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المستخلص
أصبح النمو اهلائل يف حجم البيانات واملعلومات حيد من قدرة الرشكات عىل إدارة هذه البيانات واملعلومات والتحكم

 ومع استمرار ارتفاع تكاليف التخزين جيعل الرشكات تواجه مشاكل اسرتجاع البيانات وإعداد نسخ، هبا بشكل فعال
. باإلضافة إىل االنتشار الكبري لتقنيات املعلومات املتطورة بشكل شبه يومي يؤثر عىل كفاءة وإنتاجية األعامل، احتياطية

 من خالل ختطيط، لذلك تسعى الرشكات ومؤسسات األعامل يف الوقت احلارض لتحقيق أعىل عائد من استثامراهتا التقنية
. واحلوسبة السحابية هبدف محاية البيانات وإدارهتا بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتنفيذ التقنيات االفرتاضية

 خصائص احلوسبة،  مفاهيم احلوسبة السحابية:هيدف هذا البحث إىل تناول هذه البنود باملناقشة والتحليل

،  نامذج احلوسبة السحابية،  خدمات احلوسبة السحابية،  فوائد ومعوقات استخدام احلوسبة السحابية، السحابية
.  النتائج والتوصيات،  اخلامتة، إمكانية تطبيق تقنية احلوسبة السحابية ىف التعليم االلكرتوين بجامعة القصيم

Abstract
Became exponential growth in the volume of data and information limits the ability of

companies to manage this data and information and control effectively, and with continued high
storage costs make the companies having problems retrieving data and the preparation of backup
copies, in addition to the high prevalence of information technologies evolving almost daily

affect the efficiency and productivity Business. Therefore, companies seeking and businesses at
the present time to achieve the highest return on technology investments, through the planning

and implementation of virtualization technologies, and cloud computing in order to protect and
manage data more effectively and efficiently.

This research aims to address these items discussion and analysis: concepts of cloud computing,

the characteristics of cloud computing, the benefits and constraints of the use of cloud computing,
cloud computing services, models of cloud computing, the possibility of applying IT cloud
computing in e-learning Qassim University , Conclusions and Recommendations .
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أصبح النمو اهلائل يف حجم البيانات واملعلومات حيد من قدرة الرشكات واملؤسسات التعليمية عىل إدارة هذه

البيانات واملعلومات والتحكم هبا بشكل فعال ،ومع استمرار ارتفاع تكاليف التخزين جيعل هذه الرشكات واملؤسسات

تواجه مشاكل اسرتجاع البيانات وإعداد نسخ احتياطية  ،باإلضافة إىل االنتشار الكبري لتقنيات املعلومات املتطورة بشكل

شبه يومي يؤثر عىل كفاءة وإنتاجية األعامل.

وتواجه املؤسسات التعليمية يف الوقت احلارض العديد من املشاكل يف مواكبة التغيريات يف تقنيات املعلومات

واالتصاالت الرسيعة ،حيث يتطلب تطوير تقنيات املعلومات املستخدمة يف العملية التعليمية والتدريبية تكاليف كبرية

باإلضافة لتكاليف األجهزة والربجميات اجلديدة .نتيجة إيل اختالف أماكن تواجد الكليات يف اجلامعات  ،ظهرت احلاجة
إيل استخدام تقنيات املعلومات احلديثة  ،مثل تقنية احلوسبة السحابية  ،التي متثل احلل اجلديد هلذه املشكالت .يستطيع

الطالب الوصول للتطبيقات من أي مكان ويف أي وقت ومن أي أجهزة متصلة باالنرتنت  ،الوصول لنظم وبرجميات
التطوير وتطوير تطبيقاهتم وختزينها يف البنية التحتية للجامعات  ،الوصول لتطبيقات قواعد البيانات والشبكات

االجتامعية وأدوات التعلم الذاتية من خالل جمموعة متنوعة من أجهزة احلاسبات وأجهزة اجلواالت .يوضح الشكل

التايل بنية التعليم االلكرتوين من خالل احلوسبة السحابية:

شكل رقم ( )1بنية التعليم االلكرتوين ىف السحب

هيدف هذا البحث إىل معرفة إمكانية تطبيق احلوسبة السحابية ىف تنمية مهارة التعلم الذايت لدى طالبات كلية

الرشيعة والدراسات اإلسالمية جامعة القصيم .وسوف تتضمن إجراءات البحث استخدام األسلوب التجريبي ،وذلك

باستخدام جمموعة واحدة جتريبية يتم التعلم هبا عن طريق املقرر االلكرتوين ،وسوف يستخدم يف هذا البحث مقياس
عبارة عن استبيان لقياس االجتاه نحو التعلم القائم عىل اإلنرتنت لقياس مهارة التعلم الذايت لدى طالبات الكلية عمليا .
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واهلدف من االستبيان هو قياس مهارة التعلم الذايت لدى الطالبات عىل االنرتنت واجتاهاهتم نحوها ،وسوف يتم تطبيق
هذا االستبيان مرتني قبليا وبعديا الستخراج النتائج ،وسيتبع بعد ذلك األسلوب اإلحصائي املناسب .وتم حتليل النتائج
التى توصل إليها البحث باستخدام برنامج اجلداول االلكرتونية . Microsoft Excel 2007

وتتمثل أسباب دراسة هذا البحث يف وجود ضعف ىف مهارة التعلم الذايت ىف التعلم االلكرتونى ) بصفة عامة) وىف

التعلم عىل تقنية احلوسبة السحابية) بصفة خاصة) لدى طالبات كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  ،املستوى الثالث
بقسم الدراسات اإلسالمية  ،فالكثري منهن قام بالفعل بالدخول عىل هذه التقنية ومل حتاول املشاركة الفعالة عليها أو

التعلم من خالهلا.

تتضمن مشكلة البحث يف التساؤل التايل  ” :ما مدى إمكانية استخدام تقنية احلوسبة السحابية يف تنمية مهارة التعلم

الذايت لدى طالبات قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية.
تأتى أمهية البحث يف التايل :

• أمهية التعليم اإللكرتوين عىل االنرتنت وتطبيقاته واملعوقات التي تواجه الطالبات نتيجة تكدس الطالبات يف
الكلية وخاصة بقسم الدراسات اإلسالمية مما أدى إىل عدم قدرة كل الطالبات عىل التعاون مع بعضهن البعض

وتبادل اآلراء .

• حث الطالبات عىل التعلم الذاتى واملستمر والتعلم من خالل بيئات التعلم االلكرتونية املختلفة وبخاصة
التعلم من خالل تقنية احلوسبة احلسابية.

• استخدام تقنية احلوسبة السحابية كأسلوب تعلم تتيح التعلم الذاتى أو التعلم التعاونى عن طريق املشاركة
اجلامعية بني الطالبات وبعضهن أيضا.

أهداف البحث:

•التعرف عىل إمكانية استخدام تقنية احلوسبة السحابية ىف تنمية مهارة التعلم الذايت لدى طالبات كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية.

• بث روح التعاون والدافعية للمشاركة االجيابية للتعلم من خالل تطبيقات االنرتنت.

•ازالة احلواجز واخلوف وعدم االهتامم بالتكنولوجيا اجلديدة بني الطالبات وبني تطبيقات التعلم من خالل
االنرتنت.

• مسايرة االجتاهات احلديثة العاملية لتطوير التعلم وزيادة فعالية العملية التعليمية وجعل املتعلم حمور العملية
التعليمية .

مجتمع البحث:

املجموعة التجريبية التي مارست التعلم اإللكرتوين ملقرر مقدمة احلاسب اآليل (برنامج معاجلة النصوص وبرنامج

العروض التقديمية باستخدام «تقنية احلوسبة السحابية العامة» وعددهن (  ) 30طالبة .وتم استخدام أسلوب التعلم

الذايت للمقرر يف أي مكان وىف أي وقت.
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عينة البحث  :طالبات املستوى الثالث (وعددهن  30طالبة)  ،قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الرشيعة والدراسات

اإلسالمية جامعة القصيم.

أداة القياس  :استبيان

حدود الدراسة

سوف يقترص البحث عىل األتى:

•يقترص البحث عىل معرفة إمكانية استخدام تطبيقات تقنية احلوسبة السحابية ىف التعليم االلكرتوين يف جامعة
القصيم .

•استخدام تطبيق الربامج املكتبية من رشكة ميكروسوفت وهو برنامج  MS Live@Eduكأحد تطبيقات
احلوسبة السحابية العامة املستخدمة يف التعلم الذايت ملقرر مقدمة احلاسب اآليل (برنامج معاجلة النصوص

وبرنامج العروض التقديمية).

•طالبات قسم الدراسات  ،املستوى الثالث (انتظام) كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية.

إجراءات البحث :

•عمل دراسة مسحية للمراجع املرتبطة بموضوع البحث و كذلك الدارسات و األبحاث السابقة يف املجال
لوضع اإلطار النظري للبحث.

•حتديد االهداف التعليمية املطلوب حتقيقها من الوحدة التعليمية.

•إعداد أدوات البحث  :إعداد االستبيان لقياس اجلوانب املعرفية للمقرر .

