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 مقدمة
في ظل االستخدام المتزايد لشبكة اإلنترنت تطور مفهوم التعلم اإللكتروني بشكل 
متسارع وظهر مفهوم التعلم المعتمد على اإلنترنت والذي نقل المتعلم من متلقي غير 

 في الخدمات والتطبيقات . متفاعل إلى متعلم فعال ومشارك
مكانات و  تعد بيئة التعلم التشاركي من البيئات التي يمكن خاللها استخدام أدوات وا 

اإلنترنت المختلفة في تنمية المهارات المختلفة، وذلك إذا تم بناُءها بشكل مناسب 
 Holt, etوتوظيف أدوات اإلنترنت التوظيف األمثل لخدمة بيئة التعلم التشاركي. )

al.,2009,p.1 (* 
إلى العمل في مجموعة من فردين أو  Collaborationويشير مفهوم التشارك 

أكثر إلنجاز هدف مشترك، ويراعى تقدير مساهمات كل فرد في المجموعة، األمر الذي 
يعمل على توطيد العالقات فيما بين أفراد المجموعة، ويعد التعلم التشاركي 

Collaboration Learning إلستراتيجيات التي أثبتت تميزها وأهميتها، فتوفر من أهم ا
للمشاركين فرصة للتعلم ومشاركة مصادر المعلومات المتنوعة، فضالً عن إمكانية تبادل 
الخبرات فيما بينهم، وال يقتصر الهدف الرئيس للتعلم التشاركي على اكتساب المعرفة 

طرق على بناء المعرفة بومشاركتها فحسب بل يتعدى ذلك إلى اكتساب الفرد القدرة 
 (Paavola et al. 2004,p. 577مبتكرة وجديدة. )

على صعيد التعليم التشاركي الحرية للمتعلمين بشكل  2،0وتتيح أدوات ويب 
أكبر في التعبير عن آرائهم والتجديد في األفكار واكتشاف المعلومات وتحليلها وتقييمها، 

 أدوات في التعليم التشاركي مثل المنتدياتوالتواصل المتزامن وغير المتزامن، وتوفر 
اإللكترونية، وغرف المحادثة، وخاصية التعليق على مساهمة زميل، ومحررات الويب 

 (560، ص. 20١٤التشاركية. )نبيل ،
  
 

 Psychological (APA Edition6) The Americanيتبع الباحث نظام التوثيق الخاص بالجمعية األمريكية للعلوم النفسية  1

Association )اإلصدار السادس، على النحو التالي: )اللقب للمؤلف، السنة، رقم الصفحة 
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  والمفضلة  Blogs والمدونات Wikis باإلضافة إلى الويكيز 
 والتي Networks  Social االجتماعية والشبكات  Bookmark  Socialاالجتماعية

 افتراضي وسط في  Communication تصالواال Interactive بالتفاعلية تتميز
 التعليم في تستخدم التي التقنيات أحدث من ُيعد  Collaborative Virtualتعاوني

-E 2.0 اإللكتروني للتعلم الثاني الجيل عليه أطلق والذي التعاوني، والتدريب
Learning  االجتماعية اإلنترنت بشبكات التعلم وهو Networks Social تتيح والتي 

 إدراج أو التعديل منها طرق بعدة للصفحات المحتوى وتحديث تحرير في المشاركة
 ،Server الخادم إلى المستخدم جهاز من وسائط ملف Upload تحميل أو تعليق
 من أي لمعرفة الحاجة دون  Sharing والمشاركة والكتابة القراءة إمكانية له فالكل
 معالج برنامج مع التعامل في الحال هو كما مباشرة النص بكتابة بل البرمجة لغات

 (2،ص. 2008الشخصي.)عبداهلل، الحاسب في النصوص
ونظرًا لما تتميز به بيئات التعلم التشاركي فقد تناولته العديد من الدراسات بالبحث 

 Justus(2005)  ،Janssen, J.,et al(2007)والتحليل، فقد أكدت دراسة كالً من 
(، عبد اللطيف 20١0(، محمد والى )2009حبيشي ) (، داليا2007، دعاء لبيب)

(، دراسة أمل إبراهيم حمادة 20١3(، همت قاسم )20١2الجزار، محمود األستاذ )
في بيئة التعلم التشاركي، وأن بيئات  2،0(، إلى أهمية استخدام أدوات الويب 20١5)

م المتعلمين دعالتعلم التشاركي تساعد على تنمية الشعور المجتمعي بين الدارسين، وت
بأساليب تعلم فعالة تؤدى إلى تكوين معلومات وتعلم إيجابي في مجتمعات التعلم 

 .اإللكترونية
 ومساحة المعالجة نقل على تعتمد متطورة تقنية وتعتبر السحابة الكمبيوترية

 يتم خادم جهاز تعتبر والتي بالسحابة، يسمى ما بالحاسوب إلى التخزين الخاصة
 إلى منتجات من المعلومات برامج تقنية لتتحول اإلنترنت، طريق عن إليه الوصول
 هذه خالل من ملفاته وتطبيقاته على الدخول من ُتمكن المستخدم فهي وبذلك خدمات،
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 على المستخدم ُتوفر فهي المستخدم، جهاز في َتوافر التطبيق إلى الحاجة دون السحابة
 الوصول سهولة إلى إضافة إليها، يحتاج البرمجيات التي لشراء الالزم المال من الكثير

 (20١2التقنية. )االقتصادية،  تلك خالل من المتاحة إلى التطبيقات
أن استخدام مستودعات البيانات يواجه األزمة والفجوة في العديد من المؤسسات 
والتي تفصل تقنية المعلومات وحاجات العمل، ويجابه المد المتصاعد للتكنولوجيا والكم 

بيانات، ويعتمد االتجاه الحالي بضرورة تخزين البيانات بسعات أكبر وتنقية وفرز من ال
 ,Hemant)وتخزين وتنظيم وتوثيق ومعالجة البيانات لتقديم المعلومات المتاحة 

2014, p.2) وهناك العديد من أشكال بناء مستودعات البيانات، تستخدم إحدى هذه .
كافة البيانات في مخزن بيانات ضخم ووحيد، األشكال منهجًا مركزيًا عن طريق جمع 

  .ويسلك شكالً أخر أسلوباً موزعًا، عن طريق سحب البيانات من قواعد البيانات المتعددة
 مشكلة البحث

ندرة الدراسات التي تناولت وطرحت معايير محدده لتصميم بيئات التعلم التشاركية القائمة .١
ويات وأطر بط وتنظم بناء تلك البيئات بمستعلى تطبيقات السحابة الكمبيوترية بحيث تض

 للتقييم تتناسب والتغير في البنية المعرفية وأساليب وأنماط التعلم لدى المتعلمين.
قصور في األداء المهاري للطالب عند تقديم الجانب العملي للمقررات التعليمية من خالل .2

حالي، فتلك التزامنية والالتزامنية بشكلها الأنظمة بيئات التعلم التشاركية وأدواتها التفاعلية 
البيئات ال تسمح بإثراء المواقف التعليمية المتنوعة كتعلم المهارات بشكل يحقق الفوائد 

 المرجوة من استخدامها كأحد تقنيات التعلم.
يوجد بالمواقع التعليمية بشكلها الحالي صعوبة في تعاون الطالب وتشاركهم مع بعضهم .3

األمر وقلة التواصل بينهم خالل فترة التطبيق، وعدم وجود فرصة لتبادل عند اقتضاء 
الخبرات والفنيات بين مجموعات التدريب والذي يعزيه الباحث الفتقار المواقع التعليمية 
إلى أدوات التعاون والتشارك والتواصل، وعدم استخدام أدوات التغذية الراجعة المتاحة 

 التي يقدمها الطالب.والمتنوعة وربطها بالمشروعات 
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 في العلمي البحث ( بتشجيع20١3اإللكتروني ) للتعلم الثالث اإلقليمي المؤتمر توصيات.٤
 الدولي الثاني المؤتمر وتوصيات نجاحها، وعوامل وتأثيراتها اإللكتروني التعلم مجاالت
 ينللمعلم والتشجيع الدعم من مزيد ( بتقديم20١3التعليم ) لتقنيات العمانية للجمعية

كالسحابة  التعلم لتقنيات والدعوة الستخدام تطبيقات تربوية جديدة والطالب للفهم
الكمبيوترية، توصيات المؤتمر الدولي للتعلم اإللكتروني في الوطن العربي تحدياته وآفاق 

 ( والتابع للجامعة المصرية للتعلم اإللكترونية.20١2يونيه  ١١-9تطويره )
يئات ات تعليمية إلكترونية مستحدثة لها ما يجعلها تختلف عن ببيئات التعلم التشاركي بيئ.5

التعلم اإللكترونية التقليدية، مما دفع الباحث إلى ضرورة البحث عن األدوات والمعايير 
المختلفة التي يمكن أن تستخدم في بناء وتصميم تلك البيئات. والتي يجب أن يسبق 

ا بناء تلك األنظمة وكيفية االستفادة منه تطبيقها دراسات علمية وأكاديمية تحدد كيفية
وتوظيفها في المواقف التعليمية، وهو ما الحظه الباحث في العديد من التجارب العالمية 
 التي سبقتها قيام دراسات بحثية متأنية تحدد معايير بناء بيئات التعلم التشاركي، وأدواتها.

 أسئلة البحث: 
لى معايير إنتاج بيئة تعلم تشاركية قائمة عيتمثل السؤال الرئيس للبحث في: ما 

 تطبيقات السحابة الكمبيوترية لتنمية مهارات إنتاج مستودعات البيانات ؟
 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية:

ما صورة بيئة التعلم التشاركية القائمة على تطبيقات السحابة الكمبيوترية في تعلم .1
 ات المقترحة ؟مهارات إنتاج مستودعات البيان

 ما المهارات الواجب توافرها لدى طالب المرحلة الثانوية إلنتاج مستودعات البيانات؟.2
ما المعايير التربوية إلنتاج بيئة التعلم التشاركية القائمة على تطبيقات السحابة .3

 الكمبيوترية؟
ة بما المعايير الفنية إلنتاج بيئة التعلم التشاركية القامة على تطبيقات السحا.4

 الكمبيوترية؟
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 أهداف البحث:
تحديد واقع بيئات التعلم التشاركية القائمة على تطبيقات السحابة الكمبيوترية في .1

 تعلم مهارات إنتاج مستودعات البيانات ؟
تحديد مهارات إنتاج مستودعات البيانات الواجب توافرها لدى طالب المرحلة .2

 الثانوية؟
قات إلنتاج بيئة التعلم التشاركي القائمة على تطبيوضع قائمة بالمعايير التربوية .3

 السحابة الكمبيوترية؟
وضع قائمة المعايير الفنية إلنتاج بيئة التعلم التشاركي القائمة على تطبيقات  .4

 السحابة الكمبيوترية؟
 أهمية البحث:

 قد يفيد البحث الحالي في: 
السحابة  لى تطبيقاتالتعرف على واقع توظيف بيئة التعلم التشاركي القائمة ع

 الكمبيوترية لتنمية مهارات إنتاج مستودعات البيانات.
 تقديم قائمة بمهارات إنتاج مستودعات البيانات الواجب توافرها لدى طالب المرحلة

 الثانوية.
التوصل لقائمة بالمعايير التربوية إلنتاج بيئة التعلم التشاركي القائمة على تطبيقات 

 .السحابة الكمبيوترية
 تقديم قائمة بالمعايير الفنية إلنتاج بيئة التعلم التشاركي القائمة على تطبيقات

 السحابة الكمبيوترية.
 مساعدة القائمين على وضع معايير للتعلم اإللكتروني وبيئات التعلم وفي اختيار

مستويات وأطر للتقييم تتناسب والتغير في البنية المعرفية وأساليب وأنماط التعلم 
 لمتعلمين.لدى ا
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 التهيئة لتصميم وتطوير بيئات تعلم تشاركية ذكية ومرنة تتوافق مع تعلم األداء
 المهاري لدى المتعلمين.

