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Abstract:  

The objective of the present study is to find out the effect of using cloud computing on the 

academic achievement and development of technical performance among the computer skills course 

students of Dawadmi Education collage in Shaqra University. The experimental research approach 

was used. The sample consisted of 30 randomly selected students. Tools were developed and used: 

the proposed cloud-based training program (Google), performance testing, and technical 

performance assessment. The study found that there were statistically significant differences at a 

mean level )0.05  ≤α(  between the mean scores of the pre application and post application of the 

cognitive test on computer skills course students of Dawadmi Education collage in Shaqra 

University for the benefit of post-measurement and there was statistically significant differences at 

the level of significance )0.05  ≤α ( between the mean scores of the pre and post applications for the 

self-assessment of the technical aspect of the technical performance of computer skills course 

students of Dawadmi Education collage in Shaqra University for the benefit of post-measurement. 

According to the results, the researcher advised a number of recommendations, including: the need 

to take advantage of the technology of cloud computing as a learning strategy to develop the skill of 

technical performance of students, the use of cloud computing technology as a strategy for teaching 

technical performance and also cooperative education through the collective participation among 

students, Pre-university based on building technical and collective performance learning skills and 

Internet-based learning, holding training courses for faculty members and others persons involved 

in learning process in Saudi universities to train them for using of cloud computing applications. 

  :ملخصال
طالب  لدى التقني األداءتنمية و  استخدام الحوسبة السحابية على التحصيل الدراسي أثرمعرفة  إلى الحاليةهدفت الدراسة 
وتمثلت عينة الدراسة  .وتم استخدام منهج البحث التجريبي .جامعة شقراء - بكلية التربية بالدوادمي  اآلليمقرر مهارات الحاسب 

ح القائم علي الحوسبة السحابية البرنامج التدريبي المقتر  :هي أدواتواستخدام  إعدادوتم  .تم اختيارهم بطريقة عشوائية اطالب 30من 
 داللةوجود فروق ذات  إلىوقد توصلت الدراسة  .التقني األداءتقييم  أداةو  ،واختبار تحصيلي ،)التربوية Googleتطبيقات (

ب المعرفي انبين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي للج )α ≥ 0.05( داللةعند مستوي  إحصائية
 ≥ 0.05( داللةعند مستوي  إحصائيةووجود فروق ذات داللة  ،لصالح القياس البعدي التربية بالدوادمي بكلية مقررهذا اللطالب 

α( لصالح  مقررالالتقني لطالب  األداءب المهاري لجودة انالتقييم الذاتي للج داةت التطبيقين القبلي والبعدي ألبين متوسطي درجا
السحابية  الحوسبةمن تقنية  اإلفادةضرورة  :منها ،وصي الباحث بعدد من التوصياتأوفي ضوء النتائج  .لقياس البعديا

وأيضا  التقني لألداءتعليم  كاستراتيجيةتوظيف تقنية الحوسبة السحابية  ،لدى الطالب التقني األداءكاستراتيجية تعلم لتنمية مهارة 
تعتمد على  الجامعيالتعليم قبل  فيضافة مقررات إ ،بعضالاركة الجماعية بين الطالب بعضهم عن طريق المش التعاونيالتعليم 
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 فيهيئة التدريس ومن  ألعضاءعقد دورات تدريبية  ،اإلنترنتوالتعلم المعتمد على بيئات  والجماعي التقني األداءت تعلم بناء مهارا
  .الجامعات السعودية لتدريبهم على استخدام تطبيقات الحوسبة السحابيةبحكمهم 
 التحصيلي. ،التقنياالداء  مهارة ،الحوسبة السحابية :المفتاحيةالكلمات 

  مقدمة
صورة  في لإلنسانمرافقًا  شيئا الرقميجعل العالم  إلىفي زمن قريب بقرب الوصول  ينبئفي اتجاه تسير التقنية الرقمية 

مفهوم  فيمعلوماتية العقد المقبل بدأت تأخذ شكلها  نإحلة وترحاله، وبذلك ف في الرقمييحمل محيطه  نأدائمة، فيمكن للفرد 
  .الحوسبة السحابية

نقل المعرفة  فيتعتمد على المعلم  التيبطرائقه التقليدية  التقليدي، لم يعد التعليم التكنولوجيوالتطور  العلميفنتيجة للتقدم  
جميع مراحله، ومع ظهور علوم  فيفراد الكبيرة من األ عدادعلى الوفاء بمتطلباته واستيعاب األ - باقتدار  -التالميذ  إلى

   )2004 ،سالم أحمدالوفاء بها ( التقليديالتعليم وتخصصات كثيرة ال يستطيع 
جيال الالحقة من العيش مواكبين لكل ما لتمكين األ ،التعامل مع معطياتهاالتحديات، و  هيحتم علينا مواجهة هذ فاألمر 

، اننبهيحيى محمد (الظروف المحيطة  فيوالقدرة على التكيف  ،العصر الحديثة آلياتوكذلك التعامل مع  ،يحدث من متغيرات
2008(   

نسلح أبناء  نأهمية فلقد أصبح من الضرورة واأل ،البحث عن صيغ ومداخل جديدة للتعليم فيوبناء عليه بدأت المجتمعات  
ومن هنا يلزم  ،شتى نواحيها في المعرفةمتابعة تنامى وتسارع حتى يستطيعوا  التقني األداءو  الذاتيالجيل ونزودهم بمهارات التعليم 

الفاعلة والممارسات الجديدة على مستوى  األساليبير دور المؤسسات التعليمية النظامية لمواجهه تحديات العصر، بعدد من يتغ
سعيد & مغراوي عبد المؤمنفضل (األ إلىتربوية تتسم بروح التغير  بيئات فيمع المتعلمين  األساليبالمعلم ليمارس هذه  إعداد
   )2006 ،الربيعي محمد

صالحات تربوية جديدة لم إمام أالحديث يفتح الباب واسعًا  التعليميالتزاوج بين تقنية المعلومات والنموذج  نإوحيث  
  ) 2003،4الصالح،بدر عبد اهللا (بيئات التعلم  من قبل فنحن نواجه تحوًال غير مسبوق نحو نوع جديد من التربويدها النظام هيع

التعليم االطالع على المعلومات فقط، بل أصبح  فيتقدمها الحوسبة السحابية  التيلم يعد الهدف من الخدمات فوعليه  
 التربويالعمل  نأ) على 2009شراح الجبرينى، ان(منها لدعم العملية التعليمية، وعلى هذا األساس تؤكد  اإلفادةاألهم من ذلك 

   .خدمة الفرد والمجتمع فيتوظف المعلوماتية  أدواتوصياغة مناهج دراسية ووسائل و  تأليفعادة إ إلىبحاجة 
  مشكلة الدراسة

ميزات جعلتها خيارا اقتصاديا ال يتطلب ضرورة ملحة، لما تتمتع به من  العاليالتعليم  فيأصبح استخدام الحوسبة السحابية 
 التيلالهتمام و  إثارةكثر التطبيقات األ إحدىتعد  فهي ،المستندات ٕادارةتقدمه من خدمات مشاركة وتحرير و  نظير ما ،نفقات كبيرة

