر الشخص

عمِ درجة  ًبأى الشخص ٌذا ؼكص ٓهكف كها ،الهستقمة أك الهرتبطة هف القدرات عدد هف عادة
 " اٖداء فْ كالجكدة الكفاءة هف

ىجاز فْ التعٓرفات السابقة ٓتفؽ الجهٓع أف الهٍارة هكتسبة كتؤدم إلِ هقدرة أعمِ فْ اٖداء  كا 
ْ هرتبطة بأداء عقمْ كبدىْ.  اٖعهاؿ هف ىاحٓة السرعة كا٘تقاف كالكفاءة كتكفٓر الجٍد ٌك

 :أىَاع الهٍاراتثاىٓا: 
( ٓهكو تقسٓن ٌذي 128:1997ا الخطٓب )ػار إلٍٓػاك تصىٓفات عدٓدة ٖىَاع الهٍارات أشٌى 

 ٌَْ: ، التصىٓفات إلِ ثٛثة أىَاع رئٓسة
ارب ػراء التجػزة َاٖدَات َإجػتخدان اٖجٍػْ اسػفؿ َتتهثهٍارات عهمٓ  )ٓدَٓ (:  -1

ة ػة َالفٓزٓائٓػٚحٓائَٓهات اػالرسؿ فْ عهؿ تتهث هاك، َالىشاطات العمهٓة عهمٓاً َخبرٓاً
 َالكٓهٓائٓة َغٓرٌا. 

اجع اختٓار الهرؿ بعض العهمٓات هث جراءإفْ ؿ َتتهث هٍارات  عمٓهٓ  /  عمهٓ  )أكادٓهٓ (: -2
صَرة ػَالهصادر العمهٓة َتحدٓد الهادة العمهٓة فٍٓا َاستخدان الدَرٓات َالهجٛت العمهٓة ب

رائط العمهٓة ػاٚحصائٓة َالرسَهات البٓاىٓة َالخ ؿفْ تصهٓن الجداَؿ تتهث اهك، صحٓحة َفاعمة
 َفٍهٍا بصَرة تحمٓمٓة ىاقدة. 

رٓو َتكَٓو ػع أخػاٌن هػاس َالتفػع الىػهػؿ التعاه ٓفٓةكْ ػفػؿ تتهثهٍارات اج هاعٓ :  -3
 الصداقات َغٓرٌن.

 :أٌهٓ  الهٍاراتثالثا: 

 ( فٓها ٓمْ:2009سَٓرح ) أبَؿ هو الباحثٓو هث ثٓركا أكدٌا هكأٌهٓة الهٍارة  كهفت

 ،بٓاىات ٓجهع فٍَ ،التعمن عهمٓة فْ ىشطاً شاركان هالهٍارة العهمٓة الهتعمن  أداءؿ ٓجع .1
َٓفسر ؿ، َٓستىتج أَ ٓستد، هشكٛتؿ َٓح، َٓكَو هفآٌن، ف عٛقاتَٓكش َٓبحث
 ٌذي الهٍارات هطمَبة لمتعمن.  كؿك ؿ، َٓعم
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 كاىكاأ كاءسالهتعمهٓو عمِ اختٛف قدراتٍن الهٍارة العهمٓة هىاسباً لجهٓع  أداءٓعتبر  .2
ِ ػبسرعتً الخاصة بها ٓؤدّ إلؿ فرد فْ العه ؿكحٓث ٓسٓر ، بطٓئْ التعمن أَ هٌََبٓو

 ادة تقدٓري لذاتً. ػزٓ
الذّ ٓشعر بً ؿ الهٍارة العهمٓة الهَقف التعمٓهْ هشَقاً لمتعمن َتبعد عىً الهمؿ تجع .3

 حت. تعمن الجاىب التجرٓدّ الىظرّ البؿ ٛػخ
ؿ العه هٍارةكتىهْ الهٍارات العهمٓة لدُ الهتعمن بعض الهٍارات الهرغَب فٍٓا   .4

َالتعاَو هع أخرٓو با٘ضافة إلِ ، اٖدَات َإعادتٍاؿ اعْ َهٍارة التىظٓن َتىاَػالجه
 سبً بعض القدرات عمِ اٚستىتاج َالتفسٓر َالصبر.ػأىٍا تك

 :خصائص الهٍا ات ا عا: 

ْ (7-4:2001ٓكرد ٓزتكف )  :خهسة خصائص لمهٍارة ٌك

ذا هعٓىة، عهمٓة أك عهؿ أداء عمِ القدرة عف الهٍارة تعبر .1 هجهكعة  الغالب فْ العهؿ ٌك
 .كهتىاسؽ هتسمسؿ بشكؿ تتـ التْ الصغرل العهمٓات أك اٖداءات هف

 .كاٚجتهاعٓة كالحركٓة العقمٓة السمككٓات أك اٚستجابات هف خمٓط هف عادة الهٍارة تتككف .2
 عىً هف غىِ ٚ جزءان  الهعرفة تككف إذ الهعمكهات، أك الهعرفة عمِ الهٍارم اٖداء ٓتأسس .3

ً ٓجدر أىً اٖداء، غٓر ٌذا  ٖداء الفرد إتقاف تضهف ٚ كحدٌا الهعرفة أف إلِ التىٓك
 الهٍارة.

 .كالههارسة التدٓرب خٛؿ هف كُٓحسف لمفرد الهٍارم اٖداء ٓىهْ .4
 .ا٘ىجاز فْ كالسرعة بً القٓاـ فْ الدقة هعٓارم هف بكؿ عادة الهٍارم اٖداء تقٓٓـ ٓتـ .5

 .ا٘ىجاز فْ كالسرعة بً القٓاـ فْ الدقة

ذكر الخطٓب )  حد إلِ تصؿ أف إلِ الىهك فْ أىٍا تستهر :( هف خصائص الهٍارة128:1997ٓك
 هعٓىة، عكاهؿ حسب تقصر كقد تطكؿ قد زهىٓة فترة الحاؿ ٌذي عمِ كتستهر بعدي، تىهك ٚ هعٓف

ا كثٓرة عكاهؿ بسبب باٚىحدار بعدٌا تأخذ ثـ  الصحٓة. كالحالة العهر أبرٌز
  :ه ا ئ عاه  فْ  عمٓم الهٍا ةخاه ا: 

 عمِ الهٍارة لتىهٓة الٛزهة كالشركط الهبادئ هف هجهكعة ( أف ٌىاؾ406:1999ٓرل ٓراف )
 :الهطمكب الىحك

ٛن  كظٓفٓان  تدٓرسٍا ٓككف أف .1 ٛن  كلٓس الدراسٓة بالهادة هتص  .عىٍا هىفص
تكفر هىٍا كالغرض الهٍارة هعىِ الهتعمـ ٓفٍـ أف .2  .لتىهٓتٍا الحافز لً ٓك
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تً أثىاء لٙشراؼ الهتعمـ ٓخضع أف .3  صحٓحة عادات لٓككف الهٍارة لتطبٓؽ اٖكلِ هحاٚك
 .هىذ البدآة

ـ هصحكبة لمهراف هتكررة فرص تتكفر أف .4  فْ كالىجاح الخمؿ هكاطف ٓبٓف هباشر بتقٓك
 .اٖداء

ىظران  كالهٛحظة التشخٓصٓة الهقآٓس أساس عمِ هبىْ فردم تكجًٓ إلِ الطالب ٓحتاج .5
 .التعمـ عؿ كقدراتٍـ استعداداتٍـ فْ الهجهكعة أفراد ٚختٛؼ

 .ٖخرل دراسٓة سىة هف التعقٓد فْ هف هتزآدة هستكٓات عمِ الهٍارة تقدٓـ ٓتـ أف .6
 عدٓدة هكاقؼ فْ بتطبٓقٍا كذلؾ ،الهٍارة تعهٓـ عمِ هرحمة كؿ فْ الطمبة هساعدة .7

 .التعمـ أثر اىتقاؿ هف ههكف قدر أكبر تحقٓؽ ٓهكف كهتىكعة، كبذلؾ
 الهتعمـ حاجة حسب الهٍارات بتعمـ ٓسهح كافٓة،بحٓث بدرجة هرىان  التعمـ برىاهج ٓككف أف .8

 .هعان  هختمفة هٍارات تعمٓـ هع إهكاف
 :الهٍا ة   ٓ   خط ات ا  ا: 

ٛن  ٓرل  القٓاـ عمِ الهعمـ ٓجب الهٍارة تدٓرس عىد ( أى137:2001ًكالكسكاىْ ) البكرم هف ك
 :بالخطكات أتٓة

 حكؿ لمطٛب كالتعمٓهات كا٘رشادات العاهة الىصائح بتقدٓـ الهعمـ ٓقـك حٓث :لمهٍا ة ال ق ٓم -1
،فذلؾ التعهٓـ الطٛب الهعمـ ٓعطْ كقد بً، القٓاـ ككٓفٓة بً سٓقكهكف ها  الهٍارة ٓعطْ أٚك

 .التعمـ عمِ ٓساعد حافزان  لدٍٓـ ٓكلد هعىِ،هها
قـك:ال ف ٓ  -2  ببعض الطٛب بهراجعة الهعمـ ٓقـك كقد الهبدأ، بتفسٓر الخطكة ٌذي فْ الهعمـ ٓك

 .الحالٓة الهٍارة ٚكتساب كبالتالْ التعهٓـ، أك الهبدأ لفٍـ كالضركٓرة السابقة الهعمكهات
ىا :ال  ٓ   -3 ٖىٍا  كا٘جراءات،ٌك الخطكات ٌذي استخداـ فْ سببال أف لطٛبً الهعمـ ٓكضح ٌك

 .الصحٓحة الىتٓجة إلِ تؤدم
ب -4 ذي :ال  ٓ  تقاف، كدقة بسرعة العهؿ إتهاـ عمِ الطالب قدرة تطكر الخطكة ٌك كسبً الهٍارة كا   ٓك

 .الٛزهة

 :    الحا ب ألْ فْ  ىهٓ  الهٍا ات

مهتعمهٓف كتىهٓتٍا حسب ها ٓذكري دسكقْ ٓتهٓز الحاسب ألْ بقدرة كبٓرة فْ إكساب الهٍارات ل
 :( كذلؾ هف خٛؿ ها ٓم407ْ-406:2006كآخركف )
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  ىً ٓقدـ ها تتطمبً ٌذي إتقدٓـ الهفٍـك الهحدد الذم تعتهد عمًٓ الهاٌرة اٖساسٓة، حٓث
 الهٍارة هف فرص التدٓرب كالتكرار لكْ ٓتهكف الطالب هف فٍهٍا كاستٓعابٍا.

 تهٓز الحاسب ألْ فْ ذلؾ بهقدرتً عمِ إضفاء الطابع الشخصْ أثىا ء عهمٓة التعمـ، ٓك
هىاداة الهستخدـ باسهً، كتقدٓـ التهٓرىات كا٘رشادات الهساعدة هها ٓتٓح عىآة فٓردة كاهمة 

 لمهتعمـ.
  تشٓجع الهتعمـ كتحفٓزي هف خٛؿ ها ٓهمكً هف إهكاىٓات هتعددة هثؿ استخداـ اٖلكاف

 الصكتٓة. كالرسـك الهتحركة، كالهؤثرات
 .القٓاـ بدكر الهعمـ الخاص لها ٓتهتع بً هف هزآا التكرار كالعهؿ بدكف همؿ 
  إتاحة الفرصة ٚكتساب الهٍارات التْ تساعد عمِ التفكٓر الهىطقْ بها ٓتٓح تىاكؿ الهكقؼ

 بأسمكب ابداعْ.

ـ حٓ ضٓؼ الباحث دكر آخر لمحاسب ألْ أىً ٓساعد الهعمـ فْ تٓسٓر عهمٓة التقٓك ث با٘هكاف ٓك
برهجتً عمِ تقدٓـ استجابات فكٓرة لٗسئمة الخاصة بالدرس ككذلؾ تقدٓـ اٚختبارات اٚبتدائٓة 
هٓة الختاهٓة لمهتعمـ، كذلؾ ٓهتاز بالهقدرة عمِ تصحٓح اٚستجابات فْ ثكاف  ىٓة كالتقٓك كالتكٓك

 قمٓمة.
رفٓة كالعهمٓة التْ تمـز لهعمهْ القدرات الهع عف عبارة "ٌْٓعرفٍا الباحث  :الهٍا ات ا لك   ىٓ 

إرساؿ  –استقباؿ الهمفات  –هشاركة البٓاىات  –تكىكلكجٓا التعمٓـ كتشهؿ الهٍارات التالٓة )التخٓزف 
ـ ا٘لكتركىْ  –هعالجة الصكر  –هعالجة البٓاىات  –الهمفات   التكاصؿ ا٘لكتركىْ(". –التقٓك

 :  ىْالهٍا ات ا لك   ىٓ  اله عمق   ال عمٓم ا لك 

 :ٌْالكفآات كالهٍارات ا٘لكتركىٓة الهتعمقة بالتعمٓـ  أف (39:2009تذكر الكحٓدم )

 َإدارتً.لكتركىْ اٚؿ التعمٓـ هعرفٓة بهجاهٍارات  .1
 التعمٓـ.فْ الحاسكب استخدان هٍارات  .2
 هٍارات استخداـ ا٘ىترىت. .3
 هٍارات استخداـ البرهجٓات التعمٓهٓة. .4
 ا٘لكتركىْ. هٍارات إدارة الهكقؼ التعمٓهْ .5

رل الباحث أف الهعمـ ٓجب أف ٓهتمؾ كافة تمؾ الهٍارات السابقة لٓستطٓع فعٛ أف ٓحقؽ ىجاحا  ٓك
فْ إدارة الهكقؼ التعمٓهْ ا٘لكتركىْ بكفاءة فالهكقؼ التعمٓهْ ا٘لكتركىْ ٓمزهً إدارة هتكاهمة 

 كتظافر لمجٍكد حتِ ٓؤتْ ثهاري كها ٓجب.
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 ٍا هعمم ال كى ل جٓا:الهٍا ات ال ْ ٓجب أن ٓه مك

ٚ شؾ أف هعمـ التكىكلكجٓا تقع عمِ عاتقً هسؤكلٓة كبٓرة تجاي طمبتً ىظرا ٌٖهٓة هكضكع 
درب  ا هف فترة ٖخرل إذ عمًٓ أف ٓكاكب ٌذي الهستحدثات ٓك التكىكلكجٓا كتغٓراتٍا الهتسارعة كتطكٌر

التقدـ التكىكلكجْ، لذا كجب عمِ طمبتً عمٍٓا حتِ ٚ ٓقعكا فْ فجكة هتسارعة ا٘تساع بٓىٍـ كبٓف 
الهٍهة َهو الهٍارات هعمـ التكىكلكجٓا أف ٓتحمِ بهٍارات تهٓزي عف غٓر هف الهعمهٓف أخٓرف 

  :(156:2002الهعمـ ها تذكري الٓكىسكك )ا ػالتْ ٓجب أو ٓهتمكٍ

قدرتً عمِ هعاَىة الطٛب فْ إتباع أسالٓب تفكٓر هتطَرة تتىاسب َالتكىَلَجٓا دائهة  .1
 لتطَٓر َالتحدٓث. ا

ع اٖدَات ػهػؿ اء التعاهػر أثىػارات تفكٓػاهتٛكً هٍارات ىفس حركٓة َعقمٓة َهٍ .2
 َالهختبرات. 

ا ػِ التكىَلَجٓػاربٍن إلػتٛف هشػِ اخػاهتٛكً القدرة عمِ جذب اىتباي الطٛب عم .3
 فرد بغض الىظر عو الهٍىة التْ ٓخطط اٚىخراط فٍٓا. ؿ كضرَرة حٓاتٓة لك

هع هحتَُ تكىَلَجْ ٓتغٓر بسرعة ىتٓجة تطَر التكىَلَجٓا ؿ رة عمِ التعاهٓهتمك القد .4
 بسرعة فائقة. 

َو ػَ أو ٓك ،اػقاعة التكىَلَجٓؿ داخؿ التفاعؿ أو ٓجٓد هعمن التكىَلَجٓا هٍارات تحمٓ .5
با٘ضافة إلِ قدرتً عمِ  ،قادرا عمِ هعاَىة طٛبً عمِ اكتساب هٍارات التفكٓر العمٓا

 الجهاعْ. ؿ العه بىاء َتىهٓة رَح
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 

 

   ٓ الهح   األ ل: ال  ا ات ال ْ   عم   الح     ال حا 
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 الفصل الثالث
 ال  ا ةةةةةةةةةةةةات ال ا قةةةةةةة 

ؿ إلِ الدراسات السابقة ذات العٛقة بالدراسة الحالٓة كالتْ تـ تقسٓها ضهف ٓتطرؽ ٌذا الفص
ها:  هحكٓرف ٌك

 الدراسات التْ تىاكلت الحكسبة السحابٓة. :الهح   األ ل

 الدراسات التْ تىاكلت الهٍارات ا٘لكتركىٓة التعمٓهٓة. :الهح   الثاىْ

 أ اًل: ال  ا ات ال ْ  ىا لت الح     ال حا ٓ :

  ف  أخ  ن )  ا  (:2013   فاء شٓ 

ٌدفت الدراسة إلِ كضع استراتٓجٓة هتكاهمة لبىاء أكعٓة الهعرفة السحابٓة كالتعرؼ عمِ الىتائج 
ر هؤسسات التعمٓـ العالْ كىظـ التعمٓـ  ا فْ تطٓك الهرجكة هف ٌذي التقىٓة الهستحدثة كأثٌر

الطٛب الراغبٓف فْ التعمـ ل لداٚلكتركىْ كدعـ البحث العمهْ كتىهٓة الهٍارات كالهعارؼ 
كالهعرفة، حٓث اتبعت الدراسة الهىٍج اٚستقرائْ اٚستىباطْ هف خٛؿ استقصاء كتحمٓؿ ىتائج 
الدراسات التْ تضهىٍا البحث عف الحكسبة السحابٓة كأكعٓة الهعرفة اٚلكتركىٓة كتحدٓات التعمٓـ 

ر اٚلكتركىْ، كتكصمت الدراسة إلِ أف أكعٓة الهعرفة السح ابٓة ٌْ فكر هستحدث ٍٓدؼ إلِ تطٓك
اٚداء اٖكادٓهْ كآجاد ىظـ هراقبة هفتكحة لً كأف اٚستراتٓجٓة الهقترحة تدعـ أكعٓة الهعرفة 
ر البحث العمهْ، كتكصمت الدراسة إلِ تطبٓؽ استراتٓجٓة أكعٓة الهعرفة السحابٓة.  السحابٓة كتطٓك

 ( 2013  ا   الٌ  اىْ  آخ  ن:) 
الِ هعرفة هدل تأثٓر تقىٓة الحكسبة السحابٓة عمِ كاقع الهؤسسات كالهكتبات فِ  ٌدفت الدراسة

اٚستفادة هف الخدهات كالتطبٓقات الهقدهة، حٓث اتبعت الدراسة الهىٍج الكصفِ التحمٓمْ كذلؾ 
لكصؼ تقىٓة الحكسبة السحابٓة كتطبٓقاتٍا، ككاىت أدارة الدراسة الهستخدهة أداة اٚستباىة كالتِ تـ 
تطبٓقٍا عمِ عٓىة هف طالبات قسـ عمـ الهعمكهات، كتكصمت الدراسة الِ أف كاقع هعرفة 
الهستخدهٓف لتقىٓة الحكسبة السحابٓة جاء أقؿ هف التطمعات كالتكقعات، حٓث أكصت الدراسة 

 بتبىْ تقىٓة الحكسبة السحابٓة فِ كافة الهؤسسات كالهكتبات.
 ( ْ ٓ2013  ا   الش:) 

هعرفة اهكاىٓة استخداـ تقىٓة الحكسبة السحابٓة فِ التعمٓـ اٚلكتركىْ فِ جاهعة  ٌدفت الدراسة الِ
القصٓـ، حٓث اتبعت الدراسة الهىٍج الكصفِ التحمٓمْ، ككاىت أدارة الدراسة الهستخدهة ٌِ اداة 
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طالبة هف طالبات الهستكل الثالث بقسـ  (30)اٚستباىة كالتِ تـ تطبٓقٍا عمِ عٓىة هككىة هف 
سات اٚسٛهٓة، كتكصمت الدراسة الِ ضركرة تعهٓـ استخداـ تقىٓات الحكسبة السحابٓة فِ الدرا

التعمٓـ اٚلكتركىْ كذلؾ ٚعطاء فرصة لمطٛب كالطالبات كالهدرسٓف لمكصكؿ السٓرع لهختمؼ 
التطبٓقات كالىظـ كالهكارد هف خٛؿ اٚىترىت، كقد أكضحت الدراسة أف تقىٓات الحكسبة السحابٓة 

اعد الجاهعات كالكمٓات لحؿ العدٓد هف هشاكؿ ادارة كصٓاىة هكارد تقىٓة الهعمكهات كتحسٓف تس
عهمٓة التعمٓـ كالتعمٓـ الذاتْ. كأكصت الدراسة عمِ حث الطمبة عمِ التعمـ الذاتْ كالهستهر كالتعمـ 

كسبة هف خٛؿ بٓئات التعمـ اٚلكتركىْ الهختمفة كخاصة التقىٓات الهستىدة عمِ تقىٓة الح
 السحابٓة.

   اهاشاى  ان فْ   الٓه ى آ    ا (Elumalai & Ramachandran) (2011:) 

 الىصٓة لمهمفات ا٘لكتركىْ الهحتكل لهشاركة السحابٓة لمحكسبة ىهكذج تصهٓـ إلٌِدفت الدراسة 
 كتحمٓؿ هقارىة أٓضا البحث كتضهف .كخدهة التخٓزف طبقة خٛؿ هف التعمٓهٓة كالفٓدٓك كالصكر

ب طبٓقاتت  جدٓد ىهكذج كاقترح ا٘لكتركىْ الهحتكل لهشاركة الهقترح الحكسبة كىهكذج التقمٓدٓة الٓك
 تكصؿ التْ التكصٓات أبرز كهف .التعمٓهِ ا٘لكتركىْ الهحتكل كهشاركة الكصكؿ سٍكلة لضهاف
 الكصكؿ لسٍكلة اٚلكتركىْ التعمٓـ فِ السحابٓة الحكسبة تقىٓة أٌهٓة استخداـ إلِ البحث إلٍٓا

 التقىٓة ٌذي استخداـ ضركرة ،كقت أم كفِ هكاف أل هف التعمٓهْ اٚلكتركىْ الهحتكل كهشاركة
 تخفٓض كأٓضا الجاهعات فْ الهعمكهات لتقىٓة التحتٓة البىٓة ٘ىشاء جدا العالٓة التكالٓؼ لتكفٓر
 .الهعمكهات تقىٓة لهكارد الهطمكبة الصٓاىة تكالٓؼ

 آخ  ن   ا    اى ا  (Sanda, and et al) (2011:) 

 كقسـ اٚتصاٚت قسـ ( الٍىدسة لكمٓة اٚلكتركىْ لمتعمـ ىهكذج تصهٓـ إلِ ٌدفت الدراسة
ضـ ) البرهجٓات  كالتعمـ الدراسٓة الفصكؿ فْ التقمٓدم التعمـ هف كؿ استخداـ الهقترح الىهكذج ٓك
 العمٓا الدراسات كطمبة ٓكسالبكالكر  طمبة هف لكؿ السحابٓة الحكسبة تقىٓة خٛؿ هف اٚلكتركىْ

 الىهكذج تصهٓـ فْ اٚعتبار فْ تؤخذ التْ العكاهؿ الدراسة ككضحت )كالدكتكراي الهاجستٓر(
ِ ،الهقترح  بعد عف الكصكؿ تكفٓر ككٓفٓة ،الفردٓة الدراسة فْ الطٛب هعدٚت تحسٓف كٓفٓة ٌك

 دعـ ككٓفٓة التطبٓؽ فْ تخدهةالهس كالتطبٓقات التحتٓة البىٓة تحدٓد كالهعاهؿ، الهختبرات إلِ
 الىهكذج تطبٓؽ كتـ .الهشتركة الهشآرع هجهكعة ك الفردٓة كالتطبٓقٓة اٖساسٓة البحكث أىشطة
 كتكىكلكجٓا كالٛسمكٓة السمكٓة اٚتصاٚت ،اٚلكتركىٓات تخصصات فْ الكمٓة فْ الهقترح

كصِ الهعمكهات،  ،كخدهة التحتٓة البىٓة(ةالسحابٓ الحكسبة ىهاذج استخداـ بضركرة البحث ٓك
 .كالتقىٓة الٍىدسٓة الكمٓات فْ اٚلكتركىْ التعمـ فْ )كخدهة كالبراهج كخدهة الهىٍجٓة
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   (:2011 ع ف ) ىص    ا 

 السحابٓة الحكسبة تقىٓة هف كؿ ٓدهج ا٘لكتركىْ، لمتعمـ آككلكجِ ىظاـ اقتراح إلِ ٌدفت الدراسة
ب كتطبٓقات ب عمِ هستىدة عهمٓات هتىكعة، كتطبٓقات خدهات الهقترح الىظاـ ٓضـ ،2الٓك  ،2الٓك
ىدكز السحابٓة لمحكسبة تشغٓؿ ىظاـ التعمـ، عهمٓات  الطبقة تتضهف .Windows Azure أزكر ٓك

 Cascading Style Sheet (CSS), REST, RSS هثؿ( الٛزهة التقىٓات اٖكلِ لمىظاـ
,AJAX, JavaScript ) ب كتطبٓقات خدهات لتشغٓؿ  عهؿ، عمِ الطالب تساعد التْ 2 الٓك

ر البعض بعضٍـ هع كاٚتصاؿ كالتعاكف هشاركة  لمىظاـ الثاىٓة الطبقة كتتضهف.الىظاـ أداء لتطٓك
ب كتقىٓات خدهات هف كِ أدكات كالتْ تتضهف 2 الٓك  كالشبكات اٚجتهاعٓة الهدكىات ،Wikiالٓك
تـ  ىهكذج استخداـ الثالثة الطبقة كتضـ .السحابٓة الحكسبة هع الهتكافقة اٚدكات فقط استخداـ ٓك

ر لتصهٓـ )كخدهة الهىٍجٓة( السحابٓة الحكسبة ستخدـ ،بالٓك عمِ الهستىدة التطبٓقات كتطٓك  ٓك
ىدكز ىظاـ  أبرز كهف SQL Azure البٓاىات قكاعد كىظاـ السحابٓة الحكسبة خٛؿ هف أزكر ٓك

ب كتطبٓقات خدهات استخداـ ضركرة البحث تكصٓات  السحابٓة الحكسبة تقىٓة هع كافقةالهت 2 الٓك
ر لتصهٓـ  تعكؽ التْ الكثٓرة التحدٓات هف الرغـ عمِ اٚلكتركىْ لمتعمـ اٚٓككلكجِ ىظـ كتطٓك
 تكالٓؼ تكفٓر عمِ الجاهعْ التعمٓـ هؤسسات السحابٓة الحكسبة تقىٓات تساعد الىظـ، ٌذي تصهٓـ

ر بىاء  الحاجة كقت كالتطبٓقات الخدهات تأجٓر إهكاىٓة كتتضهف التعمٓهٓة الهعمكهات ىظـ كتطٓك
 .فقط

 ( 2010  ا   الفا ح:) 

 الدراسة كتضهىت الجاهعات، فِ السحابٓة الحكسبة تقىٓة استخداـ أٌهٓة تكضٓح إلِ الدراسة ٌدفت
 استخداـ فكائد السحابٓة، الحكسبة تصهٓـ كهىٍجٓات كىهاذج خدهات السحابٓة، الحكسبة تعٓرؼ
 السحابٓة الحكسبة ٚستخداـ هقترح ىهكذج الدراسة قدهت كأخٓرا لجاهعات،ا فْ السحابٓة الحكسبة

 الهجتهعٓة السحابٓة الحكسبة ىهكذج تضهف .هتباعدة أهاكف فْ كمٓات تتضهف التِ الجاهعة فِ
 كتكصؿ. كخدهة كالبراهج كخدهة الهىٍجٓة كخدهة، التحتٓة البىٓة هف كؿ تطبٓؽ لمجاهعة الهقترح
 لمتغمب الجاهعات فْ اٚلكتركىْ التعمٓـ فْ السحابٓة الحكسبة تقىٓة تخداـاس أٌهٓة إلِ البحث
ر بىاء تكالٓؼ ارتفاع هشاكؿ عمِ  أهاكف فْ الجاهعة كمٓات تكاجد كهشاكؿ الهعمكهات ىظـ كتطٓك
 .هتباعدة كثٓرة

 

 



59 
 

 (  ٓٓا    ٓ ل   (Doelitzscher ( 2010 آخ  ن:) 

 الكمٓة طمبة ٓستخدهٍا حٓث ألهاىٓا، فْ فكرد سٓارات لكمٓة خاصة سحابة بىاء إلِ ٌدفت الدراسة
جراء الدراسْ الفصؿ إثىاء ككاجباتٍـ هشركعاتٍـ تصهٓـ فِ  هف كالىٍائٓة الفصمٓة اٚختبارات كا 

 البىٓة( ةالثٛث السحابٓة الحكسبة ىهاذج بىاء الهقترح السحابٓة الحكسبة ىهكذج ٓتضهف .خٛلٍا
 اٚلكتركىْ التعمٓـ كاحتٓاجات هتطمبات تحدٓد )كخدهة كالبراهج كخدهة الهىٍجٓة كخدهة، التحتٓة

 خٛؿ هف اٚفتراضٓة اٚجٍزة استخداـ الهقترح كخدهة التحتٓة البىٓة ىهكذج كتضهف الجاهعات، فْ
كفر هرف البرىاهج ٌذا ،Shibbolethبرىاهج تصهٓـ  هشركعات لتخٓزف الٛزهة التخٓزف هساحة ٓك
تكافؽ الطٛب  كخدهة الهىٍجٓة طبقة فِ كتضهف .لمتطبٓقات الجدٓدة اٚصدارات هف دالعدٓ هع ٓك
ر الطٛب ٓستخدهً كالذم Servlet Container ىظاـ  البرهجٓة هشركعاتٍـ كتصهٓـ لتطٓك

ستخدـ  بسٍكلة البرىاهج ٌذا ٓتهٓز .كخدهة البراهج طبقة فْ CollabSoft التطبٓقْ البرىاهج ٓك
دارتً تحهٓمً  إهكاىٓات ٓتطمب ٚ الطٛب، كهشركعات أىشطة لكؿ هكحدة بٓئة ،ـالهستخد بكاسطة كا 
 عمِ ٓعتهد حٓث كبٓرة تخٓزف هساحات أٓضا ٓتطمب ٚك الهستخدهٓف حسابات ٘دارة إضافٓة
 ضركرة إلِ البحث كتكصؿ .كخدهة التحتٓة البىٓة طبقة فْ الهكجكدة اٚفتراضٓة اٖجٍزة استخداـ
 .كالٍىدسٓة التقىٓة الكمٓات فْ كخاصة اٚلكتركىْ التعمٓـ فْ السحابٓة الحكسبة تقىٓة استخداـ

 ( ْ 2009  ا   ال ع:) 

 التعمـ بٓئة لبىاء السحابٓة الحكسبة خٛؿ هف الهكتبٓة البراهج تطبٓقات استخداـ ٌدفت الدراسة إلِ
 تفاعمٓة أداة لعهؿ كاٖدكات التقىٓات هف كاسع ىطاؽ تضـ كالتْ كاٚفتراضٓة الذاتٓة ا٘لكتركىْ

 كعهؿ التعمٓهْ الهحتكل كهراقبة تصهٓـ الهقترحة البٓئة تتضهف الحٓاة. هدل الذاتْ كالتعمـ لمتعمٓـ
ة الهىاٌج هف العدٓد كدهج التعمٓهْ الهحتكل بتبادؿ ٓسهح ىظاـ  ىفس فْ كالتعمـ لمتعمٓـ التربٓك
 كاسعة تحتٓة بىٓة ِف اٚىترىت خٛؿ هف كخدهات التطبٓقات براهج تشغٓؿ البحث تضهف البٓئة.