 منهج البحث:
دراسة وصفية لوصف وتحليل البحوث والدراسات السابقة للتعرف على واقع  

 بيئات التعلم التشاركية والتوصل إلى قائمة المعايير والمهارات.
 البحث:إجراءات 

: التعرف على واقع توظيف بيئة التعلم التشاركي القائمة على تطبيقات السحابة أولا 
 الكمبيوترية لتنمية مهارات إنتاج مستودعات البيانات.

: إعداد قائمة بمهارات إنتاج مستودعات البيانات الواجب توافرها لدي طالب المرحلة ثانياا 
 الثانوية. 

ير إنتاج بيئة تعلم تشاركي قائمة على تطبيقات السحابة : إعداد قائمة بمعايثالثاا 
 الكمبيوترية لتنمية مهارات إنتاج مستودعات البيانات.

 وقد سارت إجراءات البحث كما يلي:
أولا: التعرف على واقع توظيف بيئة التعلم التشاركي القائمة على تطبيقات السحابة 

 البياناتالكمبيوترية لتنمية مهارات إنتاج مستودعات 
ال يعبر مصطلح بيئات  :E-Learning Environment بيئة التعلم اإللكتروني

، التعلم  Online-Learningالتعلم اإللكترونية عن التعلم اإللكتروني المباشر 
، التعلم   Distributed Learning، التعلم عن بعد  Virtual Learningاالفتراضي

فقط، ولكن يتضمن جميع  Networked Or Web-Based Learning الشبكي
األنشطة التعليمية التي يتم تنفيذها من قبل األفراد أو مجموعات العمل على اإلنترنت 

، أو بشكل متزامن أو غير  Offlineأو غير مباشر  Onlineسواء كان مباشر 
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أجهزة حاسوب  عبر الشبكة أو عبر Synchronously Or Asynchronouslyمتزامن
 (Som Naidu,2006,p.11 )مستقلة أو أي جهاز ذكي يرتبط بها.

 : E-Learning Environment Contentsمكونات بيئة التعلم اإللكترونية
": تقويم Announcements" ولوحة اإلعالنات "Calendarالتقويم الدراسي "

يم ومواعيد تسلشهري يستخدم لتحديد مواعيد االختبارات والتسجيل واالجتماعات 
: يكتب رأس Discussion Boardالواجبات والمحاضرات واالختبارات. لوحة النقاش "

الموضوع لتعليق الطالب عليه ويظهر أسم كاتب الموضوع وعنوانه اإللكتروني ومرفقات 
الموضوع وتاريخ كتابته، كما يمكن إرفاق أي ملف مع هذا الموضوع.غرفة الدردشة 

"Chat roomالطالب التواصل مع بعضهم في وقت. محتوى المقرر  ": يستطيع
"Course Documentsو الدليل اإلرشادي اإللكتروني ""Technical Support" 

للمحتوى: وفيها يضع المعلم المادة العلمية التي تشكل محتوى المقرر، ويحدد تسلسل 
الموضوعات التي سيدرسها الطالب ويعطى وصفًا مفصاًل لجميع مكونات المقرر 

" يوضح للمتعلم Tutorial" كما يحتوي على دليل تعليمي "Functionsاإللكتروني"
ديث طوة. أدوات التقويم: وفيها يقوم المعلم بتحطريقة استخدام المقرر التعليمي خطوة بخ

وتعديل االختبارات واالستبيانات التي صممها باستخدام آلية إعداد االختبارات. وسجل 
" وفيه يطلع الطالب على نتائجهم ودرجاتهم ويتابعون طريقة Grade Bookالدرجات "

 )80-77أ، ص. 20١٤نبيل جاد عزمي، (توزيع الدرجات على كل وحدة.
 أنماط التفاعل وأنشطة بيئات التعلم اإللكتروني :

أنماط رئيسية،  )8(تنقسم أنماط التفاعل بالبيئات اإللكترونية عبر اإلنترنت إلى 
 )9١-89، ص. 20١١وليد سالم الحلفاوي، (كما يلي :

تفاعل طالب مع طالب: يساعد على اكتشاف العديد من وجهات النظر واكتساب -١
 ية في التعليم عن طريق المشاركة في مجموعات التعلم.المهارات االجتماع
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تفاعل الطالب مع المعلم: يعتمد على مجموعة من األدوات التزامنية وغير التزامنية -2
 منها غرف النقاش كأداة تزامنية، والبريد اإللكتروني، ومنتدى النقاش.

 التعليم.تفاعل الطالب مع المحتوى: هو المكون الرئيسي دائمًا في عملية -3
تفاعل الطالب مع واجهة التفاعل: لوصول طالب إلى أي محتويات المقرر ويتيح -٤

 للطالب الوصول إلى المعلومات التي يرغبها. 
تفاعل المعلم مع واجهة التفاعل: إن المعلم يتفاعل مع واجهات تفاعل أكثر من تلك -5

تم من هات اإلدارية التي يالتي يتفاعل معها الطالب حيث يتفاعل المعلم مع معظم الواج
 خاللها إدارة أدوات ومحتويات النظام التعليمي اإللكتروني.

تفاعل المعلم مع المحتوى: من خالل مشاركة المعلم في إعداد وخلق المحتوى، -6
 ومشاركته في تصميم األنشطة ومع المحتوى من خالل مراقبته وتعديله للمحتوى.

لك التفاعل في حال مشاركة أكثر من معلم في تفاعل المعلم مع المعلم: يحدث ذ-7
 نفس النظام اإللكتروني.

تفاعل المحتوى مع المحتوى: تفاعل المحتوى مع المحتوى يعتبر نمطاً جديداً للتفاعل -8
داخل النظم اإللكترونية، وهي تعنى برمجة المحتوى للتفاعل أوتوماتيكيًا مع مصادر 

 توى باستمرار.معلومات أخرى، وهذا لدعم وتحديث المح
وهناك بعض الدراسات التي اختبرت بيئات التعلم اإللكترونية من عدة جوانب، 

( "استخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني 2006فقد هدفت دراسة يسري مصطفي السيد)
في تدريس وحدة الوراثة وأثرها في التحصيل األكاديمي وقلق اإلنترنت لدى طالبات 

رات" واوضحت نتائج الدراسة على فعالية تدريب الطالبات على االنتساب الموجه باإلما
استخدام اإلنترنت عبر بيئات التعلم اإللكتروني. وأظهرت نتائج دراسة سمية عبد اهلل 

( إلى تحديد المتطلبات التربوية والفنية للفصل االفتراضي، وقد 2009السمالوي )
 أهمها تفعيل أدوات االتصالوضحت الباحثة قائمة بتلك المتطلبات والتي كان من 

( إلى 20١١وأنماطه التعاونية والتشاركية، وهدفت دراسة تامر سمير عبد الجواد )
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التعرف على رضاء الطالب عن أساليب التفاعل والتواصل المقدمة ضمن بيئات التعلم 
من عينة المفحوصين أفادوا بأن هناك أدوات  %88،9اإللكترونية، وتوصلت إلى أن 

( "اتجاهات الطلبة نحو استخدام 20١١تاحة التفاعل، دراسة خالد قرواني )كافية إل
التواصل الفوري المتزامن وغير المتزامن في بيئة التعلم اإللكتروني في منطقة سلفيت 
التعليمية"، والتي أوصت بضرورة تدعيم بيئة التعلم اإللكتروني في منطقة سلفيت 

رة مراعاة ضعف البنية التحتية لخدمات التعليمية، جامعة القدس المفتوحة وضرو 
اإلنترنت والعمل على نشر ثقافة التعليم اإللكتروني، وتوصلت دراسة سارة 

"فعالية استخدام بعض إستراتيجيات التعلم التعاوني في بيئة شبكات )20١2(القاضي
الويب االجتماعية في التحصيل المعرفي وبقاء أثر التعلم في مادة العلوم لدى طالب 

لمرحلة اإلعدادية " إلى فعالية استخدام بعض إستراتيجيات التعلم التعاوني في بيئة ا
شبكات الويب ووصلت الدراسة إلى زيادة الدعم والدخول في المناقشات والحوارات بين 

 الطالب بما يضمن تقديم المساعدة والتوجيه بشكل أكبر لمجموعات الطالب. 
  : Cloud Computingمفهوم السحابة الكمبيوترية 
( السحابة الكمبيوترية بأنها "تشمل تقديم خدمات 20١2عرف محمد معوض )

استضافة على شبكة اإلنترنت. فالسحابة الكمبيوترية هي بنية تحتية تتيح إمكانية معالجة 
كميات هائلة من البيانات على خوادم السحابة. وهنا نقصد بسحابة اإلنترنت الجديد، 

الحواسيب أو الهواتف المحمولة على سبيل المثال الوصول للبيانات وعليه يمكن ألجهزة 
محمد عبد الحميد  (من أي مكان دون االقتران بجهاز معين أو حدود أو خالفه".