تبذلها الحكومة السعودية لجعل  التيظل الجهود  في ،المملكة العربية السعودية في اإللكترونيتصبح اتجاها جديدا للتعلم  نأيمكن 
كما  ،اإلنترنتارد من خالل شبكة تتيح الفرصة للوصول السريع لمختلف التطبيقات والنظم والمو  فهي فرادلجميع األ االتعليم متاح

المعاصر  اإللكترونيحقبة التعلم  في -فقط –أو قاعة المحاضرة  التعليميالفصل  فيه لم يعد تعلم الطالب قاصرا على التواجد نأ
نطاق النظم التعليمية عن طريق جعل  فيتتحسن بيئة تكنولوجيا المعلومات  نأويمكن  ،الويب فير الحديث المرتبط بالتطو 

البرامج التدريبية القائمة  في -حسب علم الباحث –ونظرا لوجود ندرة  ،انمك أيموارد التعلم من  إلىالوصول من  يتمكنونالطالب 
   .مشكلة البحثت انكت العربية على حد علم الباحث على الحوسبة السحابية ومع ندرة الدراسا

  :التاليعلى السؤال الرئيس  جابةاإل فيتتحدد مشكلة الدراسة 
جامعة  بكلية التربية اآلليطالب مقرر مهارات الحاسب  لدىاستخدام الحوسبة السحابية على التحصيل الدراسي  أثرما 

  ؟التقني األداءتنمية مهارات و  شقراء
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  :التالية الفرعية األسئلةوينبثق عن السؤال الرئيس 
 بكلية التربية جامعة شقراء ؟ اآلليطالب مقرر مهارات الحاسب  لدىاستخدام الحوسبة السحابية علي التحصيل  أثرا م .1
بكلية التربية  اآلليطالب مقرر مهارات الحاسب  لدى التقني األداءاستخدام الحوسبة السحابية علي تنمية مهارات  أثرا م .2

 ؟ جامعة شقراء
  أهداف الدراسة
 :التعرف على ما يلي إلى يهدف البحث

 طالب مقرر مهارات الحاسب بكلية التربية بالدوادمي جامعة شقراء لدى استخدام الحوسبة السحابية على التحصيل أثرقياس  .1
 .اآلليعلى محتوى مقرر مهارات الحاسب 

طالب مقرر مهارات الحاسب بكلية التربية  لدى التقني األداء استخدام الحوسبة السحابية على تنمية مهارات أثرقياس  .2
 .اآلليعلى محتوى مقرر مهارات الحاسب  جامعة شقراء بالدوادمي
  أهمية الدراسة

   :اآلتي في دراسةتتمثل أهمية هذا ال
في حدود علم  -في الجامعات حيث ال يوجد  بتقنية الحوسبة السحابيةسد أوجه النقص في الدراسات المتعلقة  فيتسهم  .1

 . التقني األداءاستخدام الحوسبة السحابية على تنمية مهارات  أثر تناولتدراسات  - الباحث 
مما يساعد  من تقنية الحوسبة السحابية في تنمية التحصيل الدراسي اإللكترونيةن على تقديم المقررات و يستفيد القائم نأيمكن  .2

ممارسة مهامهم التربوية من يمكنهم  وبالتالي ،لتدريب الطالب اإللكترونيةفي توفير الجهد والوقت المستغرق داخل المقررات 
 .األخرى

التعلم تزويد القائمين على تصميم نظم  فيمع نتائج البحوث المتشابهة  -عند تكاملها  -تفيد نتائج هذا البحث  نأيمكن  .3
 الخاصة باستخدام تقنية الحوسبة السحابية.متطلبات الو  معاييرالبالقائم علي الشبكات 

تقنية الالزمة لدمج  جراءاتواإلوضع السياسات  فيلكتروني اإللين عن التعلم ؤو تفيد نتائج تلك الدراسة المس نأمن الممكن  .4
  .اإللكترونيزيد من فاعلية التعلم مر الذى سياألالحوسبة السحابية 

 .الطالب لدى التقني األداءمهارات و  في تنمية التحصيل ةالسحابيتسهم تقنية الحوسبة  .5
  :حدود البحث

  .األول نة من الذكور المستويت العيانجامعة شقراء وك بالدوادميمجتمع البحث طالب كلية التربية  :حدود بشرية
  .جامعة شقراء بالدوادميكلية التربية  :يةانحدود مك
  .)2017 :2016( - ه  1438هـ /  1437 األولالفصل الدراسي  فيالتطبيق  :يةانحدود زم

  :مصطلحات الدراسة

يمكن الطالب  ،اإلنترنتعبارة عن مصدر أو عدة مصادر افتراضية، متاحة على شبكة  هانأتعرف إجرائيا بالحوسبة السحابية: 
، وتتيح لهم معالجة اإلنترنتبشبكة  انمك أيوقت ومن  يأ فيجهاز قادر على االتصال  أيمن خالل  إليهاالوصول من 

  .يقنتا لهم مما يعمل على تعزيز أدائهم الانوتخزينها عبر الشبكة، وتكون متاحة مج التدريبيالبرنامج  اتانبي
وهو مجموع استجابات العينة من  ،التدريبيه مستوى الناتج المتحقق لطالب الجامعة من البرنامج نأيعرف إجرائيا ب :التقني األداء

لجودة  فيب المعر انللج التحصيليعلى االختبار  )2016 -2015( الدراسيطالب الجامعة بكلية التربية جامعة شقراء للعام 
ه من قبل إعدادوالذى تم  ،لطالب الجامعة التقني األداءب المهارى لجودة انللج الذاتيالتقييم  أداةو  ،للطالب التقني األداء

   .عليهم هقيطبتوالتأكد من صدقه وثباته و 
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  :الخلفية النظرية للدراسة
ومساحة التخزين  مد على نقل المعالجةتكنولوجيا تعت هانأالسحابية بالحوسبة  )21 ،2013 ،رحاب فايزسيد( تعرف 

تكنولوجيا  وبهذا تتحول برامج ،اإلنترنتعن طريق  إليهبة وهى جهاز خادم يتم الوصول ما يسمى السحا إلىالخاصة بالحاسوب 
تقدم مساحات  التيات المتطورة انية على مراكز البيوتعتمد البنية التحتية للحوسبة السحاب ،خدمات إلىالمعلومات من منتجات 

   .توفر بعض البرامج كخدمات للمستخدمين هانأكما  ،ة للمستخدمينتخزين كبير 
 جديد موذجنأ هانأ على السحابية الحوسبة مفهوم )2012عبد اهللا الصميدى ( ليث سعد اهللا حسين &( من كال ويعرف 

 بخفض للشركات والسماح اإلنترنت شبكة خالل من والبرمجيات األجهزة موارد إلى بمرونة للوصول االستخدام ربقد الدفع على يقوم
  .األداء مستوى وزيادة التكاليف
 على ينص « الذي ةانوالتق للمعايير مريكياأل الوطني المعهد تعريف هو العناصر هذه كلل ه جامعنأ يبدو الذي والتعريف 

