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الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة  في واقع استخدام مشرفي مادة 
  عملیات التقویم األصیل بالمملكة العربیة السعودیة

  شرف بن فرج بن شرف الشهراني
، المملكة العربیة جامعة بیشة، كلیة التربیة، تدریسالالمناهج وطرق قسم 

  .السعودیة
  com.gmail@ 1Sharaffaraj: البرید االلكتروني

  :ملخص البحث
ُّث الحالي إلى التعرف على واقع استخدام مشرفي مادة الریاضیات هدف البح

لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل بالمملكة العربیة السعودیة، 
ًمشرفا لمادة الریاضیات بالمملكة العربیة السعودیة، ) 192(وتكونت عینة البحث من 

مثلت أدوات هذا البحث في إعداد استبانة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وت
ٌّللتعرف على واقع استخدام مشرفي مادة الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في 

الكشف عن المعوقات التي تواجه مشرفي الریاضیات لتطبیقات عملیات التقویم األصیل، و
رتقاء بممارسة ُّالحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل، والتعرف على سبل اال

، وأشارت مشرفي الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل
كحد أعلى، ) 3.63(النتائج إلى أن المتوسطات الحسابیة للفقرات تراوحت ما بین 

كحد أدنى في المجال األول من االستبانة، كما أثبتت النتائج أن المتوسطات ) 2.07(و
كحد أدنى في المجال ) 2.02(كحد أعلى، و) 3.68( تراوحت ما بین الحسابیة للفقرات

الثاني، وفي المجال الثالث أثبتت النتائج أن المتوسطات الحسابیة للفقرات تراوحت ما بین 
كحد أدنى، وقد جاءت جمیع فقرات المجال بدرجة عالیة، ) 3.10(كحد أعلى، و) 4.46(

 . من التوصیات والمقترحاتوفي ضوء نتائج هذا البحث قدم الباحث عدد
 اإلشراف ، تطبیقات الحوسبة السحابیة مشرفي مادة الریاضیات،:الكلمات المفتاحیة

  . التقویم األصیل،التربوي
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The Status-quo of Mathematics Supervisors' Use of Cloud 
Computing Applications in the Authentic Evaluation 

Processes in the Kingdom of Saudi Arabia 
Sharaf bin Faraj bin Sharaf Al-Shahrany 
Curriculum and Instruction Department, Faculty of 
Education, Bisha University, Kingdom of Saudi Arabia 

com.gmail@ 1 Sharaffaraj:Email 
Abstract: 
The goal of the current research is to identify the reality of the use 
of mathematics supervisors for cloud computing applications in 
the processes of authentic evaluation in Saudi Arabia, and the 
research sample consisted of (192) supervisors of mathematics in 
Saudi Arabia, and the researcher used the descriptive analytical 
method, and the tools of this research was to prepare a 
questionnaire to identify the reality of the use of mathematics 
supervisors  For cloud computing applications in authentic 
evaluation processes, detecting the obstacles that math 
administrators face for cloud computing applications in authentic 
evaluation processes, and identifying ways to improve the practice 
of math supervisors for cloud computing applications in authentic 
evaluation processes, the results indicated that the averages of the 
vertebrae ranged from (3.63) to a maximum of (3.63) The results 
also showed that the average selections ranged from (3.68) to a 
minimum (2.02) in the second area, and in the third area the 
results showed that the averages of the paragraphs ranged from a 
maximum of (4.46) to (3.10) a minimum, and all the paragraphs of 
the field came in a high degree, and in the light of the results of 
this research the researcher made a number of recommendations 
and proposals. 
Keywords: mathematics supervisors, Cloud Computing 
Applications, Educational Supervision, Authentic Evaluation. 
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  :مقدمة
یعیش العالم الیوم في عصر التدفق المعرفي، وفي ظل هذه التطورات المتجددة 
یبرز دور التربیة والتعلیم، وتزداد الحاجة إلى إیجاد نظم وأسالیب جدیدة متجددة ومتطورة، 

تطویر العملیة اإلشرافیة والتأكید على أهمیة األدوار الذي یطلع به تركز على ضرورة 
ًالمشرف التربوي، سواء في مراكز صنع القرار التربوي أو في المدارس أو في داخل الغرفة 
الصفیة، من منطلق  أن عملیة اإلشراف التربوي هي إحدى العملیات األساسیة لإلدارة 

ألفكار اإلداریة الحدیثة، والتي تدخل في صمیم تطویر التربویة، التي تتماشى مع النظم وا
  . النظم التربویة وتحسینها

ًولتحقیق أهداف هذا النظام التعلیمي وتماشیا مع التطورات الحدیثة التي یشهدها 
العالم في مجال التعلیم كان البد من إحداث تطویر شامل في مجال تطبیقات تكنولوجیا 

 ومصادر تكنولوجیة، تسهم في رفع وتحسین كفاءة العملیة التعلیم، وما تشمله من أدوات
التعلیمیة، لهذا فإن من أبرز جوانب التطویر والتحدیث التي شهدها تطور النظام التعلیمي 
بالمملكة العربیة السعودیة إدخال العدید من التقنیات الحدیثة في مجال تكنولوجیا التعلیم 

 مراكز مصادر التعلم ومختبرات الحاسب اآللي بمدارس التعلیم األساسي من خالل إنشاء
بالمدارس وتزویدها بالعدید من مصادر المعلومات، واألدوات والوسائط واألجهزة التعلیمیة 
المتنوعة، باإلضافة إلى توفیر مواد وأجهزة ووسائل تعلیمیة حدیثة لمختلف المواد 

ٕفي تحسین واثراء المناخ ًالدراسیة؛ نظرا ألهمیة الحاسب اآللي وتكنولوجیا التعلیم 
التعلیمي، وتنفیذ إدارة الموقف التعلیمي باستخدام تكنولوجیا التعلیم بشكل یساعد المتعلم 
على اكتساب الخبرات التعلیمیة المتعددة، وتحقیق األهداف التربویة المنشودة، باإلضافة 

عدهم في تحسین إلى تزوید الطالب والمعلمین بالمهارات والخبرات التكنولوجیة التي تسا
  ).2010البوسعیدي، (وتسهیل عملیتي التعلیم والتعلم 

: وقد حظي التوجه نحو استخدام الحوسبة السحابیة تأیید عدد من النظریات منها
التعلم كنشاط بنائي اجتماعي یعتمد على "النظریة البنائیة االجتماعیة، والتي تنظر إلى 

 بهدف إنجاز مهام تعلیمیة محددة، كذلك قدمت التفاعل والتشارك االجتماعي بین األفراد،
ًالنظریة االتصالیة دعما متمیزا للتعلم عبر بیئة الحوسبة السحابیة یظهر في تبني  فكرة "ً

التشارك بین مجموعة من األفراد في تبادل المعارف، وتدفقها وتجددها باستمرار عبر بیئة 
، واللتین أشارتا إلى (Diana, Rim, 2013) ، ومما یؤكد على ذلك"الحوسبة السحابیة

أن استخدام تطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیة التعلیم بوصفها تقنیة وأسلوب في 
التعلم، لما لها من قدرة فائقة على تخرین البیانات ومعالجتها وحفظها واسترجاعها والبناء 

ات األشكال علیها ومن دقة متناهیة في تنظیم البناء العلمي، وخاصة الریاضي من رسوم
الهندسیة ومعالجة البیانات الحسابیة؛ فقد جاءت الحاجة المتزایدة إلى دعم بیئة تعلم أكثر 
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فاعلیة، تراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ، حینئذ وجد التربویون في تكنولوجیا الحاسب 
فقد اآللي الوسیلة المؤثرة في نمط تفكیر التلمیذ ونوعیة ودقة اكتساب المعرفة، وعلیه 

أصبح الحاسب اآللي وتطبیقات الحوسبة السحابیة وسیلة مساعدة في 
، وأنه تكنولوجیا تتمتع بشعبیة كبیرة (Computer Assisted Learning,CAL)التعلم

  .في أوساط الطالب، ویجب االستفادة منه
 & Cappos)، و )2014نجالء یس، (، و)2013 فؤاد، نهال(ِّوتوضح كل من 

Anderson, 2009) ،و)Thomas,2011(و  ،Changchit,2014)(  ،
، أن هناك عدد من المبررات واألسباب دفعت (Vinoth & Nirmala, 2015)و

المؤسسات التعلیمیة لتوظیف تطبیقات الحوسبة السحابیة في العملیة التعلیمیة ترجع إلى 
  : ما یلي

ا وتوظیفها في توافر العدید من أدوات وتطبیقات التواصل والتشارك التي یمكن إدماجه -
بیئات التعلم اإللكترونیة  للتغلب علي مشكالت التواصل والتشارك في النظم التعلیمیة 
ًالتقلیدیة من خالل إتاحتها كما كبیرا من التطبیقات والموارد المشتركة التي یستطیع  ً

  . كل أعضاء المؤسسة التعلیمیة استخدامها
فاعلیة تصمیم بیئات التعلم، التغلب على العدید من المشكالت التي تحد من  -

وتوظیفها في تحقیق األهداف التعلیمیة، وتجوید المخرج التعلیمي، التي من أهمها 
ًضعف البنى التحتیة الالزمة، لتوظیف التعلیم االفتراضي بالمؤسسات التعلیمیة، فضال 

  . عن قصور بعض الخدمات والتطبیقات التي تقدمها بعض أنظمة التعلیم االفتراضیة
ًستخدام الحوسبة السحابیة فرض واقعا تقنیا أكثر حریة على المتعلم، فأصبح بإمكان ا - ً

المتعلم البحث عن الكثیر من المصادر وعرض ومشاركة الكثیر من الملفات 
والتطبیقات مع زمالئه أو معلمیه، وفي بعض األحیان یكون لدى المتعلم نفس 

 .الصالحیات التي یتمتع بها المعلم
الیف المتطلبة، لتصمیم وبناء بیئات التعلم االفتراضي، وذلك من خالل تقدیم تقلیل التك -

العدید من التطبیقات المجانیة، وتقلیل عدد األجهزة الخاصة بالبنیة التحتیة، وتوفیر 
  .عدد العاملین في صیانة األجهزة والبرمجیات في المؤسسة

یة المطلوبة لتشغیل تطبیقات ال تمتلك غالبیة مؤسسات التعلیم الموارد والبنیة التحت -
ًالتعلیم اإللكتروني، وشراء اإلصدارات الحدیثة، والتي تتطور بشكل سریع جدا، لذلك 
فإن استخدام تنقیة الحوسبة السحابیة، وتوظیف تطبیقاتها في العملیة التعلیمیة، 

  .یساعد هذه المؤسسات على استخدام اإلصدارات الحدیثة من األجهزة والبرامج
الحوسبة السحابیة، وتسخیر تطبیقاتها وخدمتها في خدمة األهداف التعلمیة مرونة  -

في عدة مجاالت، منها تقدیم المحاضرات أو الحصص الدراسیة عن بعد، بحیث تكون 
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التي قد تكون على شكل إلكتروني أو تطبیق على (مرفوعة على السحابة االفتراضیة 
تكون متوافرة ومخزنة لالطالع علیها، ، بهذا )األجهزة الذكیة اللوحیة أو المتنقلة

  .ًوتصفحها بعیدا عن حواجز الوقت أو المكان
كما أن التوجه اآلن نحو استخدام مدى واسع من أدوات التقویم سواء عن طریق 

حیث إن التقویم الجید یجب أن یأخذ في االعتبار استخدام آلیات ، الحاسب اآللي أو غیره
ل المالحظة والمناقشة والمقابلة وملفات األعمال والتقویم متنوعة لقیاس أداء الطالب، تشم

الذاتي والواجبات المنزلیة ومقاییس االتجاهات التي تساعد على تقویم المتعلمین في كل 
  ).2002، الصراف(الجوانب 

أن التقویم األصیل من االتجاهات الحدیثة في ) 2010العمري وشحاده، (ویؤكد 
یات متنوعة مثل تقویم األداء، وتقویم ملف الطالب، حیث إن التقویم الذي تضمن استراتیج

هذه األسالیب تعد أكثر كفایة في تقویم المخرجات التعلیمیة التي بقیت خارج إمكانات 
ومجال ما تقیسه االختبارات التعلیمیة، حیث أصبح المعلمون في حاجة إلى أسالیب قادرة 

  .تلكها وفي مواقف حیاتیة حقیقیةعلى اختبار قدرة الطالب في المهارات التي یم
وتعد مادة الریاضیات من أهم المواد العلمیة األساسیة في العملیة التعلمیة 
والتعلیمیة، لما لها من عالقة وثیقة بشتى العلوم سواء العلمیة التطبیقیة أو اإلنسانیة 

قل النظریة، وفي كل حقل من حقول المعرفة، حیث تختلف الحاجة إلیها باختالف الح
العلمي ومجاالت تطبیقاته، ولكون الریاضیات من المواد المجردة التي یصعب في أحیان 
كثیرة تخیل ما وراء عملیاتها الحسابیة المجردة، فقد أصبح تدریس الریاضیات في العقدین 
األخیرین یعتمد بشكل كبیر على طرق التعلم البنائي واستخدام الحاسب اآللي لالستفادة 

وتمثیل كثیر من المفاهیم المجردة التي قد یصعب على المتعلم تلمسها منه في تقریب 
  ).2012إسحاق، (ًذاتیا 

أن الریاضیات بناء استداللي یبدأ من مقدمات ) (William, 2011ویضیف 
ًمسلم بصدقها وتشتق منها النتائج باستخدام قواعد منطقیة، وهذا یعد أساسا للتفكیر 

 التي تستخدم في الریاضیات تتمیز بالدقة واإلیجاز في المنطقي السلیم، كما أن اللغة
ًالتعبیر، وهذا یعد عامال مساعدا على وضوح األفكار التي تستخدم كمادة للتفكیر بمختلف  ً

