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البحث الخامس

الصف بكمية التربية في جامعة دمشق بتطبيقات الحوسبة السحابية  .............د .العبد اهلل
درجة تنور طمبة معمم ّ

درجة تنور طلبة معلم الصّف بكلية التربية في جامعة دمشق بتطبيقات
الحوسبة السحابية التشاركية المعتمدة صلى الجيل الثاني للويب Web2.0
*

د .فواز إبراهيم العبد اهلل
الملخص

سعى البحث إىل ربقيق األهداف اآلتية:
تعرف تطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية.
ّ -1
الصررب بكليررة الًتبيررة ع امعررة دمشررق بتطبيقررات احلوسرربة السررحابية
 -2تعر ّررف در ررة تنر ّرور طلبررة معلّ رم ّ
التشاركية ادلعتمدة على اجليل الثاين للويب .Web2.0
الصررب بكليررة الًتبيررة ع امعررة دمشررق بتطبيقررات احلوسرربة
 -3ربديررد الوررر د ع در ررة تنر ّرور طلبررة معلّرم ّ
السررحابية التش رراركية ادلعتم رردة علررى اجلي ررل الث رراين للوي ررب  Web2.0تبع رات دلتت رَتات (اجل ررن الش ررةادة
الثانوية).
مشلر عينرة الدراسررة مر ( )158طالبرات طالبررة مر طلبرة معلرم الصرب ع كليرة الًتبيررة جبامعرة دمشررق
اسررت دم الباحررث ادلررنةف الوترروي التحليلرري كان ر ةداة الدراسررة اسررتبانة تنر ّرمن تطبيقررات احلوسرربة
السحابية التشاركية كما اسرت دم الباحرث األسراليب ااحصرااية اآلتيرة (اختبرار Student's t-test
التنور) للوتول إىل النتااف.
ادلتوسط احلسايب للحكم على در ة ّ
توتل البحث إىل النتااف اآلتية:
ّ
 ربديد قاامة بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية بلغ عدد بنودها ( )22بند.تنور طلبرة معلّرم الصرب بكليرة الًتبيرة بتطبيقرات احلوسربة السرحابية التشراركية راتت عرعيوة
 إ ّن در ة ّادلتوس رط احلسررايب ( )1.61ه ر ا ادلسررتوع يق ر عررم ارررور
علررى الدر ررة الكليررة لةسررتبانة حيررث بلررغ ّ
األ ل م ادلعيار ادلعتمد.
متوسرطات در رات ةفرراد العينرة فيمرا يتعلّرق بدر رة تن ّرورهم
 عدم ود فر د ذات دالرة إحصرااية برُت ّبتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية تبعات دلتتَتات (اجلن الشةادة الثانوية).
الكلمااال المحيا:ي ا طلب ا معل ام الص ا

للويب.
*

تطبيقااال الحوسااب البااحابي الي،ااار ي الجياال اليااا

األستاذ ع قسم ادلناهف طرااق التدري ع كلية الًتبية جبامعة دمشق سوريا
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The Degree of Faculty of Education Class Teacher Students
Literacy in Participatory Cloud computing apps based on
second Web generation Web2.0
Dr. Faowaz Al-abdullah
Abstract
The aim of the research is to achieve the following goals:
1- Recognize Participatory Cloud computing apps.
2- Recognize the degree of class teacher students literacy in
Participatory Cloud computing apps
3- Identify the differences between the mean scores of class
teacher students with regard to their degree of literacy in
Participatory Cloud computing apps due to these variables
(gender- secondary school certificate).
The sample consisted of (158) class teacher students at the
Faculty of Education, Damascus university. The descriptive
analytical approach was used in this study. The researcher
designed a questionnaire which represents Participatory Cloud
computing apps. Also, the means and Student’s t- test were used
to test the hypotheses of the study.
This study revealed the following results:
- Identify a list of participatory cloud computing apps, its items
were (22).
- The degree of class teacher students literacy in participatory
cloud computing apps was low, the mean regard (m= 1,61)
which was the first category as compared the adopted
categories.
- There is not statistically significant differences between the
mean scores differences between of class teacher students with
regard to their degree of literacy in participatory cloud
computing apps due to these variables (gender- secondary
school certificate).
Keywords: Class teacher students, participatory cloud
computing apps, Web2.0.
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مقدم
يشرةد عرا اليروم ثرورة تكنولو يرة رقميرة هاالرة انوجرارات معلوماتيرات متسرارعات ةترب معر الوترول إىل
ك ع ة ّن
ادلعلومات مطلبات ةكادمييات بل رلتمعيات يُنادع ب إلشباع حا ات األكادمييُت الباحثُت ؛ ا ش ّ
الثرورة الرقميرة انبثقر عر العرا اإللكرًت ين الر ةحردث العديرد مر التترَتات التكنولو يرة الثقافيرة
اا تماعيرة غَتهرا مر وانرب احليراة ادلتعر ّددة .مر هر ا التتيرَتات كران ا بر ّد للتعلريم الر يعر ّد بوابرة
عررل مر تعلرريم تعلّررم
التطرروير البنررات مر ةن يسررتويد مر ه ر ا التكنولو يررا ةن يوظّوةررا بالقرردر الر
الطلبة ةسةل ةسرع علةم قادري على التواعل ادلشاركة ا سيّما م ظةور التعلّم اإللكًت ين ةد ات
اليت زبدم العملية التعليمية بشكل يساعد ادلتعلّمُت ع اكتساب اخلربات بطرااق ةشكال سلتلوة .بر لك
ظةرت موراهيم ديردة كران منةرا :الصرووف اإللكًت نيرة ادلق ّرررات اإللكًت نيرة الرتعلّم القراام علرى الويرب
التعلّم اإللكًت ين .بونل ظةرور اجليرل الثراين مر الويرب  Web2.0ظةرر موةروم اجليرل الثرراين للتعلّررم
اإللكر ررًت ين  E-Learning 2.0ال ر ر يع ررتمد عل ررى توظي ررب تقني ررات  Web2.0ع ادلمارس ررات
التطبيقية للتعليم.
يسمى بعصر احلوسبة السحابية
م التق ّدم
ادلستمر ع تكنولو يا التعلّم اإللكًت ين اانتقال إىل ما ّ
ّ
اسررتجابةت لررد اعي التطرروير التتيررَت تزايررد ااهتمررام بتوظيررب التقنيررات الرقميررة احلديثررة ادلتمثلررة ع ةد ات
اجليل الثراين للرتعلّم اإللكرًت ين دلرا سبتراز بر هر ا التقنيرات مر توظيرب جلةرود ك ّرل مرتعلم إلصلراز عمرل يع ّرم
نوع على الوريق م د ن التقيّد بادلكان الزمان ساعدت ع التواعل اإل ايب بُت ادلتعلّمرُت غ ّرَتت
مر د ر ادلعلرم فأتاحر لر الرردعم اإلرشرراد عرررب اانًتنر فتو ّ ر اهتمررام الًتبويررون ضلررو الررتعلّم اإللكررًت ين
التش ر رراركي تطبيقاتر ر ر احلوس ر رربية نظر ر ررات حلا ر ر ررة ادلت ر ر ررعلّمُت للتواعر ر ررل اا ت ر ر ررماعي  .فق ر ررد ة ع ر ر ر دا ن ر ررز
) )Downes,2006, 5ة ّن الس رمرة اا تماعية التشاركية سبيّز تطبيقرات احلوسربة السرحابية التشراركية
بوتوةا اجليل الثاين م التعلم اإللكًت ين إذ ةنّ يتي الورتة ةمام ادلتعلمُت للتواعل اا تماعي ادلشاركة
رتمر القراام علرى اسرت دام التقنيرة
اجلماعية م ة ل بنات البنية ادلعرفية اجلديدة بشكل يسرم برالتعلم ادلس ّ
ساال ااتصاات احلديثة.
ع ظل حتمية إعداد معلّم القرن احلاد العشر ن تأهيل ةكادمييات مةنيات ةتب اب ّد م تز يردا
بادلعارف ادلةارات اخلربات التقنية الًتبوية تطوير ةداا تدريبر علرى دمرف ادلسرتحدثات التكنولو يّرة ع
عمليرات التواتررل التعلريم ا سرريّما فيمرا يتعلّرق بتطبيقرات احلوسرربة السرحابية التشرراركية .إذ يؤّكرد (العبررد
اهلل اجلزاار  2016ص )29عرر رة النظرر إىل الوررص اجلديردة للرتعلّم الريت تتيحةرا التكنولو يرا الريت
لكل متعلّم حيث برات إتقران ادلةرارات
تتجا ز الربرليات الصووف الدراسية إىل فنات تعليمي ش صي ّ
355

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس  ....................المجمد الثامن عشر  -العدد الثاني – 0202

ادلعلوماتية م ادلتطلبات األساسيّة ع برامف إعداد ادلعلّمُت ذلرك لتمكيرنةم مر ةدات األد ار ادلناطرة مرم
مستقبةت اليت م ةبرزها هو دمف ادلتعلّمُت ع البيئات التكنولو يّة (عسَت اريا .)101 2011
انطةقات م ةن كليات الًتبية هي ادلسؤ لة ع إعداد ادلعلمُت كان عليةا اإلفادة م التط ّرورات اذلاالرة
ع رلال تكنولو يا التعليم العمرل علرى إنتراج ثرر ة بشررية تسرةم ع تطروير العمرل الًتبرو علرى األترعدة
كاف ررة؛ دبر را ةن تطبيق ررات احلوس رربة الس ررحابية التش رراركية ه رري إح رردع مو رررزات ث ررورة تكنولو ي ررا ادلعلوم ررات
ااتصاات ادلؤثّرة ع ادليدان الًتبو كان اب ّد للطلبة /ادلعلمُت ع كلية الًتبية م امتةك ادلعرفرة العلميّرة
مر ا ليكونروا متنرروري مررا ع عرروت التطر ّرور التكنولررو ي الكبررَت قررادري علررى توظيوةررا بالشرركل األمثررل ع
الصرب بكليرة الًتبيرة ع امعرة
التعليم  .ل ا ات ه ا البحث بقصرد التع ّررف علرى در رة تن ّرور طلبرة معلرم ّ
دمشق بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية.

