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 تصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول توظيف تطبيقات
الحوسبة السحابية يف التدريس وتنفيذ الواجبات املنزلية: دراسة نوعية

د. سلمى بنت عيل بن حميد العلوية
وزارة التنمية اإلجتماعية ، سلطنة ُعمان

امللخص:

تطبيقات  توظيف  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  استقصاء  إىل  الدراسة  هدفت 
الحوسبة السحابية يف التدريس وتنفيذ الواجبات املنزلية، وظفت الدراسة املنهج النوعي، وجمعت املعلومات من خالل 
املقابالت شبه املقننة مع (40) معلماً ومعلمة. وبعد تحليل البيانات تم تصنيف االستجابات إىل ست فئات رئيسية، انبثق 
منها عدد من الفئات الثانوية، وتضمنت كل فئة منها تصورات معينة تمحورت حول: 1) تطبيقات الحوسبة السحابية، 
من حيث معارف معلمي معهد بن الخطاب للمكفوفني حول تطبيقات الحوسبة السحابية، 2) فوائد توظيف تطبيقات 
الحوسبة السحابية يف التدريس، 3) املمارسات التي يقوم بها معلمي املعهد يف التدريس واملرتبطة بتوظيف تطبيقات 
التطبيقات، 6)  هذه  توظيف  تحديات  املنزلية، 5)  الواجبات  تنفيذ  يف  التطبيقات  هذه  توظيف  السحابية، 4)  الحوسبة 
التدريس. ويف ضوء نتائج الدراسة تم اقرتاح  تطبيقات الحوسبة السحابية يف  لتوظيف  التدريبية الالزمة  االحتياجات 
ممارسات  يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  تواجه  التي  للتحديات  حلول  إيجاد  أهمها  ومن  التوصيات  بعض 
من  تكنولوجية  وتطبيقات  برامج،  توظيف  يف  لدعمهم  املعهد  ملعلمي  تدريبية  دورات  وعقد  التدريسية،  املعهد  معلمي 

شأنها أن تعزز وتسهل تعلم الطلبة املكفوفني، كما تعزز مستوى تنفيذهم للواجبات املنزلية.
الكلمات املفتاحية: تطبيقات الحوسبة السحابية، الطلبة املكفوفني، الواجبات املنزلية.

Perceptions of Omar Bin Al-Khattab Institute Teachers for the Blind on the Use of Cloud 
Computing Applications in Teaching and Homework Implementation: A Qualitative Study

Dr. Salma Ali Humaid Alalawi
Ministry of Social Development, Sultanate of Oman

Abstract:
The study aims to investigate the teachers’ perceptions of the Omar bin Al-Khattab Institute for the 

Blind about employing cloud computing applications in teaching and carrying out homework. The study em-
ployed the qualitative approach and collected information through semi-structured interviews with (40) teachers. 
After analyzing the data, the responses were classified into six main categories, from which a number of second-
ary categories emerged, and each category included specific perceptions centered around: 1) Cloud computing 
applications, in terms of the knowledge of the teachers of the Bin Al-Khattab Institute for the Blind about cloud 
computing applications, 2) the benefits of employing applications Cloud computing in teaching, 3) the teach-
ing practices of the institute’s teachers related to employing cloud computing applications, 4) employing these 
applications in carrying out homework, 5) the challenges of employing these applications, 6) the training needs 
needed to employ cloud computing applications in teaching. In light of the results of the study, some recommen-
dations were proposed, the most important of which is finding solutions to the challenges facing the employment 
of cloud computing applications in the teaching practices of the institute’s teachers, and holding training courses 
for the institute’s teachers to support them in employing programs and technological applications that enhance 
and facilitate the learning of blind students, as well as enhance their level of implementation. For homework.
Keywords: cloud computing applications, blind students, homework.
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املقدمة:

إذ  التعليمية،  العملية  يف  السيما  الحايل،  الوقت  يف  جداً  رضورية  اإلنرتنت  لشبكة  الكبرية  اإلمكانيات  تُعد 
إن دمج التقنيات الحديثة يف نظام العملية التعليمية يجعلها متجددة، وميرسة للطلبة، إضافة إىل أن النظام 
التقليدي ال يستطيع أن يعد الفرد بالقدر الكايف من املقومات الالزمة لتحديات العرص الحايل، السيما يف ظل 
التعليم  قطاع  عىل  سلبي  تأثري  لها  وكان  التعليمية،  العملية  مسار  عطلت  التي  كورونا  جائحة  مثل  األزمات 
(حسن، 2020؛ العنزي والسعيدي، 2021). كما أصبح توظيف التطبيقات اإللكرتونية الحديثة يف التدريس أمراً 
البد منه؛ ملا له من أثر بارز يف تنمية املستوى التعليمي للطلبة العاديني عامة، والطلبة من ذوي اإلعاقة خاصة 
(رسحان، 2017؛ العريني،2017)، ومنها تطبيقات الحوسبة السحابية (عبد الحي، 2019؛ عبد املنعم، 2019؛ 
وتطبيق  التدريس،  يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  لتوظيف  الدعوات  تنامت  وقد   .(2018 واملالكي،  الفقي 
الواجبات املنزلية من خالل امللتقيات واملؤتمرات مثل، ملتقى الواجبات املنزلية نحو ممارسات إيجابية وإبداعية 
املنعقد  السحابية،  للحوسبة  الدويل  واملؤتمر  عمان،  بسلطنة  عام 2019  قابوس  السلطان  جامعة  يف  املنعقد 
السحابية  الحوسبة  تكنولوجيا  استخدام  حول  الدويل  واملؤتمر  بالسعودية،  عام 2017  نورا  األمرية  جامعة  يف 

لخدمة التعليم يف الدول العربية عام 2016 بتونس، ملا لها من فوائد عديدة عىل الطلبة واملعلمني.
بتخفيض  واضح  بشكل  ترتبط  مزايا  من  لها  ملا  اإللكرتوني،  التعلم  مستقبل  السحابية  الحوسبة  وتعد 
كلفة بيئات التعلم من أجهزة وبرامج، إذ إنها تتيح التطبيقات، والربامج من خالل خدمات متنوعة عرب الويب، 
ويستطيع الطلبة أن يصلوا إليها عرب أي جهاز شخيص أو محمول ليقوم باستخدام هذه الخادمات يف تخزين 
ملفاته الخاصة مع إمكانية التشارك مع اآلخرين، عالوة عىل استخدام بعض الربامج التطبيقية عرب مواقع 

الخادم مثل برامج معالجة النصوص، والجداول اإللكرتونية، وغريها من الربامج (نرص الدين، 2019).
وقد برزت الحوسبة السحابية واستخدامها بعد تطور البنية التحتية، وظهور إصدارات متنوعة للويب، 
عن إتاحة عدد كبري من تطبيقات التي  إذ توافرت مساحات تخزينية كبرية، ورسعات هائلة لإلنرتنت، فضالً 
يمكن للطلبة استخدامها دون أن تكون هناك برامج تُشغلها عىل الجهاز الذي يستخدمه. وقد عرفت الحوسبة 
املحاكاة  وتقنية  بعد،  عن  البيانات  ومراكز  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  عملها  يف  تعتمد  وسيلة  أنها:  عىل  السحابية 
ُعرفت  كما   ،(2019 (العريفي،  البيانات  وتخزين  والتطبيقات،  الربمجيات،  بتشغيل  وتسمح  االفرتاضية، 
الحوسبة السحابية عىل أنها «مجموعة من الربمجيات االفرتاضية التي توفرها رشكات خدمات الحاسوب مثل 
جوجل (Google) وميكروسوفت (Microsoft) عرب الشبكة العنكبوتية (حوسبة، تخرين، مشاركة، تصفح، 
أو  املؤسسات  ِقبل  من  مجاناً  مادي  بمقابل  أو  مجاناً  إليها  الوصول  يمكن  والتي  تعاون)،  معالجة،  اتصال، 

األفراد (إسماعيل، 2018).
وقد أتاحت الحوسبة السحابية العديد من التطبيقات التي يمكن توظيفها يف املؤسسات الرتبوية، وتتيح 
عمل  للمعلمني  يتيح  الذي   ،(Cloud Course) السحابة نظام  مثل  التدريس،  أثناء  بتوظيفها  للمعلمني  املجال 
أنشطة تعلم ومتابعتها، وتطبيقات مشاركة الفيديو، واليوتيوب، ودروبكس، وجوجل درايف، وجوجل دوكس، 

وغريها من التطبيقات (الفقي واملالكي، 2018).
ومن أبرز مميزات الحوسبة السحابية: إجراء االختبارات املبارشة، وسهولة إرسال التدريبات والواجبات 
والتغذية  الطلبة،  من  املقدمة  واملرشوعات  والتدريبات،  لالختبارات،  الوصول  وسهولة  للطلبة،  واملرشوعات 
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إدارة  عىل  الطلبة  ومساعدة  البعض،  بعضهم  الطلبة  بني  التواصل  وسهولة  واملعلمني،  الطلبة  بني  الراجعة 
مشاريعهم وواجباتهم، وسهولة وصول الطلبة لكل الربامج يف أي وقت، ومن أي مكان، إضافة إىل أن الحوسبة 

السحابية تضفي الطابع الشخيص للتعلم، وتتميز باملرونة وتحفز االبتكار، والتعاون (يوسف، 2020).
هو  ما  بكل  اإلملام  عليه  وأصبح  املعلم،  دور  تغري  التعليمية،  العملية  تطورت  كلما  أنه  فيه،  شك  ال  ومما 
جديد يف مجال املستحدثات التكنولوجية، وأصبح واجب عليه القيام بأدوار جديدة تتماىش مع التقدم العلمي، 

والتكنولوجي الهائل من جهة، ومطالب ثورة املعلومات واالتصاالت من جهة أخرى (نرص الدين، 2019).
توظيف  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  لتقيس  الدراسة  هذه  جاءت  وقد   
الدراسات (عجوة، 2017؛  أشارت  وقد  املنزلية،  الواجبات  وتطبيق  التدريس  يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات 
Kim et al., 2013)، إىل أن هناك ما يقرب من (45) مليون شخص يف العالم يعانون من اإلعاقات البرصية 
التي تتفاوت إعاقتهم بني الكف التام، وضعاف البرص. عالوة عىل ذلك، فإن اإلعاقة البرصية من أكثر اإلعاقات 
يف سلطنة ُعمان إذ بلغت نسبة اإلعاقة البرصية حوايل (%33.9) من جملة ذوي اإلعاقة يف السلطنة  انتشاراً 
عىل التعليم والتعلم إذ إن  (وزارة التنمية االجتماعية، 2019). وتعد اإلعاقة البرصية من أكثر اإلعاقات تأثرياً 
حاسة البرص مسؤولة عن (%83) من املعلومات واملهارات التي يتلقاها الفرد (عبد الفتاح، 2004)، ويلتحق 
الطلبة املكفوفون كأقرانهم غري املعاقني بجميع املراحل التعليمية، ويتلقون نفس املناهج الدراسية (السيد، 
عىل  املعينة  والتطبيقات  الحديثة،  التقنية  توظيف  إىل  الحاجة  أمس  يف  فهم  وبالتايل  العلوي، 2021)؛  2000؛ 