  .أسالیبه، وتعمل على توجیهه في مسارات سلیمة
فالریاضیات ابتكار إنساني ارتبطت نشأتها بإشباع حاجات اإلنسان، وتقدیم 

الته، وهذا یؤكد على أن الریاضیات هي إحدى المجاالت المعرفیة المتمیزة الحلول لمشك
ٕبما لدیها من طبیعة معینة واسهامات كبیرة في تقدیم مجاالت المعرفة األخرى ویمكن 

 ):(Woodbury, 2000النظر إلى الریاضیات على أنها 
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  البیاناتطریقة في التفكیر والتنظیم والتركیب والتحلیل والتفسیر لمجموعة من.  
  مجموعة منظمة من المعارف تكون كل قضیة فیها نتیجة منطقیة لقضایا مبرهنة

أو فرضیات، وتتمیز مثل هذه القضایا باحتوائها على التعابیر غیر المعرفة 
  .والفرضیات والقواعد المنطقیة 

  فن إبداع العقل المفكر والریاضي المبدع، حیث تسهم في تنمیة القدرة على
  .تقدیر وتكوین المیول اإلیجابیة نحو حب العلم واالكتشاف واالبتكارالتذوق وال

  لغة العلوم حیث تستخدم الرموز والتعابیر المعرفیة بدقة، الشيء الذي یزید
  .مقدرتنا على نقل ما نعرف من أفكار إلى اآلخرین

ًووفقا لمعاییر مجلس معلمي الریاضیات بأسترالیا فقد تضمنت وثیقة منهج 
ٕ دور التكنولوجیا الرقمیة كأداة لتعلم الریاضیات، وان التكنولوجیا أمر ضروري الریاضیات

في مجال تعلیم وتعلم الریاضیات، بل وتؤثر على الریاضیات التي یتم تدریسها، ویعزز 
  ).2013نجوى المحمدي، (تعلم المواقف 

 وللحاسب اآللي وبرمجیاته استخدامات وتطبیقات متنوعة في معالجة معظم فروع
الریاضیات، حیث تضطلع البرمجیات بمهمة حل وتوضیح تمارین الریاضیات مهما كانت 
صعوبتها أو درجة تعقیدها، كما أن لبرمجیات الحاسب دور كبیر في التعامل مع 
اإلحصاءات المتنوعة، واكتساب المفاهیم المتنوعة، وتحسین الفهم للمفاهیم والحقائق 

ع معینة من المصفوفات وعرض للرسوم البیانیة والنظریات الریاضیة، ومعالجة أنوا
  ).    2010اللهیبي، (المتنوعة 

  :اإلحساس بمشكلة البحث
  :تم التوصل إلى مشكلة هذا البحث من خالل

  .نتائج الدراسات السابقة. 1
  :الخبرة الذاتیة للباحث وفیما یلي تفصیل ذلك. 2
جعة الدراسات التي بالنسبة لنتائج الدراسات السابقة قام الباحث بمرا. أ

  :اهتمت بتطبیقات الحوسبة السحابیة ومنها
وهدفت إلى قیاس فاعلیة برنامج قائم على تطبیقات ): 2015سید، (دراسة 

الحوسبة السحابیة في تنمیة مهارات التدریس التقني للریاضیات واالتجاه نحوها لدى 
من طالبات )  طالبة30 (الطالبات المعلمات بجامعة أم القرى، وتكونت عینة الدراسة من

شعبة الریاضیات، واستخدمت الدراسة المنهج التجریبي، تم توزیعهم بطریقة عشوائیة إلى 
) 20(طالبة، واألخرى ضابطة مكونة من) 20(مجموعتین، إحداهما تجریبیة مكونة من 
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طالبة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار المعارف الخاص بمهارات التدریس التقني 
ضیات، وبطاقة مالحظة للجانب األدائي لمهارات التدریس التقني للریاضیات، ومقیاس للریا

اتجاه نحو استخدام تطبیقات الحوسبة السحابیة في تدریس الریاضیات، وأشارت النتائج 
فاعلیة البرنامج القائم على الحوسبة السحابیة في تنمیة مهارات التدریس التقني في 

لدى الطالبات المعلمات بشعبة الریاضیات بالكلیة ) ي واألدائيالمعرف(الریاضیات بشقیها 
الجامعیة بالقنفذة، وتنمیة اتجاه إیجابي نحو استخدام الحوسبة السحابیة في تدریس 

  .الریاضیات لدى الطالبات المعلمات بشعبة الریاضیات
وهدفت إلى تقصي متطلبات استخدام تطبیقات ): 2017الشمري، (ودراسة 

سحابیة في تدریس الریاضیات، واتجاهات معلمي الریاضیات بالمرحلة الحوسبة ال
المتوسطة نحو استخدام الحوسبة السحابیة في تدریس الریاضیات في مدینة حائل 

ًمعلما، تم اختیارهم بطریقة ) 104(بالمملكة العربیة السعودیة، وتكونت عینة الدراسة من 
مثلت أدوات الدراسة في إعداد استبانة عشوائیة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وت

لذلك، وأشارت النتائج إلى أن تقدیرات المعلمین لمتطلبات استخدام الحوسبة السحابیة جاء 
بدرجة كبیرة، كما أشارت النتائج أن مستوى اتجاهات معلمي الریاضیات في المرحلة 

عام جاءت المتوسطة نحو استخدام الحوسبة السحابیة في تدریس الریاضیات بشكل 
  .بدرجة كبیرة

 STEMوهدفت إلى استخدام مدخل التكامل المعرفي ): 2018محمد، (ودراسة 
المدعم بتطبیقات الحوسبة السحابیة في تنمیة المهارات الحیاتیة المرتبطة بتعلیم 
الریاضیات والترابط الریاضي والمیل نحو الدراسة العلمیة لدى طالبات الصف الثاني 

طالبة، تم توزیعهم  بطریقة عشوائیة إلى ) 50(عینة الدراسة من المتوسط، وتكونت 
طالبة درست باستخدام مدخل التكامل ) 25(مجموعتین إحداهما تجریبیة مكونة من 

STEM طالبة درست بالطریقة المعتادة واستخدمت ) 25(، واألخرى ضابطة مكونة من
بار لقیاس الجانب العقلي الدراسة المنهج التجریبي، وتمثلت أدوات الدراسة في  اخت

للمهارات الحیاتیة ومقیاس لقیاس الجانب االجتماعي والشخصي للمهارات الحیاتیة 
واختبار للترابط الریاضي ومقیاس لقیاس میول الطالبات نحو الدراسة العلمیة، وأشارت 
النتائج  إلى تفوق طالبات المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام مدخل التكامل 

 المدعم بتطبیقات الحوسبة السحابیة على طالبات المجموعة الضابطة STEMعرفي الم
التي درست بالطریقة المعتادة في كل من المهارات الحیاتیة بجانبیها العقلي واالجتماعي 

 المدعم بتطبیقات الحوسبة STEMوالشخصي، كما یتصف مدخل التكامل المعرفي 
ت الحیاتیة والترابط الریاضي والمیل نحو الدراسة السحابیة بالفعالیة في تنمیة المهارا

  .العلمیة لدي طالبات المجموعة التجریبیة
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  :أما عن الدراسات التي اهتمت بالتقویم األصیل فمنها. ب
وهدفت إلى تحدید اتجاهات معلمي ): Organ Bekiroglue, 2009(دراسة 

العلوم والعوامل التي تؤثر الفیزیاء نحو استخدامهم ألسالیب التقویم األصیل في تدریس 
ًمعلما، واستخدمت الدراسة المنهج ) 110(على استجاباتهم، وتكونت عینة الدراسة من 

الوصفي، وتمثلت أدوات الدراسة في إعداد استبانة لذلك، وأظهرت النتائج أن المعلمین لهم 
  .توجه إیجابي نحو البنائیة، ولكن اهتمامهم بالتقویم األصیل أقل من المأمول

وهدفت إلى التعرف على مدى استخدام معلمي ): 2010أبو الحاج، (ودراسة 
) الثامن، والتاسع، والعاشر(ومعلمات اللغة اإلنجلیزیة في المرحلة األساسیة العلیا 

ألسالیب التقویم األصیل في المدارس الحكومیة، والمدارس الخاصة، والمدارس التابعة 
ًمعلما ومعلمة، ) 150(كونت عینة الدراسة من لوكالة الغوث في العاصمة عمان، وت

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت أدوات الدراسة في بطاقة مالحظة، وأشارت 
النتائج إلى أن درجة معرفة معلمي ومعلمات اللغة اإلنجلیزیة في المرحلة األساسیة العلیا 

امها ألسالیب التقویم األصیل ألسالیب التقویم األصیل كانت بدرجة متوسطة، ودرجة استخد
  . كانت بدرجة ضعیفة
ُّوهدفت إلى تعرف درجة ممارسة معلمي العلوم ):  2014الخالدي، (ودراسة 

الطبیعیة بالمرحلة المتوسطة لمهارات التقویم األصیل بمدینة الطائف، وتكونت عینة 
دوات الدراسة ًمعلما، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت أ) 105(الدراسة من 

في بطاقة مالحظة، وأشارت النتائج إلى ضعف درجة ممارسة معلمي العلوم الطبیعیة في 
 استخدام أدوات التقویم األصیل، –التخطیط (المرحلة المتوسطة في المهارات التالیة 

  ).متابعة نتائج التقویم األصیل
 یتضح أنها لم وبعد عرض الباحث للدراسات السابقة ومراجعة المكتبات السعودیة

 استخدام مشرفي مادة الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة  في عملیات تتناول واقع
  .التقویم األصیل بالمملكة العربیة السعودیة

الحظ قلة توظیف المشرفین التربویین لتطبیقات ومن خالل الخبرة الذاتیة للباحث . 2
 الرغم من توافرها لدیهم، وتوافر علىالحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل 

البرمجیات التعلیمیة المناسبة لتقویم األداء، وبعد عرض الباحث للدراسات والبحوث 
السابقة، ومراجعة المكتبات بالمملكة العربیة السعودیة اتضح أنها لم تتناول واقع استخدام 

یم األصیل، وهذا مشرفي مادة الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقو
  .مما یبرر الحاجة إلى البحث الحالي
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  :مشكلة البحث
َّمن خالل ما سبق یمكن تحدید مشكلة البحث في تعرف واقع استخدام مشرفي 
مادة الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل بالمملكة العربیة 

  .السعودیة
  :حثیة التالیةوینبثق من هذه المشكلة األسئلة الب

  :أسئلة البحث
 ما مدى ممارسة مشرفي مادة الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في علمیات -1

  التقویم األصیل؟
ما المعوقات التي تواجه مشرفي مادة الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في . 2

 عملیات التقویم األصیل ؟
لریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في ما سبل االرتقاء بممارسة مشرفي مادة ا. 3

  عملیات التقویم األصیل ؟
  :أهداف البحث

ُّالتعرف على واقع ممارسة مشرفي مادة الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في . 1
  .علمیات التقویم األصیل

الكشف عن المعوقات التي تواجه مشرفي مادة الریاضیات لتطبیقات الحوسبة . 2
  .ي عملیات التقویم األصیلالسحابیة ف

ُّالتعرف على سبل االرتقاء بممارسة مشرفي مادة الریاضیات لتطبیقات الحوسبة . 3
  .السحابیة في عملیات التقویم األصیل

  :أهمیة البحث
تزوید المكتبة العلمیة التربویة بدراسة أكادیمیة محورها استخدام الحوسبة السحابیة . 1

  .في العملیة التعلیمیة
نها تساعد أصحاب القرار في اتخاذ الوسائل المساعدة في مواجهة المعوقات التي أ. 2

 .تحد من استخدام تطبیقات الحوسبة السحابیة واالستفادة من تطبیقاتها المختلفة
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تزوید المتخصصون والقائمون على تطویر مناهج الریاضیات في المراحل التعلیمیة . 3
والمعوقات المرتبطة بالمشرفین والتي تحد من ، لتنظیمیةالمختلفة بأهم المعوقات المادیة وا

 . استخدام الحوسبة السحابیة في علمیة التقویم األصیل في مادة الریاضیات
تزوید المتخصصون والقائمون على تطویر مناهج الریاضیات بقائمة ألهم المقترحات . 4

بیة وتطبیقاتها التعلیمیة والحلول لمواجهة المعوقات التي تحد من استخدام الحوسبة السحا
   .في تدریس الریاضیات بفروعها المختلفة

 :حدود البحث
 عینة عشوائیة من مشرفي مادة الریاضیات بالمملكة العربیة :الحدود البشریة .1

  .السعودیة
  . تطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل: الحدود الموضوعیة .2
لبحث خالل الفصل الدراسي األول من العام تم تطبیق هذا ا: الحدود الزمانیة .3

  ).م2020 -ه1441(الدراسي 
ُّنظرا ألن هذا البحث یهدف إلى التعرف على واقع استخدام مشرفي : منهج البحث ً

الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل فقد استخدم الباحث 
  .المنهج الوصفي التحلیلي

ن مجتمع البحث من جمیع مشرفي مادة الریاضیات بالمملكة یتكو: مجتمع البحث
 -ه1441(العربیة السعودیة، وذلك خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

  ). م2020
ًمشرفا لمادة الریاضیات بالمملكة العربیة ) 192(شملت عینة البحث : عینة البحث

  .السعودیة
  : مصطلحات البحث
تجمع واسع من األجهزة والموارد :  "، بأنها)2018خمیس، (ا عرفه: الحوسبة السحابیة

الكمبیوتریة االفتراضیة الموحدة، القابلة للوصول الدائم تحت الطلب والتوزیع المتوازي للموارد عن 
طریق اإلنترنت، من خالل موردي الخدمة، توفر الموارد الكمبیوتریة وتقدم خدمات األجهزة 