 .) ٤، ص. 20١2معوض،
علي أنها "أحد  )Vivek Kundra )20١١ويعرف السحابة الكمبيوترية "كوندرا" 
لكمبيوترية المرونة، حيث يتم فيها تقديم الموارد اتطبيقات اإلنترنت التي تتصف بالسرعة و 

كخدمات، وأتاح المستخدمين الوصول إليها عبر اإلنترنت، دون الحاجة إلى امتالك 
. وتعرف (p.5) المعرفة والخبرة أو حتى التحكم بالبنية التحتية التي تدعم هذه الخدمات"
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هزة األجهزة يمكن أن تكون أج بأنها مجموعة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر المترابطة، هذه
الكمبيوتر الشخصية أو خوادم الشبكة، وتخدم السحابة مجموعة من التطبيقات والبيانات 
المتاحة لمجموعة المستخدمين، والمسموح لهم بالدخول إلى هذه الملفات والتطبيقات من 

رئية لهم مأي جهاز عبر وصالت اإلنترنت والتي تكون التكنولوجيا والبنية التحتية غير 
، أوجافا HTTP ،HTML ،XMLسواء كانت تستند الخدمات السحابية على تكنولوجيا 

 (Miller, 2009, p.14)سكريبت أو أي تكنولوجيا أخرى. 
إمكانية  )20١3(وفي هذا الصدد أشارت دراسة إيناس محمد إبراهيم الشيتي 

م، إلى توافق معة القسياستخدام تقنية الحوسبة السحابية في التعليم اإللكتروني في جا
لدى عينة البحث في سهولة استخدام تطبيقات السحابة الكمبيوترية وتوافر العديد من 
مكانية استخدام أدوات االتصال والنشر، وأوصت  المزايا لها مثل التفاعل والتشارك وا 
إلى حث الطلبة إلى التعلم الذاتي من خالل بيئات التعلم اإللكتروني المستندة على 

لى توظيف هذه تقنية كإستراتيجية تعليم تتيح التعلم من خالل ال سحابة الكمبيوترية وا 
 ( إلى أن فكر20١3المشاركة والتعاون بين الطلبة. وأوضحت دراسة وفاء وآخرون  )

 ويتم علمي مقرر لكل إلكترونية محفظة إنشاء فكرة على يقوم السحابية المعرفة أوعية
القيام  في كبيرة قدرات ذات خوادم إمكانيات ستخداما تعني سحابة والتي على رفعه
 (5اإلنترنت. )ص.  خالل من الخدمات هذه وتتم المستخدم لصالح معينة بمهام

 شركات أن  (Cappos et al, 2009,p. 111) وآخرون كابوس وَذكرت دراسة
مما  السحابية، للحوسبة والبحثية التحتية البنية متزايد بشكل ُتمول وغيرها جوجل مثل

 إلى المستندة المصادر مع للعمل الالزمة المهارات اكتساب للطالب المهم من يجعل
 أن إلى (Thomas, 2011,p. 215- 220)توماس  السحابة. وأشارت دراسة

 ممارسة من المعلمين ُتمكن قوية مكان ومنصة كل في متاحة حاسوبية أداة السحابة
 وكوسيط افتراضية كوسيلة اتصال كبيرة انعكاسات لها أن كما والتعلم، التدريس أفكار

 الحوسبة تطبيقات أكثر ومن االجتماعي، للتفاعل قوية إمكانات ولديها تشاركي،
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 احتياجات تلبية للسحابة التربوية، فيمكن جوجل تطبيقات فائدة السحابية المجانية
 التحتية البنية على المحافظة تكاليف المستخدمين تكبد للمستخدمين، دون الحوسبة

 (GTSI Group, 2009, p. 8) األساسية.
 ترى جوجل أن هناك ستة خصائص رئيسية للسحابة الكمبيوترية وهى:

 تركز على المستخدم: فبمجرد ارتباطه بها تصبح محتويات السحابة من مستندات
 ورسائل وصور وتطبيقات ملكًا له.

حتاج ق يمكن التركيز على ما تترتكز على المهام: فبداًل من التركيز على التطبي
 فعله وكيف يقوم التطبيق بذلك بالنيابة عنك. 

 قوة السحابة الكمبيوترية: الرتباط المئات بل اآلالف من الكمبيوترات معًا في
 السحابة، والتي تخلق ثروة من القدرة الكمبيوترية.

سهلة الوصول : لتخزين البيانات على سحابة، تمكن المستخدم من الوصول 
 للمعلومات واستردادها على الفور من مستودعات متعددة.

 ذكية: تستخرج البيانات بطريقة ذكية ويتم تحليلها للوصول إلى المعلومات على
 السحابة.

 قابلة للبرمجة: لحماية البيانات وسالمتها يتم تكرار المعلومات المخزنة عند إغالق
عادة توزيعها تلقائيًا.  (Miller,2009, p14-15) كمبيوتر في السحابة وا 

 التعلم اإللكتروني التشاركي
محمد  (أكد عديد من الباحثين  خصائص التعلم اإللكتروني التشاركي:

على  ) Carnwell,R.,& Carson,A.,2007,P.15؛  268،ص.2003خميس،
 تميز التعلم اإللكتروني التشاركي بعديد من الخصائص، ويمكن إيجازها فيما يلي:

 التفاعلInteraction يتفاعل الطالب مع بعضهم البعض من خالل أدوات :
 التشارك اإللكترونية مما يؤدي إلى إزالة االنعزالية.
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 التكاملIntegration  تشارك الطالب واختالف آرائهم وخبراتهم وتشاركهم في :
 .تقديم المنتج النهائي وقيام المعلم بدور الوسيط يؤدي إلى تكامل العملية التعليمية

 االتصاليةCommunication  يتم التشارك من خالل أدوات تتوافر بها صفة :
التواصل واالتصال لتمكين الطالب من التشارك والتفاعل وتبادل المعلومات 

 والمناقشات.
 المساءلة الفرديةIndividual Accountability  يكون لكل فرد دورا في العمل :

إلى التقييم  م في النهاية تقييم فردي باإلضافةالتشاركي ويكون مسئول عن تنفيذه، ويت
 الجماعي.

 الثواب الجماعيGroup Reward  ال يتم مكافأة كل عضو على حدة بل يتم :
 مكافأة جميع األعضاء على المنتج النهائي.

 االعتماد المتبادل االيجابيPositive Interdependence  يمكن ألعضاء :
عضهم البعض إلنجاز مهمة، حيث أن االيجابية الفريق التشاركي االعتماد على ب

تؤدي إلى الترابط مما يؤدي إلى تعزيز عالقة عمل جيدة بين أعضاء المجموعة، 
 ومما ينعكس بدورة على تقييمهم الجماعي.

 Electronic collaborativeمفهوم بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني   
Learning Environment  ( بأنها " بيئة قائمة 2009حبيشي ): تعرفها داليا خيري

على بعض أدوات التعلم اإللكتروني التشاركي وهي: محررات الويب التشاركية، والتدوين 
حداث التفاعل االجتماعي والمشاركة  المرئي، وناقل األخبار لبناء المعارف الجديدة وا 

محمد الشطي (. يعرفها 5بين المتعلمين فيما يتعلق بمحتوى التدريب الميداني". )ص. 
( بأنها "االستخدام الحر لمجموعة من الخدمات واألدوات والتقنيات والبرمجيات 2007)

االجتماعية من قبل المتعلم والتي تمكنه من إدارة عملية تعليمه وبناء معارفه في سياق 
اجتماعي بتقديم وسائل للتواصل مع باقي المتعلمين لتبادل المعارف الفعالة". ويعرفها 
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بأنها "مجموعة األدوات وتكنولوجيات التعليم اإللكتروني التي تستخدم أدوات  الباحث
 لتقديم وسائل االتصال والمشاركة بالمتعلمين لتقديم خدمة تعليمية" 3،0الويب 

وتناولت العديد من الدراسات فعالية بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني من عدة 
ى أن بيئات التعلم التشاركى تساعد عل Justus (2005)جوانب، فقد أكدت دراسة 

على تنمية الشعور المجتمعي بين الدارسين، حيث أنها تدعم المتعلمين بأساليب تعلم 
فعالة تؤدى إلى تكوين معلومات وتعلم إيجابي في مجتمعات التعلم اإللكترونية، وتنمية 

وضوعات مالشعور المجتمعي بين الدارسين وتكوين رؤى جديدة لما يقومون بطرحه من 
وكذلك اتخاذ القرارات المناسبة بشأن حل المشكالت التي تواجههم. ودراسة 

(Janssen, J.,et al,2007)  عن اآلثار المترتبة على المساحات التشاركية من خالل
المناقشات على اإلنترنت والتي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من اإليجابية في األنشطة 

طالبًا مشاركًا في المدارس  ١١7على عدد من الطالب  التشاركية؛ من خالل التجربة
الثانوية بهولندا في الصف الحادي عشر وتم إجراء األنشطة التشاركية من خالل برنامج 
تشاركي عبر اإلنترنت من خالله يستطيع أعضاء المجموعات التجريبية االتصال 

( 20١0اض والى)والتشارك في مهام تشاركية خاصة بالدروس. ودراسة محمد فوزي ري
واستهدفت هذه الدراسة التحقق من فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم التشاركي 

في تنمية كفايات توظيف المعلمين لتكنولوجيات التعليم اإللكتروني في ” الويب” عبر
( "توظيف التعلم اإللكتروني التشاركي 20١2التدريس. ودراسة داليا خيري عمر حبيشي )

طوير التدريب الميداني لدى طالب شعبة إعداد معلم الحاسب اآللي بكليات التربية في ت
النوعية" وقد توصل البحث إلى قائمة باألهداف اإلجرائية الالزمة لتطوير المهارات 
التدريسية المقترحة للطالب معلمي الحاسب خالل التدريب الميداني من خالل بيئة 

 التعلم اإللكتروني.
( إلى "فعالية استخدام بعض 20١2سة عمرو محمد أحمد درويش )وتوصلت درا 

أنماط التعلم في بيئة الويب االجتماعية في تنمية مهارات حل المشكالت لدى طالب 
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تكنولوجيا التعليم بمرحلة الدراسات العليا واتجاهاتهم نحو التعلم عبر الشبكات" و فعالية 
د ات البحث عبر شبكة اإلنترنت و أنه قاستخدام نمط التعلم التشاركي في تنمية مهار 

ساعدت خصائص وطبيعة شبكة الويب االجتماعية المقترحة بتقديمها لألنشطة 
والمحتوى في صورة تفاعل اجتماعي وما لها من قدرة على دفع عملية التعلم وأوصت 
الدراسة ضرورة تدريب الطالب وأعضاء هيئات التدريس على استخدام شبكات الويب 

( "تطوير بيئة تعلم 20١2لم والتعليم. ودراسة محمد محمد رفعت البسيوني)في التع
إلكترونية في ضوء نظريات التعلم البنائية لتنمية مهارات البرمجة الكائنية لدى طالب 
معلمي الحاسب" حيث هدف البحث إلى تطوير بيئة تعلم إلكترونية في ضوء نظريات 

ليات ة الكائنية لدى الطالب معلمي الحاسب اآللي بكالتعلم البنائية لتنمية مهارات البرمجي
( إلى فاعلية نظام مقترح 20١3التربية النوعية. وتوصلت دراسة همت عطية قاسم السيد)