.(Zubillaga & Madrid, 2013) التعلم حتى تساعدهم عىل التعلم، وتلبي احتياجاتهم ومطالبهم
 (Pugach & وقد أكدت العديد من الدراسات عىل فوائد توظيف التكنولوجيا يف تدريس الطلبة املكفوفني
(Warger, 2006، وكذلك الدراسات املحلية كدراسة (عجوة، 2017؛ العلوي، 2017)، ومن أبرز هذه الفوائد، 
تنمية التحصيل الدرايس لدي الطلبة، وإثارة دافعيتهم للتعلم، وااللتزام بالواجبات املنزلية، واالحتفاظ بالتعلم 
السابق،  عن  أسهل  تعلمهم  جعلت  التي  الفرص  من  العديد  للمكفوفني  التكنولوجيا  أتاحت  وقد  أطول.  لفرتة 
بسبب ابتكار العديد من الوسائل التعليمية، واألدوات واألجهزة، مما دعا الرتبويني السيما املعلمني إىل إعادة 
والثورة  املعلومات،  عرص  ومواكبة  الرسيعة،  التحوالت  مجاراة  ورضورة  الرتبوي،  الوضع  طبيعة  يف  النظر 

التقنية، وتوظيفها يف ممارساتهم التدريسية (يحيى، 2003).
عالوة عىل ذلك، طالبت الكثري من املنظمات التي تنادي بحقوق املعاقني رضورة جعل محتوى الويب متاح، 
صيـغ  ذات  املستخدمـة  املتعددة  والوسائط  والتطبيقات،  الربامج  تكون  وأن  للمكفوفني،  االستخدام  وسهل 
محتـواهـا  علـى  للتعـرف  املكفـوفـني  للمستخـدميـن  وصفهـا  ليسهـل  بالصـوت؛  ومدعـمـة  بديلـة 
مع  التعامل  عىل  املكفوفني  تساعد  التي  الربامج  من  العديد  ُطورت  ذلك  إىل  إضافة   .(Bacigalupo, 2009)
لتوفري  الرشكات  تنافس  عىل  عالوة  الناطقة،  الربامج  منها  ويرس  بسهولة  اإللكرتونية  والربامج  التطبيقات 

أنظمة تشغيل خاصة للمعاقني، مثل رشكة سكايب (بشارة، 2008).
ويعرف عبد العزيز (2008) اإلعاقة البرصية بأنها: «حالة من الضعف يف حاسة البرص بحيث يحد من 
قدرة الفرد عىل استخدام حاسة برصه (العني) بفعالية وكفاية واقتدار، األمر الذي يؤثر سلباً يف نموه وأدائه» 
إن  إذ  السحابية  الحوسبة  أشكال  من  شكالً  مستمر  بشكل  املكفوفني  الطلبة  معظم  ويستخدم  (ص351). 
واستخدام  إلكرتوني،  بريد  رسالة  وإرسال  الويب،  مواقع  وتصفح  الدراسة،  يف  الحاسوب  تطبيقات  استخدام 
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تطبيقات الهاتف املحمول تعد جميعها أشكاالً للحوسبة السحابية (إسماعيل، 2018).
وعىل الرغم من التطور الهائل يف التقنيات الحديثة يف الحاسب اآليل، والهواتف الذكية، واملدعمة باللمس 
والسمع والشاشات القارئة، وقدرة العديد من املكفوفني الدخول إىل شبكات الويب واستخدامها؛ إال أن هناك 
ندرة يف الدراسات العربية التي تناولت تفعيل تطبيقات الحوسبة السحابية يف تدريس الطلبة املكفوفني، وتطبيق 
الواجبات املنزلية (العلوي، 2019)، ومن هنا، ظهرت الحاجة إىل توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف تعليم 
الطلبة املكفوفني السيما يف تدريسهم وتنفيذ الواجبات املنزلية، والتي أثبتت الدراسات فاعليتها (القحطاني 
وفودة، 2017؛ Chandra & Malaya, 2012) يف تنمية التحصيل الدرايس للطلبة، وتحسن مستوى تنفيذ الطلبة 

للواجبات املنزلية.
وتعد الواجبات املنزلية رضورة مهمة يف العملية التعليمية، إذ إنها توظيف ملا يدرسه الطلبة يف املدرسة، 
وتأكيداً عىل املعلومات التي يكتسبونها من املعلم، وعىل الرغم من الجدل الذي يدور حول الواجبات املنزلية من 
أثبتت بعض الدراسات (عبد، 2017؛ املعمري والزوامري،  للطلبة، فقد  كثرتها أو صعوبتها أو إرهاقها  حيث 
إذا  السيما  لديهم،  التفكري  مهارات  وتنمية  التحصييل،  الطلبة  مستوى  تحسني  يف  كبرياً  دوراً  لها  أن   ،(2019
كانت الواجبات املنزلية تم التخطيط لها، وذات أهداف واضحة، ومرتبطة بحاجات الطلبة وقدراتهم، ونفذت 
بطريقة مشوقة كإدخال التقنية يف تنفيذها وتطبيقها (القحطاني وفودة، 2017). وقد عرف املدني (2003) 
الواجبات املنزلية عىل أنها «مجموعة من الواجبات التي يكلف بها الطلبة ألدائها يف املنزل بغية تثبيت ما تم 
تعلمه داخل الفصل». وتكمن أهمية الواجبات املنزلية يف تمكني الطلبة من ممارسة مهارات متنوعة، وربط 
خربات الطلبة، وتكاملها عن طريق البحث يف الكتب واملراجع، ومساعدة الطلبة يف االحتفاظ باملعلومات التي 

تم تعلمها داخل الفصل، ومساعدة الطلبة عىل تطوير عادات الدراسة والتعلم املستقل (السيد، 2019).
وتحقق الواجبات املنزلية العديد من األهداف، مثل األهداف املعرفية، مثل إملام الطلبة باملعلومات املستجدة 
عن مواضيع الدروس التي يتعلمونها، وتوجيه الطلبة إىل اكتشاف قدراتهم ومواهبهم، أما بالنسبة لألهداف 
الوجدانية فتتمثل يف تعزيز الثقة بالنفس، عالوة عىل أنها تخلق لدى الطلبة دافع لتفوق العلمي، كما تمثلت 
وإثارة  املشكالت،  حل  مهارة  الطلبة  وإكساب  واملستمر،  الذاتي  التعلم  عىل  الطلبة  تدريب  يف  املهارية  األهداف 

خيال وفكر الطلبة (الفتالوي، 2004).
تدريس  سعت لتعرف عىل فاعلية  التي  دراسة الحجيالن (2004)  للدراسة الحالية  الدراسات  ومن أقرب 
وحدة يف الحاسب اآليل باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية يف تنمية التنور املعلوماتي لدى طالبات الصف 
وتوصلت  طالبة،   (63) من  الدراسة  عينة  وتكونت  التجريبي،  شبه  املنهج  الدراسة  وظفت  الثانوي،  الثاني 
الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالبات املجموعتني التجريبية والضابطة يف 
التطبيق البعدي ملقياس التنور املعلوماتي لصالح املجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطي درجات طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبيل والبعدي ملقياس التنور املعلوماتي لصالح 

التطبيق البعدي.
تطبيقات  نحو  اآليل  الحاسب  معلمي  اتجاهات  عن  الكشف  إىل  سعت  التي   (2016) املطوع  ودراسة 
الحوسبة السحابية يف اململكة العربية السعودية، وظفت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من 
(77) معلماً بمحافظة القويعية، وتوصلت الدراسة إىل وجود اتجاهات إيجابية لدى معلمي الحاسب اآليل نحو 
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تطبيقات الحوسبة السحابية.
الرياضيات  تدريس  يف  السحابية  الحوسبة  استخدام  متطلبات  يف  بحثت  التي  الشمري (2017)  ودراسة 
واتجاهات املعلمني نحوها، وظفت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من (104) معلماً، وتوصلت 
الدراسة إىل أن تقديرات املعلمني ملتطلبات الحوسبة السحابية التي اشتملت عليها أداة الدراسة جاءت بدرجة 
كبرية جداً، كما كشفت النتائج أن مستوى اتجاهات املعلمني نحو استخدام الحوسبة السحابية جاء بدرجة 

كبرية جداً.
ودراسة السيد والشليل (2017) التي بحثت يف مدى تفعيل خدمات الحوسبة السحابية يف تدريس اللغة 
العربية لطلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني، وظفت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة 
من (40) معلم لغة عربية، وتوصلت الدراسة إىل أن هناك موافقة بني أفراد الدراسة عىل استخدام معلمي اللغة 

العربية لخدمات الحوسبة السحابية يف التدريس.
باستخدام  املعلمني  أداء  لتحسن  مقرتح  إلكرتوني  حل  عىل  لتعرف  هدفت  التي  النملة (2018)  ودراسة   
تقنية الحوسبة السحابية وشبكات التواصل االجتماعية، وظفت الدراسة املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة 
و(32)  الضابطة،  للمجموعة  معلماً   (36) توزيعهم  تم  العام،  التعليم  معلمي  من  معلماً   (68) من  الدراسة 

للمجموعة التجريبية، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية.
التكنولوجي  الوعي  تنمية  عىل  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  أثر  يف   (2017) شعيب  دراسة  وبحثت 
واالنخراط يف التعلم لدى طالبات دبلوم مراكز مصادر التعلم، وظفت الدراسة املنهج شبه التجريبي، وتكونت 
التطبيقني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  إىل  الدراسة  وتوصلت  طالبة،   (23) من  الدراسة  عينة 
الوعي  ملقياس  والبعدي  القبيل  التطبيقني  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وتوجد  التحصيل،  الختبار  والبعدي  القبيل 
التكنولوجي لدى طالبات عينة الدراسة لصالح التطبيق البعدي ملقياس الوعي التكنولوجي، ووجود فروق دالة 
إحصائياً بني التطبيقني القبيل والبعدي ملقياس االنخراط يف التعلم لدى طالبات عينة الدراسة لصالح التطبيق 

البعدي ملقياس االنخراط يف التعلم.
تدريس  يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  استخدام  واقع  تحديد  إىل   (2017) الشطيطي  دراسة  وسعت 
عن  والكشف  استخدامها،  تواجه  التي  واملعوقات  املعلمني،  نظر  وجهة  من  املتوسطة  باملرحلة  العلوم  مقرر 
العالقة بني مستوى استخدامهم لها وسنوات الخربة واملؤهل الدرايس، وظفت الدراسة املنهج الوصفي، وبلغت 
عينة الدراسة (138) معلماً، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لدى 
عالية،  بدرجة  كانت  لديهم  استخدامها  معوقات  وأن  ضعيفة،  بدرجة  كان  املتوسطة  باملرحلة  العلوم  معلمي 
محوري  عىل  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  النتائج  كشفت  كما 

االستبانة تعزى ملتغريي املؤهل العلمي، وعدد سنوات الخربة.
ودراسة العريني (2017) التي بحثت يف فاعلية برنامج إلكرتوني مقرتح لتنمية مهارات استخدام تطبيقات 
التجريبي،  شبه  املنهج  الدراسة  وظفت  القصيم،  جامعة  يف  الرتبية  كلية  طالبات  لدى  السحابية  الحوسبة 
وتكونت عينة الدراسة من (30) طالبة من طالبات كلية الرتبية يف جامعة القصيم، وتوصلت الدراسة إىل وجود 
التحصييل  لالختبار  والبعدي  القبيل  التطبيقني  يف  الطالبات  درجات  متوسطي  بني  إحصائية  دالة  ذات  فروق 
املرتبط بالجانب املعريف ملهارات استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لصالح التطبيق البعدي، ووجود فروق 



العدد 92 سبتمرب 2022مجلة الطفولة العربية تصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول توظيف...

١٦

دالة إحصائية بني متوسطي درجات الطالبات يف التطبيقني القبيل والبعدي لبطاقة املالحظة املرتبطة بالجانب 
األدائي ملهارات استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لصالح التطبيق البعدي.