ات، بشكل دینامیكي وبطریقة سریعة وسهلة االستخدام، على أساس والمنصات والبرامج والتطبیق
  ".الدفع عند االستخدام، في ضوء اتفاقیة مستوى الخدمة بین المورد والمستخدم
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مجموعة من التطبیقات والبرمجیات والخدمات التعلیمیة تشكل :  ًویعرفها الباحث اجرائیا بأنها
 المواد الكمبیوتریة االفتراضیة، والتي  یمكن استخدامها منظومة تقنیة خدمیة متكاملة، لتوفیر جمیع

واالستفادة منها في التغلب على ، وتوظیف تطبیقاتها وأدواتها في عملیات اإلشراف اإللكتروني
المشكالت التعلیمیة في عملیات المتابعة والتوجیه، لتحسین مخرجات وتطویر أداء المعلمین المهني 

  .واألكادیمي
ذلك النوع من التقویم الذي یطلب فیه : "، بأنه)2019المیهي، (عرفه : یلالتقویم األص  

من الطالب أداء مهام حیاتیة واقعیة وذات معنى وداللة، تظهر قدرته على إبداع نتاجات 
ُتحقق مستویات جودة معینة في ضوء المحكات التي یستند إلیها في الحكم على مستوى 

  ".جودة مثل هذه النتاجات
أسلوب یعطي من خالله الطالب أنشطة ومواقف تعلیمیة، : ًباحث إجرائیا بأنهویعرفه ال

َّویكلفون بأداء مهام وتكلیفات تتشابه إلى حد كبیر مع مواقف حیاتهم الیومیة، ویتم 
تقویمهم على األداء الفعلي والواقعي المرتبط بحیاتهم الواقعیة، ولیس مجرد استرجاع 

  .هممعلومات وحقائق منعزلة عن واقع
اإلشراف على معلمي مادة  مهمة إلیه توكل هم الذین:  مادة الریاضیاتومشرف

  .الریاضیات من خالل زیاراتهم الدوریة لهم في المدارس وعمل التقاریر االزمة لذلك
  :طار النظري للبحثاإل

  :مقدمة
 اسم الحوسبة السحابیة مصطلح حدیث تم تداوله مؤخرا وقد یستغرب البعض دیع
 عندما Cloud Computing" حوسبة الغمام " السحابة اإللكترونیة  أو " من اسم 

یسمع به ألول مرة یتبادر إلى ذهنه شكل سحابة في السماء، ولكن كیف یتعامل معها 
ٕفي الواقع األمر لیس كما یبدو وانما هذا المصطلح ! المستخدمون أو یخزنوا فیها بیاناتهم 
جمیع وتعدد فوائدها وهي تطلق على خدمة إلكترونیة جاء للتعبیر عن إتاحة هذه الخدمة لل

یتم فیها نقل المعالجة المركزیة لعملیات حاسوبیة إلى حواسیب أخرى ذات قدرات كبیرة 
للقیام بمهام معینة لصالح المستخدم خارج إطار حاسوبه سواء كان فردا أو شبكة كمبیوتر 

 .متى یشاء وأینما كان باستخدام شبكة اإلنترنت
م استعارة مصطلح السحابة للخروج من اإلطار الضیق الخاص بإتاحة وقد ت

البنیة التحتیة للتعلیم اإللكتروني في أماكن محدد لإلشارة إلى أن البنیة التحتیة في ظل 
السحب الحاسوبیة سوف تكون متاحة للجمیع ویمكن للجمیع أن یستظل بها أینما ذهب 

كرة السحابة الحاسوبیة تقوم على وجود ویحصل منها على كل الخدمات المطلوبة، فف
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مراكز خدمیة تزود كل المستخدمین المشتركین فیها بمواردها وخدماتها، وبحیث یستطیع 
كل المستخدمین الوصول إلى جمیع الخدمات والموارد دون أي قیود مرتبطة بطبیعة البنیة 

س الخدمات التحتیة من أجهزة وبرامج هذا مع التأكید على ضرورة الحصول على نف
  ).Pocatilu ، (2009المتاحة ألي فرد داخل السحابة
  :تعریف الحوسبة السحابیة

السحابة اإللكترونیة ) Carroll & Kop , 2011(یعرف كال من كوب وكارول 
مجموعة كبیرة من المصادر االفتراضیة سهلة الوصول واالستخدام والتي تتمثل في "بأنها 

تسمح باالستخدام األمثل للمصادر من قبل المتعلمین بنیة مادیة ومنصات عمل وبرامج 
  ".وتدعیم فكرة التعلم تحت الطلب

بدوره تعریفة أكثر ) NIST(في حین یوفر المعهد الوطني للمعاییر والتكنولوجیا 
الحوسبة السحابیة تعبر عن " وهو ) الحوسبة السحابیة(ًموضوعیة وتخصیصا لمصطلح 

حاجة وبصورة مالئمة إلى حزمة من الموارد نموذج یسمح بوصول الشبكة عند ال
والتي منها على سبیل المثال الشبكات، الخوادم، (والمصادر الحاسوبیة التشكیلیة 

ٕالتخزین، التطبیقات والخدمات والتي یمكن تمویلها واطالقها بسرعة مع أقل حیر لجهود 
  "اإلدارة المبذولة أو تفاعل ممولي الخدمة

نقل عملیة المعالجة من جهاز المستخدم إلى " ها بأن) 2011عطا، (وتعرفها 
أجهزة خادمة عبر اإلنترنت، وحفظ ملفات المستخدم هناك، لیستطیع الوصول إلیها من أي 
مكان وأي جهاز، ولتصبح البرامج مجرد خدمات، ولیصبح الحاسب اآللي للمستخدم مجرد 

تقنیات األوساط االفتراضیة ًواجهة أو نافذة رقمیة، وغالبا ما تستخدم األجهزة الخادمة 
 "للسماح لعدة مستخدمین باستخدام الخدمة ذاتها 

هي مصطلح یشیر إلى " فتعرف الحوسبة السحابیة ) ویكیبیدیا(أما عن الموسعة 
المصادر واألنظمة الحاسوبیة المتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطیع توفیر عدد 

ن التقید بالموارد المحلیة بهدف التیسیر على من خدمات الحاسب اآللي المتكاملة دو
المستخدم وتشمل تلك الموارد مساحة التخزین البیانات والنسخ االحتیاطي والمزامنة الذاتیة 
" كما تشمل قدرات معالجة برمجیة وجدولة للمهام ودفع البرید اإللكتروني والطباعة عن بعد

  . Wikipedia(ویكیبیدیا (
لتعریفات السابقة اتفقت بینها على وجود مكان افتراضي ویرى الباحث أن جمیع ا

كمنصة خارج إطار الحاسب اآللي یتم الوصول إلیها عن طریق اإلنترنت والذي هو عنصر 
أساسي للوصول إلى السحابة ویحتوي هذا المكان على مساحة تخزینیة باإلضافة ألنها 
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 خدمات توفر معالجة سریعة تحول البرامج والتقنیات الحاسوبیة من تقنیات منتجة إلى
عبر سلسلة من األجهزة والخوادم في مكان ما وبالتالي توفر على المستخدم المساحة 
التخزینیة وشراء البرامج وثمن الصیانة والتطویر وبالتالي ینصب تركیز المستخدم على 

  .استخدام هذه الخدمات فقط
ولوجیا رقمیة متطورة عبارة عن تكن: بأنها ِّویعرف الباحث الحوسبة السحابیة

تعمل على تحویل برامج تكنولوجیا المعلومات من منتجات إلى خدمات تساعد في تطویر 
العملیة التربویة وتسهیل عملیة التعلم عن طریق نقل المعالجة ومساحة التخزین وآلیة 

والتي هي جهاز خادم یتم الوصول إلیه عن  " cloud "التواصل إلى ما یسمى بالسحابة 
  . االنترنت من أي مكانطریق

  : مكونات الحوسبة السحابیة
مكونات الحوسبة السحابیة وتنقسم إلى ثالث ) 2014(یذكر شلتوت في مقاله 

  :أقسام هي
وهي أن تقوم باستخدام ): SaaS) Software as a service  التطبیقات كخدمات-1

د في مركز  موجوWordتطبیق معین مخزن على السحاب، على سبیل المثال برنامج 
بیانات وتتصل به عبر اإلنترنت وتقوم بالكتابة فیه والتعدیل واضافة بیانات ثم الحصول 
على المخرجات منه، وكل ذلك وانت على السحابة وجهازك فقط أداة االتصال، وال یمكن 
للمستخدم هنا التحكم بنظام التشغیل في السحابة وال یتحكم بالعتاد وال التوصیل الشبكي، 

 اعتبار یوتیوب ضمن هذا التصنیف، حیث إن مستعرض الفیدیو في الموقع بمثابة ویمكن
التطبیق المحمل على السحابة وبواسطته تستطیع الوصول إلى مقاطع الفیدیو الموجودة، 

  .لكنك ال تستطیع تغییر أي شيء في الموقع
استخدام السحابة ): PaaS Platform as a service: ( المنصات كخدمات-2 

نصة لوضع عدة تطبیقات علیها ویمكنك العمل علیها جمیعا كما یمكنك وضع نظام كم
ًتشغیل كامل أیضا ویكون هناك تكامل بین التطبیقات، فمثال تصمم شيء بالفوتوشوب ثم  ً
ٕیتم ادخاله لتطبیق آخر فیقوم بالتحریك واضافة المؤثرات فنحصل على مقطع فیدیو مع 

  .تتیح لك إضافة تطبیقات حسب الرغبةوهي منصة Google apps: صوت مثل
هنا نتعامل :  (Infrastructure as a service laaS): البنیة التحتیة كخدمات -3 

مع السحابة كبنیة تحتیة محدودة بقدرة معالجة معینة وحجم ذواكر ومساحة تخزین وعدد 
ك مثال فیمكن. مستخدمین معین، ولك مطلق الحریة باستخدامها بالطریقة التي تناسبك

تنصیب عدة نظم تشغیل وتركیب عدة تطبیقات على كل نظام وسماح لعدد معین من 
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المستخدمین بالدخول إلى كل نظام تشغیل االستخدام تطبیقاته دون السماح بالخلط بینهم 
)http://emag.mans.edu.eg.(   

م ویرى الباحث أن تنوع مكونات السحابة السابقة وتعدد خدماتها بإمكانه أن یخد
ًالعملیة التربویة بفاعلیة كبیرة جدا، حیث إن هذه المكونات توفر على المؤسسة التعلیمیة 
البنیة التحتیة لحوسبة التعلیم وكذلك التكلفة الباهظة إلنشاء السیرفرات الضخمة وشراء 
البرامج وتیسر إعداد المقررات اإللكترونیة بما یتوافق مع قدرات الطلبة اإللكترونیة،  وفي 

حوسبة تطبیقات مجانیة سهلة الوصول لها بشكل جماعي من عدة مستخدمین عبر ال
اإلنترنت وتقوم بالعدید من الخدمات التعلیمیة کتطبیقات جوجل التي أنشأت في سحابتها 

ًتطبیقات تعلیمیة عدیدة وأفردت لها قسما خاصا ً.  
  :ما یتطلبه استخدام الحوسبة السحابیة  
   .بجهاز حاسب آلي شخصي مناس• 
  ".ویندوز أو أي نظام آخر" نظام تشغیل یسمح باالتصال باإلنترنت • 
   .الذي یدعم تطبیقات سحابة جوجل" متصفح انترنت وبخاصة متصفح جوجل كروم• 
توفر االتصال بشبكة اإلنترنت بسرعة جیدة لتقلیل وقت التحمیل والتخزین وسرعة • 

  استخدام التطبیقات
  ".أي موقع یوفر خدمة السحابة اإللكترونیة"بیة مزود لخدمة الحوسبة السحا• 
ومن المهم هنا التذكیر أن توفر شبكة اإلنترنت عنصر أساسي الستخدام السحابة •  

اإللكترونیة وبغیره ال یمكن الوصول إلیها، لذا وجب على مؤسسات الدولة توفیر البنیة 
اإلمكان لالنتقال للحوسبة ٕالتحتیة وایصال خدمة اإلنترنت لكل مدینة وقریة ومؤسسة قدر 

  .السحابیة
  :خصائص الحوسبة السحابیة

 & Jatav , 2011(تمتاز الحوسبة السحابیة بعدة خصائص  یشیر لها  
(Goyal وكذلك (Sarna , 2010)وهي          :   

یمكن للمستخدم بسهولة وسرعة إعادة تقدیم موارد ومصادر : Agility سرعة الحركة - 
   .البنیة التحتیة

 ,Application Programming Interface)   وجهات تفاعل البرمجة التطبیقیة-
API)  
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تتیح هذه الواجهات للمستخدم التفاعل مع برمجیات السحابة بنفس الطریقة التي تسهل 
  .فیها وجهات المستخدم العادیة التفاعل بین البشر وأجهزة الحاسوب

بیة بانخفاض التكلفة بصورة كبیرة حیث یتمیز استخدام السحب الحاسو: Cost)(التكلفة  
ًدائما هناك طرف ثالث یقوم بتوفیر البنیة التحتیة التي تیسر على المتعلمین استخدام كل 

 .خدمات السحابة دون أي تكلفة
حیث ): (Device ani location independence استقاللیة الجهاز والموقع - 

ة من خالل مستعرض الویب العادي دون یتمكن للمستخدمین استخدام السحابة الحاسوبی
  .ارتباط ببرامج تشغیلیة معینة أو جهاز محدد للدخول أو موقع جغرافي قریب من السحابة

حیث یمكن تقاسم الموارد والخدمات عبر مجموعة : (Multitenant) تعدد االستخدام - 
دة كفاءة كبیرة من المستخدمین، وهو ما یسمح بمركز البنیة التحتیة للسحابة وزیا