•اختيار عينة البحث من طالبات كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية قسم الدراسات اإلسالمية تتعلم املقرر
الكرتونيا من خالل تقنية احلوسبة السحابية.

•تطبيق أدوات البحث قبليا عيل عينة البحث  ،وتطبيق أدوات البحث بعديا عيل أفراد املجموعة التجريبية .
•عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها  ،وضع التوصيات عيل ضوء النتائج التي تم التوصل اليها .
يتناول هذا البحث النقاط التالية:
•الدراسات السابقة.

• مفاهيم تقنية احلوسبة السحابية.
•خصائص احلوسبة السحابية .

•فوائد ومعوقات احلوسبة السحابية .
• أنواع خدمات احلوسبة السحابية .

• نامذج تصميم تقنية احلوسبة السحابية .

•تطبيق تقنية احلوسبة السحابية يف التعلم االلكرتوين بجامعة القصيم.
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الدراسات السابقة
وجدت دراسات عديدة ىف جمال استخدام احلوسبة السحابية ىف التعليم االلكرتوين ،ومن هذه الدراسات مايىل:

دراسة «حممد فاتح و رسهات كرت»(  ،)1هدفت الدراسة إىل توضيح أمهية استخدام تقنية احلوسبة السحابية ىف

اجلامعات  ،وتضمنت الدراسة تعريف احلوسبة السحابية  ،خدمات ونامذج ومنهجيات تصميم احلوسبة السحابية ،
فوائد استخدام احلوسبة السحابية ىف اجلامعات  ،وأخريا قدمت الدراسة نموذج مقرتح الستخدام احلوسبة السحابية ىف

اجلامعة التى تتضمن كليات ىف أماكن متباعدة .تضمن نموذج احلوسبة السحابية املجتمعية املقرتح للجامعة تطبيق كل
من البنية التحتية كخدمة  ،املنهجية كخدمة والربامج كخدمة .وتوصل البحث إىل أمهية استخدام تقنية احلوسبة السحابية

ىف التعليم االلكرتوين ىف اجلامعات للتغلب عىل مشاكل ارتفاع تكاليف بناء وتطوير نظم املعلومات ومشاكل تواجد
كليات اجلامعة ىف أماكن كثرية متباعدة.

هدفت دراسة «فرنك ديوليزيش وآخرون»

()2

إىل بناء سحابة خاصة لكلية سيارات فورد «Hochschule

 ”Furtwagenىف أملانيا  ،حيث يستخدمها طلبة الكلية ىف تصميم مرشوعاهتم وواجباهتم إثناء الفصل الدراسى وإجراء
االختبارات الفصلية والنهائية من خالهلا .يتضمن نموذج احلوسبة السحابية املقرتح بناء نامذج احلوسبة السحابية
الثالث (البنية التحتية كخدمة  ،املنهجية كخدمة والربامج كخدمة) وحتديد متطلبات واحتياجات التعليم االلكرتونى

ىف اجلامعات  ،وتضمن نموذج البنية التحتية كخدمة املقرتح استخدام االجهزة االفرتاضية من خالل تصميم برنامج

 ، Shibbolethهذا الربنامج مرن ويوفر مساحة التخزين الالزمة لتخزين مرشوعات الطالب ويتوافق مع العديد من
االصدارات اجلديدة للتطبيقات  .وتضمن ىف طبقة املنهجية كخدمة نظام  Servlet Containerوالذي يستخدمه الطالب

لتطوير وتصميم مرشوعاهتم الربجمية ويستخدم الربنامج التطبيقى  CollabSoftىف طبقة الربامج كخدمة  .يتميز هذا
الربنامج بسهولة حتميله وإدارته بواسطة املستخدم  ،بيئة موحدة لكل أنشطة ومرشوعات الطالب  ،ال يتطلب إمكانيات
إضافية إلدارة حسابات املستخدمني وال يتطلب أيضا مساحات ختزين كبرية حيث يعتمد عىل استخدام األجهزة
االفرتاضية املوجودة ىف طبقة البنية التحتية كخدمة .وتوصل البحث إىل رضورة استخدام تقنية احلوسبة السحابية ىف

التعليم االلكرتوين وخاصة ىف الكليات التقنية واهلندسية.

وهدفت دراسة « آر اليمالى و يف راماشاندران»( )3إىل تصميم نموذج للحوسبة السحابية ملشاركة املحتوى

االلكرتونى للملفات النصية والصور والفيديو التعليمية من خالل طبقة التخزين كخدمة .وتضمن البحث أيضا مقارنة

وحتليل تطبيقات الويب التقليدية ونموذج احلوسبة املقرتح ملشاركة املحتوى االلكرتونى واقرتح نموذج جديد لضامن
سهولة الوصول ومشاركة املحتوى االلكرتونى التعليمى  .ومن أبرز التوصيات التى توصل إليها البحث إىل أمهية

1- Mehmet Fatih Erkoç, Serhat Bahadir Kert (2010), « Cloud Computing For Distributed University Campus: A Prototype» ,
http://www.pixel-online.net/edu_future/common/download/Paper_pdf/ENT30-Erkoc.pdf,p1-3.
2- oelitzscher, and et al,(2010) « Private Cloud for Collaboration and e-Learning Services:

from IaaS to SaaS», http://www.wolke.hs-furtwangen.de/assets/downloads/CRL-2010-01.pdf,p1.

3- R. Elumalai and V. Ramachandran Veilumuthu, (2011) «A Cloud Model for Educational e-Content Sharing», http://www.
eurojournals.com/ejsr.htm, Europe an Journal of Scientific Research,p1-3.

6

املؤمتر الدويل الثالث للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

إمكانية استخدام تقنية احلوسبة السحابية يف التعليم االلكرتوين يف جامعة القصيم

استخدام تقنية احلوسبة السحابية ىف التعليم االلكرتوين لسهولة الوصول ومشاركة املحتوى االلكرتوين التعليمى من أى
مكان وىف أي وقت  ،رضورة استخدام هذه التقنية لتوفري التكاليف العالية جدا إلنشاء البنية التحتية لتقنية املعلومات ىف

اجلامعات وأيضا ختفيض تكاليف الصيانة املطلوبة ملوارد تقنية املعلومات.

هدفت دراسة «ساندا وآخرون»( )4إىل تصميم نموذج للتعلم االلكرتوين لكلية اهلندسة ( قسم االتصاالت وقسم

الربجميات ) ويضم النموذج املقرتح استخدام كل من التعلم التقليدى ىف الفصول الدراسية والتعلم االلكرتوين من

خالل تقنية احلوسبة السحابية لكل من طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا (املاجستري والدكتوراه)  .ووضحت

الدراسة العوامل التى تؤخذ ىف االعتبار ىف تصميم النموذج املقرتح  ،وهى كيفية حتسني معدالت الطالب يف الدراسة
الفردية  ،وكيفية توفري الوصول عن بعد إىل املختربات واملعامل ،حتديد البنية التحتية والتطبيقات املستخدمة ىف التطبيق

وكيفية دعم أنشطة البحوث األساسية والتطبيقية الفردية و جمموعة املشاريع املشرتكة .وتم تطبيق النموذج املقرتح ىف
الكلية ىف ختصصات االلكرتونيات  ،االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات ،ويوىص البحث برضورة

استخدام نامذج احلوسبة السحابية (البنية التحتية كخدمة  ،املنهجية كخدمة والربامج كخدمة) ىف التعلم االلكرتوين ىف

الكليات اهلندسية والتقنية.

وهدفت دراسة «حممد الزعبى»( ) 5استخدام تطبيقات الربامج املكتبية من خالل احلوسبة السحابية لبناء بيئة التعلم

الكرتوين الذاتية واالفرتاضية والتى تضم نطاق واسع من التقنيات واألدوات لعمل أداة تفاعلية للتعليم والتعلم الذاتى

مدى احلياة .تتضمن البيئة املقرتحة تصميم ومراقبة املحتوى التعليمى وعمل نظام يسمح بتبادل املحتوى التعليمى
ودمج العديد من املناهج الرتبوية للتعليم والتعلم ىف نفس البيئة .تضمن البحث تشغيل برامج التطبيقات كخدمات من

خالل االنرتنت ىف بنية حتتية واسعة النطاق .يستخدم العديد من التطبيقات  ،مثل برنامج معاجلة النصوص  ،اجلداول

االلكرتونية ،العروض التقديمية  ،قواعد البيانات من خالل برنامج  GBaseويمكن الوصول البهم من خالل تطبيقات

جوجل  ، Google Appsوتكون الربامج وامللفات موجودة ىف السحابة اخلاصة بجوجل  .ويستطيع الطالب واألساتذة
الوصول هلذه التطبيقات من خالل العديد من أجهزة احلاسبات وأيضا أجهزة اجلواالت املحمولة  .وتوصل البحث إىل

أمهية استخدام تقنية احلوسبة السحابية لتطوير التعليم والتعلم االلكرتوين لتوفري النظم الذكية للتعليم الرسمى وغري

الرسمي  ،كام توصل البحث إىل إمكانية بناء نظم التعلم االلكرتوين الذاتية بأقل تكلفة ممكنة وإتاحتها ىف أى وقت ومن

أى مكان للمتعلمني.