 موارد من والمشاركة بمجموعة ،الطلب على بناء للشبكة والمالئم الدائم الوصول لتمكين موذجان هي السحابية الحوسبة نأ
 قبل من جهد قلأ بذل مع بسرعة نشرها وتوفيرها يمكن التي(والخدمات والتطبيقات ،التخزين ووحدات ،والخوادم، الشبكات)الحوسبة

  (Mell&Grance:2011)الخدمة  مجهز مع التفاعل وأ دارةاإل
  السحابية الحوسبة تحديات

 من تحد خطيرة عوائق تشكل قد التي السلبيات بعض فيها نأ إال ،السحابية للحوسبة المزايا من العديد وجود من الرغم على
 منظمات تواجه التي التحديات تتمثل عام وبشكل ،المستفيد إليها يحتاج التي الخدمات جميع السحابة توفر ال فقد ،تشارهاان

 )Linthicum 2010) :تيةاآل بالتحديات -السحابية الحوسبة موذجان تبني عند - األعمال
 ووضع المعلومات تشفير مثل منيأ مستوى من يوفره وما ،تام بشكل الخدمة مجهز على تستند السحابية الحوسبة نأ :األمن•

 من منة؟آ اتانالبي ستكون هل:مثل األسئلة من مجموعة إثارة إلى يؤدي وهذا ،السحابة إلى للوصول جراءاتواإل السياسات
 الموجودة والتطبيقات اتانالبي في الضرر لحاقإ إلى لها التصدي وعملية الخبيثة البرمجيات تؤدي هل ؟إليها الوصول يستطيع

 السحابة؟ على
 هذه اعتماد بسبب السحابية الحوسبة حلول تبني من تخوف لديها والمؤسسات المنظمات من الكثير نأ :والتوافقية الموثوقية•

 احتياجات السحابية الحوسبة تلبي نأ يمكن هل :مثل األسئلة من مجموعة إثارة إلى يؤدي وهذا ،اإلنترنت شبكة على الحلول
 الخدمة؟ في توقف حصول وعدم ،ساعة (24) العمل في األعمال منظمات

 يتسبب نأ يمكن الذي الخدمة مجهز رحمة تحت تصبح سوف هانإف السحابية الحوسبة تتبنى عندما المنظمة نأ وتعني :السيطرة•
 توقف احتمال مع ،به الخاصة التحتية البنية في والعمليات اتانوالبي الملفات تشغيل يتم حالما المشاكل من جملةفي  للمنظمة
 .بديل حل عن للبحث يضطرها مما خرآل وأ لسبب الخدمة

 والمسؤوليات وياتاألولو  الخدمات نوعية حول المشترك التفاهم الخدمة مستوى اتفاقات تتضمن :الخدمة مستوى اتفاقيات•
 هذه من جيدة مستويات السحابية الخدمة مجهزي من الكثير يوفر ال وقد ،والمستفيد السحابية الخدمة مقدم بين اتانوالضم

  .السحابية الحوسبة خدمات إلى الكبيرة المؤسسات لتحول ساسيةاأل المتطلبات مع يتعارض ما وهو االتفاقيات
  )2013رحاب فايز أحمد سيد، (واع نماذج السحابات المتاحة: ان
 إليهاشخص يرغب الدخول  أياستخدامها من قبل  االسحابة العامة تكون مفتوحة ومتاح Public Cloudالسحابة العامة:  -1

تشغل السحابة العامة بواسطة مقدمها وتشتمل على  .و الشبكات االجتماعية المتاحة بالفعلأحالة شبكات المجتمع  فيكما 
أحد دماج معا على خوادم السحابة العامة ونظم التخزين والشبكات. و نتطبيقات نابعة من العمالء المختلفين الذين يفضلون اال

 نأ حابات الخاصة بالمؤسسات ويمكنهاتكون أكبر من الس نأيمكن  هانأ فية من السحابة العامة ما قد يتمثل الرئيسالمزايا 
  .مقدم السحابة إلىوفقا للطلب وتحويل مخاطر البنية األساسية من المؤسسة التعليمية  لقدرة على التدرجتقدم ا
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تحتاج  التياألساس بالمؤسسة المعينة  فيالغرض من تصميم السحابة الخاصة يرتبط  Cloud Private :السحابة الخاصة -2
 .اتها وأمنها وجودة الخدمة المتوافرة مما قد تحصل عليه من خالل استخدام خدمة استضافة مقدمهاانلرقابة أكبر على بي

تنشأ السحابة الخاصة خلف حائط أمن العادة  فيو  ،وتبنى السحابات الخاصة لالستخدام الخاص المحدد للمؤسسة الواحدة
  .الوصول لمواردها واستخدامهاب -  فقط -للمؤسسة التعليمية كالمدرسة أو الجامعة ويسمح للمتعاملين فيها 

  :)Miller, M. (2008) خصائص الحوسبة الحسابية
سائل، وصور، فبمجرد اتصال المستخدم بالسحابة يصبح ما هو مخزن هناك من مستندات، ور  :متمركز حول المستخدم - 1

 .وغيرهلمستخدم ا ه يخصنأوكل ما من ش وتطبيقات
دم القيام به ينصب التركيز على ما يحتاج المستخ ،وما يمكن القيام بهما : فبدال من التركيز على تطبيق ذات مهمة مركزية - 2

  .يفعل ذلك بالنسبة له نأوكيف يمكن للتطبيق 
  .السحابة فيمعا  اآلليالف من أجهزة الحاسب اآلتربط المئات أو  فهي: قوية - 3
لمزيد من المعلومات من  الفوريالسحابة، ويمكن للمستخدمين االسترداد  فيات ان: فيتم تخزين البيإليهاية الوصول انإمك - 4

 .اآلليالحال مع أجهزة الحاسب  انات، كما كانتقتصر على مصدر واحد من البي مستودعات متعددة، وال
ات وتحليلها للوصول انالسحابة يمكن استخراج البي في اآلليالحاسب ات المخزنة على مختلف أجهزة انفمع جميع البي ذكية: - 5

  .هذه المعلومات بطريقة ذكية إلى
لحماية سالمة يجب  فعلى سبيل المثال ،آليايكون  نأ: فالعديد من المهام الضرورية مع الحوسبة السحابية يجب مبرمجة - 6

 اآلليجهزة الحاسب أيكون منسوخا على  نأالسحابة يجب  فيواحد  يلآات وتخزين المعلومات على جهاز حاسب انالبي
السحابة تعيد البرمجة تلقائيا من  نإخارج الشبكة، ف إلىتقل انالواحد قد  اآلليجهاز الحاسب  انالسحابة، فإذا ك فياألخرى 