 اٚلكتركىٓة، الجداكؿ الىصكص، هعالجة برىاهج هثؿ التطبٓقات، هف العدٓد الىطاؽ. ٓستخدـ
هكف G Base برىاهج خٛؿ هف البٓاىات قكاعد ،التقدٓهٓة العركض  خٛؿ هف البٍـ الكصكؿ ٓك
 .بجكجؿ ةالخاص السحابة فْ هكجكدة كالهمفات البراهج كتككف ،Google Apps جكجؿ تطبٓقات
ستطٓع  كأٓضا الحاسبات أجٍزة هف العدٓد خٛؿ هف التطبٓقات لٍذي الكصكؿ كاٖساتذة الطٛب ٓك

ر السحابٓة الحكسبة تقىٓة استخداـ أٌهٓة إلِ البحث كتكصؿ .الهحهكلة الجكاٚت أجٍزة  لتطٓك
 إلِ البحث تكصؿ هاك ،الرسهْ كغٓر الرسهْ لمتعمٓـ الذكٓة الىظـ لتكفٓر اٚلكتركىْ كالتعمـ التعمٓـ
تاحتٍا ههكىة تكمفة بأقؿ الذاتٓة اٚلكتركىْ التعمـ ىظـ بىاء إهكاىٓة  هكاف أم كهف كقت أم فْ كا 

 .لمهتعمهٓف
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 ال عقٓب عمِ ال  ا ات ال ا ق  فْ الهح   األ ل:

 هف خٛؿ عرض دراسات الهحكر اٖكؿ ٓهكف حصر التعمٓقات عمٍٓا عمِ الىحك التالْ:
 : الى    لألٌ اف  1

كتصهٓـ ىهاذج لمحكسبة السحابٓة هثؿ دراسة  ىجد أف بعض الدراسات ٌدفت إلِ بىاء استراتٓجٓات
كآخركف  (، دراسة ساىدا2011راهاشاىدراف ) فْ ك الٓهٛل آر (، دراسة2013شٓرؼ كأخركف )

(، 2010كآخركف ) دٓكلٓٓزش (، دراسة فرىؾ2011عكؼ ) كشٓهاء ىصر هىِ (، دراسة2011)
دراسة  عض الدراسات إلِ استخداـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة فْ الجاهعات هثؿفٓها ٌدفت ب
 (.2009الزعبِ ) (، هحهد2010الفاتح، كرت )

أها بالىسبة لمدراسة الحالٓة فقد ٌدفت إلِ بٓاف فاعمٓة برىاهج تدٓربْ باستخداـ تطبٓقات الحكسبة 
تككف هتفقة هع الدراسات السابقة فْ جزئٓات السحابٓة لتىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة كبٍذا 

 هختمفة.
  الى    لمهىٍ  اله  ع:  2

 فْ ك الٓهٛل آر فْ بىاء برىاهج أك ىهكذج هثؿ دراسة التجٓربْاستخدهت بعض الدراسات الهىٍج 
(، دراسة 2011عكؼ ) ك ىصر (، دراسة2011كآخركف ) (، دراسة ساىدا2011راهاشاىدراف )

(. فٓها 2009الزعبِ ) (، هحهد2010دراسة الفاتح، كرت ) (، هثؿ2010كآخركف ) دٓكلٓٓزش
( الهىٍج اٚستقرائْ اٚستىباطْ. أها الدراسة الحالٓة 2013استخدهت دراسة كفاء شٓرؼ كأخركف )

 د اتبعت الهىٍج البىائْ التجٓربْ.فق
  الى    لمى ائ :  3

ٓجٓة أكعٓة الهعرفة السحابٓة عف تطبٓؽ استرات (2013اسفرت ىتائج دراسة كفاء شٓرؼ كأخركف )
كأكعٓة الهعرفة اٚلكتركىٓة كتحدٓات التعمٓـ اٚلكتركىْ، كتكصمت الدراسة إلِ أف أكعٓة الهعرفة 
ر اٚداء اٖكادٓهْ كآجاد ىظـ هراقبة هفتكحة لً كأف  السحابٓة ٌْ فكر هستحدث ٍٓدؼ إلِ تطٓك

ر البحث العمهْ، كتكصمت الدراسة إلِ اٚستراتٓجٓة الهقترحة تدعـ أكعٓة الهعرفة السحابٓة  كتطٓك
 تطبٓؽ استراتٓجٓة أكعٓة الهعرفة السحابٓة. 

( إلِ اقتراح ىهكذج جدٓد لضهاف 2011راهاشاىدراف ) فْ ك الٓهٛل آر فٓها أظٍرت ىتائج دراسة
كآخركف  اٚلكتركىْ التعمٓهْ. كها أظٍرت دراسة ساىدا هحتكلسٍكلة الكصكؿ كهشاركة ال

تراح ىهكذج لمتعمٓـ اٚلكتركىْ هف خٛؿ تقىٓة الحكسبة السحابٓة، فٓها تكصمت دراسة ( اق2011)
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( إلِ أٌهٓة استخداـ تقىٓة الحكسبة السحابٓة فْ التعمٓـ اٚلكتركىْ فْ 2010الفاتح، كرت )
( إلِ ضركرة استخداـ تقىٓة 2010كآخركف ) دٓكلٓٓزش الجاهعات، فٓها تكصمت دراسة فرىؾ

( أٌهٓة استخداـ تقىٓة 2009بٓة فْ التعمٓـ اٚلكتركىْ كها أثبتت دراسة الزغبْ )الحكسبة السحا
ر التعمٓـ اٚلكتركىْ كبىاء ىظـ التعمٓـ ا٘لكتركىْ.  الحكسبة السحابٓة لتطٓك

 ها أفا  ً ال  ا   الحالٓ  هن ال  ا ات ال ا ق :

 ا  فا  ال احث هن   ا ات الهح   األ ل:

 اص بالبرىاهج التدٓربْ.بىاء اٚطار الىظرم الخ -
 هقارىة الىتائج التْ تكصمت الٍٓا الدراسة الحالٓة هع الدراسات السابقة. -
 الهساٌهة فْ تفسٓر الىتائج كتحمٓمٍا. -
 خطكات بىاء البرىاهج. -
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 ثاىًٓا: ال  ا ات ال ْ  ىا لت الهٍا ات االلك   ىٓ :

 ( 2012  ا   عقل:) 

فاعمٓتٍا فْ تىهٓة هٍارات تصهٓـ  لٓئة تعمٓهٓة الكتركىٓة كقٓاس هدتصهٓـ بإلِ ٌدفت الدراسة 
ٓرة كذلؾ بتطبٓ ثعىاصر التعمـ، حٓث استخدـ الباح ؽ خطكات ىهكذج هحهد طٓرقة البحكث التطٓك

( طالبة هف طالبات كمٓة التربٓة بالجاهعة اٚسٛهٓة، 29تككىت عٓىة الدراسة هف )عطٓة خهٓس، ك 
عبارة عف اختبار تحصٓمْ لقٓاس الجكاىب الهعرفٓة لهٍارات تصهٓـ  حٓث كاىت أداة الدراسة

عىاصر التعمـ كبطاقة هٛحظة لقٓاس الجكاىب العهمٓة، حٓث أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد فركؽ 
ذات دٚلة احصائٓة لصالح التطبٓؽ البعدم فْ اٚختبار التحصٓمْ كبطاقة الهٛحظة، كها 

 ٓهٓة اٚلكتركىٓة.أظٍرت كجكد فاعمٓة لمبٓئة التعم
 ( ْ 2011  ا   الع ا:) 

ب لتىهٓة هٍارات تصهٓـ  ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ دراسة فاعمٓة برىاهج الكتركىْ قائـ عمِ الٓك
ـ اٚلكتركىْ  طٛب كمٓة التربٓة، استخدـ الباحث الهىٍج التجٓربْ لدل كاىتاج بعض أدكات التقٓك

هف  ان ( طالب30مْ كالبعدم عمِ عٓىة البحث كعددٌا )القائـ عمِ الهجهكعة الكاحدة هع القٓاس القب
كمٓة التربٓة بجاهعة الهىصكرة، استخدـ الباحث اختبار تحصٓمْ لقٓاس الجكاىب الهعرفٓة لهٍارات 
ـ اٚلكتركىْ، كها استخدـ الباحث بطاقة هٛحظة لقٓاس الجاىب اٖدائْ  تصهٓـ كاىتاج أدكات التقٓك

ـ اٚلكتركىْ، كتكصؿ الباحث لهٍارات تصهٓـ كاىتاج أدكات ا كجكد فركؽ ذات دٚلة إلِ لتقٓك
احصائٓة بٓف هتكسطْ درجات التطبٓقٓف القبمْ كالبعدم عمِ بطاقة هٍارات تصهٓـ كاىتاج أدكات 
ـ اٚلكتركىْ كاختبار التحصٓؿ لصالح التطبٓؽ البعدم، كها أظٍرت الىتائج كجكد فاعمٓة  التقٓك

 لمبرىاهج اٚلكتركىْ.
    (:2008 ض ان )  ا 

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ دراسة أثر تصهٓـ برىاهج كهبٓكترم هتعدد الكسائط فْ تىهٓة هٍارات 
ا  ٌٓئة التدٓرس بكمٓة فمسطٓف التقىٓة، لدل استخداـ تكىكلكجٓا الهعمكهات كالتحصٓؿ كاٚتجاي ىحٌك

القبمْ كالبعدم عمِ عٓىة استخدـ الباحث الهىٍج التجٓربْ القائـ عمِ الهجهكعة الكاحدة هع القٓاس 
( عضك ٌٓئة تدٓرس بكمٓة فمسطٓف التقىٓة، استخدـ الباحث استباىة لتقدٓر 20البحث كعددٌا )

ٌٓئة التدٓرس بكمٓة فمسطٓف التقىٓة،  لاٚحتٓاجات التدٓربٓة فْ استخداـ تكىكلكجٓا الهعمكهات لد
عمكهات لعضك ٌٓئة التدٓرس بكمٓة كها استخدـ الباحث هقٓاس اٚتجاي ىحك استخداـ تكىكلكجٓا اله

فمسطٓف، كبطاقة هٛحظة لقٓاس هٍارات استخداـ تكىكلكجٓا الهعمكهات، كاستخدـ الباحث اختبار 
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كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة بٓف هتكسطْ إلِ تحصٓؿ لمجاىب الهعرفْ، كتكصؿ الباحث 
كجٓا الهعمكهات كاختبار درجات التطبٓقٓف القبمْ كالبعدم عمِ بطاقة هٍارات استخداـ تكىكل

 التحصٓؿ كهقٓاس اٚتجاي لصالح التطبٓؽ البعدم.
 (   2007  ا   عا:) 

هعمهْ لدل ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ الكشؼ عف فاعمٓة برىاهج هقترح فْ تىهٓة هٍارات البرهجة 
ة التكىكلكجٓا بغزة، كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ لتحمٓؿ كحدة الخكارزهٓات كبرهج

الحاسكب ٚستخراج هٍارات البرهجة، كها استخدـ الهىٍج البىائْ لبىاء البرىاهج التجٓربْ الهقترح، 
( هعمهان كهعمهة، 20ك الهىٍج التجٓربْ لهعرفة فاعمٓة البرىاهج عمِ عٓىة الدراسة الهككىة هف )

هٓة لهٍارة اكتساب الهعمكهات العم هستكلكلمكصكؿ لمىتائج أعد الباحث اختبار هعرفْ لقٓاس 
 Visualالهٍارة العهمٓة لمبرهجة بمغة  هستكلكبطاقة هٛحظة لقٓاس  Visual Basicالبرهجة بمغة 

Basic،  ْالهٍارة لصالح  هستكلالتحصٓؿ ك  هستكلكتكصؿ الباحث لكجكد فركؽ ذات دٚلة ف
 التطبٓؽ البعدم.

 ( 2007  ا   عقل:) 

فْ تىهٓة هٍارات تصهٓـ اٖشكاؿ  Web CTالكشؼ عف فاعمٓة برىاهج إلِ ٌدفت ٌذي الدراسة 
طالبات كمٓة تكىكلكجٓا الهعمكهات بالجاهعة اٚسٛهٓة بغزة، كاتبع الباحث لدل الهرئٓة الهحكسبة 

طالبة فْ تخصص تكىكلكجٓا  (19)الهىٍج التجٓربْ كاختار الباحث عٓىة عشكائٓة تككىت هف 
الدراسة فْ اختبار التحصٓؿ كبطاقة الهٛحظة  الهعمكهات بالجاهعة اٚسٛهٓة بغزة، كتهثمت أدكات

كجكد أثر لمبرىاهج لذم تـ إلِ لتقٓٓـ تحصٓؿ الطالبات فْ الىكاحْ الهٍآرة كتكصمت الدراسة 
 تطبٓقً فْ ٓزادة هٍارة الطٛب الهعرفٓة كاٖدائٓة لتصهٓـ اٖشكاؿ الهحكسبة.

 ( 2005  ا   ح ن:) 

اهج تقىْ لتىهٓة هٍارة العركض العهمٓة فْ تدٓرس ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ بىاء كتجٓرب برى
ككاىت أداة الدراسة هتهثمة فْ بطاقة هٛحظة احتكت عمِ فْ غزة الطالبة الهعمهة لدل التكىكلكجٓا 

طالبة هف طالبات  (18)فقرة هكزعة عمِ ثٛث هٍارات فرعٓة، كتككىت عٓىة الدراسة هف  (60)
مٓـ كالهسجٛت لهساؽ هٍارات التدٓرس هف الفصؿ الدراسْ قسـ العمكـ التطبٓقٓة كتكىكلكجٓا التع

كأظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة بٓف هتكسط  (2005)الثاىْ لمعاـ الدراسْ 
الطالبة الهعمهة تعزم إلِ البرىاهج التقىْ، لدل درجات هٍارة العركض العهمٓة قبؿ كبعد التطبٓؽ 

 سب الهعدؿ هها ٓعىْ أف لمبرىاهج فاعمٓة عالٓة.كها بٓىت الىتائج ارتفاع الىسب لمك
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 ( 2005  ا   خمٓل:) 

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد فاعمٓة برىاهج التدٓرس الهبىٓة عمِ الذكاء اٚصطىاعْ، أك ها ٓطمؽ 
طٛب تكىكلكجٓا لدل فْ تىهٓة هٍارات استخداـ الحاسب ألْ  ITSSعمٍٓا ىظـ التدٓرس الذكٓة 

تربٓة الىكعٓة بالهىصكرة، كتـ ذلؾ هف خٛؿ تصهٓـ كاىتاج برىاهج تدٓرسْ ذكْ التعمٓـ بكمٓة ال
هقترح لتدٓرس كحدة بعىكاف " الصٓغ العددٓة فْ لغة البٓٓزؾ الهرئْ "تـ تطبٓؽ البرىاهج عمِ عٓىة 

( طالبان كطالبة، كلقد أجرم اختبآرف أحدٌها لقٓاس التحصٓؿ كاٚخر لقٓاس 35هككىة هف )
مٓان كبعدٓان، كأكدت الىتائج عمِ كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة بٓف هتكسطْ درجات الهٍارات قب

العٓىة فْ اختبارم التحصٓؿ كالهٍارات قبؿ كبعد استخداـ برىاهج التدٓرس الذكْ الهقترح لصالح 
 التطبٓؽ البعدم.

 ال عقٓب عمِ ال  ا ات ال ا ق  فْ الهح   الثاىْ:

 ثاىْ ٓهكن حص  ال عمٓقات عمٍٓا عمِ الىح  ال الْ:هن خ ل ع ض   ا ات الهح   ال

  الى    لألٌ اف:  1
  ٌدفت بعض الدراسات إلِ الكشؼ عف فاعمٓة البرىاهج هقترح فْ تىهٓة هٍارات التصهٓـ

(، دراسة 2007(، دراسة عابد )2007كالبرهجة كاستخداـ الحاسكب هثؿ دراسة عقؿ )
 (.2005(، دراسة خمٓؿ )2011العباسْ )

 عض الدراسات إلِ بىاء كتجٓرب برىاهج تقىْ لتىهٓة هٍارات العركض العهمٓة فْ ٌدفت ب
 (.2005التدٓرس هثؿ دراسة حسف )

  ٌدفت بعض الدراسات إلِ الكشؼ عف أثر تصهٓـ برىاهج كهبٓكترم هتعدد الكسائط لتىهٓة
 (.2008رضكاف ) هٍارات استخداـ تكىكلكجٓا الهعمكهات هثؿ دراسة

 إلِ تصهٓـ بٓئة تعمٓهٓة الكتركىٓة كقٓاس هدر فاعمٓتٍا فْ تىهٓة  ٌدفت بعض الدراسات
 (.2012هٍارات تصهٓـ عىاصر التعمـ هثؿ دراسة عقؿ )

دراسة فاعمٓة برىاهج تدٓربْ باستخداـ تقىٓة الحكسبة إلِ فقد ٌدفت  أها  الى    لم  ا   الحالٓ 
 ْ التكىكلكجٓا بغزة.هعمهلدل السحابٓة لتىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة 

  الى    لمهىٍ  اله  ع:  2
 ( ْدراسة رضكاف 2011استخدهت بعض الدراسات الهىٍج التجٓربْ هثؿ دراسة العباس ،)

(، دراسة 2005(، دراسة حسف )2007(، دراسة عقؿ )2007(، دراسة عابد )2008)
 (.2005خمٓؿ )
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 ٓرة هثؿ دراسة عق  (.2012ؿ )استخدهت بعض الدراسات طٓرقة البحكث التطٓك
ْ بٍذا تتفؽ هع دراسة دراسة العباسْ  ا  عت الهىٍ  ال جٓ  ْ  أها ال  ا   الحالٓ  فق ٌك

(، دراسة حسف 2007(، دراسة عقؿ )2007(، دراسة عابد )2008(، دراسة رضكاف )2011)
 (.2005(، دراسة خمٓؿ )2005)
  الى    لمعٓى :  3

 ت الدراسة كهكاىٍا كاٚتْ:تىكعت الدراسات فْ اختٓار العٓىة طبقان لهتغٓرا

 ( العباسْ 2012بعض الدراسات اختارت عٓىة هف طمبة الجاهعات هثؿ دراسة عقؿ ،)
 (.2005(، خمٓؿ )2005(، حسف )2007(، عقؿ )2011)

  بعض الدراسات اختارت عٓىة هف طمبة أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة هثؿ دراسة رضكاف
 (.2007(، عابد )2008)

  الحالٓة فقد اختارت عٓىتٍا هف هدرسْ التكىكلكجٓا فْ هدٓٓرة التربٓة أها بالىسبة لمدراسة
 كالتعمٓـ غرب غزة.

  الى    لأل  ات:  4

  ى عت أ  ات ال  ا   اله  خ ه  فْ كل   ا     عًا له غٓ ا ٍا، كها ٓأ ْ:

 ( دراسة عباسْ 2012أغمب الدراسات استخدهت اختبار تحصٓمْ هثؿ دراسة عقؿ ،)
(، دراسة 2007(، دراسة عقؿ )2007(، دراسة عابد )2008كاف )(، دراسة رض2011)

 (.2005خمٓؿ )
 ( دراسة عباسْ 2012أغمب الدراسات استخدهت بطاقة هٛحظة هثؿ دراسة عقؿ ،)

(، دراسة 2007(، دراسة عقؿ )2007(، دراسة عابد )2005(، دراسة حسف )2011)
 (.2005خمٓؿ )

 ( استخدهت استباىة.2008دراسة رضكاف ) 
 اختبار هعرفْ، بطاقة هٛحظة. :ها  الى    لم  ا   الحالٓ  فق  ا  خ هت األ  اتأ

  الى    لمى ائ :  5
كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة بٓف التطبٓؽ القبمْ إلِ جهٓع الدراسات السابقة تكصمت  -

(، رضكاف 2011(، عباسْ )2012كالبعدم لصالح التطبٓؽ البعدم هثؿ دراسة عقؿ )
 (.2005(، خمٓؿ )2005(، حسف )2007(، عقؿ )2007)(، عابد 2008)
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 ها أفا  ً ال  ا   الحالٓ  هن ال  ا ات ال ا ق :

 ا  فا  ال احث هن   ا ات الهح   الثاىْ: 

 .تأصٓؿ كاثراء اٚطار الىظرم 
 .اختٓار اٚسالٓب اٚحصائٓة الهىاسبة 
 .الهساٌهة فْ تفسٓر الىتائج كتحمٓمٍا 
 ٖدكات.الهىٍج البحثْ الهتبع كا 

  عمٓ  عام عمِ ال  ا ات ال ا ق :

  بٓة كالحكسبة السحابٓة، كدراسات قسهت الدراسات هابٓف دراسات ركزت عمِ البراهج التدٓر
 تىاكلت الهٍارات اٚلكتركىٓة.

  تىكعت الهىاٌج الهتبعة فْ الدراسات السابقة كركزت غالبٓتٍا عمِ الهىٍج البىائْ كالهىٍج
 التجٓربْ.

 عمِ عٓىات هف الهعمهٓف أك طمبة الجاهعات. ركزت الدراسات 
 هٛحظة، كاستباىة. تىكعت أدكات الدراسة ها بٓف اختبار تحصٓؿ، كبطاقة 

  هٓ ت ال  ا   الحالٓ  عن ال  ا ات ال ا ق :

  هٓ ت ال  ا   الحالٓ  عن ال  ا ات ال ا ق  فٓها ٓمْ: 

 ك تىهٓة الهٍارات اٚلكت ٚن ٌاهان ٌك  ركىٓة التعمٓهٓة.تىاكلت الدراسة هجا
 .ركزت الدراسة عمِ فاعمٓة البرىاهج التدٓربْ لتىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة 
  ربطت ٌذي الدراسة بٓف بىاء البرىاهج كتىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة الخاصة

 بالحكسبة السحابٓة.
  التربٓة كالتعمٓـ غرب قاهت الدراسة عمِ عٓىة هككىة هف هعمهْ التكىكلكجٓا فْ هدٓٓرة

 غزة.
 ه ى ا  فا ة ال احث هن ال  ا ات ال ا ق :

 لق  ا  فا  ال احث هن ال  ا ات ال ا ق  فٓها ٓمْ:

 .ان كخاصة فٓها ٓتعمؽ بتطبٓقات الحكسبة السحابٓة  قدهت لمباحث اطاران ىظٓر
 تعمٓهٓة.أعطت لمباحث صكرة كاضحة عف كٓفٓة تحدٓد قائهة بأٌـ الهٍارات اٚلكتركىٓة ال 
 .بٓىت لمباحث الجكاىب التْ تـ البحث فٍٓا فْ هجاؿ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة 
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  أتاحت لمباحث الفرصة فْ التعرؼ عمِ اٖدكات البحثٓة كالخطكات الكاجب اتباعٍا عىد
 اعداد أدكات الدراسة كخاصة اٚختبار الهعرفْ كبطاقة الهٛحظة.

 لدراسة.ساعدت الباحث فْ تحدٓد كاختٓار هىٍج ا 
 .صٓاغة هشكمة الدراسة كاعداد فركضٍا كأدكاتٍا 
 .التعرؼ عمِ اٖسالٓب اٚحصائٓة الهستخدهة كاٚفادة هىٍا 

ا كهىاقشتٍا كتقدٓـ التكصٓات كالهقترحات. -  عرض الىتائج كتفسٌٓر
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 الفصل الرابع
 الطريقة واالجراءات 

 

  :هىٍ  ال  ا  أ ال 

  :ا  هج هع الثاىٓا   

  :عٓى  ال  ا  ثالثا 

  :ىاء ال  ىاه  ال  ٓ  ْ ا عا  

  :أ  ات ال  ا  خاه ا 

  :آلٓ   ىاء أ  ات ال  ا   ا  ا 

  :خط ات  ط ٓ  ال  ىاه   أ  ات ال  ا   ا عا 

  :أ الٓب الهعالج  ا حصائٓ ثاهىا 
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 الفصل ال ا ع
ق   االج اءات  الطٓ 

ٛن لمطٓرقة كاٚجراءات التْ تـ استخداهٍا فْ الدراسة، كتكضٓح  ٓتضهف ٌذا الفصؿ كصفان شاه
بٓة، كها ٓتضهف تطبٓؽ الدراسة التجٓربٓة، كها ٓتضهف هىٍج الدراسة،  تطبٓؽ الدراسة التجٓر
كالعٓىة، كاستعراض أدكات الدراسة الهستخدهة ككٓفٓة بىائٍا، كٓشهؿ أٓضان خطكات بىاء البرىاهج 

كقد استفاد الباحث  الىتائج. إلِحصائٓة الهستخدهة لمكصكؿ التدٓربْ، كاٖسالٓب كالهعالجات اٚ
 :التالْ الشكؿهف ىهكذج الجزار لمتصهٓـ التعمٓهْ فْ بىاء البرىاهج كها فْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ى اج   هجٓات ال  ائط اله ع  ة ال فاعمٓ  ىه ذج ع   المطٓف( 8) شكل  الج ا  ل صهٓم  ا 

 

 صٌاغة األهداف التعلٌمٌة سلوكٌا.-
 تحدٌد عناصر المحتوى التعلٌمً.-
 محكً المرجع. –اختبار  بناء-
 وطرٌقة تجمٌع التالمٌذ, وأسالٌب التدرٌس لكل هدف  اختٌار خبرات التعلم-
 اختٌار الوسائط والمواد التعلٌمٌة والتسهٌالت-
 تصمٌم الرسالة التعلٌمٌة على الوسائط المطلوب إنتاجها. -
 تصمٌم األحداث التعلٌمٌة وعناصر عملٌة التعلم.-
 لتعلم.وضع استراتٌجٌة تنفٌذ ا-

  

 

 

 

 

 

 

 

التغذٌة 

 الراجعة

 

 

 

 

لٌات عم

المراجعة 

 والُتَعدٌل

 تحدٌد خصائص المتعلمٌن.-
 تحدٌد الحاجات التعلٌمٌة أو الغرض من التعلم-
 دراسة واقع الموارد والمصادر التعلٌمٌة-

 الحصول على الوسائط وإعداد التسهٌالت: - 

 اقتناء من المتوفر. - 

 تعدٌل من المتوفر. - 

 

 البنائى.تجرٌب مصغر لعمل التقوٌم -
 تجرٌب موسع لعمل التقوٌم النهائً.-

هرحلة 

الدراسة 

 والتحليل

 

 

 

مرحلة 

 التصمٌم

مرحلة 

اإلنتاج 

 واإلنشاء 

 مرحلة التقوٌم

 االستخدام المٌدانً.-
 المتابعة والتقوٌم المستمر.-

مرحلة 

 االستخدام
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 اب هىٍا:  م اخ ٓا  ىه ذج الج ا  لع ة أ  

 حداثة الىهكذج عف غٓري هف الىهاذج اٖخرل التْ سبؽ لمهصهـ دراستٍا. .1
ٓف فْ الكطف العربْ. .2  لقد حاز عمِ تطبٓقات عدٓدة هف قبؿ التربٓك
 سٓر الىهكذج عمِ خطكات طٓرقة التفكٓر العمهْ. .3
 ٓتهٓز ٌذا الىهكذج بالترتٓب الهىطقْ فْ خطكاتً حٓث ٓقدـ دراسة عف خصائص الهتعمهٓف .4

حمؿ احتٓاجاتٍـ ثـ ٓحاكؿ إٓجاد الحمكؿ الهىاسبة لٍـ كالتْ تشبع تمؾ اٚحتٓاجات.  ٓك
 الخطكات الفرعٓة الهتفرعة هف كؿ هرحمة هف الهراحؿ الخهسة لمىهكذج. تىظٓـ .5
 تغطٓة الىهكذج لجهٓع أحداث العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة. .6
 هىاسبة الىهكذج لمهصههٓف الهبتدئٓف. .7

هف ٌذا الىهكذج اختٓار هىٍج الدراسة كاختٓار الهجتهع ثـ العٓىة لمدراسة ككذلؾ  كقد استفاد الباحث
 كٓفٓة بىاء البرىاهج التدٓربْ بها ٓىاسب خصائص الهتعمهٓف كاختٓار أدكات الدراسة كبىاءٌا.