-1

م،كل البحث

ينب اإلحساس دبشكلة البحث م مصادر ع ّدة ميك توعيحةا ع النقاط اآلتية:
 عر رة است دام التعلم اإللكًت ين دبنظومت ادلتكاملة ع بيئة التعلّم نتيجة احلا ة إىل التطوير النوعيع العملية التعليمية بعناترها كافة اسيما م ظةور اجليل الثاين للتعلّم اإللكًت ين تزايد ااهتمرام
باحلوسبة السحابية تطبيقاهتا التشاركية التو ّ ةات احلديثة اليت تدعو إىل ربويل العملية التعليمية م
قطب احد إىل عملية تعا نية تشاركية يكون للمتعلم النصيب األكرب فيةا.
عملية حيكمةا ٌ
 توتريات ادلرؤسبرات ذات الصرلة إذ ة ترى مرؤسبر تقنيرات ااتصرال التترَت اا تمراعي ()2009بنر رة دمف تطبيقات اجليل الثاين للويب  Web2.0ك لك الربرليات اا تماعية ع بيئات التعلم
اإللكرًت ين ادلرؤسبر اإلقليمري الثالرث للرتعلم اإللكرًت ين ( )2013ة ترى بنرر رة تشرجي البحرث
العلمي ع رلاات التعلّم اإللكًت ين تأثَتاهتا عوامل صلاحةا كما دعا ادلؤسبر الد يل الثاين للجمعية
العمانيرة لتقنيرات التعلريم ( )2013إىل تقردًن مزيرد مر الردعم التشرجي للمعلمرُت الطلبرة لوةرم
ادلستجدات الًتبوية لتقنيات التعلّم احلوسبة السحابية التشاركية تطبيقاهتا.
توترريات العديررد م ر الدراسررات ادلتعلقررة بادلوعرروع فقررد ة ت ر دراسررة كر ّرل م ر ( & Cappos( )Bansal & et.al,2012( )He & et.al,2011( )et.al,2009شرريب خخرر ن
 )2013بنر رة ااستوادة م ادلوارد ادلتاحة رلانات للحوسبة السرحابية ع التعلريم اكتسراب ادلعرارف
ادلةارات الةزمة للتعامل معةا.
تبُت ّةّنا بصورهتا احلاليّة قاترة على إكساب
ادلقررات ذات الصلة بتكنولو يا التعليم إذ ّ
 الر وع إىل ّالطلبة التقنيات الةزمة لةندماج ع منظومة التعلّم اإللكًت ين بشكل عام التعلّم اإللكًت ين التشاركي
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بشكل خاص ذلرك بعرد زب ّرر ةم حيرث ة ّن زلتواهرا ولرو مر ادلعرارف ادلةرارات اخلاترة بتطبيقرات
متنمنة ع بعض وانبةا
احلوسبة السحابية التشاركية ادلعتمدة على اجليل الثاين للويب Web2.0
ّ
التقنيررات ادلنتميررة إىل اجليررل األ ل للويررب  Web1.0كمررا ة ّن معظمةررا يرّكررز علررى ادلعررارف النظريررة
ةكثر م الًتكيز على اجلانب العملي.
انطةق رات م ر ذلررك كلّر نظ ررات دلررا ة ّكدت ر العديررد م ر ادل رؤسبرات الدراسررات البحرروث الًتبويررة سباشرريات م ر
تو ّ ة ررات زارة الًتبي ررة ع اجلمةوريّررة العربيّ ررة الس رروريّة ع التح ررديث التط رروير مواكب ررة التت ر رَتات العلمي ررة
التكنولو ية م خةل مشر عةا اذلرادف إىل دمرف التكنولو يرا ع التعلريم سرعى الباحرث إىل إ ررات هر ا
مؤش ررات عل ررى تع ر ّررف در ررة تن ر ّرور طلب ررة كلي ررة الًتبي ررة ع امع ررة دمش ررق بتطبيق ررات احلوس رربة
البح ررث ليك ررون ّ
السحابية التشاركية.
علي فإ ّن مشكلة البحث تكم ع اإل ابة ع السؤال اآليت:
مااا در ا ت ااور طلب ا معل ام الص ا بكلي ا اليربي ا ف ا

امع ا دم،ااو بيطبيقااال الحوسااب البااحابي

الي،ار ي المعيمدة على الجيل اليا للويب Web2.0؟

-2

تكم
-1
-2
-3

-4
-3

أهمي البحث

ةمهية البحث ع النقاط اآلتية:
يتّوق م تو ّ ةات زارة الًتبية ع اجلمةوريّة العربيّة السوريّة مشرر عةا اذلرادف إىل دمرف التكنولو يرا
ع التعليم.
قد يوفّر مقياسات لقيراس در رة تن ّرور طلبرة كليرة الًتبيرة ع امعرة دمشرق بتطبيقرات احلوسربة السرحابية
التشاركية ع ةثنات إعدادهم ك لك للمعلمُت ع ةثنات اخلدمة.
مةم
يع ّدم األحباث األ ىل على ادلستوع ارلّي ع حد د علم الباحث اليت اختص بتنا ل انب ّ
ع رلال تكنولو يا التعليم هو تطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية اليت ينبتي على طلبة معلرم
الوعال ع العملية التعليميّة التعلّميّة.
متنوري ما انطةقات م د رها ّ
ّ
الصب ةن يكونوا ّ
مررا قررد يًتترّرب علي ر م ر نتررااف ميك ر ةن تويررد ةتررحاب الق ررار القرراامُت علررى تطرروير برنررامف إعررداد
ادلعلمُت.

أهداف البحث

تعرف:
يةدف ه ا البحث إىل ّ
 -1تطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية.
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الصب ب كلية الًتبية ع امعة دمشرق بتطبيقرات احلوسربة السرحابية التشراركية
تنور طلبة معلم ّ
 -2در ة ّ
ادلعتمدة على اجليل الثاين للويب .Web2.0
الصررب بكليررة الًتبيررة ع
 -3تررأثَت ادلتترَتات اآلتيررة (الشررةادة الثانويررة اجلررن ) ع در ررة تنر ّرور طلبررة معلررم ّ
امعة دمشق بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية.
 -4ادلقًتحات الةزمة (ع عوت نتااف البحث) لتطوير ادلعارف العلمية العملية ادلتعلّقة بتطبيقات احلوسبة
الصب بكلية الًتبية ع امعة دمشق.
السحابية التشاركية لدع طلبة معلم ّ

-4

ميغيرال البحث

ادلتتَتات ادلستقلّة:
ّ -1
-

الشةادة الثانوية (علمي ةديب).

 اجلن (ذكور إناث).التنور ع رلال تطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية.
-2
ّ
ادلتتَتات التابعةّ :

-5

أسئل البحث

 -1ما تطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية؟
الصب ب كلية الًتبية ع امعة دمشق بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية
تنور طلبة معلم ّ
 -2ما در ة ّ
ادلعتمدة على اجليل الثاين للويب Web2.0؟
ادلتتَتات (الشةادة الثانوية اجلن ) ع در ة تنور طلبة معلّم الصب بكليرة الًتبيرة ع امعرة
 -3ما تأثَت ّ
دمشق بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية ادلعتمدة على اجليل الثاين للويب Web2.0؟

-6

فرضيال البحث

متّ اختبار الورعيات عند مستوع الدالة (:)0,05
تنورهم بتطبيقات
 -1ا يو د فرد ذ دالة إحصاايّة بُت متوسطي در ات ةفراد عينة البحث ع در ة ّ
متتَت اجلن (ذكور إناث).
احلوسبة السحابية التشاركية تعزع إىل ّ
تنورهم بتطبيقات
 -2ا يو د فرد ذ دالة إحصاايّة بُت متوسطي در ات ةفراد عينة البحث ع در ة ّ
متتَت الشةادة الثانوية (علمي ةديب).
احلوسبة السحابية التشاركية تعزع إىل ّ

-7

مصطلحال البحث واليعريحال اإل رائي

رتم ترروفَت ادلروارد
-1الحوسااب البااحابي "مصررطل لتقرردًن احلوسرربة ك دمررة برردات منةررا كمنررتف حيررث ير ّ

ادلشررًتكة الربرليررات ادلعلومررات كمنوعررة عرررب الشرربكة تتنر ّرم تطبيقررات سررحابية تس ر ّ ر ادل روارد تقرروم
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دلؤسسررات التعلرريم بترروفر
بتوزير التطبيقررات ترروفَت الطاقررة ع الت رزي التجةيررز للمسرت دمُت شلّرا يسررم
ّ

الوتررول ذل ر ا التطبيقررات بأقر ّرل تكلوررة ةررد شلررا يسررم ذلررا بررالًتكيز علررى األدات التعليمرري"( Cisco