   .السحابة الحاسوبیة وقت التحمیل
، في حال العمل من مواقع متعددة على نفس )(Reliabilityالموثوقیة أو االعتمادیة 

السحابة وحدوث مشكالت بموقع محدد من هذه المواقع فإن ذلك ال ینعكس على باقي 
  .مواقع السحابة أو یؤثر على كفاءتها

یعتمد استخدام السحابة على الخدمة عند الطلب وهو حیث : Scalability)( التدرجیة - 
ما یعني التدرج في توزیع الخدمات على المستخدمین دون وجود أحمال زائدة على موقع 

   .السحابة
تتصف البیانات المحفوظة على السحابة الحاسوبیة باألمن ویرجع ): (Security األمن -

  . من عملیة التحكم فیها والسیطرة علیهاذلك إلى مركزیة البیانات عبر السحابة مما یسهل
تتمیز عملیات صیانة السحب الحاسوبیة بالسهولة ): (Maintenance الصیانة - 

ٕوامكانیة التنفیذ، وذلك ألنها مرتبطة بجهاز الخادم الرئیس فقط والذي تعتمد علیه السحبة 
أجهزة في إدارة تطبیقاتها، وال تتطلب عملیة الصیانة إجراء أي عملیات على 

   .المستخدمین
یمكن قیاس جمیع موارد ومصادر السحابة ): Measurability( القابلیة للقیاس -

   .ًالحاسوبیة من خالل كل مستخدم وفقا ألساس یومي، اسبوعي، شهري وسنوي
  :ویضیف الباحث إلى تلك الخصائص عدة نقاط

ملفات منها واستخدام حیث تمكن المستخدم التخزین في السحابة واسترجاع ال:  اإلتاحة- 
  .تطبیقاتها في أي وقت ومن أي مكان
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ویتم فیها ربط األجهزة المختلفة كالحاسوب والهاتف الذكي بالسحابة ویتم :  المزامنة- 
  .العمل على السحابة ورفع الملفات بشكل مباشر من أي من األجهزة المرتبطة بالسحابة

لعمل على أي ملف في السحابة بإمكان عدد كبیر من المستخدمین ا: المشاركة - 
  .ومشاركته بینهم بشكل جماعي
 :ممیزات الحوسبة السحابیة

 2009(ًفي دراستها نقال عن بوكاتیلیو ) 2012: 559(زكي دراسة تذكر 
،Pocatilu (أن أهم ما یمیز السحب الحاسوبیة وتطبیقاتها ما یلي:   
 كما أنه ال توجد تكلفة مطلوبة ً التكلفة منخفضة جدا بل وفي كثیر من األحیان مجانیة،-

  .لترقیة وتحسین خصائص األجهزة المادیة من قبل المستخدم
 -  على سبیل المثال(Word) برنامج - یمكن استخدام كثیر من البرامج والخدمات - 

كما یمكن استخدام نفس البرنامج ) of - line(في وضع عدم االتصال باإلنترنت 
   ).on - line(كل تزامني في وضع االتصال باإلنترنت والمحتویات المحفوظة علیه بش

 کسر اإلطار الجامد للعالقة بین المستخدم وحاسبه الشخصي حیث یستطیع المستخدم - 
الوصول إلى معلوماته ووثائقه المحفوظة عبر السحابة الحاسوبیة عبر أي جهاز آخر 

  .غیر جهازه الشخصي
 بمتطلبات أجهزة لها مواصفات عادیة مثل  الوصول إلى الوثائق واستخدام البرامج- 

   .استخدام أجهزة الهواتف الجوالة
 عدم الحاجة إلى تنصیب برامج جدیدة لالستفادة من تطبیقات السحابة حیث البرامج -

  .متاحة عبر موقع السحابة وكل ما یحتاجه المستخدم هو فقط اتصال باإلنترنت
 جمیعها مخزنة على السحابة الحاسوبیة  الحفاظ على وثائق وملفات المستخدم حیث-  

  .وغیر معرضة للفقد ألي من األسباب التي قد تحدث للحواسیب الشخصیة
ویعتقد الباحث أن هذه الخصائص والممیزات تدفع بالتفكیر الجدي لالتجاه نحو  

في إطار التعلیم وتهیئة المناهج والمقررات " الحوسبة السحابیة"استخدام هذه الخدمة 
ها بحیث تتوافق معها وهو ما یعني نقلة نوعیة كبیرة في مجال التعلم اإللكتروني وتطویر

والتعلم عن بعد فال حدود هنا الزمان أو المكان في استخدام هذه الخدمة وما یمیزها أنها 
ًمتیسرة ألي مستخدم بمجرد أنه أنشأ حسابا على أحد المواقع التي تقدم هذه الخدمة، ومن 

   :تي تقدم خدمة السحابة اإللكترونیة كل منأمثلة المواقع ال
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   .Gmail , Yahoo , Hotmail): ( خدمات البرید االلكتروني-
  (Dropbox , Box , SkyDrive Google Drive).  خدمات التخزین السحابي-
  ).Photoshop Express) Google Docs:  التطبیقات السحابیة-
  .(Google Chrome OS):  أنظمة التشغیل السحابیة-

 :ودورها في العملیة التعلیمیة) (Google Driveتطبیقات سحابة جوجل 
 على الویب، Onlineوهو تطبیق مجاني مباشر : Google Drive محرك جوجل أو -

، یمكن من إنشاء المستندات على اختالف أنواعها، Googleمقدم من شركة جوجل 
ض التقدیمیة، والرسوم والتخطیطات، والجداول الممتدة، والنماذج واالستبیانات، والعرو

ویسمح هذا التطبیق للمستخدمین بإنشاء وتحریر الملفات عبر اإلنترنت، والتشارك في 
إنشائها مع مستخدمین آخرین في الوقت ذاته، ویمكن كذلك من حفظها بشكل مباشر 

ً، بشكل مجاني أیضا، ولهذا التطبیق استخدام كثیرة Google Driveعلى محرك جوجل
  .عدیدة في العملیة التعلیمیةو

 إمكانیة الدخول إلى عملك من أي مكان Google Driveوتتیح لك خدمة  
 وأجهزة الكمبیوتر العادیة وأجهزة الجوال وكذلك عبر الویب، لن Macوباستخدام أجهزة 

 أو جهاز الحاسوب العادي لمزامنة الملفات Mac على جهاز Driveیلزمك سوى تنزیل 
سوب على السحاب، وعند تحمیل ملف على أحد األجهزة، سیتم حفظ من جهاز الحا

 وعلى أجهزتك األخرى، وبذلك تصبح لدیك أحدث نسخة من Driveالتغییرات تلقائیا على 
  .الملفات أینما احتجت إلیها

 في Word Processorحیث یمكنك تطبیق معالجة النصوص :  محرر المستندات-
Google Docs ویمكنك التشارك مع اآلخرین . المستندات النصیة من إنشاء وتنسیق

  :إلنشاء مستند واحد في الوقت ذاته، باإلضافة إلى
 وتحویلها المستندات Microsoft Word المستندات المنشأة عن طریق Uploadرفع  

  .Googl Docsجوجل 
ر  إنشاء مستندات جدیدة وتمییزها وتنسیقها، وضبط هوامشها، وتباعد أسطرها، وتغیی- 

   .خطوطها، وألوانها
ً دعوة األشخاص اآلخرین للمشاركة في إنشاء مستنداتك، ویمكنك منحهم وصوال إلیها -

ٕبغرض التعدیل أو المشاهدة، واضافة التعلیقات، كما یمكنك مشاهدة مراجعات مستنداتك، 
  .والتراجع عن المراجعات األخیرة التي تمت علیها
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، Microsoft Word سطح المكتب في تنسیقات  وكذلك یمكنك تنزیل المستندات على-
  .Zip، كملفات مضغوطة HTML، أو PDF، أو RTF، أو Open Officeأو 

   . یمكنك ترجمة المستندات إلى لغات أخرى- 
 یمكنك إرسال الملفات بالبرید اإللكتروني إلى أشخاص آخرین مباشرة من داخل -

   .التطبیق
   :حوسبة السحابیةاالستخدامات التعلیمیة لتطبیقات ال 

  : في العملیة التعلیمیة فيGoogle Slidesیمكن استخدام شرائح جوجل 
 إنشاء عروض غنیة بالوسائط المتعددة، والتشارك في إنشاء العروض التي تمثل - 

  .مشاریع تعلیمیة
 Googleًیمكن أیضا لتطبیق مشغل جوجل   :Google Forms نماذج جوجل - 

Drive من إنشاء النماذج Forms أو االستبیانات اإللكترونیة، وتمكن من مشاركتها مع 
   .اآلخرین

  :فوائد تطبیق الحوسبة السحابیة في المؤسسات التعلیمیة
في دراستها فوائد لتطبیق السحابة في ) 2013: 10(الشیتي دراسة  تذكر 

  :المؤسسات التعلیمیة وهي
ن خالل السحابة دون الحاجة ِّ تمكن المستخدم من الدخول على ملفاته وتطبیقاته م- 

  .لتوفر التطبیق في جهاز المستخدم، بالتالي تقل المخاطر األمنیة وموارد األجهزة المطلوبة
 االستفادة من الخادمات الكبیرة جدا في إجراء العملیات المعقدة التي قد تتطلب أجهزة -

  .بمواصفات عالیة
 التي یحتاجها المستخدم، فكل ما یحتاجه ِّ توفر الكثیر من المال الالزم لشراء البرمجیات-

المستخدم هو جهاز حاسب آلي متصل بخط انترنت سریع وأن یكون متصل بأحد المواقع 
  .التي تقدم البرمجیات التي یحتاجها

 تقلیل التكالیف وذلك من خالل تقلیل عدد األجهزة الخاصة بالبنیة التحتیة، وتوفیر عدد -
  . والبرمجیات في المؤسسةالعاملین في صیانة األجهزة 

 تتضمن البنیة المعماریة الحالیة للحوسبة السحابیة توافر مراكز للبیانات والتي تكون - 
   .قادرة على تقدیم الخدمة للعمالء الموجودین على مستوى العالم ككل
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 ال تمتلك غالبیة مؤسسات التعلیم عن بعد الموارد والبنیة التحتیة المطلوبة لتشغیل -
ًات التعلیم اإللكتروني وشراء اإلصدارات الحدیثة والتي تتطور بشكل سریع جدا، لذلك تطبیق

 استخدام اإلصدارات - فإن استخدام تقنیة الحوسبة السحابیة یساعد هذه المؤسسات على 
تستخدم خدمات التعلیم اإللكتروني لمدة زمنیة محددة . الحدیثة من األجهزة والبرامج

  .ًفإن توفیر التكالیف مهم جدا) فصل دراسي –أسابیع، ربع سنویة (
 :تحدیات وعوائق استخدام الحوسبة السحابیة

الحوسبة السحابیة مثلها كأي مستحدث تكنولوجي جدید على الرغم من إیجابیتها 
وممیزاتها إال أنها تواجه تحدیات وعوائق تقف في طریق استخدامها في المؤسسات 

   ):2013شریف وآخرون،  (ئق ما تذكره المختلفة ومن هذه التحدیات والعوا
 العمل بالحوسبة السحابیة مرتبط باالتصال باإلنترنت ولو لم یكن هناك إنترنت فلن - 

  .یكون هناك أي اتصال ولن تستطیع أن تؤدي أعمالك
فلن تتمكن من ) dial upًمثال االتصال من خالل ( إذا كانت سرعة اإلنترنت منخفضة - 

   .بصورة جیدة ولن تنجز أعمالكالعمل على السحابة 
ً خصائص بعض التطبیقات قد تكون محدودة فمثال لو استخدمت برنامج بوربوینت -

ٕالخاص بجوجل وقارنت استخدامه وامكاناته بالبوربوینت الخاص بمیكروسوفت أوفیس 
والمحمل على جهازك الشخصي سیكون هناك فرق كبیر في الخصائص واإلمكانات 

  . استخدام البرنامج من على الحاسوب الشخصيللبرنامجین وتفضل
 السریة الخاصة بالمعلومات والملفات، وحمایة حقوق الملكیة الفكریة وهي من أحد - 

المشاكل التي تثیر مخاوف مستخدمي تلك الخدمات، فال یوجد ضمانات بعدم انتهاك 
  .حقوق الملكیة الفكریة للمستخدمین أو بعدم سریة المعلومات

على الملفات والمعلومات تؤكد الشركات التي تدیر السحاب أنها محفوظة وآمنه الحفاظ  -
من التلف ولكن إذا حدث تلف فكیف یمكن أن تستعید ملفاتك ولم یكن لدیك نسخ 

  .احتیاطي
وبالنظر إلى التحدیات والمعیقات السابقة یتفق الباحث مع الجمیع على أن أهم 

ة هو توفر خدمة اإلنترنت وبسرعة معقولة وهذا تحدي یواجه استخدام الحوسبة السحابی
یفرض تحدي كبیر أمام مؤسسات الدولة بالدرجة األولى ثم اإلدارات والمؤسسات التعلیمیة 

  .المختلفة بالدرجة الثانیة
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  :التقویم األصیل: ًثانیا
 :مقدمة

اط یعد تقویم تعلم الطالب من أهم مراحل العملیة التعلیمیة التعلمیة وأكثرها ارتب
بالتطور التربوي الذي تسعى إلیه الكثیر من األنظمة التربویة بفلسفتها المختلفة، فهو 
الوسیلة التي تمكن القائمین على عملیة التعلم والتعلیم من الحكم على فعالیتها من حیث 
النتاجات المطلوبة، ومدی مالءمتها لمستویات الطالب ونموهم وقدراتهم ومهاراتهم 