ٛن هف: هىٍ  ال  ا  :أ ال:   استخدـ الباحث فْ ٌذي الدراسة ك
 الهىٍ  ال ىائْ: -1

ك الهىٍج الهتبع فْ اىشاء أك تطكٓر برىاهج أك ٌٓكؿ هعرفْ جدٓد لـ ٓكف هعركفان هف قبؿ  ٌك
(، كذلؾ هف أجؿ بىاء البرىاهج التدٓربْ الهقترح لتىهٓة 83: 2007بالكٓفٓة ىفسٍا )اٖغا كاٖستاذ، 
 الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة.

 الهىٍ  ال جٓ  ْ: -2
تضهف ٌذا التص هٓـ هجهكعة كاحدة ٓجرم لٍا اختبار تـ استخداـ تصهٓـ الهجهكعة الكاحدة، ٓك
. كاستخدـ (220: 2010)أ  ع م، قبمْ كاختبار بعدم كبٓىٍها تتعرض ٌذي الهجهكعة لمهعالجة 

فعالٓتً فْ تىهٓة الهٍارات  لالباحث الهىٍج التجٓربْ لتجٓرب البرىاهج التدٓربْ كهعرفة هد
( قبمٓان التقٓٓـراسة )اٚختبار، كبطاقة اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة، حٓث قاـ الباحث بتطبٓؽ أدكات الد

تىهٓة  إلِعمِ عٓىة الدراسة، كهف ثـ قاـ بتدٓرب العٓىة هف خٛؿ تطبٓؽ البرىاهج الذم ٍٓدؼ 
هعمهْ التكىكلكجٓا، كهف ثـ قاـ الباحث باجراء الهعالجات لدل الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة 

 ؿ التدٓرب كبعدي. اٚحصائٓة الٛزهة لهقارىة أداء الهعمهٓف قب
  هج هع ال  ا  :ثاىٓا: 

 .2014-2013غزة لمعاـ  بهحافظة غربٓتككف هجتهع الدراسة هف هعمهْ التكىكلكجٓا 
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 عٓى  ال  ا  :ثالثا: 
( 20غزة، كالبالغ عددٌـ ) بهحافظةتـ اختٓار عٓىة الدراسة بطٓرقة قصدٓة هف هعمهْ التكىكلكجٓا 

ـ ٓهثمك ان هعمه ٓربٓة لمدراسة، كجاء اختٓار الباحث لٍذي العٓىة بالتىسٓؽ بشكؿ العٓىة التجف ، ٌك
 .غرب غزة هباشر هع كزارة التربٓة كالتعمٓـ بكزارة التربٓة كالتعمٓـ

  ىاء ال  ىاه  ال  ٓ  ْ: ا عا: 
قاـ الباحث فْ ٌذي الدراسة ببىاء البرىاهج التدٓربْ كفؽ عدة خطكات تـ هف خٛلٍا تحدٓد 

الذم ٓحقؽ  لكتحدٓد اٚحتٓاجات التدٓربٓة كأٌداؼ البرىاهج ككذلؾ الهحتك هىطمقات البرىاهج 
ـ الهىاسبة، كذلؾ تبعان  اٌٖداؼ كاٖىشطة التعمٓهٓة الهستخدهة لتىفٓذ البرىاهج، ككذلؾ أسالٓب التقٓك

 لمخطكات التالٓة:
  ح ٓ  الهىطمقات الفكٓ   لم  ىاه : -1

عداد ٌا لعصر العكلهة ٓعتبر هف أٌـ هحددات التىهٓة ٚشؾ فْ أف استثهار الهكارد البشٓرة كا 
شٍد العالـ أف ثكرة ٌائمة فْ ىظـ الهعمكهات كاٚتصاٚت أدت إلكالتقدـ تغٓرات كبٓرة فْ  ِ، ٓك

 ىهط الحٓاة البشٓرة كاستخدهت هفآٌـ جدٓدة كاتسعت الهعرفة بشكؿ لـ ٓكف هتكقع هف قبؿ.

التعمٓـ أف تمحؽ بركب التكىكلكجٓا ٖىً هف أٌـ  لذلؾ كاف ٚبد لكافة القطاعات كفْ هقدهتٍا
ؤثر عمعمِ  الصىاعات التْ تؤثر ىتاجٍا ٓك تقدـ دكؿ العالـ كمٍا، كهف ضهف  ِهكارد الدكؿ كا 

اٌٖداؼ الهرجكة ٌْ  لتعمٓـ هىظكهة هتكاهمة لمكصكؿ إلِهكهٛت الهحاكر التْ تجعؿ هف ا
 الكسائط الهتعددة.

العمهْ، حٓث  لأك الهحتك  العمـ ِجهٓع الهحاكر سكاء عم ِكهؤثر عمفممكسائط الهتعددة دكر فعاؿ 
الصكرة الهرئٓة كالكمهة الهسهكعة كالرسكـ ثٛثٓة اٖبعاد  ِتكضٓحً كتسٍٓمً باحتكائٍا عم تؤدم إلِ

 الهقرر. لككذلؾ التفاعؿ كسٍكلة التىقؿ بٓف هحتك 

 تكف هتكفرة فقط داخؿ جدراف كتتٓح لمطالب تىاكؿ الهعمكهة كٓفها شاء كفْ أم هكاف بحٓث ٚ
 الهؤسسة التعمٓهٓة فقط بؿ كخارجٍا أٓضا.

كلذلؾ أصبح ٚستخداـ التقىٓات الحدٓثة دكر فْ التعمٓـ كضركرة همحة لتدعٓـ هحاكر التعمٓـ 
ؿ الطٛب إلِ باحثٓف عف الهعمكهة فْ عصر الهعمكهاتٓة ٚ هتمقىٓف كذلؾ  الرئٓسٓة، كهىٍا تحٓك

 لعصر كتحدٓات الهستقبؿ.لهكاجٍة هتطمبات ا
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 ٓ  ى  ال  ىاه  عمِ األ   ال الٓ :
  ْتكظٓؼ الهستحدثات التكىكلكجٓة فْ العهمٓة التربكٓة التعمٓهٓة كتكظٓؼ كافة الكسائط ف

ـ. ر عهمٓة التقٓك  تطٓك
  ٚن هف استخداـ ـ الشاهؿ كاٖصٓؿ بد استخداـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة كأحد أدكات التقٓك

 تقمٓدٓة.اٖدكات ال
 .هتطمبات سكؽ العهؿ التربكم التْ تركز عمِ تكظٓؼ كىشر الثقافة التكىكلكجٓة 
  هكاكبة الدكؿ الهتقدهة فْ العهمٓة التعمٓهٓة حٓث أصبحت تطبٓقات الحكسبة السحابٓة أهران

 أساسٓان بالىسبة لمعهمٓة التعمٓهٓة.
  ح ٓ  االح ٓاجات ال  ٓ  ٓ : -2

بٓة الٛزهة لتىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة اتبع الباحث أكثر هف هسمؾ لتح دٓد أٌـ اٚحتٓاجات التدٓر
بٓة كذلؾ باٚطٛع عمِ لدل التعمٓهٓة  هعمهْ التكىكلكجٓا، كاف أكلٍا عهؿ هسح لٛحتٓاجات التدٓر

كعقد  تطبٓقات الحكسبة السحابٓة كهف ثـ استشارة الهختصٓف حكؿ التطبٓقات الٛزهة لمتدٓرب
 . أساتذة هطمعٓف عمِ تقىٓة الحكسبة السحابٓة كتطبٓقاتٍا كرشة عهؿ هصغرة هع

  ح ٓ  األٌ اف ال عمٓهٓ  لم  ىاه : -3
قاـ الباحث بتحدٓد أٌداؼ البرىاهج هف اٚطار الىظرم لمدراسة كالذم تىاكؿ الهٍارات اٚلكتركىٓة 

 التعمٓهٓة، كجاءت أٌداؼ البرىاهج عمِ الىحك التالْ:
 األٌ اف العاه  لم  ىاه :

 ركز البرىاهج التدٓربْ عمِ تحقٓؽ اٌٖداؼ التالٓة:ٓ
 .ٓكتسب هٍارات التخٓزف كالهشاركة 
 .ٓهارس هٍارات التحٓرر كالتعدٓؿ عمِ الهمفات 
 .ْـ اٚلكتركى  ٓكتسب هٍارات التقٓك
 .ْٓهارس هٍارات الىشر اٚلكتركى 
 .ْٓكتسب هٍارات التكاصؿ اٚلكتركى 

 األٌ اف الخاص  لم  ىاه :
خاصة لمبرىاهج التدٓربْ القائـ عمِ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة، حٓث ٓتكقع هف الهعمـ ال اٌٖداؼ

 :عمِ ابعد اىتٍاء البرىاهج أف ٓصبح قادر 

 .أف ٓخزف الهمفات فْ السحابة اٚلكتركىٓة 
 .ٓشارؾ الهمفات الهرفكعة هع هستخدهٓف اخٓرف 
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 .ٓرسؿ رسائؿ الكتركىٓة لمهستخدهٓف 
 بة لجٍازي الخاص.البٓاىات هف السحا ٓىزؿ 
 .ٓعالج الصكر الهختمفة عبر السحابة 
 .ٓصهـ عرض تقدٓهْ كاهؿ بكاسطة تطبٓقات السحابة 
 .ٓىشئ هقاطع فٓدٓك عمِ السحابة 
 .ْٓصهـ فقرات اٚختبار اٚلكتركى 
 .ْٓىكع فقرات اٚختبار اٚلكتركى 
 .ٓضبط خصائص البىد اٚختبارم الكاحد 
 دهٓف.ٓشارؾ الهعمـ اٚختبار هع الهستخ 
  الكتركىٓان. اٚختبارٓقٓـ فقرات 
 .شاركٍا هع الهستخدهٓف  ٓعرض الىتائج ٓك
  صفحة الكتركىٓة بكاسطة تطبٓقات الحكسبة.ٓىشئ 
 .)ٓدرج الهمفات الهختمفة اٚلكتركىٓة )الصكر، العركض، اٚختبارات 
 .ٓىسؽ هكضكعات الصفحة اٚلكتركىٓة 
 ـ سى  كم، ٓكتٓكب(.ٓضٓؼ أدكات هساعدة لمصفحة )دردشة، تقٓك
 .)ٓىشئ صفحات فرعٓة أخرم )ارتباطات تشعبٓة 
 .ْٓرفع الصفحة عمِ جكجؿ سآت كهكقع الكتركى 
 .ٓربط الصفحة بهكقع الٓكتٓكب 
 .ٓىشئ هجهكعات هستقمة بذاتٍا لمحكار 
 .ٓستخدـ الهحادثة الصكتٓة كالكتابٓة هع الهستخدهٓف 
 .ٓشارؾ الهمفات هع الهستخدهٓف 
 رات الهستخدهٓف فْ الهمفات الهختمفة.ٓقدـ اجابات ٚستفسا 
 .ٓستخدـ السبكرة التفاعمٓة هع الهستخدهٓف لعرض الهعمكهات 

 اع ا  الها ة ال  ٓ  ٓ  لم  ىاه : -4
ا، كقد تضهف ال هحتكلتـ تحدٓد ال  هحتكلالعمهْ فْ ضكء اٌٖداؼ الهحددة لً السابؽ ذكٌر

ف الىظرم كالعهمْ، حٓث ٓتضهف البرىاهج العمهْ كافة الهعمكهات كالهٍارات التْ تتعمؽ بالجاىبٓ
ت باٚضافة لمهكدٓكؿ التهٍٓدم لمبرىاهج خهسةعمِ   كتتضهف الهكضكعات التالٓة: ،هكدٓٚك

 .هٍارات التخٓزف كالهشاركة ال    األ ل:
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 هٍارات التحٓرر كالتعدٓؿ عمِ الهمفات. ال    الثاىْ:
 هٍارات التقكٓـ اٚلكتركىْ. ال    الثالث:

 هٍارات الىشر اٚلكتركىْ. ل ا ع:ال    ا
 هٍارات التكاصؿ اٚلكتركىْ.  ال    الخاه :

  ح ٓ  األ الٓب ال  ٓ  ٓ  اله  خ ه  فْ ال  ىاه : -5
 ٓعتهد البرىاهج فْ تدٓربً عمِ التدٓرس باستخداـ أىهاط كأسالٓب كطرؽ هتعددة فْ التدٓرس هثؿ: 

 ة كتكظٓؼ جٍاز العرض كالحاسكب اتباع أسمكب الهحاضرة الفعالة هف خٛؿ اٚستعاى
 كعرض الهعمكهات كاٖهثمة بكاسطتٍها.

 .استخداـ أسمكب الحكار كالىقاش 
  استخداـ اسمكب العركض العهمٓة لتطبٓؽ الهعمكهات كاٖىشطة بشكؿ عهمْ حٓث أتٓحت

 الفرصة لجهٓع الهتدربٓف لتطبٓؽ اٖىشطة كاٚهثمة عمِ جٍاز الحاسكب كهشاٌدة الىتائج.
 ـ التعمـ اٚلكتركىْ فْ تدٓرب الهعمهٓف عمِ كافة الهٍارات الهطمكبة.استخدا 
  استخداـ أسمكب التعمـ عف بعد باشراؼ الباحث هع بعض الهعمهٓف، كذلؾ هف خٛؿ

ْ خدهة تقدهٍا  Hangoutهشاركة الشاشة هف قبؿ الهعمهٓف بكاسطة   .+ Googleٌك
  ح ٓ  األىشط  ال عمٓهٓ  الهصاح   لم  ىاه : -6

ؿ البرىاهج عمِ العدٓد هف اٚىشطة التعمٓهٓة كالهكاد التعمٓهٓة الهتىكعة التْ ٓهكف لمهعمـ أف اشته
هكف إجهاؿ ٌذي اٖىشطة فْ  ٓهارسٍا لتساعدي عمِ تىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة، ٓك

 العىاصر التالٓة:
 الهكاد كاٖجٍزة الٛزهة لمبرىاهج. .1
بٓة هتعمقة بالجاىب ال .2  ىظرم.هادة تدٓر
 (.20أجٍزة حاسكب تتىاسب هع عدد الهعمهٓف ) .3
 LCD Projectorجٍاز  .4
 تكظٓؼ السبكرة الذكٓة الهكجكدة فْ الهختبر. .5
 تكظٓؼ شبكة اٖىترىت بشكؿ فعاؿ. .6

 :ال  ىاه  فْ ال ق ٓم أ الٓب -7

ـ عهمٓة تٍدؼ ىقسـ ككؿ، التدٓربْ البرىاهج أٌداؼ تحقؽ هدل عمِ الكقكؼ إلِ التقٓك ـ ٓك  التقٓك
 :ِإل
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 الهادة هف جزء أم شرح كقبؿ التدٓربْ البرىاهج بدآة فْ جراءيإ تـ الذم :الق مْ ال ق ٓم . أ
بٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة  لقٓاس الهعرفْ اٚختبار تىفٓذ خٛؿ هف ذلؾ كتـ ،التدٓر
 الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة اٖدائٓة. لقٓاس التقٓٓـكبطاقة  ،ٓةالهعرف

ـ ٌذا كتـ(: ال ىائْ( ل ك ٓىْا ال ق ٓم . ب هجهكعة  فْ تهثؿ حٓث البرىاهج، تىفٓذ أثىاء التقٓك
 فْ ضعؼ لدًٓ هعمـ ٖم التغذٓة الراجعة ككذلؾ ،لمهٍارات الهراد تىهٓتٍا الهصاحبة التطبٓقات

 .هٍارة أم تأدٓة
 إعادة اٚختبار خٛؿ هف ذلؾ كتـ التدٓربْ، البرىاهج ىٍآة فْ إجراءي تـ الذم :ال ع ي ال ق ٓم .ج

 .كالبعدم القبمْ التطبٓقٓف بٓف اٚختٛؼ لهعرفة كذلؾ ،التقٓٓـ كبطاقة الهعرفْ
 :ال  ىاه  ض ط -8

 ىاحٓة هف البرىاهج الرأم حكؿ ٘بداء الهجاؿ ٌذا فْ الهختصٓف الهحكهٓف عمِ البرىاهج عرض تـ
 بإجراء كقاـ الباحث لتدٓرس،ا كأسالٓب كاٖدكات كاٖىشطة العمهْ كالهحتكل كهٛءهتً المغة سٛهة

 اٌزان لمتطبٓؽ.ج الىٍائٓة صكرتً فْ أصبح أف إلِ البرىاهج عمِ الٛزهة التعدٓٛت

 أ  ات ال  ا  :خاه ا: 
 هف لمتأكد البحث، أدكات بتصهٓـ الباحث قاـ لتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة كاختبار صحة فرضٓاتٍا،

 ٌذي تخداـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة كتشهؿاس قبؿ تـ تطبٓقٍا كالتْ الهحددة، اٌٖداؼ تحقٓؽ
 اٖدكات عمِ:

 أ. اختبار لقٓاس الجاىب الهعرفْ لمهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة. 
 ب. بطاقة تقٓـ لمهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة.

 آلٓ   ىاء أ  ات ال  ا  : ا  ا: 

 اخ  ا  لقٓا  الجاىب الهع فْ لمهٍا ات االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ   
 هحددة، زهىٓة خٛؿ فترة لٌٗداؼ اتحقٓقٍ أك تعمهً تـ ها لقٓاس عاهة بصكرة اٚختبارات تٍدؼ 

 هف الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة الهعرفٓة، كاف قٓاس الحالٓة الدراسة أٌداؼ هف ىًإ كحٓث
ة باستخداـ الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة الهعرفٓ قٓاس كأداة لٓستخدـ اٚختبار إعداد الضركرم

 :بالخطكات التالٓة الهعرفْ اٚختبار بىاء هر تطبٓقات الحكسبة السحابٓة. كقد
  ح ٓ  الٍ ف هن االخ  ا :  1
هعمهْ التكىكلكجٓا بكزارة التربٓة كالتعمٓـ فْ الهٍارات  لالهعرفْ لد هستكلاٚختبار تقدٓر ال ٌدؼ 

 ٓة.اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة باستخداـ تطبٓقات الحكسبة السحاب
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  ح ٓ  األٌ اف ال عمٓهٓ  ال ْ ٓقٓ ٍا االخ  ا :  2
ْ البرىاهج ٓتضهىٍا التْ التعمٓهٓة اٌٖداؼ قٓاس إلِ اٚختبار ٌدؼ   :ٌك

 هٍارة التخٓزف كالهشاركة 
 هٍارة التحمٓؿ كالتعدٓؿ عمِ الهمفات 
 ْـ اٚلكتركى  هٍارة التقٓك
 ْهٍارة الىشر اٚلكتركى 
 ْهٍارة التكاصؿ اٚلكتركى 

 الص  ة اله  ئٓ  ل خ  ا :صٓاغ    3
 صٓاغ  هف  ات االخ  ا : - أ

تـ إعداد اٚختبار باستخداـ أسئمة الصكاب كالخطأ كاٚختٓار هف هتعدد، ذلؾ لها ٓتهتع بً   
الهكضكعٓة، الشهكلٓة، الثبات، الصدؽ  -:ٌذا الىكع هف اٚختبارات هف هزآا كخصائص هىٍا

 كأٓضا السٍكلة كالسرعة فْ التصحٓح.
أف أسئمة اٚختٓار هف هتعددة أكثر أىكاع اٖسئمة  (204: 1997 )األغا، ع   الهىعم لر حٓث ٓ

هختمفة  هستكٓاتاستخداهان فْ اٚختبارات الهكضكعٓة الهقىىة، ٖىٍا تستطٓع قٓاس أٌداؼ هف 
تألؼ سؤاؿ اٚختٓار هف هتعدد هف سؤاؿ أك جهمة ىاقصة لٍا أربع أك خهس  هف التفكٓر، ٓك

 .أحدٌاة ٓختار الهفحكص إجابات، عاد
  ق    عْ عى  صٓاغ  ع ا ات االخ ٓا  هن ه ع   فْ االخ  ا  الحالْ ها ٓمْ:

 كضكح العبارات أك اٖسئمة الهراد ا٘جابة عىٍا كتحدٓدٌا بدقة. .1
 تجىب استعهاؿ صٓغ الىفْ فْ هقدهات العبارات الهراد ا٘جابة عىٍا. .2
ف أربع )أ(، )ب(، )ج(، )د( ذلؾ لتقمٓؿ عدد ا٘جابات لكؿ عبارة أك سؤاؿ ٚ ٓقؿ ع .3

 التخهٓف.
جاباتٍا. .4  اٚبتعاد عف التمهٓحات المغكٓة الضهىٓة فْ صٓاغة العبارات كا 
 ترتٓب ا٘جابات ترتٓبا عشكائٓان. .5

  ىاء االخ  ا : - ب
 كتـ كضع ،هكزعة بٓف هجاٚتً الهختمفة ٚاسؤ  (34) هف اٚختبار فْ صكرتً اٖكلٓة تككف 

 الخاصة بالبرىاهج التدٓربْ. الهعرفٓة التعمٓهٓة لٌٗداؼ شكؿبٍذا ال أسئمتً
 ( تهثؿ الهعمكهات الهعرفٓة التْ ٓشهمٍا 1،2،3،4،5،6،7،8،27،28،29اٖسئمة )

 الدرس اٖكؿ: هٍارات التخٓزف كالهشاركة
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 ( تهثؿ الهعمكهات الهعرفٓة التْ ٓشهمٍا الدرس 9،10،11،12،13،14،15اٖسئمة )
 تحٓرر كالتعدٓؿ عمِ الهمفات.الثاىْ: هٍارات ال

 ( تهثؿ الهعمكهات الهعرفٓة التْ ٓشهمٍا الدرس الثالث: هٍارات 16،17،18اٖسئمة )
ـ اٚلكتركىْ.   التقٓك

 ( تهثؿ الهعمكهات الهعرفٓة التْ ٓشهمٍا 19،20،21،22،23،24،25،26اٖسئمة )
 الدرس الرابع: هٍارات الىشر اٚلكتركىْ.

 ( تهثؿ الهعمكهات الهعرفٓة التْ ٓشهمٍا الدرس الخاهس: 30،31،32،33،34اٖسئمة )
 هٍارات التكاصؿ اٚلكتركىْ.

  عمٓهات االخ  ا   ىه ذج   ق  ا جا  : -ج

 كتبت التعمٓهات عمِ كرقة هىفصمة فْ بدآة كراس اٚختبار كتبٓف التعمٓهات ها ٓأتْ: 

 .ًىكع اٚختبار كتآرخ 
 الزهف الهحدد لٙجابة. 
 هٓف إلِ قراءة التعمٓهات قبؿ البدء با٘جابةتىبًٓ الهعم. 
 ًعدد اٖسئمة الكمٓة لٛختبار، كعدد صفحات. 
 ف ا٘جابة فْ الهكاف الهخصص لذلؾ  .تىبًٓ الهعمهٓف إلِ تدٓك
 .إعطاء هثاؿ لمطمبة لكٓفٓة حؿ اٖسئمة 
 .الهعمهٓف باف لكؿ سؤاؿ إجابة كاحدة صحٓحة فقط ً  تىٓك

ق  ال ق ٓ  ال  جات    -    صحٓح: طٓ 
ٓحصؿ عمٍٓا الطالب إذا أجاب إجابة صحٓحة عف رجة كاحدة لكؿ سؤاؿ هف اٖسئمة ك تـ كضع د

 ذلؾ لتسٍٓؿ عهمٓة التصحٓح.تـ إعداد هفتاح تصحٓح اٚختبار ك جهٓع اٖسئمة كها 
 الص  ة الىٍائٓ  ل خ  ا :   4

 الصكرة الىٍائٓة لٛختبار الهعرفْ تطمب إجراء ها ٓمْ: ِلمحصكؿ عم
 ٓ  ص   االخ  ا : ح  - أ

ْ الدراسة ك ذلؾ ٘بداء هجهكعة هحكه ِلتحدٓد صدؽ اٚختبار الهعرفْ قاـ الباحث بعرضً عم
 هقترحاتٍـ حكؿ ها ٓمْ:آرائٍـ ك 

 ٓالمغكٓة ٖسئمة اٚختبار.ة ك الدقة العمه 
 البرىاهج. هحتكلشهكؿ اٖسئمة ل 
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 هىاسبة اٖسئمة لعٓىة الدراسة. لهد 
 تطبٓؽ.صٛحٓة اٚختبار لم لهد 
 اٖسئمة. هستكٓات 
  الهقترحاتإبداء الهٛحظات ك. 