هدفت دراسة « منى نرص وشيامء عوف»

( )6

إىل اقرتاح نظام ايكولوجى للتعلم االلكرتونى ،يدمج كل من

تقنية احلوسبة السحابية وتطبيقات الويب ، 2يضم النظام املقرتح خدمات وتطبيقات متنوعة ،عمليات مستندة عىل

الويب ،2عمليات التعلم  ،نظام تشغيل للحوسبة السحابية ويندوز أزور  .Windows Azureتتضمن الطبقة األوىل
4- Sanda Porumb, and et al, (2011) «Cloud Computing and its Application to Blended Learning in Engineering», www.thinkmind.
org/download.php/articleid/cloud_computing_2011_7,p1.

5- Mohamed Al-Zoube, (2009) «E-Learning on the Cloud», http://www.scribd.com/doc/36527367/E-Learning-on-theCloud,p1.

6- Mon Nasr Shimaa Ouf, (2011) « An Ecosystem in e-Learning Using Cloud Computing as platform and Web2.0», http://ijj.acm.
org/volumes/volume2/no4/ijjvol2no4pdf,p1-2.
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للنظام التقنيات الالزمة (مثل  )Cascading Style Sheet (CSS), REST, RSS ,AJAX, JavaScriptلتشغيل خدمات
وتطبيقات الويب 2التى تساعد الطالب عىل عمل  ،مشاركة والتعاون واالتصال مع بعضهم البعض لتطوير أداء النظام .
وتتضمن الطبقة الثانية للنظام من خدمات وتقنيات الويب 2والتى تتضمن أدوات الويكى  ،Wikiاملدونات والشبكات
االجتامعية ويتم استخدام فقط االدوات املتوافقة مع احلوسبة السحابية .وتضم الطبقة الثالثة استخدام نموذج احلوسبة
السحابية (املنهجية كخدمة) لتصميم وتطوير التطبيقات املستندة عىل الويب  ،ويستخدم نظام ويندوز أزور من خالل

احلوسبة السحابية ونظام قواعد البيانات  . SQL Azureومن أبرز توصيات البحث رضورة استخدام خدمات

وتطبيقات الويب 2املتوافقة مع تقنية احلوسبة السحابية لتصميم وتطوير نظم االيكولوجى للتعلم االلكرتوين عىل الرغم
من التحديات الكثرية التى تعوق تصميم هذه النظم  ،تساعد تقنيات احلوسبة السحابية مؤسسات التعليم اجلامعى عىل

توفري تكاليف بناء وتطوير نظم املعلومات التعليمية وتتضمن إمكانية تأجري اخلدمات والتطبيقات وقت احلاجة فقط.

تضمن بحث «كريم شني» ( )7دراسة إمكانية استخدام البنية التحتية كخدمة من خالل السحابة لرشكة أمازون

( Amazon Elastic Cloud (EC2من خالل استخدام بوابة  Elastic Rالستخدام برنامج  Scilabبدال من استخدام
برنامج  Matlabوذلك لتدريس الرياضيات واإلحصاء لطلبة الكليات العلمية .تضمن البحث استعراض مزايا
بوابة  Elastic-R Scilabلتطوير الربامج  ،هو بيئة جمانية ومفتوحة املصدر لتطوير برامج احلوسبة العلمية  ،تساعد
بوابة  Elastic-Rعىل جعل استخدام برنامج  Scilabبسيط ومرن ويمكن الوصول اليها من خالل السحابة بسهولة

 ،إمكانية إجراء املعاجلة باالتصال بالربنامج الشغال ىف أي مكان بالسحابة  ،إمكانية إجراء العمليات الرياضية

واحلسابية من النامذج املوجودة ىف برنامج  Scilabاملحمل ىف أى جهاز بالسحابة .وأيضا إمكانية استخدام ومشاركة
األجهزة االفرتاضية من قبل الطلبة ىف السحابة الستخدام الربنامج .إمكانيات التعاون واملشاركة لربامج بيئة احلوسبة

العلمية .

هدفت دراسة «حممد أنور مسعود و زياودي هوانغ»( )8إقرتاح بنية لنظام التعليم االلكرتوين مستندة عىل احلوسبة

السحابية  ،تتضمن البنية املقرتحة الطبقات التالية :طبقة البنية التحتية وتشمل األجهزة املادية والشبكات  ،طبقة
الربامج وتتضمن شاشة تفاعل موحدة ملطورى نظام التعليم االلكرتوين  ،طبقة إدارة املورد وختتص بتحقيق التوافق بني

موارد األجهزة والربجميات  ،طبقة اخلدمة وتشمل ثالث خدمات (البنية التحتية كخدمة  ،املنهجية كخدمة والربامج
كخدمة)  ،طبقة التطبيقات وتشمل االمكانيات واألدوات االفرتاضية لعمل تطبيقات التعلم االلكرتوين .وتضمنت

الدراسة أيضا الفوائد املتوقعة من استخدام البنية املقرتحة لنظام التعليم االلكرتوين  ،مثل حوسبة قوية وسعة ختزينية
عالية جدا ىف السحب  ،إتاحية عالية للنظام  ،أمن بدرجة عالية للنظام  ،سهولة الوصول ملوارد وأجهزة النظام من
أى مكان وىف أى وقت  ،إمكانية استخدام االجهزة واملعامل االفرتاضية .وتوىص الدراسة برضورة استخدام تقنية
احلوسبة السحابية ىف نظم التعليم االلكرتوين لالستفادة من االمكانيات واملزايا الكبرية التى تقدمها هذه التقنية.

7- Karim Chine, (2011) « Learning Math and Statistics on the Cloud»,http://biocep-distrib.r-forge.r-project.org/Elastic-RICALT.pdf,p2-5.

8- Md. Anwar Hossian Masud and Xiaodi Huang, (2012) «An E-Learning System Architecture based on Cloud Computing»,
http://www.waset.org/journals/waset/v62/v62-15.pdf,p1-2
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مفاهيم تقنية الحوسبة السحابية

احلوسبة السحابية « »Cloud Computingهي تقنية تعتمد عىل نقل املعاجلة ومساحة التخزين والبيانات اخلاصة

باحلاسب إىل ما يسمى بالسحابة  ،وهي جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق اإلنرتنت  ،أي أهنا حولت برامج تقنية

املعلومات من منتجات إىل خدمات ،كام أهنا تتميز بحل مشاكل صيانة وتطوير الربامج عن الرشكات املستخدمة هلا،
وبالتايل يرتكز جمهود اجلهات املستفيدة عىل استخدام هذه اخلدمات فقط (.)9

كام تعرف احلوسبة السحابية بأهنا «تقنية تتيح للمؤسسات واألفراد القيام بالعمل عرب شبكة االنرتنت  ،التي يتم

فيها ختزين الربجميات واملعلومات عىل املاليني من األجهزة اخلادمة  ،ويتم التعامل مع املعلومات تعام ً
ال فوريا ،بتمكني
املستخدمني من طلب الربجميات التي يعملون عليها واملعلومات التي حيتاجوهنا حلظيا ،أي أهنا تقنية جديدة يتم من

خالهلا االستغناء عن وحدات الكمبيوتر بأشكاهلا املختلفة لصالح مراكز البيانات « »Data Centerيتم التعامل معها
وختزن البيانات والتطبيقات عليها(.)10

ويمكن أن نعرف احلوسبة السحابية «بأهنا نموذج للمساعدة عىل الوصول للموارد وإمكانيات تقنية املعلومات (مثل

التطبيقات والبني التحتية من خادمات  ،األجهزة االفرتاضية  ،مساحات التخزين  ،االتصاالت  ،الشبكات االجتامعية)

من خالل اخلدمات املقدمة من موردي احلوسبة السحابية  ،والتي توفر التكلفة وبأقل جمهود إداري ملستخدمي اخلدمة .

خصائص الحوسبة السحابية
تتمثل خصائص تقنية احلوسبة السحابية التايل(:)11
• اخلدمة الذاتية  :إمكانية استخدام التطبيقات املتاحة يف السحابة  ،مثل تطبيقات مستندات جوجل Google

 ، DOCSجداول البيانات وقواعد البيانات  ،يستطيع أي مستخدم إنشاء امللفات وتعديلها وحفظها يف بنية
السحابة باستخدام مستعرض الويب وفقا حلاجاته.

• اإلتاحة  :الوصول للتطبيقات واملوارد املتاحة يف السحابة من أي مكان ويف أي وقت.

•مكان واحد لألجهزة والتطبيقات وأدوات االتصاالت  ،مما يساعد عىل سهولة الوصول للبيانات واملعلومات
يف الوقت املطلوب.

•متعددة اإلجيار يمكن تقاسم املوارد والتكاليف عرب جمموعة كبرية من املستخدمني.

•مركزية البنية التحتية يف املواقع مع انخفاض التكاليف (مثل العقارات  ،الكهرباء  ،الخ.).
•ختفيض تكاليف صيانة األجهزة والربجميات.