ودراسة أحمد (2017) التي سعت للكشف عن أثر استخدام التعلم املدمج القائم عىل تطبيقات الحوسبة 
شبه  املنهج  الدراسة  وظفت  الثانوية،  املرحلة  طلبة  لدى  العلمي  للمحتوى  املعريف  الجانب  تنمية  يف  السحابية 
إىل  الدراسة  وتوصلت  الثانوي،  الثاني  الصف  طلبة  من  طالباً   (30) من  البحث  مجموعة  وتكونت  التجريبي، 
وجود فرق بني متوسطي درجات الطلبة يف التطبيقني القبيل والبعدي لبطاقة مالحظة األداء لصالح التطبيق 

البعدي.
بعض  عىل  القائمة  التعاوني  التعلم  إسرتاتيجية  فاعلية  عىل  لتعرف   (2017) رسحان  دراسة  وسعت 
الدراسة  وظفت  املتوسطة،  املرحلة  طالبات  لدي  الرياضيات  مادة  تحصيل  يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات 
املنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من (43) طالبة. وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بني متوسطات املجموعتني يف التطبيق البعدي لالختبار التحصييل.
باستخدام  املعلمني  أداء  لتحسني  مقرتح  إلكرتوني  حل  وتطبيق  بناء  إىل  النملة (2018)  دراسة  وهدفت 
وتكونت  التجريبي،  شبه  املنهج  الدراسة  وظفت  االجتماعية،  التواصل  وشبكات  السحابية،  الحوسبة  تقنية 
عينة البحث من (68) معلماً من معلمي مراحل التعليم العام، تم توزيعهم عشوائياً عىل مجموعتني، ضابطة 
(36) معلماً، وتجريبية (32) معلماً، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة 

التجريبية.
وسعت دراسة القرني (2019) للتعرف عىل املهارات األساسية الالزمة للتعامل مع قواعد البيانات لطلبة 
املرحلة الثانوية، ومدى فاعلية توظيف الحوسبة السحابية يف تنمية مهارات قواعد البيانات لديهم، والعالقة 
اتبعت  اإلنجاز لديهم. وقد  يف زيادة دافعية  باستخدام الحوسبة السحابية  البيانات  تنمية مهارات قواعد  بني 
الدراسة املنهج الوصفي التحلييل لرصد وتحليل الدراسات واألدبيات املتصلة باإلطار النظري للدراسة والتحديد 
اإلجرائي ملصطلحات الدراسة، واملنهج شبه التجريبي القائم عىل تصميم املجموعتني من ذوات التطبيق القبيل 
والبعدي. وتكونت عينة الدراسة من (45) طالباً تم تقسيمهم إىل مجموعتني تجريبية وتكونت من (25) طالباً 
بالطريقة  تدريسهم  تم  طالباً   (20) وضابطة  السحابية،  الحوسبة  تطبيقات  عىل  قائم  برنامج  استخدمت 
املجموعة  أفراد  درجات  متوسط  بني  إحصائية  داللة  ذات  فرق  وجود  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  التقليدية. 
التجريبية التي تستخدم (برنامج قائم عىل تطبيقات الحوسبة السحابية يف تنمية مهارات قواعد البيانات)، 
ومتوسط درجات أفراد املجموعة الضابطة التي تستخدم (الطريقة التقليدية يف تنمية مهارات قواعد البيانات) 
يف القياس البعدي لالختبار التحصييل واألداء املهاري ملهارات قواعد البيانات لصالح املجموعة التجريبية، كما 
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد 

املجموعة الضابطة يف الدرجة الكلية للقياس البعدي يف مقياس دافعية اإلنجاز. 
 ودراسة أبو حكمة (2019) التي بحثت يف اتجاهات طلبة كلية الرتبية يف جامعة أم القرى نحو استخدام 
عينة  وتكونت  الوصفي،  املنهج  الدراسة  وظفت  التعليم،  تكنولوجيا  مقرر  يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات 
من طلبة كلية الرتبية الذكور يف مرحلة البكالوريوس، وتوصلت الدراسة إىل وجود  الدراسة من (126) طالباً 

اتجاه إيجابي متوسط نحو استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية. 
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ودراسة سيفني وآخرون (2020) التي هدفت إىل تنمية استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس 
لدى معلمي املرحلة اإلعدادية من خالل برنامج إلكرتوني قائم عىل الويب، وظفت الدراسة املنهج شبه التجريبي 
ومعلمة،  معلما   (20) من  الدراسة  عينة  وتكونت  والبعدي،  القبيل  القياسني  ذات  الواحدة  املجموعة  تصميم 
وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات عينة البحث بني التطبيقني القبيل 

والبعدي لصالح التطبيق البعدي.
مقرر  تدريس  يف  السحابية  الحوسبة  استخدام  متطلبات  يف  بحثت  التي  وآخرون (2020)  العتل  ودراسة 
املنهج  الدراسة  وظفت  نحوها،  واتجاهاتهم  الكويت  دولة  يف  الخدمة  قبل  املعلمني  نظر  وجهة  من  الحاسوب 
الوصفي، وتمونت عينة الدراسة من (176) طالباً وطالبة، وتوصلت الدراسة إىل وجود اتجاهات إيجابية لدى 
مقرر  تدريس  يف  استخدامها  متطلبات  أهم  وكانت  السحابية،  الحوسبة  استخدام  نحو  الدراسة  عينة  أفراد 
الحاسوب، امتالك أعضاء هيئة التدريس للمعارف واملهارات الكافية الستخدام الحاسوب يف التدريس، تزويد 
الطلبة بعناوين الحسابات التي يمكنهم التواصل معها، ومشاركة املستندات من خاللها، ونرش الوعي بأهمية 

وفوائد استخدام الحوسبة السحابية يف التعليم.
إال  السحابية،  الحوسبة  لدراسة  علمية  جهوداً  بذلوا  الباحثني  بعض  أن  السابقة  الدراسات  من  يتضح 
السحابية  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  حول  املعلمني  تصورات  بني  ربطت  التي  الدراسات  يف  ندرة  هناك  إن 
النظري  اإلطار  يف  السابقة  الدراسات  من  الحالية  الدراسة  واستفادت  املنزلية،  الواجبات  وتنفيذ  التدريس  يف 
هي  الدراسة  عينة  أن  كما   ،(2020 وآخرون،  العتل  2020؛  وآخرون،  سيفني  2019؛  حكمة،  (أبو  كدراسات 
وآخرون،  سيفني  2019؛  حكمة،  (أبو  كدراسة  املعلمني  فئة  اختارت  إذ  السابقة،  الدراسات  عينة  نفسها 
بتوفر  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة  تميزت  كما  وآخرون، 2020)،  العتل  الشمري، 2017؛  2020؛ 
للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  من  عينة  عىل  اعتمدت  حيث  الدراسة  عينة  ويف  الحداثة،  عنرص 

من محافظة مسقط بسلطنة ُعمان الذين يمثلون إحدى فئات املجتمع ذات الدراية بحكم املمارسة العملية، 
كما  املنزلية،  الواجبات  وتنفيذ  التدريس  يف  السحابية  الحوسبة  توظيف  حول  تصوراتهم  تحديد  عىل  والقدرة 
تميزت الدراسة يف املنهجية التي وظفتها، إذ وظفت املنهج النوعي الذي يعني بالتعمق يف موضوع الدراسة، 
إضافة إىل ذلك، ركزت الدراسة الحالية عىل دراسة تصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول 
توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس وتنفيذ الواجبات املنزلية، وما يندرج تحت هذه التصورات 

من معارف ومعتقدات.

مشكلة الدراسة:

وممارسة  التعلم،  تعزيز  إىل  تؤدي  إنها  إذ  التعليمية،  العملية  يف  جداً  مهمة  السحابية  الحوسبة  تعد    
األنشطة، وإثراء الخربات التعليمية (أبو حكمة، 2019)، عالوة عىل إشارة العديد من الدراسات (عبد الحي، 
تجعل  التي  السحابية  الحوسبة  مزايا  إىل  يوسف، 2020)  الدين، 2019؛  نرص  واملالكي، 2018؛  الفقي  2019؛ 
يف  الهائل  التطور  من  وبالرغم  املنزلية،  الواجبات  وتنفيذ  التدريس  يف  لتوظيفها  ومالئمة  فاعلة  تقنية  منها 
وقدرة  القارئة،  والشاشات  والسمع  باللمس  واملدعمة  الذكية،  والهواتف  اآليل  الحاسب  يف  الحديثة  التقنيات 
العديد من املكفوفني الدخول إىل شبكات الويب واستخدامها؛ إال أن هناك ندرة يف الدراسات العربية -عىل حد 
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علم الباحثة- التي تناولت تفعيل التطبيقات الحديثة يف تدريس الطلبة املكفوفني (بن ياسني،2010؛ سيفني 
وآخرين، 2020).

بتصوراتهم حول تطبيقات الحوسبة السحابية،  وملا كان دور معلمي معهد عمر بن الخطاب مرتبطاً 
فقد جاءت هذه الدراسة لتكشف عن أفكار قد تسهم يف تمكني توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية من خالل 
االعتماد عىل مصدر مهم يتمثل يف تصورات معلمي املعهد ومعتقداتهم نحوها. عالوة عىل ذلك ال توجد دراسات 
عىل املستوى العربي عموماً، ويف سلطنة ُعمان خصوصاً – عىل حد علم الباحثة – درست تصورات ومعتقدات 
يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  وتحديات  أهمية  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي 

التدريس وتطبيق الواجبات املنزلية. 
قلة  بسبب  املنزلية؛  الواجبات  متابعة  صعوبة  يف  املتمثلة  الرتبوي،  امليدان  يف  الباحثة  خربة  إىل  إضافة 
يف  مبارش  أثر  املنزلية  للواجبات  ولِما  الواجبات.  ملتابعة  الوقت  قلة  وبالتايل  الدراسية،  املواد  حصص  نصاب 
أشارت  كما  الدرايس  التحصيل  عىل  أثرها  ينعكس  والتي  يتعلمونها  التي  العلمية  للمادة  الطلبة  إدراك  متابعة 

دراسة (الزهراني، 2013؛ القحطاني وفودة، 2017).

أسئلة الدراسة:

ما تصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول تطبيقات الحوسبة السحابية؟. 1

ما تصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول فوائد توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية . 2
يف التدريس؟

 ما املمارسات التدريسية واملرتبطة بتطبيقات الحوسبة السحابية لدى معلمي معهد عمر بن الخطاب 3. 
للمكفوفني؟

ما ممارسات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف . 4
تنفيذ الواجبات املنزلية؟

تطبيقات . 5 توظيف  تعيق  التي  التحديات  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  ما 
الحوسبة السحابية يف التدريس؟

لتوظيف . 6 الالزمة  التدريبية  االحتياجات  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  ما 
تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس؟

أهداف الدراسة:

التعرف عىل تصورات معلمي معهد بن الخطاب للمكفوفني تطبيقات الحوسبة السحابية.. 1

يف . 2 السحابية  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  أهمية  حول  الخطاب  بن  معهد  معلمي  تصورات  عىل  التعرف 
التدريس.
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١٩

الكشف عن املمارسات التدريسية لدى معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني واملرتبطة بتطبيقات . 3
السحابية. الحوسبة 

الحوسبة . 4 تطبيقات  توظيف  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  ممارسات  عن  الكشف 
السحابية يف تنفيذ الواجبات املنزلية.

توظيف . 5 تعيق  التي  التحديات  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  إىل  التعرف 
تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس.

الالزمة . 6 التدريبية  االحتياجات  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  عن  الكشف 
لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس.