.)Networking Academy,2011

ويعرفهاا البا:اث إ رائيااب ب هاا :تقنيرة متط ّرورة تعتمرد علرى نقرل ادلعاجلرة مسراحة الت رزي اخلاترة
رتم الوترول إلير عر طريرق اإلنًتنر متن ّرمنة رلموعرة
باحلاسوب إىل السرحابة الريت تعر ّد ةرازات خادمرات ي ّ
مر التطبيقرات الريت تترري للمعلمرُت ادلتعلمرُت التعررا ن التشرارك ع إنتراج ادلعرفررة متجرا زي بر لك حررد د

الزمان ادلكان.
-2الي،اارك اإللكيرو ا

"التشرارك مر خرةل اسرت دام التقنيرات األد ات الرربامف اإللكًت نيرة برُت

رلموعة األفراد ع سياد تعليمي زل ّدد مدف إصلاز مةمة تعليمية مشًتكة" (عبد العزيز اذلندال 2015
ص.)6
ويعرفه البا:ث إ رائياب ب ه :منظومرة مر العمليرات اا رراتات الديناميكيرة ربردث برُت ادلتعلمرُت ع
سرياد بيئرة تعليميرة إلكًت نيررة قاامرة علرى تطبيقررات احلوسربة السرحابية التشراركية الرريت تنحرو ضلرو إحررداث
التعلّم م خةل تنوي ادلتعلمُت للمةام التشاركية بإشراف ادلعل تو ية .
-3تطبيقااال الحوسااب البااحابي الي،ااار ي يعرفهااا البا:ااث إ رائي ااب ب هااا :رلموعررة م ر التطبيقررات
تتكون م حرزم ترتَتة مر ادلعلومرات عررب الشربكة تنردمف فيمرا
ادلتطورة ادلتاحة عرب الشابكة اإللكًت نية ّ
ّ
بينةا بشكل تكاملي عرب الويب حبيث تتي للطلبة التواعل التشارك ع بنات ارتوع إ رات التعديل علي
ة اإلعررافة إلي ر
الترض.

تُقرراس در ررة التنر ّرور مررا بالدر ررة الرريت وتارهررا الطالررب لنوس ر ع ااسررتبانة ادلع ر ّدة ذل ر ا

-4الجيال الياا للوياب "" Web2.0هرو رلموعرة مر التطبيقرات الريت تسراعد ع نشرر ادلعلومرات
بأشكاذلا ادل تلوة (تور -نصوص  -فيديو  -مقاط توتية -عر ض تقدميية غَتهرا) بطريقرة تواعليرة
تصنّب إىل :ةد ات تساعد ع التعلّم التعا ين انشات ارتوع التعليمي مثل  :ادلد نات الويكي ةد ات
تساعد ع التشبيك اا تماعي (الشبكات اا تماعية) مثل الوي بوك ةد ات تبادل الوسااط ادلتع ّددة
مثرل يوتيروب فليكرر ةد ات عقرد ادلرؤسبرات عررب اانًتنر مثرل سركايي ةخرَتات ةد ات مسراعدة لزيرادة
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فاعليررة ةد ات الويررب  2.2مثررل ادلونررلة اا تماعيررة تتميّ رز معظررم ه ر ا األد ات بتقرردًن اخلرردمات
للمستويدي رلانات" (هندا كابلي  2013ص.)49
ويعرفه البا:ث إ رائياب ب ه

يل ديد م التطبيقات ادلنبثقة ع اجليل األ ل للويب Web1.0

تتي دبجملةا بيئرة تعليميّرة إلكًت نيرة تروفّر مسرتوع مناسرب مر التواعرل التعرا ن التشرارك برُت ادلتعلمرُت
لبنات ارتوع إنتا إدارت ع سياد ا تماعي.
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دراسال سابق

فيما يأيت عرض لبعض الدراسات اليت عثر عليةا الباحث ذات الصلة بادلوعوع فقات لتسلسلةا الرزمٍت
م األقدم إىل األحدث:

 -1دراس ت،يرشيل ( )Churchill,2009الصين -بع وان "اليطبيقال اليعليمي للويب 2,0
اسيخدام المدو ال لدعم اليعليم واليعلم".

"Educational applications of web 2.0: Using blogs to upport
"teaching and learning

تعرف تأثَت است دام ادلرد نات ع التعلريم اجلرامعي مرا ميكر ةن تنريو إىل البيئرة
هدف الدراسة إىل ّ
تكون ر عينررة الدراسررة م ر ( )24طالب رات
التعليميررة داخررل الوصررل كيررب ميك ر ةن تطر ّرور خ رربات الطلبررة ّ
طالب ررة مر ر طلب ررة الدراس ررات العلي ررا (ادلا س ررتَت) بكلي ررة الًتبي ررة ع امع ررة ه ررونف سبثّلر ر ةد ات الدراس ررة
بااس ررتبانة اختب ررارات ربص رريلية ادلد ن ررة م ر ة ررل مناقش ررة موع رروعات متعلق ررة دبق ر ّررر اس ررت دام تقني ررات
ادلعلومررات ع التعلرريم ةشررارت النتررااف إىل فاعليررة ادلد نررة ع تنميررة التحصرريل الدراسرري لرردع الطلبررة ة ّن
ةفنل ما استمت ب الطلبة ع ةثنات اسرت دام ادلد نرة هرو مشراهدة مشراركات اآلخرري تلقري التعليقرات
يتم كتابت .
على ما ّ
 -2دراس ا ااومبين و (اارون ( )kompen & et.al,2010أمير ااا -بع ااوان "اساايخدام
تطبيقال الويب  2,0داة داعم لبيئال اليعلم ال،خصي ".

"Using Web 2.0 applications as supporting tools for ersonal
Learning Environments".

هرردف ه ر ا الدراسررة إىل اس ررت دام تطبيقررات الوي ررب  2,0كررأداة داعم ررة لبيئررات ال ررتعلّم الش ص ررية
تكونر ر ر عين ر ررة الدراس ر ررة مر ر ر ( )33طالبر ر رات مر ر ر برن ر ررامف إدارة األعم ر ررال ع امع ر ررة ليس ر رريزر ع ةمَتك ر ررا
اسررت دم ادلقابلررة كررأداة جلم ر ادلعلومرات .ةظةرررت نتررااف الدراسررة ة ّن اسررت دام تطبيقررات الويررب 2,0
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تعمررل علررى دعررم بيئررات الررتعلّم الش صررية إكسرراب ادلةررارات اإللكًت نيررة ع التعلرريم عنررد ادلتعلمررُت تعزيررز
التواعل اا تماعي لديةم.

 -3دراسا ا :بي،ا ا و ( اارون ( )2012مص اار -بع ااوان "فاعليا ا بيئا ا مقير:ا ا لل اايعلم اإللكيرو ا ا
الي،ااار ئائم ا علااى بعااا أدوال الويااب  2.0ليطااوير الياادريب المياادا لاادم الط ا

الحاسب اآلل ".

معلم ا

هرردف الدراسررة إىل تصررميم بيئررة تعلّررم إلكررًت ين تشرراركي قاامررة علررى بعررض ةد ات الويررب  2.0هرري:
زلررات الويب التشاركية  Wikiالتد ي ادلراي عرب الويرب ناقرل األخبرار RSSالتع ّررف إىل فاعليرة
البيئة ادلقًتحة ع تطوير التدريب ادليداين للطلبة معلّمي احلاسب اآليل بكلية الًتبية النوعية
تألو عينة الدراسة م اجملتم الكلي لطةب الورقة الرابعة شعبة إعداد معلّم احلاسب اآليل بكلية الًتبية
النوعيررة برردمياط عررددهم ( )36طالب رات طالبررة سبثّل ر ةد ات الدراسررة ع بطاقررة مةحظررة األدات ادلةررارع
للطلبررة معلّمرري احلاس ررب اآليل لكر ّرل م ر ادلة ررارات التدريسررية بيئررة ال ررتعلّم اإللكررًت ين التشرراركي ادلقًتح ررة
ةظةرت الدراسة العديرد مر النترااف ةمهّةرا :رود فرر د دالرة إحصراايات برُت متوسرطي در رات طلبرة عينرة
البحررث ع القيرراس القبلرري البعررد لبطاقررة مةحظررة األدات ادلةررارع لكر ّرل مر  :ادلمارسررات التدريسررية بيئررة
الررتعلّم اإللكررًت ين التشرراركي ادلقًتحررة لصرراي القيرراس البعررد م ر خررةل بيئررة الررتعلّم اإللكررًت ين التشرراركي
ادلقًتحة كما بين النتااف ة ّن بيئة التعلّم اإللكًت ين التشاركي ادلقًتحة رب ّقق فاعلية بنسبة كسب ةكرب م
( )1.2مقاسة دبعادلة بةك.
 -4دراس ا شاايد ومي اااتو ( )Scheid & Minato,2012البرازياال -بع ااوان "الحوسااب
البحابي باسيخدام تطبيقال و ل اليعليمي  -تقرير (برة".