   .السحابة فيآخر جديد  يلآحاسب  إلى اآلليذلك الحاسب 
  :فوائد الحوسبة السحابية

 ,Chenيمكن إيجازها فيما يلى  التييحقق العديد من الفوائد و  نأه نأالتعليم من ش فياستخدام الحوسبة السحابية  نإ
B. & Bryer, T. (2012):(  &- Halash, E. A. (2010):  

جهاز المستخدم،  فيتمكن المستخدم من الدخول على ملفاته، وتطبيقاته من خالل السحابة دون الحاجة لتوفير التطبيق  - 1
 المطلوبة. األجهزةتقلل المخاطر األمنية وموارد  بالتالي

فكل ما يحتاجه المستخدم هو جهاز حاسب متصل  ،يحتاجها المستخدم التيتوفر الكثير من المال الالزم لشراء البرمجيات  - 2
 يحتاجها. التيتقدم البرمجيات  التيبأحد المواقع  يكون متصال انو  ،سريع ترنتانبخط 

نة لملفات المخز إلى ا لى أجهزتهم وتساعدهم على الوصولدون تحميلها عوالمعلمين على استخدام تطبيقات  تساعد الطالب - 3
 .اإلنترنتحاسب بواسطة االتصال ب أيمن 

 األجهزةة انصي فيد العاملين اعدتقليل أو  ،الخاصة بالبنية التحتية األجهزةوذلك من خالل تقليل عدد ؛  التكاليفتقليل  - 4
 .المؤسسة فيوالبرمجيات 

مقدمة خدمة  -لشركة عمل الخدمة بشكل دائم، مع توفر الكثير من الوقت والتكلفة على المستخدم، حيث تلتزم ا انضم - 5
 بأسرعأية أعمال فجائية  بإصالحالخدمة تعمل بكفاءة وبشكل مستمر، كما تلتزم التزامها  نأمن  بالتأكد - يالسحابالتخزين 

 .وقت ممكن
تكون قادرة على تقديم الخدمة للعمالء الموجودين  التيات انالسحابية توافر مراكز للبي للحوسبة الحاليةتتضمن البنية التحتية  - 6

  .على مستوى العالم ككل
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   :مبررات استخدام الحوسبة السحابية
اد بشكل خاص يتجهون ما تتضمنه الحوسبة السحابية من مميزات تجعل المؤسسات بشكل عام واألفر  إلىهذا يرجع 

 -) & 2013األحمد، على أحمد () & 2009 ،أسواق العرب( :من أبرزها العديد من الدراسات منها التيالستخدامها، 
Sivasubramanian, V. & Mohieldeen, M. (2011): اآلتيغلبها تركز على أت انوك:   

  .زيادة الموثوقية •
  .ة البرمجياتانالتقليل من صي •
  الحالية.التناغم مع الحواسيب  •
  .التوافقية وسهولة الوصول •
  .تخفيض الكلفة •
 .قابلية التطوير •
  .توفر البرمجيات بدون تكلفة الشراء •

   الدراسات السابقة
 فياستخدام الحوسبة السحابية  فيالجامعة  طالبدراسة العوامل المؤثرة على  إلى )Rababah 2017(هدفت دراسة 

ولم يتم استالم  ،األردن فيربع جامعات أ فيطالب تقنية المعلومات على  اناستمارة استبي 400توزيع وتم  ،يةالجامعات األردن
من وسرعة الوصول النتائج فائدة وسهولة االستخدام اآلحدار المتعدد، وكشفت نباستخدام تقنية اال ،اناستمارة من االستبي 236سوى 

كما  ،استخدام الحوسبة السحابيةعلى عزم الطالب على قبول و  التكلفة المتصورة لالستخدام تؤثر بشكل كبير انو  ،للمعلومات
استخدام الحوسبة السحابية عمليا، وتعتبر نتائج بنية الطالب  في% من التباين 50.4النموذج المتقدم يشرح  نأ إلىشارت النتائج أ

   .البيئات التعليمية فيهذه الدراسة مثمرة للجامعات والطالب لزيادة استخدام الحوسبة السحابية 
محّرر مستندات  ،تتناول هذه الدراسة تنفيذ تطبيقات السحاب األكثر استخداًما )Wang, Jenny 2017(دراسة  
Google،  لقد خضعت بيئة التعلم المدمجة لمحرر مستندات العاليفي دورة التعليم .Google  التي يستخدمها الطالب لتطوير

يوفر النظام  ،)28لدراسة المشاركين (ن =  أداةك انباستخدام االستبي تقييم خبرة التعلم إلىونشر مهام الكتابة بين الفصول الدراسية 
 إلىتتضمن العوامل المؤثرة في تجربة تعلم الطالب المستندة و ت للطالب والمدرب للبقاء على اتصال. بيئة تعليمية فعالة بين الطبقا

والخبرة التكنولوجية للطالب. كما يتم تقديم اقتراحات للتعامل مع التحديات المتعلقة  اإلنترنتتطبيقات السحابية تكرار التفاعل عبر ال
يتم تشجيع المعلمين على تبني تقنيات الحوسبة السحابية أثناء  وبالتاليبما في ذلك القضايا التقنية.  العاليباستخدامهم في التعليم 

  تصميم المناهج الدراسية على أمل تثقيف الطالب بشكل فعال.
تعزيز التعلم القائم على المشاريع لدى  فيفاعلية تقنية الحوسبة السحابية  )2016(الحسن  إدريسعصام  دراسةهدفت و  

بين متوسط  0.05عند مستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  هنأعلي  وأسفرت النتائج ،طالب كلية التربية جامعة الخرطوم
لمهارات  فيب المعر انللج التحصيليلالختبار  البعديالتطبيق  فيدرجات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات المجموعة التجريبية 

تأثير تقنية الحوسبة السحابية حسب قيمة مربع ايتا كبير  انوذلك لصالح المجموعة التجريبية حيث ك؛ التعلم القائم على المشروع 
بين  0.05عند مستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ،0.32ذ بلغ إلمهارات التعلم القائم على المشروع  فيب المعر انالج في

لبطاقة مالحظة مهارات التعلم القائم  البعديالتطبيق  فيومتوسط درجات المجموعة التجريبية  ،موعة الضابطةمتوسط درجات المج
بين متوسط درجات  0.05عند مستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية؛ على المشروع 

وذلك  ،لبطاقة مالحظة مهارات التعلم القائم على المشروع تعزى للحوسبة السحابية والبعدي القبليالتطبيق  فيالمجموعة التجريبية 
  البعدي.لصالح التطبيق 
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 للمديرين فيالوظي األداءالتعرف على الحوسبة السحابية وعالقتها بتطوير  إلى) 2016 انعزيزة نمر رضو هدفت دراسة (
سلوب الحصر الشامل، الستطالع أللدراسة مستخدمة  أداة ةاناالستبقطاع غزة، وتم استخدام  فيالجامعات الفلسطينية  فيالعاملين 

   :اآلتي) موظفًا وأظهرت نتائج الدراسة 159(من  العينةآراء مجتمع الدراسة، وتكونت 
 %73.2وجود درجة موافقة من قبل المبحوثين على مجال الحوسبة السحابية بوزن نسبى قدره 