لبيئة تعلم تشاركي عبر اإلنترنت في تنمية مهارات حل المشكالت واالتجاهات نحو بيئة 
ت أفراد كتروني(، ومتوسط درجاالتعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم)بيئة التعليم اإلل

المجموعة التجريبية الثانية التي تستخدم )بيئة التعلم  اإللكتروني التشاركي( في درجات 
القياس البعدي لمقياس مهارات حل المشكالت لصالح "المجموعة التجريبية الثانية"، وقد 

تدريس  فيأوصت الدراسة باالهتمام باستخدام بيئات التعلم اإللكتروني التشاركي 
وهدفت دراسة ميسون أحمد ساري  .المقررات التعليمية لما لها من مميزات عديدة

"أثر إستراتيجيات التعليم التشاركي في تحسين االستيعاب القرائي لدى ) 20١3(العليمات
طلبة الصف التاسع األساسي في واتجاهاتهم نحوها" إلى  تقصي أثر إستراتيجية التعليم 

ن االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة التشاركي في تحسي
المفرق، ، واقترحت الدراسة االهتمام باستخدام بيئات التعلم اإللكتروني التشاركي في 

إلى التعرف على أثر ) 20١5(تدريس المقررات التعليمية. دراسة أمل إبراهيم حمادة
ة النشاط روني التشاركي وفقاً لمضامين نظرياختالف أنماط التشارك في بيئة التعلم اإللكت
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على تنمية التحصيل ومهارات الذكاء االجتماعي لدى طالب كلية التربية النوعية، 
 وقامت الباحثة بتصميم بيئة التعلم اإللكتروني التشاركي في ضوء نظرية النشاط.

 (عرفها أحمد حسنى متولي: Data Repositories مفهوم مستودعات البيانات 
بأنها "قاعدة بيانات متاحة على موقع إلكتروني على اإلنترنت تعمل على  ) 20١3

تاحتها واسترجاعها من خالل طرق البحث  تخزين عناصر التعلم المختلفة ، وحفظها وا 
 Ralphالمختلفة بالمستودع كما أنها تتطلب أنشاء حساب مخصص". كما عرفها راف  

ستجابة لقصور تقنية المعلومات في إيجاد ( "أن مستودعات البيانات تعد ا2002)
التكامل بين البيانات الموزعة في مختلف نظم العمليات والتي تستخدم في المنظمة، 
وتكوين بيئة مثالية يمكن من خاللها االستفادة من هذه البيانات في العمليات التحليلية 

احث مستودعات ويعرف الب(p2-3).ودعم القرارات في المستويات اإلدارية المختلفة
البيانات إجرائيًا بأنها" قواعد بيانات خاصة تتمثل وظيفتها في القيام بتجميع البيانات 
وتخزينها لخدمة جميع المستفيدين من هذه البيانات، حيث تتيح هذه المستودعات تخزين 
عادة وتبادل البيانات وتوصيفها وتصنيفها وفهرستها في مكان واحد، للوصول إلى  وا 

 "قرارات.
وتناولت دراسات متعددة بالبحث واالستقصاء موضوع مستودعات البيانات، فقد 

( "فعالية توظيف الشبكات االجتماعية 20١3توصلت دراسة أحمد حسنى متولي)
التعليمية لدعم مستودعات عناصر التعلم على جودة إنتاج البرامج الكمبيوترية للمعلمين" 

عناصر التعلم لمساعدة المعلمين في الحصول إلى الحاجة إلى أهمية توافر مستودعات 
على عناصر التعلم اإللكترونية وبسبب ارتفاع تكلفة إنتاج عناصر التعلم .وأوضحت 

" تصميم نموذج لتوظيف عناصر التعلم  )20١2(دراسة مروة عادل صديق حسان
المتاحة ضمن المستودعات المتخصصة في ضوء إستراتيجية إعادة االستخدام" واقع 

ودعات عناصر التعلم المتاحة عبر اإلنترنت وتوصلت نتائج الدراسة إلى فعالية مست
استخدام نموذج المقترح لمستودع الوحدات التعليمية عبر اإلنترنت على التحصيل 
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"نموذج مقترح لمستودع الوحدات  )20١١(المعرفي. دراسة سعد هنداوي سعد محمد 
ى ودة وأثره على بعض جوانب التعلم لدالتعليمية عبر اإلنترنت في ضوء معايير الج

طالب كلية التربية" وقد هدفت الدراسة إلى تحديد معايير الجودة لمستودعات الوحدات 
، والتي هدفت إلى تقييم )20١١(التعليمية عبر اإلنترنت، دراسة إيمان فوزي عمر 

ت امستودعات الرقمية المفتوحة على الويب، حيث قامت الدراسة بتحليل المستودع
مستودعًا وذلك بتحليلها  ١2الرقمية في مجال المكتبات والمعلومات والتي وصل عددها 

حيث هدفت الدراسة إلى  )20١١(لغوياً وجغرافياً وموضوعيًا. دراسة أحمد عبادة العربي 
 The cyper metrics labفحص خمسين مستودعًا وتحليلها وفقًا لترتيب مؤسسة 

وعيًا وزمنيًا وموضوعيًا وتحديد أساليب لبحث واالسترجاع وتوزيع محتوياتها عدديًا ون
والبرمجيات المستخدمة والسياسات المتبعة . دراسة أسامة محمد عطية خميس 

، والتي تهدف إلى التعريف بالكيانات الرقمية وأهميتها وأنواعها وأهدافها وبطرق )20١0(
يداع وتنظيم واسترجاع الكيانات الرقمية في المس كة تودعات الرقمية على شببناء وا 

 اإلنترنت.
 من خصائص مستودعات البيانات، ما يلي:

االستمرارية: يتم إضافة البيانات حسب الترتيب الزمني. كما يتم إرفاق كل .1
 معلومة بالتاريخ الذي تم إنشاؤها فيه.

: يتم تجميع البيانات وتنظيمها Subject-Orientedموجهة حسب الموضوع .2
وليس وفقاً للعمليات الوظيفية مثل: بيانات حول الطالب، التاريخ وفقا المواضيع 

الطبي لهم النفسي.... حيث تتكامل المواضيع المختلفة في هيكل واحد وبالتالي 
 ال توجد ازدواجية في المعلومات المشتركة.

: فالبيانات يتم تجميعها من Integratedتكامل البيانات في مستودع البيانات .3
 وبالتالي البد من تكاملها وتجانسها . أنظمة مختلفة
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البيانات في مستودع البيانات غير متغيرة : يتم تجميع البيانات من أنظمة .4
عطائها معنى موحد ومفهوم لدى  مختلفة وبالتالي البد من تكاملها وتجانسها وا 

 المستخدمين.
 مستودعات البيانات تساعد في اتخاذ القرار: القرار الجيد يقوم على جودة.5

المعلومات التي يستخدمها في صناعة القرار ومستودع البيانات يوفر للمستخدم 
 )9١2-9١١، ص. 20١2نجاح بولودان،(كم كبير ومتجدد من المعلومات. 

 ثانياا: مهارات إنتاج مستودعات البيانات: 
تقوم مهارات إنتاج مستودعات البيانات على محاور عدة تبدأ بمرحلة التخطيط 

وتنتهي بمرحلة التنفيذ واإلنتاج ويجب أن يراعى تحديد المهام المطلوب ثم التصميم 
إنجازها من قبل المتعلم، وتوضيح المهارات التي سيتم إنجازها وانتقائها وتحديد معيار 
ونموذج التصميم، ومن األبعاد الواجب توافرها عند إنتاج مستودعات للبيانات ذات 

االستخدام والوصول وأن يتوفر خدمات ومصادر مصداقية وتكون هادفة؛ أن تكون سهلة 
 إضافية داخل مستودع البيانات.

 خطوات بناء مستودعات البيانات:
إن مشروع بناء مستودع للبيانات في مؤسسة ما ليس أمرًا سهاًل، بل يتطلب فريق 
محترف في عملية تحليل األنظمة واألعمال، مع وجود مهارات تقنية محترفة في ذلك 

 (: 2.ص2008.هذه الخطوات كالتالي) بندر الخيالالفريق، و 
وهي قاعدة بيانات  Creating data preparation area. إنشاء مساحة للبيانات ١

ذات سعة تخزين عالية جدًا تقوم بتخزين كافة البيانات القادمة من أنظمة التشغيل 
البيانات، ويراعى  عالمختلفة لكي يتم تنقية وتعديل البيانات فيها قبل تحميلها في مستود

 فيها أن يكون تصميم قاعدة إعداد البيانات متوافقًا مع تصميم مستودع البيانات.
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وفيها ينشأ مستودع للبيانات  Creating data warehouse. بناء مستودع البيانات 2
والذي تحمل فيه بعد استخراجها وتنقيتها، وتصمم المستودعات دائما بحيث تسمح بوجود 

 ت أبعاد مختلفة.عالقات ذا
بحيث  Data marts. تجزئة مستودع البيانات إلى مجموعة من متاجر البيانات 3

يكون هناك بيانات خاصة باإلدارة المالية، وأخرى خاص بإدارة الموارد البشرية أو يكون 
 التقسيم مبنيًا على فروع المؤسسة.

 & Data extraction & cleansing. دمج وتنقية ونقل البيانات ٤
transformation  وفي هذه المرحلة يتم جلب البيانات من مصادرها المختلفة إلى

Data preparation area ونقوم بتحويلها من صورة إلى أخرى إذا تطلب األمر ،
ذلك، وفي أحيان كثيرة تدمج بعض البيانات مع بعضها البعض، أو نقوم بتعريف بيانات 

ة إلى تنقية البيانات غير الصحيحة وحذف جديدة لم تكن موجودة من قبل، باإلضاف
 الغير مهم منها.