"Cloud computing with Google Apps for education: An
"experience report

هرردف الدراسررة إىل تقرردًن تقريررر حررول ذبربررة اسررت دام تطبيقررات و ررل التعليميررة ع سلترررب العلرروم ع
تكون ر عينررة الدراسررة م ر ( )45معلم رات ع سلترررب العلرروم اخلرراص باجلامعررة
امعررة سررانتا ماريررا اارباديررة ّ
توترل الدراسررة إىل ة ّن
( )30طالبرات اسررت دم الباحررث دراسررة احلالررة اسررتبانة للوتررول إىل النتررااف إذ ّ
فعررال ع دعررم ةنشررطة التعلرريم اخلاتررة بادلؤسسررة م ر د ن ب ر ل
ادلنص رات السررحابية سرراعدت بشرركل ّ
هر ا ّ
الكثررَت م ر اجلةررد بادلقارنررة م ر اخل روادم ادلو ررودة ع اجلامعررة كمررا ةفرراد ُك رةت م ر الطررةب ةعنررات هيئررة
التردري ادلعنيرة بررأ ّن تطبيقرات و رل التعليميررة تقر ّدم الكثرَت مر اخلردمات ا ةرات بررليررة يردة دلشرررع
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النظام ه ا م ةة نظرهم موارد ذات قيمة أل ةزة الكمبيوتر سلترب العلوم ع ادلؤسسة التعليمية كما
ّةّنا تسم للطةب ةعنات هيئة التدري ع ادلشاركة ع ةنشطة التنمية ارلية.

 -5دراس العمري والر:يل ( )2014البعودي  -بع وان "فاعلي بر امج تدريب مقيرح ئائم على
الحوسب البحابي الي،ار ي ف تعزيز األداء اليق ف

امع طيب ".

تعرف فاعلية برنامف تدريي مقرًتح قراام علرى احلوسربة السرحابية التشراركية ع تعزيرز
هدف الدراسة إىل ّ
تكونر عينرة الدراسرة مر ( )23عنروات مر ةعنرات
األدات التقٍت لدع ةعنات هيئة التدري جبامعة طيبة ّ
هيئة التدري جبامعة طيبة ع ادلدينة ادلنورة سبثّل ةد ات الدراسة ع الربنامف التدريي ادلقًتح القاام على
احلوسرربة السررحابية التشرراركية مسررت دمةت تطبيقررات و ررل الًتبويررة الرريت تتمثررل ع (بريررد و ررل الت رزي
السررحايب مر و ررل زلرررر مسررتندات و ررل منرراذج و ررل) اختبررار ربصرريلي ةداة التقيرريم الر ايت.
ةشررارت النتررااف إىل ررود فررر د ذات دالررة احصررااية بررُت متوسررطي در ررات التطبيقررُت القبلرري البعررد
لةختبررار التحصرريلي للجانررب ادلعرررع جلررودة األدات التقررٍت ألعنررات هيئررة الترردري ع امعررة طيبررة لصرراي
ود فر د ذات دالة احصااية بُت متوسطي در رات التطبيقرُت القبلري البعرد ألداة
القياس البعد
التقييم ال ايت ع اجلانب ادلةار جلودة األدات التقٍت ألعنات هيئة التدري ع امعة طيبرة لصراي القيراس
دل علررى فاعليررة الربنررامف الترردريي ادلقررًتح القرراام علررى احلوسرربة السررحابية التشرراركية ع تعزيررز
البعررد شلرّا ير ّ
اجلانبُت ادلعرع ادلةار لألدات التقٍت لدع ةعنات هيئة التدري جبامعة طيبة.
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اليعليو على الدراسال البابق

بتعرف فاعلية بيئة التعلّم اإللكرًت ين تطبيقرات احلوسربة السرحابية التشراركية
 ّاهتم الدراسات السابقة ّ
ادلعتمدة على اجليل الثاين للويب  Web2.0كأد ات داعمة لبيئات التعلّم الش صية ع تنميرة ادلةرارات
تطوير التدريب ادليداين كوايات التعلّم اإللكًت ين قد بيّن فاعليتةا ع ذلك.
 اختلررب البحررث احلررايل مر اير الدراسررات السررابقة مر حيررث اذلرردف إذ هرردف إىل الوتررول لقاامررةتنور طلبة معلم الصب بكليرة الًتبيرة ع امعرة
تعرف در ة ّ
ربدد تطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية ّ
دمشق ما.
 -تشاب البحث احلايل م بعض الدراسات السابقة م حيث است دام ااستبانة كأداة جلم ادلعلومات

كدراسررة كررل مر ( )Scheid & Minato,2012( )Churchill,2009بينمررا اختلررب مر

دراسة كل م (العمر الرحيلي  )2014ع بنات برنرامف تردريي اسرت دام اختبرار ربصريلي ةداة تقيريم
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ذايت دراسررة (حبيشرري خخررر ن  )2012الرريت اسررت دم بيئررة تعلّررم تشرراركية بطاقررة مةحظررة دراسررة
( )kompen & et.al,2010ع است دام ادلقابلة كأداة جلم ادلعلومات
 اسررتواد البحررث احلررايل مر الدراسررات السررابقة مر حيررث األد ات الرريت اسررت دمتةا اإلطررار النظرررةساليبةا ع عرض النتااف.

 -11الجا ب ال ظري

رالتطور ادلسررتمر ع مسررتحدثاهتا الرريت كرران مر ةبرزهررا تكنولو يررا اجليررل الثرراين
تتميّرز تكنولو يررا التعلرريم بر ّ
للويب  Web2.0يشَت ه ا ادلصرطل إىل رلموعرة مر اخلردمات احلديثرة ادلتطرورة الريت ةظةررت ريةت
ديدات م ادلواق ةتاح للمست دمُت م اير ةضلرات العرا ةن يشراركوا ع إنتراج زلتروع متن ّروع متعر ّدد
األشكال ع طريق العمل التشاركي ادلشاركة اليت يت للةا اإلبداع.
مر تط ّرور التقنيرات ادلتاحرة مر خرةل شربكة الويرب بظةرور الويرب  2.0الزيرادة ادلطرردة ع سررعات
اإلنًتن ر ادلتاحررة للمسررت دمُت ّاذب ر العديررد م ر ادلؤسسررات إىل إتاحررة تطبيقاهتررا لةسررت دام م ر خررةل
شبكة اإلنًتن فيمرا يُعررف باسرم احلوسربة السرحابية ( )Cloud computingحيرث ةتاحر هر ا
التقنيررة دلسررت دميةا مي رزات ةفنررل م ر حيررث ترروفَت النوقررات إتاحررة اخلرردمات التشررارك ع تقرردًن ادلعرفررة
تطوير ادلنتف .فماهي احلوسبة السحابية.
أولب -محهوم الحوسب البحابي

تع ّد احلوسبة السرحابية عمرةت تكنولو يرات يعتمرد علرى نقرل ادلعاجلرة مسراحة الت رزي اخلاترة باحلاسروب
رتم الوتررول إليةررا ع ر طريررق اانًتن ر لتتحر ّرول
إىل مررا يسر ّرمى السررحابة هرري عبررارة ع ر ة ةررزة خ روادم ير ّ
ال رربامف م ر منتجررات إىل خرردمات يترراح للمسررت دمُت الوتررول إليةررا عرررب اإلنًتن ر د ن احلا ررة إىل
امتةك ادلعرفة اخلربة التح ّكم بالعتاد.
تنوعةا.
تنوع بسبب تع ّدد تطبيقاهتا ّ
لقد تع ّددت التعريوات اخلاتة دبوةوم احلوسبة السحابية ّ

بأّنا "مصطل يشَت إىل ادلصادر األنظمة احلاسوبية ادلتوافرة رب الطلب
يعرفةا الزغي (ّ )2009,59
ّ
عرررب شرربكة اإلنًتن ر الرريت تسررتطي ترروفَت عرردد م ر اخلرردمات احلاسرروبية ادلتكاملررة م ر د ن التقيررد بررادلوارد
ارليررة مرردف التيسررَت علررى ادلسررت دم .تشررمل تلررك ادل روارد مسرراحة زب رزي البيانررات النس ر ااحتيرراطي
ادلةمررات ررد لتةا .يسررتطي ادلسررت دم عنررد اتصررال
ادلزامنررة ال اتيررة كمررا تشررمل قرردرات معاجلررة بررليررة ّ
بسط التواتيل العمليات الداخلية".
بالشبكة التح ّكم ع ه ا ادلوارد ع طريق ا ةة بررلية بسيطة تُ ّ
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يصوةا سانشايت كولكارين ( )Sanchati & Kulkarni,2011,37بأّنا "تقنية تعتمد علرى
نقل ادلعاجلة مساحة الت زي البيانات اخلاتة باحلاسب إىل ما يسمى بالسحابة هي ةاز خادم يتم
حول برامف تقنية ادلعلومات م منتجرات إىل خردمات كمرا
الوتول إلي ع طريق اإلنًتن ة ّةّنا ّ
حبل مشاكل تيانة الربامف ع الشركات ادلست دمة ذلا تطويرها بالتايل يًتّكز رلةود اجلةات
ّةّنا تتميّز ّ
ادلستويدة فقط على است دام ه ا اخلدمات.
بأّنرا "امنروذج لتمكرُت
يعرف ادلعةد الوطٍت اامريكي للمعايَت التقانرة ) (NISTاحلوسربة السرحابية ّ
ّ
الوترول الرداام ادلةارم للشربكة بنرات علرى الطلرب ادلشراركة دبجموعرة مر مروارد احلوسربة )الشربكات
اخلروادم حردات الت رزي التطبيقرات اخلردمات( الريت ميكر نشررها توفَتهرا بسررعة مر بر ل ةق ّرل
ةد م قبل اإلدارة ة التواعل م رلةز اخلدمة" (.)Mell & Grance,2011,2
تررع الشرييت ( )2013, 9برأ ّن احلوسربة السرحابية هري "منروذج للمسراعدة علرى الوترول للمروارد
إمكانيات تقنية ادلعلومات مثل (التطبيقات البٌت التحتية م خادمات األ ةزة اافًتاعرية مسراحات
الت زي ااتصاات الشبكات اا تماعية( م خةل اخلدمات ادلق ّدمة م مورد احلوسبة السحابية
اليت توفّر التكلوة بأقل رلةود إدار دلست دمي اخلدمة".
يستنتف م التعريوات السابقة ة ّن احلوسبة السحابية تقنية تسةم ع نقل العمل م الربامف ادلكتبية إىل
رتم الوترول إليةرا دبجررد تروفر شربكة إنًتنر ع
رلموعة م التطبيقات ادلتوافرة على السحابة اإللكًت نية ي ّ
ة ق م ة مكان سبتاز بالسرعة ع إصلاز األعمال سعة الت زي ادلر نة إعرافة لتروفَت التكلورة.
هي ةكثر ةمانات م غَتها م الطرد ادلتاحة حيث تقروم بعمرل نسر احتياطيرة للبيانرات ادلو رودة عليةرا
كما ّةّنا تستطي العمل حىت بعد قوع الكوارث الطبيعية.
بالت ررايل ف ررإ ّن اانتق ررال لل ر روادم الس ررحابية سيس ررم للمؤسس ررات التعليمي ررة نش ررر حور ر ادلعلوم ررات
ةرشرروتةا بتكرراليب ةقر ّرل ة تكرراد تكررون رلانيررة م ر خررةل اش رًتاكات مرنررة كمررا تع ر ّد ه ر ا ال رربامف بررديةت
ةرخ ررت للتك رراليب الكب ررَتة ادلرتبط ررة خبر روادم حور ر ادلعلوم ررات يعر ر ّد غوغ ررل  Googleمايكر س رروف
ةهم التطبيقات اإلنتا ية السحابية.
 Microsoftم ّ