ً شك فیه أننا جمیعا نعیش نظام التقویم الحالي للمتعلم الذي یقتصر على المتعددة، مما ال
االمتحانات النهائیة، أو االختبارات والحكم علیه بالنجاح أو الرسوب، فالمتعلمون الذین 
ینجحون قد ینتقلون إلى صف أعلى، أما الذین یرسبون فقد یعیدون العام الدراسي نفسه 

  .دراسةمرة أخرى، أو یتوقفون عن ال
ولقد برزت الحاجة إلى التقویم األصیل كتوجه حدیث یعالج إشكالیات التقویم 
الحالیة في العملیة التعلیمیة التعلمیة، فالتقویم األصیل یقوم على أساس جعل التقویم 
ًجزءا أساسیا من عملیة التدریس والتعلیم، فهو یتطلب من المتعلم القیام بمهمات تثیر  ً

إلى المعرفة السابقة، واستخدام التعلیم الحالي عبر ممارسة مهارات تفكیره باالستناد 
مناسبة من أجل حل مشکالت واقعیة أو حقیقیة، وهذا من شأنه أن یجعل عملیة التقویم 
تتمثل بخبرات بنائیة تعلیمیة تحتم على الطالب استخدام مهارات تفكیر من أجل تحقیق 

ویدهم ومن حولها بالتغذیة الراجعة، مما یمكنهم أعلى مستویات الجودة في األداء، كما بتز
  ).Kerka ،1995(ومعلمیهم من تحدید الخطوات الالزمة لتحسین تعلیمهم 

 :تعریف التقویم التربوي
العملیة التي یقوم بها الفرد أو : "بأنه) 162: 2005(یعرفه الوكیل والمفتي 

التي یتضمنها المنهج وكذلك الجماعة لمعرفة مدى النجاح، أو الفشل في تحقیق األهداف 
نقاط القوة والضعف حتى یمكن البلوغ إلى تحقیق األهداف المنشودة وذلك في أفضل 

  "صورة ممكنة
عبارة عن عملیة تشخیص وعالج : "بأنه) 267: 2005(ویعرفه شبر وآخرون 

  ".ووقایة، وهو عملیة منظمة لتحدید مدى تحقق األهداف التربویة
عملیة مستمرة وشاملة وال تقف عند : "بأنه) 90: 2002(بینما یعرفه حبیب 

  ".ٕإعطاء درجة أو تقدیر وانما ترتبط بإصدار أحكام في ضوء أهداف أو معاییر محددة
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عملیة جمع وتحلیل المعلومات : "ومما سبق یعرف الباحث التقویم التربوي بأنه
  ". بةبطریقة منظمة للتعرف على مدى تحقق األهداف واتخاذ القرارات المناس

  :االتجاهات الحدیثة في التقویم
أن التوجهات الحدیثة في مجال التقویم التربوي دعت إلى ) 2007عالم، (ذكر 

ظهور نوع من التقویم یعرف بالتقویم األصیل، حیث یعد التقویم األصیل بجمیع أسالیبه 
ًتوجها جدیدا في الفكر التربوي، وتحوال جوهریا في الممارسات السائدة في  ً ً قیاس وتقویم ً

  .تحصیل المتعلمین وأدائهم في المراحل التعلیمیة المختلفة
ًوبالرجوع إلى أدبیات القیاس والتقویم التربوي نالحظ كثیرا من المصطلحات أو 

التقویم الواقعي أو البدیل، والتقویم القائم : المفاهیم المرادفة لمفهوم التقویم األصیل ومنها
ئي، والتقویم السیاقي، والتقویم الكیفي، والتقویم المبحثي، وتقویم على األداء، والتقویم البنا

الكفاءة، والتقویم المتوازن، والتقویم المتضمن في المنهج، والتقویم القائم على المنهج، 
  ).2009عالم ،(والتقویم المباشر، والتقویم الطبیعي، وغیر ذلك 

صیل ألنه أنه أعم ولقد استخدم الباحث في هذا البحث مصطلح التقویم األ
  .وأشمل من المصطلحات األخرى وهو األنسب لهذا البحث

  : تعریف التقویم األصیل
  :تتعدد التعریفات التي تناولت مفهوم التقویم األصیل، ومنها ما یلي

التقویم الذي یعتمد على االفتراض القائل : "بأنه) 306: 2008(ویعرفه الحریري 
ا بواسطة المتعلم، حیث تختلف تلك المعرفة من سیاق بأن المعرفة یتم تكوینها وبناؤه

  ".اآلخر
قیام الطلبة بأداء مهام مفیدة، وذات معنى : بأنه) 36: 2007(ویعرفه عالم 

وداللة، مماثلة ألنشطة التعلم، ولیس اختبارات تقلیدیة، وتتطلب مهارات تفكیر علیا، 
وتنسیق نطاق واسع من المعرفة، وتخبر الطلبة بقیمة األعمال الجیدة، وذلك بتحدید 

  .لى جودة هذه األعمالالمحكات التي یستند إلیها الحكم ع
نوع من التقویم یتطلب فیه من الطالب : "بأنه) Mueller،(2005 ویعرفه مولر 

أداء مهام حیاتیة واقعیة تبین قدرته على التطبیق الفاعل للمعارف والمهارات األساسیة، 
ًویتم تقسیم أو تقدیر أدائه على میزان وصفي أو كمي متدرج یبین نوعیة أدائه وفقا 

  ".ات أداء محددةلمستوی
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 أسلوب یعطي :ًوبناء على ما سبق؛ یعرف الباحث التقویم األصیل إجرائیا بأنه
َّمن خالله الطالب أنشطة ومواقف تعلیمیة، ویكلفون بأداء مهام وتكلیفات تتشابه إلى حد 
كبیر مع مواقف حیاتهم الیومیة، ویتم تقویمهم على األداء الفعلي والواقعي المرتبط 

  .لواقعیة، ولیس مجرد استرجاع معلومات وحقائق منعزلة عن واقعهمبحیاتهم ا
  :األسباب التي أدت إلى ظهور التقویم األصیل  

  ):2009عالم، (من أبرز األسباب التي أدت إلى ظهور التقویم األصیل ما یلي  
وغیره من التقاریر في الثمانینیات " A Nation at Risk" نشر تقریر أمة في خطر -

  .ة ثالثة من إصالحات التعلیم والتقویم على مستوى الوالیاتإلى موج
في أمریكا ) NCEST( رأت اللجنة القومیة للمستویات التربویة والعملیات االختباریة -

م أن التركیز في الماضي على الكفایات، أو اختبارات الحد األدنى للكفایات، 2000عام 
ار سلبیة، فكانت هناك رد فعل قوي من والتي تقتصر على الورقة، والقلم كانت لها آث

جانب المربین بضرورة التحول من التقویم المعتاد الذي یقدم صورة أحادیة البعد عن أداء 
الطالب باستخدام أسلوب تقویم واحد إلى التقویم األصیل الذي یقدم صورة متعددة األبعاد 

  .عن أداء الطالب؛ باستخدام أسالیب متنوعة
ن والمسؤولین اإلداریین وغیرهم ممن حاولوا إعادة تصمیم المناهج،  كثیر من المعلمی-

وتحسین عملیة التعلم، وجدوا أن االختبارات ال تعكس بدقة األهداف التربویة الجدیدة، 
فبزیادة استخدام االختبارات أصبحت النتائج المستمدة منها أكثر خطورة، نظرا ألن هذه 

ددة تؤثر في تحصیل الطالب، وتوجهاتهم، وفي أداء النتائج تستخدم في اتخاذ قرارات متع
المدارس، بل في النظام المدرسي، كما تبرز مشکالت متعددة لهذه االختبارات عندما 

  .یترتب علیها تأثیرات مهمة في مستقبل الطالب
ًتخوف أصحاب األعمال من افتقار الطالب الذین سوف ینضمون مستقبال إلى القوة  -

ایات المرجوة التي تؤهلهم للتنافس في االقتصاد العالمي المتسارع، كل العالمیة إلى الكف
ذلك أدى إلى ظهور حركة إصالح جدیدة تستند إلى التقویم األصیل یركز على التقویم 

 القائم على األداء
 :خصائص التقویم التربوي األصیل

، )2005البطش، (للتقویم التربوي األصیل خصائص یوجزها كل من 
   :فیما یلي) 2010، السعدوي(و
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ًعملیات التقویم األصیل تسیر جنبا إلى جنب مع عملیة التدریس والتعلم، : استمراري. 1
  .وهي متالزمة لكل نشاط یقوم به الطالب أو یشارك فیه

یقیس العملیات اإلجرائیة والمعرفیة التي یقوم بها الطالب إضافة إلى النتائج : شمولي. 2
  . الجوانب المعرفیة والوجدانیة والمهاریةًالنهائیة، كما یشمل أیضا

یفرض التقویم األصیل على كل من له صلة بتعلیم الطالب كالمعلم وولي : تعاوني. 3 
األمر والمشرف الطالبي ومدیر المدرسة أن یقوم كل بدوره ویستعین باآلخرین، لتحقیق 

  .النواتج التعلیمیة المنشودة
صیل بأقل تكلفة مادیة ممكنة، ویأتي ذلك من حسن تتم عملیة التقویم األ: اقتصادي. 4 

  .اختیار األداة المناسبة المستخدمة لقیاس النواتج بأقل وقت وجهد
إذ تمثل تحدید النواتج التعلیمیة المطلوبة للطالب خطوة محكمة بشكل دقیق، : علمي. 5 

ر من استخدام أدوات قیاس متنوعة محكمة ثبت صالحیتها لالستخدام وتحدد معایی
  .أداء علمیة متفق علیها یمكن االحتكام إلیها لمعرفة واقع تعلم الطالب

قوائم الرصد، وساللم التقدیر، والسجالت : یتم استخدام أدوات متعددة مثل: مرن. 6 
الوصفیة، وساللم التقدیر اللفظیة، وغیرها من األدوات، وكذلك تعدد المواقف التي 

. 7. ج التعلم المعرفیة والوجدانیة والمهاریةتستخدم فیها هذه األدوات لقیاس نوات
ٕیتم من خالل تدریب الطلبة على تقویم أنفسهم واتاحة حریة التفكیر لهم : دیمقراطي

لیتمكنوا من تحقیق نتاجات التعلم، وأن یكونوا مشاركین فاعلین في تحدید معاییر 
  .األداء المطلوبة

ٕمستخدمة النتائج نفسها، وان اختلف یعني أن تعطي أسس ومعاییر التقویم ال: عادل. 8 
  .زمان ومكان التطبیق أو اختلفت الجهة التي تقوم بعملیة التقویم

أي یركز على العملیات والنواتج ولیس على النواتج فقط، ویتطلب استخدام : ذو معني. 9
مهارات التفكیر العلیا كالتحلیل والتركیب والتقویم، ویقود إلى تطبیق األداء في مواقف 

  .یاتیة متجددةح
أي أنه یقوم المهام المعرفیة والمهاریة المعقدة كما هي في واقع الحیاة :  واقعي .10 

   .الفعلیة، بخالف التقویم التقلیدي الذي یعتمد أساسا على االختبارات التقلیدیة
التركیز على شمولیة التقویم وتكامله : ویضیف الباحث الخصائص التالیة منها

لتعلم، والتركیز على تنمیة قدرات المتعلم ومهاراته ولیس مجرد قیاس أداء لكافة مجاالت ا
  .الطالب، واالهتمام بالمتعلم وجعله محور العملیة التعلیمیة
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   :وظائف وأغراض التقویم التربوي األصیل
أهمها فیما ) 2009عالم، (هناك وظائف وأغراض عدیدة للتقویم األصیل یذكر 

  :یلي
توثیق هذا : قدم الطلبة نحو تحقیق المستوى أو التوقعات األكادیمیةمراقبة وتوثیق ت. 1 

التقدم أو النمو بطریقة منظمة، غیر أن نظام التقویم األصیل ال یركز كما هو الحال 
ٕفي التقویم التقلیدي على مراقبة حصیلة الطلبة من معرفة، وانما یهتم بنطاق من 

لى مستویات مرتفعة وواضحة یعمل الطالب ًالمهارات األكثر اتساعا وواقعیة، ویستند إ
   .ًجاهدا على تحقیقها

فالتقویم : تقدیم بیانات ومعلومات عن أداء الطلبة تؤثر في عملیة التعلیم والمناهج. 2
األصیل یقدم بیانات كمیة وكیفیة متنوعة، ومعلومات تفصیلیة عن أداء الطلبة، فهذه 

ًكثر واقعیة واكتما عن تحصیل الطلبة، البیانات والمعلومات المتنوعة تعطي صورة أ
ًوتعرف المهارات والمعارف، واإلجراءات، التي تتطلب مزیدا من االهتمام في عملیة 

  .التعلیم
ًیبدو أن المساءلة استنادا : المساءلة التربویة للمعلمین والمدارس حول أداء الطلبة. 3 

األصیل لم تغفل البیانات إلى المعلومات المستمدة من األسالیب المتنوعة للتقویم 
المستمدة من درجات االختبارات التحصیلیة التي تشتمل على مفردات االختیار من 
متعدد، حیث أن كلیهما یكمل اآلخر، من أجل تطبیق نظام رسمي للثواب والعقاب 

  .للمدارس التي ال تحقق نسبة معینة من المستویات أو التوقعات التي یتم تحدیدها
فهذه الشهادات ینبغي أن : ة شهادات تخرج توثق تحصیلهم ومهاراتهممنح الطلب. 4 

ٕتوثق مهارات الطالب وامكاناته، ولیس حصیلة ما اكتسبه من معلومات أو معارف، 
ًفاألداء الجید للطالب في األسالیب الجدیدة المتنوعة للتقویم ربما یعد شرطا ضروریا  ً