لهحكهكف ا عمها باف اٚختبار قدـ لمهحكهٓف هع البرىاهج التدٓربْ كباقْ أدكات الدراسة كقد أبدل
 بعٓف التعدٓٛت ٌذي بأخذ الباحث قاـ هقترحاتٍـ ك هٛحظاتٍـ حكؿ فقرات اٚختبار، كقدآرائٍـ ك 
 أصبحت كعمًٓ تعدٓمٍا، طمب التْ الفقرات كتعدٓؿ حذفٍا طمب التْ الفقرات حذؼ كتـ اٚعتبار،

ْ ( فقرة،34) عددٌا فقرات اٚختبار  .الهعرفْ اٚختبار درجات عدد ٌك
 :ال اخمْ اال  ا  ص  

عرؼ أم اشتراؾ جهٓع  ٖخرل، فقرة هف الفرد أداء فْ التجاىس " بأىً: الداخمْ اٚتساؽ صدؽ ٓك
 (242 1996:،ل  ة أ  ( اصٓة هعٓىة فْ الفرد"فقرات اٚختبار فْ قٓاس خ

 هعاهؿ حساب كتـ العٓىة، عمِ بتطبٓقً لٛختبار الداخمْ اٚتساؽ صدؽ هف التحقؽ جرل كقد
 كحساب إلًٓ، تىتهْ الذم لمهجاؿ الكمٓة بالدرجة اٚختبار راتفق هف فقرة كؿ بٓف بٓرسكف ارتباط
ا٘حصائْ  البرىاهج باستخداـ لٛختبار الكمٓة ةكالدرج هجاؿ كؿ درجة بٓف بٓرسكف ارتباط هعاهؿ

(SPSSكالجد )(2( ك)1كلٓف التالٓٓف) ذلؾ: ٓكضحاف 

 ( 1ج  ل ) 

 لمهجال الكمٓ   ال  ج  فق ة كل   ج   ٓن اال   اط هعاهل
 ال الل  ه   ى هعاهل اال   اط م  ال الل  ه   ى هعاهل اال   اط م  
1  0.72 0.01 18  0.41 0.01 
2  0.81 0.01 19  0.56 0.01 
3  0.85 0.01 20  0.41 0.01 
4  0.51 0.01 21  0.57 0.01 
5  0.92 0.01 22  0.95 0.01 
6  0.80 0.01 23  0.55 0.01 
7  0.83 0.01 24  0.67 0.01 
8  0.58 0.01 25  0.36 0.05 
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9  0.62 0.01 26  0.62 0.01 
10  0.44 0.01 27  0.53 0.01 
11  0.64 0.01 28  0.47 0.01 
12  0.49 0.01 29  0.68 0.01 
13  0.68 0.01 30  0.55 0.01 
14  0.41 0.01 31  0.43 0.01 
15  0.52 0.01 32  0.65 0.01 
16  0.62 0.01 33  0.76 0.01 
17  0.33 0.05 34  0.46 0.01 

الكمٓة لٛختبار ارتباطان ذا  أف فقرات اٚختبار جهٓعٍا ترتبط هع الدرجة السابؽ الجدكؿ هف ٓتضح
ذا ٓؤكد أف اٚختبار ٓتهتع بدرجة عالٓة هف اٚتساؽ الداخمْ.  دٚلة احصائٓة، ٌك

 (2ج  ل )

 هعاهل اال   اط  ٓن   ج  كل هجال  ال  ج  الكمٓ  ل خ  ا 

 ال الل  ه   ى هعاهل اال   اط الهٍا ات

ن  الهشا ك   0.01 0.71 هٍا ة ال خٓ 

 ال ع ٓل عمِ  هٍا ة ال حمٓل
 الهمفات

0.92 0.01 

 0.01 0.51 هٍا ة ال ق ٓم االلك   ىْ

 0.01 0.72 هٍا ة الىش  االلك   ىْ

 0.01 0.62 هٍا ة ال  اصل االلك   ىْ

ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف جهٓع اٖبعاد ترتبط بالدرجة الكمٓة لٛختبار ارتباطان ذا دٚلة 
ذا ٓؤكد أف اٚختبار ٓتهتع بدرجة ( 0.01دٚلة ) هستكلاحصائٓة عىد  الٓة هف اٚتساؽ عٌك

 الداخمْ.
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 ث ات االخ  ا :  - ب

عىْ بثبات اٚختبار كها حددي بأىً "قدرة اٚختبار عمِ إعطاء ىفس  (158: 2003 ) خهٓ  ٓك
الىتائج عىد تطبٓقً أكثر هف هرة كتحت ىفس الظركؼ" كلقد جرل التحقؽ هف درجة ثبات ٌذا 

( 10قد بمغ عددٌا )تطٛعٓة هف غٓر هجهكعة الدراسة ك هجهكعة اسعمِ  ٓقًاٚختبار بعد تطب
 هعمهٓف هف هعمهْ التكىكلكجٓا، كفْ ضكء ٌذا التطبٓؽ تـ حساب ها ٓمْ:

 :الىصفٓ  ال ج ئ  -1

 ذات اٖسئمة هقابؿ الفردٓة اٖرقاـ ذات اٖسئمة :قسهٓف إلِ اٚختبار أسئمة تقسٓـ تـ حٓث  
بكاسطة  الطكؿ عدؿ ثـ ،(0.62)هساكٓا  فكاف بٓرسكف ارتباط حساب هعاهؿك  الزكجٓة، اٖرقاـ

ا فأصبح براكف /هعادلة سبٓرهاف  .(0.76) هسآك

ق  ك    ٓ  شا     ن الث ات هعاهل ح اب -2  : طٓ 

 أف إلِ ٓشٓر هها ،(0.71) هساكٓان  بطٓرقة ككدر ٓرتشارد سكف فكافتـ حساب هعاهؿ الثبات 
 .جٓد ٓتهتع بثبات اٚختبار

 ح اب هعاهل ال ٍ ل   الصع    ل ى   االخ  ا : -ج

تقاس سٍكلة أم بىد هف فقرات اٚختبار بحساب الهتكسط الحسابْ لٙجابات الصحٓحة أك الخطأ 
كبعد حساب هعاهٛت السٍكلة لفقرات اٚختبار، كجد أف هعاهٛت السٍكلة لبىكد اٚختبار الهعرفْ 

ٛحظ (0.49)بهتكسط هقداري  ( 0.8 - 0.2 )تراكحت ها بٓف  لمهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة ، ٓك
كبحساب  هف ٌذي الىسبة أف هعاهٛت السٍكلة الخاصة باٚختبار تقع ضهف الىطاؽ الهقبكؿ.

 بهتكسط هقداري ( 0.8 - 0.2) هعاهٛت الصعكبة لفقرات اٚختبار فقد تراكحت ها بٓف 
ٛحظ هف ٌذي الىسبة أف هعاهٛت((0.50 الصعكبة الخاصة باٚختبار تقع أٓضا ضهف  ، ٓك

الىطاؽ الهقبكؿ. كعمًٓ فاف جهٓع الفقرات هقبكلة حٓث كاىت فْ الحد الهعقكؿ هف حٓث الصعكبة 
  (163: 2007) ىاء ا   ق ، كالسٍكلة
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 (3ج  ل )

 هعاهل ال ٍ ل   الصع    لفق ات االخ  ا 
 هعاهل الصع    ل هعاهل ال ٍ   م  هعاهل الصع    هعاهل ال ٍ ل  م 
1  0.6 0.4 18  0.3 0.7 
2  0.8 0.2 19  0.3 0.7 
3  0.3 0.7 20  0.4 0.6 
4  0.2 0.8 21  0.5 0.5 
5  0.5 0.5 22  0.5 0.5 
6  0.3 0.7 23  0.2 0.8 
7  0.8 0.2 24  0.6 0.4 
8  0.8 0.2 25  0.2 0.8 
9  0.7 0.3 26  0.4 0.6 
10  0.7 0.3 27  0.2 0.8 
11  0.8 0.2 28  0.2 0.8 
12  0.7 0.3 29  0.8 0.2 
13  0.7 0.3 30  0.7 0.3 
14  0.7 0.3 31  0.6 0.4 
15  0.4 0.6 32  0.3 0.7 
16  0.3 0.7 33  0.4 0.6 
17  0.5 0.5 34  0.3 0.7 

 0.50 هعاهل الصع    0.49 هعاهل ال ٍ ل 

 ح اب هعاهل ال هٓٓ  لهف  ات االخ  ا - 

التهٓٓز عف تهٓٓز فقرات اٚختبار لمطالب الههتاز كالطالب الضعٓؼ، كلتعٓٓف ذلؾ تـ  هعاهؿعبر ٓ
ذي القٓـ  (0.8 - 0.2)حساب هعاهؿ التهٓٓز لكؿ فقرة هف فقرات اٚختبار، كقد تراكحت هابٓف ٌك

 تدؿ عمِ أف فقرات اٚختبار قادرة عمِ التهٓٓز بٓف الطمبة. 

باتً كهعاهؿ السٍكلة كالصعكبة كالتهٓٓز لفقراتً أصبح فْ صكرتً كبعد حساب صدؽ اٚختبار كث
 ( فقرة.34الىٍائٓة هككىا هف )



82 
 

 ح اب ال هن ال  م ل خ  ا :  5
حدد الباحث الزهف الٛـز لٙجابة عف اٚختبار عف طٓرؽ حساب هتكسط الزهف الذم استغرقتً 

 كؿ هعمـ فْ ا٘جابة عف فقرات اٚختبار.
ك زهف  (23)مِ هتكسط زهف اٚختبار كاف هتكسط زهف اٚختبار كبتطبٓؽ الهعادلة ع دقٓقة ٌك

 هىاسب ٖداء اٚختبار الهعرفْ.
 الص  ة الىٍائٓ  ل خ  ا  الهع فْ:  6
( 34الىٍائٓة لٛختبار الهعرفْ حٓث بمغ عدد فقراتً ) الصكرة إلِ التكصؿ تـ سبؽ ها عمِ بىاءن  
 فقرة.
 إع ا  ج  ل اله صفات ل خ  ا :   7

د الباحث جدكؿ هكاصفات لٛختبار بٍدؼ التحقؽ هف عدد اٖسئمة لكؿ ٌدؼ رئٓس حٓث تـ أع
كاٌٖداؼ الهراد تحقٓقٍا كعدد اٖسئمة التْ تغطٍٓا كها ٌك هكضح فْ  الربط بٓف الهٍارة 

 (.4الجدكؿ )
 (4ج  ل )

ع أ ئم  االخ  ا  عمِ األٌ اف العاه  ه اصفات االخ  ا  الهع فْ    عًا ل  ٓ 

ال
  

 
 

الهٍا ات العاه  لمح     
 ال حا ٓ 

 

هجه   فٍم  ذك 
ع 
األ ئم
 ة

الى    
 ال ةةةةةةةةؤال قم  الهئٓ  

،1،2،3،4،5 هٍارة التخٓزف كالهشاركة اٖكؿ
7،8 

6،27،28،2
9 11 32 35% 

هٍارة التحمٓؿ كالتعدٓؿ عمِ  الثاىْ
، 11،12،13 9،10،14 الهمفات

15 
7 

20 58 
% 

ـ اٚلكتركىْهٍارة ال الثالث  %82 8 3 16،18 17 تقٓك
،20،21،23 هٍارة الىشر اٚلكتركىْ الرابع

24،25 
19،22،26 8 23 53% 

 هٍارة التكاصؿ اٚلكتركىْ الخاهس
- 

30،31،32 ،
33،34 

5 14 70% 

 %100 34 18 16 الهجه ع الكمْ
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  قٓٓم لقٓا  الجاىب العهمْ:ب   طاق  

الخاصة بالهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة اٖدائٓة لتحدٓد هدم  ـٓقاـ الباحث بإعداد بطاقة التقٓ 
تهكف الهعمهٓف هف ٌذي الهٍارات بعد استخداهٍـ لمبرىاهج التدٓربْ لتطبٓقات الحكسبة السحابٓة ك 

الهٍاـ الهككىة لً كالتْ ٓتـ  ِتجزئة العهؿ إلعمِ  قد اتبع الباحث الطٓرقة التحمٓمٓة التْ تقكـ
 :التالٓة البطاقة بالخطكات إعداد هر هتتابع لتحقٓؽ الٍدؼ الىٍائْ، كقدتأدٓتٍا بتسمسؿ 

 م:ٓ ح ٓ  الٍ ف هن  طاق  ال قٓ  1

الهٍارات  فْ بغزةهعمهْ التكىكلكجٓا بكزارة التربٓة كالتعمٓـ  أداء تقٓٓـ إلِ البطاقة ٌذي ٌدفت 
عف فاعمٓة البرىاهج  شؼالك بٍدؼ اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة اٖدائٓة لتطبٓقات الحكسبة السحابٓة،

 أداء الهعمهٓف. التدٓربْ القائـ عمِ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة عمِ
 :ال طاق  فق ات صٓاغ    2

الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة اٖدائٓة  قائهة عمِ البطاقة فقرات صٓاغة فْ الباحث اعتهد  
ن  الهشا ك ، هٍا ة ال حٓ    ال ع ٓل عمِ)هٍا ة التالٓة  الهمفات، هٍا ة ال ق ٓم  ال خٓ 

الهجاٚت  البطاقة تضهىت كقد (،االلك   ىْ، هٍا ة الىش  االلك   ىْ، هٍا ة ال  اصل االلك   ىْ
حتكم الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة، ٖداء الرئٓسة  الهٍارات عدد هف عمِ هىٍا هجاؿ كؿ ٓك

ائٓة فرعٓة، كهٍارة التحٓرر كالتعدٓؿ هٍارات أد( 4)الفرعٓة "حٓث تضهىت هٍارة التخٓزف كالهشاركة 
ـ اٚلكتركىْ تضهىت  (3)عمِ الهمفات تضهىت  هٍارات  (6)هٍارات أدائٓة فرعٓة، كهٍارة التقٓك

هٍارات أدائٓة فرعٓة، كهٍارة التكاصؿ  (7)أدائٓة فرعٓة، كهٍارة الىشر اٚلكتركىْ تضهىت 
 د صٓاغة فقرات البطاقة ها ٓمْ:هٍارات أدائٓة فرعٓة كقد ركعْ عى 5اٚلكتركىْ تضهىت 

 .أف تستخدـ عبارات قصٓرة بقدر الهستطاع عىد صٓاغة اٖداء 
 فقط ٓراد قٓاسً. ان كاحد ان أف تتضهف كؿ فقرة سمكك 
 .ًأف ٓصاغ اٖداء فْ شكؿ عبارات إجرائٓة كاضحة هحددة تسٍؿ هٛحظت 
 .أف ٓككف الفعؿ فْ العبارة فْ حالة الهفرد كفْ زهف الهضارع 
  ٚالعبارات عمِ حركؼ الىفْ. تحتكمأ 
 .التسمسؿ الهىطقْ فْ تتابع فقرات البطاقة 
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 الهىا ب: ال قٓٓم أ م ب اخ ٓا    3

 تحدٓد حٓث تـ الدرجات، باىتظاـ الهعركؼ اٖسمكب عمِ البطاقة تصهٓـ فْ الباحث اعتهد  
 الهعمهٓف هف دثٓح صد ها ر تـ اٖداء تصكر ضكء كفْ ،التقٓٓـ عهمٓة بدء قبؿ هسبقنا السمكؾ

 الفقرات تحت كضع عٛهات لمهٛحظ ٓتاح ثـ كبعدي، استخداهٍـ لتطبٓقات الحكسبة السحابٓة قبؿ
ا، أك أك الهٍارة، بأداء الهعمـ قٓاـ فكر لٍا الهخصصة  .فشمٍا قصكٌر

 ال ق ٓ  الكهْ أل اء الهعمهٓن:  4

اتتقدٓر ، أصبح هف الضركرم تحدٓد أسمكب لالتقٓٓـبعد صٓاغة فقرات بطاقة   الهعمهٓف  هستٓك
التْ أعدت لتقٓـ  التقٓٓـفْ أداء كؿ هٍارة، كهف خٛؿ اطٛع الباحث عمِ العدٓد هف بطاقات 

الدراسات السابقة فْ ٌذا الهجاؿ، فقد حدد لكؿ فقرة هف فقرات البطاقة ثٛثة  أداء الهعمهٓف فْ
رتفعة( إلِ أف الهعمـ قاـ هف الدرجات )هرتفعة، هتكسطة، هىخفضة( كتشٓر الدرجة )ه هستكٓات

(، أها هتكسطة فتشٓر إلِ أف الهعمـ قاـ بأداء 3بأداء الهٍارة بدرجة هرتفعة ك تقدر كهٓان بػ )
(، أها الدرجة هىخفضة فتشٓر إلِ أف الهعمـ قاـ بأداء 2الهٍارة بدرجة هتكسطة كتقدر كهٓان بػ )

 (.1الهٍارة كتقدر كهٓان بػ )
 :ال قٓٓم عمٓهات  طاق    5

 تقٓٓـ بٍدؼ أكهؿ كجً، عمِ التقٓٓـب القٓاـ عمِ الهقٓـ تساعد كالتْ الهىاسبة التعمٓهات تحدٓد ـت 
 خاصة بٓاىات عمِ البطاقة كتشتهؿ هعمهْ التكىكلكجٓا لمهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة، أداء

رشادات لمهقٓـ تقٓٓـ أدائٍـ، بالهعمهٓف الهراد  عمِ الكهٓة اتالتقدٓر  تكضح الذم ٓستخدـ البطاقة كا 
 بدرجة. كاقتراىً هعمـ، كؿ تقدٓر أساس

 :ال قٓٓمض ط  طاق    6

فْ صكرتٍا الهبدئٓة ككضع التعمٓهات الٛزهة ٚستخداهٍا  التقٓٓـبعد اٚىتٍاء هف تصهٓـ بطاقة  
 تـ ضبطٍا هف خٛؿ:
 :ال قٓٓمأ ال: ص    طاق  

 تـ التأكد هف صدؽ البطاقة هف خٛؿ:

 :الص   ال ىائْ   أ

 كاضحة ككؿ إجرائٓة الهٍارات فْ عبارات تضهىتٍا التْ ،التقٓٓـ بطاقة عبارات صٓاغة ـت حٓث
 .أم تفسٓر تحتهؿ ٚك كاحد أداء بكصؼ تقـك عبارة
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 حدكثً، فكر اٖداء تصؼ التْ اٖداء هستكل أهاـ عٛهة كضع قٓـلمه تتٓح بطٓرقة صههت كقد 
 .الهحددة اٌٖداؼ ضكء فْ كذلؾ

 الهحكهٓن ص      ب

كذلؾ بٍدؼ التأكد  التقٓٓـهف صدؽ بطاقة  لمتأكد ،هحكهْ الدراسة هجهكعة عمِ البطاقة رضتعُ  
 هها ٓمْ:

 .هٛءهة البٓاىات كالتعمٓهات ككفآتٍا 
 .تسمسؿ الهٍارات كترتٓبٍا 
 .سٛهة الصٓاغة ا٘جرائٓة لعىاصر البطاقة 
 .كضكح العبارات التْ تصؼ اٖداء 
 .ْسٛهة التقدٓر الكه 
 قٓاس اٖداء. ٓـ ك إهكاىٓة تق 

 التقٓٓـكقد أبدل الهحكهٓف بعض التعدٓٛت كالتْ أخذٌا الباحث بعٓف اٚعتبار عىد كضعً لبطاقة 
 فْ صكرتٍا الىٍائٓة.

 :ال قٓٓمثاىًٓا: ث ات  طاق   

، التقٓٓـالباحث طٓرقة اتفاؽ الهقٓهٓف فْ حساب ثبات البطاقة حٓث قاـ الباحث بعهمٓة  استخدـ 
عمِ  بصكرة هبدئٓة التقٓٓـزهٓؿ آخر كهٛحظ ثاىْ بتطبٓؽ بطاقة  التقٓٓـعهمٓة  كشارؾ الباحث

بعد أف رصدت الدرجات لدراسة ك هعمهٓف هف خارج هجهكعة ا( 10عٓىة هف الهعمهٓف ك عددٌـ )
اٚتفاؽ كاٚختٛؼ بٓف الباحث  لتـ هعالجة الىتائج ك ذلؾ هف خٛؿ حساب هد التقٓٓـبطاقة  فْ
 :Cooper ـ هعادلة ككبرزهٓمً باستخداك 
 (62 :1996)ال كٓل، الهف ْ، 
%( ك قد أكضح 89) ، أف ىسبة اٚتفاؽ ٌْالتقٓٓـىتائج ٌذي الهعادلة لقٓاس ثبات بطاقة  كاىتك 

ٓعبر عف  % فٍذا70اىً إذا كاىت ىسبة اٚتفاؽ اقؿ هف  (62: 1996)ال كٓل،  الهف ْ، 
ارتفاع عمِ  %( فٍذا ٓدؿ80) اٚتفاؽ أكثر هف أها إذا كاىت ىسبة التقٓٓـاىخفاض ثبات بطاقة 

ْ ىسبة هرتفعة 89) بة اٚتفاؽ بٓف الهقٓهٓف كصمت إلِف ىسكحٓث إ، التقٓٓـثبات بطاقة  %( ٌك
 .التقٓٓـثبات بطاقة  ِبٍذا ٓهكف التأكٓد عم
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 فْ ص   ٍا الىٍائٓ : ال قٓٓم طاق   -7

( فقرة 25كرتٍا الىٍائٓة هككىة هف )أصبحت فْ ص التقٓٓـبعد التأكد هف صدؽ كثبات بطاقة 
 أداء قٓاس التقٓٓـ بطاقة ( ٓصؼ هجاٚت5الجدكؿ )( ك 4هكزعة عمِ خهس هجاٚت همحؽ )

 الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة اٖدائٓة.
 (5) ج  ل

 االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  الهعمهٓن فْ الهٍا ات أ اء لقٓا  ال قٓٓم  طاق  ه اصفات ج  ل
الى     الهجه ع  الفق ات  ءهجاالت األ ا م

 الهئٓ  
 %16 4 4 -1 هٍارة التخٓزف كالهشاركة .1
 %12 3 7-5 هٍارة التحٓرر كالتعدٓؿ عمِ الهمفات .2
ـ اٚلكتركىْ .3  %24 6 13-8 هٍارة التقٓك
 %28 7 20-14 هٍارة الىشر اٚلكتركىْ .4
 %20 5 25-21 هٍارة التكاصؿ اٚلكتركىْ .5

 %100 25 الهجه ع

 :ال  ا   ط ٓ  ال  ىاه   أ  ات  خط ات ا عا: 

الحصكؿ عمِ هكافقة كزارة التربٓة كالتعمٓـ عمِ تطبٓؽ البرىاهج عمِ هعمهْ التكىمكجٓا  .1
بهدٓٓرة غرب غزة، كهف ثـ السهاح لمباحث باستخداـ هعاهؿ الحاسكب التابعة لكمٓة التربٓة 

 خٛؿ الهشرؼ. قسـ تكىكلكجٓا التعمٓـ بالجاهعة اٚسٛهٓة هف
قاـ الباحث بعقد جمسة تهٍٓدٓة هع الهعمهٓف )هجهكعة الدراسة( كتـ خٛلٍا عرض هكضكع  .2

ك استخداـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة، حٓث أكضح لٍـ هفٍكـ الحكسبة  التعمـ ٌك
 كتطبٓقاتٍا كههٓزاتٍا كعٓكبٍا.

 دة هىٍا لمهعمهٓف.تكضٓح ههٓزات استخداـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة، ككٓفٓة اٚستفا .3
تكضٓح طٓرقة السٓر فْ دراسة تطبٓقات الحكسبة السحابٓة ككٓفٓة استخداـ تطبٓقات  .4

 الحكسبة فْ التعمٓـ.
 قاـ الباحث بطرح التعمٓهات الكاجب هراعاتٍا خٛؿ تىفٓذ التدٓرب. .5
 5قاـ الباحث بتدٓرب الهعمهٓف عمِ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة كالتْ عرضت فْ  .6

ت.  هكدٓٚك
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الدراسة  هجهكعة عمِ قبمٓنا الدراسة أدكات كافة تطبٓؽ تـ:البحث ٖدكات القبمْ التطبٓؽ .7
ْ  الهعالجات ٘جراء اختبار هعرفْ، كبطاقة تقٓـ لمهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة ٌك

 .ا٘حصائٓة
أسابٓع  6استهر  كقد البرىاهج: قاـ الباحث بتطبٓؽ البرىاهج فْ صكرتً الىٍائٓة، تطبٓؽ .8

 (.14/3/2014( كحتِ )1/2/2014)هف 
هجهكعة الدراسة، عمِ  بعدٓنا الدراسة أدكات كافة تطبٓؽ تـ:الدراسة ٖدكات البعدم التطبٓؽ .9

ْ اختبار التحصٓؿ الهعرفْ، كبطاقة تقٓـ الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة بىفس الطٓرقة  ٌك
 .القبمْ اٚختبار فْ تهت التْ

اختبار التحصٓؿ الهعرفْ، كبطاقة تقٓـ  تصحٓح ثـتصحٓح اٚختبار كرصد الدرجات:  .10
 إحصائٓنا هعالجتٍا لٓتـ خاصة كشكؼ فْ الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة، كرصد الدرجات

 .SPSS ا٘حصائٓة كالهعالجة التحمٓؿ برىاهج طٓرؽ عف
  أ الٓب الهعالج  ا حصائٓ  لم ٓاىات:ثاهىا: 

 الهعالجة ٘جراء SPSSالحاسكب هف خٛؿ برىاهج قاـ الباحث بإدخاؿ البٓاىات عمِ جٍاز  
 الهىاسبة لمتحقؽ هف فركض الدراسة حٓث كاىت عمِ الىحك التالْ: ا٘حصائٓة

 لإلجا   عن أ ئم  ال  ا    لم حق  هن الف  ض اله عمق   ٍا ا  خ هت األ الٓب ا حصائٓ  
 ال الٓ : 

 ت هةاٚىحرافات الهعٓآرة كقٓالهتكسطات الحسابٓة ك  حساب (T - test لحساب الفركؽ ،)
بٓف الهتكسطات الحسابٓة لدرجات هعمهْ هجهكعة البحث لمتطبٓقٓف القبمْ كالبعدم ٖدكات 

 الدراسة.
 .هعاهؿ هربع آتا لحساب حجـ التأثٓر 
  هاكجٓكفهعدؿ الكسب. 
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 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة وتفسريها 
 والتىصيات واملقرتحات

 

  :ا  ا   ال ى ائ أ ال    ف ٌٓ 

 الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ اٖكؿ -
 الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثاىْ -
 الىتائج الهتعمقة بالفرضٓة اٖكلِ -
 الىتائج الهتعمقة بالفرضٓة الثاىٓة -
 الىتائج الهتعمقة بالفرضٓة الثالثة -
 الىتائج الهتعمقة بالفرضٓة الرابعة -
  :ال  صٓات ثاىٓا 

  :الهق  حاتثالثا 
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 الخاه  الفصل
ا  ال  صٓات  الهق  حات   ى ائ  ال  ا     ف ٌٓ 

الىتائج الذم تكصمت إلٍٓا تجربة الدراسة، كتحمٓؿ تمؾ الىتائج  الفصؿ الحالْ عرض ٓتىاكؿ 
ت الدراسة كفركضٍ ا كفقا لتساٚؤ  كىتائج الىظرم ا٘طار كذلؾ، فْ ضكء اكهىاقشتٍا كتفسٌٓر

 -كها ٓمْ: كذلؾ هقترحة كبحكث لتكصٓات عرض كها ٓتىاكؿ السابقة، كالدراسات البحكث
اأ اًل: ى ائ  ال  ا     :  ف ٌٓ 

 عمِ: الى ائ  اله عمق   ا جا   عن ال ؤال األ ل  الذي ٓىص  -1

 هعمهْ ال كى ل جٓا؟"ل ى "ها الهٍا ات االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  ال اجب  ىهٓ ٍا 

ث لٙطار الىظرم، حٓث جاءت ا٘جابة عف ٌذا التساؤؿ كذلؾ هف خٛؿ استعراض الباحتهت 
 ٌذي الهٍارات كها ٓمْ:

 هٍارة التخٓزف كالهشاركة.  .1
 هٍارة التحٓرر كالتعدٓؿ عمِ الهمفات. .2
ـ اٚلكتركىْ. .3  هٍارة التقٓك
 هٍارة الىشر اٚلكتركىْ. .4
 التكاصؿ اٚلكتركىْ.  هٍارة .5

دٓد الهٍارات تـ تحكبذلؾ ٓككف الباحث قد أجاب عف السؤاؿ اٖكؿ هف أسئمة الدراسة، حٓث 
ىدرج تحت كؿ هىٍا هجهكعة هف الفقرات بحٓث أصبحت )5) ككاىتا٘لكتركىٓة  ( 30( هٍارات ٓك

فقرة، كبعد عرضٍا عمِ الهحكهٓف لمتأكد هف صدؽ الهٍارات كثباتٍا أصبحت الصكرة الىٍائٓة 
 (.2( فقرة، اىظر الهمحؽ )25تحتكم )

 :ْ  الذي ٓىص عمِالى ائ  اله عمق   ا جا   عن ال ؤال الثاى -2

"ها ص  ة ال  ىاه  القائم عمِ   ظٓف  ط ٓقات الح     ال حا ٓ  ل ىهٓ  الهٍا ات االلك   ىٓ  
 هعمهْ ال كى ل جٓا؟" ىال عمٓهٓ  ل 

كبىاء برىاهج تدٓربْ قائـ عمِ تكظٓؼ تطبٓقات الحكسبة  بإعدادعف ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث  لٙجابة
ٚلكتركىٓة التعمٓهٓة، حٓث تـ عرضً عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف ا الهٍاراتالسحابٓة لتىهٓة 
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الهتخصصٓف فْ الهىاٌج كتكىكلكجٓا التعمٓـ، كالهكضحة خطكات بىائً فْ الفصؿ الرابع هف فصكؿ 
 الدراسة هف خٛؿ الخطكات التالٓة:

 .تحدٓد الهىطمقات الفكٓرة لمبرىاهج 
 .بٓة الضركٓرة  تحدٓد اٚحتٓاجات التدٓر
 ٌٖداؼ التعمٓهٓة )العاهة كالخاصة( لمبرىاهج.تحدٓد ا 
 .بٓة  اعداد الهادة التدٓر
 .تحدٓد اٖسالٓب التدٓربٓة الهستخدهة فْ البرىاهج 
 .تحدٓد اٖىشطة التعمٓهٓة الهصاحبة لمبرىاهج 
 ( 4-3تحدٓد أسالٓب التقكٓـ فْ البرىاهج. كالهكضحة فْ همحؽ رقـ.) 