 .%81.1بوزن نسبى قدره فيالوظي األداءوجود درجة موافقة من قبل المبحوثين على مجال 
 فيالعاملين  للمديرين فيالوظي األداءبين الحوسبة السحابية و  0.05عند مستوى  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة 

  .الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة
مجال الحوسبة السحابية  فيبين متوسطات استجابات المبحوثين  0.05ى عند مستو  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 

، سنوات الخدمة، المسمى العلميالعمر، المؤهل  ،اسم الجامعة(محافظات قطاع غزة تعزى للمتغيرات  فيالجامعات الفلسطينية  في
 .ما عدا متغير الجنس لصالح الذكور ،)فيالوظي

 األداءبين متوسطات استجابات المبحوثين حول مجال  0.05عند مستوى داللة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 
، سنوات الخدمة، العلميالجنس، العمر، المؤهل (محافظات قطاع غزة تعزى للمتغيرات  فيالجامعات الفلسطينية  في فيالوظي

 زهر تغير اسم الجامعة لصالح جامعة األماعدا م ،)فيالمسمى الوظي
المحمولة وخدمات الحوسبة  األجهزةالتعرف على مزايا استخدام  يإل )et al 2016 Soykan(هدفت هذه الدراسة 

استخدام خدمات  نإف ،تعليم خاص إلىتعليم الطالب الذين هم بحاجة  فيو  ،التعليم من قبل العديد من الباحثين فيالسحابية 
تلك المراكز  فيالمدارس الذين يخططون للتدريس  معلميولذلك تتطلب هذه الحالة من  ؛لحوسبة السحابية أمر ال مفر منه ا

وللتأكد  إيجابيدراكهم بشكل إيكونوا قادرين على  انو  ،تخدام هذه التقنيات بشكل كافيكونوا قادرين على اس نأالتعليمية الخاصة 
تحديد التصورات الخاصة بتطبيقات التعلم المتنقل  إلىكما تهدف هذه الدراسة  ،من متابعة التحسينات واالبتكارات المستقبلية

تتكون مجموعة حيث  قل، وهذه من الدراسات التجريبيةالمعلم المدعومة بخدمات الحوسبة السحابية نحو التعلم المتن لمرشحي
من مجموعة متنوعة من  بيئة تعليمية مختلطة فيويتم إلقاء الدروس  ،معلمًا مرشحين من قسم التعليم الخاص 56الدراسة من 

 فيبيئة التعلم المتنقلة والنجاح  فيالنقالة  دواتونتائج ما قبل االختبار وما بعد االختبار للطالب من حيث استخدام األ ،المواد
   .تكنولوجيا المعلومات

بحثت هذه الدراسة في فوائد استخدام مستندات جوجل من قبل  )Musungwini, Samuel; et al 2016دراسة (
الباحثين واألكاديميين وتحليل العوامل التي تؤثر على اعتماد واستخدام التكنولوجيا من قبل محاضرين في جامعة في زيمبابوي. 

كمي. أجريت مراجعة األدبيات حيث تم دمج البحث النوعي والبحث ال ،البحث أساليباستخدم الباحثون منهًجا مختلًطا لتصميم 
والعوامل التي تؤثر على اعتمادها  ،للحصول على فهم لجدوى الحوسبة السحابية Googleللحوسبة السحابية ومستندات 

واستخدامها. تم استخدام المقابالت للحصول على نظرة متعمقة على القضايا التي تؤثر على اعتماد واستخدام هذه التكنولوجيا 
تكنولوجيا المعلومات ما يتعلق بالنهج النوعي بعد اختيار أول شخص تمت مقابلته على أساس المعرفة الواسعة بالجديدة. في
جامعات  إحدىن هم المحاضرين في و المستهدف انالسك انين اآلخرين. كتم استخدام تقنية كرة الثلج الختيار المشارك واالتصاالت

تم  ،اناستبي 100محاضر باستخدام أخذ العينات العشوائي البسيط ومن بين  100. تم اختيار 492زمبابوي الذين بلغ عددهم 
 إلىهناك حاجة  انوجود فجوة في المعرفة و  إلىمنها لعدم اكتمالها. أشارت النتائج  3تم إرجاعها وتم استبعاد  91توزيعها على 

  نوير المحاضرين حول قيمة هذه التكنولوجيا.عقد ورش عمل لمحاولة ت
ق من كيفية فهم الحوسبة السحابية من قبل طالب التحق إلى )Changchit, Chuleeporn، 2015تهدف دراسة (

وضحت نتائج أو  ،قبول الحوسبة السحابية كجزء من مناهجها الدراسية فيتشجيع أو تثبيط  تؤثر على التيالجامعات والعوامل 
سرعة الوصول، تكلفة االستخدام المدرك،  انماأل ،سهولة االستخدام ،المتصورةهى الفائدة العوامل الخمسة جميعها  نأالدراسة 

   األساسي.تشجيع الطالب على قبول الحوسبة السحابية كجزء من المنهج  فيعوامل تلعب دورا مهما  هيالمتصورة 
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تحصيل  فيفاعلية برنامج مقترح قائم على الحوسبة السحابية ) 2015،محمد نبيل المنهراوى داليا(أوضحت دراسة  
 إلىسفرت نتائج الدراسة أجامعة حائل و  فيمصادر التعلم  إدارةبدبلوم  اإللكترونيلطالبات مقرر التعليم  التقني األداءوتحسين 

 اأثر نتائج هذه الدراسة مما يجعل استخدامه له فاعلية و  فيبرزت  التي وأهميتهفاعلية استخدام المقترح القائم على الحوسبة السحابية 
ية انمكإوالفرضيات  حصائيةمقارنة بالطرق التدريسية التقليدية، وتؤكد الفروق اإل عاليةعلى تحصيل الطالبات بدرجة  املموس

  .االعتماد على هذه الطريقة التدريسية
لكشف عن فاعلية برنامج قائم على الحوسبة السحابية ا )2014 ،الرحيليعائشة العمرى، تغريد (كما أوضحت دراسة  

 عضوا 23 فيوتمثلت عينة الدراسة  ،بالمدينة المنورة عضاء هيئة التدريس بجامعة طيبةألدى  التقني األداءتعزيز  فيالتشاركية 
المقترح القائم على الحوسبة  التدريبيالبرنامج  :مثل دواتاألواستخدام  إعدادوتم  ،جامعةهذه العضاء هيئة التدريس بأمن 

عند مستوى داللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىوقد توصلت الدراسة  ،الذاتيالتقييم  أداة ،تحصيليواختبار  ،السحابية
هيئة  ألعضاء التقني األداءلجودة  فيب المعر انللج التحصيليلالختبار  يعدبوال القبليدرجات التطبيقين  متوسطبين  0.05

درجات  متوسطيبين  0.05عند مستوى داللة  إحصائيةووجود فروق ذات داللة  ،البعديجامعة طيبة لصالح القياس  فيالتدريس 
جامعة طيبة لصالح  فيهيئة التدريس  ألعضاء التقني األداءب المهارى لجودة انللج الذاتيالتقييم  داةأل والبعدي القبليالتطبيقين 