  .لمنحه شهادة التخرج
في قرب نهایة هذا القرن : د األكادیمي للمؤسسات التربویةاالعتراف أو االعتما. 5

ًأصبحت االعتمادیة تركز على نظام تقویم هذه المؤسسات استنادا إلى األداء، فتقویم 
المؤسسات التربویة من أجل االعتماد األكادیمي أصبح یعتمد على مقاییس متعددة 

  .األداء الطلبة
ًهناك عددا متزایدا من المربین یرون أن فقد أصبح : التقویم على نطاق واسع. 6  ً

االعتماد بدرجة أكبر على التقویم األصیل، وبخاصة صحائف أو ملفات األعمال، 
ًوغیرها من األسالیب التقویم القائمة على األداء بدال من اختبارات االختیار من متعدد 
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ید المدارس یمكن أن یسهم في زیادة صدق العملیات االختباریة، بحیث یمكن أن تستف
  .من نتائجها

  :أهداف التقویم األصیل
  :منها ما یأتي) 2001زیتون والبناء، (للتقویم األصیل أهداف عدیدة، ذكر  

  .اختبار مهارات التفكیر العلیا. 1 
   .إتاحة الفرصة للطالب ألن یقیموا أعمالهم بأنفسهم. 2
 هو موجود في االختبارات ًالتركیز على أبعاد متعددة للقیاس بدال من بعد واحد كما. 3

  .التقلیدیة
تنمیة قدرة المتعلم على االستجابة لمهام التعلم والمشكالت الحیاتیة ولیس مجرد . 4

   .ًاالختبار من بین عدة بدائل أو اختیارات تم تحدیدها مسبقا
  .تقویم المشاریع الجماعیة بصورة حقیقیة. 5
  . التعلمالدخول في جوهر التعلم لمساعدة الطالب على. 6 
  .ًاالعتماد على معیار واضح، وهذا یجعل رؤیة الطالب أكثر وضوحا. 7
  .السماح بتعددیة األحكام اإلنسانیة وتنوع احتماالتها. 8 
  . استخدام عینات من عمل الطالب، والتي یتم تجمیعها خالل فترة زمنیة. 9 

طالب حیث ویتضح مما سبق أن التقویم األصیل أدى إلى تغیر جوهري في دور ال
ًأصبح الطالب هو محور العملیة التعلیمیة، وجعله أكثر نشاطا وفاعلیة، باإلضافة إلى 
ًتغیر دور المعلم حیث أصبح موجا ومرشدا للطالب، وأن هذا النوع من التقویم یقیس  ً
مهارات التفكیر العلیا التي ال یقیسها التقویم التقلیدیة، ویقدم تغذیة راجعة للمعلم والطالب، 

   .یساعد في تحسین ونمو العملیة التعلیمیةف
  :أهمیة التقویم التربوي األصیل

جابر، (تكمن أهمیة التقویم األصیل وفوائده في نواحي كثیرة حیث أجملها كل من 
   :في نقاط وهي) Tsagari ،2004(، و )2007

 االختبار ًتغییر دور الطلبة في عملیة التقویم، فبدال من أن یكونوا مجیبین سلبیین عن. 1
ًفقط، یصبحوا مشاركین نشطین یمارسون أنشطة تكشف ما یستطیعون عمله بدال من 
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ًأن تبرز نواحي ضعفهم، وهذا التحول بالنسبة للطلبة كثیرا ما یؤدي إلى إنقاص قلق 
  .االختبار وزیادة تقدیر الذات

لطلبة، لكي تقدیم مهام وأعمال مشوقة وذات قیمة في الحیاة الفعلیة، تتحدى قدرات ا. 2
  .ًیطرحوا أسئلة ویصدروا أحكاما، ویبحثوا عن إمكانیات وبدائل

مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة مهما اختلفت أعمالهم، وقدراتهم العقلیة وخلفیاتهم . 3
  .الثقافیة واالجتماعیة

  .تكوین اتجاهات ایجابیة لدى الطلبة نحو التعلم والمعلم ونحو أنفسهم أیضأ. 4 
ار أدوار جدیدة للمعلمین، بحیث یكون دور المعلم مساعدة الطلبة على تحمل ابتك. 5

 . ًمسؤولیة تعلمهم، وعلى الطلبة عملیة تقویم أنفسهم ذاتیا
ًإعطاء اآلباء دورة أكثر نشاطا في عملیة التقویم، من خالل توفیر معلومات هادفة . 6 

وا إلى ما هو أبعد من وذات معنی عن مستوى الطلبة، وتشجع اآلباء على أن ینظر
  .تقدیرات االختبار والتقاریر، أو الشهادات المدرسیة في تقدیم إنجاز أبنائهم وتحصیلهم

  :متطلبات التقویم التربوي األصیل
مجموعة من متطلبات التقویم التربوي األصیل وهي ) 2009عالم، (یذكر 

  :كالتالي
  .ربط التقویم األصیل بمنظور مستقبلي لتعلم الطلبة. 1
  .ربط التقویم األصیل باألهداف التي تسعى المدرسة لتحقیقها.2 
  .إتاحة الفرص لجمیع األطراف المعنیة لتعرف أغراض التقویم األصیل. 3 
ًجعل التقویم األصیل واضحا ومفیدا في تقدیم معلومات واضحة عما یتعلمه الطلبة، . 4 ً

  .ومجاالت هذا التعلم
  .ً، فهذا التقویم یستغرق وقتا أطول من التقویم التقلیدي مراعاة توقیت التقویم األصیل-5
  . إتاحة الفرصة للمتعلمین واإلداریین لتعلم واستخدام أسالیب التقویم األصیل-6
 التحقق من نوعیة التقویم األصیل، والمراجعة المستمرة للتقویم األصیل وأسالیبه -7

  .ٕواجراءاته
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  :أسالیب وأدوات التقویم األصیل
ًسالیب وأدوات التقویم األصیل وتختلف تبعا الختالف المهام التي یراد تتعدد أ

 :فیما یلي) 2007زیتون، (تقویمها ویمكن تحدید أبرز هذه األدوات واألسالیب كما یذكرها 
التقــــــویم .3). البروتفولیــــــو(ملفــــــات األعمــــــال .2.  التقــــــویم القــــــائم علــــــى األداء. 1

تقـویم األداء . 6.  ویم األداء القـائم علـى المالحظـةتقـ. 5. تقـویم األقـران. 4      .الذاتي
  . تقویم األداء بخرائط المفاهیم. 7.  بالمقابالت

  :  أداة البحث
  استبانة عن واقع استخدام مشرفي الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في

  :عملیات التقویم األصیل
من ثالثة مجاالت استخدم الباحث االستبانة كأداة للبحث، وتكونت االستبانة 

تمثل المجاالت األساسیة لعملیة استخدام الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل، 
مدى ممارسة المشرفین لتطبیقات الحوسبة السحابیة عملیات التقویم : وهذه المجاالت هي

األصیل، والمعوقات التي تواجه مشرفي الریاضیات في سیاق ممارستهم لتطبیقات 
لسحابیة في عملیات التقویم األصیل، وسبل االرتقاء بممارسة المشرفین الحوسبة ا

التربویین في عملیة توظیف تطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل، وقد 
بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة تم بناء االستبانة 
 :المتخصصین حیث قام الباحث بما یليرأي عینة من  الدراسة واستطالع

  .تحدید المجاالت الرئیسیة التي شملتها االستبانة -
  .صیاغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال -
  .فقرة) 42(إعداد االستبانة في صورتها األولیة والتي شملت -
 .عرض االستبانة على مجموعة من المحكمین -
تعدیل وصیاغة بعض بعد إجراء التعدیالت التي أوصى بها المحكمون تم  -

فقرة موزعة ) 30(الفقرات، وقد بلـغ عدد فقرات االستبانة بعد صیاغتها النهائیة 
-عالیة(على ثالثة، حیث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج ثالثي 

  ). ضعیفة-متوسطة
وبذلك تنحصر درجات أفراد عینة الدراسة ما ) 3-2- 1(أعطیت األوزان التالیة  -

  ).90، 30(بـین
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 قام الباحث بتقنین فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدقها : صدق االستبانة
  :كالتالي

تم عرض االستبانة في صورتها األولیة على مجموعة مـن المحكمین : صدق المحكمین
في مجال المناهج وطرق التدریس وتقنیات التعلیم، حیث قاموا بإبداء آرائهم وملحوظاتهم 

الستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى كل مجال مـن مجـاالت االستبانة، حول مناسبة فقرات ا
وكذلك وضوح صیاغاتها اللغویة، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقـرات وتعدیل 

  . فقرة30بعضها اآلخر لیصبح عدد فقرات االستبانة 
بیـق جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالسـتبانة بتط: االتساق الداخلي

ًمشرفا لمادة الریاضیات، وذلك عن ) 40(االسـتبانة علـى عینـة استطالعیة مكونة من 
، وتم حـساب معامـل ارتباط بیرسون بین درجات كل )Google form(طریق نماذج جوجل

مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلیة لالستبانة وكذلك تم حساب معامل ارتباط 
فقرات االستبانة والدرجة الكلیة للمجـال الـذي تنتمي إلیه وذلك بیرسون بین كل فقرة من 

  ).SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي 
مدى ممارسة مشرفي : معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول) 1(جدول 

 :الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في التقویم مع الدرجة الكلیة للمجال
معامل  الفقرة م

 رتباطاال
مستوى 
 الداللة

یساهم مشرفي الریاضیات في تطویر وتحقیق أهداف التقویم  1
دالة عند  0.641 .األصیل في العملیة التعلیمیة

0.01 

یساهم مشرفي الریاضیات في توفیر بیئة مالئمة الستخدام  2
دالة عند  0.446 .تطبیقات الحوسبة السحابیة

0.01 

علمین والمعلمین على یساهم مشرفي الریاضیات في حث الم 3
دالة عند  0.847 .استخدام االختبارات اإللكترونیة في تقویم أداء الطالب

0.01 

یساهم مشرفي الریاضیات في تشجیع المعلمین والمعلمین  4
دالة عند  0.824 . على تنشیط مهارات استخدام تطبیقات الحوسبة السحابیة

0.01 

ین والمعلمین یساهم مشرفي الریاضیات في إكساب المعلم 5
دالة عند  0.745 .الثقة بأنفسهم في استخدام تطبیقات الحوسبة السحابیة

0.01 

یحرص مشرفي الریاضیات على تنسیق العمل مع المعلمین   6
دالة عند  0.501 .ًإلكترونیا

0.01 

یساهم مشرفي الریاضیات في مساعدة المعلمین على  7
دالة عند  0.547استخدام اكتشاف المشكالت التعلیمیة التي تواجهم في 

0.01 
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معامل  الفقرة م
 رتباطاال

مستوى 
 الداللة

 . الحاسوب ومساعدتهن في حلها

دالة عند  0.445 ًیساهم مشرفي الریاضیات في تقویم أداء المعلمین  إلكترونیا 8
0.01 

یحرص مشرفي الریاضیات على تنسیق العمل مع اإلدارة  9
دالة عند  0.647 .ًالمدرسیة وأولیاء األمور إلكترونیا

0.01 

ریاضیات على االهتمام بنواتج استخدام یحرص مشرفي ال 10
دالة عند  0.740 .الحاسوب وتقویمه

0.01 
، ر الجدولیة 0.393= 0.01وعند مستوى داللة  ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  0.304) = 05.0(وعند مستوى داللة ) 38(عند درجة حریة 
قات التي تواجه مشرفي المعو: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني) 2(جدول 

 :الریاضیات في سیاق ممارستهم لتطبیقات الحوسبة السحابیة مع الدرجة الكلیة للمجال
المعوقات التي تواجه مشرفي الریاضیات في ممارستهم  م

 لتطبیقات الحوسبة السحابیة
معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

عدم وجود مشرفین مدربین على تلك الممارسات  1
 0.01دالة عند  0.56 .یةاإللكترون

 0.01دالة عند  0.59 . ضعف العالقة بین المشرفین وبعض المعلمین  2
 0.01دالة عند  0.63 .عدم قدرة المشرف التربوي على إقناع المعلم بوجهة نظره 3

عدم االهتمام بالتأهیل والدورات التدریبیة الكافیة على  4
 0.01دالة عند  0.53 .ینتطبیقات الحوسبة السحابیة للمشرفین التربوی

 0.01دالة عند  0.59 .كثرة األعباء الملقاة على عاتق المشرفین التربویین 5

عدم استخدام المشرفین التربویین للتغذیة الراجعة  6
 0.01دالة عند  0.55 .اإللكترونیة مع المعلمین 

سلبیة بعض المعلمین وعدم التزامهم بتعلیمات المشرفین  7
 0.01دالة عند  0.63 .التربویین

 0.01دالة عند  0.57 .ضعف الحوافز المادیة والمعنویة للمشرفین التربویین 8

ّعدم وجود برامج تقویمیة فعالة لتطبیقات الحوسبة  9
 0.01دالة عند  0.56 .السحابیة داخل المدارس أو اإلدارات التعلیمیة

ام عدم اهتمام اإلدارة المدرسیة وأولیاء األمور بنواتج استخد 10
 0.01دالة عند  0.49 .تطبیقات الحوسبة السحابیة
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، ر الجدولیة 0.393= 0.01وعند مستوى داللة  ) 38(الجدولیة عند درجة حریة  ر
  0.304) = 05.0(وعند مستوى داللة ) 38(عند درجة حریة 

سبل االرتقاء بممارسة مشرفي : معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث) 3(جدول 
یاضیات الستخدام تطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل على الدرجة الر

  :الكلیة للمجال
من سبل االرتقاء بممارسة مشرفي الریاضیات لتطبیقات  م

 الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
دام تطبیقات توفیر التدریبات والممارسات الالزمة الستخ

الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل من أجل 
 .إتقانه وممارسته