  :لثالثا  ا جا   عن ال ؤالالى ائ  اله عمق   -3

"ها فاعمٓ  ال  ىاه  الهق  ح فْ  ىهٓ  الهٍا ات  كلٙجابة عف السؤاؿ الثالث الذم ٓىص عمِ
  " ا؟هعمهْ ال كى ل جٓل ى االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  الهع فٓ  

 قاـ الباحث باختبار الفرض اٖكؿ كالثاىْ كذلؾ عمِ الىحك التالْ:

  :ال ْ  ىص عمِ أ ال: الف ضٓ  األ لِ

(  ٓن ه   ط   جات هعمهْ  α ≤0.05  ذات  الل  إحصائٓ  عى  ه   ى )  ج  ف  
 ال كى ل جٓا فْ الهٍا ات ا لك   ىٓ  ال عمٓهٓ  الهع فٓ  ق ل  ط ٓ  ال  ا     ع ٌا 

كالجدكؿ لعٓىتٓف هرتبطتٓف  T-testقاـ الباحث باستخداـ اختبار  ٓةالفرض يكلمتحقؽ هف صحة ٌذ
 ( ٓكضح ذلؾ.6)
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 (6ج  ل )

هن  ه   ى الل ٍا لكل  ه   ىاله   طات الح ا ٓ   االىح افات الهعٓآ    قٓم " ت "   
ات  فْ ال ط ٓقٓن الق مْ   ال ع ي  اخ  ا  الهٍا ات االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  الهع فْ ه  ٓ 

الهٍا ات االلك   ىٓ  
ال عمٓهٓ  ل خ  ا  

 الهع فْ
ع    ال ط ٓ 

 العٓى 
اله   ط 
 الح ا ْ

ف االىح ا
 الهعٓا ي

قٓه  
 "ت"

 قٓه  "
α" 

ه  ع 
 آ ا

حجم 
 ال أثٓ 

ن  الهشا ك   ال خٓ 
 1.80 4.90 20 ق مْ

 ك ٓ  0.27 0.001 3.76
 0.73 6.30 20  ع ي

ال حٓ    ال ع ٓل عمِ 
 الهمفات

 0.95 1.20 20 ق مْ
 ك ٓ  0.55 0.000 6.89

 0.51 2.55 20  ع ي

 ال ق ٓم االلك   ىْ
 1.76 3.20 20 ق مْ

 ك ٓ  0.64 0.000 8.22
 0.83 6.80 20  ع ي

 الىش  االلك   ىْ
 1.27 5.88 20 ق مْ

 ك ٓ  0.72 0.000 9.77
 1.19 9.94 20  ع ي

 ال  اصل االلك   ىْ
 1.20 2.32 20 ق مْ

 ك ٓ  0.52 0.000 6.37
 0.91 3.95 20  ع ي

 اخ  ا  الهٍا ات الهع فْ 
 4.25 18.05 20 ق مْ

 ك ٓ  0.78 0.000 11.59
 2.24 29.50 20  ع ي

اخ  ا  ت" الهحسكبة أكبر هف قٓهة "ت" الجدكلٓة فْ ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف قٓهة " 
ن  الهشا ك ، ال حٓ    ال ع ٓل عمِ الهمفات، ال ق ٓم  ال حصٓل الهع فْ  هٍا ا ً )ال خٓ 

ذا ٓدؿ عمااللك   ىْ(االلك   ىْ، الىش  االلك   ىْ، ال  اصل  كجكد فركؽ ذات دٚلة  ِ، ٌك
إحصائٓة فْ اٚختبار كهٍاراتً بٓف التطبٓقٓف القبمْ كالبعدم لصالح التطبٓؽ البعدم، كلقد كاىت 

أفراد الهجهكعة لدل أداء اٚختبار  هستكلالفركؽ لصالح التطبٓؽ البعدم حٓث ظٍر تحسىان فْ 
هربع إٓتا لهعرفة حجـ اٖثر تبٓف أف حجـ التأثٓر لمبرىاهج كبحساب  التجٓربٓة فْ التطبٓؽ البعدم

أقؿ هف كاف كبٓرا فْ جهٓع هحاكر الهٍارات عدا هٍارة التخٓزف كالهشاركة التْ كاف فٍٓا اٖثر 
ذا ٓحقؽ الفرض ،بسبب هعرفة الهعمهٓف بٍذي الهٍارة هسبقا اٖثر فْ باقْ الهٍاراتحجـ   ٓةٌك
  هف فركض الدراسة. ِاٖكل
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 ىٓا: الف ضٓ  الثاىٓ   ال ْ  ىص عمِ:ثا

(  ٓن ه   ط   جات هعمهْ  α ≤0.05  ج  ف    ذات  الل  إحصائٓ  عى  ه   ى )
 ال كى ل جٓا فْ الهٍا ات ا لك   ىٓ  ال عمٓهٓ  العهمٓ  ق ل  ط ٓ  ال  ا     ع ٌا 

 ( ٓكضح ذلؾ.7)كالجدكؿ  T-testقاـ الباحث باستخداـ اختبار  ٓةالفرضي كلمتحقؽ هف صحة ٌذ
 (7ج  ل )

ات الل ٍا ل ه   ىاله   طات الح ا ٓ   االىح افات الهعٓآ    قٓم " ت "     طاق   قٓم  ه  ٓ 
 الهٍا ات االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  العهمْ فْ ال ط ٓقٓن الق مْ  ال ع ي 

أ عا  الهٍا ات 
االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  

 ال قٓٓمل طاق  
 ال ط ٓ  ال  ج 

ع   
له   ط ا العٓى 

 الح ا ْ
االىح اف 
 الهعٓا ي

قٓه  
 "ت"

 قٓه  "
α" 

ه  ع 
 آ ا

حجم 
 ال أثٓ 

ن  الهشا ك   12 هٍا ة ال خٓ 
 2.76 5.50 20 ق مْ

 ك ٓ  0.53 0.000 6.60
 0.60 9.50 20  ع ي

هٍا ة ال حٓ    ال ع ٓل 
 9 عمِ الهمفات

 1.96 3.00 20 ق مْ
 ك ٓ  0.81 0.000 12.65

 0.91 9.00 20  ع ي

 18 هٍا ة ال ق ٓم االلك   ىْ
 0.98 7.33 20 ق مْ

 ك ٓ  0.74 0.000 10.44
 0.68 14.50 20  ع ي

 21 هٍا ة الىش  االلك   ىْ
 0.65 7.00 20 ق مْ

 ك ٓ  0.76 0.000 11.13
 1.16 18.29 20  ع ي

 15 هٍا ة ال  اصل االلك   ىْ
 1.68 5.00 20 ق مْ

 ك ٓ  0.21 0.007 3.01
 1.63 9.35 20  ع ي

 75 ال قٓٓم طاق  
 6.24 27.83 20 ق مْ

 ك ٓ  0.77 0.000 11.53
 3.17 60.64 20  ع ي

 طاق   قٓم ت" الهحسكبة أكبر هف قٓهة "ت" الجدكلٓة فْ ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف قٓهة "
ذا ٓدؿ، الهٍا ات االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  العهمٓ   أ عا ٌا كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عمِ  ٌك

بٓف التطبٓقٓف القبمْ كالبعدم لصالح التطبٓؽ البعدم، حٓث ظٍر تحسىان فْ  التقٓٓـفْ بطاقة 
كبحساب هربع إٓتا لهعرفة حجـ أفراد الهجهكعة التجٓربٓة فْ التطبٓؽ البعدم لدل اٖداء  هستكل
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كذلؾ لتكفر  عدا هٍارة التكاصؿ ا٘لكتركىْالهٍارات كبٓر التأثٓر لمفركؽ تبٓف أف حجـ التأثٓر لجهٓع 
ذا ٓحقؽ خبرة سابقة لدل هعمهْ التكىكلكجٓا فْ استخداـ هكاقع التكاصؿ اٚجتهاعْ الهتعددة،  ٌك

 .الدراسةهف فركض  ةالثاىٓ ٓةالفرض
 :ال ؤال ال ا ععن الى ائ  اله عمق   ا جا    -4

 ٓ  ْ  الفاعمٓ  فْ  ىهٓ  الهٍا ات االلك   ىٓ  ٌل ٓ صف ال  ىاه  ال ": ٓىص عمِك  )أ(
 ال عمٓهٓ  الهع فٓ   فقاً لهع ل هاكجٓ ن ؟

 التْ تىص عمِ:ك  الثالثةلٙجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ اختٓار الفرضٓة 
فْ  ىهٓ  الهٍا ات االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  الهع فٓ   فقًا   الفاعمٓ  ال ٓ صف ال  ىاه  ال  ٓ  ْ"

 "لهع ل هاكجٓ ن؟

قاـ الباحث بحساب قٓهة هاكجٓكف ٚختبار الهٍارات اٚلكتركىْ  ٓةالفرض كلمتحقؽ هف صحة ٌذي
 ( ٓكضح ذلؾ.8كالجدكؿ ) الهعرفْ

 (8ج  ل )
 قٓه  هاكجٓ ن الخ  ا  الهٍا ات االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  الهع فٓ   ا  خ ام  ط ٓقات الح     ال حا ٓ   

هتكسط 
الدرجات 

 قبمٓان 
18.05 

هتكسط 
الدرجات 
 بعدٓان 

29.50 
الىٍآة 
 العظهْ

34 
هعدؿ 
 هاكجٓكف

0.74 

( أف هعدؿ هاكجٓكف ٚختبار الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة الهعرفٓة ٌك 8ٓتضح هف الجدكؿ )
(0.74( ْ ك هعدؿ أعمِ هف الحد اٖدىِ لىسبة هاكجٓكف ٌك (، هها ٓعىْ أف ٚستخداـ 0.6(، ٌك

فًٓ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة فاعمٓة فْ تىهٓة الهٍارات  البرىاهج التدٓربْ الذم استخدـ
 ه   ىال ٓ صف : تـ رفض الفرضٓة الثالثة كالتْ تىص عمِكبذلؾ  ،اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة الهعرفٓة

 حقٓ  الهٍا ات االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  الهع فٓ   ا  خ ام  ط ٓقات الح     ال حا ٓ   فاعمٓ  
  فقًا لهع ل هاكجٓ ن؟

 ِأن  ط ٓقات الح     ال حا ٓ   ش هل عم  احث أن ال  ب فْ ذلك ق  ٓ جع إلِع ق  ال ٓ
 : ِالع ٓ  هن الههٓ ات ال ْ   اع  اله عمهٓن عم

 .ْالخطكات العمهٓة كالهىٍجٓة التْ اتبعت فْ تصهٓـ البرىاهج التدٓرب 
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 عمكهة كحفظٍا.تثبٓت اله ِارتباط الهعمكهات الىظٓرة بهكاقؼ عهمٓة تساعد الهتعمهٓف عم 
  تضهف البرىاهج التدٓربْ هجهكعة هف الهؤثرات البصٓرة كالحركة كالرسكـ كالصكر، اٖهر

الذم أسٍـ بدكر فعاؿ فْ إثراء الهكقؼ التعمٓهْ، كالذم ٓترتب عمًٓ جذب اىتباي الهتعمهٓف 
ادة دافعٓتٍـ ىحك التعمـ.  كٓز

 مِ عىصر الحداثة كالجدة، حٓث تـ اعتهاد البرىاهج التدٓربْ لتكظٓؼ الحكسبة السحابٓة ع
بشكؿ غٓر هألكؼ لمهتعمهٓف، اٖهر الذم شد هف اىتباٌٍـ كرفع هف  تقدٓـ كؿ هٍارة

 هستكل تحصٓمٍـ.
  تركٓز البرىاهج التدٓربْ عمِ اٌٖداؼ التعمٓهٓة كاٖىشطة التْ تحقؽ ٌذي اٌٖداؼ، هها

عمِ هستكل تحصٓمٍـ فْ  جعؿ الهتعمهٓف ٓركزف عمٍٓا بالدرجة الكافٓة، كاىعكس ذلؾ
 اٚختبار آجابٓان.

  إف طٓرقة استخداـ استخداـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة، تعد طٓرقة ههتعة كسٍمة، جعمت
ذا ها أدم عمِ  هف السٍؿ ادة تحصٓؿ الهتعمهٓف.إلِ الهتعمهٓف فٍهٍا، ٌك  ٓز

 بحٓث أتٓحت الهتعمهٓفعمِ  ف طٓرقة استخداـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة طٓرقة جدٓدةإ .
تشكؽ إلِ الفرصة لكؿ هتعمـ بأف ٓستخدـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة بىفسً، هها أدم 

 البرىاهج التدٓربْ كاٌٚتهاـ بً.عمِ  اٚطٛعإلِ الهتعمهٓف 

ىتائج ٌذي الدراسة تدعـ ىتائج البحكث التْ ذكرت فْ اٖدبٓات ذات الصمة كالتْ قٓؿ فٍٓا أف 
( 2009سبٓؿ الهثاؿ. دراسة )الزغبْ،  ِٓة تثرم كتقدـ هزآا عدٓدة عمتطبٓقات الحكسبة السحاب

ر التعمٓـ كالتعمـ اٚلكتركىْ، كها إلِ كالتْ تكصمت  أٌهٓة استخداـ تقىٓة الحكسبة السحابٓة لتطٓك
فاعمٓة تطبٓقات إلِ  (Kop & Carroll,2011; Bocconi, et al, 2011)أشارت دراسة

لدل همٓات التفكٓر بصفة عاهة كالتفكٓر اٚبتكارم بصفة خاصة الحكسبة السحابٓة فْ تىهٓة ع
( عمِ فاعمٓة تطبٓقات الحكسبة السحابٓة فْ تىهٓة 2012الهتعمهٓف، كها أكدت دراسة )زكْ، 

أفراد العٓىة ىحك تطبٓقات الحكسبة السحابٓة، فٓها  لالتفكٓر اٚبتكارم، ككجكد اتجاي آجابْ لد
فاعمٓة إلِ كالتْ أشارت  (Lee,2008; Wu,2011)فؽ هع دراسة جاءت ىتٓجة ٌذي الدراسة لتت

 تطبٓقات الحكسبة السحابٓة فْ تىهٓة اٚتجاي ىحك الحكسبة السحابٓة.
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ٌل ٓ صف ال  ىاه  ال  ٓ  ْ  الفاعمٓ  فْ  ىهٓ  الهٍا ات االلك   ىٓ  " ٓىص عمِك  )ب(

 "ال عمٓهٓ  العهمٓ   فقًا لهع ل هاكجٓ ن ؟

 السؤاؿ تـ اختٓار الفرضٓة الرابعة كالتْ تىص عمِ:كلٙجابة عف 
فْ  ىهٓ  الهٍا ات االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  العهمٓ   فقًا   الفاعمٓ  ال ٓ صف ال  ىاه  ال  ٓ  ْ"

 "لهع ل هاكجٓ ن؟

قاـ الباحث بحساب قٓهة الكسب الهعدؿ لهاكجٓكف ٚختبار  ٓةالفرضي كلمتحقؽ هف صحة ٌذ
 ( ٓكضح ذلؾ.9كالجدكؿ )عهمْ الالهٍارات اٚلكتركىْ 

 (9ج  ل )
  ا  خ ام  ط ٓقات الح     ال حا ٓ  العهمٓ  قٓه  هاكجٓ ن الخ  ا  الهٍا ات االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  

هتكسط 
الدرجات 

 قبمٓان 
60.64 

هتكسط 
الدرجات 
 بعدٓان 

الىٍآة  27.83
 العظهْ

هعدؿ  75
 هاكجٓكف

0.79 

ك هعدؿ 0.79بار الهٍارات اٚلكتركىٓة العهمٓة ٌك )( أف هاكجٓكف ٚخت9ٓتضح هف الجدكؿ ) (، ٌك
( ْ (، هها ٓعىْ أف ٚستخداـ 0.6كسب أعمِ هف الحد اٖدىِ لىسبة الكسب الهعدؿ لهاكجٓكف ٌك

كبذلؾ ٓرفض  ،تطبٓقات الحكسبة السحابٓة فاعمٓة فْ تىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة العهمٓة
 حقٓ  الهٍا ات االلك   ىٓ  ال عمٓهٓ  العهمٓ   ه   ى ال ٓ صف الفرض الذم ٓىص عمِ:

  ا  خ ام  ط ٓقات الح     ال حا ٓ   فاعمٓ   فقًا لهع ل هاكجٓ ن؟

  ٓع ق  ال احث أن ال  ب فْ ذلك ق  ٓ جع إلْ:

 حٓث كفر  ،تفاعؿ الهتعمهٓف هع البرىاهج التدٓربْ كا٘لهاـ بالهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة
تكظٓؼ تطبٓقات الحكسبة  عمِعدٓد هف التطبٓقات التْ تساعد الهتعمهٓف البرىاهج ال

السحابٓة فْ التعمٓـ هها ساٌـ فْ اكتساب الهتعمهٓف الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة 
 كالتفاعؿ هعٍا كظٓفٓان هف خٛؿ البرىاهج التدٓربْ.

 الهمؿ أك الحرج، إعطاء فرصة لمهتعمهٓف ٘عادة التطبٓؽ هرات كهرات دكف أف ٓشعركا ب
بٓة أخرم حٓث تجرم هعظـ البراهج بطٓرقة  لمهتعمهٓف فْكقد ٚ ٓتاح ذلؾ  براهج تدٓر

 العرض.
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  عمِ  العرض الىظرم كالتطبٓؽ العهمْ لمهٍارات اٖهر الذم ٓسر عمِأف البرىاهج قائـ
 الهتعمهٓف ههارسة الهٍارة بشكؿ هتكاهؿ بشقٍٓا الىظرم كالعهمْ.

 ;Kop & Carroll,2011)( كدراسة2009دراسة هع كؿ هف دراسة )الزغبْ، كتتفؽ ىتائج ٌذا ال
Bocconi, et al, 2011)  ،ْ( كدراسة 2012كدراسة )زك(Lee,2008; Wu,2011)  كجهٓعٍا

 فاعمٓة تطبٓقات الحكسبة السحابٓة.إلِ أشار 

 ثاىًٓا: ال  صٓات:

 فان ال احث ٓ صْ  ها ٓمْ: ى ائ  ٌذا ال  ا  ، عمِفْ ض ء ها     فْ ال  ا    اع ها ًا 

 .تبىْ استخداـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة فْ التعمٓـ 
  اٚستفادة هف تطبٓقات الحكسبة السحابٓة لتجاكز الهشكٛت كالهعٓقات فْ عهمٓات التخٓزف

 كالىشر.
  بٓاف أٌهٓة استخداـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة.إلِ عقد كرش عهؿ تٍدؼ 
 بٓة ٖعضاء ٌٓئة التدٓرس بالجاهعات كالهدارس فْ كٓفٓة استخداـ  عقد دكرات تدٓر

 تطبٓقات الحكسبة السحابٓة.
 .ر الهختبرات كاٖجٍزة لٛستفادة هف تقىٓات الحكسبة السحابٓة  تطٓك

 ثالثًا: الهق  حات:

لقد شعر الباحث هف خٛؿ اجراءات الدراسة كىتائجٍا أف ٌىاؾ بعض الدراسات التْ ٓهكف 
ا هثؿ:  اجراٌؤ

 كالتكاصؿ لدل طمبة كمٓة  اٚتصاؿهٍارات بٓقات الحكسبة السحابٓة فْ تىهٓة أثر تط
 .تكىكلكجٓا الهعمكهات فْ الجاهعة ا٘سٛهٓة

 ٌات لدل هعمهْ التكىكلكجٓا فْ هحافظات أثر تطبٓقات الحكسبة السحابٓة فْ تىهٓة اٚتجا
 .غزة

  الحكسبة السحابٓة. عمِ استخداـ كتكظٓؼأثر براهج تدٓربٓة لمهعمهٓف أثىاء الخدهة 
  بٓة لكشؼ الهعٓقات العمهٓة كاٚدآرة كالبشٓرة التْ تقؼ أهاـ استخداـ أثر براهج تدٓر

 تطبٓقات الحكسبة السحابٓة فْ الجاهعات كالهدارس. 
  دراسة فاعمٓة البراهج القائهة عمِ الحكسبة السحابٓة لتىهٓة التحصٓؿ كالتفكٓر لدل الطمبة

 ختمفة.فْ الهباحث الدراسٓة اله
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 اله اجع

 القرآف الكٓرـ -
 الحدٓث الىبكم )ٓراض الصالحٓف( -

 :اله اجع الع  ٓ 
هصٓرة،  اٖىجمك هكتبة ،2 ط ،ال    ي الىف  عمم :(1980آهاؿ ) صادؽ، فؤاد؛ حطب، أبك -1

 .القاٌرة
 لم عمٓم ٓ ال     ٌٓئ  أعضاء   ظٓف فْ الج  ة هعآٓ (: 2011أبك خطكة، السٓد ) -2

بحث هقدـ إلِ الهؤتهر العربْ الدكلْ لضهاف جكدة التعمٓـ العالْ الهىعقد فْ ا لك   ىْ  
 جاهعة الزرقاء، اٖردف.

ْ فْ ضَء ة رىاه   درٓ ْ قائن عمِ ال صهٓن ال عمٓه( 2009أحهد )، أبَ سَٓرح -3
رسالة ، ىَلَجٓاْ ال كةاالح ٓاجات ال درٓ ٓ  ل ىهٓ   عض الهٍارات ال كىَلَجٓ  لدُ هعمه

 الجاهعة ا٘سٛهٓة بغزة.، هاجستٓر غٓر هىشَرة
 هٍا ات  عض الهحاكاة ل ىهٓ  أ م ب عمِ قائم  قىْ   ىاه  ":(2009) ٌاىْ السعكد، أبك -4

رسالة هاجستٓر  ". غ ة ال ا ع األ ا ْ الصف طم   ل ى العم م هىٍاج فْ الهع ف    اء ها
 غٓر هىشكرة، الجاهعة ا٘سٛهٓة، غزة.

 –ىشرٌا  –ا ةإى اجٍ –صهٓهٍا ة  :الهقررات ا لك رَىٓ (: 2009الغرٓب )ؿ، سهاعٓإ -5
 عالن الكتب. :القاٌرة،  قَٓهٍا – ط ٓقٍا 

اٖىجمك  هكتبة:القاٌرة ،6 ط .العقمٓ  الق  ات(: 1992)  صادؽ، أهاؿ ك أبك حطب، فؤاد -6
 .الهصٓرة

ىظ هْ ل ىهٓ  الهفآٌم العمهٓ    ىاه  هح  ب  ا  خ ام اله خل اله :(2008)البابا، سالـ  -7
، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، كمٓة التربٓة، الجاهعة  االح فاظ  ٍا ل ى طم   الصف العاش 

 ا٘سٛهٓة غزة، فمسطٓف.
 .العمهٓة دارالكتب :القاٌرة ،الج ال  ال عمٓم ا لك   ىْ ال عمٓم :(2007الحهٓد ) عبد بسٓكىْ، -8
اضٓات العم م  عمٓم أ الٓب(: 2001)عفاؼ  الكسكاىْ، ك أهؿ البكرم، -9  دار:عهاف ، الٓ 

 .كالتكٓزع كالىشر الفكر لمطباعة
أث  ا  خ ام   ىاه  هح  ب فْ  ىهٓ   عض هٍا ات   ٓ    :(2008البكرىك، ىرهٓف ) -10

، رسالة هاجستٓر، كمٓة التربٓة، ال كى ل جٓا ل ى الطال ات الهعمهات  الجاهع  ا   هٓ   غ ة
 هٓة، غزة.الجاهعة ا٘سٛ
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: هكتبة ضٓارل،املمهعم ٓث دح ا  ا   ىٓ  ر لك ا    دلها(: 2005) فِطهص درم،ولتا -11
 .دشرلا
اله اصفات الفىٓ   ال   ٓ   ل صهٓم الهح  ى ال عمٓهْ لمط ب (: 2013حاهد، هحهد ) -12

 م، جاهعة الهمؾ عبد العٓزز.الهعاقٓن  هعٓا فْ ال عمم ا لك   ن
فْ  الهعمهٓن الط ب  آ اء  خصائصً االف  اضْ ال اقع طأىها :(2002) الحصرل، أحهد -13

ة، الهجمد  القاٌر،التعمٓـ لتكىكلكجٓا الهصٓرة ، الجهعٓةىت ا ى   عمِ اله اح    اهجً  عض
 ، الكتاب اٖكؿ.12

  ىاه   قىْ ل ىهٓ  هٍا ة الع  ض العهمٓ  فْ   ٓ    :(2005حسف، هىٓر ) -14
 كمٓة التربٓة، الجاهعة ا٘سٛهٓة، غزة. ال كى ل جٓا ل ى الطال   الهعمه ،

ف: دار عها،ق ٓطل  ا ٓ ظرلىا ن ٓ مل عمٓا جٓاولو كى(: 2004) دوهحه دهحه،لحٓمةا -15
 .ةرلهسٓا
 .اٖردف الهفتكحة، الجاهعة ،2 ط ،ال  ٓ   ط   أ ا ٓات:(1997) الدٓف عمـ الخطٓب، -16
ل فاعمٓ  َال عمن أثر طرٓق ْ ال عمن  الَ ائط اله عددة ا(: 2007زٓىب )، خمٓفة -17

زة العرَض ة خدان أجٍةارات ا ةا لك رَىْ َ ال شاركْ ع ر ا ى رىت فْ اك  اب هٍ
 كمٓة البىات.، جاهعة عٓو شهس ،الضَئٓ  لمطال ات الهى  ات لكمٓ  ال ر ٓ  لم ىات

. أ ا ٓات الحا ب ألْ َ ط ٓقا ً فْ ال عمٓن(: 2006َآخرَو. )، أحهد ، دسَقْ -18
 الرٓاض: هكتبة الرشد.، لسعَدٓةالههمكة العربٓة ا

أث    ىاه  ل ىهٓ  ا   اك ال هعْ  ال ص ي عمِ ا   ع ا   :(1991الدٓاسطْ، شٓهاء ) -19
 ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، كمٓة التربٓة، جاهعة عٓف شهس، هصر.لمق اءة

 4 ط ، ط ٓقا ً ى ائجً،  ق ٓم أ الٓ ً، أ  ً، أٌ افً،"ال  ٓ  (: 1999) فكرم ٓراف، -20
 .الكتب عالـ:القاٌرة

 الهعم ها ٓ  هؤ ه ،ٓك ن أن ٓجب كها ا لك   ىْ ال عمٓم(: 2005الدٓف ) ضٓاء زاٌر، -21
 التعمٓـ هركز شهس، عٓف جاهعة ، ىه ٓ  ع  ٓ   ٓؤ  – الهف  ح لم عمٓم  الق  ة ال ىاف ٓ 

 .هصر،الهفتكح،أبٓرؿ
 ط ٓقات ال حب   ط ٓ  ىظام  عمٓم إلك   ىْ قائم عمِ  عض (:2012زكْ، هركة ) -22

. كمٓة التربٓة، الحا   ٓ  ل ىهٓ  ال فكٓ  اال  كا ي  اال جاي ىح  ال  اه  ال ْ  عهل كخ هات
 عٓف شهس.
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راىْ،  -23 ه ى  أثٓ   قىٓ  الح     ال حا ٓ  عمِ  اقع (: 2013كآخركف ) عهادالٌز
لعربٓة الههمكة ا، الهؤ  ات  الهك  ات فِ اال  فا ة هن الخ هات  ال ط ٓقات الهق ه 

 السعكدٓة.
 .الكتب عالـ القاٌرة، ،"ال     ىفٓذ فْ ال  ٓ   " ٓؤ  هٍا ات :(2001) حسف ٓزتكف، -24
، مل قٓٓ ا ق ٓطل  القضآا  ا مولهفٍا ىْ ر لك ا مل عمٓا(: 2005) نحس ،فوٓتز -25

 .بٓةرلمت لتٓةولص: دار اضٓارلا
 د.شالرة ػهكتب :الٓراض ، كى ل جٓا ال عمٓم  ال عمٓم ا لك   ىْ (:2004ػد )حهسالـ، أ -26
  ةدارس الحكَهٓةهعَقات  عمن الحا َب َ عمٓهً فْ اله :(2001ؿ )عاد، السرطاَّ -27

، ر هىشَرةػتٓر غٓػرسالة هاجس، فم طٓو هو َجٍ  ىظر الهعمهٓو َالطم  ل  هحافظات شها
 ىابمس.، جاهعة الىجاح الَطىٓة

ة م ا لك   ىْال عمم الخمٓط ال ط   الط ٓعْ لم عم(: 2006ف )حس، سٛهة -28 ، الهجمة التربٓك
 ر.ٓىآكب الكادم، العدد الثاىْ كالعشركف، جاهعة جىج، ٌاكبسالتربٓة كمٓة 

دار الخٓرجْ  :. الٓراض ط ٓقات الحا  ب فْ ال عمٓم :(2004سٛهة، عبد الحافظ ) -29
 لمىشر كالتكٓزع.

