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 الجانب تطويرالحوسبة السحابية في إمكانية اإلفادة من 
لدى طبلب جامعة قاسيون الخاصة لمعموم  المعرفي

 والتكنولوجيا

 

 حيدر أحمد عبداهلل .د.

 الممخص
تعزيز الجانب  في السحابية الحوسبةإمكانية اإلفادة من تطبيقات  عن َىَدَف ىذا البحث إلى الكشف

المعرفي لدى طبلب جامعة قاسيون الخاصة لمعموم والتكنولوجيا. استخدم الباحث المنيج التجريبي من 
خبلل مجموعة تجريبية واحدة فضبًل عن القياس القبمي والبعدي، كما َأَعدَّ الباحث اختبارًا تحصيميًا 

أجريت الدراسة في الفصل األول  ( فقرة من اختيار من متعدد.40مكون من ) نب المعرفيلقياس الجا
لمعموم والتكنولوجيا  في كمية إدارة األعمال، جامعة قاسيون الخاصة 2016/2015من العام الدراسي 

الوسائل اإلحصائية مثل  الباحث استخدم من طبلب السنة الثالثة. طالباً  31 مكونة من  عينة عمى
ومعامل ألفا كرونباخ، ومعادلة  Piared- samples T- test المعيارية و واالنحرافات المتوسطات

 داللة ذات فروق وجود . أظيرت نتائج الدراسةSPSSببلك لمكسب المعدل،  وذلك باستخدام برنامج 
مجموعة البحث في تطبيق االختبار  درجات متوسطي بين (0.05داللة ) مستوى عند إحصائية

نتائج الدراسة أن الستخدام  أكدتالتحصيمي لمجوانب المعرفية )قبمي، بعدي( لصالح التطبيق البعدي. 
تطبيقات الحوسبة السحابية دورًا فعااًل في تطوير الجوانب المعرفية لمتحصيل الدراسي لدى طبلب 

 استخدام عمى لتدريبيم لمطبلب تدريبية دورات عقد المجموعة التجريبية. كما أوصت الدراسة بأىمية

  التشاركية. السحابية الحوسبة تطبيقات
 

 الحوسبة السحابية، الجانب المعرفي، التعمم الذاتي :المفتاحيةالكممات 
 

                                                           
جامعة دمشق. -كمية االقتصاد  -مدرس في قسم إدارة األعمال    
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 مقدمة:ال
 بل حياتنا، مجريات في كبيراً  تأثيراً  أثرت التي المعمومات واالتصاالت، ثورة نتاج العالم اليوم يعيش

فقد  والميام كّميا. كان لمتربية والتعميم الحظ األوفر في ىذا التطور. لؤلعمال مشتركاً  قاسماً  أصبحت
 بالتقنية، التعميم دمج فكر نحو بالتحول ارتباطًا وثيقاً  مرتبطة التعميم لتطوير العالمية التوجيات أصبحت

 قائم مجتمع إلى بالمجتمع التحول تبمتطمبا ال تفي التقميدية التعميم نظم أصبحت بعدما بشكل خاص
كساب المعرفة نشر عمى  مدى التعميم لفكر التعمم تحقيقاً  في يرغب من لكل الذات وتطوير الميارات وا 

الحياة. إال أن المؤسسات التعميمية تدرك أن الصعوبات الكثيرة التي تواجو نظم التعميم الحديثة، كالنمو 
اليائل في حجم البيانات والمعمومات وارتفاع تكاليف تخزينيا، فضبًل عن تكاليف شراء األجيزة 

ة )االنترنت( وما رافقيا والبرمجيات وصيانتيا يحتم عمييا تبني أحدث التقنيات. لعل أىميا كان الشابك
ظيرت مبلمحو في توافر مساحات تخزينية كبيرة وسرعات ىائمة، فضبًل عن إتاحة عدد  تطور كبير،من 

من البرمجيات التي يمكن لممتعمم استخداميا دون الحاجة ألن تكون برامج تشغيميا مييأة عمى الجياز 
. فالحوسبة Cloud Computingة الذي يستخدمو. ىذا التطور عرف مؤخرا بالحوسبة السحابي

السحابية تقوم عمى مبدأ نقل عمميات المعالجة ومساحة التخزين إلى خوادم يتم الوصول إلييا عن 
وفي تقرير )االنترنت(.  )االنترنت( في أي وقت وأي مكان ومن أي جياز متصل بالشابكة طريق الشابكة

سوق الحوسبة  تؤكد فيو أن 2011البحثية المتخصصة في العام   Forresterمؤسسةنشرتو 
 2020بميون دوالر في عام  240بميون دوالر في ىذا العام إلى  40.7السحابية العالمي سينمو من 

ذلك كّمو يشكل دعوة صريحة لمعمل عمى استكشاف إمكانيات الحوسبة السحابية ومزاياىا، ومن ثم 
 كيفية اإلفادة من ىذه اإلمكانيات في دعم نظم التعميم الحديثة.