ثا ياب -أهمي اسيخدام تق يال الجيل اليا للويب  Web2.0ف اليعليم
تتل ّ ت ةمهية است دام تقنيات اجليل الثاين للويب  Web2.0ع التعليم ع النقاط اآلتية كما ذكرها
العرميية (:)2011,6
 -1إ ّن الوسرراال اإللكًت نيررة مثررل موق ر ادلررادة الدراسرريّة الق رواام الربيديررة منتررديات النقرراش تعررد اآلن
ذب ب الكثَت م الطلبة اذباهةم دلا استجد م تقنيات يب  2.0كادلد نات الويكي غَتها.
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 -2إ ّن تقنيات اجليل الثاين للويب  Web2.0تتميز بالتواعلية ادلر نة اليت م شأّنا ةن تنتقل بالتعليم
إىل التعلّم ذبعل الطالب مرسةت متواعةت مشاركات ا رلرد مستقبل سلي.
 -3تسةم ع عل التعليم تعا ين تكاملي بُت الطلبة فراجلمي يتشرارك ع التحريرر النشرر اإلعرافة
التعليق.
 -4تسررةم ع رف ر طمرروح الطلبررة تشررجعةم علررى ادلشرراركة ع التعلرريم الررتعلّم بشرركل ةق روع م ر خررةل
ادلشاركة ع تقنيات  Web2.0ة اخًتاع تقنية ديدة مشامة.
 -5تسةم ع تبادل اخلربات بُت الًتبويُت ع احلقل التعليمي.
 -6تسةم ع خلق و تواعلي ع العمليّة التعليميّة التعلّميّة.
شلّرا سرربق يرررع الباحررث ة ّن اخلرردمات السررحابية تزيررد مر فرررص النقررل ادلر نررة التعررا ن ادلشرراركة بررُت
الطلبة ادلعلمُت إزالة احلوا ز اليت ربول د ن التعلّم م خرةل سرةولة ااسرت دام سررعت هر ا يرؤد
إىل زيادة ادلشاركة التعا ن ةكثر م ذ قبل م حيث مواتلة ادلةام الدراسية.
ثالياب -الحوسب البحابي الي،ار ي ف ضوء تك ولو يا الجيل اليا للويب Web2.0
روذج
تُعرد احلوسربة السرحابية احردة مر ةهرم التت ّرَتات ادلتق ّدمرة ع تراري تكنولو يرا ادلعلومرات فةري من ٌ
دي ٌد تعتمد على احلوسبة الشبكية كما ّةّنا تُعد ارور التكنولو ي اجلديد لأل يال القادمة م منصرات
حوسرربة اإلنًتنر خاترةت ع رلررال التعلرريم إذ تُعررد احلوسرربة السررحابية البيئررة ادلنصررة األساسرريتان دلسررتقبل
ألّنرا ترروفّر زبزينرات خمنرات للمعلومررات خرردمات إنًتنر مةامررة باإلعررافة إىل قر ّروة حوسرربية
التعلرريم اإللكررًت ين ّ
هاالة (.)Hui & et.al,2010,190
ع ظر ّرل ااهتمررام العررايل بالتطبيقررات التعليميررة تطويرهررا ّ ةر العديررد مر الشررركات اهتمامةررا ضلررو
إنتاج عدد م التطبيقرات الريت زبردم العمليرة التعليميرة عررب تكنولو يرا احلوسربة السرحابية مر خرةل عردد
م ر احلاسرربات ادلنتشرررة علررى نطرراد اس ر الرريت سبثّرل مراكررز للبيانررات حيررث يسررةم توعيلةررا ع تسررةيل
ادلشراركة التواترل اإلدارة ع العمليرة التعليميرة-التعلّميرة كران مر بينةرا شرركة و رل الريت ةطلقر حزمرة
تطبيقررات حوسرربية تشرراركية عرف ر باسررم تطبيقررات و ررل التعليميررة الرريت تتنر ّرم رلموعررة ةد ات تواتررل
تعررا ن إنتا يررة قويررة ميكر الوتررول إليةررا مر ة مكرران إذ متّ تصررميمةا طبقرات دلعررايَت الصررناعة ادلوتوحررة
منص ر رات التكنولو ير ررا التعليمير ررة القاامر ررة علر ررى احلوسر رربة السر ررحابية التشر رراركية
تنر رردمف م ر ر رلموعر ررة م ر ر
ّ
(.)Mousannif & et.al,2013,161
دبا ةن التعا ن التشارك مها ةحد ادلواهيم ادلةمة ع تكنولو يا احلوسبة السرحابية صلرد ة ّن بيئرة الرتعلّم
ادلعت مردة علرى احلوسربة السرحابية تعتمرد بشركل رارري علرى التعرا ن برُت التطبيقرات التواعرل برُت ادلعلمررُت
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الطلبررة فررادلوارد ع السررحابة ميك ر الوتررول إليةررا مشرراركتةا م ر ة مكرران ش رريطة ااتصررال باإلنًتن ر
( .)Aron & Roche,2011,103حيررث يررتم مر خةذلررا الوتررول للمحترروع كاانررات الررتعلّم
اخلدمات التعليمية حد ث ااتصاات التواعةت بُت ادلتعلمُت م ة مكان ع ة ق باست دام
خرردمات الويررب  2.2ع فنررات اس ر منتشررر يتواعررل في ر ادلتعلمررون م ر كاانررات الررتعلّم م ر ادلعلررم م ر
ةقراّنم ع سياد بيئة حقيقية قاامة على مناذج تقدًن احلوسبة السحابية التشاركية.

 -11إ راءال الدراس الميدا ي
:-1-11دود البحث

الصررب بكليررة الًتبيررة ع امعررة
 :اادود ب،ااري ومكا ي ا  :طبّررق البحررث علررى عينررة م ر طلبررة معلررم ّدمشق.
 :دود زم ي طبّو الدراسة ادليدانية ع الوصل األ ل م العام الدراسي .2019/2018 :دود موضاوعي  :در رة تن ّرور طلبرة معلّرم الصرب بكليرة الًتبيرة ع امعرة دمشرق بتطبيقرات احلوسربةالسحابية التشاركية ادلعتمدة على اجليل الثاين للويب .Web2.0