دار  :ضٓارلا ،مل عمٓا جٓاولولِ  كىإ لخده:(2008) دسع ،لٓادلكا ظلحافا دعب، سٛهة -30
 .ٓجْرلخا
داف، أهؿ -31 ال قىٓ  فْ ال عمٓم هق هات أ ا ٓ  لمطالب  :(2007؛ هبارز، هىاؿ )سٓك

 دار الفكر لمطباعة كالىشر كالتكٓزع. :. عهااف1. ط الهعمم
ٓؿ -32 عمِ    ا  ،ال عمٓهٓ  لألغ اض الكه ٓ      ىاه  إع ا :(1987كدكثرم ) سٓك

 .كالتكٓزع لمىشر العمهٓة لكتبا ، دارالج ٓ    الهعا الت االق  اىات
ا الهع ف  أ عٓ  فاعمٓ (: 2013)كآخركف شٓرؼ، كفاء  -33  ىظم  عم فْ ال حا ٓ     ٌ 

. الهؤتهر الدكلْ الثالث ال ع  ٓ  الع  ٓ  العمهْ  الههمك  ال حث   ىهٓ  االلك   ىْ ال عمٓم
 لمتعمـ ا٘لكتركىْ كالتعمٓـ عف بعد. الٓراض

 ي ىش ةل أن ق ال عمٓم ا لك   ىْ فْ اله ا   ال ع  ٓ  (: " 2002ز )فآالشٍرم،  -34
 .دار الهعرفة :"، الٓراضالقض انضعىا ل  ٌالقطا  

إهكاىٓ  ا  خ ام  قىٓ  الح     ال حا ٓ  فْ ال عمٓم (: 2013الشٓتْ، إٓىاس ) -35
. كرقة هقدهة إلِ الهؤتهر الدكلْ الثالث لمتعمـ ا٘لكتركىْ ا لك   ىْ فْ جاهع  القصٓم

 .فبرآر 7-4التعمٓـ عف بعد. الٓراض، ك 
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ْ ضَء ةت فةر ا ى رىة قَٓن جَدة الهقررات ا لك رَىٓ  ع (: 2009عهر )، الصعٓدّ -36
اٌج َطرق التدرٓس بكمٓة ػسن الهىػشَرة قػرسالة دكتَراي غٓر هى، هعآٓر ال صهٓن ال عمٓهْ

 جاهعة أن القرُ.، التربٓة
 اٖردف،-عهاف ،2 ،طإىجمٓ ي ع  ْ ال   ٓ   تال قىٓا هعجم(: 2000) اهلل عبد الصكفْ، -37

 .لمىشر دارالهسٓرة
، رسالة التربٓة. أٌ اف  طه حات    ٓ   فْ ال عمٓم ا لك   ىْ(: 2004الظفٓرم، فآز ) -38

 سمطىة عهاف، كزارة التربٓة كالتعمٓـ، العدد الرابع.
هعمهْ فاعمٓ    ىاه  هق  ح ل ىهٓ  هٍا ة ال  هج  ل ى  :(2007عابد، عطآا ) -39

 ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، الجاهعة ا٘سٛهٓة، غزة.ال كى ل جٓا  غ ة
ف، عها"، دار الٓازكرم العمهٓة، ة   ال عمٓم الهف  ح عةن عال عمٓم " :(2007رؽ )ار، طعاه -40

 .2007ردف، الطبعة العربٓة ٖا
 ات فاعمٓ    ىاه  الك   ىْ قائم عمِ ال ٓب ل ىهٓ  هٍا(: 2011العباسْ، هحهد ) -41

، هجمة كمٓة التربٓة، ط ب كمٓ  ال   ٓ  ى صهٓم  اى اج  عض أ  ات ال ق ٓم االلك   ىْ ل 
 .2011(، الجزء اٚكؿ، ٓىآر 75جاهعة الهىصكرة، العدد )

، كمٓة التربٓة ال كى ل جٓا  ه     اله  ق ل"ال اقع  الهأه ل (:2002عثهاف، ههدكح ) -42
 جاهعة الهمؾ سعكد، الٓراض.

دار  :اٌرةػالق، الطبعة اَٖلِ، ْة كىَلَجٓا ال عمن ا لك رَى(: 2008) ؿىبٓ، عزهْ -43
 الفكر العربْ.

  ا طا  ا طا  الفم فْ  ٓن ال عمٓم فْ ال كى ل جٓا   ال  ائل :(2003هحهد ) عسقكؿ، -44
 .غزة :آفاؽ هكتبة ،ال ط ٓقْ

 كمف  ح ب  Cloud Computing)الح     ال حا ٓ  )(: 2011عطا، أهٓرة ) -45
 هجمة التعمٓـ ا٘لكتركىْ، العدد السابع. -خ ام  آهال  أن ى  ح فْ فضاء ا ى  ىتاال  

حجم ال أثٓ   ا  خ اها ً فْ الكشف عن هص اقٓ  الى ائ  فْ  :(2000عفاىة، عزك ) -46
ة الفمسطٓىٓة، العدد الثالث، جهعٓة ال ح ث ال   ٓ   الىف ٓ  ، هجمة البحكث كالدراسات التربٓك

 .24التربكٓة الفمسطٓىٓة )بٓرسا(، صالبحكث كالدراسات 
فاعمٓ  ا   ا ٓجٓ  ال ا ة األىشط   ال فاع ت ال عمٓهٓ   :(2012عقؿ، هجدم ) -47

االلك   ىٓ  فْ  ىهٓ  هٍا ات  صهٓم عىاص  ال عمم  ه    عات ال عمم االلك   ىْ ل ى 
 ، رسالة دكتكراة، الجاهعة ا٘سٛهٓة، غزة.طال ات الجاهع  اال  هٓ 
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فْ  ىهٓ  هٍا ات  صهٓم األشكال  WebCTفاعمٓ    ىاه   :(2007جدم )عقؿ، ه -48
، رسالة اله ئٓ  الهح     ل ى طال ات كمٓ   كى ل جٓا الهعم هات  الجاهع  ا   هٓ 

 هاجستٓر، الجاهعة ا٘سٛهٓة، غزة.
 مولسىا رتهؤلمه ـدهق ثبح ،ىْ ر لك ا مل عمٓا  ٓجٓ ار  إ(: 2007) لربش ض،وع -49

 لضٓافة.دار ا :القاٌرة ،ىْكر٘لكتكا حولهفتا نلتعمٓا ظنلى تٓجْارٚستا طٓطخلثاىْ لمتا
دار  –، الطبعة اٖكلِ الحا  ب ال عمٓهْ   ط ٓقا ً ال   ٓ   :(2004عٓادات، ٓكسؼ ) -50

 الهسٓرة.
ب غٓ  ال قمٓ ي :ال عمم ا لك   ىْ(: 2003الغراب، إٓهاف ) -51 ، الهىظهة ه خل إلِ ال  ٓ 

 .دآرة، هصر، القاٌرةالعربٓة لمتىهٓة ا٘
الفكر لمطباعة  دار:عهاف .1 ط .ال عمٓم فْ الحا  ب ا  خ ام(: 2002الفار،ابرآٌـ ) -52
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 (1همح   قم )

 الح     ال حا ٓ  فْ ص   ٍا األ لٓ   ا لك   ىٓ  الخاص  هٍا اتالقائه  

 غزة – ا٘سٛهٓة الجاهعة

 العمٓا الدراسات كمٓة

 التعمٓـ تكىكلكجٓا /التدٓرس طرؽ ك الهىاٌج قسـ

 

 ........................................................... حفظً اهلل............السٓد /

 ،،،السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً

قائه  الهٍا ات ا لك   ىٓ  الخاص   الح     ال حا ٓ  اله ض ع /   

قعهحٓقـك الباحث /  ٓ  حاه  قٓ  بإجراء بحث بعىكاف ه  ٌ  : 

" فاعمٓ    ىاه    ٓ  ْ ل  ظٓف  ط ٓقات الح     ال حا ٓ  فْ  ىهٓ  الهٍا ات ا لك   ىٓ  
 ال عمٓهٓ  ل ى هعمهْ ال كى ل جٓا "

حٓث تتـ الدراسة عمِ هعمهْ التكىكلكجٓا لمهرحمة الثاىكٓة فْ عدد هف هدارس غزة لمحصكؿ عمِ 
التعمٓـ،  تكىكلكجٓا تدٓرس طرؽ ك هىاٌج ا٘سٛهٓة قسـ بالجاهعة التربٓة كمٓة ر هفدرجة الهاجستٓ

 الباحث ) استباىة تحكٓـ ( خاصة بأٌداؼ الدراسة. أعد الغرض لٍذا ك

 

ف كاف لسٓادتكـ أم هقترحات ٘ضافة أك تعدٓؿ  إف الباحث ٓتشرؼ بأخذ رأٓكـ فْ ٌذي اٚستباىة كا 
ا.فْ أم فقرة هف الفقرات ٓهكى  كـ ذكٌر

 
ل الشك  لح ن  عا ىكم   لكم جٓ 

 الباحث 

قع  ٓ  قٓ   هحه  ٌ 
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 ال قم األٌ اف هى هٓ  غٓ  هى هٓ 

 الهٍا ات األ ا ٓ 

ن الهمفات الهخ مف  فْ ال حا    أ  خٓ 

 1 أف ٓحهؿ الهعمـ البٓاىات الهختمفة عمِ السحابة  

 2 أف ٓشارؾ الهمفات الهرفكعة هع هستخدهٓف آخٓرف  

 3 أف ٓرسؿ رسائؿ إلكتركىٓة لمهستخدهٓف  

 4 أف ٓىزؿ بٓاىاتً فْ السحابة إلِ جٍازي الخاص  

 ب هعالج  ال ٓاىات ع   ال حا  

 5 أف ٓعالج الصكر الهختمفة عبر السحابة  

 6 أف ٓدرج همؼ صكتْ هع عرض أك صكر  

 7 أف ٓصهـ عرض تقدٓهْ كاهؿ بكاسطة تطبٓقات السحابة  

هقاطع فٓدٓك عمِ السحابة أف ٓىشئ    8 

 هٍا ات اال  خ ام

 ج إع ا  اخ  ا  إلك   ىْ لمطم   ع   ال حا  

 9 أف ٓصهـ فقرات اٚختبار ا٘لكتركىْ  

 10 أف ٓىكع فقرات اٚختبار ا٘لكتركىْ  

 11 أف ُٓحدِّث بٓاىات اٚختبار  

 12 أف ٓحدد تآرخ ككقت اٚختبار  

تصهٓـ إجابة اٚختبارأف ٓتعرؼ إلِ شركط     13 

 14 أف ٓشارؾ الهعمـ اٚختبار هع الهستخدهٓف  

 15 أف ٓقٓـ الهعمـ فقرات اٚختبار إلكتركىٓا  

شاركٍا هع الهستخدهٓف    16 أف ٓعرض الىتائج ٓك
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   إىشاء ه قع إلك   ىْ هجاىْ خاص

 17 أف ٓىشئ الهعمـ صفحة إلكتركىٓة بكاسطة تطبٓقات السحابة  

لهختمفة فْ الصفحة ا٘لكتركىٓة ف ٓدرج الهمفات اأ  
اٚختبارات (-العركض -الصكر)  

18 

 19 أف ٓىسؽ هكضكعات الصفحة ا٘لكتركىٓة  

ـ سىكم  -أف ٓضٓؼ أدكات هساعدة لمصفحة ) دردشة    تقٓك
ٓكتٓكب ( -  

20 

 21 أف ٓىشئ صفحات فرعٓة أخرل ) ارتباطات تشعبٓة (  

جكجؿ سآت كهكقع إلكتركىْ أف ٓرفع الصفحة عمِ    22 

أف ٓربط الصفحة بهكقع الٓكتٓكب كبالتالْ تضهٓف   
ات تعمٓهٓة  فٓدٌٓك

23 

 ٌة ٓ فاعل هع اله  خ هٓن

 24 أف ٓىشئ هجهكعات هستقمة بذاتٍا لمحكار  

 25 أف ٓستخدـ الهحادثة الصكتٓة كالكتابٓة هع الهستخدهٓف  

 26 أف ٓشارؾ الهمفات هع الهستخدهٓف  

أف ٓقدـ اجابات ٚستفسارات الهستخدهٓف فْ الهمفات   
 الهختمفة

27 

 28 ٓستخدـ السبكرة التفاعمٓة هع الهستخدهٓف لعرض الهعمكهات  

 29 ٓستقبؿ الهعمكهات كالهٛحظات هف خٛؿ السبكرة التفاعمٓة  

 30 ٓقدـ الردكد عمِ الهعمكهات هف خٛؿ السبكرة التفاعمٓة  
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 (2قم )همح    

 فْ ص   ٍا الىٍائٓ قائه  الهٍا ات ا لك   ىٓ  الخاص   الح     ال حا ٓ  

 

 غزة – ا٘سٛهٓة الجاهعة

 العمٓا الدراسات كمٓة

 التعمٓـ تكىكلكجٓا /التدٓرس طرؽ ك الهىاٌج قسـ

 

 فظً اهلل.......................................... ح..................................السٓد /

 ،،،السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً

 

قائه  الهٍا ات ا لك   ىٓ  الخاص   الح     ال حا ٓ اله ض ع /   

قعٓقـك الباحث /  ٓ  حاه  قٓ  بإجراء بحث بعىكاف هحه  ٌ  : 

" فاعمٓ    ىاه    ٓ  ْ ل  ظٓف  ط ٓقات الح     ال حا ٓ  فْ  ىهٓ  الهٍا ات ا لك   ىٓ  
ل ى هعمهْ ال كى ل جٓا "ال عمٓهٓ    

حٓث تتـ الدراسة عمِ هعمهْ التكىكلكجٓا لمهرحمة الثاىكٓة فْ عدد هف هدارس غزة لمحصكؿ عمِ 
التعمٓـ،  تكىكلكجٓا تدٓرس طرؽ ك هىاٌج ا٘سٛهٓة قسـ بالجاهعة التربٓة كمٓة درجة الهاجستٓر هف

 لدراسة.الباحث ) استباىة تحكٓـ ( خاصة بأٌداؼ ا أعد الغرض لٍذا ك

 

ف كاف لسٓادتكـ أم هقترحات ٘ضافة أك تعدٓؿ  إف الباحث ٓتشرؼ بأخذ رأٓكـ فْ ٌذي اٚستباىة كا 
ا.  فْ أم فقرة هف الفقرات ٓهكىكـ ذكٌر
ل الشك  لح ن  عا ىكم   لكم جٓ 

 الباحث 
قع  ٓ  قٓ   هحه  ٌ 
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 ال قم األٌ اف هى هٓ  غٓ  هى هٓ 

 

ن  الهشا ك   أ هٍا ات ال خٓ 

ٓف الهمفات فْ السحابة ا٘لكتركىٓةتخز     1 

 2 هشاركة الهمفات الهرفكعة هع هستخدهٓف آخٓرف  

 3 إرساؿ رسائؿ إلكتركىٓة لمهستخدهٓف  

 4 تىٓزؿ البٓاىات هف السحابة لجٍازي الخاص  

 ب هٍا ات ال حٓ    ال ع ٓل عمِ الهمفات

 5 ٓعالج الصكر الهختمفة عبر السحابة  

دٓهْ كاهؿ بكاسطة تطبٓقات السحابةٓصهـ عرض تق    6 

 7 ٓىشئ هقاطع فٓدٓك عمِ السحابة  

 

 ج هٍا ات ال ق ٓم ا لك   ىْ

 8 ٓصهـ فقرات اٚختبار ا٘لكتركىْ  

 9 ٓىكع فقرات اٚختبار ا٘لكتركىْ  

 10 ٓضبط خصائص البىد اٚختبارم الكاحد  

 11 ٓشارؾ الهعمـ اٚختبار هع الهستخدهٓف  

 12 ٓقٓـ الهعمـ فقرات اٚختبار إلكتركىٓا  

شاركٍا هع الهستخدهٓف    13 ٓعرض الىتائج ٓك

   هٍا ات الىش  ا لك   ىْ

 14 ٓىشئ الهعمـ صفحة إلكتركىٓة بكاسطة تطبٓقات السحابة  

 15 -ٓدرج الهمفات الهختمفة فْ الصفحة ا٘لكتركىٓة ) الصكر  
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(اٚختبارات-العركض  

عات الصفحة ا٘لكتركىٓةٓىسؽ هكضك     16 

ـ سىكم  -ة ) دردشة ٓضٓؼ أدكات هساعدة لمصفح    -تقٓك
(ٓكتٓكب  

17 

 18 ٓىشئ صفحات فرعٓة أخرل ) ارتباطات تشعبٓة (  

 19 ٓرفع الصفحة عمِ جكجؿ سآت كهكقع إلكتركىْ  

 20 ٓربط الصفحة بهكقع الٓكتٓكب   

 ٌة هٍا ات ال  اصل ا لك   ىْ

جهكعات هستقمة بذاتٍا لمحكارٓىشئ ه    21 

 22 ٓستخدـ الهحادثة الصكتٓة كالكتابٓة هع الهستخدهٓف  

 23 ٓشارؾ الهمفات هع الهستخدهٓف  

 24 ٓقدـ اجابات ٚستفسارات الهستخدهٓف فْ الهمفات الهختمفة  

ٓستخدـ السبكرة التفاعمٓة هع الهستخدهٓف لعرض   
 الهعمكهات

25 
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 (3م )همح   ق
  ال  خ ام الح     ال حا ٓ  فْ  ىهٓ  الهٍا ات ا لك   ىٓ  ال عمٓهٓ اخ  ا  الجاىب الهع فْ 

  قٓق  ( 30ال هن )  
...........................:.التخصص ...........................................:.اسـ الهعمـ  

 :عٓ  ي الهعمم
جاىػػب الهعرفػػْ ٚسػػتخداـ تطبٓقػػات الحكسػػبة السػػحابٓة إلٓػػؾ اٚختبػػار التػػالْ كالػػذم ٓعػػالج ال -

Cloud Computing . 
 

( سؤاٚ تبدأ بأسئمة الصػح كالخطػأ ثػـ أسػئمة اٚختٓػار هػف هتعػدد  34ٓتككف اٚختبار هف )  -
ثػػػـ اىقػػػؿ  ،ضػػػع دائػػػرة حػػػكؿ رقػػػـ ا٘جابػػػة الصػػػحٓحة ،التػػػْ تتفػػػرع ٖربػػػع خٓػػػارات لكػػػؿ فقػػػرة
 آة اٚختبار.اٚجابات إلِ الجدكؿ الهرفؽ فْ بد

     ضع  ه  ا جا   الصحٓح  هقا ل كل  ؤال ل ٓك ج  لٓن  أ قام األ ئم   ا جا ات : أن 
 :ج  ل إجا ات أ ئم  الصح  الخطأ

 قم 
 ال ؤال

 ه  
 ا جا  

 قم 
 ال ؤال

 ه  
 ا جا  

 قم 
 ال ؤال

 ه  
 ا جا  

 قم 
 ال ؤال

 ه  
 ا جا  

1  3  5  7  
2  4  6  8  

 
 : جا ات أ ئم  االخ ٓا  هن ه ع  ج  ل 
 قم 
 ال ؤال

 ه  
 ا جا  

 قم 
 ال ؤال

 ه  
 ا جا  

 قم 
 ال ؤال

 ه  
 ا جا  

 قم 
 ال ؤال

 ه  
 ا جا  

 قم 
 ال ؤال

 ه  
 ا جا  

1  7  13  19  25  
2  8  14  20  26  
3  9  15  21  
4  10  16  22  
5  11  17  23  
6  12  18  24  
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 : األ ئم

 :ضع ع ه  صح أ  ع ه  خطأ أهام ها ٓمْ

تتٓح خدهات سحابة جكجؿ إىشاء هكقع إلكتركىْ خاص بهبمغ رهزم كاشتراؾ شٍرم  -1
 ( ) هجاىْ

 ( ) ٓهكف لمهستخدـ تىسٓؽ الهكقع ا٘لكتركىْ كالتعدٓؿ عمًٓ كمها احتاج لذلؾ -2

ضافة سكربتا HTMLتسهح لؾ بتعدٓؿ ككد  Google Siteخدهة  -3  ( ت هتقدهة )كا 

 ( ) ٚ ٓهكف إضافة دردشة ضهف خدهات هكقع جكجؿ الهجاىْ -4

هكف إضافة ركابط  -5 تتٓح خدهة هكاقع جكجؿ تصهٓـ هكقع هف صفحة كاحدة فقط ٓك
 ( لصفحات أخرل )

 ( عىد رفع الهكقع عمِ اٚىترىت فإف الهكقع سٓتـ حفظً عمِ السحابة هباشرة ) -6

ا )با٘هكاف ىشر الهكقع ا٘ -7  ( لكتركىْ عمِ اٚىترىت أك جعمً سٓر

 ( ) YouTubeهكقع خدهة هكاقع جكجؿ ٚ تدعـ إضافة فٓدٓك هف  -8

 
 ضع  ائ ة ح ل ا جا   الصحٓح  لكل هن الجهل أ ٓ : 

ن ال ٓاىات عمِ ال حا   ا لك   ىٓ  -1  :الخط ات ال  ه  ل خٓ 
 ىسخ الهمؼ كلصقً فْ السحابة هباشرة - أ

 عمِ سطح الهكتب Google Driveفْ هجمد  ىسخ الهمؼ كلصقً  - ب
 تحهٓؿ الهمؼ هف صفحة السحابة هباشرة  - ج
 هعا ب ك ج  - د

 
 : ظٓف  ال حا   ا لك   ىٓ   -2
 تخٓزف الهمفات - أ

 هشاركة الهمفات  - ب
 هعالجة البٓاىات  - ج
 هعا أ ك ب  - د
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ن ٓهكن  -3  :عى  هشا ك  الهمفات هع أخٓ 
 هشاركة همؼ كاحد فقط لهستخدـ كاحد كؿ هرة - أ

 عدة همفات لشخص كاحد كؿ هرة هشاركة  - ب
 هشاركة همؼ كاحد فقط لعدة هستخدهٓف كؿ هرة - ج
 هشاركة عدة همفات لعدة هستخدهٓف كؿ هرة - د

 
 :ٓهكن هشا ك  الهمفات الهخ مف  هع  -4
 هستخدـ كاحد بهفردي - أ

 عدة هستخدهٓف هعا  - ب
تر  - ج  هجهكعات هكاقع التكاصؿ اٚجتهاعْ كالفٓس بكؾ كجكجؿ بمس كتٓك
 يجهٓع ها سبؽ ذكر   - د

 
 :ٓهكن ال الْ Google Drive حا  هن خ ل  -5
 إرساؿ همؼ كرسالة إلكتركىٓة لهجهكعة هستخدهٓف - أ

 هشاركة همؼ هع هجهكعة هستخدهٓف عف طٓرؽ رابط كاحد  - ب
 إرساؿ عدة همفات كرسالة إلكتركىٓة كاحدة لهجهكعة هستخدهٓف  - ج
 هعا أ ك ب  - د

 
الهمفات ٓهكن هن عمِ  طح الهك ب    Google Driveعى  فق  أ  حذف هجم   -6

 :ا   جاعً  الىق  عمِ أٓق ى 
 

  - أ
-ب

 

-ج

 

-د
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 :عى  حذف همف هن عمِ ال حا   -7
 كالعكس صحٓح Google Driveٓبقِ الهمؼ فْ هجمد  - أ

 كالعكس غٓر صحٓح Google Driveٓبقِ الهمؼ فْ هجمد   - ب
 كالعكس صحٓح Google Driveٓحذؼ الهمؼ تمقائٓا هف هجمد   - ج
 كالعكس غٓر صحٓح Google Driveهجمد  ٓحذؼ الهمؼ تمقائٓا هف  - د

 

 :ٓ م هعالج  الص   ع   ال حا     ا ط   ط ٓ  -8
 Adobe Photoshop - أ

  Image Ready  - ب
 CorelDraw  - ج
  Pixlr Editor  - د

 
ق  لعهل ع ض  ق ٓهْ  -9   هشا ك ً هع اله  خ هٓن:أ ٍل طٓ 
عهؿ العرض ثـ رفعً عمِ السحابة عمِ الحاسب ثـ  PowerPointتصطٓب برىاهج  - أ

 ـ هشاركتً هع الهستخدهٓف ث
ىضغط عمِ أٓقكىة إىشاء ثـ عرض تقدٓهْ ثـ عهؿ العرض ثـ هشاركتً هع   - ب

 الهستخدهٓف
 ثـ عهؿ العرض ثـ هشاركتً هع الهستخدهٓف ثـ ىهكذجىضغط عمِ أٓقكىة إىشاء   - ج
 هعا ب ك ج  - د

 
 :ٓ م عهل هقاطع الفٓ ٓ  عمِ ال حا     ا ط   ط ٓ  -10
 MovieMaker - أ

  Wevideo  - ب
  Vedio Animation - ج
  RealtimeBoard  - د
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 : ظٓف  ىهاذج ج جل -11
 عهؿ عركض تقدٓهٓة - أ

 عهؿ إختبارات إلكتركىٓة  - ب
 عهؿ همفات فٓدٓك قصٓرة  - ت
 إىشاء همفات ىصٓة هتعددة  - ث
 
 أقص   أفضل الط   لعهل ا   اى  إلك   ىٓ    عهٓهٍا: -12
 عهؿ اٚستباىة عمِ برىاهج الككرد ثـ إرسالٍا لمهستخدهٓف بالهشاركة - أ

رسالً بالبٓرد ا٘لكتركىْ لمهستخدهٓف  - ب  عهؿ اٚستباىة بكاسطة عركض جكجؿ كا 
 عهؿ اٚستباىة بكاسطة ىهاذج جكجؿ ثـ بث الرابط عبر هكاقع التكاصؿ اٚجتهاعْ  - ت
عهؿ اٚستباىة بكاسطة هستىدات جكجؿ ثـ بث الرابط عبر هكاقع التكاصؿ  - ث

 اٚجتهاعْ
 

 : ا  ا لك   ىْ   ا ط  أٓق ى ٓهكن لمهعمم أن ٓى ع  ٓن فق ات االخ  -13

 -أ
-ب

 
 -ج

لٓس هها  -د
 سبؽ

 :" ٓض ط خصائص ال ى  االخ  ا ي "  عىْ – 14

 تىسٓؽ الفقرة هف ىاحٓة الحجـ كالمكف - أ
 تىسٓؽ الفقرة هف ىاحٓة الهكضع كالترتٓب  - ب
 إضافة شركط هحددة لٙجابة  - ت
 ترتٓب اٖسئمة هف السٍؿ لمصعب  - ث

 
 :ط لم ى  االخ  ا ي ٌْاأل ئم  ال ْ ٓضاف لٍا ض  -15
 اٖسئمة الهقالٓة  - أ

 أسئمة الخٓارات الهتعددة  - ب
 أسئمة الشبكة  - ج
 ب ك ج هعا  - د
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 :ٓهكن هشا ك  االخ  ا  هع اله  خ هٓن   ا ط  -16
 ٓرسؿ اٚختبار لمهستخدهٓف بكاسطة البٓرد ا٘لكتركىْ عمِ شكؿ رابط - أ

 صؿ ٓشارؾ اٚختبار هع هجهكعات هحددة أك ٓتـ بثً عمِ هكاقع التكا  - ب
 عرض اٚختبار عمِ هكقع شخصْ بشكؿ هباشر  - ت
 جهٓع هاسبؽ  - ث

 
 :ٓهكن  قٓٓم االخ  ا  إلك   ىٓا   ا ط  أ اة -17
 Analyzing Tool - أ

  Flubaroo  - ب
  Test Solution  - ج
  BITSAT  - د
ع   جات اله  خ هٓن عن طٓ  -18  :عى  االى ٍاء هن  قٓٓم االخ  ا  ٓ م   ٓ 
 درجتً فْ هربع خاصٓدخؿ الهستخدـ لٛختبار الذم قدهً فٓجد  - أ

 ٚ ٓكجد إهكاىٓة لعرض الدرجات ٖىٍا لٓست هف ضهف تطبٓقات السحابة - ب
 ثـ ٓشاركٍا هع الهستخدهٓف  Excelٓسجؿ الهعمـ الدرجات بكاسطة برىاهج  - ت
 بشكؿ تمقائْ ثـ ٓتـ هشاركتٍا هع الهستخدهٓف Excelتحفظ الدرجات عبر برىاهج   - ث

 
 :فإىىا ىصل لصفح  /https://sites.google.comعى  الضغط عمِ ال ا ط  -19

 خدهة جكجؿ السحابٓة - أ
 خدهة جكجؿ لتصفح الهكاقع - ب
 خدهة جكجؿ ٘ىشاء الهكاقع - ج
 خدهة جكجؿ لبرهجة الهكاقع - د

 
 :ٓهكن لمه  خ م إىشاء ه قع إلك   ىْ هجاىْ   ا ط   ط ٓ  -20
 ىهاذج جكجؿ - أ

 هستىدات جكجؿ  - ب
 عركض جكجؿ  - ج
 لٓس هها سبؽ  - د

https://sites.google.com/
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 :ٓهكن لمه  خ م أن ٓ  ج فْ اله قع ا لك   ىْ -21
 صكر كعركض تقدٓهٓة - أ

 اختبارات كاستباىات إلكتركىٓة  - ب
 همفات فٓدٓك   - ت
 جهٓع ها ذكر  - ث
 
 :ٓ م اىشاء هجه عات لمح ا   ٓن اله  خ هٓن   ا ط  -22
 الهاسىجر - أ

 جكجؿ بمس  - ب
 جكجؿ درآؼ - ت
تر - ث  هكقع تٓك

 
ن ال حا ْ  م  اصل االج هاعْلٓ هٓ   أىً أح   ط ٓقات ج جل  -23 ٓ  عم ال خٓ 

 : الهشا ك 
 Facebook - أ

 Google Drive - ب
 + Google - ت
 Sitegoogle - ث

 
 :أح   ط ٓقات ج جل لمهحا ثات الف ٓ    ٓن اله  خ هٓن -24
 Vedio Talk - أ

 Google Speaker - ب
 Hangouts - ت
 VedioSpace - ث
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  ظٓف  ٌذي األٓق ى  فْ جهٓع ه  ى ات ج جل -25
 

 اخؿ الهستىدالتعمٓؽ الهباشر د - أ
 التعمٓؽ عمِ الهمؼ فْ هكاقع التكاصؿ اٚجتهاعْ - ب
 عرض استفسارات الهستخدهٓف الخاصة بالهستىد كتقدٓـ الحؿ - ت
 هعا أ ك ج  - ث

 
 :هن  ط ٓقات ال    ة ال فاعمٓ  لع   هن اله  خ هٓن عن  ع  -26
  DirectBoard - أ

 RealtimeBoard - ب
  Vedio Animation - ح
 لٓس هها سبؽ - خ

 

 –اىتٍت اٖسئمة  -
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 (4همح   قم )

 اخ  ا  الجاىب ال ط ٓقْ ال  خ ام  ط ٓقات الح     ال حا ٓ 

 ال هن )  اع ٓن ( اخ  ا  الجاىب ال ط ٓقْ ال  خ ام  ط ٓقات الح     ال حا ٓ 

 :عٓ  ي الهعمم

كهف ثـ قـ بإىشاء هجمدات  ،ىرجك هىؾ إىشاء هجمد عمِ سطح الهكتب كسهًٓ باسهؾ -
ثـ خزف إجابة كؿ سؤاؿ هف اٖسئمة فْ الهجمد  ،بعدد اٖسئمة التالٓةداخؿ الهجمد اٖصمْ 

 ..باسـ السؤاؿ داخؿ الهجمد اٖصمْ الهسهِ باسهؾ الشخصْ

 
 :ال ؤال األ ل

كارفع عمٍٓا عدد هف الهستىدات كالصكر  Google Driveأىشئ سحابتؾ الخاصة عمِ  -
 printثـ اعهؿ " ،كصىفٍـ فْ هجمدات خاصة كؿ هجمد لً لكف ٓختمؼ عف أخر

screen.لمشاشة كاحفظ الصكرة فْ هجمد ا٘جابة الخاص بالسؤاؿ " 

 

 :ال ؤال الثاىْ

: شارؾ أم همؼ عىدؾ عمِ السحابة هع البٓرد ا٘لكتركىْ التالْ -
arsalanps@gmail.com ة كأرسؿ لً همؼ آخر عمِ البٓرد ا٘لكتركىْ كرسال

 إلكتركىٓة.