 اإلطار المنيجي لمبحث -أوالً 
 الدراسات السابقة -1

ىدفت الدراسة إلى اقتراح نموذج لتقصي محددات تبني  :1))(Sabi and Others, 2016دراسة ) -
الحوسبة السحابية في المؤسسات التعميمية. استندت الدراسة إلى أكثر النماذج شيرة في ىذا 

، فضبًل عن نظرية اإلبداع التكنولوجي (2)(Davis, 1989)المجال، وىو نموذج قبول التكنولوجيا 
                                                           

1 Sabi, H.M. ; Uzoka, F.M.E. ; Langmia, K. ; Njeh, F.N. (2016), Conceptualizing a model for 

adoption of cloud computing in education, International Journal of Information Management, 36 
(2016), 183-191. 
2 Davis, F. D. (1989), Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 

information technology. MIS Quarterly, Vol.13, No.3, PP.319–339. 
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(Rogers, 2003)(3) اقتراح نموذج يتضمن مجموعة عوامل: تكنولوجية . خمصت الدراسة إلى
دى تتعمق بأمن البيانات، واجتماعية وثقافية، وعوامل أخرى مثل التكاليف، ومستوى الوعي، وم

والنتائج  ومستوى التعقيد، وقابمية المبلحظة، والميزات النسبية،توافر بنية تحتية تكنولوجية، 
 الممموسة.

فاعمية برنامج تدريبي مدى لكشف عن ا إلىىدفت الدراسة  (4):(2014الرحيمي، و  العمري)دراسة  -
ييئة المقترح قائم عمى الحوسبة السحابية التشاركية في تعزيز األداء التقني لدى أعضاء 

في  يةييئة التدريسالأعضاء  إخضاعبجامعة طيبة. وقد أوصت الدراسة بأىمية  يةالتدريس
استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية التشاركية،  كيفيةفي  إلى دورات تدريبية الجامعات السعودية

عدادو  لتطبيقات جوجل التربوية في التعميم  يةييئة التدريسالحقائب تدريبية الستخدام أعضاء  ا 
 العالي.

: ىدفت الدراسة إلى (5)(Voida, A., Olson, J. S., and Olson G. M., 2013) دراسة -
السحابية في التعميم،  فضبًل عن تعّرف التحديات الموجودة في اختبار إمكانية استخدام الحوسبة 

ثبلثة من أنماط االستخدام المتداخمة: الخدمات المقدمة من الحوسبة السحابية، والتواصل والتعاون 
عبر الحوسبة السحابية، واستخدام المعرفات الرقمية في إدارة الوثائق. أثبتت الدراسة من خبلل 

المشاركين عدم وجود تناغم بين ىذه األنماط الثبلثة. وخمصت الدراسة إلى أن  المقاءات والحوار مع
 الوقت مازال مبكرًا لمتسميم بوجود خدمات مبنية عمى الحوسبة السحابية في التعميم.

التحديات  ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى Massadeh and Mesleh 2013) :)(6)دراسة -
تشكل  أن يمكن وكيف السحابية، الحوسبة استخدام في األردنية العالي التعميم مؤسسات تواجو التي

 األردنية. في الجامعات المعمومات تكنولوجيا المتطورة لخدمات لمحاجات نموذجياً  حبلً  ىذه التقنية

 السحابية الحوسبة ترى أن األردنية الجامعات إدارات من كثيراً  توصمت الدراسة إلى نتيجة مفادىا أن

                                                           
3 Rogers, E. M.(2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York, NY: The Free Press. 

فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى الحوسبة السحابية التشاركية في تعزيز األداء التقني في جامعة  ،2014الرحيمي، و  العمري   4
 .2014(،تشرين الثاني، 11(، العدد )3طيبة، المجمة الدولية التربوية المتخصصة، المجمد )

5 Voida, A., Olson, J. S., & Olson G. M. (2013).Turbulence in the Clouds: Challenges of Cloud-

Based Information Work. University of California, Irvine& Donald Bren School of Information and 

Computer Sciences. 
6 Massadeh, S. & Mesleh, M.(2013), Cloud Computing in Higher Education in Jordan , World of 

Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT) ISSN: 2221-0741 Vol. 3, No. 2, 

PP.38-43. 
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المؤسسات  ىذه ولكن لممشكبلت والمتطمبات المتزايدة لتكنولوجيا المعمومات، نموذجياً  حبلً  تقدم
 .التعميمية العممية في وتوظيفيا السحابية، الحوسبة إلدارة البلزمة المعرفة إلى تفتقر

إلى اقتراح بنية ىدفت الدراسة  (7):(Masud, MDAH. and Huang, X., 2012) دراسة -
 ؛ية: طبقة البنية التحتيةتالطبقات اآل لى الحوسبة السحابية تتضمنإمتعميم االلكتروني مستندة ل