أهمية الدراسة:

أوال: األهمية النظرية:
توظيف . 1 حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  تناولت  التي  العربية  الدراسات  ندرة 

تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس وتنفيذ الواجبات املنزلية، مما قد يضفي عىل هذه الدراسة جانب 
املبادرة.

التي . 2 املعلومات  خالل  من  املعريف  الرتاكم  إىل  تضيفه  سوف  بما  العلمية  أهميتها  الدراسة  هذه  تكتسب 
توضح تصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف 

التدريس وتنفيذ الواجبات املنزلية.

تعطي الدراسة الفرصة إلعادة النظر يف البيئة التعليمية املعارصة، ومعرفة مدى الحاجة إىل استحداث بيئة . 3
تعليمية حديثة توظف فيها تطبيقات الحوسبة السحابية.

ثانيا :األهمية التطبيقية:
هذه الدراسة والنتائج التي توصلت إليها تقود باحثني آخرين إلجراء دراسات أخرى، من ضمنها الدراسات . 1

املقرتحة يف نهاية الدراسة، من أجل فهم واقع توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية من قبل معلمي معهد 
التدريس،  يف  توظيفها  فاعلية  زيادة  إىل  تؤدي  قرارات  اتخاذ  إىل  يقود  مما  للمكفوفني؛  الخطاب  بن  عمر 

وتنفيذ الواجبات املنزلية.

من املتوقع أن تسهم هذه الدراسة يف استنباط دراسات جديدة تلقي املزيد من الضوء عىل الربامج التدريبية . 2
التطبيقات  مع  التعامل  يف  تساعدهم  والتي  للمكفوفني،  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  يحتاجها  التي 

التكنولوجية الحديثة السيما يف ظل جائحة كورونا.

تساهم نتائج الدراسة يف تشجيع الباحثني والباحثات عىل إجراء املزيد من الدراسات يف هذا املجال.. 3
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يؤمل أن يستفيد من هذه الدراسة املعلمون يف سلطنة ُعمان، واستخدام هذه التطبيقات ليصبح تأثريها . 4
فاعالً وجّذاباً للطلبة.

 يساعد املرشفني الرتبويون ومخططو املناهج يف رسم خطة عملية إجرائية لتدريب املعلمني عىل هذا النوع 5. 
من التطبيقات من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم يف التدريس وتطبيق الواجبات املنزلية.

حدود الدراسة:
توظيف . 1 حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  معرفة  يف  تتمثل  املوضوعية:  الحدود 

تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس .

الحدود البرشية: معلمو معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني.. 2

الحدود املكانية: معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني بمحافظة مسقط.. 3

الحدود الزمانية: الفصل الدرايس األول من العام الدرايس 2022/2021.. 4

مصطلحات الدراسة:

االفرتاضية . 1 الربمجيات  من  «مجموعة  بأنها:   (2018) إسماعيل  عرفها  السحابية:  الحوسبة  تطبيقات 
التي توفرها رشكات خدمات الحاسوب مثل رشكة جوجل (Google)، وميكروسوفت (Microsoft)، عرب 
الشبكة العنكبوتية (تخزين، مشاركة، تصفح، اتصال، تعاون،، إلخ)، والتي يمكن الوصول إليها مجاناً، 
حيث توظف هذه الخدمات يف العملية التعليمية وحل الواجبات املنزلية، وتقديم التغذية الراجعة لها من 
والخدمات  التطبيقات  من  مجموعة  أنها:  عىل  الدراسة  هذه  يف  إجرائياً  وتعرف  املعلمني» (ص. 19).  ِقبل 
التعليمية التي تقدمها رشكات خدمات الحوسبة مثل، جوجل ومايكروسوفت، وياهو، عرب تكنولوجيات 
مختلفة، لتوفري جميع املواد الكمبيوترية االفرتاضية (التطبيقات – األجهزة – التخزين)، ويمكن للمعلمني 
استخدام وتوظيف تطبيقاتها يف تصميم بيئات تعليمية افرتاضية، واالستفادة منها يف التدريس، من أجل 

تحسني تعليم الطلبة املكفوفني، ومستوى تنفذهم للواجبات املنزلية.

 الطلبة املكفوفني: عرفتهم العلوي (2017) بأنهم: «الطلبة الذين لديهم إبصار أقل من 60/6 يف العينني 2. 
أو يف العني األقوى بعد العالج، واستخدام العدسات املضخمة، ويتم عىل هذا األساس قبول الطلبة يف  معاً 
املؤسسات الرتبوية الخاصة باملكفوفني، ويف هذه الدراسة هم الطلبة املكفوفني الذين طبقت عليهم أداة 
عىل أنهم: الطلبة الذين يعانون من الكف التام أو ضعف  الدراسة» (ص125). وتعرفهم الدراسة إجرائياً 

البرص، والذين ينتسبون ملعهد عمر بن الخطاب يف محافظة مسقط بسلطنة ُعمان.

الواجبات املنزلية: عرفها الثمايل (2016) بأنها: «مجموعة من املهام واألنشطة يكلف بها املعلم طلبته، . 3
بحيث يتم إنجازها داخل املنزل يف غري ساعات الدوام الرسمي، وتكون مرتبطة بما يدرسونه يف املدرسة، 
لتحقيق أغراض وأهداف محددة» (ص269). وتعرف إجرائياً يف هذه الدراسة عىل أنها: األنشطة الالصفية 
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والواجبات التي يطلب املعلم من طلبته اإلجابة عليها خارج أوقات الدوام الرسمي.

منهجية الدراسة:

املقننــة  شبــه  الشخصيــة  املقابــالت  استخـدام  تـم  إذ  النوعــي،  املنهــج  الدراســة  وظفـت 
(interviews semi – structured) مع عينة من املشاركني، بهدف التوصل إىل نتائج تمثل الواقع الحقيقي، 
والبحث النوعي هو الذي يركز يف فهم ورشح واستطالع، واكتشاف، وتوضيح املواقف، واملشاعر، والتصورات، 
واملواقف، والقيم، واملعتقدات، والخربات لدى الناس حول املشكلة املدروسة (الفقيه، 2017؛ كريسويل، 2019).

مجتمع وعينة الدراسة:

معلماً  عددهم (117)  الخطاب للمكفوفني والبالغ  بن  عمر  معهد  معلمي  جميع  البحث  مجتمع  شمل 
الدرايس  العام  يف  املكفوفني  الطلبة  معلمي  من  ومعلمة  معلماً   (40) من  الدراسة  عينة  وتكونت  ومعلمة، 

.2022/2021

أداة الدراسة:

صورته  يف  املعلمني  مقابلة  دليل  تكون  حيث   ، املقننة  شبه  الشخصية  املقابالت  الدراسة  استخدمت 
أسئلة  متابعة،  أسئلة  مبارشة،  أسئلة  تقديم،  أسئلة  اآلتي:  النحو  عىل  تنوعت  سؤاالً  عرش  أحد  من  النهائية 
بموضوعات  املتعلق  الرتبوي  األدب  مراجعة  بعد  الدليل  عبارات  صياغة  تمت  حيث  تحديد.  أسئلة  تمحيص، 

املقابلة، وبناء عىل مفهوم الحوسبة السحابية، إضافة إىل خربة الباحثة يف هذا السياق. بعد ذلك عرضت األسئلة 
عىل ثالثة من ذوي الخربة والتخصص يف تكنولوجيا التعليم، إلبداء مالحظاتهم حول الصياغة والدقة العلمية 
واللغوية، ومدى ارتباط الفقرات بهدف الدراسة وأهداف املقابلة، كما أجرت الباحثة مقابلة واحدة لكل معلم 

مشارك يف الدراسة، وتراوحت مدة املقابلة 20 دقيقة، ومن ثم أفرغت املقابالت عىل الورق.
املقابلة،  عند  املعهد  معلمو  قاله  ما  وصف  يف  االستنتاجات  عىل  الباحثة  اعتمدت  الصدق  من  وللتأكد 
إضافة إىل ذلك تم التحقق من صدق األداة بعرض ما قاله املشاركون عليهم، وإتاحة الفرصة لهم بالحذف أو 

اإلضافة عىل ما أشاروا إليه واعتمادها. كما تم تدوين املالحظات أثناء املقابلة.
عينة  خارج  من  املعهد  معلمي  من  خمسة  عىل  املقابلة  أسئلة  تجريب  فتم  األداة،  لثبات  بالنسبة  أما 
الدراسة مرتني، بني املرة األوىل والثانية أسبوعان، وبعد تحليل البيانات لوحظ أن االختالف بني إجابات املعلمني 

يف املرة األوىل وإجاباتهم يف املرة الثانية كان قليالً.

تحليل املقابالت:

اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة عىل األفكار واآلراء التي ظهرت من البيانات التي جمعت من املقابالت، 
مقابلة  كل  تكون  بحيث  املقابالت  تفريغ  خالل  من  الفرعية  والفئات  الرئيسية  الفئات  إىل  التوصل  ثم  ومن 
املستجيبني،  إجابات  وترميز  املقابلة،  يف  وردت  التي  اإلجابات  لكل  املتعمقة  والقراءة  األخرى،  عن  منفصلة 
وتصنيف استجابات املستجيبني إىل فئات رئيسية تنبثق منها فئات ثانوية، وللتأكد من عدم تأثري ذاتية الباحثة، 
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تم إرشاك معلم يحمل درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس، ومهتم بالتعليم اإللكرتوني، والتطبيقات 
الحديثة يف التدريس يف تحليل النتائج، وتمت مناقشته يف القضايا التي وجد فيها خالف حتى تم الوصول إىل رأي 
موحد فيها. وتعد هذه اإلجراءات وفق منهج البحث النوعي التي أكدتها بعض املراجع مثل (أبي زينة وآخرين، 

.(Patton, 2002 2007؛

نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج السؤال األول: ما تصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول تطبيقات الحوسبة 

السحابية؟

حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  معارف  تصنيف  يمكن  أنه  املقابالت  تحليل  كشف 
تطبيقات الحوسبة السحابية إىل فئة رئيسية انبثق منها فئات ثانوية، وذلك حسب ما يوضحه الجدول (1): 

جدول (1) التكرارات والنسب املئوية لتصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول تطبيقات 
الحوسبة السحابية يف الفئة الرئيسية والثانوية املنبثقة عنها

الفئة الفئة الرئيسية
الفرعية

املجموعإناثذكور

%التكرارات%التكرارات%التكرارات

تصورات معلمي 
معهد عمر بن 

الخطاب للمكفوفني 
حول تطبيقات 
الحوسبة السحابية

تصورات 
جيدة

10%67 22%8832%80

تصورات 
20%128%333%5ضعيفة 

100%10040%10025% 15املجموع

 يمكن تصنيف تصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول تطبيقات الحوسبة السحابية 
يف فئتني، هي:

الفئة األوىل: تصورات جيدة: ترى هذه الفئة – والتي مثلها (%67) من املعلمني، و(88) من املعلمات 
(%80 من املعلمني واملعلمات)، أن تصوراتهم النظرية لتطبيقات الحوسبة السحابية جيدة، ولكنهم يحتاجون 

ملعرفة آلية تطبيقها عملياً. وهنا بعض التعليقات التي أشار إليها أصحاب هذه الفئة من معلمي املعهد:
الحوسبة  تطبيقات  إن  إذ  بها..  البأس  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  عن  «معرفتي  (أ1)  املعلم  قال 

السحابية تخترص الكثري.. وذات جدوى ممتازة ». 
يف حني قال املعلم (أ5) « معاريف جيدة، وحرضت بعض الورش والدورات تعرفت من خاللها عىل أبرز 
التطبيقات خصوصا تلك املتعلقة بالتواصل، والتفاعل املبارش مع الطلبة مثل تطبيق زووم (Zoom)، وتطبيق 
ميت (Meet)، كما تعرفت عىل تلك التطبيقات املتعلقة بتخزين البيانات والرجوع إليها وقت ما نشاء من أي 

مكان...».
وأضافت املعلمة (ب30) « معاريف جيدة، إنها تطبيقات ذكية تسهل إعداد مشاريع كبرية ، وعىل نطاقات 

واسعة حتى لو كانوا أعضاء املرشوع الواحد يتواجدون يف مناطق متفرقة...».
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التي  الدورات  وبعض  األصدقاء،  خالل  من  التطبيقات  عن  وسمعت  نظرية،  املعلم (أ6) «معاريف  وذكر   
أخذتها،...»