 
 :ال ؤال الثالث

 3صهـ عرض تقدٓهْ قصٓر عمِ السحابة بدكف استخداـ براهج اٖكفٓس هككف هف  -
 .سٛٓدات ٓحتكم عمِ ىص كصكر هعالجة بكساطة تطبٓقات السحابة

 

 

 

mailto:arsalanps@gmail.com
mailto:arsalanps@gmail.com
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 :ال ؤال ال ا ع

أىشئ هقطع فٓدٓك قصٓر باستخداـ تطبٓقات السحابة ا٘لكتركىٓة هف عدة ثكاىْ كاحفظً  -
 مد ا٘جابة الخاص بً.فْ هج

 :ال ؤال الخاه 

أسئمة كأجب عىً هرتٓف ثـ قكهً  3صهـ اختبار إلكتركىْ قصٓر عمِ السحابة هككف هف  -
 إلكتركىٓا ثـ احفظً فْ الهجمد الخاص با٘جابة.

 

 :ال ؤال ال ا  

صهـ هكقع إلكتركىْ بسٓط كارفعً عمِ جكجؿ كضع رابطً فْ همؼ هفكرة كاحفظً فْ 
 ص با٘جابة.الهجمد الخا

 

  :ال ؤال ال ا ع

كضـ إلٍٓا عدد هف الهعمهٓف الزهٛء ثـ  +Googleأىشئ هجهكعات حكآرة عمِ تطبٓؽ  -
 أضؼ البٓرد السابؽ هف ضهف الهجهكعة كاحفظ صكرة لمشاشة فْ الهجمد الخاص.

 

 
 اى ٍت األ ئم 
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 (5همح   قم )

 ٓمٓ طاق   ق

 

 

 

 غزة – ا٘سٛهٓة الجاهعة

 العمٓا راساتالد كمٓة

 التعمٓـ تكىكلكجٓا /التدٓرس طرؽ ك الهىاٌج قسـ

 

 

 

 

  طاق   قٓم

 

 إعداد الباحث
قع ٓ  حاه  قٓ   هحه  ٌ 

 

 تحت إشراؼ

    هحه   مٓهان أ   شقٓ 

 
 

 

ـ2013 -ٌػ  1434  
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   ج  
 هىخفظ 

   ج  
 ه   ط 

   ج  
ال  الهٍا ات ه  فع 

 قم
  
ن  الهشا ك    أ هٍا ات ال خٓ 
خٓزف الهمفات فْ السحابة ا٘لكتركىٓةت     1 
هشاركة الهمفات الهرفكعة هع هستخدهٓف    

 آخٓرف
2 

 3 إرساؿ رسائؿ إلكتركىٓة لمهستخدهٓف   
 4 تىٓزؿ البٓاىات هف السحابة لجٍازي الخاص   
 ب هٍا ات ال حٓ    ال ع ٓل عمِ الهمفات 
 5 ٓعالج الصكر الهختمفة عبر السحابة   
ـ عرض تقدٓهْ كاهؿ بكاسطة تطبٓقات ٓصه   

 السحابة
6 

 7 ٓىشئ هقاطع فٓدٓك عمِ السحابة   
  
 ج هٍا ات ال ق ٓم ا لك   ىْ 
 8 ٓصهـ فقرات اٚختبار ا٘لكتركىْ   
 9 ٓىكع فقرات اٚختبار ا٘لكتركىْ   
 10 ٓضبط خصائص البىد اٚختبارم الكاحد   
لهستخدهٓفٓشارؾ الهعمـ اٚختبار هع ا     11 
 12 ٓقٓـ الهعمـ فقرات اٚختبار إلكتركىٓا   
شاركٍا هع الهستخدهٓف     13 ٓعرض الىتائج ٓك
   هٍا ات الىش  ا لك   ىْ 
ٓىشئ الهعمـ صفحة إلكتركىٓة بكاسطة    

 تطبٓقات السحابة
14 

 
  

ٓدرج الهمفات الهختمفة فْ الصفحة 
-العركض -كىٓة ) الصكرا٘لكتر 
(راتاٚختبا  

15 
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 16 ٓىسؽ هكضكعات الصفحة ا٘لكتركىٓة   
 -حة ) دردشة ٓضٓؼ أدكات هساعدة لمصف   

ـ سىكم  ( ٓكتٓك -تقٓك  
17 

ٓىشئ صفحات فرعٓة أخرل ) ارتباطات    
 تشعبٓة (

18 

ٓرفع الصفحة عمِ جكجؿ سآت كهكقع    
 إلكتركىْ

19 

 20 ٓربط الصفحة بهكقع الٓكتٓكب    
صل ا لك   ىْهٍا ات ال  ا   ٌة 
 21 ٓىشئ هجهكعات هستقمة بذاتٍا لمحكار   
ٓستخدـ الهحادثة الصكتٓة كالكتابٓة هع    

 الهستخدهٓف
22 

 23 ٓشارؾ الهمفات هع الهستخدهٓف   
ٓقدـ اجابات ٚستفسارات الهستخدهٓف فْ    

 الهمفات الهختمفة
24 

ٓستخدـ السبكرة التفاعمٓة هع الهستخدهٓف    
الهعمكهات لعرض  

25 
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 (6همح   قم )
   ٍٓل هٍه  طالب هاج  ٓ 
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 (7همح   قم )
   ٍٓل هٍه  ا  خ ام هخ   ات الحا  ب
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 (8همح   قم )

 الهحكهٓن أل  ات ال  ا  قائه  

 

 العهل ال خصص اال م م

أ.د. هحهد عبد الفتاح  1
 عسقكؿ

 الجاهعة ا٘سٛهٓة الهىاٌج كتكىكلكجٓا تعمٓـ

 الجاهعة ا٘سٛهٓة الهىاٌج كتكىكلكجٓا تعمٓـ د. هحهد فؤاد أبك عكدة 2

 الجاهعة ا٘سٛهٓة الهىاٌج كتكىكلكجٓا تعمٓـ د. هجدم سعٓد عقؿ 3

 الجاهعة ا٘سٛهٓة الهىاٌج كتكىكلكجٓا تعمٓـ الرىتٓسْهحهد د. هحهكد  4

 سٛهٓةالجاهعة ا٘ الهىاٌج كتكىكلكجٓا تعمٓـ د. أدٌـ حسف البعمكجْ 5

 الجاهعة ا٘سٛهٓة الهىاٌج كتكىكلكجٓا تعمٓـ هىٓر حسفد. 6

 جاهعة اٖقصِ الهىاٌج كتكىكلكجٓا تعمٓـ د. حسف ربحْ هٍدم 7

 جاهعة اٖقصِ الهىاٌج كتكىكلكجٓا تعمٓـ د. فؤاد عٓاد 8

 كزارة التربٓة كالتعمٓـ الهىاٌج كتكىكلكجٓا تعمٓـ أبك سعدةعمِ  د. 9

 كزارة التربٓة كالتعمٓـ الهىاٌج كتكىكلكجٓا تعمٓـ كد العكمكؾأٓهف هحه . أ 10
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 (9همح   قم )

 كشف  أ هاء هعمهْ ال كى ل جٓا )عٓى  ال  ا  (
 م   اال م

 1 أحهد سمٓهاف سمطاف
 2 أحهد فٓصؿ أبك عبادة
 3 أساهة هحهد سمهاف
 4 كلٓد هحهد أبك حساف
 5 تكفٓؽ ٓزاد عفاىة
بدالعاؿحاتـ هحهد عمِ ع  6 

 7 حساـ رفٓؽ الهدٌكف
 8 خالد ٓكسؼ عٓد

 9 شٓرؼ هحهد أبك حسٓف
 10 عبد الهىعـ ابرآٌـ الهدٌكف

 11 عٛء سهٓر خطاب
سعٓد الٍباش ْعم  12 

 13 هحهد حسف أبكرحهة
 14 هحهد خهٓس عبداهلل
 15 هحهد سمٓهاف سكر

اد أبك دغٓـ  16 هحهد ٓز
 17 هحهد عبد اهلل هسمـ

أحهد سهكرهعتصـ   18 
 19 هحهكدعبد الهجٓدأبكىدم

 20 كساـ هحهد ىكاس
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 (10همح   قم )

 ال  ىاه  ال  ٓ  ْ

 ال  ىاه  ال  ٓ  ْ ل  ظٓف  ط ٓقات الح     ال حا ٓ 

قاـ الباحث فْ ٌذي الدراسة ببىاء البرىاهج التدٓربْ كفؽ عدة خطكات تـ هف خٛلٍا تحدٓد 
الذم ٓحقؽ  ٓة كأٌداؼ البرىاهج ككذلؾ الهحتكلٓاجات التدٓربهىطمقات البرىاهج كتحدٓد اٚحت

ـ الهىاسبة، كذلؾ تبعان  اٌٖداؼ كاٖىشطة التعمٓهٓة الهستخدهة لتىفٓذ البرىاهج، ككذلؾ أسالٓب التقٓك
 لمخطكات التالٓة:

  ح ٓ  الهىطمقات الفكٓ   لم  ىاه : -1

عدادٌا لعصر العك  لهة ٓعتبر هف أٌـ هحددات التىهٓة ٚشؾ فْ أف استثهار الهكارد البشٓرة كا 
شٍد العالـ أف ثكرة ٌائمة فْ ىظـ الهعمكهات كاٚتصاٚت أدت  تغٓرات كبٓرة فْ إلِ كالتقدـ، ٓك

 ىهط الحٓاة البشٓرة كاستخدهت هفآٌـ جدٓدة كاتسعت الهعرفة بشكؿ لـ ٓكف هتكقع هف قبؿ.

تمحؽ بركب التكىكلكجٓا ٖىً هف أٌـ لذلؾ كاف ٚبد لكافة القطاعات كفْ هقدهتٍا التعمٓـ أف 
ؤثرعمِ  الصىاعات التْ تؤثر ىتاجٍا ٓك تقدـ دكؿ العالـ كمٍا، كهف ضهف عمِ  هكارد الدكؿ كا 

اٌٖداؼ الهرجكة ٌْ إلِ هكهٛت الهحاكر التْ تجعؿ هف التعمٓـ هىظكهة هتكاهمة لمكصكؿ 
 الكسائط الهتعددة.

العمهْ، حٓث  هحتكلالعمـ أك العمِ  ٓع الهحاكر سكاءجهعمِ  فممكسائط الهتعددة دكر فعاؿ كهؤثر
الصكرة الهرئٓة كالكمهة الهسهكعة كالرسكـ ثٛثٓة اٖبعاد عمِ  تكضٓحً كتسٍٓمً باحتكائٍاإلِ تؤدم 

 الهقرر. هحتكلككذلؾ التفاعؿ كسٍكلة التىقؿ بٓف 

فقط داخؿ جدراف  كتتٓح لمطالب تىاكؿ الهعمكهة كٓفها شاء كفْ أم هكاف بحٓث ٚ تكف هتكفرة
 الهؤسسة التعمٓهٓة فقط بؿ كخارجٍا أٓضا.

كلذلؾ أصبح ٚستخداـ التقىٓات الحدٓثة دكر فْ التعمٓـ كضركرة همحة لتدعٓـ هحاكر التعمٓـ 
ؿ الطٛب  باحثٓف عف الهعمكهة فْ عصر الهعمكهاتٓة ٚ هتمقىٓف كذلؾ إلِ الرئٓسٓة، كهىٍا تحٓك

 الهستقبؿ. لهكاجٍة هتطمبات العصر كتحدٓات
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 ٓ  ى  ال  ىاه  عمِ األ   ال الٓ :

تكظٓؼ الهستحدثات التكىكلكجٓة فْ العهمٓة التربكٓة التعمٓهٓة كتكظٓؼ كافة الكسائط فْ  -
ـ. ر عهمٓة التقٓك  تطٓك

ٚن هف  - ـ الشاهؿ كاٖصٓؿ بد استخداـ تطبٓقات الحكسبة السحابٓة كأحد أدكات التقٓك
 استخداـ اٖدكات التقمٓدٓة.

 طمبات سكؽ العهؿ التربكم التْ تركز عمِ تكظٓؼ كىشر الثقافة التكىكلكجٓة.هت -
هكاكبة الدكؿ الهتقدهة فْ العهمٓة التعمٓهٓة حٓث أصبحت تطبٓقات الحكسبة السحابٓة أهران  -

 أساسٓان بالىسبة لمعهمٓة التعمٓهٓة.
  ح ٓ  االح ٓاجات ال  ٓ  ٓ : -2

بٓة الٛزهة لتىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة اتبع الباحث أكثر هف هسمؾ لتحدٓد أٌـ اٚ حتٓاجات التدٓر
بٓة كذلؾ باٚطٛع عمِ لدل التعمٓهٓة  هعمهْ التكىكلكجٓا، كاف أكلٍا عهؿ هسح لٛحتٓاجات التدٓر

 تطبٓقات الحكسبة السحابٓة كهف ثـ استشارة الهختصٓف حكؿ التطبٓقات الٛزهة لمتدٓرب. 
  : ح ٓ  األٌ اف ال عمٓهٓ  لم  ىاه -3

قاـ الباحث بتحدٓد أٌداؼ البرىاهج هف اٚطار الىظرم لمدراسة كالذم تىاكؿ الهٍارات اٚلكتركىٓة 
 التعمٓهٓة، كجاءت أٌداؼ البرىاهج عمِ الىحك التالْ:

 األٌ اف العاه  لم  ىاه : -

 ٓركز البرىاهج التدٓربْ عمِ تحقٓؽ اٌٖداؼ التالٓة:

 .ٓكتسب الهعمـ هٍارات التخٓزف كالهشاركة -
 ٓهارس الهعمـ هٍارات التحٓرر كالتعدٓؿ عمِ الهمفات. -
ـ اٚلكتركىْ. -  ٓكتسب الهعمـ هٍارات التقٓك
 ٓهارس الهعمـ هٍارات الىشر اٚلكتركىْ. -
 ٓكتسب الهعمـ هٍارات التكاصؿ اٚلكتركىْ. -

 األٌ اف الخاص  لم  ىاه :

لسحابٓة، حٓث ٓتكقع هف الهعمـ اٌٖداؼ الخاصة لمبرىاهج التدٓربْ القائـ عمِ تطبٓقات الحكسبة ا
 عمِ: ان بعد اىتٍاء البرىاهج أف ٓصبح قادر 

 ٓخزف الهمفات فْ السحابة اٚلكتركىٓة. -
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 ٓشارؾ الهمفات الهرفكعة هع هستخدهٓف اخٓرف. -
 ٓرسؿ رسائؿ الكتركىٓة لمهستخدهٓف. -
 ٓقكـ بتىٓزؿ البٓاىات هف السحابة لجٍازي الخاص. -
 ابة.ٓعالج الصكر الهختمفة عبر السح -
 ٓصهـ عرض تقدٓهْ كاهؿ بكاسطة تطبٓقات السحابة. -
 ٓىشئ هقاطع فٓدٓك عمِ السحابة. -
 ٓصهـ فقرات اٚختبار اٚلكتركىْ. -
 ٓىكع فقرات اٚختبار اٚلكتركىْ. -
 ٓضبط خصائص البىد اٚختبارم الكاحد. -
 ٓشارؾ الهعمـ اٚختبار هع الهستخدهٓف. -
 ٓقٓـ الهعمـ فقرات اٚختبرا الكتركىٓان. -
شاركٍا هع الهستخدهٓف.ٓ -  عرض الىتائج ٓك
 أف ٓىشئ الهعمـ صفحة الكتركىٓة بكاسطة تطبٓقات الحكسبة. -
 ٓدرج الهمفات الهختمفة اٚلكتركىٓة )الصكر، العركض، اٚختبارات(. -
 ٓىسؽ هكضكعات الصفحة اٚلكتركىٓة. -
ـ سىكم، ٓكتٓكب(. -  ٓضٓؼ أدكات هساعدة لمصفحة )دردشة، تقٓك
 أخرم )ارتباطات تشعبٓة(. ٓىشئ صفحات فرعٓة -
 ٓرفع الصفحة عمِ جكجؿ سآت كهكقع الكتركىْ. -
 ٓربط الصفحة بهكقع الٓكتٓكب. -
 ٓىشئ هجهكعات هستقمة بذاتٍا لمحكار. -
 ٓستخدـ الهحادثة الصكتٓة كالكتابٓة هع الهستخدهٓف. -
 ٓشارؾ الهمفات هع الهستخدهٓف. -
 ختمفة.ٓقدـ اجابات ٚستفسارات الهستخدهٓف فْ الهمفات اله -
 ٓستخدـ السبكرة التفاعمٓة هع الهستخدهٓف لعرض الهعمكهات. -

 اع ا  الها ة ال  ٓ  ٓ  لم  ىاه : -4
ا، كقد تضهف  هحتكلتـ تحدٓد ال العمهْ فْ ضكء اٌٖداؼ الهحددة لً السابؽ ذكٌر

العمهْ كافة الهعمكهات كالهٍارات التْ تتعمؽ بالجاىبٓف الىظرم كالعهمْ، حٓث  هحتكلال
 كتتضهف الهكضكعات التالٓة: دركس خهسةلبرىاهج عمِ ٓتضهف ا
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ن  الهشا ك  األ ل ال     : هٍا ات ال خٓ 

 تخٓزف الهمفات فْ السحابة اٚلكتركىٓة. -
 هشارؾ الهمفات الهرفكعة هع هستخدهٓف اخٓرف. -
 ارساؿ رسائؿ الكتركىٓة لمهستخدهٓف. -
 تىٓزؿ البٓاىات هف السحابة لجٍازي الخاص. -
 ٍا ات ال حٓ    ال ع ٓل عمِ الهمفات : هالثاىْ ال   

 هعالجة الصكر الهختمفة عبر السحابة. -
 تصهٓـ عرض تقدٓهْ كاهؿ بكاسطة تطبٓقات السحابة. -
 اىشاء هقاطع فٓدٓك عمِ السحابة. -
 : هٍا ات ال ق ٓم االلك   ىْ الثالث ال   

 تصهٓـ فقرات اٚختبار اٚلكتركىْ. -
ع فقرات اٚختبار اٚلكتركىْ. -  تىٓك
 بط خصائص البىد اٚختبارم الكاحد.ض -
 هشاركة الهعمـ اٚختبار هع الهستخدهٓف. -
 تقٓـ فقرات اٚختبرا الكتركىٓان. -
شاركٍا هع الهستخدهٓف. -  عرض الىتائج ٓك

 : هٍا ات الىش  االلك   ىْ ال ا ع ال   

 اىشاء صفحة الكتركىٓة بكاسطة تطبٓقات الحكسبة. -
 ة )الصكر، العركض، اٚختبارات(.ادراج الهمفات الهختمفة اٚلكتركىٓ -
 تىسٓؽ هكضكعات الصفحة اٚلكتركىٓة. -
ـ سىكم، ٓكتٓكب(. -  اضافة أدكات هساعدة لمصفحة )دردشة، تقٓك
 اىشاء صفحات فرعٓة أخرم )ارتباطات تشعبٓة(. -
 رفع الصفحة عمِ جكجؿ سآت كهكقع الكتركىْ. -
 ربط الصفحة بهكقع الٓكتٓكب. -

 صل االلك   ىْ  : هٍا ات ال  االخاه  ال   

 اىشاء هجهكعات هستقمة بذاتٍا لمحكار. -
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 استخداـ الهحادثة الصكتٓة كالكتابٓة هع الهستخدهٓف. -
 هشاركة الهمفات هع الهستخدهٓف. -
 تقدٓـ اجابات ٚستفسارات الهستخدهٓف فْ الهمفات الهختمفة. -
 استخداـ السبكرة التفاعمٓة هع الهستخدهٓف لعرض الهعمكهات. -

 ٓب ال  ٓ  ٓ  اله  خ ه  فْ ال  ىاه : ح ٓ  األ ال -5

 ٓعتهد البرىاهج فْ تدٓربً عمِ التدٓرس باستخداـ أىهاط كأسالٓب كطرؽ هتعددة فْ التدٓرس هثؿ: 

اتباع أسمكب الهحاضرة الفعالة هف خٛؿ اٚستعاىة كتكظٓؼ جٍاز العرض كالحاسكب  -
 كعرض الهعمكهات كاٖهثمة بكاسطتٍها.

 الىقاش.استخداـ أسمكب الحكار ك  -
استخداـ اسمكب العركض العهمٓة لتطبٓؽ الهعمكهات كاٖىشطة بشكؿ عهمْ حٓث أتٓحت  -

 الفرصة لجهٓع الهتدربٓف لتطبٓؽ اٖىشطة كاٚهثمة عمِ جٍاز الحاسكب كهشاٌدة الىتائج.
 استخداـ التعمـ اٚلكتركىْ فْ تدٓرب الهعمهٓف عمِ كافة الهٍارات الهطمكبة. -
عف بعد باشراؼ الباحث هع بعض الهعمهٓف، كذلؾ هف خٛؿ  استخداـ أسمكب التعمـ -

ْ خدهة تقدهٍا  Hangoutهشاركة الشاشة هف قبؿ الهعمهٓف بكاسطة   .+ Googleٌك
  ح ٓ  األىشط  ال عمٓهٓ  الهصاح   لم  ىاه : -6

أف  اشتهؿ البرىاهج عمِ العدٓد هف اٚىشطة التعمٓهٓة كالهكاد التعمٓهٓة الهتىكعة التْ ٓهكف لمهعمـ
هكف إجهاؿ ٌذي اٖىشطة فْ  ٓهارسٍا لتساعدي عمِ تىهٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة، ٓك

 العىاصر التالٓة:

 الهكاد كاٖجٍزة الٛزهة لمبرىاهج. -1
بٓة هتعمقة بالجاىب الىظرم. -2  هادة تدٓر
 (.20أجٍزة حاسكب تتىاسب هع عدد الهعمهٓف ) -3
 LCD Projectorجٍاز  -4
 الهكجكدة فْ الهختبر. تكظٓؼ السبكرة الذكٓة -5
 تكظٓؼ شبكة اٖىترىت بشكؿ فعاؿ. -6
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 :ال  ىاه  فْ ال ق ٓم أ الٓب -7

ـ عهمٓة تٍدؼ ىقسـ ككؿ، التدٓربْ البرىاهج أٌداؼ تحقؽ هدل عمِ الكقكؼ إلِ التقٓك ـ ٓك  التقٓك
 :إلِ

 ادةاله هف جزء أم شرح كقبؿ التدٓربْ البرىاهج بدآة فْ جراءيإ تـ الذم :الق مْ ال ق ٓم . أ
بٓة الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة  لقٓاس الهعرفْ اٚختبار تىفٓذ خٛؿ هف ذلؾ كتـ ،التدٓر
 الهٍارات اٚلكتركىٓة التعمٓهٓة اٖدائٓة. لقٓاس التقٓٓـكبطاقة  ،ٓةالهعرف

ـ ٌذا كتـ(:  ال ىائْ( ال ك ٓىْ ال ق ٓم . ب هجهكعة  فْ تهثؿ حٓث البرىاهج، تىفٓذ أثىاء التقٓك
 فْ ضعؼ لدًٓ هعمـ ٖم التغذٓة الراجعة ككذلؾ ،لمهٍارات الهراد تىهٓتٍا الهصاحبة اتالتطبٓق
 .هٍارة أم تأدٓة

 إعادة اٚختبار خٛؿ هف ذلؾ كتـ التدٓربْ، البرىاهج ىٍآة فْ إجراءي تـ الذم :ال ع ي ال ق ٓم .ج
 .البعدمك  القبمْ التطبٓقٓف بٓف اٚختٛؼ لهعرفة كذلؾ ،التقٓٓـ الهعرفْ كبطاقة

 :ال  ىاه  ض ط -8

 ىاحٓة هف البرىاهج الرأم حكؿ ٘بداء الهجاؿ ٌذا فْ الهختصٓف الهحكهٓف عمِ البرىاهج عرض تـ
 بإجراء كقاـ الباحث التدٓرس، كأسالٓب كاٖدكات كاٖىشطة العمهْ كالهحتكل كهٛءهتً المغة سٛهة

 اٌزان لمتطبٓؽ.ج ائٓةالىٍ صكرتً فْ أصبح أف إلِ البرىاهج عمِ الٛزهة التعدٓٛت
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ن  الهشا ك  :األ ل ال     هٍا ات ال خٓ 
ن  الهشا ك  أن ٓك  ب الهعمم  :الٍدؼ العاـ  هٍا ات ال خٓ 

 :األٌ اف الخاص  -
 تخٓزف الهمفات فْ السحابة اٚلكتركىٓة.  -
 هشارؾ الهمفات الهرفكعة هع هستخدهٓف اخٓرف. -
 ارساؿ رسائؿ الكتركىٓة لمهستخدهٓف. -
 ىٓزؿ البٓاىات هف السحابة لجٍازي الخاص.ت -

 
ن الهمفات فْ ال حا   االلك   ىٓ   -   خٓ 

حٓث تـ التدٓرب عمِ كٓفٓة إىشاء سحابة خاصة كرفع الهمفات كتخٓزىٍا فْ السحابة إلِ حٓف 
 استرجاعٍا أك استعهالٍا هتِ ٓشاء الهستخدـ.

ن  -  هشا ك الهمفات اله ف ع  هع ه  خ هٓن اخٓ 
هعمهٓف عمِ كٓفٓة هشاركة الهمفات هع هستخدهٓف آخٓرف هٍها كاف عدد الهمفات تـ تدٓرب ال

كهٍها كاف عدد الهستخدهٓف الذٓف لدٍٓـ حساب عمِ جكجؿ الهىكم هشاركتٍـ ٌذي الهمفات هع 
 إعطاء التصآرح الخاصة لكؿ هستخدـ بالتعدٓؿ كالتحٓرر لٍذي الهمفات أك العكس.

 هٓن ا  ال   ائل الك   ىٓ  لمه  خ  -
إرساؿ الهمفات كرسائؿ إلكتركىٓة لمهستخدهٓف الهشتركٓف عمِ حساب جكجؿ أك غٓر ذلؾ هف 

عطاء التصآرحح بالهشاٌدة لمهمفات كتحهٓمٍا.  أىكاع اٖبردة ا٘لكتركىٓة الهختمفة كا 
ل ال ٓاىات هن ال حا   لجٍا ي الخاص  -   ىٓ 

عهؿ كىدكز جدٓد لمجٍاز كعهؿ ربط تـ تدٓرب الهعمهٓف عمِ تىٓزؿ همفاتٍـ هف السحابة عىد 
 كهزاهىة بٓف السحابة كاٖجٍزة الشخصٓة الخاصة بٍـ.