  .البعديالقياس 
  :تعقيب علي الدراسات السابقة

عدد من  وتأثير سحابيةلسابقة ركزت على الحوسبة المعظم الدراسات ا نأمن خالل مراجعة الدراسات السابقة وجد الباحث  -  
من الموضوعات القليلة  –بشكل خاص  –دراسة الحوسبة السحابية  انو  ،والبلد ،والتخصص ،مثل متغير النوع ،المتغيرات فيها
وبشكل عام  .ة المصطلحد جِ  إلىذلك ربما يعود  فيوالسبب  ،العربيالوطن  فيقليلة ت انك، وربما العالميعلى الصعيد 
مجال التعرف على مستوى  فيبها مع بعض الدراسات السابقة انبعض جو  فياشتركت  الحاليةالدراسة  نأنستطيع القول 

 كما اختلفت مع الدراسات السابقة )Rababah،2017 & 2015،محمد نبيل المنهراوى داليا(الحوسبة السحابية مثل دراسة 
  .بالنسبة لطبيعة العينة

والعينة المسحوبة ماكن تطبيقها والمنهج المستخدم أتحقيقها بتنوع  إلىسعت الدراسات  التيهداف ضوء ما سبق تنوعت األ فيو  -
ظهور النتائج وتفسيرها وصياغة  وبالتالي ،المستخدمة حصائيةاإل واألساليبوتنوع جمع المعلومات  ،من مجتمعات مختلفة

   .التوصيات والمقترحات بناء عليها
 ،عينة الدراسةات واختيار انفهم عمق مشكلة الدراسة واختيار وسائل جمع البي فيالباحث من الدراسات السابقة  أفادوقد  -

  .حصائيةلمعالجة اإلا أساليبتقاء انتحديد المنهج المستخدم و  إلى باإلضافة
تناولت  التيتنمية المهارات العملية المختلفة  فيضرورة استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية  اتفقت معظم الدراسات علىكما  -  

   .اتانتاج قواعد البيانتنمية مهارات تصميم و  فيالتعليم القائمة على تطبيقات الحوسبة السحابية ومدى مساهمتها  إدارةنظم 
  :الدراسة إجراءات

 :بحثمنهج ال  - أ
   الحاليةبحث مته ألهداف الءلمال التجريبي تم استخدام المنهج بحثمن أجل تحقيق أهداف ال

  :بحثعينة ال  - ب
 هن؛ ألت العينة من الذكور انجامعة شقراء وك بالدوادمي) طالبًا من الطالب الذكور بكلية التربية 30شملت عينة البحث ( 

الفصل  فيالتطبيق  انوك -حيث طبيعة نظام التعليم بالمملكة العربية السعودية  –اث نمن الصعب الحصول على عينة من اال
  )2017 :2016( -ه  1438هـ /  1437 لعام األول الدراسي

  :الدراسة فيالمستخدمة  دواتاأل -ج
  .الباحث إعداد التقني لألداء فيب المعر انلقياس الج التحصيلياالختبار  - 1
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 .الباحث إعداد التقني األداءب المهارى لجودة انلقياس الج الذاتيالتقييم  أداة  - 2
  .الباحث إعداد المقترح القائم على الحوسبة السحابية التدريبيالبرنامج  - 3
  البحث: أدوات -د

  .الباحث إعداد التقني داةلأل فيب المعر انلقياس الج التحصيلياالختبار  -1

 الهدف من االختبار 
   ة.لدى طالب الجامع التقني لألداء فيب المعر انقياس الج إلى اإللكتروني التحصيليهدف االختبار 

   .من نوع االختيار من متعدد التحصيليمفردات االختبار  اختيارتم  :التحصيليوتحدد نوع مفردات االختبار 
   :التحصيليصياغة مفردات االختبار 

لدى  التقني ءداألالجودة  فيب المعر انبحيث يشتمل على جميع مهارات الج التحصيليتم صياغة مفردات االختبار 
الجذر ( األولالجزء  ،من جزأين التحصيلي) مفردة. وتتكون مفردات االختبار 35مفردات االختبار ( وبلغت عدد ،الطالب

Theme(  يانالثوهو عبارة عن جملة ناقصة، والجزء ) البدائلAlternatives(  وهى أربعة بدائل لكل رأس سؤال تمثل تكملة
سة ومتساوية انتكون الفقرات قصيرة وواضحة المعنى ومتج نأ التحصيليثناء صياغة فقرات االختبار أ روعيللجملة الناقصة وقد 

س انملة الوضوح والتجصياغة البدائل المحت في عمودي، وروعيومكتوبة بشكل  ،توزيعا عشوائيامن حيث الطول وموزعة 
   .وال تتضمن ما يوحى بالبديل الصحيح ،ربعصحيحة واحدة من بين البدائل األ إجابةتحمل  انواالختصار و 

  :التحصيليصياغة تعليمات االختبار 
 ،سئلة االختبارأنوع على  والتنبيهات موجزة ومفهومة ومحدد وبعبار  بشكل واضح التحصيليتعليمات االختبار  إعدادتم 
   .واحدة فقط منها إجابةوضرورة اختيار  جابةاإلوعدد بدائل 

  :التحصيليتصحيح االختبار 

 إجابةصحيحة درجة واحدة وكل  إجابةحيث تأخذ كل  التحصيليتم تخصيص درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار 
النهاية  وتشير ،صفر) درجة(والدرجة الصغرى له  ،) درجة35( التحصيليوبذلك تصبح النهاية العظمى لالختبار ؛ خاطئة صفرا 

   .منخفض جدا يتقن فيداء معر أ إلىمرتفع جدا وتشير الدرجة الصغرى  يتقن فيداء معر أ إلىالعظمى 
  :صدق االختبار

وذلك بعرضه على مجموعة من  ،باستخدام صدق المحكمين التحصيليلالختبار  الظاهريتم التحقيق من دالالت الصدق 
بناء على ما ورد و  ،من خالل التعرف على آرائهم فيه ،اإللكترونيتقنيات وتكنولوجيا التعليم والتعلم ال فيالمحكمين والمتخصصين 

وبعض  التحصيليمن تعديل لصياغة بعض فقرات االختبار  التحصيليجراء التعديالت الالزمة على االختبار إمن المحكمين تم 
   .البدائل

   :التحصيليثبات االختبار 
ت انلفا، وكأكرونباخ بواسطة معادلة  الداخليمعامل االتساق  باستخراجوللتأكد من ثبات االختبار فقد تم حسابه 

  .ومناسبة ألغراض هذه الدراسة عاليةاالختبار يتمتع بدالالت صدق وثبات  نإ) وبناء على ما تقدم ف0.88(قيمته
ية انيتضح توافر الشروط السيكومترية لها، كما يتضح صالحتيها وٕامك التحصيليومن النتائج السابقة لصدق وثبات مقياس 