دالة عند  0.38
0.01 

ٕتنسیق العمل بین المشرفین التربویین وادارة المدرسة  2
دالة عند  0.52 .وأولیاء األمور

0.01 

دالة عند  0.27 .تنسیق العمل بین مشرفي الریاضیات والمعلمین 3
0.01 

طة واضحة لتطبیق الحاسوب في عملیات وجود خ 4
دالة عند  0.55 .التقویم األصیل

0.01 

دالة عند  0.52 .تخفیف األعباء اإلداریة لدى المشرفین التربویین 5
0.01 

دالة عند  0.59 .االهتمام بنواتج استخدام الحاسوب وتقویمها 6
0.01 

التعاون بین مشرفي الریاضیات من خالل التواصل  7
دالة عند  0.55 .ًإلكترونیا

0.01 

دالة عند  0.37 .زیادة الحوافز المادیة لدى المشرفین التربویین 8
0.01 

9 
إعطاء الصالحیات الالزمة للمشرفین من أجل القیام 
بدورهن في استخدام تطبیقات الحوسبة السحابیة في 

 .عملیات التقویم األصیل
دالة عند  0.55

0.01 

 التربویة وورش العمل االهتمام باالجتماعات والنشرات 10
دالة عند  0.58 .وعقد الدورات التدریبیة على مهارات الحاسوب

0.01 
،  ر الجدولیة 0.393= 0.01وعند مستوى داللة  ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  0.304) = 05.0(وعند مستوى داللة ) 38(عند درجة حریة 
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لدرجة الكلیة للمجال الذي َّیتضح من الجدول السابق أن جمیع الفقرات ترتبط با
، وهذا یؤكد أن )0.01(ًتنتمـي لیه ترتبط ارتباطا ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من االتساق الداخلي، وللتحقق من صدق االتساق الداخلي 
الستبانة للمجاالت قام الباحث بحساب معامالت االرتبـاط بین درجة كل مجال من مجاالت ا

  .ِّیوضح ذلك) 4(والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال بالدرجة الكلیـة لالستبانة والجدول 
مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت ) 4(جدول رقم 

  :األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلیة

 المجال

مدى ممارسة 
مشرفي الریاضیات 
لتطبیقات الحوسبة 

لسحابیة في ا
عملیات التقویم 

 األصیل

المعوقات التي 
تواجه مشرفي 
الریاضیات في 

ممارستهم 
لتطبیقات الحوسبة 

السحابیة في 
عملیات التقویم 

 األصیل

سبل االرتقاء 
بممارسة 
مشرفي 

الریاضیات 
لتطبیقات 
الحوسبة 

السحابیة في 
عملیات التقویم 

 األصیل
مدى ممارسة مشرفي الریاضیات 

 الحوسبة السحابیة في لتطبیقات
 عملیات التقویم األصیل

1.00 - - 

المعوقات التي تواجه مشرفي 
الریاضیات في سیاق ممارستهم 
لتطبیقات الحوسبة السحابیة في 

 عملیات التقویم األصیل
0.44 1.00 - 

سبل االرتقاء بممارسة مشرفي 
الریاضیات لتطبیقات الحوسبة 
السحابیة في عملیات التقویم 

 ل األصی
0.55 0.45 1.00 

، ر الجدولیة 0.393= 0.01وعند مستوى داللة  ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.304) = 05.0(وعند مستوى داللة ) 38(عند درجة حریة 
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َّیتضح من الجدول السابق أن جمیع المجاالت ترتبط یبعضها البعض وبالدرجة 
وهذا یؤكد على أن ) 0.01(ند مستوى داللة ًالكلیـة لالستبانة ارتباطا ذو داللة إحصائیة ع

  .االسـتبانة تتمتـع بدرجة عالیة من الثبات واالتساق الداخلي
أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبیقها على : ثبات االستبانة

یة، وهما التجزئة النصف: أفـراد العینـة االستطالعیة من مشرفي مادة الریاضیات بطریقتین
  .ومعامل ألفا كرونباخ

تم استخدام درجات العینة االستطالعیة لحساب ثبات : طریقة التجزئة النصفیة
االستبانة بطریقة التجزئة النصفیة حیث احتسبت درجة النصف األول لكل مجال من 
مجاالت االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط 

ن ثم جرى تعدیل الطول باستخدام معادلة سبیرمان براون، والجدول التالي بین النصفی
  :یوضح ذلك

یوضح معامالت االرتباط بین نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك ) 5(جدول 
  :االستبانة ككل قبل التعدیل ومعامل الثبات بعد التعدیل

االرتباط قبل  عدد الفقرات المجاالت
 التعدیل

ات معامل الثب
 بعد التعدیل

مدى ممارسة مشرفي : المجال األول
الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في 

 .عملیات التقویم األصیل
10 0.903 0.906 

المعوقات التي تواجه مشرفي : المجال الثاني
الریاضیات في سیاق ممارستهم لتطبیقات 
الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم 

 .األصیل
10 0.932 0.941 

سبل االرتقاء بممارسة مشرفي : المجال الثالث
الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في 

 .عملیات التقویم األصیل
10 0.869 0.863 

 0.892 0.925 30 المجموع

  وهذا یدل على أن 0.892= َّیتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي
  .ت یطمئن الباحث في تطبیقها على عینة الدراسةاالسـتبانة تتمتع بدرجة عالیة من الثبا
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 استخدم الباحث طریقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طریقة :طریقة ألفا كرونباخ
ألفـا كرونبـاخ، وذلك إلیجاد معامل ثبات االستبانة، حیث حصل على قیمة معامل ألفا لكـل 

      :التالي یوضح ذلكمجـال مـن مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول 
  :یوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل) 6(جدول 

عدد  المجال
 الفقرات

معامل الفا 
 كرونباخ

مدى ممارسة مشرفي الریاضیات : المجال األول
 0.80 10 .لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل

المعوقات التي تواجه مشرفي الریاضیات : ثانيالمجال ال
في سیاق ممارستهم لتطبیقات الحوسبة السحابیة في 

 .عملیات التقویم األصیل
10 

0.81 

سبل االرتقاء بممارسة مشرفي الریاضیات : المجال الثالث
 0.78 10 .لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل

 0.91 30 المجموع
 وهذا یدل على أن 0.91=  من الجدول السابق أن معامل الثباتَّیتضح

  .االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من الثبات تطمئن الباحث في تطبیقه على عینة البحث
  : نتائج البحث

یتضمن هذا الجزء عرض نتائج البحث التي هدفت إلى واقع استخدام مشرفي 
 عملیات التقویم األصیل، وتم تناول ذلك مادة الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة  في

  :كما یلي
ما مدى ممارسة : اإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث، ونصه

؟ مشرفي الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات 
أفراد العینة لدرجة ممارسة مشرفي الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات 
التقویم األصیل على مجاالت البحث واألداة الكلیة حیث كانت كما هي موضحة في الجدول 

  :التالي
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة البحث ) 7(جدول رقم 
ة مشرفي الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم لدرجة ممارس

مدى ممارسة مشرفي الریاضیات لتطبیقات : األصیل على المكون األول لالستبانة
  :الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل

  رقم
المتوسط   نص الفقرة   الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
االستجابة  الرتبة  المعیاري

1   
 مشرفي الریاضیات في تشجیع المعلمین یساهم

والمعلمین  على تنشیط مهارات استخدام تطبیقات 
 .الحوسبة السحابیة

  عالیة  األولى  1.13  3.63

2   
یساهم مشرفي الریاضیات في إكساب المعلمین 
والمعلمین  الثقة بأنفسهم في استخدام تطبیقات 

 .الحوسبة السحابیة
 عالیة  الثانیة  1.37  3.14

شرفي الریاضیات على تنسیق العمل مع یحرص م  3
 عالیة  الثالثة  1.41  3.09 .اإلدارة المدرسیة وأولیاء األمور إلكترونیا

4   
یساهم مشرفي الریاضیات في مساعدة المعلمین  
على اكتشاف المشكالت التعلیمیة التي تواجههم 
في استخدام تطبیقات الحوسبة السحابیة 

 .ومساعدتهم في حلها
  متوسطة  ابعةالر  1.21  2.53

یساهم مشرفي الریاضیات في توفیر بیئة مالئمة    5
 متوسطة  الخامسة  1.35  2.48 .الستخدام تطبیقات الحوسبة السحابیة

6   
یساهم مشرفي الریاضیات في حث المعلمین  على 
استخدام االختبارات اإللكترونیة في تقویم أداء 

 .الطالب
 متوسطةالسادسة  1.14  2.34

اضیات على االهتمام بنواتج یحرص مشرفي الری  7
 متوسطة  السابعة  1.08  2.21 .استخدام الحاسوب وتقویمه

یساهم مشرفي الریاضیات في تطویر وتحقیق    8
 متوسطة  الثامنة  1.35  2.20  .أهداف العملیة التعلیمیة داخل المدرسة

یحرص مشرفي الریاضیات على تنسیق العمل مع   9
 متوسطة  اسعةالت  1.24  2.16 .ًالمعلمین  إلكترونیا

یساهم مشرفي الریاضیات في تقویم أداء المعلمین   10
 متوسطة  العاشرة  1.09  2.07 .ًإلكترونیا

َّیتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابیة للفقرات تراوحت ما بین 
یساهم مشرفي الریاضیات (كحد أدنى، وقد نالت مجاالت ) 2.07(كحد أعلى، و) 3.63(
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ن والمعلمین على تنشیط مهارات استخدام تطبیقات الحوسبة في تشجیع المعلمی
 یساهم مشرفي الریاضیات في إكساب المعلمین والمعلمین  الثقة بأنفسهم في -السحابیة

 یحرص مشرفي الریاضیات على تنسیق العمل مع -استخدام تطبیقات الحوسبة السحابیة
لى درجات استجابة، ویرجع ذلك إلى ، على أع)ًاإلدارة المدرسیة وأولیاء األمور إلكترونیا

توجهات ومنطلقات ومرتكزات التطویر التربوي التي انطلقت من : عدة عوامل أهمها
توصیات العدید من المؤتمرات التي تنادي بضرورة التطویر التربوي، وضرورة ربط علمیات 

مد على اإلشراف بالتطبیقات الحدیثة، واعتماد اإلشراف على عملیات التوجیه التي تعت
  .تنشیط القدرات العقلیة العلیا للمعلمین والطالب، وضرورة توجیه المعلمین في هذا االتجاه

ما المعوقات التي : اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة البحث، ونصه
تواجه مشرفي الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم 

حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم األصیل
لتقدیرات أفراد العینة لدرجة ممارسة مشرفي الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في 
عملیات التقویم األصیل على مجاالت البحث واألداة الكلیة حیث كانت كما هي موضحة في 

  :الجدول التالي
نحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة البحث المتوسطات الحسابیة واال) 8(جدول رقم 

لمعوقات ممارسة مشرفي الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم 
المعوقات التي تواجه مشرفي الریاضیات في سیاق : األصیل على المكون الثاني لالستبانة

  :یلممارستهم لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األص
رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  االستجابة  الرتبة  المعیاري

ضــــــعف الحــــــوافز المادیــــــة والمعنویــــــة    1
  عالیة  األولى  1.63  3.68 .للمشرفین التربویین

ــــــاة علــــــى عــــــاتق    2 كثــــــرة األعبــــــاء الملق
 عالیة  الثانیة  1.87  3.21 .المشرفین التربویین

3  
یین عــــــدم اســــــتخدام المــــــشرفین التربــــــو

للتغذیــــــــة الراجعــــــــة اإللكترونیــــــــة مــــــــع 
 .المعلمین

 عالیة  الثالثة  1.41  3.34

4   
عــــدم اهتمــــام اإلدارة المدرســــیة وأولیــــاء 
ـــــــات  األمـــــــور بنـــــــواتج اســـــــتخدام تطبیق

  .الحوسبة السحابیة
 

  متوسطة  الرابعة  1.21  2.43
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رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  االستجابة  الرتبة  المعیاري

ضـــعف العالقـــة بـــین المـــشرفین وبعـــض    5
 متوسطة  الخامسة  1.75  2.28 .المعلمین 

6   
ّجــــــود بــــــرامج تقویمیــــــة فعالــــــة عــــــدم و

ـــــسحابیة داخـــــل  لتطبیقـــــات الحوســـــبة ال
 .المدارس أو اإلدارات التعلیمیة

 متوسطة  السادسة  1.14  2.34

ــك   7 عــدم وجــود مــشرفین تربــویین علــى تل
 متوسطة  السابعة  1.48  2.18 .الممارسات اإللكترونیة

عــدم قــدرة المــشرف التربــوي علــى إقنــاع    8
 متوسطة  الثامنة  1.35  2.20 .المعلم بوجهة نظره

9  
عدم االهتمام بالتأهیل والدورات التدریبیة 
الكافیة على تطبیقات الحوسبة السحابیة 

 .للمشرفین التربویین
 متوسطة  التاسعة  1.44  2.11

ــزامهم  10 ســلبیة بعــض المعلمــین  وعــدم الت
 متوسطة  العاشرة  1.39  2.02 .بتعلیمات المشرفین التربویین

ق أن المتوسطات الحسابیة للفقرات تراوحت ماب ین َّیتضح من الجدول الساب
ضعف الحوافز المادیة : (كحد أدنى، وقد نالت مجاالت) 2.02(كحد أعلى، و) 3.68(

 عدم - كثرة األعباء الملقاة على عاتق المشرفین التربویین-والمعنویة للمشرفین التربویین
على أعلى درجات ) ة مع المعلمیناستخدام المشرفین التربویین للتغذیة الراجعة االلكترونی