•حتسني كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية يف تشغيل أجهزة تقنية املعلومات.
9- Rupesh Sanchati and Gaurav Kulkarni,(2011) «Cloud Computing in Digital University Libraries», http://research.microsoft.
com/en-us/events/cloudfutures2011/cloud-futures-2011.pdf,p1.

10-«Cloud Computing Concept»,(2011) http://www.wikinvest.com/concept/Cloud_Computing, p1.

11- « Characteristics of Cloud Computing»,(2011), http://cloudwebhostingproviders.com/cloud-computing-characteristics/,p2.
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•املرونة يف استخدام سعة املوارد والتطبيقات والتي تتطلب إمكانيات حتميل وتشغيل عالية.

االمتدادية  :استخدام اإلصدارات احلديثة من الربجميات واألجهزة واملوارد املتاحة يف السحب.

فوائد ومعوقات استخدام الحوسبة السحابية

أوال :فوائد تطبيق احلوسبة السحابية ىف املؤسسات التعليمية

()12

•متكن املستخدم من الدخول عىل ملفاته وتطبيقاته من خالل السحابة دون احلاجة لتوفر التطبيق يف جهاز
املستخدم ،بالتايل تقل املخاطر األمنية وموارد األجهزة املطلوبة.

• االستفادة من اخلادمات الكبرية جد ًا يف إجراء العمليات املعقدة التي قد تتطلب أجهزة بمواصفات عاليه .

•توفر الكثري من املال الالزم لرشاء الربجميات التي حيتاجها املستخدم  ،فكل ما حيتاجه املستخدم هو جهاز
حاسب متصل بخط انرتنت رسيع وأن يكون متصل بأحد املواقع التي تقدم الربجميات التي حيتاجها .

•تقليل التكاليف وذلك من خالل تقليل عدد األجهزة اخلاصة بالبنية التحتية ،وتوفري عدد العاملني يف صيانة
األجهزة والربجميات يف املؤسسة .

•تتضمن البنية املعامرية احلالية للحوسبة السحابية توافر مراكز للبيانات والتي تكون قادرة عىل تقديم اخلدمة
للعمالء املوجودين عىل مستوى العامل ككل.

•ال متتلك غالبية مؤسسات التعليم عن بعد املوارد والبنية التحتية املطلوبة لتشغيل تطبيقات التعليم االلكرتوين
ورشاء اإلصدارات احلديثة والتي تتطور بشكل رسيع جدا  ،لذلك فإن استخدام تقنية احلوسبة السحابية
يساعد هذه املؤسسات عىل استخدام اإلصدارات احلديثة من األجهزة والربامج.

•تستخدم خدمات التعليم االلكرتوين ملدة زمنية حمددة (أسابيع  ،ربع سنوية – فصل درايس) فإن توفري التكاليف
مهم جدا.

تتضمن تقنية احلوسبة السحابية العديد من املزايا للطالب والطالبات  ،مثل:
• إجراء االختبارات عىل اخلط،

• سهولة إرسال التدريبات واملرشوعات للطالب،

• سهولة الوصول لالختبارات  ،التدريبات  ،املرشوعات املقدمة من الطلبة،
• التغذية املرتدة بني الطلبة واملعلمني،

•سهولة التواصل بني الطالب،

• املساعدة عىل تعليم الطالب بطرق جديدة وتساعدهم عىل إدارة مشاريعهم وواجباهتم.

•تساعد الطالب واملدرسني عىل استخدام تطبيقات بدون حتميلها عىل أجهزهتم وتساعدهم عىل الوصول
للملفات املخزنة من أي حاسب بواسطة االتصال باالنرتنت.

12- Paul Pocatilu, (2010) «Cloud Computing Benefits for E-Learning Solutions», http://www.saphira.ro/ok/issues/v2_i1_1q_2010/
v2_i1_1q_2010_pp.pdf,p2.
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إمكانية استخدام تقنية احلوسبة السحابية يف التعليم االلكرتوين يف جامعة القصيم

•يستطيع الطالب والطالبات يف اجلامعات الوصول لكل الربامج يف أي وقت  ،ومن أي مكان .
•إمكانية الوصول إيل نظم التطوير لتطوير التطبيقات وختزينها يف البنية التحتية للجامعة .

• إمكانية تطوير دورات تدريبية حسب الطلب لكل فصل درايس  ،إجراء التامرين من خالل الويب  ،وضع
االختبارات الفصلية عىل اخلط وإلغاءها بعد هناية الفصل  ،عمل حسابات لآلالف من املستخدمني لعمل

مشاريعهم وتدريباهتم.

ثانيا :معوقات استخدام احلوسبة السحابية

تتمثل معوقات استخدام احلوسبة احلسابية يف بيئة املؤسسات التعليمية يف التايل

()13

تعد مشكلة توافر االنرتنت هي أحد املشاكل الرئيسية ،حيث تتطلب اخلدمة توفر االتصال بشبكة اإلنرتنت بشكل

دائم أثناء استخدام تلك اخلدمة .

مشكلة محاية حقوق امللكية الفكرية أحد املشاكل التي تثري خماوف مستخدمي تلك اخلدمات  ،فال يوجد ضامنات

بعدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية للمستخدمني.

االعتامد بشكل كامل عىل رشكات أخرى حتد من التكنولوجيا املستخدمة وتقلل مرونة العمل للمستخدمني،

كام أنه ال يمكن للمستخدمني عمل أي يشء خارج احلدود والصالحيات املسموح هبا من الرشكات املزودة هلذه

اخلدمة.

مشكلة أمن وخصوصية املعلومات  ،تتمثل يف:

تفقد اجلامعات درجة من الرقابة عىل بياناهتا  ،حيث أن هذه البيانات خمزنة يف أجهزة حاسبات عند طرف أخر.
تكون مسئولية محاية البيانات من املتسللني واملخرتقني للنظم يف أيدي موردي خدمة احلوسبة وليس اجلامعة.

التأجري املتعدد  ،إعادة استخدام الربامج واألجهزة بني عدد كبري من املستخدمني يؤدى إىل خماطرة عالية حلذف

البيانات اهلامة للجامعات.

مشاركة السعة التخزينية وموارد الشبكات بني العديد من املستخدمني يمثل أيضا خماطرة أساسية للحوسبة.

التبعية ملوردي اخلدمة  :قد جتد اجلامعات صعوبة يف الدخول ملصدر بياناهتا وتشغيل فريق تكنولوجيا املعلومات

يف السحابة وأيضا صعوبة االنتقال إيل مورد آخر خلدمة السحابة وذلك لوجود صعوبة ىف نقل البيانات إيل مكان

آخر.

13- Shyshkina Mariya and Kyiv, Ukraine, (2011) « Cloud computing – an advanced e-learning platform of school education»,
http://www.icl-conference.org/dl/proceedings/ICL2011/program/contribution239_a.pdf,p3.
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أنواع خدمات الحوسبة السحابية

يوضح الشكل التايل خدمات تقنية احلوسبة السحابية والتي تتمثل يف التايل

املستخدمني النهائيني

الربامج كخدمة

املطورين

املنهجية كخدمة

فنيني الشبكات

()14

البنية التحتية كخدمة

شكل رقم  3سحاب خمتلطة (تضم سحابة عامة وسحابة خاصة)

 -1البنية التحتية كخدمة  ، Infrastructure as a Serviceوتتضمن خدمات التخزين  ،الشبكات  ،أجهزة اخلادمات

وأجهزة املستخدمني الظاهرية التي يمكن متهيدها من قبل املستخدم .تتكون هذه اخلدمة من أجهزة مثل (اخلادمات ،

نظم التخزين  ،نظم التشغيل (األدوات االفرتاضية وإدارة موارد األجهزة والشبكات) برامج االتصال بني النظم .كام

تتضمن إمكانيات زيادة وقت اخلادم  ،مساحة القرص  ،سعة نطاق الشبكة .تستخدم هذه اخلدمة يف التعليم االلكرتوين
للتخلص من احلاجة للبنيات التحتية املقعدة لتشغيل البيانات  ،البنيات التحتية للشبكات .تتضمن هذه اخلدمة عدة
خدمات فرعية  ،مثل اآليت:

•التخزين كخدمة  ،Storage as a Serviceتوفر هذه اخلدمة مساحات التخزين املطلوبة  ،ويتم الدفع

وفقا الستخدام مساحة التخزين .تقدم رشكة أمازون خدمة التخزين (Amazon Simple Storage Service

 ، (Amazon S3للمطورين لتطوير تطبيقاهتم من أي مكان ويف أي وقت من خالل شبكة االنرتنت .تتضمن
هذه اخلدمة بنية حتتية موثقة  ،معتمدة ومرنة (حسب الطلب) آمنة وقليلة التكلفة(.)15

•األجهزة كخدمة  ،Hardware as a Serviceتوفر إمكانيات األجهزة كخدمة  ،مثل الذاكرة الصلبة ،وحدة
املعاجلة املركزية  ،سعة النطاق.

•االتصاالت كخدمة  :هي خدمة جديدة  ،مثل االتصال التليفوين  ،الربيد االلكرتوين  ،املحادثة املقدمة كخدمة
14- Lori MacVittie et al, (2010) «Controlling The Cloud: Requirements for Cloud Computing», http://www.f5.com/pdf/whitepapers/controlling-the-cloud-wp.pdf,p7-12.

15- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), (2011) http://aws.amazon.com/s3/, p3.
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للمؤسسات التعليمية .مثال استخدام الربيد االلكرتوين كخدمة (للطلبة  ،املدرسني  ،واإلدارة)  ،تطبيقات
الربامج املكتبية مثل برنامج معاجلة النصوص  ،اجلداول االلكرتونية  ،العروض التقديمية.

•سطح املكتب كخدمة  :هي تقنية تسمح للمستخدمني استخدام مساحة عمل افرتاضية كاملة كخدمة.
املستخدم ال يصل فقط لربنامج واحد  ،ولكن لكل بيئة الربامج .الوصول لسطح املكتب متاح عىل اخلط ،

حيتاج املستخدم آللة قد تكون حاسب حممول  ،جوال .ميزة هذه اخلدمة أن متطلبات األجهزة قليلة وتساعد
عىل تقليل التكاليف .املستخدم يدفع فقط ملا يستخدمه من تطبيقات.

 -2املنهجية كخدمة  ،Platform as a Serviceتركز هذه اخلدمة عىل املطورين لتطوير تطبيقات الويب أو تطبيقات

سهلة االستخدام ذات واجهات مثال حمرك التطبيقات جوجل .تستخدم هذه اخلدمة يف التعليم إلدارة املرشوعات
التعليمية  ،البحوث  ،عمل مشاركة للمعامل االفرتاضية .وأيضا تقدم إمكانية لتطوير الربامج املوزعة بفريق من املطورين

والذي يكون هلم حق الوصول والتطوير.

 -3الربجميات كخدمة  : Software as a Serviceتوفري الربامج كخدمة للمستخدمني  ،حيث توفر هذه اخلدمة

للطلبة الوصول للربيد االلكرتوين  ،نظم التشغيل  ،تطبيقات الربامج املكتبية  ،تتضمن برامج متخصصة للمتعلمني

والباحثني التي تتطلب تشغيل (اخلربات االفرتاضية).

نماذج تصميم تقنية الحوسبة السحابية
تتمثل نامذج النرش لتقنية احلوسبة السحابية يف التايل:

• سحابة عامة  :duolC cilbuPيمثل هذا النموذج بيئة الوصول العامة .البنية التحتية للسحابة متاحة للعامة
ومملوكة ملنظمة بيع خدمات السحابة.

• سحابة خاصة  :Private Cloudمتثل شبكات خاصة وتبنى الستخدام جهة معينة  ،توفر مراقبة كاملة للبيانات
 ،ضامن األمن وجودة البيانات.
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•سحابة خمتلطة  :Hybrid Cloudتتكون من سحابتني أو أكثر (عامة وخاصة أو عامة وجمتمعية) هلا مكونات
مميزة ولكن تربط معا بتقنية معينة التي تساعد عىل الوصول للبيانات والتطبيقات.

• سحابة جمتمعية  :Community Cloudبيئة هذه السحابة مشاركة من عدة منظامت وتدعم جمتمع معني والذي
له اهتاممات مشرتكة  ،مثل ( متطلبات األمن  ،االتاحة  ،سهولة توافر وتدفق البيانات ) .

تطبيق تقنية الحوسبة السحابية فى التعليم االلكتروني بجامعة
القصيم
هيدف هذا اجلزء إيل التعرف عىل إمكانية استخدام تقنية احلوسبة السحابية يف جامعة القصيم  ،تتضمن اجراءات

الدراسة امليدانية اجراء التعلم االلكرتونى الذايت ملقرر مادة مقدمة احلاسب اآليل (برنامج معاجلة النصوص وبرنامج

العروض التقديمية) عىل طالبات كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  ،قسم الدراسات اإلسالمية  ،املستوى

الثالث .،

وتم إجراء الدراسة امليدانية كام يىل:

•وضع مقدمة حول املقرر مدعمة باإلرشادات العامة.

• حتديد وصياغة األهداف العامة ،وحتليل و إعادة تنظيم وعرض املحتوى العميل ملقرر مقدمة احلاسب اآليل،
تقسيم املحتوى إىل وحدات اعتامد ًا عىل التوصيف املعتمد من قبل كلية احلاسب.

• قبل بدء الطالبات باستخدام االنرتنت تم توضيح هلن طبيعة املوقع االلكرتوين املراد الدخول إليه وكيفية استخدام

املوقع املراد التعلم منه وتقديم اإلرشادات العامة املتعلقة بالتعامل معه.

•تعليم الطالبات كيفية االستفادة من التطبيقات املتاحة ىف احلوسبة السحابية يف تعلم مقرر مقدمة احلاسب اآليل.

• تم توجيه طالبات الدراسة  ،لرضورة الربط بني اجلانب النظري واجلانب العميل للمقرر  ،مما يؤدي اىل فهم وترسيخ
ملواضيع املقرر وبالتايل حتقيق االهداف التعليمية املرجوة .

• تنفيذ التعلم الذايت لدراسة كل الوحدات العملية (برنامج معاجلة النصوص وبرنامج العروض التقديمية) من
خالل تطبيقات التعلم االلكرتوين املتاحة جمانيا يف احلوسبة السحابية.

•تشجيع الطالبات للتعاون فيام بينهن لتنفيذ مهام التعلم أو تنفيذ التامرين الصعبة من خالل التعليم التعاونى،
حيث تستطيع الطالبة عمل جمموعات وإدارهتا بنفسها.

•يستخدم النظام لتخزين وتنظيم التامرين النصية والرسومية  ،كام يوفر إمكانية استخدام السبورة السوداء
املستندة عىل الويب ملشاركة ومناقشة التامرين باستخدام وظائف . wiki, forum

• من خالل التعلم الذايت ال تستطيع الطالبات اكتساب املعرفة فقط  ،بل ايضا حتقيق روح التنافس والتنسيق
بينهم ،حتسني مهارات التعامل مع بعضهن البعض.
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كيفية إجراء الدراسة امليدانية:

تم اختيار عدد طالبات املجموعة التجريبية ( 30طالبة) للقيام بالتعلم الذاتى من خالل تطبيقات احلوسبة

السحابية العامة ،تم إعداد ( )11حمارضة باستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية للتعلم االلكرتوين وذلك
باستخدام برنامج ميكروسوفت ايدو اليف .ويوضح اجلدول التايل مقارنة بني خصائص أشهر برناجمني للتعلم
االلكرتوين من خالل احلوسبة السحابية لتعلم مقرر مقدمة احلاسب اآليل (برنامج معاجلة النصوص وبرنامج

العروض التقديمية):

جدول رقم ( )1مقارنة تطبيقات جوجل  Google Appsوميكروسوفت  Live@Eduللحوسبة السحابية

التطبيقات

تطبيقات جوجل

()16

Live@Eduميكروسوفت

الربيد االلكرتوين
والتقويم

جوجل ميل  Gmail : 7جيجابايت مساحة
برنامج أوتلوك  : Outlook Liveبريد الكرتوين مبني يف برنامج
ختزين لكل مستخدم ،حمادثة فورية ، chat
 exchange 2010، 10جيجا بايت جمانية للربيد ،خدمة الربيد
إمكانيات توفري حصص للربيد االلكرتوين
االلكرتوين ألجهزة اجلوال وأى فون  ،توافر مشاركة التقويم .
جمانية ،مشاركة التقويم.

االتصاالت

جوجل تولك  :Google Talkحمادثة فورية برنامج  : Windows Live Messagingحمادثة فورية عىل
من سطح املكتب  ،إرسال واستالم امللفات اخلط  ،اتصال صوت وفيديو من احلاسبات الشخصية وأجهزة
اجلوال .
باستخدام احلاسب الشخيص.

مواقع الويب

مواقع جوجل :توافر أدوات تصميم مواقع املساحات :توافر مساحة عمل خالية عىل اخلط للتعاون ىف تصميم
املدونات ومواقع الويب .
الويب ،صور  ،فيديو ،تقويامت.

عمل ومشاركة
املستندات

مستندات جوجل  :Google Docsتعاون
فورى عىل اخلط للمستندات ،اجلداول أوفيس اليف  : Office Live 365ميكروسوفت أوفيس ورد ،
االلكرتونية والعروض التقديمية والرسم جداول الكرتونية  ،عروض تقديمية وبرنامج الربيد االلكرتوين.
والنامذج.

األقراص الصلبة
االفرتاضية

توافر وصول ومشاركة امللفات حتى  25جيجابايت ختزين
ومشاركة امللفات جمانية عىل اخلط من خالل برنامج windows
. live skyDrive

ال يوجد

املجموعات

تنظيم املفضالت والفهارس واختيار الربيد مساعدة املستخدمني لعمل جمموعات اجتامعية للمشاركة واملناقشة
والتعاون.
االلكرتوين .

أنواع امللفات

ملستندات جوجل يمكن استرياد وتصدير كل أنواع امللفات من ميكروسوفت أوفيس ألوفيس اليف ،
وبرنامج . SkyDrive
العديد من االشكال.