يف حني أكدت املعلمة (ب 29) «معاريف جيدة ... وأستخدم التطبيقات لحفظ امللفات والبيانات».
بما  الحياة  مجاالت  جميع  غزت  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  أن  إىل  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزى 
فيها مجال التعليم، مما جعل إدراك معلمي املعهد لها جيداً، عالوة عىل أن هذه التطبيقات يمكن استخدامها 
جعل  مما  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  تدعم  التي  الذكية  الهواتف  وأجهزة  اآليل  الحاسب  أجهزة  خالل  من 
(الشمري، 2017؛  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  ورسيعة.  سهلة  عملية  عليها  والتعرف  انتشارها، 

املطوع، 2016).
الفئة الثانية: تصورات ضعيفة: ترى هذه الفئة – التي مثلها (%33) من املعلمني، و(%12) من املعلمات 
(%20 من املعلمني واملعلمات) أن تصوراتهم ضعيفة، وال يوظفون تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس. 

وهنا بعض التعليقات التي أشار إليها أصحاب هذه الفئة من معلمي املعهد:
قال املعلم (أ8) «معاريف بسيطة جداً، ويصعب عىل استخدامها بسبب ضيق الوقت ومشاكل شبكات 

اإلنرتنت، وكذلك بسبب قلة العثور عىل تطبيقات تناسب الطالب الكفيف».
وأضافت املعلمة (ب39) « معرفتي بسيطة عن تطبيقات الحوسبة السحابية، ويف توظيفها يف مجال 
التدريس،...تلقيت فقط اليشء البسيط عن طريق التعلم عن بعد، نحن بحاجه ملعرفة آلية توظيف مثل هذه 
تطبيقات  لتوظيف  واملعلمات  املعلمني  هؤالء  دافعية  النخفاض  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزى   .« التطبيقات 

الحوسبة السحابية يف التدريس السيما يف ظل كثرة املهام املطالبني بالقيام بها يف املدرسة.
توظيف  فوائد  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  ما  الثاني:  السؤال  نتائج 

تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس؟
حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  تصنيف  يمكن  أنه  املقابالت  تحليل  كشف 

فوائد توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس إىل عدة فئات، وذلك حسب ما يوضحه الجدول (2):

جدول (2) التكرارات والنسب املئوية لتصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول فوائد 
توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية 

الفئة 
الفئات الثانویةالرئیسیة

المجموعاإلناثالذكور
%التكرارات%التكرارات%التكرارات

الفوائد 
للمعلم

اختصـار الوقت والجھد، في توزیع 
والتصحیح 16%1431%1322%9األنشطة 

االحتفـاظ بالمـادة العلمیـة، والبیانـات 
إلیھـا  الرجـوع  وإمكانیـة  والملفـات 

مـرة أخـرى
10%1419%1229%15

المعلومـات  توصیـل  عملیـة  تسـھیل 
المكفوفیـن 14%1227%1318%9للطلبـة 
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الفوائد 
للطلبة 
المكفوفین

التشــویق واالثــارة والمتعــة أثنــاء 
12%1124%1017%7التعلــم

الرجـوع  الكفیـف  الطالـب  یسـتطیع 
أي  فـي  التطبیـق  فـي  المـادة  إلـى 
المعرفیـة قدراتھـم  وتنمیـة  وقـت، 

8%1120%1328%14

تسـھم فـي زیـادة اسـتقاللیة الطالـب 
الكفیـف مـن خـالل قیامـھ بالكثیر من 
الحاجـة  دون  إلیـھ  الموكلـة  المھـام 

اآلخریـن لمسـاعدة 

7%1015%1022%11

الفوائد 
لولي األمر

تسـاعد ولـي األمـر فـي مسـاعدة ابنھ 
10%820%1112%8فـي عملیـة التعلم

تسـھم في تسـریع وتیـرة التفاعل بین 
13%1225%1018%7المعلـم وولي األمر.

تسـھل إشراك ولي األمر في العملیة 
لتعلیمیة 11%1021%815%6ا

100%100196%100156%71المجموع

تشري بيانات جدول (2) إىل أن الفوائد املرتبطة بمعلمي املعهد، تشمل، اختصار الوقت والجهد، واملادة 
العلمية تكون متواجدة بشكل مستمرة، ويستطيع الطالب الرجوع إليها يف أي وقت، وتوفر التشويق واإلثارة 

للطالب.  واملتعة 
يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  لتوظيف  الفوائد  من  العديد  هناك  للمعلم:  الفوائد  األوىل:  الفئة 
توزيع  يف  والجهد،  الوقت  اختصار  أن  املعلمات  من   (14%) و  املعلمني  من   (13%) أشار  وقد  التدريس، 
األنشطة والتصحيح، يف حني أشار (%14) من املعلمني و (%12) من املعلمات إىل االحتفاظ باملادة العلمية، 
والبيانات وامللفات وإمكانية الرجوع إليها مرة أخرى، وأضاف (%13) من املعلمني، و(%12) من املعلمات، 
أن  املعلمات  من  و(11%)  املعلمني  من   (10%) وأكد  املكفوفني،  للطلبة  املعلومات  توصيل  عملية  تسهيل 
التشويق واإلثارة واملتعة أثناء التعلم من أبرز فوائد توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس. وهنا 

بعض التعليقات التي أشار إليها أصحاب هذه الفئة من معلمي املعهد: 

 ، املشاريع  مختلف  إعداد  من  وتسهل  ترسع  التي  الخدمات  من  العديد  املعلمة (ب22) «توفر  ذكرت   
ومن هذه الخدمات تخرين ونقل ومعالجة وعرض البيانات».

مستمر،  بشكل  وامللفات  والبيانات  العلمية،  باملادة  واالحتفاظ  االستخدام،  «سهولة  (أ10)  املعلم  ذكر 
وإمكانية توظيفها والرجوع إليها مرة أخرى،...».

الصور  امللفات  وحفظ  االستخدام،  سهولة  منها،  الفوائد  من  العديد  «لها  (ب36)  املعلمة  وأضافت 
والبيانات يف حال فقدانها، وغري مكلفة مادياً، وتقلل من الوقت يف عملية التدريس».

وتعزى الباحثة هذه النتيجة إىل أن تطبيقات الحوسبة السحابية تنمي مهارات املعلمني يف رشح دروس 
طلبتهم،  تقييم  عملية  يف  التنويع  عىل  وتساعدهم  اإللكرتوني،  للتعليم  كأداة  الذهنية  الخرائط  ورسم  املنهج، 
عىل  الوقوف  من  املعلم  وتُمّكن  الوقت،  إدارة  يف  الطلبة  ملساعدة  زمنية  جداول  وضع  يف  التقويم  واستخدام 
وتتفق  الطلبة.  عىل  فوائدها  انعكست  مما  االحتياجات،  هذه  وتطوير  وتنميتها،  للطلبة  املعرفية  االحتياجات 
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عرض  للمعلم  تتيح  أنها  كما   ،(Slavkov, 2015 ؛   2017 رسحان،  (أحمد،2017؛  دراسة  مع  النتيجة  هذه 
أفكاره، ومساهماته يف أي وقت، دون قيود تتعلق بالزمان واملكان (خليفة، 2015؛ العريني، 2017)، إضافة 
إىل ذلك، إنشاء قواعد بيانات وإرسال الواجبات بسهولة ويرس (زيدان، 2016). كما تتفق مع نتيجة دراسة 
(الشطيطي، 2017) التي أثبتت أن تطبيقات الحوسبة السحابية من شأنها أن تنشئ بيئة تدريب تمكنهم من 

تطوير كفاءتهم املهنية.
الفئة الثانية: الفوائد للطلبة املكفوفني: أشار (%11) من املعلمني، و(%13) من املعلمات إىل أن الطالب 
أشار  حني  يف  املعرفية،  قدراتهم  تنمي  أنها  كما  وقت،  أي  يف  التطبيق  يف  املادة  إىل  الرجوع  يستطيع  الكفيف 
خالل  من  الكفيف  الطالب  استقاللية  زيادة  يف  تسهم  أنها  إىل  املعلمات  من  و(10%)  املعلمني،  من   (10%)
إليها  أشار  التي  التعليقات  بعض  وهنا  اآلخرين  ملساعدة  الحاجة  دون  إليه  املوكلة  املهام  من  بالكثري  قيامه 

أصحاب هذه الفئة من معلمي املعهد:
بسهولة،  وعدم  املادة  إىل  الرجوع  الكفيف  للطالب  التطبيقات  «نعم  تسهل   (2 (أ  املعلمني  أحد  ذكر 

التشتت يف إيجاد املعلومة،  وسهول  املذاكرة ،واملراجعة، كما أنها  تقلل من حجم الكتاب املدريس،...».
وأضاف معلم آخر (أ5) «تساعد الطلبة عىل اكتساب حصيلة معلوماتية كبرية ، كما تكسب الطلبة 

مهارات جديدة تشجعهم عىل تنمية تعلمهم الذاتي،..»
وأكدت املعلمة (ب16) «تنمي مهارات الطلبة التكنولوجية،...».

ذكرت املعلمة (ب24) «تنمي تطبيقات الحوسبة السحابية التحصيل الدرايس لدى الطلبة...».
وتعزى الباحثة هذه النتيجة إىل أن توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس له أهمية كبرية يف 
تنمية مهارات الطلبة املعلوماتية والتكنولوجية مقارنة بالطرق العادية يف التدريس، عالوة عىل ذلك، فإن حداثة 
هذه التطبيقات تثري دافعية الطلبة وتشوقهم للتعلم، كما أنها تتيح الفرص لطلبة التعلم الذاتي، والحصول 
عىل املعلومات واملفاهيم من مصادر مختلفة غري الكتاب املدريس، األمر الذي أسهم يف تنمية التحصيل الدرايس، 
والعديد من املهارات لدى الطلبة، إضافة إىل ذلك فإن تطبيقات الحوسبة السحابية تتيح الفرص لطلبة التواصل 
املستمر والفعال سواء بني الطالب واملعلم أو الطالب وزمالئه. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (رسحان، 2017؛ 
الشمري، 2017؛ الحجيالن، 2015؛ العريني، 2017؛ القرني، 2019). كما تتفق مع نتيجة دراسة (الشطيطي، 
2017) التي أثبتت أن تطبيقات الحوسبة السحابية من شأنها أن تنشئ بيئة تعليمية تُمكن الطلبة من تبادل 

املعارف واملهارات. 
بالتغذية  وتزودهم  لتعلم،  الطلبة  دافعية  من  تزيد  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  استخدام  أن  كما 
مع  اآلراء  الطلبة  مشاركة  يف  وتساهم   ،(Yunwu & Lan, 2015) دراسة  نتيجة  لذلك  أشارت  كما  الراجعة، 

.(Vitkar, 2012) زمالئهم وتنمية الجانب األدائي لهم
الفئة الثالثة: الفوائد لويل األمر: أشار (%11) من املعلمني، و(%8) من املعلمات أنها تساعد ويل األمر يف 
مساعدة ابنه يف عملية التعلم، وأضاف (%10) من املعلمني، و(%12) من املعلمات أنها تسهم يف ترسيع وترية 
التفاعل بني املعلم وويل األمر، وأضاف (%8) من املعلمني، و(%10) من املعلمات أنها تسهل إرشاك ويل األمر 

يف العملية التعليمية. وهنا بعض التعليقات التي أشار إليها أصحاب هذه الفئة من معلمي املعهد: 
ذكر املعلم (أ12) «يسهل إرشاك ويل األمر يف العملية التعليمية ….».
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وتعزى هذه النتيجة إىل رغبة أولياء األمور يف تقديم العون ألبنائهم املكفوفني، ومتابعتهم السيما وأن 
من  يجعل  مما  أرسهم  عن  بعيداً  داخيل  بسكن  ملتحقني  الخطاب  بن  عمر  معهد  يف  املكفوفني  الطلبة  أغلب 

تطبيقات الحوسبة السحابية وسيلة لتقديم الدعم ألبنائهم.

للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  لدى  التدريسية  املمارسات  ما  الثالث:  السؤال  نتائج 
واملرتبطة بتطبيقات الحوسبة السحابية؟

الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  لدى  التدريسية  املمارسات  تصنيف  يمكن  أنه  املقابالت  تحليل  كشف 
للمكفوفني واملرتبطة بتطبيقات الحوسبة السحابية إىل فئة رئيسية انبثق منها فئات ثانوية، وذلك حسب ما 

يوضحه الجدول (3):
جدول (3) التكرارات والنسب املئوية للممارسات التدريسية لدى معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني 

واملرتبطة بتطبيقات الحوسبة السحابية يف الفئة الرئيسية والثانوية املنبثقة عنها

املجموعإناثذكورالفئة الفرعيةالفئة الرئيسية

%التكرارات%التكرارات%التكرارات
التدريسية  املمارسات 
بتطبيقات  املرتبطة 
السحابية الحوسبة 

92%9637%24 87%13ممارسة جيدة
8%43%1 13%2ممارسة ضعيفة 

100%10040%10025%15املجموع
للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  لدى  التدريسية  املمارسات  أن   3 جدول  بيانات  تشري 

واملرتبطة بتطبيقات الحوسبة السحابية تنوعت بني املمارسات الجيدة، واملمارسات الضعيفة. 
الفئة األوىل: ممارسة جيدة: ترى هذه الفئة والتي مثلها (%87) من املعلمني، و(%96) من املعلمات 

(%92 من املعلمني واملعلمات)، أن من املعلمني من يرى أن ممارسته جيدة.
 وهنا التعليق الذي أشار إليها صاحب هذه الفئة من معلمي املعهد:

املادة  يخدم  بما  مسلية  ألعاب  وعرض  للمادة،  ورشح  مسموعة  فيديوهات  (أ1) «عرض  املعلم  ذكر   
املعطاة».

وأضافت املعلمة (ب21) «تقديم بعض القصص واأللعاب التعليمية...».
وذكر املعلم (أ6) « رشح دروس  املنهج، ويف درس النحو «الحال»  قمت بعرض األمثلة،  كما توصلت إىل 
روم  كالس  منصة  يف  األمثلة  بعرض  وبرصي...قمت  سمعي  مقطع  عرض  لدرس  مع  القاعدة  أو  االستنتاج 
ذلك  كان  والسمعي...  املرئي  املقطع  عليهم  عرضت  ذلك  Google Drive  بعد  من  املعلومات  اسرتدت  ما  بعد 

جماعياً...»
بسيطة  أنشطة  أقدم  روم،  كالس  وجوجل  التدريس،  يف  وجوجل  اليوتيوب،  املعلم (أ7)«أستخدم  وأكد 
األنشطة  يف  التطبيقات  أوظف  تعليمية،  لعبة  عرض  أو  فيديو  طريق  عن  ومقدرتهم  طالبي  مع  تتناسب 

الفردية...».
وتطبيق  الجغرافيا،  مادة  دروس  رشح  يف   (Zoom) زووم  تطبيق  (ب40)«أستخدم  املعلمة  وذكرت 

الفردية». األنشطة 
املذاكرة  جدول  إنشاء  حيث  من  الدراسية،  املهارات  مادة  يف  التطبيقات  «وظفت  (أ9)  املعلم  وذكر 
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اليومي، وإنشاء جدول املذاكرة يف العطالت الدراسية...».
وأضافت املعلمة (ب18) « أوظف تطبيق جوجل ميت ويكون متزامن ومبارش مع الطلبة وأقوم برشح 
ّعن  درس  بإنشاء  قمت  التقديمية،  والعروض  فيديو  ومقاطع  الصور،  بعض  وإدراج  مفصل  بشكل  الدرس 
مقاطع  بعض  بإدراج  قمت  األولية،  االسعافات  الدرس  عنوان  ميت  جوجل  طريق  ّعن  االولية  االسعافات 
الفيديو، والصور عن بعض االصابات الطارئة مثل، الرعاف وأسباب الرعاف وأعراض الرعاف وطرق إسعاف 

شخص مصاب بالرعاف، كانت األنشطة جماعيه...».

وذكر املعلم (أ11)« أوظف التطبيقات بعض األحيان يف مجال االستماع....»
يف ذكر املعلم (أ12)«  أستعني بمثل هذه الربامج كاليوتيوب؛ ليسهل وصول املعلومة للطلبة املكفوفني، 

ويثري الدرس...». 
قمت  التي  امللفات  بعرض  أقوم  املنصة  عىل  بعد  عن  الدرس  رشح  «أثناء  (ب20)  املعلمة  وأضافت 
أقراص  من  أو  اإلنرتنت  من  البحث  بدل  التخزينية  السحابة  خالل  من  بسهولة  للدرس  مسبقاً  بتحضريها 

التخزين...».
وتعزى هذه النتيجة إىل أن الحوسبة السحابية تعد وسيلة عرصية مرنة، وسهلة االستخدام، يستطيع 
من  التدريسية  ممارساته  تغيري  عىل  والعمل  أدائه،  يف  املتوقعة  الخلل  مواطن  عىل  التعرف  خاللها  من  املعلم 

.(Ally et al., 2014 سيفني وآخرون، 2020؛ النملة، 2018؛) خالل الرتكيز عىل األداء الفعال
الفئة الثانية: ممارسة ضعيفة: ترى هذه الفئة والتي مثلها (%2) من املعلمني، و(%1) من املعلمات 

(%8 من املعلمني واملعلمات)، أن من املعلمني من يرى أن ممارسته ضعيفة.
 وهنا التعليق الذي أشار إليها أحد معلمي هذه الفئة :

ذكر املعلم (أ14)« نادراً ما أوظف هذه التطبيقات يف التدريس...». 
السحابية،  الحوسبة  تطبيقات  استخدام  مهارات  عن  املعلمني  خلفية  تدني  إىل  النتيجة  هذه  وتعزى 

ورضورة تنميتهم يف هذا املجال، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (سيفني وآخرين، 2020).

نتائج السؤال الرابع: ما ممارسات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول توظيف تطبيقات 
الحوسبة السحابية يف تنفيذ الواجبات املنزلية؟

حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  ممارسات  تصنيف  يمكن  أنه  املقابالت  تحليل  كشف 
توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف تنفيذ الواجبات املنزلية إىل عدة فئات، وذلك حسب ما يوضحه جدول (4):
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جدول 4 التكرارات والنسب املئوية ملمارسات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول توظيف 
تطبيقات الحوسبة السحابية يف تنفيذ الواجبات املنزلية

الفئة 
الفئات الثانویةالرئیسیة

المجموعاإلناثالذكور
%التكرارات%التكرارات%التكرارات

ممارسات 
معلمي 

معھد عمر 
بن الخطاب 
للمكفوفین 

حول 
توظیف 
تطبیقات 
الحوسبة 
السحابیة 
في تطبیق 
الواجبات 
المنزلیة

 Drop) أوظف تطبیق دروبكس
Box) في تخزین محتوى 

الدروس للطلبة، والرجوع لھا 
وقت تنفیذ واجباتھم المنزلیة

1%32%33%3

أوظفھا ألنھا تساعد على 
31%3231%2922%9الحصول السریع للمعلومات

أوظفھا ألنھا تنمي لدى الطلبة 
30%2930%3220%10مھارات التعلم الذاتي

أوظفھا ألنھا تشجع الطلبة على 
العمل الجماعي وتنفیذ األنشطة 

غیر الصفیة
3%105%78%8

 (YouTube) 28%2928%2620%8أوظف الیوتیوب

100%100100%10069%31المجموع

تشري بيانات جدول (4) أن ممارسات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول توظيف تطبيقات 
وغريها  الدروبكس،  وتطبيق  اليوتيوب،  استخدام  بني  تنوعت  املنزلية  الواجبات  تنفيذ  يف  السحابية  الحوسبة 
التطبيقات  هذه  أن  املعلمات  من  و(3%)  املعلمني،  من   (3%) أشار  إذ  السحابية،  الحوسبة  تطبيقات  من 
تخزن محتوى الدروس لطلبة، وتسهل عىل الطلبة الرجوع لها وقت تنفيذ واجباتهم املنزلية، وأضاف (29%) 
من  وأكد (32%)  للمعلومات،  الرسيع  الحصول  عىل  الطلبة  تساعد  أنها  املعلمات  من  و(32%)  املعلمني،  من 
املعلمني، و(%29) من املعلمات أنها تنمي لدى الطلبة مهارات التعلم الذاتي، يف حني أكد (%10) من املعلمني، 
و(%7) من املعلمات أنها تشجع الطلبة عىل العمل الجماعي، وتنفيذ األنشطة غري الصفية، ويمكن تصنيف 
تنفيذ  يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  ممارسات 
الواجبات املنزلية إىل عدة فئات فرعية، وهنا بعض التعليقات التي أشار إليها أصحاب هذه الفئة من املعلمني 

واملعلمات:
قالت املعلمة (ب25) «غالباً ما أوظف تطبيقات الحوسبة السحابية يف إرسال الواجبات املنزلية للطلبة، 

ومتابعة مدى تنفيذهم لها...».
ما أنوع يف توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف الواجبات املنزلية، وأكتفي  وأكد املعلم (أ1) «نادراً 

باستقبالها من الطلبة عن طريق اإليميل...».
الواجبات  تنفيذ  يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  أوظف  يجعلني  ما  «أكثر   (28 (ب  املعلمة  وأضافت 

املنزلية، تشوق الطلبة الستخدام التقنية…».
الواجبات  تطبيق  يف  املناسبة  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  من  العديد  (ب33)«هناك  املعلمة  وقالت 
قارئ  مثل  املساعدة  التقنيات  ظل  يف  السيما  املنزلية،  واجباتهم  حل  يف  يوظفونها  املكفوفني  والطلبة  املنزلية، 
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الشاشة الذي سهل توظيف التقنية لديهم…».
وتعزى الباحثة هذه النتيجة إىل أن تفعيل استخدام التقنيات الحديثة يف متابعة الواجبات املنزلية، لها 
يف إثارة دافعية الطلبة لحل الواجبات، ألنها خارجة عن الروتني املعتاد يف متابعة الواجبات، عالوة  كبرياً  دوراً 
عىل ما تتميز به التقنيات والتطبيقات الحديثة من خاصية جذب وإثارة دافعية الطلبة للتعلم واملثابرة يف حل 
الواجبات بطريقة غري تقليدية (القحطاني وفودة، 2017)، عالوة عىل أن تطبيقات الحوسبة السحابية تّمكن 
التعليمية،  واألدوات  البحثية  والتطبيقات  املختلفة،  األكاديمية  املوارد  من  مجموعة  إىل  املبارش  الوصول  من 
التي تساعد املعلمني يف إعداد واستخدام املستندات، والجداول، والصور، والعروض التقديمية دون الحاجة إىل 