   الحالية.الدراسة  فياستخدامها 
 :التقني األداءب المهارى لجودة انلقياس الج الذاتيالتقييم  أداة - 2

لطالب جامعة  اآلليلطالب مقرر الحاسب  التقني األداءلجودة  يب المهار انقياس الج إلى الذاتيالتقييم  أداةهدفت  
   .شقراء
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  :الذاتيالتقييم  أداةتحديد أسلوب 
 في التقني األداءبجامعة شقراء من مهارات  اآلليتم استخدام نظام التقدير لتسجيل مدى تمكن طالب مقرر الحاسب  
  .الجامعيالتعليم 

  :الذاتيالتقييم  أداةصياغة فقرات 
لطالب مقرر الحاسب  ينبغي التي التقني األداءتناولت مهارات أبعاد  التيتحليل األدبيات  على تم صياغة الفقرات بناءً  

 نأأثناء صياغة الفقرات  روعيصورة عبارات إجرائية، وقد  فيت جاء، ورتبت منطقيا، و الجامعيالتعلم  فيمن اكتسابها  اآللي
فقط، وال يمكن تفسيرها بأكثر من  اً واحد داءً أوية من حيث الطول، وتصف كل فقرة تكون قصيرة وواضحة المعنى، ومحددة، ومتسا

   .تفسير واحد
ة ئيستعليمات البطاقة بشكل واضح ومحدد ودقيق، من خالل توضيح المحاور الر  إعدادتم  :الذاتيالتقييم  أداةصياغة تعليمات 

  كل محور. فيوعدد المهارات  داةتتضمنها األ التي
 102لتصحيح المهارات ال  )لم تحدث -منخفض –متوسط  –مرتفع ( رباعيتم استخدام مقياس  :الذاتيالتقييم  أداةتصحيح 

صفر) درجة، حيث تشير النهاية العظمى () درجة، والدرجة الصغرى له 306( الذاتيالتقييم  داةبحيث تصبح النهاية العظمى أل
األداة من خمسة إذ تألفت منخفض جدا،  يتقن يمهار  أداء إلىمرتفع جدا، وتشير الدرجة الصغرى  يتقن يأداء مهار  إلى

   .ةمحاور رئيس
  :الذاتيالتقييم  أداةصدق  -1

وذلك ؛ باستخدام صدق المحكمين  الظاهريعلى مجموعة من المحكمين للتحقيق من دالالت الصدق  داةعرضت األ
من خالل التعرف على آرائهم  ،اإللكترونيتقنيات وتكنولوجيا التعليم والتعلم  فيبعرضه على مجموعة من المحكمين والمتخصصين 

   .من تعديل لصياغة بعض العبارات داةجراء التعديالت الالزمة على األإبناء على ما ورد من المحكمين تم فيه و 
 :داةثبات األ -2

ت انبواسطة معادلة كرونباخ الفا، وك الداخليفقد تم حسابه باستخراج معامل االتساق  الذاتيالتقييم  أداةوللتأكد من ثبات 
  .ومناسبة ألغراض هذه الدراسة عاليةتمتع بدالالت صدق وثبات ت داةاأل نإ) وبناء على ما تقدم ف0.92(قيمته

ها تيتضح صالحتفر الشروط السيكومترية لها، كما يتضح توا الذاتيلتقييم ل داةاألومن النتائج السابقة لصدق وثبات  
   الحالية.الدراسة  فيية استخدامها انوٕامك
تصميم وبناء برنامج قائم على الحوسبة السحابية  فيوتتمثل  :المقترح القائم على الحوسبة السحابية التدريبيالبرنامج  -ثالثا

  :التاليةحيث اتبعت الخطوات 

  :مرحلة التحليل •
تظام، انوجود دافع للحضور بخالل محاولة الوقوف على من  ية بجامعة شقراءتحليل خصائص الطالب بكلية التربحيث تم 

تحليل االحتياجات و ، اإلنترنتو  اآلليللتواصل، والتعامل مع الحاسب  اإلنترنتوالقدرة على التواصل من خالل تطبيقات شبكة 
من الجهد  اكثير وهذا يتطلب به انعلى كل جو  ا، ويحتاج تدريبعبومتش واسع له مجال الجامعيالتعليم  في التقني األداءالتدريبية: ف

بكلية التربية جامعة  اآلليلدى طالب مقرر الحاسب  التقني األداءولهذا فقد تم تحديد احتياجات الطالب الفعلية ألبعاد  ؛والوقت
من خالل  اآلليومن خالل اشتقاق قائمة تقدير االحتياجات التدريبية لطالب مقرر الحاسب  ،ممكنة فعاليةشقراء لتحقيق أقصى 

   الجامعي.بالتدريس خبرة الباحث 
  :مرحلة التصميم •

تم تدريسها عن طريق البرنامج المقترح القائم على الحوسبة السحابية،  التيوفيها قام الباحث بكتابة سيناريو للموضوعات 
به، مع وضع أهداف إجرائية كأهداف فرعية انبحيث تغطى جميع جو  التدريبيعة من األهداف العامة للبرنامج وقد تم وضع مجمو 

  .تحقيق األهداف العامةل
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 مرحلة التطوير: •
  لدى الطالب  التقني األداءالتدريبية للطالب وتحديد أبعاد تحديد محتوى البرنامج وفقا لالحتياجات 

 .تاج الوسائط المتعددةانتصميم و  -
 .اإللكترونيةتصميم المقررات  -
 .لكترونيالتعلم اإل إدارةنظام  إدارة -
 .اإللكترونية البحثيةالمراجع  إدارة -
  :البرنامج فيشطة المستخدمة نتحديد طرق اال  •

واستخدام عدد من  ،الذاتيالمناقشات الفردية والجماعية، التعليم  ،العصف الذهنى ،تم استخدام عدد من طرق التدريب
داخل قاعة التدريب وخارجها، وقد تم تقديم المادة العلمية للبرنامج بواسطة الحوسبة السحابية، من خالل تطبيقات جوجل  شطةناال

  .التربوية
 البرنامج:  فيالالزمة  األجهزةتحديد الموارد و  •

 اآللي، مزود بأجهزة الحاسب التدريبيلتنفيذ البرنامج  بالدوادميكلية التربية  في اآلليتم تخصيص أحد معامل الحاسب 
  .التدريبيتطبيقات جوجل التربوية خاص بالبرنامج وكذلك وجود حساب  ،على الطالب رقميوجهاز عرض  اإلنترنتو 

  :التالي فيتتمثل  ،المقترح التدريبيوقد تم استخدام عدد من البرامج عند تطبيق البرنامج 
� Microsoft Word  
� Microsoft Power Point  
� Windows Movie Make  
� CS- Adobe Photoshop 
� Mendeley Desktop 
� WizIQ Virtual Classroom  

  :مرحلة التقويم -

من خالل سؤال الطالب  التكوينيالدراسة قبليا، والتقويم  أدواتعلى التقويم من خالل تطبيق  التدريبياعتمد تقويم البرنامج 
   .الدراسة بعديا أدواتمن خالل تطبيق  البعديوتعديل المسار أثناء التدريب، والتقويم  موتوجيهه