-2-11م هج البحث

متّ اعتماد ادلنةف الوتوي التحليلي كون يناسب طبيعة البحث احلايل هو ادلنةف ال يعتمد على
يوع
دراسة الواقعة ة الظاهرة كما تو د ع الواق يصوةا توات دقيقات م خةل التعبَت النوعي ال
ّ
التعمق فيةرا دلعرفرة اارتباطرات
يةتم بدراسة العةقات بُت الظواهر ربليل تلك الظواهر ّ
خصااصةا كما ّ
الداخلية ع ه ا الظواهر اارتباطات اخلار ية بينةا بُت الظواهر األخرع (عباس خخر ن  2007ص
.)75
-3-11مجيمع البحث وعي يه
يتكون اجملتم األتلي للبحث م اي طلبة السنة الرابعة قسم معلم الصب بكلية الًتبية ع امعة
دمشق البالغ عددهم ( )1267طالبات طالبة فقات لبيانات قسم شؤ ن الطةب بكلية الًتبيرة ع امعرة
دمشق إذ متّ ااعتماد ع سحب العينة على الطريقة العشواايّة البسيطة حيرث بلرغ عرددها ( )158طالبرات
طالبررة فبلررغ عرردد ال ر كور ( )36طالبرات بنسرربة مئويررة بلت ر ( )22.8%عرردد اإلنرراث ( )122طالبررة
بنسرربة مئويررة بلت ر ( )77.2%مررنةم ( )41طالب رات طالبررة ع الورررع العلمرري بنسرربة مئويررة ()25.9%
( )117طالبات طالبة ع الورع األديب بنسبة مئوية (.)74.1%
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-4-11أداة البحث
سبثّل ر ةداة البحررث ع اسررتبانة تطبيقررات احلوسرربة السررحابية التشرراركية إذ تعررد ااسررتبانة م ر ةكثررر
ةد ات البحث العلمي شيوعات ع رلال الدراسات الًتبوية البحوث الوتوية فةي كما ة ع عبد احلميد
ألّنرا تعتمرد عر رلموعررة مر اخلطروات ادلنتظمرة تبردة بتحديررد
( )2005, 351ةداة استقصررات منةجيرة ّ
يتم بطريقة منطية توفّر الوق اجلةود
البيانات ادلطلوبة تنتةي باستقبال ااستمارات مقنّنة أل ّن تنظيمةا ّ
النوقات توفّر على الباحث التدخل ثانية ع مراحل التطبيق.
تكون ر ع
قررد قررام الباحررث ببنررات ااسررتبانة بعررد الر رروع إىل األدب الًتبررو ادلتعلّررق دبوعرروع البحررث
ّ
تورهتا النةااية م زاُت مها:
-الجزء األول مشل مق ّدمة مو ّ ةة إىل ةفراد عينة البحث تب ّرُت ذلرم طبيعرة البحرث احلرايل طريقرة اإل ابرة

على ااستبانة باإلعافة إىل بيانات عامة متعلّقة مم م حيث اجلن

الشةادة الثانوية.

كل عبارة ثةثة بداال
-الجزء اليا  :مشل ( )22عبارة سبثّل تطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية يقابل ّ

التنور (عالية متوسطة ععيوة) تأخ ك ّرل عبرارة در رة ترًتا ح برُت ( .)1-3بر لك تنحصرر
ّ
تبُت در ة ّ
در ات استجابة ةفراد عينة البحث على ااستبانة ما بُت ( )72-24در ة.
متدرج فق ادلقياس الثةثي حسب اجلد ل اآليت:
لكل بند زن ّ
قد ةعطي ّ
دول ( )1محياح اإل اب وفو تدرج المقياس الي ث ودر يها

اإل اب

عالي

ميوسط

ضعيح

الدر

3

2

1

 -12الخصائص البيكوميري ألداة القياس
متّ إ رات دراسة استطةعية علرى عينرة مؤلورة مر ( )40طالبرات طالبرة مر قسرم معلّرم الصرب ذلرك ع
الوصل األ ل م العام الدراسي  2019-2018م ة ل دراسة الصدد الثبات ألداة البحث:

 صدق السيبا

متّ التحقق م تدد ااستبانة باتباع الطرد اآلتية:

أ -صاادق المحيااوم مر خررةل عرررض ااسررتبانة علررى رلموعررة مر اركمررُت مر ةعنررات هيئررة الترردري

بكليررة الًتبيررة ع امعررة دمشررق اختصرراص تقنيررات التعلرريم القيرراس التقرروًن الًتبررو ةسررات ة مررو ةُت
سلتصُت ع زارة الًتبية ع اجلمةورية العربية السرورية متن ّرمنة باإلعرافة إىل عباراهترا األ ليّرة عنروان البحرث
متتَتات ادلقياس ادلتّب موتاح التصحي نقاط طلب التحكيم اليت سبثّل ع اآليت:
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 در ة األمهية للعبارات (مةم غَت مةم).
 انتمات العبارة للموعوع (تصنّب عم تطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية).
 ترتيب العبارات (التقدًن التأخَت).

 عوح العبارات ( اعحة غَت اعحة).
 التعديةت ادلقًتحة (ح ف /إعافة عبارات).

 مةحظات خرات عامة.
قد متّ األخ دبةحظاهتم اليت ةبد ها.

 -الصادق اليمييازي ُحسرب الصردد التمييرز لةسرتبانة مر خرةل ربديرد اجملمروعتُت العليرا الردنيا

ذلك باختيار ةعلى  %25ةدىن  % 25كان النتااف كما يوع اجلد ل اآليت:
دول رئم ) (2الصدق اليمييزي ألداة البحث

الميوسط ال حراف

العدد الحباب

العي
الحئ الد يا

13

1,17

الحئ العليا

13

1,81

المعياري

()T

در

المحبوب الحري

القيم

ال:يمالي

مجال اليق ()%95
أد ى

أعلى

مبيوم
الدلل

 -0,515 -0,761 0,000 15.85 -10,949 0.194دال
0.790
إحصاايات

يتبرُت مر اجلرد ل ) (2ةن قيمرة  Tارسروبة دالرة إحصراايات إذ كانر القريم ااحتماليرة ذلرا ةترتر مر
 % 0.05هر ا يعرٍت ة ّن هنراك فرر د دالرة برُت اجملموعرة العليرا الردنيا شلرا يشرَت إىل الصردد التمييرز
لةستبانة بدالة زلك اجملموعات الطرفية.

ثبال السيبا  :متّ التح ّقق م ثبات ااستبانة بإتباع الطرد اآلتية:
ة -طريقا اليجزئا ال صاحي  :قُ ّسرم بنرود ااسرتبانة فرق هر ا الطريقرة إىل رزاُت البنرود الورديرة البنرود

يدل على
الز ية مث ُحسب معامل اارتباط بينةما بلغ الثبات بطريقة التجزاة النصوية ( )0,82ه ا ّ
ثبات ااستبانة.

 -رو باخ ألحا )ُ :(Cronbach Alphaحسب معامل الثبات باست دام معادلة كر نباخ ةلوا

يدل على
على اي عبارات ااستبانة بلغ معامل كر نباخ ةلوا لةستبانة ) (0.91هي قيمة عالية شلّا ّ
ثبات ااستبانة.

 -13األساليب اإل:صائي المبيخدم ف الدراس
 -1اختبار ( )t-testللمقارنة بُت العينتُت ادلستقلتُت.
311

الصف بكمية التربية في جامعة دمشق بتطبيقات الحوسبة السحابية  .............د .العبد اهلل
درجة تنور طمبة معمم ّ

التنور.
 -2ادلتوسط احلسايب للحكم على در ة ّ
تنور طلبة معلم الصب ع كلية الًتبية بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية مت إعطات
لتحديد در ة ّ
إ ابات ةفراد عينة البحث على ااستبانة قيمات متدر ة فقات للمقياس الثةثي حبيث تُعطى الدر ة ( )3إذا
متوسررطة الدر ررة ( )1إذا كان ر عررعيوة ُحسررب
كان ر در ررة التنر ّرور عاليررة الدر ررة ( )2إذا كان ر
ّ
طول الوئة فق اآليت:
 -حساب ادلدع ذلك بطرح ةكرب قيمة ع ادلقياس م ةتتر قيمة (.)2=1-3

 حسراب طرول الوئرة ذلرك بتقسريم ادلردع هرو ( )2علرى عردد الوئرات ( )3طرول الوئرة= 3 ÷2 :0.66
إعررافة طررول الوئررة هررو ( )0.66إىل ةتررتر قيمررة ع ادلقيرراس هرري ( )1ذلررك للحصررول علررى
الوئررة األ ىل لر ا كانر الوئررة األ ىل (مر  1إىل  )1.66مث إعررافة طررول الوئررة إىل احلر ّد األعلررى مر
الوئة األ ىل ذلك ل لحصول على الوئة الثانية هك ا للوتول إىل الوئة الثالثة.
الجدول ( )3يبين فئال ئيم الميوسط الحباب والدر الموافق لها

فئال ئيم الميوسط الحباب

در الي ور

من  1إلى 1,66

ضعيح

من  1,67إلى 2,32

ميوسط

من  2,33إلى 3

عالي

 -14عرض ال يائج وتحبيرها
يتنا ل ه ا اجلانب م البحث ادلعاجلات اإلحصااية عرض النتااف اليت ةسور عنةا البحث حول در ة
تنور طلبة معلّم الصب بكلية الًتبية ع امعة دمشق بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية ادلعتمدة على
ّ
اجليل الثاين للويب .Web2.0
أولب-أسئل البحث

البؤال األول ما تطبيقال الحوسب البحابي الي،ار ي ؟
بالتوترل إىل قاامرة بتطبيقرات احلوسربة السرحابية التشراركية ذلرك بعرد
سبّ اإل ابة ع هر ا السرؤال
ّ
ااطةع على بعض الدراسات السابقة كدراسة (( )kompen & et.al,2010العمر الرحيلري
 )Scheid & Minato, 2012( .)2014األدب الًتبو ادلتعلرق بادلوعروع مر مث مت تصرميم
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استبانة مكونة م ( )22بندات سبثّل تطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية عرعةا علرى السرادة اركمرُت
ذ ااختصاص.
البؤال اليا

بكلي اليربيا فا

ما در ت ور طلب معلم الص

امعا دم،او بيطبيقاال الحوساب

البحابي الي،ار ي المعيمدة على الجيل اليا للويب Web2.0؟

الجدول ( )4الميوسطال الحبابي ودر الي ور بيطبيقال الحوسب البحابي الي،ار ي .