، قد ترجع إلى تركیز وزارة التعلیم في مشاریعها التطویریة )عالیة(استجابة وكانت بدرجة
على جوانب تطور المقررات الدراسیة والمباني المدرسیة، وقصور هذه المشاریع التطویریة 

 الخصوص، في تطویر أداء المشرفین بصفة عامة، ومشرفي مادة الریاضیات على وجه
وكذلك عدم وجود خطط تتبناها وزارة التعلیم نحو وجود حوافز مالیة مجزیة للمشرفین 

  .التربویین
ما سبل االرتقاء : اإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة البحث، ونصه

بممارسة مشرفي الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم 
ال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ؟ لإلجابة عن هذا السؤاألصیل

لتقدیرات أفراد العینة لسبل االرتقاء بممارسة مشرفي الریاضیات لتطبیقات الحوسبة 
السحابیة في عملیات التقویم األصیل على مجاالت البحث واألداة الكلیة حیث كانت كما 

  :هي موضحة في الجدول التالي
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ت الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة البحث لسبل المتوسطا) 9(جدول رقم 
االرتقاء بممارسة مشرفي الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل 

سبل االرتقاء بممارسة مشرفي الریاضیات الستخدام تطبیقات : على المكون الثالث لالستبانة
  :ت التقویم األصیل على الدرجة الكلیة للمجالالحوسبة السحابیة في عملیا

رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
االستجابة  الرتبة  المعیاري

9  
إعطاء الصالحیات الالزمة للمشرفین من 
أجل القیام بدورهم في استخدام تطبیقات 
الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم 

 .األصیل
  عالیة  األولى  1.83  4.46

1  
توفیر التدریبات والممارسات الالزمة 
لتطبیقات الحوسبة السحابیة من أجل إتقانه 

 .وممارسته
 عالیة  الثانیة  1.86  4.81

وجود خطة واضحة لتطبیق  الحوسبة   4
 عالیة  الثالثة  1.61  4.24 .السحابیة في عملیات التقویم األصیل

االهتمام بنواتج استخدام تطبیقات الحوسبة   6
 عالیة  الرابعة  1.74  4.04 .ة وتقویمهاالسحابی

تنسیق العمل بین مشرفي الریاضیات   2
 عالیةالخامسة  1.01  3.73 .والمعلمین

تخفیف األعباء اإلداریة لدى المشرفین   5
 عالیةالسادسة  1.25  3.58 .التربویین

تنسیق العمل بین مشرفي الریاضیات   3
 عالیة  السابعة  1.44  3.37 .والمعلمین

عاون بین مشرفي الریاضیات والتواصل الت  7
 عالیة  الثامنة  1.78  3.19 .ًإلكترونیا فیما بینهم

زیادة الحوافز المادیة لدى المشرفین   8
 عالیة  التاسعة  1.85  3.14 .التربویین

10  
االهتمام باالجتماعات والنشرات التربویة 
وورش العمل وعقد الدورات التدریبیة على 

 .مهارات الحاسوب
 عالیة  العاشرة  1.33  3.10

َّیتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابیة للفقرات تراوحت ما بین 
كحد أدنى، وقد جاءت جمیع فقرات المجال بدرجة عالیة، ) 3.10(كحد أعلى، و) 4.46(

ویرجع الباحث هذه النتیجة إلى ضرورة وضع صالحیات للمشرف التربوي مرتبطة بنقاط 
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یجب التقلیل من األعباء اإلداریة والفنیة الملقاة على كاهل مشرفي مادة لتقییم المعلم كما 
الریاضیات، وتداخل المهام اإلداریـة والفنیة للمشرفین وتداخلها مع مهام قائد المدرسة، 
مما یزید من صعوبة قیام مشرفي مادة الریاضیات بمتابعة عملیات الرقابة للتأكد من 

  .د للتقویمااللتزام بمعاییر األداء الجی
  :توصیات البحث

بالرجوع إلى نتائج البحث، وبناء على التوصیات والمقترحات التي قدمها بعض 
أفراد العینـة من خالل إجابتهم عن السؤال المفتوح في االستبانة التي تتفق مع هذه 
النتائج، وكذلك الخبـرات والتجارب السابقة، وما توافر لدى الباحث من معلومات یمكن 

عدد من التوصیات التـي یمكن أن تكون قابلة للتطبیق، وتساهم في تطویر ممارسة عرض 
  :مشرفي مادة الریاضیات لتطبیقات الحوسبة السحابیة في عملیات التقویم األصیل، ومنها

  :وذلك عن طریق:  ضرورة نشر ثقافة التكنولوجیا والحاسوب-1
 نظم التقویم االلكتروني فـي تبني وزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة ل

 .المدارس
  نشر المفاهیم والمهارات والقیم واالتجاهات المرتبطة بالتقویم االلكتروني

  .ومبادئه
  عرض تجارب ناجحة لتطبیق التقویم االلكتروني في وزارات التعلیم في الدول

 .العربیة واألجنبیة
  :طوة وضع خطة شاملة لعملیة التقویم األصیل وتتضمن هذه الخ-2

 تحسین معاییر اختیار مشرفي مادة الریاضیات.  
  زیادة أعداد مشرفي الریاضیات وتخفیف األعباء اإلداریة والفنیة الملقاة على

  .كاهلهم
 التوسع في إدارة اإلشراف في مجاالت التخصص.  
  التنسیق بین مشرفي مادة الریاضیات والجهات المسئولة عند وضع الخطط

 .اإلشرافیة
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  :البحثمقترحات 
في ضوء ما توصل إلیه البحث من نتائج فإنه یرى أن هناك ضرورة ماسة 

  :القتـراح بعـض المجاالت البحثیة للنهوض بمنظومة التقویم االلكتروني من أهمها
  إجراء دراسات وبحوث عن فاعلیة تطبیقات الحوسبة السحابیة في تدریس

ضیات على وجه مختلف المواد الدراسیة بصفة عامة، وفي تدریس الریا
  .الخصوص

 تطویر نظام التقویم اإللكتروني في ضوء مبادئ الجودة الشاملة.  
 دور الحاسوب  في تحسین أداء المعلمین في ضوء االتجاهات الحدیثة.  
 تطویر برامج إعداد معلمي مادة الریاضیات في ضوء مفهوم الجودة الشاملة.  
 وء مبادئ التقویم تطویر معاییر اختیار مشرفي مادة الریاضیات في ض

  .اإللكتروني
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  :قائمة المراجع
  :المراجع العربیة: ًأوال
 بــین الفهـــم Cloud Computingالحوســبة الــسحابیة ). 2014( شــلتوت، محمــد -

  .من موقع مجلة التعلیم اإللكتروني، العدد الحادي عشر. والتطبیق
id&show=task&news=page?php.index/eg.edu.mans.emag://http

365=  
اتجاهات معلمي الریاضیات بالمرحلة االبتدائیـة فـي ). 2012. (إسحاق، حسن بن عبداهللا

جامعــة (التربیــة  .منطقــة جــازان نحــو اســتخدام الحاســب اآللــي فــي تــدریس المــادة
  .463 - 437، ص ص)150(2  مصر،–) األزهر

. تكنولوجیـــا شـــبكات االتـــصال فـــي البیئـــة االفتراضـــیة). 2013. (اســـماعیل، نهـــال فـــؤاد
  .دار المعرفة الجامعیة:  االسكندریة، مصر

االتجاهــات الحدیثــة فــي مجــال القیــاس والتقــویم وتطبیقاتــه فــي ). 2005(الــبطش، ولیــد 
  .علیموزارة التربیة والت: ، عمان1ط.میدان التربیة الخاصة

واقع استخدام تكنولوجیا التعلـیم ومراكـز ). 2010. (البوسعیدي، فیصل بن علي بن ناصر
ــیم االساســي بــسلطنة عمــان واعــداد خطــة لتفعیلهــا ــتعلم بمــدارس التعل : ٕمــصادر ال

دراسـة تحلیلیـة لواقـع اسـتخدام تكنولوجیـا التعلـیم ومراكـز مـصادر الـتعلم فـي ضــوء 
 - 74، ص ص )27(، وزارة التربیــة والتعلــیم: ةرســالة التربیــ. المعــاییر الدولیــة

87.  
ــد الحمیــد  ــویم أداء التلمیــذ ). 2007(جــابر، جــابر عب اتجاهــات وتجــارب معاصــرة فــي تق

  .دار الفكر العربي: القاهرة. والمدرس
: القـاهرة. التقـویم والقیـاس فـي التربیـة وعلـم الـنفس). 2002(حبیب، محمـد عبـد الكـریم 

  .مكتبة النهضة المصریة
 .دار المناهج:  عمان.التقویم التربوي). 2008(الحریري، رافده 

درجـة ممارسـة معلمـي العلـوم الطبیعیـة بالمرحلـة ). 2014. (الخالدي، عادي كریم عـادي
مجلــة كلیــة التربیــة، جامعــة عــین شــمس، .  المتوســطة لمهــارات التقــویم البــدیل

  .41-1، ص ص )38(3
  .دار السحاب: القاهرة. م االلكترونيبیئات التعل). 2018. (خمیس، محمد عطیه
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تطــویر نظــام تعلــیم إلكترونــي قــائم علــى بعــض تطبیقــات الــسحب ). 2012.(زكــي، مــروة 
كلیة . الحاسوبیة لتنمیة التفكیر االبتكاري واالتجاه نحو البرامج التي تعمل كخدمات

  .التربیة، جامعة عین شمس
دار : عمان. راتیجیات تدریس العلومالنظریة البنائیة واست). 2007(زیتون، عایش محمود

  .الشروق
ـــسعید ـــد ؛ والبنـــاء عـــادل ال ـــد الحمی ـــال عب ـــون، كم ســـجالت األداء وخـــرائط ). 2001(زیت

بحـث مقـدم . أدوات بدیلة في التقویم الحقیقـي مـن منظـور الفكـر البنـائي: المفاهیم
ركـــز للم" رؤیـــة مـــستقبلیة : للمـــؤتمر العربـــي األول االمتحانـــات والتقـــویم التربـــوي

دار الـضیافة .  دیسمبر24-22القومي لالمتحانات والتقویم التربوي في الفترة من 
  . القاهرة- العباسیة -بجامعة عین شمس 

دلیــل المعلـم للتقــویم المعتمـد علـى األداء مــن النظریـة إلــى ). 2010(الـسعدوي، عبـد اهللا 
  .مكتبة التربیة لدول الخلیج العربي: الریاض. التطبیق

فاعلیة برنامج قائم على الحوسبة السحابیة فى تنمیة ). 2015. ( محمود سیدسید، هویدا
مهارات التدریس التقنى للریاضیات واالتجاه نحوها لدى الطالبات المعلمات بجامعة 

ـــــة،-جامعـــــة أســـــیوط : مجلـــــة كلیـــــة التربیـــــة .ام القـــــرى                ،)3(31  كلیـــــة التربی
97 - 146.  

  .دار المناهج: عمان. أساسیات التدریس). 2005(ن شبر، خلیل إبراهیم وآخرو
فاعلیة أوعیـة المعرفـة الـسحابیة ودورهـا فـي دعـم نظـم ): 2013. (شریف، وفاء وآخرون

ــسعودیة ــة ال ــي وتنمیــة البحــث العلمــي بالمملكــة العربی ــیم االلكترون المــؤتمر . التعل
  .الریاض. الدولي الثالث للتعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد

متطلبـــات اســتخدام الحوســبة الـــسحابیة فــي تـــدریس ).2017.(ري، عیــد بـــن جــایزالــشم
دار (المجلة الدولیـة التربویـة المتخصـصة  .الریاضیات، واتجاهات المعلمین نحوها

   .123 - 108ص ص ، )6(6،  ) سمات للدراسات واألبحاث
لـــیم إمكانیـــة اســـتخدام تقنیـــة الحوســـبة الـــسحابیة فـــي التع). 2013(الـــشیتي، إینـــاس 

ــتعلم  ورقــة مقدمــة إلــى. اإللكترونــي فــي جامعــة القــصیم المــؤتمر الــدولي الثالــث لل
  . فبرایر7-4الریاض، . اإللكتروني والتعلیم عن بعد

دار : القاهرة. القیاس والتقویم التربوي في التربیة والتعلیم). 2002. (الصراف، قاسم علي
  .الكتاب الحدیث
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تكلفـــة حـــسب ) Cloud Computing(ة الحوســـبة الـــسحابی).2011(عطـــا، أمیـــرة 
، العـدد مجلـة التعلـیم اإللكترونـي -االستخدام وآمال بأن نسبح في فضاء اإلنترنت 

  .السابع
 .القیـاس والتقـویم التربـوي فـي العملیـة التدریـسیة). 2007.(عالم، صالح الدین محمـود 

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان
التقویم التربوي البدیل أسـسه النظریـة والمنهجیـة . )2009.( عالم، صالح الدین محمود 

  .القاهرة، دار الفكر العربي. وتطبیقاته المیدانیة
درجــة رضــا معلمــي العلــوم عــن ). 2010. (العمــري، وصــال هــاني؛ وشــحادة، فــواز حــسن

مجلـة كلیـة التربیـة . توظیف أسالیب التقویم الـواقعي فـي تقـویم العملیـة التدریـسیة
 .284-249، ص ص )34(1، )جامعة عین شمس،(

دلیــل إرشــادي مقتــرح لتثقیــف أولیــاء أمــور طــالب الــصف األول ). 2008(عیــسى، هنــاء 
ــادة العلــوم، جامعــة اإلســكندریة ــف اإلنجــاز فــي م ــة . اإلعــدادي حــول مل ــة كلی مجل

  .249-214، ص ص )3(18التربیة، 
ریس والطـالب مدى اتقان أعضاء هیئة التـد). 2010.(اللهیبي، عبدالهادي مرزوق عالي
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