 
 األىشط : -

قاـ الهعمهكف بالتدٓرب العهمْ كتطبٓؽ ها تـ شرحً هف أٌداؼ حٓث أىشأ كؿ هىٍـ سحابة 
رساؿ رسائؿ  خاصة كرفعكا عمٍٓا عدد هف الهمفات كتهت هشاركتٍا هع بعضٍـ البعض كا 

بط السحابة بالحاسكب، كتـ تكمٓفٍـ بعهؿ بٓتْ هشاركة همفاتٍـ عمِ السحابة هع إلكتركىٓة كر 
 الباحث.
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 ه ا  اث ائٓ : -
ات كالهقاٚت  رفاؽ عدد هف الفٓدٌك قاـ الباحث بإعداد هادة ىظٓرة تغطْ الهٍارات السابقة كا 

 التْ تتحدث عف التخٓزف كالهشاركة عبر سحابة جكجؿ.
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ات اث ائٓ  ه  :ن ٓ  ٓ بفٓ ٌٓ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=h6Gs_gVw0zY 

https://www.youtube.com/watch?v=YJxYVF6klTY 

NVLbIhttps://www.youtube.com/watch?v=K3KMHG 

https://www.youtube.com/watch?v=AmG7D4_Vmzk 

 :هقاؿ

http://goo.gl/EG75d1 

https://support.google.com/a/answer/2490101?hl=ar 

https://www.youtube.com/watch?v=YJxYVF6klTY
https://www.youtube.com/watch?v=YJxYVF6klTY
https://www.youtube.com/watch?v=K3KMHGNVLbI
https://www.youtube.com/watch?v=K3KMHGNVLbI
http://goo.gl/EG75d1
http://goo.gl/EG75d1
https://support.google.com/a/answer/2490101?hl=ar
https://support.google.com/a/answer/2490101?hl=ar
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 :ىهاذج هن أعهال الهعمهٓن

 

 
 

 

 

 
 



142 
 

 : هٍا ات ال حٓ    ال ع ٓل عمِ الهمفات الثاىْ ال   
  هٍا ات ال حٓ    ال ع ٓل عمِ الهمفاتأن ٓك  ب الهعمم  الٍ ف العام:

 األٌ اف الخاص :
 هعالجة الصكر الهختمفة عبر السحابة. -
 تصهٓـ عرض تقدٓهْ كاهؿ بكاسطة تطبٓقات السحابة. -
 اىشاء هقاطع فٓدٓك عمِ السحابة. -

 
 عالج  الص   الهخ مف  ع   ال حا   ه -

لتدٓرب الهعمهٓف عمِ هعالجة الصكرة كتعدٓمٍا عف طٓرؽ  Pixlr Editor تـ استخداـ تطبٓؽ
 العرض العهمْ ثـ حفظ الصكر كاستخداهٍا فْ الهشآرع الهختمفة.

  صهٓم ع ض  ق ٓهْ كاهل   ا ط   ط ٓقات ال حا    -

ىت كا٘كسؿ( فْ عهؿ  تـ استخداـ تطبٓقات اٖكفٓس عمِ سحابة جكجؿ درآؼ )الككرد كالبكربٓك
ىت دكف الرجكع  عرض تقدٓهْ هتكاهؿ هككف هف ىصكص كجداكؿ كصكر عمِ برىاهج بكربٓك
لبراهج اٖكفٓس التْ عمِ اٖجٍزة الشخصٓة بتاتا ثـ قاـ الهعمهكف بعهؿ عرض بسٓط كتطبٓؽ 

 عهمْ.

 اىشاء هقاطع فٓ ٓ  عمِ ال حا    -

لتدٓرب الهعمهٓف عمِ إىشاء هقاطع فٓدٓك هثؿ تمؾ التْ ٓىفذٌا  WeVideoٓؽ تـ استخداـ تطب
دعـ  برىاهج "هكؼ هٓكر" لكف هٓزات ٌذا التطبٓؽ أىً ٓىدرج ضهف تطبٓقات سحابة جكجؿ ٓك
لِ السحابة أٓضا قدراتً أعمِ هف برىاهج "الهكؼ هٓكر" كها أىً لٓس  ا٘ستٓراد كالتصدٓر هف كا 

 اسكب.بحاجة لمتىٓزؿ عمِ الح
 األىشط : -

ثـ قاـ بالعهؿ  LCDقدـ الباحث شرح ٌذي الهٍارات بالتطبٓؽ العهمْ أهاـ الهعمهٓف عمِ جٍاز 
عمِ التطبٓقات السابقة ثـ دهج هخرجات التطبٓقات فْ عرض تقدٓهْ ٓحتكم عمِ ىصكص 

ركضٍـ كصكر كجداكؿ كفٓدٓك، كقاـ كؿ هعمـ بتطبٓؽ هاتعمـ هباشرة كفْ الىٍآة شارؾ الهعمهكف ع
 هع الباحث كتـ تقٓٓـ أدائٍـ ككاف إٓجابٓا.
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 ه ا  اث ائٓ : -

قدـ الباحث ٌذي الهٍارات بالتطبٓؽ العهمْ كىظرا لصعكبة إعداد هادة ىظٓرة تشرح ٌذي الهٍارات 
ات تعمٓهٓة كهكاد إثرائٓة لمهعمهٓف لٓطمعكا عمٍٓا.  فقد قدـ الباحث لمهعمهٓف عدة فٓدٌك

https://www.youtube.com/watch?v=wPS6vENPv24 

https://www.youtube.com/watch?v=zBZ1Za05ksM 

outube.com/watch?v=sinrQNPe9pEhttps://www.y 

https://www.youtube.com/watch?v=RqCnkMd0n4w 

ات لشرح تطبٓؽ    WeVideoفٓدٌٓك

tlbnPhhET7ohttps://www.youtube.com/watch?v= 

https://www.youtube.com/watch?v=t5SVdUVdFL4 

 

 :ىهاذج هن  ط ٓقات الهعمهٓن

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wPS6vENPv24
https://www.youtube.com/watch?v=wPS6vENPv24
https://www.youtube.com/watch?v=zBZ1Za05ksM
https://www.youtube.com/watch?v=zBZ1Za05ksM
https://www.youtube.com/watch?v=sinrQNPe9pE
https://www.youtube.com/watch?v=sinrQNPe9pE
https://www.youtube.com/watch?v=RqCnkMd0n4w
https://www.youtube.com/watch?v=RqCnkMd0n4w
https://www.youtube.com/watch?v=tlbnPhhET7o
https://www.youtube.com/watch?v=tlbnPhhET7o
https://www.youtube.com/watch?v=t5SVdUVdFL4
https://www.youtube.com/watch?v=t5SVdUVdFL4
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 : هٍا ات ال ق ٓم االلك   ىْالثالث ال   
   ىْهٍا ات ال ق ٓم االلك أن ٓك  ب الهعمم : الٍ ف العام

 :األٌ اف الخاص  -
 تصهٓـ فقرات اٚختبار اٚلكتركىْ. -
ع فقرات اٚختبار اٚلكتركىْ. -  تىٓك
 ضبط خصائص البىد اٚختبارم الكاحد. -
 هشاركة الهعمـ اٚختبار هع الهستخدهٓف. -
 تقٓٓـ فقرات اٚختبار الكتركىٓان. -
شاركٍا هع الهستخدهٓف. -  عرض الىتائج ٓك

 
   ىْ  صهٓم فق ات االخ  ا  االلك  -

أك ىهاذج جكجؿ لعهؿ  GoogleFormsلتدٓرب الهعمهٓف عمِ ٌذي الهٍارة استخدـ الباحث تطبٓؽ 
ك تطبٓؽ سٍؿ جدا لً هزآا عدٓدة ٓهكىىا عف طٓرقً اجراء استباىات كاختبارات  اٚختبارات ٌك

 إلكتركىٓة هتكاهمة حٓث تـ تدٓرب الهعمهٓف عمِ كٓفٓة تصهٓـ فقرات اٚختبار بشكؿ عهمْ.

  ى ٓع فق ات االخ  ا  االلك   ىْ  -
قاـ الباحث بتدٓرب الهعمهٓف عمِ كٓفٓة تىكٓع فقرات اٚختبار ا٘لكتركىْ ها بٓف اٚختٓار 

مة  .هف هتعدد كالصح كالخطأ كاٖسئمة الهقالٓة القصٓرة كالطٓك
 ض ط خصائص ال ى  االخ  ا ي ال اح   -

لكٓفٓة ضبط فقرات اٖسئمة ككضع شركط هعٓىة ٘تهاـ ٌذي الهٍارة قاـ الباحث بتكجًٓ الهعمهٓف 
 ً لٙجابة عمِ كؿ فقرة هثؿ عدد اجابات اٚختٓار هف هتعدد كاختٓار اجابة أك اجابتٓف ككضع تىٓك
عمِ هربع اٚجابة ٓشرح طٓرقة اٚجابة عمِ السؤاؿ ككٓؼ ٓجعؿ الهجٓب ٓكتب اٚجابة فْ 

 .سطٓرف فقط
 ن هشا ك  الهعمم االخ  ا  هع اله  خ هٓ -

بعد تصهٓـ فقرات اٚختبار قاـ الباحث بتدٓرب الهعمهٓف عمِ كٓفٓة هشاركة اٚختبار هع 
 هستخدهٓف آخٓرف أك بثً عبر هكاقع التكاصؿ اٚجتهاعْ فْ جركبات هعٓىة كهحددة هسبقا.
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  قٓٓم فق ات االخ  ا  الك   ىًٓا  -

ف أف ىصحح بأىفسىا فقرة فقرة كذلؾ قاـ الباحث بشرح كٓؼ ىقـك بتصحٓح اٚختبار إلكتركىٓا بدٚ ه
ذي اٖداة تقـك  Flubarooباستخداـ أداة  الهمحقة بهمؼ استجابات الهستخدهٓف لٛختبار، ٌك

بتصحٓح اٚختبار فْ ثكاىْ بعد أف تعطْ لكؿ سؤاؿ درجة هىاسبة ثـ ٓتـ إدخاؿ اٚستجابة 
قارف باقْ اٚستجابات بٍا.  الصحٓحة ٓك

 اله  خ هٓن  ع ض الى ائ   ٓشا كٍا هع -

بعد اٚىتٍاء هف اٚختبار كاف ٚبد هف ىشر درجات الهستخدهٓف الذٓف شارككا فْ تقدٓـ استجابات 
ْ تابعة لهٍارات التخٓزف  لٍذا اٚختبار لذا قاـ الباحث بتدٓرب الهعمهٓف عمِ ٌذي الهٍارة ٌك

 كالهشاركة كالتْ تـ شرحٍا سابقا.

 

 األىشط : -

ٓشرح لمهعمهٓف خطكات اعداد اختبار إلكتركىْ هرفقا هعً عدة  LCDقاـ الباحث بإعداد عرض 
كتـ التطبٓؽ العهمْ هع الهعمهٓف كقد قاـ كؿ هىٍـ بعدٌا  ،اختبارات كاستباىات قاـ بإعدادٌا هسبقا

ا هع الباحث. 3بعهؿ اختبار إلكتركىْ هككف هف   أسئمة فقط كىهكذج كهف ثـ شاركٌك
 ه ا  اث ائٓ : -

ىت ٓشرح ها قاـ بً فْ الشرح السابؽ ثـ أتبعً بعدة ركابط فٓدٓك  قدـ الباحث لمهعمهٓف عرض بكربٓك
كشارؾ هعٍـ اختبارات إلكتركىٓة هف إعداد الباحث، حتِ  ،تشرح طٓرقة عهؿ اختبارات إلكتركىٓة

 .أف اٚختبار الىظرم البعدم الذم قدهً الهعمهكف كاف قد أعدي الباحث عف طٓرؽ " ىهاذج جكجؿ"

 

https://www.youtube.com/watch?v=bom85yi_JSk 

https://www.youtube.com/watch?v=a89vVA5Bhxs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bom85yi_JSk
https://www.youtube.com/watch?v=bom85yi_JSk
https://www.youtube.com/watch?v=a89vVA5Bhxs
https://www.youtube.com/watch?v=a89vVA5Bhxs
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 :ىهاذج هن  ط ٓ  الهعمهٓن
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 ٍا ات الىش  االلك   ىْه: ال ا ع ال   
 هٍا ات الىش  االلك   ىْ أن ٓك  ب الهعمم : الٍدؼ العاـ

 :األٌ اف الخاص  -
 اىشاء صفحة الكتركىٓة بكاسطة تطبٓقات الحكسبة. -
 ادراج الهمفات الهختمفة اٚلكتركىٓة )الصكر، العركض، اٚختبارات(. -
 تىسٓؽ هكضكعات الصفحة اٚلكتركىٓة. -
ـ سىكم، ٓكتٓكب(.اضافة أدكات هساعدة ل -  مصفحة )دردشة، تقٓك
 اىشاء صفحات فرعٓة أخرم )ارتباطات تشعبٓة(. -
 رفع الصفحة عمِ جكجؿ سآت كهكقع الكتركىْ. -
 ربط الصفحة بهكقع الٓكتٓكب. -

 
 اىشاء صفح  الك   ىٓ    ا ط   ط ٓقات الح      -

الذاتٓة كاثراءاتً العمهٓة  ٓمـز لمهعمـ أف تككف لً صفحة خاصة أك هكقعا الكتركىٓا ٓضع فًٓ سٓرتً
لعهؿ هكاقع الكتركىٓة "هجاىٓة" حٓث  Google Site لطمبتً كلمعاهة لذا قاـ الباحث باختٓار تطبٓؽ

عدؿ عمًٓ بها ٓتىاسب  ٓتدرب الهعمـ عمِ إىشاء صفحة هف الصفر أك ٓختار ىهكذج هعد هسبقا ٓك
ك ٓتهٓز بدعهً لمسحابة هف ىاحٓ تً لهكقعً الشخصْ، ٌك ة ا٘ستٓراد كالتصدٓر لمعىاصر هع رٓؤ

 كالهدرجات.
 ا  اج الهمفات الهخ مف  االلك   ىٓ  )الص  ، الع  ض، االخ  ا ات(  -

قاـ الباحث بتدٓرب الهعمهٓف عمِ كٓفٓة ادراج صكر كعركض تقدٓهٓة كاختبارات إلكتركىٓة فْ 
 صفحاتٍـ الشخصٓة التْ قاهكا بإىشائٍا عمِ ٌذا التطبٓؽ.

 لصفح  االلك   ىٓ   ى ٓ  ه ض عات ا -

قاـ الباحث بتدٓرب الهعمهٓف عمِ كٓفٓة تىسٓؽ هكضكعات الصفحة كأقساهٍا كطٓرقة إظٍار 
الصكر كحجـ الخطكط كألكاىٍا لٓخرج الهكقع بشكؿ سمس كجذاب ٓستطٓع الهستخدـ التىقؿ فًٓ 

ٓجذب هف بىفسً دكف أف ٓكجًٍ أحد كدكف أف ٓصاب بالهمؿ، فالترتٓب كالتىسٓؽ الجٓد لمهكقع 
 ٓشاٌدي.
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م  ى ي، ٓ  ٓ ب(  -  اضاف  أ  ات ه اع ة لمصفح  )   ش ،  قٓ 
قاـ الباحث بتدٓرب الهعمهٓف عمِ كٓفٓة إدراج دردشة لمهحادثات الجهاعٓة كالتعمٓؽ عمِ الهكاضٓع 
دراج هقاطع فٓدٓك ٓشاٌدٌا  ـ سىكم بالكقت كالتآرخ كا  الهطركحة فْ الهكقع، أٓضا إرفاؽ تقٓك

 داخؿ الصفحة دكف أف ٓذٌب لهكقع ٓكتٓكب. الهستخدـ
 اىشاء صفحات ف عٓ  أخ ي )ا   اطات  شع ٓ (  -

قاـ الباحث بتدٓرب الهعمهٓف عمِ كٓفٓة إىشاء صفحات فرعٓة أخرل غٓر الكاجٍة الرئٓسٓة فْ 
الهكقع ا٘لكتركىْ الذم أعدي الهعمهكف، فمكؿ هكقع أقساـ هتعددة كأكجً ىشاطات هختمفة 

 ككف فْ أقساـ حتِ ٚ تختمط اٖهكر ببعضٍا البعض.ٓىبغْ أف ت
  فع الصفح  عمِ ج جل  آت كه قع الك   ىْ  -

قاـ الباحث بتدٓرب الهعمهٓف عمِ كٓفٓة ىشر الهكقع ا٘لكتركىْ الذم ٓصههكىً لٓطمع عمًٓ 
الىاس أك فئات هحددة فقط كعهؿ رابط هخصص كعىكاف لمهكقع كبثً عبر هكاقع التكاصؿ 

 كغٓر ذلؾ هف الهكاقع اٖخرل. اٚجتهاعْ
   ط الصفح   ه قع الٓ  ٓ ب  -
تـ تدٓرب الهعمهٓف عمِ عهؿ ركابط تشعبٓة لقكائـ فٓدٓك تعمٓهٓة هثٛ عىد الضغط عمٍٓا  -

 تفتح فْ هكقع ٓكتٓكب كلٓس عمِ الصفحة الشخصٓة.
 األىشط : -

عٍـ عمِ أزرار الهكقع قاـ الباحث بإىشاء هكقع إلكتركىْ أهاـ الهعمهٓف بدآة الهحاضرة كاطٛ
ككٓفٓة بىاء الشكؿ اٖكلْ لمهكقع ثـ إدراج الهرفقات كالهمفات الهختمفة داخؿ الهكقع، ثـ قاـ 

اتٍا ثـ هحتكىالهعمهكف بعهؿ صفحات شخصٓة لكؿ هىٍـ كقاهكا بعهؿ الكاجٍة الرئٓسٓة ك 
 شارككا رابط الهكقع هع بعضٍـ البعض كهع الباحث كتـ تقٓٓـ أعهالٍـ.

 اث ائٓ : ه ا  -
قاـ الباحث بإعطاء الهعمهٓف ركابط فٓدٓك تعمٓهٓة لكٓفٓة إىشاء هكقع غمكتركىٓة عمِ 

Sitegoogle 
 ..ككذلؾ هقاؿ

https://www.youtube.com/watch?v=bom85yi_JSk 
https://www.youtube.com/watch?v=yTTSFtqv1CE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bom85yi_JSk
https://www.youtube.com/watch?v=bom85yi_JSk
https://www.youtube.com/watch?v=yTTSFtqv1CE
https://www.youtube.com/watch?v=yTTSFtqv1CE
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ذي سمسمة دركس  ٌك
 الجزء اٖكؿ

https://www.youtube.com/watch?v=KkTGB2FY0n4 
 الجزء الثاىْ

https://www.youtube.com/watch?v=yfE3gi0EgFE 
 الجزء الثالث

https://www.youtube.com/watch?v=A0s8ObUYWLQ 
 الجزء الرابع

/www.youtube.com/watch?v=ujUx_La_Iukhttps:/ 
 درس هقالْ

sites.html-http://allinonefor.blogspot.com/2012/06/google 
sites.blogspot.com-google-website-free-make-to-tp://howht/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=KkTGB2FY0n4
https://www.youtube.com/watch?v=KkTGB2FY0n4
https://www.youtube.com/watch?v=yfE3gi0EgFE
https://www.youtube.com/watch?v=yfE3gi0EgFE
https://www.youtube.com/watch?v=A0s8ObUYWLQ
https://www.youtube.com/watch?v=A0s8ObUYWLQ
https://www.youtube.com/watch?v=ujUx_La_Iuk
https://www.youtube.com/watch?v=ujUx_La_Iuk
http://allinonefor.blogspot.com/2012/06/google-sites.html
http://allinonefor.blogspot.com/2012/06/google-sites.html
http://how-to-make-free-website-google-sites.blogspot.com/


154 
 

 هٍا ات ال  اصل ا لك   ىْ: الخاه  ال   
 لك   ىْ أن ٓك  ب الهعمم هٍا ات ال  اصل ا   :الٍ ف العام

 :األٌ اف الخاص  -
 اىشاء هجهكعات هستقمة بذاتٍا لمحكار. -
 ٓة كالكتابٓة هع الهستخدهٓف.استخداـ الهحادثة الصكت -
 هشاركة الهمفات هع الهستخدهٓف. -
 تقدٓـ اجابات ٚستفسارات الهستخدهٓف فْ الهمفات الهختمفة. -
 استخداـ السبكرة التفاعمٓة هع الهستخدهٓف لعرض الهعمكهات. -
 اىشاء هجه عات ه  قم   ذا ٍا لمح ا   -

ك تطبٓؽ لمتكاصؿ اٚجتهاعْ  +Googleلتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ قاـ الباحث باختٓار تطبٓؽ  ٌك
عدا عف  Facebookلكىً ٓحتكم عدٓد هف الخدهات التْ تهٓزي عف  Facebookكهكقع الػ 

لِ السحابة لذا قاـ الباحث باستخداـ ٌذا التطبٓؽ ٘ىشاء  ككىً ٓدعـ ا٘ستٓراد كالتصدٓر هف كا 
تهاـ حمقة التكاصؿ هع هجهكعات  الهستخدهٓف. هجهكعات لمحكار لهىاقشة قضٓة هعٓىة كا 

 ا  خ ام الهحا ث  الص  ٓ   الك ا ٓ  هع اله  خ هٓن  -

ك أحد همحقات تطبٓؽ  Hangoutاستخدـ الباحث تطبٓؽ  لتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ  +Googleٌك
كفْ ٌذا التطبٓؽ بإهكاف الهستخدهٓف  +Googleإٚ أىً ٓهكف أف ٓعهؿ بىفسً دكف المجكء لػ 

بادؿ الهمفات هع إهكاىٓة التعاكف الهشترؾ بٓىٍـ فْ إجراء الهحادثات الكتابٓة كالفٓدٓك كت
هشاٌدة هادة هعٓىة أك العهؿ عمِ هشركع هشترؾ با٘ضافة ٘عطاء هٓزة التحكـ بجٍاز أخر 
٘صٛحً أك لتطبٓؽ هٍارة هعٓىة عدا عف خدهات أخرل كثٓرة ٓقـك بٍا ٌذا التطبٓؽ. كهآهٓزي 

هستخدـ هرة كاحدة كىادرا ها تتكفر ٌذي  15ٓف عف غٓري أىً با٘هكاف عهؿ هحادثة فٓدٓك ب
 الخدهة فْ هكاقع أخرل.

 هشا ك  الهمفات هع اله  خ هٓن  -

لتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ قاـ الباحث بتدٓرب الهعمهٓف عمِ طرؽ هشاركة الهمفات سكاء عمِ 
عف طٓرؽ كضع إشارات لهستخدـ بعٓىً أك عدة هستخدهٓف أك  +Googleالسحابة أك عمِ 

 .+Googleف عمِ التطبٓؽ اٚجتهاعْ بث راب هعٓ
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  ق ٓم اجا ات ال  ف ا ات اله  خ هٓن فْ الهمفات الهخ مف   -

خاصٓة عرض الهكاضٓع  +Googleٓحتكم هكقع التكاصؿ تحقٓؽ ٌذا الٍدؼ اٚجتهاعْ
فسح الهجاؿ ٘عطاء الردكد كالهىاقشة بجاىب ٌذا  الهختمفة كالهقاٚت كالصكر كالفٓدٓك ٓك

صم ح ٌذا اٖهر لهىاقشة الدركس كالكاجابات هع الطمبة كها ٓهكف تحقٓؽ ٌذا الهكضكع ٓك
 كها سىرل بعد قمٓؿ. RealtimeBoardالٍدؼ أٓضا هع تطبٓؽ 

 ا  خ ام ال    ة ال فاعمٓ  هع اله  خ هٓن لع ض الهعم هات  -

ك تطبٓؽ هٍـ كجدٓد ٓتٓح RealtimeBoardلتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ قاـ الباحث باختٓار تطبٓؽ   ٌك
لمهستخدهٓف اٚجتهاع فْ هكاف ٓشبً السبكرة التفاعمٓة با٘هكاف الكتابة فٍٓا بالهاكس ككأىٍا سبكرة 
كتب هآٓرد  حقٓقٓة كتحتكم دردشة لمهىاقشة الهباشرة كبإهكاف أم هستخدـ أف ٓشارؾ فٍٓا ٓك
هكف صكرة ذي تصمح لمفصكؿ اٚفتراضٓة، كها ٓك  بالتشارؾ هع عدد كبٓر هف الهستخدهٓف ٌك
السبكرة كتخزف قبؿ هسحٍا، لكف هف عٓكب ٌذا التطبٓؽ أىً ٚٓدعـ المغة العربٓة جٓدا حٓث تظٍر 

حقا سٓتـ هعالجة ٌذا اٖهر حسب القائهٓف عمًٓ.  الكتابة العربٓة هقطعة ٚك

 األىشط : -

ككذلؾ عمِ  +Googleقاـ الباحث بإشراؾ الباحثٓف هعً فْ جمسات حكار هفتكح عمِ 
RealtimeBoard  كذلؾ عمِ تطبٓؽ كHangout  طٛعٍـ عمِ خكاص ٌذي التطبٓقات كشارككا كا 

 فٍٓا بشكؿ عهمْ بٓىٍـ ككذلؾ قاهكا بالتكاصؿ خٛلٍا هع الباحث هف البٓت.

 ه ا  اث ائٓ : -
بعد اىتٍاء الهحاضرة قاـ الباحث بإعطاء الهعمهٓف عدد هف ركابط الفٓدٓك التْ تشرح آلٓة 

 عبر التطبٓقات السابقة ككاىت كالتالْ:التكاصؿ اٚجتهاعْ كالتفاعؿ 
Google+ 

https://www.youtube.com/watch?v=wsSE6Fikz8U 
 السبكرة التفاعمٓة 

?v=fu8lZ8DLegUhttps://www.youtube.com/watch 
https://www.youtube.com/watch?v=UshK5fzMukI 

 فْ الختاـ قاـ الباحث بعهؿ صفحة إلكتركىٓة خاصة بً جهع فٍٓا كؿ ها سبؽ هف إثراءات قاـ
كا٘ىترىت كقاـ بإعطاء الراب بإعدادٌا بىفسً أك جهعٍا هف  :ط لمهعمهٓف ٌك

https://sites.google.com/site/cloudmohammad/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wsSE6Fikz8U
https://www.youtube.com/watch?v=wsSE6Fikz8U
https://www.youtube.com/watch?v=fu8lZ8DLegU
https://www.youtube.com/watch?v=fu8lZ8DLegU
https://www.youtube.com/watch?v=UshK5fzMukI
https://www.youtube.com/watch?v=UshK5fzMukI
https://sites.google.com/site/cloudmohammad/


156 
 

 :ىهاذج هن  ط ٓ  الهعمهٓن

 

 



157 
 

 



158 
 

To answer questions study the hypotheses were formulated as follows:  

1. There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the average 

grades technology teachers in e-educational and cognitive skills before and after 

the study application.  

2. There were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the average 

grades technology teachers in e-educational and practical skills before and after 

the study application. 

3. The training program do not characterized by effectiveness in improving e- 

educational and cognitive skills according Mkajion rate? 

4. The training program do not characterized by effectiveness in improving e- 

educational and practical skills according Mkajion rate? 

To achieve the objective of the study, the researcher choose a sample consist of (20) 

teacher of teachers of technology in west Gaza direcator , the independent variable 

(cloud computing applications) has been experienced and measured its impact on the 

dependent variable (e- education skills)the study was implemented during the first 

semester of 2013 -2014.  

The researcher used according to the natural of the study the constructive curriculum 

through building new and cognitive structure and experimental curriculum through the 

application of tools study on the sample ,in addition the study used testing tool to 

measure the cognitive side and Card evaluation to evaluate teachers works and was they 

were applied( before and after) on the study sample.  

Results of the study showed the effectiveness of cloud computing applications in the 

development of e- educational, cognitive, applied skills, So the researcher recommends 

the necessity to adopt educational institutions the use of cloud computing applications in 

teaching and training the staff to use it. 
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Abstract 

 

This study aimed to build a training program to employ cloud computing applications in 

the development of e-educational skills among technology teachers and study the 

effectiveness of this program, the study problem has identified in the following main 

question:  

 

The effectiveness of the training program to employ cloud computing 

applications in the development of educational e-skills many technology teachers  

 

From the main questions there are the following sub-questions:  

1. what are e- educational skills that wanted to be developed among technology 

teachers?  

2. What is the image of training program which is stand on employing cloud 

computing applications for developing e-educational skills among technology 

teachers?  

3. What is the effectiveness of the training program in developing e-educational 

skills among technology teachers?  

4. Is training program characterized by efficiency in developing e- educational 

skills according to Makjeon rate?  
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