.(Aaron & Roche, 2011) مساحات تخزين كبرية، ودون تعرض أعمالهم للفريوسات أو التلف

التي  التحديات  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  ما  الخامس:  السؤال  نتائج 
تعيق توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس؟

حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  تصنيف  يمكن  أنه  املقابالت  تحليل  كشف 
فئات  منها  انبثق  رئيسية  فئة  إىل  التدريس  يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  تعيق  التي  التحديات 

ثانوية، وذلك حسب ما يوضحه جدول (5):

جدول (5) التكرارات والنسب املئوية لتصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول التحديات 
التي تعيق توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس يف الفئات الرئيسية والثانوية املنبثقة عنها

الفئات 
الفئات الثانویةالرئیسیة

المجموعاإلناثالذكور
%التكرارات%التكرارات%التكرارات

تحدیات 
متعلقة بالمعلم

توظیف  في  العملیة  الخبرة  تدني   
6%721%515%6تطبیقات الحوسبة السحابیة

تدني الدورات التدریبیة في مجال 
8%928%819%9تطبیقات الحوسبة السحابیة

التدریسي  والعبء  الوقت،  ضیق 
ھذه  توظیف  دون  یحول  الذي 

التطبیقات
10%822%1034%10

أو  التحكم  في  المعلم  قدرة  عدم 
6%519%711%8ضبط الصف

تحدیات 
متعلقة 
بالطلبة 
المكفوفین

عــدم تقبــل البعض لتوظیف مثل 
في  التطبیقــات  مـــن  النــوع  ھذا 

التدریس
4%39%413%4

تدني قدرة بعض الطلبة المكفوفین 
مــن  الكثیـر  مع  التعامــل  على 

تطبیقات الحوسبة السحابیة
5%48%413%4

بالطلبة  خاصة  أجھزة  توفر  عدم 
المكفوفین مدعمة بالصوت لخدمتھ 

على التعامل مع ھذه التطبیقات
4%33%17%2
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الفئات 
الفئات الثانویةالرئیسیة

المجموعاإلناثالذكور
%التكرارات%التكرارات%التكرارات

تحدیات 
متعلقة بولي 

األمر

تطبیقــات  استخــدام  یجیــدون  ال 
الحوسبـة السحابیة لتعلیـم أبنائھم، 

تعلمھم. عملیة  في  ومتابعتھم 
7%66%313%4

تحدیات 
متعلقة 

بالجانب الفني

9%1030%722%8ضعف شبكة اإلنترنت
تطبیقات  بعض  استخدام  صعوبة 
الحوسبة السحابیة، وتكییفھا لخدمة 

الطلبة المكفوفین
6%58%414%4

لنا  یقدم  تقني  كادر  وجــود  عدم 
3%312%47%5العــون

عدم قدرة الجھاز الناطق الخاص 
التطبیقات على  التعرف  2%29%35%4بالكفیف 

تحدیات 
متعلقة بالنظام 
التعلیمي

والتي  الدراسیة،  المناھــج  كثافــة 
9%1031%723%8تتطلب لوقت كبیر إلنجازھا

التدریسي  العبء  حجـــم  كبــر 
9%1031%822%9للمعلمیــن، والمھام الموكلة علیھ

عدم توفر أدلة تشرح آلیة توظیف 
السحابیــة  الحوسبــة  تطبیقــات 

المختلفة
13%1123%1036%10

ھذه  لتوظیف  المناھج  تكییف  عدم 
10%934%1220%14التطبیقات

100%100345%100223%120المجموع

توظيف  يف  دورات  إىل  الحاجة  تشمل  املعهد،  بمعلمي  املرتبطة  املعوقات  أن   (5) جدول  بيانات  تشري 
تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس، وتكثيف املشاغل، والتدريب العميل يف هذا املجال، ويجب أن يشمل 
من الطالب وويل األمر وال يقترص عىل املعلم، وزيادة الدورات التدريبية يف استخدام التطبيقات  التدريب كالً 
التي تناسب الطلبة املكفوفني، والحاجة إىل وجود دليل يرشح آلية توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف 

الطلبة املكفوفني.  تدريس 
الخربة  تدني  إىل  املعلمات  من  و(7%)  املعلمني،  من  أشار (5%)  باملعلم:  متعلقة  تحديات  األوىل:  الفئة 
إىل  املعلمات  من  و(9%)  املعلمني،  من  أشار (8%)  حني  يف  السحابية،  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  يف  العملية 
من  و(10%)  املعلمني،  من   (8%) وأضاف  السحابية،  الحوسبة  تطبيقات  مجال  يف  التدريبية  الدورات  تدني 
املعلمات «ضيق الوقت، والعبء التدرييس الذي يحول دون توظيف هذه التطبيقات»، وأكد (%7) من املعلمني، 
إليها  أشار  التي  التعليقات  بعض  وهنا  الصف»،  ضبط  أو  التحكم  يف  املعلم  قدرة  املعلمات «عدم  من  و(5%) 

أصحاب هذه الفئة من معلمي املعهد: 
ذكرت املعلمة (ب21) «عدم تلقى تدريب كاٍف للتطبيقات األنسب لتدريس الطلبة الكفيف،...».

وأضاف املعلم (أ11) «تدني ثقافتي، واطالعي يف مجال توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية، وأحتاج 
للمزيد من الدورات والورش التدريبية…تحتاج مثل هذه التطبيقات إىل وقت وممارسة».

وقال املعلم (أ8) «حاجة بعض التطبيقات لوقت طويل لتهيئتها لطلبة، وقلة التطبيقات التي تناسب 
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املكفوفني». الطلبة 
وأضافت املعلمة (ب19) «ليس لديه خربة كافية بالتطبيقات...».

يف حني ذكر املعلم (أ9) «ضيق الوقت، وقلة نصاب املادة من الحصص الدراسية»
ضبط  عىل  املعلم  قدرة  عدم  السحابية،  الحوسبة  تطبيقات  استخدام  «صعوبة  (ب27)  املعلمة  أما 

الطلبة أثناء الحصة الدراسية اإللكرتونية...».
يف حني ذكر املعلم (أ12)« عدم تقبل البعض لتوظيف مثل هذا النوع من التطبيقات يف التدريس...».

الفئة الثانية: املعوقات املتعلقة بالطلبة املكفوفني: فأشار (%3) من املعلمني، (%4) من املعلمات إىل 
و(4%)  املعلمني،  من  وأشار (4%)  التدريس،  يف  التطبيقات  من  النوع  هذا  مثل  لتوظيف  البعض  تقبل  عدم 
من املعلمات إىل تدني قدرة بعض الطلبة املكفوفني عىل التعامل مع الكثري من تطبيقات الحوسبة السحابية ، 
يف حني أشار (%3)، من املعلمني و(%1) من املعلمات إىل عدم توفر أجهزة خاصة بالطلبة املكفوفني مدعمة 
بالصوت لخدمته عىل التعامل مع هذه التطبيقات. وهنا بعض التعليقات التي أشار إليها أصحاب هذه الفئة 

من معلمي املعهد:
يف  الحوسبة  هذه  تطبيق  عىل  تساعده  الكفيف  بالطالب  خاصه  أجهزة  توافر  عدم  ذكر املعلم (أ12) « 

التدريس،…».
وبالتايل  البرص،  عىل  تعتمد  والتطبيقات  السمع،  عىل  يعتمد  الكفيف  آخر (أ10) «الطالب  معلم  وذكر 

نحن بحاجه إىل موائمة هذه التطبيقات، وجعلها مناسبة للطالب الكفيف،…».
عىل  الطلبة  مقدرة  عدم  املكفوفني،...  للطلبة  التطبيقات  من  كثري  مالءمة  عدم   » (أ9)  املعلم  وقال 

استخدام الربامج، وضعف اإلمكانات املادية لبعض الطلبة...».
وذكرت املعلمة(ب36)« عدم تقبل الطلبة للتطبيقات التكنولوجية الحديثة يف التدريس». 

الفئة الثالثة: تحديات متعلقة بويل األمر: أشار (%6) من املعلمني، و(%3) من املعلمات إىل أن أولياء 
األمور ال يجيدون استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لتعليم أبنائهم، ومتابعتهم يف عملية تعلمهم، وهنا 

بعض التعليقات التي أشار إليها أصحاب هذه الفئة من معلمي املعهد: 

قال املعلم (أ2) «معرفة أولياء األمور بتطبيقات الحوسبة السحابية محدودة جداً...».
أضافت املعلمة (ب29) «يجيد بعض أولياء األمور استخدام التطبيقات، وأغلبهم ال...».

الفئة الرابعة (تحديات متعلقة بالجانب الفني): أشار (%7) من املعلمني ، و(%10) من املعلمات إىل 
صعوبة  هي  التحديات  أبرز  أن  املعلمات  من  و(4%)  املعلمني،  من  أكد (5%)  حني  يف  اإلنرتنت،  شبكة  ضعف 
استخدام بعض تطبيقات الحوسبة السحابية، وتكييفها لخدمة الطلبة املكفوفني، وقال (%4) من املعلمني، 
و(%3) من املعلمات أن التحديات تتمثل يف صعوبة استخدام بعض تطبيقات الحوسبة السحابية، وتكييفها 
لخدمة الطلبة املكفوفني، وقال (%4) من املعلمني، و(%3) من املعلمات أن عدم وجود كادر تقني يقدم لنا 
العون يشكل تحدي من تحديات توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس وتنفيذ الواجبات املنزلية، 
وأشار (%3) من املعلمني، و(%2) من املعلمات إىل عدم قدرة الجهاز الناطق الخاص بالكفيف التعرف عىل 
هذه  أصحاب  إليها  أشار  التي  التعليقات  بعض  وهنا  التقني، ….»  الدعم  املعلم (أ3) «تدني  ذكر  التطبيقات. 

الفئة من معلمي املعهد: 
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وذكر معلم (أ7) « عدم توافر األجهزة..،».
وأضاف املعلم (أ5) «عدم قدرة الجهاز الناطق الخاص بالكفيف التعرف عىل التطبيقات...».

وذكرت املعلمة (ب35) «التحديثات بشكل مستمر للتطبيقات».
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (حبيب وآخرون، 2018؛ خليفة، 2015؛ السحيم، 2015)، التي 
أو  اإلنرتنت،  توافر  عدم  بسبب  جداً  كبرية  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  معوقات  درجة  أن  أظهرت 
الدورات  قلة  بسبب  السحابية؛  الحوسبة  لتطبيقات  التعليمي  باملجال  املعلمني  وعي  وقلة  الشبكة،  ضعف 

التدريبية يف مجال الحوسبة السحابية.
الفئة الخامسة: املعوقات املرتبطة بالنظام التعليمي: أشار (%7) من املعلمني، و(%10) من املعلمات إىل 
كثافة املناهج الدراسية، والتي تتطلب لوقت كبري إلنجازها، وأشار (%8) من املعلمني، و(%10) من املعلمات 
و(10%)  املعلمني،  من  أشار (11%)  حني  يف  عليه،  املوكلة  واملهام  للمعلمني،  التدرييس  العبء  حجم  كرب  إىل 
وأضاف (12%)  املختلفة،  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  آلية  ترشح  أدلة  توفر  عدم  إىل  املعلمات  من 
من املعلمني، ،(%9) من املعلمات أن عدم تكييف املناهج لتوظيف هذه التطبيقات من أبرز التحديات املتعلقة 
بالنظام التعليمي والتي تحول دون توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس. وهنا بعض التعليقات 

التي أشار إليها أصحاب هذه الفئة من معلمي املعهد: 
أكد املعلم (أ2) « عدم ارتباط الدروس باستخدام التقنية،…».