نظام إدارة التعلم

ال يوجد

نظام إدارة التعلم . Moodle

16- Regina MISEVICIENE, and et al, (2011) “Application of Cloud Computing at KTU:MS Live@Edu Case”, http://www.mii.
lt/informatics_in_education/pdf/INFE194.pdf,p.5-6.
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يتضح من اجلدول السابق توافر مزايا أكثر لربنامج برنامج  MS Live@Eduاملتوافر من خالل احلوسبة السحابية عن
تطبيقات جوجل املتاحة من خالل احلوسبة السحابية للتعليم االلكرتونى ،حيث ال يتوافر إمكانية عمل األقراص الصلبة

االفرتاضية من خالل تطبيقات جوجل ملشاركة وختزين امللفات  ،أيضا ال يتوافر دعم لربامج نظم إدارة التعلم مثل

برنامج املودل  .لذلك تم اختيار برنامج برنامج  MS Live@Eduإلجراء الدراسة امليدانية املطلوبة للبحث.
وتسري خطوات االستخدام وفقا ملا ييل:

1 .1توافر معمل حيتوي عىل عدد  30جهاز حاسب متصلني معا من خالل شبكة حملية  ،واحلاسب الرئيسى (خادم
الشبكة) متصل باالنرتنت من خالل جهاز مودم  .كل أجهزة الشبكة هلا حق الوصول للربامج ولالنرتنت
واستخدام كل اخلدمات والربامج املتاحة عىل الشبكة من خالل خادم الشبكة املحلية باملعمل.

2 .2الربامج الالزمة لتشغيل تطبيقات احلوسبة السحابية  ،مثل :
•برنامج نظام التشغيل ويندوز . 7

• برنامج متصفح االنرتنت (انرتنت اكسبلور .)8

•حتميل برنامج  MS Live@Eduوالذى يتضمن برنامج  Office Live 365جمانا ملدة شهر من خالل
موقع رشكة ميكروسوفت عىل االنرتنت إلجراء الدراسة امليدانية املطلوبة  ،ويتم جتديد مدة التحميل طوال
الفصل الدراسى .طبق برنامج  ، MS Live@Eduكأداة للتعلم االلكرتوين الذايت  ،حلوايل  30طالبة ىف الكلية
لتدريبهن عىل استخدام برنامج اوفيس اليف  365ومشاركة امللفات والتعاون ىف أداء الواجبات املطلوبة
وختزينها  ،اجراء املحادثة الفورية  ،إنشاء الربيد االلكرتونى  ،إنشاء جمموعات مشاركة بني الطالبات ألداء
التامرين والواجبات املطلوبة.

3 .3تتضمن إجراءات التطبيق كل من اإلجراءات الفنية ( اجلدول الزمني لدراسة مقرر مقدمة احلاسب اآليل
وتوصيف ملحتويات املقرر) ،والعرض التفصييل لسري التعلم الذايت اإللكرتوين لدراسة املقرر.

4 .4تستخدم الطالبة املتدربة برنامج  MS Live@Eduمن جهاز احلاسب املخصص هلا ،وقد روعي يف االستخدام
ما ييل:

• انشاء بريد الكرتوين خاص بكل طالبة من خالل برنامج أوتلوك  Outlook Liveوذلك لسهولة مشاركة
امللفات والتدريبات بني الطالبات وبعضهن البعض.

• تكتب الطالبة معلومات شخصية إلنشاء الربيد االلكرتونى واحلساب اخلاص الستخدام اخلدمة من املورد
 ،مثل اسم الطالبة  ،الربيد االلكرتوين  ،املوقع اجلغراف

ي  ،رقم اجلوال مع طلب لتعريفهم كمستخدم

 .بعد الدخول يتم وضع كلمة املرور وترسل إيل رقم اجلوال ومعرف الربيد االلكرتوين والذي يستخدم لعمل

التسجيل .عندما يصحح الرقم  ،حيمل املورد املحتوي لربنامج أوفيس اليف يف سحابة عامة الستخدام

املحتوي االلكرتوين هلذا الربنامج.
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•قيام الطالبة بالتعلم الذايت للربنامج اخلاص بموضوع املحارضة  ،حيث يتضمن برنامج أوفيس اليف إمكانيات
إنشاء املستندات النصية واجلداول والرسومات التوضيحية يف كل من برنامج معاجلة النصوص والعروض

التقديمية .

•التعاون أثناء العمل بني الطالبات ومشاركة املستندات باستخدام التطبيقات املكتبية املتكاملة .

•إرشاد الطالبات عىل استخدام خدمة التخزين املتاحة ىف الربنامج  SkyDriveلتخزين وواجباهتم.

•إرشاد الطالبات عىل إمكانية إجراء املحادثة الفورية بني الطالبات وبعضهن البعض عن بعد يف أى وقت ومن
أى مكان من خالل حساباهتم املسجلة عىل املوقع.

•إمكانية وصول الطالبات مللفاهتن من االقراص االفرتاضية الشخصية من البيت أو أي مكان  ،حيث ال حيتاجوا
حلمل وسائط التخزين .

•وبعد انتهاء املحارضة يتم ختزين التدريبات التى نفذهتا الطالبات املتدربات أثناء املحارضة عىل أن يتكرر ذلك
يف املحارضة التالية .

•إجراء االختبار البعدى من خالل االجابة عىل االستبيان ومعاجلة درجاته باستخدام األساليب اإلحصائية
املناسبة .

التقويم النهائي ( االختبار البعدي) :

هيدف التقويم اإلمجايل قياس مقدار ما حققته الطالبة املتدربة من أهداف مقرر مقدمة احلاسب اآليل  ،ويتم التقويم

من خالل اإلجابة عىل االستبيان لتحديد مدى إمكانية استخدام بيئة احلوسبة السحابية ىف التعلم االلكرتوين  ،يتم سؤال
كل الطالبات وعددهن ( 30طالبة) عن أمهية استخدام برنامج ميكروسوفت أيدو اليف  MS Live@Eduوجودته ىف
التدريب والتعاون واملشاركة أثناء الفصل الدراسى  ،اإلمكانيات واملوارد املتاحة لالستخدام من الربنامج وأخريا الفوائد

التى تكتسبها الكليات من استخدام هذا التطبيق للتعلم االلكرتوين  ،وكانت نتائج االستبيان كام يىل :
البند األول  :حتليل االجابات عىل أمهية الربنامج وجودته
تم وضع درجات لتقييم البنود كام يىل:
ال أوافق بشدة = 1

ال أوافق = 2

حمايد = 3

أوافق = 4

ويوضح اجلدول التايل حتليل اإلجابات عىل البند األول (أمهية الربنامج وجودته)

أوافق بشدة = 5
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جدول رقم ()2
االجابات عىل البند األول

بنود التقييم

التكرار

النسبة
%

()2
ال أوافق
التكرار

النسبة
%

التكرار

()4
أوافق

النسبة
%

التكرار

النسبة
%

التكرار

النسبة
%

درجة
التقييم

نظام التعلم اإللكرتوين من
خالل احلوسبة السحابية
متوفر للطالبة يف أى وقت
وأى مكان.

1

3.3

5

16.7

2

6.7

18

60

4

13.3

3.6

نظام التعلم اإللكرتوين من
خالل احلوسبة السحابية
سهل االستخدام للطالبة.

1

3.3

5

16.7

2

6.7

18

60

4

13.3

3.8

يوفر نظام التعلم اإللكرتوين
من خالل احلوسبة السحابية
بيئة استخدام مناسبة وآمنة
للطالبة.

1

يوفر نظام التعلم اإللكرتوين
من خالل احلوسبة السحابية
ميزات التفاعل والتعاون بني
الطالبات وبعضهن البعض.

0

5

1

2

3

4

3.3

0

5

6

16.7

20

0

0

0

0

11

13

36.7

43.3

13

11

43.3

36.7

4

4

يوفر نظام التعلم اإللكرتوين
من خالل احلوسبة السحابية
إمكانية التخزين املركزى
للتطبيقات واملعلومات.

0

0

1

3.3

1

3.3

21

70

7

23.3

4.1

6

إمكانية إنشاء املستندات
ومشاركتها والعمل التعاوين
فيها يف الوقت الفعيل.

0

0

5

16.7

4

13.3

13

43.3

8

26.6

3.8

7

إمكانية استخدام كل
اخلدمات بدون احلاجة إىل
تنزيل برامج عىل أجهزة
املستخدم.

0

8

18

()1
ال أوافق بشدة

()3
حمايد

()5
أوافق بشدة

إمكانية استخدام أدوات
االتصال والتعاون والنرش
بام يف ذلك حسابات الربيد
اإللكرتوين املوجودة يف جمال
اجلامعة.

0

0

0

املؤمتر الدويل الثالث للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

3

5

10

16.7

1

6

3.3

20

15

12

50

40

11

7

36.6

23.3

4.1

3.7

إمكانية استخدام تقنية احلوسبة السحابية يف التعليم االلكرتوين يف جامعة القصيم

إمكانية إدارة حسابات
املستخدمني بسهولة من
خالل لوحة التحكم
إلدارة النطاق وحسابات
.املستخدمني عىل اإلنرتنت

0

0

5

16.7

3

10

18

60

4

13.3

3.7

إمكانية التعلم اإللكرتوين
 10من خالل احلوسبة السحابية
باستخدام أجهزة اجلوال.