الميوسط

ال حراف

در الي ور

.534

متوسطة
ععيوة

الرئم

الب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد

1

اليوتيوب You Tube

1.88

2

اجملموعات التعليمية Google Groups

1.58

.496

3

التد ي ادلصتر Twitter

1.67

.662

متوسطة

4

و ل بل Google+

1.73

.718

متوسطة

1.42

.544

ععيوة

1.50

.636

متوسطة

1.46

.548

ععيوة

.660

متوسطة
متوسطة

الحباب

المعياري

5

دردشة الويديو اجلماعيّة Google Hangouts

7

ادلونةت اا تماعية Social Favorites

8

الت زي السحايب م و ل درايب Google
Drive

1.74

9

الوي بوك Facebook

1.91

.671

10

عر ض و ل التقدميية Google
Presentations

1.69

.596

متوسطة

11

تشارك العر ض Slide Share

1.46

.537

ععيوة

12

و ل Google Sites

1.60

.541

ععيوة

13

زلررات الويب التشاركية (الويكي) Wiki

1.63

.579

ععيوة

14
15

ادلد نات اإللكًت نيّة E-Blogs

1.73

.560

متوسطة

تقوًن و ل Google Calendar

1.63

.568

ععيوة

16

مستندات و ل Google Docs

1.72

.596

متوسطة

17

دا ل بيانات و ل Google Spreadsheets

1.65

.530

ععيوة

 6تووف و ل اافًتاعيّة Google Classroom

مواق
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18

مناذج و ل Google Forms

1.59

.543

ععيوة

19

مشاركة الصور على Flickr

1.51

.675

ععيوة

20

رسومات و ل Google Drawings

1.58

.631

ععيوة

21

بث الوسااط Podcasting

1.45

.592

متوسطة

22

منسق حوارات و ل Google Moderator
ّ

1.43

.546

ععيوة

1,61

0.58

ضعيح

امل المقياس

تنور طلبة معلم الصب ع كلية الًتبيرة
ّ
تبُت م اجلد ل ( )4ة ّن قيم ادلتوسطات احلسابية لبنود استبانة ّ
تنور
بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية ترا ح بُت ( )1.91-1.42إذ اتت البنود اآلتية بدر ة ّ
التنور حبسب ادلتوسط احلسايب هي على التوايل :البند
متوسطة فقات للمعيار ادلعتمد ع احلكم على در ة ّ
دبتوسرط
" الوري بروك  "Facebookدبتوسرط حسرايب ( )1.91البنرد "اليوتيروب ّ "You Tube
دبتوس رط
حسررايب ( )1,88البنررد " الت رزي السررحايب م ر و ررل درايررب ّ " Google Drive
حس ر ررايب ( )1.74البن ر رردي " و ر ررل بلر ر ر  " "Google+ادل ر ررد نات اإللكًت نيّ ر ررة "E-Blogs
دبتوسرط حسرايب ()1.72
دبتوسط حسايب ( )1.73البند " مسرتندات و رل ّ "Google Docs
ّ
دبتوسرط حسرايب ( )1.69البنررد "
البنرد "عرر ض و ررل التقدمييرة ّ "Google Presentations
دبتوسط حسايب (ّ .)1.67ةما بنود ااستبانة األخرع فكان عم در ة
التد ي ادلصتر ّ "Twitter
التنور النعيوة فقات للمعيار ادلعتمد.
ّ
ادلتوس رط الع ررام اس ررتجابات عين ررة البح ررث ح ررول در ررة تن ر ّرورهم بتطبيق ررات احلوس رربة الس ررحابية
كم ررا إ ّن ّ
تنور بتطبيقات
التشاركية بلغ ( )1,61ه ا يق عم ارور األ ل م ادلعيار ادلعتمد شلّا يعٍت ة ّن در ة ال ّ
احلوسبة السحابية التشراركية لردع الطلبرة عرعيوة قرد يعرود ذلرك إىل عردم تز يرد الطلبرة بادلعرارف العلميرة
ادلةارات العملية اخلاتة بتطبيقات تكنولو يا التعليم بشكل عام تطبيقرات احلوسربة السرحابية التشراركية
بشرركل خرراص ع ةثنررات دراسررة ادلقر ّرررات التعليميررة اخلاتررة بتصررميم التقنيررات التعليميررة إنتا ةررا قلّررة
للمقررات
ادلقررات م ا اجملال كما ة ّن الوق ادل صت لتدري اجلانب العملي ّ
ااهتمام بإثرات مثل ه ا ّ
للتعم رق ع ترردريب الطلبررة علررى ه ر ا التطبيقررات  .فن رةت ع ر
ذات الصررلة بتكنولو يررا التعلرريم غررَت كرراف ّ
ععب البنية التحتية اخلاتة دب رب احلاسوب ع الكلية م حيث عدد األ ةزة ادلو رودة فيةرا قياسرات بعردد
فعررال بالشرربكة د ن انقطرراع ك ر لك تررعوبة ترروفَت ترريانة د ريرّرة لأل ةررزة
الطلبررة تررعوبة ترروفَت اتصررال ّ
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ادلست دمة غَت ذلك م ادلتطلّبات النر رية اليت تساعد ع تنمية ه ا اجلانب لدع الطلبة م اإلشارة
إىل نقت ادلةارات التكنولو ية لدع عدد كبَت م ادلكلوُت بتردري اجلوانرب العمليرة ا سريّما ادلةرارات
ادلتعلّقة بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية.
ثا ياب -فرضيال البحث

-الحرضي األولى :ا يو د فرد ذ دالة إحصاايّة برُت متو ّسرطات در رات ةفرراد عينرة البحرث ع در رة

تنورهم بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية تعزع إىل متتَت اجلن (ذكور إناث).
ّ

الجدول ( )5يائج ا(يبار ) (t-testلدلل الحروق ف إ ابال العي :ول در ت ورهم بيطبيقال الحوسب
البحابي الي،ار ي تعزم لميغير الج س

الج س

العدد الميوسط

ال حراف

T

ذ ور

36

1,57

0,364

-1,12

إ اث

1,64 122

0,326

المعياري

در الحري القيم ال:يمالي القرار
156

0,261

غَت دال

يتبُت م اجلد ل ) (5ة ّن قيمة الدالة  0.261غَت دالة إحصاايات عند مستوع دالة  0.05بالتايل
ّ
رنت علرى ةنرّ :ا يو رد فررد ذ دالرة إحصرااية عنرد مسرتوع دالرة 0.05
نقبل الورعية الصرورية الريت ت ّ
بُت متوسطات در ات ةفراد عينة البحث فيما يتعلق بدر ة تنورهم بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية
دلتتَت اجلن .
تعزع ّ
يع ررز الباح ررث ه ر ا النتيج ررة إىل ة ّن العوام ررل ادل ررؤثّرة ع تز ي ررد الطلب ررة م ر اجلنس ررُت باجلوان ررب ادلعرفي ررة
ادلةاري ررة ع رل ررال تكنولو ي ررا التعل رريم بش رركل ع ررام ه رري عوام ررل متش ررامة إىل ح ررد كب ررَت إذ إ ّن اجلنس ررُت
يتعرعرران اإلعررداد نوسر يتلقيرران اراعررات بأسرراليب متشررامة مر حيررث ادلعررارف ادلتنر ّرمنة ع ادلقر ّرررات
الدراسية طرااق التدري ادلتبعة م قبل ادلدرسُت ةن ُكةت منةما يعاين م ادلشكةت التعليمية نوسةا
مر ر حي ررث افتق ررار ادلق ر ّرررات بادلع ررارف العلمي ررة ادلة ررارات العملي ررة اخلات ررة بتطبيق ررات احلوس رربة الس ررحابية
التشاركية إذ إ ّن نوعية ارتوع ال يق ّدم ذلما متشاب إعافةت للزم غرَت الكراع للتردريب العملري قلّرة
مصررادر الررتعلّم اخلاتررة بتطبيقررات تكنولو يررا التعلرريم .هنررا يكررون الباحررث قررد ة رراب عر السرؤال الثالررث
ادلتعلّرق بتررأثَت متتر ّرَت اجلررن ع در ررة تنر ّرور طلبررة معلرم الصررب ع كليررة الًتبيررة بتطبيقررات احلوسرربة السررحابية
التشاركية.
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الحرضي اليا ي  :ا يو د فررد ذ دالرة إحصراايّة برُت متوسرطات در رات ةفرراد عينرة البحرث ع در رةمتتَت الشةادة الثانوية (ةديب علمي).
تنورهم بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية تعزع إىل ّ
ّ
الجدول ( )6يائج ا(يبار ) (t-testلدلل الحروق ف إ ابال العي :ول در ت ورهم بيطبيقال الحوسب
البحابي الي،ار ي تعزم لميغير ال،هادة اليا وي