 تطبيق الدراسة  إجراءات -

  ما قبل التطبيق  إجراءات -أ
 Googleنماذج جوجل  Google Driveعلى محرك جوجل  الذاتيالتقييم  أداة، و التحصيليالدراسة: االختبار  أدوات إعداد - 1

Forms التدريبيتطبيقات جوجل التربوية، ومشاركتها مع القائمين على البرنامج  إحدى.  
تطبيقات جوجل  إحدى Google Docsمُحرر مستندات جوجل  Google Driveرفع المادة العلمية على محرك جوجل  - 2

  .تمثل الحوسبة السحابية التشاركية التيالتربوية 
  عقاده.انموعد تنفيذ البرنامج واالتفاق على مقر  إعداد - 3
  الذاتيالتقييم  أداة، و التحصيليالدراسة، االختبار  دواتأل القبليالطالب على التطبيق  إلزام - 4
 تطبيق الدراسة: إجراءات -ب

 دواتأل القبلي، والتأكد من التطبيق التدريبيااللتقاء بعينة الدراسة، واالتفاق مع الطالب على البرنامج الزمنى للبرنامج 
  .الدراسة

 .سبوعياً ا بواقع أربعة ساعات أسبوعأربعة عشر أعلى الطالب لمدة  التدريبيطبق البرنامج  
  .الذاتيالتقييم  أداةو  ،التحصيلياالختبار  ،الدراسة دواتأل البعديالطالب بالتطبيق  إلزام
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  ما بعد تطبيق التجربة:  إجراءات -ج
  .الدراسة أدواتات الناتجة عن تطبيق انمن خالل معالجة البي ،إحصائياات ومراجعتها وتفريغها وتحليلها انالبيجمع  - 1
  من الدراسة. التاليالجزء  فيومن ثم تفسيرها ومناقشتها، كما سيتضح  ،عرض النتائج - 2
  :نتائج الدراسة وتفسيرها  -

   األولنتيجة الفرض  -1
درجات القياس  متوسطيبين  0.05عند مستوى داللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ( :ونصه األولالختبار صحة الفرض 

   )لطالب الجامعة فيب المعر انالختبار التحصيل للج والبعدي القبلي
  دا��  �	�وى ا�د���  ت  �	����و	ط   ا����س

  13.77  ا����
  دا��  0.001  3.90

  18.21  ا���دي

  )1جدول (
 نأ، حيث يتضح البعديو  القبليدرجات القياسين  متوسطيبين  إحصائيا) وجود فروق دالة 1( يتضح من الجدول السابق

وهذا  ،الصفريرفض الفرض  إلىهذه النتيجة  وتؤدي ،)0.001عند مستوى ( إحصائيا) وهى قيمة دالة 3.90(قيمة (ت) بلغت 
 البعديو  القبليدرجات التطبيقين  متوسطي) بين 0.05عند مستوى داللة ( إحصائيةه " توجد فروق ذات داللة نأيؤكد على 

   .البعديلطالب الجامعة لصالح القياس  الذاتيلجودة التعلم  فيب المعر انللج التحصيليلالختبار 
ب انالج تعزيز فيله فاعلية  انالمقترح القائم على الحوسبة السحابية ك التدريبيالبرنامج  نأوجاءت هذه النتيجة توضح ب

للبرنامج  فيالمحتوى المعر  فيفضل أومفاهيم وحقائق ومعلومات  امعرفة وفهم مهيلدللتحصيل لدى الطالب فأصبح  فيالمعر 
 تمثل الحوسبة التيخالل تطبيقات جوجل التربوية  التدريبيمحتوى البرنامج  متيح لهأ تطبيقه حيثالذى تم  ،المقترح التدريبي

   .يةميالتعل ماحتياجاتهمما مكنهم من دعم ، ونيرغب انمك وأيوقت  أي في مالسحابية التشاركية والمتاحة له
 درجات التطبيقين متوسطيبين  0.05عند مستوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ( :ونصه يانالثالختبار صحة الفرض - 2

   )الجامعةطالب لدى  التقني األداء داةأل البعديو  القبلي
  دا��  �	�وى ا�د���  ت  �	����و	ط   ا����س

  216.30  ا����
  دا��  0.001  14.365

  323.67  ا���دي

  )2جدول (
قيمة (ت)  نأ، حيث يتضح البعديو  القبليدرجات القياسين  متوسطيوجود فروق بين  )2(يتضح من الجدول السابق 

وهذا يؤكد على  ،الصفريرفض الفرض  إلىهذه النتيجة  وتؤدي) 0.001عند مستوى ( إحصائيا) وهى قيمة دالة 14.365(بلغت 
 الذاتيالتقييم  داةأل البعديو  القبليدرجات التطبيقين  متوسطيبين  0.05عند مستوى داللة  إحصائياه توجد فروق ذات داللة نأ

 فيله فاعلية  انالمقترح القائم على الحوسبة السحابية التشاركية ك التدريبيالبرنامج  نأو  ،البعديلصالح القياس  التقني األداء لجودة
فضل أدة بدقة محد ةبكيفيجاز مهمة معينة نإالقدرة على  لديهمفأصبح  ،لدى طالب الجامعة التقنيداء لأل يانب المهار تعزيز الج

هذا المحتوى من مهارات وبرامج ومقاييس على لتيح أفقد  ،تطبيقهالمقترح الذى تم  التدريبيللبرنامج  يلما تضمنه المحتوى المهار 
  .حتياجاتهم التدريبيةتلبية ا فيله فاعلية  انفيه الطالب مما ك ان يرغبوقت ومك أي فيتطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية 

  :ات الدراسةتوصي
خاصة التطبيقات اإللكترونية المختلفة والتعليم من خالل بيئات التعلم  ،والمستمر الذاتيطالب الجامعة على التعليم حث  - 1

  .المستندة على تقنية الحوسبة السحابية
اركة الجماعية بين عن طريق المش التعاونيوأيضا التعليم  ،التقني األداءتعليم  كاستراتيجيةتوظيف تقنية الحوسبة السحابية  - 2

  .بعضالالطالب بعضهم 
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م المعتمد على بيئات يوالتعل والجماعي التقني األداءتعتمد على بناء مهارات التعلم  الجامعيقبل  ماالتعليم  فيضافة مقررات إ - 3
  .اإلنترنت

الجامعات السعودية لتدريبهم على استخدام تطبيقات الحوسبة  فيحكمهم  فيهيئة التدريس ومن  ألعضاءعقد دورات تدريبية  - 4
  .السحابية

الجامعات السعودية لتطبيقات جوجل  فيحكمهم  فيتدريس ومن العضاء هيئة أ هاستخدميدلة وحقائب تدريبية لأ إعداد - 5
  العالي.التعليم  فيالتربوية 

  .متغيرات تابعة أخرى فيمقترح قائم على الحوسبة السحابية  تدريبيدراسة تجريبية تتناول معرفة فاعلية برنامج  - 6
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