 Loading data in data warehouse. تحميل البيانات في مستودع البيانات 5
إلى مستودع البيانات، ويتم  Data preparation areaوفي تلك المرحلة تحمل من 

 فيها اختبار البيانات.
نشاء تطبيقات نظم دعم اتخاذ القرار 6  OLAP & creating DSS. تحليل البيانات وا 

applications  وفي تلك المرحلة تنفذ التطبيقات الخاصة بعرض مستودع البيانات
وهذه التطبيقات تقوم  Processing systems online analyticalوتحليلها وتسمى 

اُ في م خوارزميات معقدة لتحليل البيانات، أيضبعرض البيانات بعدة أبعاد وتقوم باستخدا
 .Data mining toolsتلك المرحلة تستخدم أدوات التنقيب عن البيانات 

وحيث أن لبنة بناء مستودعات البيانات هي قواعد البيانات لذا فقد تم وضع قائمة 
رر قبمهارات إنتاج قواعد البيانات حيث قام الباحث باشتقاق قائمة المهارات من الم

مها إلى  يالخاص بالكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثاني الثانوي، وتم تقس
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وتم صياغة المهارات العامة التي ترسم الخطوط  )اإلنتاج  –التصميم  (مجالين رئيسيين 
ة قابلة رئيس مهاراتالعريضة للنتائج النهائية للتعلم، وتوصل الباحث إلى عشرة 

عية بعد تحليل الباحث للمقرر واإلطالع على األدبيات للمالحظة وللقياس بموضو 
 التالي: وكانت القائمة كوالمقررات المرتبطة به، 

 المهارات العامة إلنتاج قواعد البيانات
 ويتقن التعامل مع عناصرها. 20١3أواًل: أن يصمم ويخطط لقاعدة بيانات باستخدام أكسس
 .20١3ثانيًا: أن ينشئ قاعدة بيانات باستخدام برنامج أكسس 
 ثالثًا: أن ينشئ الجداول ويتقن التعامل مع عناصرها.

 رابعًا: أن يتقن التنسيق والتعامل مع خصائص الحقول.
 خامسًا: أن يتقن التنسيق والتعامل مع بيانات الجدول.

 سادسًا: أن ينشئ  العالقات بين الجداول.
 سابعًا: أن ينشئ  االستعالمات ويستخدم الدوال ويتقن التعامل معها.

 ثامنًا: أن ينشئ النماذج ويتقن التعامل مع عناصرها.
 تاسعًا: أن ينشئ التقارير ويتقن التعامل مع عناصرها.

 عاشرًا: أن يستخدم أدوات التحكم في واجهة التطبيق وسرية البيانات.
بمعايير إنتاج بيئة تعلم تشاركي قائمة على تطبيقات السحابة ثالثاا: إعداد قائمة 

 الكمبيوترية لتنمية مهارات إنتاج مستودعات البيانات
 يمكن إجمال أبرز تلك المعايير  معايير إنتاج بيئة التعلم اإللكترونية التشاركية:
 المتعلقة بالتعلم اإللكتروني بشكل عام فيما يلي:

 معاييرIMS ئتالف العالمي لنظام إدارة التعلموهو اختصار لال. 
 معاييرIEEE الصادرة عن معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات. 
 معاييرAICC  وهي معايير من عدة عناصر تتعلق بمعايير بناء المقررات

.اإللكترونية
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 معاييرDublin core  بعناصرها الخمسة عشر وأهدافها المتعلقة بتيسير الوصول
 Metadata.إلى المصادر عبر اإلنترنت وتعزيز تطوير البيانات الوصفية

 معاييرARIADNE  و هي مؤسسة غير ربحية تهتم بالمواصفات التقنية وخاصة
وتهدف إلى تبسيط المحتوى الرقمي و زيادة القابلية للفهم  Metadataفي مجال 

 .لمواءمة مع البيئة التعليميوا
 معايير سكورمSCORM  وهي اختصارSharable content object 

reference model  وهي ال تعد معايير بحد ذاتها ولكنها مجموعة من معايير
متعددة في حزمة واحدة تم تطويرها بواسطة الوكالة األمريكية للتدريب التابعة 

مريكية، وتعد معايير سكورم أبرز هذه المعايير لوزارة الدفاع من وزارة الدفاع األ
 وأكثرها شيوعًا.

من المعايير التي توافقت عليها معظم  Dublin coreوتعتبر معايير دبلن كور 
الدراسات واألدبيات وقد تبنى الباحث معايير دبلن كور كمرجع لمعايير إنتاج بيئة التعلم 

تخدمين لى التطوير للتيسير على المسالتشاركية السحابية وهى معايير مؤسسية تهدف إ
مكانية التشغيل البيني  للوصول إلى معلومات البحت عبر مواقع اإلنترنت المختلفة، وا 
لعناصر بيئة التعلم اإللكترونية على كافة األنظمة المختلفة، وتتألف هذه المعايير من 

 مواصفات لخمسة عشر مكون:
 العنوانtitle  التعلم االسم الذي أطلق على بيئة 
المنشئcreator الجهة المسئولة مبدئيا عن إنشاء بيئة التعلم 
 الموضوعsubject المجال الذي تتضمنه البيانات ببيئة التعلم 
 الوصفdescription وصف لمحتوى بيئة التعلم 
الناشرpublisher .الجهة المسئولة عن النشر واإلتاحة للمعلومات ببيئة التعلم 
 المساهمcontributor الجهة المسئولة عن تقديم المساهمة ودعم بيئة التعلم 
التاريخdate التواريخ المرتبطة بمراحل ودورة حياة البيانات بيئة التعلم 
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 النوعtype طبيعة ونوع المعلومات 
 التنسيقformat المظهر المادي الرقمي ببيئة التعلم 
 الهويةidentifier المرجع الواضح لمصدر ببيئة التعلم 
 المرجعsource مكان المصدر المأخوذ منه ببيئة التعلم 
 اللغةlanguage لغة المحتوى األدبي ببيئة التعلم 
 العالقةrelation اإلشارة إلى المرجع والمصادر المرتبط ببيئة التعلم 
 التغطيةcoverageحدود ونطاق بيئة التعلم 
 الحقوقrights .ملكية البيانات سواء لفرد أو مؤسسة 

األسس والمتطلبات عند تصميم بيئة تعلم تشاركي عبر الويب: حدد الباحث أدوات 
 التشارك السحابية ، طبقًا لألسس التالية:

 والتطبيقات والبرامج المساندة في بيئة التعلم  2.0استخدام أدوات الويب
األدوات لضبط عملية التعلم توظيف  التشاركية، ثم تحديد استخدامات هذه

خدمات السحابة التشاركية المختلفة لدعم إستراتيجيات التعلم المتمركز األدوات و 
 حول المتعلم.

 العمل على استخدام أنماط إستراتيجيات تعليمية جديدة تتناسب مع بيئات التعلم
التشاركية والتطبيقات والبرامج المساندة لها والعمل على استخدام األدوات 

 خصية.الش التعليمية داخل بيئات التعلم والخدمات المناسبة الداعمة للعملية
 استخدام األدوات المناسبة في عملية التقويم وفهم احتياجات المتعلمين لتحسين

 وزيادة تعلمهم عبر بيئات التعلم التشاركية . مهاراتهم
 أدوات تساعد في التواصل االجتماعي: خدمات تساعد في ربط األشخاص

لمعلومات، مثل استخدام خالصات ببعض لتبادل الخبرات وا بعضهم
 لتوصيف المصادر المختلفة .( Tagsواستخدام الوسوم)-( RSSالمواقع)
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 قلة تكاليف تصميم وتشغيل بيئة التعلم اإللكتروني وسهولة التعامل معها. والقدرة
 على تخزين المحتوي العلمي والرجوع إليه واستخدامه لمرات.

عداد التقارير حصول الطالب علي مهارات منهجية تت مثل في التنظيم الذاتي وا 
ومهارات الكتابة واالتصال وخلق فرص للطالب لالطالع على مصادر غير 

 المنهج التعليمي من خالل اإلنترنت .
 أبعاد بناء إستراتيجية التعلم اإللكتروني التشاركي:  
 البعد التربوي و التعليمي(Pedagogical)  طريقة -األهداف التعليمية –)الغايات

 بحار(.طريقة اإل-نوع الوسائط التعليمية –نوع أساليب التعلم -تنظيم المحتوى 
 البعد التكنولوجي(Technological) نات المكو  –)عمليات التخطيط للبنية التحتية

 المادية والبرامج(.
 بعد التقويم(Evaluation) .)أدوات تقويم األداء وعملية التعليم وبيئة التعلم( 
 اإلداريالبعد(Management)  العمليات اإلدارية وعمليات الصيانة والتشغيل(

 لبيئات التعلم(.
 بعد دعم المصادر(Resource Support)  مدى توافر الدعم المباشر(

 والمصادر المطلوبة لبيئة التعلم(.
 البعد األخالقي(Ethical)  ،القضايا القانونية مثل الخصوصية وحقوق الملكية(

 وانتحال شخصية الغير(.
الهدف العام هو الوصول إلى قائمة  تحديد الهدف العام من بناء قائمة المعايير:

بمجموعة من المعايير التربوية والفنية إلنتاج بيئة التعلم التشاركي القائمة على تطبيقات 
مهارات إنتاج مستودعات البيانات لطالب الصف الثاني السحابة الكمبيوترية لتنمية 

 الثانوي.
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قام الباحث بالرجوع إلى مجموعة من المصادر  تحديد مصادر اشتقاق قائمة المعايير:
كقاعدة لبناء قائمة معايير بيئة التعلم التشاركي القائمة على تطبيقات السحابة 

 الكمبيوترية، وهي:
لم ة التي اهتمت بتحديد مهارات إنتاج بيئات التعتحليل الدراسات والبحوث السابق

عامة وخاصة بيئات التعلم التشاركية منها، والالزمة لعملية تنمية مهارات إنتاج 
 مستودعات البيانات.

 االطالع على الكتب واألدبيات التربوية ذات الصلة بمهارات إنتاج بيئات التعلم
 التشاركية ومقررات المرحلة الثانوية.