ال،هادة العدد الميوسط

ال حراف

T

أدب

1,65 117

0,314

0,659

علم

1,61

0,343

41

المعياري

در الحري القيم ال:يمالي القرار
156

0,511

غَت دال

يتبُت م اجلد ل ) (6ة ّن قيمة الدالة  0.511غَت دالة إحصاايات عند مستوع دالة  0.05بالتايل
ّ
تنت على ةنّ :ا يو رد فررد ذ دالرة إحصرااية عنرد مسرتوع دالرة 0.05
نقبل الورعية الصورية اليت ّ
تنورهم بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية
بُت متوسطات در ات ةفراد عينة البحث فيما يتعلّق بدر ة ّ
تعرض الطلبة م الورعُت خةل الدراسة
تعزع ّ
دلتتَت الشةادة الثانوية .قد يعود السبب ع ذلك إىل عدم ّ
ع ادلرحلررة الثانويررة إىل مقر ّرررات خاتررة باحلاسرروب تسررةم ع تنميررة الرروعي ادلعلومررايت التنر ّرور التكنولررو ي
بشكل عام بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية بشكل خاص تُبُت للطلبة إمكانات احلاسوب ع
إثرات عملييت التعليم التعلّم م خرةل التطبيقرات الوسراال ادلسراندة للعمليرة التعليميرة التعلميرة باإلعرافة
إىل قلّ رة ااهتم ررام بررإثرات منة رراج ادلرحلررة الثانوي ررة العام ررة دبقر ّرررات ذات ت ررلة بتقنيررات احلاس رروب اإلنًتن ر
اسرت داماهتا ع التعلرريم الررتعلّم فنرةت عر عررعب البنيررة التحتيررة ع ادلرردارس الريت مر شررأّنا العمررل علررى
تنمي ررة مة ررارات الطلب ررة العملي ررة ع هر ر ا التطبيق ررات ع رردم إي ررةت ااهتم ررام اجلي ررد بادلع ررارف التكنولو ي ررة
تطبيقاهتا العملية نتيجةت لطبيعة الدراسة ع ه ا ادلرحلة الريت يكرون الًتكيرز فيةرا علرى ادلرواد األساسرية ع
الورعُت .هنا يكون قد ة اب الباحث عر السرؤال الثالرث ادلتعلّرق بترأثَت متت ّرَت الشرةادة الثانويرة ع در رة
تنور طلبة معلم الصب ع كلية الًتبية بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية.
ّ
 -15يائج البحث

 -ربديد قاامة بتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية ادلعتمدة على اجليل الثاين للويب  Web2.0بلغ

عدد بنودها ( )22بند.
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 إ ّن در ررة تنر ّرور طلبررة معلّررم الصررب بكليررة الًتبيررة بتطبيقررات احلوسرربة السررحابية التشرراركية رراتت عررعيوةادلتوس رط احلسررايب ( )1.61ه ر ا ادلسررتوع يق ر عررم ارررور
علررى الدر ررة الكليررة لةسررتبانة حيررث بلررغ ّ
األ ل م ادلعيار ادلعتمد.
متوسررطات در ررات ةفرراد العينررة فيمررا يتعلررق بدر ررة تنررورهم
 عرردم ررود فرر د ذات دالررة إحصررااية بررُت ّبتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية تبعات دلتتَت ّ (اجلن الشةادة الثانوية).

 -16مقير:ال البحث

 -1إعررادة النظررر ع بررامف إعررداد طلبررة معلرم الصررب حبيررث تترري ادلزيررد مر الًتكيررز علررى رلررال تكنولو يررا
التنور التكنولو ي بشكل عام لدع الطلبة.
التعليم مدف تنمية ّ
ادلقررات الدراسيّة اخلاتة دبجال تكنولو يرا التعلريم ع بررامف إعرداد طلبرة معلرم الصرب بشركل
 -2تطوير ّ
د ر مر حيررث ااهتمررام بتنررمينةا ادلعررارف ادلةررارات ادلتعلقررة بكر ّرل مررا هررو ديررد ع رلررال تكنولو يررا
التعلرريم ا سرريّما بتطبيقررات احلوسرربة السررحابية التشرراركية إتاحررة الوقر الكرراع لتدريسررةا ترروفَت البنيررة
التحتية النر رية.
ادلستمر دلعلّمي
بالتنور التكنولو ي
 -3ايةت اهتمام ةكرب م قبل زارة الًتبية ع اجلمةوريّة العربيّة السوريّة ّ
ّ
الصررب ع ةثنررات شلارسررتةم دلةنررة التعلرريم ذلررك اطةعةررم علررى كررل مررا هررو مسررتحدث ديررد ع رلررال
تكنولو ي ررا التعل رريم إ ررات د رات تدريبي ررة خات ررة بتطبيق ررات احلوس رربة الس ررحابية التش رراركية للمعلم ررُت ع
صصات كلوة.
ادلراحل الدراسية الت ّ
 -4إ رات دراسات تسةم ع اكتساب طلبة معلم الصب لتطبيقات احلوسبة السحابية التشاركية.
 -5إ ررات دراسرات شلاثلرة حبيرث تشرمل عينرات ةكررب امعرات ع منراطق تعليميرة ةخررع للرتم ّك مر
تعميم النتااف.
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مرا ع البحث
المرا ع العربي

 حبيشي داليا .)2211( .فاعليرة بيئرة مقًتحرة للرتعلم اإللكرًت ين التشراركي قاامرة علرى بعرض ةد اتالوي ررب  2.2لتط رروير الت رردريب ادلي ررداين ل ردع الط ررةب معلم رري احلاس ررب اآليل .رس ررالة ما س ررتَت غ ررَت
-

-

-

-

-

منشورة .كلية الًتبية النوعية امعة ادلنصورة :مصر.
الر ررزغي زلمر ررد .)2229( .التعلر رريم اإللكر ررًت ين علر ررى السر ررحابة .اجمللر ررة العربير ررة الد لير ررة للتكنولو ير ررا
اإللكًت نية  )2(1ص.ص (.)64-58
شرريب فرات عبرد العزيرز؛ حسر زلمرد عبرد اذلراد ؛ كررد مسرَتة عبرد اهلل؛ اليراع فرات عبرد
البردي  .)2213( .فاعليرة ة عيرة ادلعرفرة السرحابية د رهرا ع دعرم نظرم التعلريم اإللكرًت ين تنميرة
البحث العلمي بادلملكة العربيرة السرعودية ادلرؤسبر الرد يل الثالرث للرتعلم االكرًت ين التعلريم عر بعرد
بعنوان "ادلمارسة األدات ادلنشود" الرياض ع الوًتة ( )7-4شباط /فرباير
الش ررييت إين رراس زلم ررد اب ر رراهيم .)2213( .إمكاني ررة اس ررت دام تقني ررة احلوس رربة الس ررحابية ع التعل رريم
اإللكرًت ين ع امعرة القصريم .ادلرؤسبر الرد يل الثالرث للرتعلم اإللكرًت ين التعلريم عر بعرد ادلنعقرد ع
الرياض ع الوًتة م ( )7-4شباط /فرباير.
عباس زلمد خليل؛ نوفل زلمد؛ العبسي زلمد .)2227( .مدخل إىل مناهف البحث ع الًتبية
علم النو ( .ط .)1دار ادلسَتة للنشر التوزي  :األردن.
عبد احلميد زلمد .)2225( .منظومة التعلّم عرب الشبكات .القاهرة :عا الكتب.
العب ررد اهلل فر رواز اب ررراهيم؛ اجلزاا ررر خل ررود .)2216( .ال ررتعلّم اإللك ررًت ين مة ررارات الق رررن احل رراد
العشري مستقبل الرتعلّم الر كي :الرتعلّم الش صري .رللرة امعرة دمشرق  )1(32ص.ص (-29
.)53
عبد العزيز محد ةمحد؛ اذلندال هدع سعود عبد العزيرز .)2215( .تصرميم التشرارك اإللكرًت ين
ع عوت ةساليب التلم ة ادلعرفية ةثرا على إنتاج ادلشر عات اإلبداعية ربسُت ادلعتقدات الًتبوية ضلو
اإلبداع .رللة الًتبية اخلاتة العدد ( )12ص.ص (.)28-1
العرمييررة بدريررة بن ر نات ررر .)2211( .ةد ات التواتررل اإللكررًت ين توظيوةررا تربوي رات .رللررة التط رروير
الًتبو  -سلطنة عمان .العدد (.)67
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 عسَت ابراهيم؛ اريا عبرد اهلل .)2211( .الرتعلم اإللكرًت ين :ادلوةروم التطبيرق .الريراض :مكتربالًتبية العريب لد ل اخلليف.
 العمرر عااشرة؛ الرحيلري تتريرد .)2214( .فاعليرة برنرامف تردريي مقرًتح قراام علرى احلوسربةالسرحابية التشراركية ع تعزيرز األدات التقرٍت لردع ةعنرات هيئرة التردري جبامعرة طيبرة .اجمللرة الد ليرة
الًتبوية ادلت صصة .)11(3
 مر ر رؤسبر تقني ر ررات ااتص ر ررال التت ر ر ّرَت اا تم ر رراعي ادلنعق ر ررد ع الري ر رراض ع الو ر ررًتة مر ر ر ( )17-15خذار/مارس.2229/
 ادل رؤسبر الررد يل الثرراين للجمعيررة العمانيررة لتقنيررات التعلرريم بعن روان" :التعلرريم ادلعتمررد علررى التكنولو يرراقنايا ديدة" سلطنة عمان ادلنعقد ع ( )27-26خذار  /مارس .2213

 ادلؤسبر اإلقليمي الثاين للتعلّم اإللكًت ين رب شعار "التعلّم اإللكًت ين...ادلستقبل احلاعر" ادلنعقرد عالكوي ع الوًتة بُت ( )27-25خذار /مارس.2213/
 هندا ةسامة سعيد؛ كابلي طةل ب حسُت .)2213( .دراسة مقارنرة اذباهرات ةعنرات هيئرةالتدري الطةب جبامعة طيبة ضلو است دام ةد ات الويب  2.2ع التعليم .دراسات عربية ع الًتبية
علم النو .)1(36
المرا ع األ بي
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