1

3.3

0

0

2

6.7

18

60

9

30

4.1

4

1

37

12.3

23

7.7

158

52.7

78

26.3

3.9

9

املجموع

ويوضح اجلدول التاىل ملخص نتائج االستبيان :
جدول رقم ()3
ملخص نتائج االجابات عىل البند األول
اإلجابات
العينات

ال أوافق بشدة

ال أوافق

حمايد

أوافق

أوافق بشدة

الطالبات

1%

12.3%

7.7%

52.7%

26.3%

التعليق :تدل اإلجابات عىل إن غالبية الطالبات موافقات عىل أمهية الربنامج وجودته بنسبة  ، % 52.7وهذا يتضح من
احلصول عىل درجة ( )4ىف كل إجابات االستبيان املوضحة ىف العمود االخري .وان  % 26من الطالبات يوافقون بشدة
وهي نسبة كبرية تدل عىل إقبال الطالبات بشكل كبري جدا عىل استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية ىف التعلم االلكرتونى

لسهولتها وتوافرها يف أى وقت وأى مكان  .ويوضح الشكل التاىل نسب اإلجابة عىل أسئلة البند األول طبقا للبنود
التقييم (أوافق بشدة  ،أوافق  ،حمايد  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة) .
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شكل رقم ()4
النسب املئوية لإلجابة عىل أسئلة البند األول

البند الثاين  :حتليل االجابات عىل املوارد واإلمكانيات املقدمة من الربنامج

ويوضح اجلدول التايل حتليل اإلجابات عىل البند الثاين (املوارد واإلمكانيات املقدمة من الربنامج) :
جدول رقم ()4
االجابات عىل البند الثانى
()1
ال أوافق بشدة
بنود التقييم

20

()2
ال أوافق

()4
أوافق

()3
حمايد

()5
أوافق بشدة

النسبة
النسبة
النسبة
النسبة
النسبة
التكرار
التكرار
التكرار
التكرار
التكرار
%
%
%
%
%

11

تطبيقات الربامج
املكتبية مليكروسوفت
أيدو اليف (أوفيس
 )365هلا عالقة بطبيعة
املقرر .

0

12

املكونات واملوارد
املتاحة ىف تطبيقات
الربامج املكتبية
مليكروسوفت أيدو
اليف (أوفيس )365
كافية للوفاء باحتياجات
الطالبة العملية للتعلم
الذاتى لربامج مقدمة
احلاسب اآليل.

0

13

تطبيقات الربامج
املكتبية مليكروسوفت
أيدو اليف (أوفيس
 )365سهلة الفهم
بالنسبة للطالبة.

1

14

تطبيقات الربامج
املكتبية مليكروسوفت
أيدو اليف (أوفيس
 )365حديثة دائام.

0

0

0

3.3

3.3

املؤمتر الدويل الثالث للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

5

3

1

0

16.7

10

3.3

0

5

2

1

5

16.7

6.7

3.3

16.7

15

19

17

18

50

63.3

56.7

60

5

6

10

7

16.7

20

33.3

23.3

درجة
التقييم

4

4

4.1

4.1

إمكانية استخدام تقنية احلوسبة السحابية يف التعليم االلكرتوين يف جامعة القصيم

15

توفر آمان ومحاية كاملة
ملعلومات املستخدم.

0

16

إمكانية استخدام
األقراص الصلبة
االفرتاضية من خالل
لتخزينSkyDrive
الواجبات ومرشوعات
الطالبات.

0

17

إمكانية املحادثة
والرسائل الصوتية بني
الطالبات وبعضهن
البعض.

1

18

0

0

3.3

4

3

3

13.3

10

10

7

10

8

23.3

33.3

26.7

14

11

12

46.7

36.7

40

5

6

6

16.7

20

20

4

3

4

إمكانية إنشاء جمموعات
مشاركة بني الطالبات
ألداء التامرين
والواجبات املطلوبة.

1

3.3

4

13.3

6

20

13

43.3

6

20

4

19

التوافق مع نظم إدارة
التعلم االلكرتوين.

1

3.3

3

10

8

26.7

13

43.3

5

16.7

4

20

يمكن للطالبات
االعتامد عىل الربنامج
كوسيلة تعليمية سهلة
وغري مكلفة.

1

3.3

2

6.7

6

20

15

50

6

20

4

املجموع

5

1.7

28

9.3

58

19.3

147

49

62

20.6

3.8

ويوضح اجلدول التاىل ملخص نتائج االستبيان
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جدول رقم ()5
ملخص نتائج االجابات عىل البند الثانى
اإلجابات
العينات

ال أوافق بشدة

ال أوافق

حمايد

أوافق

أوافق بشدة

الطالبات

1.7%

9.3%

19.3%

49%

20.7%

التعليق .:أظهرت النسب يف اجلدول أعاله بأن أعىل نسبة كانت  % 49وهي املوافقة عىل أسئلة البند الثاين التي ختتص
بكمية املوارد واإلمكانيات املتاحة ىف برنامج  MS Live@Eduاخلاص بالتعلم االلكرتوين ىف بيئة احلوسبة السحابية بينام

كانت نسبة اختيار ال أوافق بشده  % 1.7وهي اقل نسبة موجودة .و نسبة ال أوافق هي  % 9.3وهي نسبة قليلة جدا.
ويوضح الشكل التاىل نسب اإلجابة عىل أسئلة البند الثاين طبقا للبنود التقييم (أوافق بشدة  ،أوافق  ،حمايد  ،ال أوافق ،

ال أوافق بشدة):

أوافق بشدة

حمايد

أوافق

ال أوافق بشدة

ال أوافق

70
60
50
40
30
20
10

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

0

شكل رقم ()5
النسب املئوية لإلجابة عىل أسئلة البند الثاين

البند الثالث  :حتليل االجابات عىل الفوائد املستنتجة من تطبيقات احلوسبة السحابية

ويوضح اجلدول التايل حتليل اإلجابات عىل البند الثالث (الفوائد املستنتجة من تطبيقات احلوسبة السحابية)

22

املؤمتر الدويل الثالث للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

إمكانية استخدام تقنية احلوسبة السحابية يف التعليم االلكرتوين يف جامعة القصيم

جدول رقم ()6
االجابات عىل البند الثالث

بنود التقييم

()2
ال أوافق

()1
ال أوافق بشدة

()4
أوافق

()3
حمايد

()5
أوافق بشدة

النسبة
النسبة
النسبة
النسبة
النسبة
التكرار
التكرار
التكرار
التكرار
التكرار
%
%
%
%
%

21

نظام التعلم اإللكرتوين
من خالل احلوسبة
السحابية يوفر مستوى
مناسب من الدعم الفني
خالل  42يوميا وطوال
أيام األسبوع.

1

22

الفائدة املتوقعة من
استخدام نظام التعلم
اإللكرتوين من خالل
احلوسبة السحابية كبرية
مقارنة بالتعلم التقليدى.

1

23

التعلم اإللكرتوين الذايت
من خالل احلوسبة
السحابية يساعد يف
تطوير األداء وتنمية
مهارات التعاون.

0

24

نظام التعلم اإللكرتوين
من خالل تقنية احلوسبة
السحابية يقلل من
املشاكل الدراسية التي
تواجهها الطالبات  ،مثل
االزدحام ،وعدم توافر
األجهزة الكافية لعدد
الطالبات.

0

3.3

3.3

0

0

1

1

4

1

3.3

3.3

13.3

3.3

0

4

6

1

0

13.3

20

3.3

20

14

13

14

66.7

46.7

43.3

26.7

8

10

7

14

26.7

33.3

23.3

46.7

درجة
التقييم

4.1

4

4.4

4.1
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24

25

نظام التعلم اإللكرتوين
من خالل تقنية احلوسبة
السحابية جيعل الكليات
تستجيب للتغيري بشكل
أرسع.

0

26

نظام التعلم اإللكرتوين
من خالل تقنية احلوسبة
السحابية يساعد الكلية
يف تقديم املعلومات
واملعرفة بشكل أفضل.

3

27

نظام التعلم اإللكرتوين
من خالل تقنية احلوسبة
السحابية يساعد الكلية
يف تطوير املناهج واملواد
الدراسية اجلديدة.

0

28

يساعد نظام التعلم
اإللكرتوين من خالل
تقنية احلوسبة السحابية
الكلية يف توفري النفقات
مقارنة بالنظام التقليدي.

0

29

يساعد نظام التعلم
اإللكرتوين من خالل
تقنية احلوسبة السحابية
الكلية يف سهولة إدارة
ومراقبة املستخدمني
للنظام.

0

30

يساعد نظام التعلم
اإللكرتوين من خالل
تقنية احلوسبة السحابية
الكلية يف حتقيق اجلودة
للعملية التعليمية.