ع على بعض المؤتمرات التي اهتمت بتنمية المهارات العملية.االطال 
 خبرة الباحث في مجال التدريس واستخدام برامج التصميم التعليمي ومجال التعليم

 اإللكتروني.
.خصائص طالب المرحلة الثانوية وخاصة الصف الثاني الثانوي 
 ،ودراسة( 5، ص. 20١3توصيات العديد من الدراسات كدراسة )وفاء وآخرون 

وآخرون  توت دراسة و  (Cappos et al, 2009,p. 111) وآخرون كابوس
(Tout et al,2009) وآخرون  هي ودراسة(He et al,2011) بانسال ودراسة 

(  (Al-Zoube, 2009ودراسة الزغبي  (Bansal et al,2012)وآخرون 
 في و اليمالى ( ودراسة آرfaith & kert, 2010ودراسة فاتح وكرت )

(، والتي  (R. Elumalai and V. Ramachandran, 2011اشاندران رام
أوصت جميعها بضرورة استخدام تطبيقات السحابة الكمبيوترية في تنمية المهارات 

 العملية المختلفة .
من خالل المصادر السابقة قام الباحث  إعداد الصورة المبدئية لقائمة المعايير:

بالتوصل لقائمة معايير إنتاج بيئة التعلم التشاركي القائمة على تطبيقات السحابة 
الكمبيوترية لتنمية مهارات إنتاج مستودعات البيانات لطالب المرحلة الثانوية، تمت 
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 أساسيًا اً صياغة المعايير في صورتها المبدئية في صورة عبارات تمثل كل منها شرط
ينبغي أن يتوفر لتوظيف بيئات التعلم التشاركي القائمة على تطبيقات السحابة 

 الكمبيوترية في التعليم.
اء تم عرض القائمة على بعض الخبر  عرض قائمة المعايير على الخبراء والمتخصصين:

والمتخصصين في مجال وقد قام السادة المحكمون بإضافة وتعديل وحذف بعض 
 والتوصل للقائمة في صورتها النهائية.المعايير 

وفي ضوء ما سبق توصل الباحث الى قائمة بمعايير إنتاج بيئة تعلم تشاركي قائمة 
على تطبيقات السحابة الكمبيوترية لتنمية مهارات إنتاج مستودعات البيانات لطالب 

 المرحلة الثانوية:
 ت السحابة الكمبيوتريةمعايير إنتاج بيئة التعلم التشاركي القائمة على تطبيقا

 مؤشرات األداء م
 المجال األول: المعايير التربوية والنفسية

المعيار األول: أن تتناسب الغايات واألهداف التعليمية مع إمكانيات بيئة التعلم التشاركي القائمة على تطبيقات السحابة 
 الكمبيوترية

 محددة بشكل واقعي وقابلة للقياس.توفر في بيئة التعلم التشاركي أهداف تعليمية  ١
 تتفق إمكانيات البيئة مع الغايات واألهداف التعليمية الموضوعة. 2
 توفر البيئة عرض الهدف العام واألهداف اإلجرائية للمادة التعليمية للمتعلمين. 3
 تصاغ األهداف بطريقة واضحة ومحددة يسهل فهمها. ٤
 ببيئة التعلم بغايات وتطلعات المتعلمين. ترتبط األهداف التعليمية المقدمة 5
 يضع المتعلم التوقعات من عملية التعلم في صورة نقاش مع المعلم وأقرانه من المتعلمين. 6

 المعيار الثاني: أن تراعي بيئة التعلم التشاركي خصائص الفئة المستهدفة
 .تناسب البيئة خصائص الفئة المستهدفة التابعة للمرحلة العمرية  7
 سهولة تشغيل البيئة والعمل عليها من قبل المتعلمين. 8
 قصر فترة التدريب على استخدام بيئة التعلم لجميع أنماط المتعلمين. 9
 تبني أساليب وأنماط تدريسية حديثة ومتنوعة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة والتوقعات المتعددة والمختلفة. ١0
 المتمركز حول المتعلم.تراعي البيئة دعم التعلم  ١١
 تعرض المادة التعليمية بشكل مناسب لخصائص المتعلمين. ١2
 تتيح البيئة تسلسل محتوى التعلم تسلساًل منطقيًا يثير دافعية المتعلم نحو التعلم. ١3

 المعيار الثالث: أن يراعي اختيار المحتوى التعليمي المناسب للبيئة والمرتبط باألهداف الموضوعة
 ترابط المحتوى التعليمي وتكامله. ١٤
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 المحتوى واضح ومفهوم وخالي من األخطاء اللغوية. ١5
 تراعي البيئة عرض المحتوى بشكل مثير لالهتمام. ١6
 توفر البيئة التقديم المتوازن والموضوعي للمعلومات. ١7
 تعرض البيئة المحتوى بما يناسب قدرات الطالب والخطو الذاتي. ١8
 البيئة أدوات لعرض أنشطة تعليمية تمكن الطالب من توليد أفكارهم وفهم المحتوى.تتيح  ١9
 توفر البيئة التكامل بين المحتوى المقدم وخبرات الطالب السابقة. 20
 توفر البيئة فرص متنوعة لتفاعل الطالب مع المحتوى ومع المعلم ومع الطالب بعضهم البعض. 2١
 لعرض المحتوى مثل الملفات الفيديو وملفات مسموعة وصور وفالشات توفر البيئة وسائط متعددة 22
 تشجع البيئة الطالب على تبادل األفكار وتوفير التغذية الراجعة ألعمالهم. 23
 تشجع البيئة الطالب على التفكير واإلبداع والمناقشة والمشاركة في التعلم. 2٤
 التعلم. توفر البيئة روابط أو مواقع أخرى لعرض محتوى 25
 المراجع والموسوعات.-توفير محركات البحث-الصحف اإللكترونية-إتاحة مصادر أخرى الكتب اإللكترونية 26

 المعيار الرابع: أن يتم اختيار طرق متنوعة لتقديم المحتوى إلثارة انتباه المتعلمين
 )محاضرات الفيديو...-المناقشة-العروض التقديمية (تنوع طرق عرض المحتوى  27
 أن تراعي البيئة عرض للعناويين شيق ومميز ذو روابط وشكل ثابت. 28
 استخدام الصور والرسوم المتحركة والرسوم البيانية كجزء أصيل عند تقديم المحتوى. 29
 الفرعية.تراعي البيئة التدرج من الموضوعات الرئيسية إلى الموضوعات  30
 تركز البيئة على تعلم المهارات القبلية األساسية قبل االنتقال إلى مهارات ومفاهيم جديدة. 3١
 تعرض البيئة المحتوى بطريقة تثير تفكير الطالب وتساعدهم على التفكير بأنواعه. 32
 والممارسةتركز البيئة على بناء المعرفة وليس سرد المعلومات وذلك من خالل التدريب  33
 تراعي البيئة في عرض المحتوى المرونة والتكامل بما يمكن المتعلمين من استخدامه بشكل متكامل في دروسهم. 3٤
 تراعي البيئة عرض المحتوى بطريقة تساعد الطالب على المناقشة لوجهات النظر المتعددة والتوصل إلى نتائج. 35
 مناسبة ومتنوعة وشاملة .توفر البيئة عرض أسئلة وتدريبات  36
 يكون هناك إستراتيجية واضحة ومحددة وثابتة لإلبحار داخل المحتوى. 37

 المعيار الخامس: أن يحدد إستراتيجية تنظيم المحتوى المناسب للفئة المستهدفة
 تراعي البيئة التنظيم في عرض المحتوى بطريقة تسلسلية تسهل استيعاب المتعلمين. 38
 البيئة تجزئة المادة العلمية وعرضها على أجزاء متتالية.توفر  39
 تتيح البيئة تقسيم وتوزيع المحتوى بشكل يسمح بدراسته على أوقات مختلفة. ٤0
 تراعى البيئة عند تنظيم المحتوى إعطاء المتعلمين الثقة بالنفس. ٤١
 مهارات الحل والتمكن منه.تقدم البيئة المعلومات وتعرضها بأسلوب متدرج يساعد على اكتساب  ٤2
 تراعي البيئة البناء التراكمي في تنظيم المحتوى. ٤3
 تحقق الموضوعات مبدأ تماسك الخبرة التعليمية واستمرارها. ٤٤
 توزيع البيئة للمحتوى بصورة تجعل كل أجزاءه تنال نفس االهتمام من المتعلم. ٤5
 الصعب.تعرض البيئة التدريبات متدرجة من السهل  ٤6
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 تحديد المسئوليات وأخالقيات العمل وعرضها بداخل بيئة التعلم. ٤7
 يدير المعلم المتعلمين كأفراد، حيث يقسمهم على مجموعات، ويقسم عليهم المهام التشاركية. ٤8
 تتيح البيئة ربط الخبرات السابقة بالخبرات الالحقة. ٤9

 ألهداف التعليمية:المعيار السادس: أن تتنوع األنشطة لما يحقق ا
 توفر البيئة أدوات لتصمم أنشطة تحقق أهداف التعلم. 50
 تشمل البيئة على أنشطة تعليمية بعد كل مهمة. 5١
 تنمى األنشطة مهارات التفكير المختلفة لدى المتعلمين. 52
 تثير األنشطة انتباه المتعلمين. 53
 إعطاء تقرير مفصل عن نشاطات المتعلمين. 5٤
 تسجيل وتحديث المعلومات عن مشاركات المتعلمين في األنشطة والمناقشات. 55
 يكون النشاط قصير ومحدد. 56
 تتدرج األنشطة من السهل للصعب ومن المحسوس إلى المجرد. 57
 يساعد النشاط على بناء المعرفة لدي المتعلمين. 58
مكانيات  59  البيئة.تشتق محتوى األنشطة من األهداف والمحتوى وا 
 توفر البيئة أنشطة لتطبيق المعارف والمهارات في مواقف جيدة. 60
 يحدد النشاط بوقت مناسب للدرس ككل. 6١
ثرائية مناسبة لمستوى المتعلمين. 62  تراعي البيئة نشاطات تحيل الطالب إلى معلومات عالجية وا 
 ك.تراعى البيئة ربط األنشطة بالمواقف الحياتية كلما أمكن ذل 63
 تتيح البيئة تقديم األنشطة لخبرات تعليمية متكاملة. 6٤
 تغطى األنشطة جميع جوانب المحتوى. 65
عطاء الفرصة لممارستها بشكل فعال. 66  مناسبة األنشطة المقدمة لوقت التنفيذ وا 
 تتيح البيئة الفرص لحل النشاط بطريقة متزامنة وغير متزامنة. 67
 إظهار آراء الطالب نحو مواضيع المحتوى المختلفة.تساعد األنشطة على  68
 توفر البيئة طريقة ومواعيد محددة لتسليم هذه األنشطة. 69
 تعرض البيئة درجة للطالب كتقييم للنشاط الذي تم انجازه مع توضيح تعليق عن هذه الدرجة في حالة الحاجة لذلك. 70

 التحكم التعليمي في المحتوى والبيئةالمعيار السابع: أن يتوافر في البيئة حرية 
 تتيح البيئة تنقل المتعلمين بحرية وسهولة الكتشاف بنية المحتوى. 7١
عادة تشغي -الصورة  -ة ) الصوت تتيح البيئة التحكم في عرض الوسائط المتعدد 72  لها.الفيديو.....( من حيث تشغيلها وا 
 عناصرها ومحتوياتها وكائناتها.توفر البيئة تحكم الطالب في االنتقال بين  73
 يراعى في البيئة ثبوت أساليب االنتقال ووضوحها. 7٤
 تتيح البيئة عرض مصادر التعلم اإللكترونية المتاحة عبر االنترنت. 75
 توفر المساعدة عند حدوث مشاكل . 76
 توفر البيئة تناسب العائد من التعليم مع الوقت المستغرق في عملية التعلم. 77
 تراعي البيئة أن تتناسب تكلفة الفنيات المستخدمة مع العائد التعليمي. 78
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 تتضمن البيئة عدد من األدوات المعينة للمتعلم. 79
 .E-profileتتضمن البيئة سجل خاص لكل طالب  80
 توفر دليل للتعامل مع محتويات البيئة. 8١