وذكر املعلم (أ14) « عدم تكييف، وتهيئة  املادة العلمية التعليمية  للمساعدة عىل تنفيذ هذه التطبيقات».
 وتعزى الباحثة هذه النتيجة إىل أن أبرز متطلبات توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية توفري اإلنرتنت يف 
كل مدرسة، وبرسعة مناسبة، وتوفري إدارات املدارس للموارد الالزمة الستخدام الحوسبة السحابية ( السحيم، 
2015)، وتوعية الكادر التعليمي وتأهيله ملواكبة االتجاهات الحديثة يف املجال التعليمي (الجليفي، 2016) ، 
وأهمية تبني إدارات املدارس خدمات الحوسبة السحابية، وتأهيل البنية التحتية لالتصاالت، والتأكد من تغطية 
اإلنرتنت للمدارس كاملة، وتطوير الكفايات املهنية للمعلمني كمتطلب لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية 

يف التعليم (Micu et al., 2011)، كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (الشمري، 2017).
االحتياجات  حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  ما  السادس:  السؤال  نتائج 

التدريبية الالزمة لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس؟
حول  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  تصنيف  يمكن  أنه  املقابالت  تحليل  كشف 
االحتياجات التدريبية الالزمة لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس إىل فئة رئيسية انبثق منها 

فئات ثانوية، وذلك حسب ما يوضحه الجدول (6):



العدد 92 سبتمرب 2022مجلة الطفولة العربية تصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول توظيف...

٣٣

جدول (6) التكرارات والنسب املئوية لتصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني حول االحتياجات 
التدريبية الالزمة لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس يف الفئة الرئيسية والثانوية املنبثقة عنها

املجموعإناثذكورالفئات الفرعيةالفئة الرئيسية

%التكرارات%التكرارات%التكرارات
التصورات حول االحتياجات 
التدريبية الالزمة لتوظيف 

السحابية  الحوسبة  تطبيقات 
يف التدريس

97%10039%9325%14احتياجات ُملحة
احتياجات غري 

ُملحة
1%7--1%3

100%10040%10025%15 املجموع
الالزمة  التدريبية  لالحتياجات  للمكفوفني  الخطاب  بن  عمر  معهد  معلمي  تصورات  تصنيف  يمكن 

لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس يف فئتني، هما:
وخمس وعرشون معلمة  الفئة األوىل: احتياجات ُملحة: ترى هذه الفئة التي مثلها أربعة عرش معلماً 
يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  لتوظيف  الالزمة  التدريبية  االحتياجات  أن  واملعلمات)  املعلمني  من   97%)
التدريس ُملحة تتمثل يف: الحاجة إىل دورات تدريبية لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية، والحاجة إىل دليل 
يرشح تطبيقات الحوسبة السحابية ونوع األنشطة التي تتناسب مع كل تطبيق، وأمثلة ترشح آلية توظيف 

التطبيقات، والتعريف بالتطبيقات املناسبة لطلبة املكفوفني. وهنا بعض التعليقات التي أشار إليها أصحاب 
هذه الفئة من معلمي املعهد:

قال املعلم (أ15) «أحتاج إىل دورات تدريبية يف توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية، ألن الدورة التي 
أخذتها كانت بسيطة جداً لم أتمكن من خاللها عىل التعرف عىل بقية التطبيقات املناسبة يف التدريس...».

تلقيت  أنني  السيما  املكفوفني،  الطلبة  ملعلمي  خاصة  تدريبية  دورات  إىل  «أحتاج  (أ4)  املعلم  وأضاف 
اليشء البسيط عن طريق التعلم عن بعد عن هذه التطبيقات...».

أخذتها  التي  الدورات  ألن  السحابية،  الحوسبة  تطبيقات  عىل  للتدريب  «أحتاج  (أ6):  آخر  معلم  وقال 
مقترصة عىل تطبيقات بسيطة ومحدودة، وأحتاج ملعرفة املزيد عن هذه التطبيقات...».

ويذكر معلم آخر (أ2) «أحتاج إىل التعرف عىل أسماء التطبيقات، ومميزاتها وماذا تخدم، وما هي أهم 
التطبيقات التي تساعد الطالب الكفيف. ..».

يف حني ذكر معلم آخر (أ 14) «أحتاج إىل دورات تدريبية، ودليل يرشح آلية توظيف تطبيقات الحوسبة 
السحابية حتى أتمكن من توظيفها توظيفاً صحيحاً».

تخدم  بأنظمة  ومزودة  املكفوفني،  لطلبة  ُمهيئة  تطبيقات  توفري  «نحتاج  (ب16)  املعلمة  وأضافت 
الطلبة املكفوفني، ويستطيع الجهاز الناطق التعرف عليها».

تطبيقات  لتوظيف  الصحيحة  املمارسات  يل  يوضح  اسرتشادي  دليل  إىل  «أحتاج  (أ1)  املعلم  وذكر 
الحوسبة السحابية أثناء تدرييس ملادتي».

عملية  يف  وتوظيفها  التطبيقات،  استخدام  كيفية  عىل  التعرف  إىل  «أحتاج  (ب17)  املعلمة  وذكرت 
التدريس، وطرق نقل وإضافة امللفات والصور والفيديوهات، وإضافة برامج سمعية وصوتية...».

أسبوع  كل  من  واحد  يوًم  وتخصيص  التدريبية،  الدورات  عدد  يف  زيادة  إىل  نحتاج  املعلم (أ10)«  وذكر 
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لحضور دورة تدريبية يف هذا املجال،...».
وأضاف املعلم (أ12)«نحتاج ألدلة إرشادية تتضمن توصيفات لكل التطبيقات، وماذا تخدم، وكيفية 

التعامل معها باستخدام قارئات الشاشة للمكفوفني...».
الحوسبة  تطبيقات  لجميع  العناوين  فهرس  يتضمن  إرشادي  دليل  إىل  (أ14)«نحتاج  املعلم  وأضاف 
البيانات،  مشاركة  وطريقة  الحفظ،  وطريقة  لها،  الدخول  وطريقة  التعليمية،  للعملية  املناسبة  السحابية 

كل ما يمكن أن يسهل عىل املعلم استخدام هذه التطبيقات...». وطرق معالجة البيانات. عموماً 
ويمكن تفسري هذه النتيجة إىل حاجة املعلمني خاصة يف ِظل هذه الظروف التي وضعتهم فيها جائحة 
كورونا إىل توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية، والتي من شأنها أن تسهل ممارساتهم التدريسية. وتتفق 
هذه النتيجة مع دراسة (مهران، 2017). كما تتفق مع نتيجة دراسة (Soroko & Shinenko, 2013)، التي 
من  للمعلمني  املهنية  الكفايات  تطوير  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  متطلبات  أبرز  أن  إىل  أشارت 
خالل الورش وأوراق العمل، ووجود األدلة اإلرشادية لتوظيف الصحيح لهذه التطبيقات. عالوة عىل ذلك فإن 
الدورات التدريبية كلما زادت زاد إدراك املعلمني ملتطلبات الحوسبة السحابية، وألنها تنور املعلمني بمتطلبات 
نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  التعليمية.  العملية  يف  توظيفها  يف  أعىل  استجاباتهم  يجعل  مما  استخدامها 
دراسة (الجليفي، 2016؛ السحيم، 2015) التي أظهرت أن املعلمني يحتاجون إىل تدريب عىل استخدام تطبيقات 
الحوسبة السحابية يف التعليم. كما ترى الباحثة أهمية توفري املتطلبات الالزمة الستخدام الحوسبة السحابية 
يف التدريس ملواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، إذ أن توظيفها أصبح رضورة ُملحة (املطوع، 

2016؛ املنهراوي، 2015).
املعلمني  من  فقط (3%  واحد  معلم  مثلها  والتي  الفئة  هذه  ترى  ُملحة:  غري  احتياجات  الثانية:  الفئة 

واملعلمات) أن من املعلمني من يرى أن حاجته للتدريب عىل توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية غري ُملحة.
وهنا التعليق الذي أشار إليها صاحب هذه الفئة من معلمي املعهد:

ولكن  التدريس،  يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  عىل  للتدريب  قليالً  املعلم (أ7) «نحتاج  يذكر 
نحتاج لتوفري البنية التحتية املناسبة لتطبيقها يف التدريس...».

االستنتاجات:

أشارت نتائج الدراسة إىل وجود ست فئات رئيسية لتصورات معلمي معهد عمر بن الخطاب للمكفوفني 
حول توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس، تنوعت بني أهمية وتحديات التطبيقات، واملمارسات 
التدريسية التي يقوم بها معلمو املعهد واملرتبطة بالتطبيقات السحابية يف التدريس، وتطبيق الواجبات املنزلية، 
واالحتياجات الالزمة ملعلمي املعهد يف ضوء هذه التطبيقات، وانبثق من هذه الفئات الرئيسية عدد من الفئات 

الثانوية. 

التوصيات:

تشجيع معلمي املعهد مادياً؛ لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف تدريس الطلبة املكفوفني.. 1

تسخري اإلمكانيات املتاحة؛ لتوظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف تدريس الطلبة املكفوفني.. 2
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تضمني برامج التدريب املقدمة ملعلمي املعهد مواضيع عن آلية توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية يف . 3
تدريس الطلبة املكفوفني، واإلسرتاتيجيات املناسبة له.

وتوصيفها، . 4 التعليمية،  العملية  وتثري  تفيد  التي  الحسابية  التطبيقات  أنواع  تبني  إرشادية  أدلة  توفري 
وآلية توظيفها يف التدريس.

توظيف . 5 تواجه  التي  اللوجستية  واملعيقات  التحديات  ُعمان،  سلطنة  يف  القرار  صانعو  يعالج  أن  يؤمل 
تطبيقات الحوسبة السحابية يف التدريس.

العملية . 6 يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  الستخدام  الالزمة  التحتية  البنية  توفري  أهمية  عىل  التأكيد 
التعليمية.

عمل دورات تدريبية للمعلمني للتدريب عىل استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية.. 7

املقرتحات:

الدرايس، . 1 التحصيل  تنمية  يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  توظيف  أثر  تقيس  تجريبية  دراسة  إجراء 
ومستوى تنفيذ الواجبات املنزلية لدى طلبة الحلقة الثانية.

تنمية . 2 يف  السحابية  الحوسبة  تطبيقات  عىل  القائمة  التعلم  بيئات  أثر  تقيس  تجريبية  دراسة  إجراء 
الدافعية للتعلم، وبقاء أثر التعلم لدى الطلبة.

عىل . 3 السحابية  الحوسبة  تطبيقات  عىل  القائمة  التعلم  بيئة  استخدام  أثر  تقيس  تجريبية  دراسة  إجراء 
تنمية مهارات مهارات التفكري الناقد واالتجاهات طلبة املراحل املختلفة نحوها.

إجراء دراسات حول دور الحوسبة السحابية يف تنمية مهارات التعلم التشاركي لدى الطلبة.. 4
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