0

0

10

0

0

0

0

املؤمتر الدويل الثالث للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

0

5

1

3

2

2

0

16.7

3.3

10

6.7

6.7

8

7

4

1

3

3

26.7

23.3

13.3

3.3

10

10

11

9

14

14

14

16

36.7

30

46.7

46.7

46.7

53.3

11

6

11

12

11

9

36.7

20

36.7

40

36.7

30

3

4.2

4.2

4.1

4.1

4

إمكانية استخدام تقنية احلوسبة السحابية يف التعليم االلكرتوين يف جامعة القصيم

5

املجموع

1.7

20

6.7

37

12.3

46.3

139

99

4

33

ويوضح اجلدول التاىل ملخص نتائج االستبيان
جدول رقم ( )7ملخص نتائج االجابات عىل البند الثالث

اإلجابات
العينات

ال أوافق بشدة

ال أوافق

حمايد

أوافق

أوافق بشدة

الطالبات

1.7%

6.7%

12.3%

46.3%

33%

التعليق.:أظهرت النتائج بأن أعىل النسب  % 46.3ذهبت إىل املوافقة عىل إن الفوائد املستنتجة من تطبيق التجربة
كانت عاليه للطالبات ،وان نسبه  % 1.7تدل عىل انه يوجد عدد قليل جدا من الطالبات غري موافقة بشدة عىل هذه
املجموعة من األسئلة .ويوضح الشكل التاىل نسب اإلجابة عىل أسئلة البند الثالث طبقا للبنود التقييم (أوافق بشدة،

أوافق  ،حمايد  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة):

70
60
50

النسبة %

ال أوافق بشدة
ال أوافق
حمايد
أوافق
أوافق بشدة

40
30
20
10
10

9

8

7

5
6
أسئلة البند األول

4

3

2

1

0

شكل رقم ()6

النسب املئوية لإلجابة عىل أسئلة البند الثالث
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 -9الخاتمة
تسعى مجيع اجلامعات والكليات ملالحقة التطور التكنولوجى الرسيع ىف املجال التعليمى  ،وتعترب احلوسبة

السحابية هي البديل اجلديد واهلام للنواحي التعليمية .استعراض البحث إمكانية استخدام تقنية ميكروسوفت أيدو

اليف (أوفيس  )365لتعليم الطالبات مقرر مقدمة احلاسب اآليل من خالل التعلم الذايت للوحدات العملية للمقرر
 ،وتوصل البحث إىل رضورة تعميم استخدام تقنيات احلوسبة السحابية ىف التعليم االلكرتونى وذلك إلعطاء الفرصة
للطالب والطالبات واملدرسني إىل الوصول الرسيع ملختلف التطبيقات والنظم واملوارد من خالل االنرتنت  ،مشاركة

امللفات واملستندات وتبادل الواجبات واملرشوعات بني الطالبات .وقد وضح البحث أن تقنيات احلوسبة السحابية
تساعد اجلامعات والكليات حلل العديد من مشاكل إدارة وصيانة موارد تقنية املعلومات وأيضا حتسني عملية التعليم
والتعلم الذايت .وتتمثل النتائج والتوصيات التى تم التوصل إليها ىف األيت:

أوال :النتائج

• موافقة غالبية عينة البحث بنسبة ( )% 60عىل سهولة استخدام تطبيقات التعلم االلكرتونى من خالل تقنية
احلوسبة السحابية وتوافرها للطالبات ىف أو وقت ومن أى مكان.

•موافقة غالبية عينة البحث بنسبة ( )% 43ونسبة ( )% 36من عينة البحث توافق بشدة عىل توافر العديد من
املزايا ىف تطبيقات التعلم االلكرتوين ىف بيئة احلوسبة احلسابية  ،مثل ميزات التفاعل والتعاون بني الطالبات
وبعضهن البعض  ،إمكانية استخدام أدوات االتصال والتعاون والنرش بام يف ذلك حسابات الربيد اإللكرتوين
املوجودة يف جمال اجلامعات  ،إمكانية إنشاء املستندات ومشاركتها والعمل التعاوين فيها يف الوقت الفعيل.

•ويستنتج من حتليل إجابات البند األول أن غالبية الطالبات توافق بنسبة  ، % 52.7عىل أمهية برنامج
ميكروسوفت  MS Live@Eduوجودته وهذا يتضح من احلصول عىل درجة ( )4ىف كل إجابات االستبيان.
وأن نسبة متوسطة وهى  % 26من الطالبات يوافقون بشدة وهي نسبة كبرية تدل عىل إقبال الطالبات بشكل
كبري جدا عىل استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية ىف التعلم االلكرتونى لسهولتها وتوافرها يف أى وقت وأى

مكان.

• توافق نسبة ( )% 63ونسبة ( )% 20توافق بشدة عىل توافر العديد من املكونات واملوارد ىف تطبيقات الربامج
املكتبية مليكروسوفت أيدو اليف (أوفيس  )365وأهنا كافية للوفاء باحتياجات الطالبة العملية للتعلم الذاتى

لربامج مقدمة احلاسب اآليل.

• ويستنتج من حتليل إجابات البند الثاين أن نسبة  % 60توافق عىل توافر كمية كبرية من املوارد واإلمكانيات ىف
برنامج  MS Live@Eduاخلاص بالتعلم االلكرتوين ىف بيئة احلوسبة السحابية بينام كانت نسبة اختيار ال أوافق
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بشده  2.1%وهي اقل نسبة موجودة و نسبة ال أوافق هي  % 11.7وهي نسبة قليلة جدا.

• موافقة غالبية عينة البحث عىل حتقيق العديد من الفوائد واملزايا للجامعات والكليات من استخدام تطبيقات
التعليم االلكرتونى من خالل احلوسبة السحابية  ،مثل تقليل املشاكل الدراسية التي تواجهها الطالبات ،
مثل االزدحام ،وعدم توافر األجهزة الكافية لعدد الطالبات ،تطوير املناهج واملواد الدراسية اجلديدة  ،توفري

النفقات مقارنة بالنظام التقليدي  ،حتقيق اجلودة للعملية التعليمية.

•ويستنتج من حتليل إجابات البند الثالث أن أعىل نسبة  % 46.3ذهبت إىل املوافقة عىل إن الفوائد املستنتجة
من تطبيق جتربة نظام التعلم اإللكرتوين من خالل احلوسبة السحابية كانت عاليه للطالبات ,وأن نسبة ()% 33

توافق بشدة عىل هذه املجموعة من األسئلة .وأن نسبه  % 1.7تدل عىل انه ال يوجد عدد قليل جدا من الطالبات
غري موافقة بشدة عىل هذه املجموعة من األسئلة.

• يستنتج من هذا البحث أن كل من رشكة ميكروسوفت وجوجل تقدم العديد من اخلدمات والربامج
لقطاع التعليم من خالل تطبيقات التعلم االلكرتونى ىف بيئة احلوسبة السحابية مثل الربيد االلكرتوين املجاين
والرتاسل وأدوات التعاون والتطبيقات املكتبية (ختزين املستند ،وعمل ومشاركة املستند) والقدرة لعمل

مواقع الويب ونظم إدارة التعلم.

ثانيا :التوصيات

ابرز التوصيات التي نتجت عن البحث ما ييل :

•حث الطالبات عىل التعليم الذاتى واملستمر والتعليم من خالل بيئات التعلم االلكرتونية املختلفة وبخاصة
التطبيقات املستندة عىل تقنية احلوسبة السحابية.

•توظيف تقنية احلوسبة السحابية كإسرتاتيجية تعليم تتيح التعلم الذايت وأيضا التعليم التعاونى عن طريق
املشاركة اجلامعية بني الطالبات وبعضهن البعض.

• جيب عىل املختصني ىف املناهج وطرق التدريس وتقنيات التعليم توظيف اسرتاتيجية تدريس توظف أساليب
التعليم التعاونى  ،وجيب استخدام برامج إدارة التعلم يف بيئات التعلم اإللكرتوين املتوافقة مع تقنية احلوسبة

السحابية .

•إضافة مقررات يف التعليم قبل اجلامعي تعتمد عىل بناء مهارات التعلم الذايت واجلامعي والتعلم املعتمد عىل
بيئات االنرتنت .

•تدريب أعضاء هيئة التدريس وفق مبادئ التصميم التعليمي عن مستجدات التعلم اإللكرتوين وطرق
توظيفها يف التعليم والبحث العلمي .

•إصدار قوانني وتنظيامت حلامية مستخدمي االنرتنت لتوفري بيئة إلكرتونية آمنة للطالبات واألرسة واملجتمع .
•رضورة االستفادة من املقرر االلكرتونى املقرتح لتنمية مهارات التعلم الذايت واجلوانب املعرفية املختلفة لدى
الطالبات .
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•رضورة توفري دورات تدريبية ألساتذة اجلامعات لتنمية مهاراهتم ىف تصميم املقررات االلكرتونية ونرشها
عرب االنرتنت لتكون متاحة ىف اى وقت ومن أى مكان.

•رضورة تفعيل دور املقررات االلكرتونية وبيئات التعلم االلكرتونى الذايت ىف مرحلة التعليم اجلامعى
واالستفادة من اخلدمات التى يقدمها االنرتنت .
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