 وتغذية راجعة فورية تزيد من الدافع نحو التعلم: المعيار الثامن : أن تتيح البيئة عرض تقويم للطالب
 أتاحه تقييم المتعلمين لبيئة التعلم التشاركية. 82
 تعرض البيئة التقويم المبدئي لمعارف المتعلمين ومهاراتهم السابقة. 83
 تستخدم البيئة أساليب تقويم متنوعة وذلك لتحديد مدي تحقيق أهداف التعلم. 8٤
 أداء المتعلمين بطريقة تزامنية وغير تزامنية.تقييم البيئة  85
 تعرض البيئة التعليقات الخاصة بأداء المتعلمين بصورة منتظمة. 86
 تعرض البيئة انطباعات الطالب في تطوير محتوى التعلم. 87
 صياغة البيئة األسئلة بشكل واضح ومتدرج في مستوى الصعوبة. 88
 ...(.لقطة فيديو-مسموعة -الراجعة المناسبة لكل استجابة يعطيها الطالب) كلمة مكتوبةتوفر البيئة نوع التغذية  89
 تعرض البيئة التقويم متنوعًا. 90
 تحفز بيئة التعلم اإللكتروني الطالب للقيام باألنشطة والمهام المطلوبة. 9١
 يقدم تغذية راجعة حسب مستوى استجابة المتعلمين. 92
 لتقويم البنائي والتجميعي.يحدد عدد أسئلة ا 93
 تتيح البيئة تقديم عرض فوري للمتعلم لتعزيز استجابته. 9٤
 تنوع البيئة أساليب التغذية الراجعة. 95
 تتيح البيئة التعزيز عقب االستجابة مباشرة ولبيان صحتها. 96
 يقدم التعزيز واضح ومحدد المعاني ومألوف ومفهوم. 97
 راجعة تجاه مشاركة أعضاء المجموعة.يعطى الطالب تغذية  98
 يضمن المعلم مشاركة الطالب في األنشطة التشاركية على قدم المساواة. 99
 إعطاء تقرير مفصل بدرجات الطالب عند اإلجابة على األسئلة واألنشطة. ١00

 المجال الثاني: المعايير الفنية
 الستخدام وبسيطة ومتوازنةالمعيار التاسع: أن تتوفر واجهة للبيئة سهلة 

 .أن يوضح ببيئة التعلم التشاركي اإللكتروني كيفية االتصال بالمعلم  ١0١
 تتعامل البيئة مع اسم المتعلم ورقم سري للدخول. ١02
 تتسم واجهة البيئة بالبساطة والخلو من التعقيد. ١03
 وأدوات للتفاعل.تحتوى واجهة البيئة على طريقة االستخدام من أزرار  ١0٤
 تخبر البيئة بمتطلبات تشغيلها على جهازك الخاص. ١05
 أن يحدد ساعات لتقديم الدعم والمساعدة للطالب. ١06
 تظهر مشاهد البيئة بصورة واضحة . ١07
 تتيح البيئة بناء المحتوى الخاص بك وعرض. ١08
 تتيح البيئة البرمجة للمحتوى الخاص بك. ١09
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 البيئة وسيلة إلدارة أفعال وادوار المتعلمين.تتيح  ١١0
 تحافظ بيئة التعلم اإللكتروني على سرية بيانات الدخول لكل طالب. ١١١
 أن يختار المتعلم طريقة عرض المحتوى المناسبة لقدراته وخصائصه. ١١2
 تكون العناوين الرئيسية مختصرة ومعبرة. ١١3
 تدعم البيئة الوسائط المتعددة. ١١٤
 . (Blog- tack photo- Record video and audio)تتيح البيئة طرق التوثيق والحفظ ١١5
 توظيف إمكانيات البيئة لعرض المحتوى واألنشطة واالختبارات المحددة. ١١6
 توظيف كل مكان في بيئة التعلم. ١١7
 يتمكن الطالب من استخدام البيئة في التعلم. ١١8
 المحادثة بالنص والصوت والصورة. تتضمن البيئة اتصاالت ١١9
 تنظيم االتصال بين المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس. ١20
 تنظيم االتصال بين المتعلمين بعضهم البعض. ١2١
 تنظيم المناقشات بين المتعلمين من بعد. ١22
 تتضمن البيئة خرائط تسهل االنتقال. ١23
 المعلومات حول موضوع التعلم.تتضمن البيئة البحث الوظيفي الستكشاف  ١2٤
 تنظيم الحركة بين مناطق التعلم بشكل واضحة ومحدد. ١25
 تتيح البيئة رفع الملفات والصور. ١26
 تتيح البيئة طرق مساعدة المتعلمين وعرض أفكارهم وخططهم لحل المشكالت. ١27

 مع البيئة بسهولةالمعيار العاشر: أن يتمكن المتعلمين من المهارات األساسية للتعامل 
 إنشاء المتعلمين حساب في بيئة التعلم. ١28
 تسجيل المتعلمين في البيئة. ١29
 اختيار المتعلمين الشخصية الرمزية المسماة أفاتر والتعديل فيها. ١30
 يتمكن المتعلمين من المشي والجلوس داخل البيئة. ١3١
 يتمكن المتعلمين من االنتقال داخل البيئة. ١32
 يتمكن المتعلمين من وظائف الصوت. ١33
 استخدام أصوات وظيفية ومناسبة لتحقيق أهداف بيئة التعلم. ١3٤
 يتمكن المتعلمين من معرفة القوائم األساسية والمتقدمة. ١35
 يتمكن المتعلمين من معرفة االستخدامات األساسية للوحة المفاتيح. ١36
 المحادثة النصية والصوتية.يتمكن المتعلمين من إجراء  ١37
 .يتمكن المتعلمين من رسائل المحادثة  ١38
 يتمكن المتعلمين من تزويد البيئة بملفات الصوت ومقاطع الفيديو. ١39
 .profileيتمكن المتعلمين من إعداد صفحة شخصية  ١٤0
 يتمكن المتعلمين من تغيير كلمة السر وبيانات حسابهم. ١٤١
 مين من تحميل المواد التعليمية) ملفات الوسائط المتعددة(.يتمكن المتعل ١٤2
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 يتمكن المتعلمين من العرض ألعماله داخل البيئة. ١٤3
 يتمكن المتعلم من إدارة مجموعات المناقشة. ١٤٤
 يتمكن المتعلمين من تنفيذ مؤتمرات الفيديو. ١٤5

 المستمرة التي تجعل دور المتعلم الفعل: المعيار الحادي عشر: أن تتضمن البيئة التفاعالت التعليمية
 تحفز البيئة الطلب للمشاركة الفعالة في إحداث التعلم ١٤6
 تتطلب البيئة من المتعلم القيام بدور ايجابي وفعال للحصول على المعلومة ١٤7
 تتطلب البيئة من المتعلم استعمال أنشطة متعددة . ١٤8

تعديل خصائص  -نقل وتحريك الكائنات-تفاعل مختلفة بين المتعلم والمحتوى ) النقر بالفارة تتيح البيئة استخدام أنماط  ١٤9
 استخدام لوحة المفاتيح(. -الكائنات

 تضمن البيئة استمرار قيام المتعلم بأداء نشاطات مستمرة لتقليل فترات عدم التفاعل. ١50
 تتعامل البيئة مع الطالب من خالل حسابه . ١5١
 المعلم استفتاء عن موضوع التعلم يمكن للطلبة اإلجابة عليه. يقدم ١52
 يوفر المعلم تغذية راجعة في أوقات ثابتة. ١53
 أن يبلغ المعلم الطالب عند تسلم الواجبات. ١5٤
 تتعامل البيئة من خالل أسمة أو أي اسم يحدده المتعلم. ١55
 الطالب وعناوين بريدهم اإللكتروني ليتمكنوا من المراسلة فيما بينهم.تقدم بيئة التعلم اإللكتروني قائمة بأسماء  ١56
 تتيح البيئة البحث في المصادر التعليمية المختلفة. ١57
 المهام(.-التدريبات-تتيح البيئة تحكم المتعلم في تتابع عرض المحتوى) التطبيقات  ١58
 المهام والتدريبات والتعزيز والرجع. تتيح البيئة تحكم المتعلم في اختيار نوع وكم ومستوى ١59

 المعيار الثاني عشر: أن تتيح اإلبحار داخل البيئة وخارجه
 توفر البيئة طرق مختلفة لإلبحار. ١60
 توفر البيئة إبحارا سلسًا. ١6١
 تراعي البيئة وجود اتزان في كل من الوصالت الداخلية والخارجية. ١62
 توضح جميع أجزاءه وتتيح اإلبحار.تراعي البيئة وجود خريطة  ١63
 تراعي البيئة تالءم شكل الوصالت مع الهدف. ١6٤
 .إتاحة دليل إرشادي  ١65
 تتيح البيئة االنتقال إلى أي جزء فيه عن طريق وصالته. ١66
 إتاحة أدوات لتعديل تصميم الواجهة. ١67
 تراعي البيئة سهولة التجوال في جميع أجزاءه. ١68

 الثالث عشر: أن تتنوع الوسائط المتعددة داخل البيئة بما يحقق األهداف التعليميةالمعيار 
 النصوص المكتوبة

 تكتب النصوص بكلمات سهلة وبسيطة ومألوفة ومفهومة. ١69
 تكون الكلمات محددة المعنى، وغير قابلة للتأويل بأي معنى آخر. ١70
 كل منها حول مفهوم واحد أو فكرة واحدة.تكتب الكلمات في شكل فقرات منفصلة يدور  ١7١
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 ال يستخدم أكثر من ثالث حجوم للخطوط على الشاشة الواحدة واألفضل حجمان ١72
 تكون النصوص خالية من األخطاء اإلمالئية والنحو وعالمات الوقوف. ١73

 الصوت
 يتناسب الصوت مع الهدف الذي يستخدم من أجله. ١7٤
 ومعبر عن المعني بوضوح.يستخدم صوت طبيعي  ١75
يقاعه، لتسهيل الفهم وزيادة التأثير على المستمع. ١76  يراعى التغيير في نغمة الصوت وا 

 الصور والرسوم الثابتة والخطية
 تستخدم الصور والرسوم الثابتة والخطية تحقيق الوظيفة لها. ١77
 تكون جيدة من الناحية الفنية. ١78
 المتحركة في المواقف التي يتعذر استخدام الفيديو لها.تستخدم الرسوم  ١79
 يصاحب عرض الرسوم المتحركة تعليق صوتي لها. ١80
 تكون حركة الرسوم المتحركة واقعية. ١8١

 المعيار الرابع عشر: أن يشعر المتعلمون بالنغماس ضمن البيئة
 يتمكن الطالب من تحريك الكائنات ببيئة التعلم. ١82
 يتمكن المتعلم من التفاعل مع الكائنات ببيئة التعلم. ١83
عدادها ببيئة التعلم. ١8٤  يتمكن المتعلم من التحكم بالكائنات وا 
 يتمكن الطالب من التحكم في األشكال الهندسية. ١85
 يحرك المتعلم ألشكال الموجودة داخل البيئة بسهولة. ١86

 ة مادية مناسبةالمعيار الخامس عشر: أن تتيح البيئة تكلف
 تراعي البيئة عدم المغاالة في تكلفة استخدامه. ١87
 توفر البيئة طريقة آمنة لدفع القيمة المالية المطلوبة الستخدامه إذا تطلب األمر ذلك. ١88

 المعيار السادس عشر : أن تتيح بيئة التعلم الخصوصية وأمن البيانات
 القانونية ببيئة التعلم.تحديد سياسة ولوائح العمل والمسائل  ١89
 بيان الخدمات التى تقدمها بيئة التعلم. ١90
 تحديد المستخدمين وهيكلية اإلدارة ببيئة التعلم. ١9١
مكانيات الوصول ببيئة التعلم. ١92  تحديد صالحيات الدخول وا 
 توفر أدوات الضبط والمراقبة ببيئة التعلم. ١93
 المتعلمين .توفر الحياد التكنولوجي بين  ١9٤
 توفر الخصوصية للمتعلمين والموثوقية في الخدمات. ١95
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 قائمة المراجع
 أولا: المراجع العربية
(، تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت، 200٤كمال عبد الحميد زيتون)

 ، عالم الكتاب.القاهرة.2ط
 دار الكلمة، القاهرة.، منتوجات تكنولوجيا التعليم، )2003محمد عطية خميس )
، 2(، تكنولوجيا التعليم اإللكتروني، دار الفكر العربي، ط20١٤نبيل جاد عزمي )

 القاهرة.
، التعليم اإللكتروني تطبيقات مستحدثة، دار الفكر العربي، )20١١وليد سالم الحلفاوي )

 القاهرة.
تخدام تعليم: اس، التربية العلمية والبيئة وتكنولوجيا ال)2006يسري مصطفي السيد )

اإلنترنت والبريد اإللكتروني في تدريس وحدة الوراثة وأثرها في التحصيل األكاديمي وقلق 
 اإلنترنت لدى طالبات االنتساب الموجه باإلمارات، دار الكتاب الجامعي، العين.

 الرسائل:
فاعلية (، 20١2السعيد محمد عبد الرازق و محمد رفعت البسيونى وداليا خيري حبيشى )

لتطوير  2بيئة مقترحة للتعلم اإللكتروني التشاركى قائمة على بعض أدوات الويب 
بية كلية التر -التدريب الميداني لدى الطالب معلمي الحاسب اآللي. المجلة العلمية 

 .20١2. فبراير 52بالمنصورة. الصفحات 
صادر (، المستودعات الرقمية المفتوحة كمصدر من م20١١إيمان فوزي عمر، )

 االقتناء بالمكتبات البحثية، دراسة تحليلية، جامعة حلوان، رسالة دكتوراه.
)، فعالية توظيف الشبكات االجتماعية التعليمية لدعم 20١3أحمد حسني صالح متولي )

مستودعات عناصر التعلم على جودة إنتاج البرامج الكمبيوترية للمعلمين، بحث ماجستير 
 غير منشور، جامعة حلوان.
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(، الكيانات الرقمية، بناءها وتنظيمها واسترجاعها 20١0أسامة محمد عطية خميس )
في المستودعات الرقمية على شبكة اإلنترنت، نحو تصور مقترح، رسالة دكتوراه ،جامعة 

 المنوفية.
(، توظيف التعلم اإللكتروني التشاركي في تطوير 2009داليا خيري عمر حبيشى)
ب شعبة إعداد معلم الحاسب اآللي بكليات التربية النوعية، التدريب الميداني لدى طال

 رسالة ماجستير، جامعة المنصورة، كلية التربية النوعية.
)، فعالية استخدام بعض إستراتيجيات التعليم التعاوني 20١2سارة ظريف علي القاضي )

دة افي بيئة شبكات الويب االجتماعية في التحصيل المعرفي وبقاء أثر التعلم في م
 العلوم لدى طالب المرحلة اإلعدادية، بحث ماجستير غير منشور، جامعة حلوان.

(، نموذج مقترح لمستودع الوحدات التعليمية عبر 20١١سعد هنداوي سعد محمد )
اإلنترنت في ضوء معايير الجودة وأثره على بعض جوانب التعلم لدى طالب كلية 

 وان.التربية، بحث دكتوراه غير منشور، جامعة حل
(، أثر استخدام الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني 2008عبد اهلل يحيى حسن آل محيا )

E-learning 2.0  .على مهارات التعليم التعاوني لدى طالب كلية المعلمين في أبها
 رسالة دكتوراه. كلية التربية. جامعة أم القرى.

ماط التعلم في بيئة (، فاعلية استخدام بعض أن20١2عمرو محمد محمد أحمد درويش)
شبكات الويب االجتماعية في تنمية مهارات حل المشكالت لدى طالب تكنولوجيا التعليم 
بمرحلة الدراسات العليا واتجاهاتهم نحو التعلم عبر الشبكات، رسالة دكتوراه، جامعة 

 حلوان، كلية التربية،قسم تكنولوجيا التعليم.
نامج تدريبي قائم على التعلم التشاركي (، فعالية بر 20١0محمد فوزي رياض والى )

في تنمية كفايات توظيف المعلمين لتكنولوجيات التعليم اإللكتروني في ” الويب” عبر
 التدريس، رسالة دكتوراه. جامعة اإلسكندرية. كلية التربية.
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(، تصميم نموذج لتوظيف عناصر التعلم المتاحة 20١2مروة عادل صديق حسان )
تخصصة في ضوء إستراتيجية إعادة االستخدام، بحث ماجستير ضمن المستودعات الم

 غير منشور، جامعة حلوان.
(، فاعلية نظام مقترح لبيئة تعلم تشاركي عبر اإلنترنت في 20١3همت عطية قاسم )

تنمية مهارات حل المشكالت واالتجاهات نحو بيئة التعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم. 
 ية النوعية. جامعة عين شمس.رسالة ماجستير. كلية الترب

 الدوريات:
) ، الممارسة واألداء 20١3المؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد(

 م، الرياض، المملكة العربية السعودية.20١3فبراير7الى٤المنشود،
فهم ) ، طموح التقنية و 20١5المؤتمر الدولي الثالث للجمعية العمانية لتقنيات التعليم (

 ، مسقط. 20١5من مارس  2٤ -26المستحدثات التربوية،  الفترة من 
) ، التعلم اإللكتروني 20١5المؤتمر الدولي الخامس للتعليم اإللكتروني بجامعة البحرين(

 ،مملكة البحرين.20١5أكتوبر20-١8والعقل اإلنساني،الفترة من 
األكاديمية ودورها في  (، المستودعات الرقمية للمؤسسات20١١أحمد عبادة العربي )

عداد آلية إلنشاء مستودع رقمي للجامعات العربية ،ندوة  العملية التعليمية والبحثية وا 
التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية التحديات التطلعات ،جامعة طيبة، مجلة مكتبة 

 .١،ع١8الملك فهد الوطنية ،مج
لجامعة المنصورة: دراسة  (، المستودع الرقمي20١3أشرف منصور البسيوني رداد )

حالة للمستودع الرقمي بنظام المستقبل إلدارة المكتبات، المجلة العربية للدراسات 
 .20١3المعلوماتية العدد الثاني يناير

(. أثر اختالف أنماط التشارك في بيئة التعلم اإللكتروني 20١5أمل إبراهيم حمادة )
ماعي مية التحصيل ومهارات الذكاء االجتالتشاركي وفقاً لمضامين نظرية النشاط على تن
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لدى طالب كلية التربية النوعية. كتاب البحوث وأوراق العمل. مؤتمر كلية التربية.جامعة 
 .659-608م.ص 20١5إبريل  ١3-١2الباحة من 

(، المتطلباط التربوية والفنية للفصل االفتراضي في 2009سمية عبداهلل السمالوي )
 ماجيستير، كلية التربية، جامعة حلوان.البيئة المصرية، رسالة 

( ، الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في بيئة المكتبات، 20١2محمد عبد الحميد معوض )
المؤتمر السابع لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية. المعلوماتية والمعرفة. التغيرات 

 م.20١2سبتمبر  ١7 – ١5والتحديات في المجتمع المعرفي. الرياض 
)، تطوير بيئة تعلم إلكترونية في ضوء نظريات 20١2محمد محمد رفعت البسيوني )

التعلم البنائية لتنمية مهارات البرمجة الكائنية لدى طالب معلمي الحاسب، مجلة كلية 
 .20١2يناير-الجزء الثاني- 78العدد-جامعة المنصورة-التربية

التعليم التشاركي في تحسين )، أثر إستراتيجية 20١3ميسون أحمد ساري العليمات (
االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة المفرق واتجاهاتهم 
 نحوها، أطروحة للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة، كلية التربية جامعة اليرموك.
اء فوفاء عبد العزيز وحسن شريف. محمد عبد الهادي وكردى. سميرة عبد اهلل واليافي. و 

(، فاعلية أوعية المعرفة السحابية ودورها في دعم نظم التعليم 20١3عبد البديع )
اإللكتروني وتنمية البحث العلمي بالمملكة العربية السعودية، المؤتمر الدولي الثالث 

 للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، الرياض. 
 ثالثاا: المواقع
عوديين على ثورة الحوسبة السحابية. صحيفة (. أطالع التقنيين الس20١2االقتصادية )

م. متوفر  20١2. إبريل 67٤8االقتصادية. الرياض. المملكة العربية السعودية. ع 
 http.//www.aleqt.com/2012/04/02/article_642497.htmlعلى الرابط. 



 

575 

 هشام أحمد إسماعيل الصيادأ.    الكمبيوترية  معايير إنتاج بيئة تعلم تشاركية قائمة على تطبيقات السحابة

 (، المؤتمر الدولي للتعليم االلكتروني في20١2الجامعة المصرية للتعلم االلكتروني )
 :( متوفر على الرابط20١2يونيه  ١١-9الوطن العربي تحدياته وآفاق تطويره )

www.eelu.edu.eg 
)، إمكانية استخدام تقنية الحوسبة السحابية في 20١3إيناس محمد إبراهيم الشيتي )

التعليم اإللكتروني في جامعة القسيم، المؤتمر الدولي الثالث للتعليم والتعلم عن 
متوفر على الرابط: 20١5فبراير١ارة بتاريخ تم الزي 20١3بعد،

http://eli.elc.edu.sa/2013/eliarsession 
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