طبقة البرامج وتتضمن شاشة تفاعل موحدة لمطوري نظام و  وتشمل األجيزة المادية والشبكات،
طبقة إدارة المورد وتختص بتحقيق التوافق بين موارد األجيزة والبرمجيات، و التعميم االلكتروني، 

المنيجية كخدمة والبرامج كخدمة(، و طبقة الخدمة وتشمل ثبلث خدمات )البنية التحتية كخدمة، و 
تم طبقة التطبيقات وتشمل اإلمكانيات واألدوات االفتراضية لعمل تطبيقات التعمم االلكتروني. و 

لفوائد المتوقعة من استخدام البنية المقترحة لنظام التعميم االلكتروني، مثل سعة ا عمى التركيز
من أي مكان  وأجيزتو وارد النظامم إلى سيولة الوصولو ، العالية درجة األمان، العاليةتخزين ال
فادة استخدام الحوسبة السحابية في التعميم االلكتروني لئل بأىميةأوصت الدراسة  أي وقت. يوف

 ليذه التقنية.الكبيرة  يزاتإلمكانيات والممن ا

الحوسبة السحابية  مدى اإلفادة من معرفة إلى ىدفت الدراسة (8):(Stevan M., 2011) دراسة -
 ُبِحَثتْ  .الماجستير لطبلبلذكاء األعمال ي التي تعترض البرنامج التعميم الصعوباتفي مواجية 

توصمت الدراسة إلى أن الحوسبة . مختمف الحاالت الممكنة لمبنية األساسية واألدوات البلزمة
تدريس في السرعة والديناميكية التكمفة، و من حيث  لكميات إدارة األعمال مثاليٌ  السحابية ىي حل  

ت عمى أداء وحصم اً كبير  تخفيضاً خفضت كميات إدارة األعمال تكاليفيا  ِإذْ  مقررات ذكاء األعمال.
  من رضا الطبلب. اً أفضل كما ضمنت مستوى عالي

إلى اقتراح نظام ايكولوجي ىدفت ىذه الدراسة  (9):(Nasr, M., and Ouf, S., 2011) دراسة -
 ىذا النظاميضم  .2الحوسبة السحابية وتطبيقات الويب  يقوم عمى الدمج بينلمتعمم االلكتروني 

نظام تشغيل لمحوسبة السحابية و ، 2لى الويب إعمميات مستندة و وتطبيقات متنوعة،  خدمات
Windows Azure .لمتوافقة مع وتطبيقاتو ا 2الويب  ضرورة استخدام خدماتب أوصت الدراسة

                                                           
7 Masud, MDAH. and Huang, X., (2012), «An E-Learning System Architecture based on Cloud 

Computing», World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.6, PP.736-740. 
8 Stevan M., (2011), "Would Cloud Computing Revolutionize Teaching Business Intelligence 
Courses?", Issues in Informing Science and Information Technology, Vol.8, PP.209-217. 
9 Nasr, M., & Ouf, S., (2011), « An Ecosystem in e-Learning Using Cloud Computing as platform 

and Web2.0», The  Research  Bulletin  of  Jordan  ACM, Vol.2. No.4, PP.134-140. 
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لمتعمم االلكتروني عمى الرغم من التحديات  وتطويره تصميم نظام ايكولوجيفي الحوسبة السحابية 
 . النظاما الكثيرة التي تعوق تصميم ىذ

ىدفت  (10):(Elumalai R. and Ramachandran Veilumuthu V., 2011) دراسة -
سيولة الوصول ومشاركة المحتوى  نموذج لمحوسبة السحابية لضمان اقتراحإلى ىذه الدراسة 

بين  مقارنةإجراء تحميل و االلكتروني التعميمي من خبلل طبقة التخزين كخدمة. تضمن البحث 
أىمية استخدام الحوسبة بالبحث  أوصىتطبيقات الويب التقميدية ونموذج الحوسبة المقترح. 

لدورىا الميم في تسييل الوصول ومشاركة المحتوى العممي  السحابية في التعميم االلكتروني
 تكاليف إنشاء البنية التحتية لتقنية المعمومات فيااللكتروني، فضبًل عن إسياميا في تخفيض 

 عات.الجام

إلى تصميم نموذج لمتعمم ىدفت ىذه الدراسة  (11):(Porumb and Others, 2011)دراسة  -
يضم النموذج المقترح استخدام كل من التعمم التقميدي في الفصول ، اليندسة اتااللكتروني لكمي

خبلل الحوسبة السحابية لكل من طمبة البكالوريوس والدراسات  الدراسية والتعمم االلكتروني من
 يفي تصميم النموذج المقترح، وى بالحسبانتؤخذ يجب أن الدراسة العوامل التي  ضحتأو  .العميا

 يفية الوصول عن بعد إلى المختبرات، وكالفردية،  كيفية تحسين معدالت الطبلب في الدراسة
البحوث األساسية والتطبيقية  النشاطاتتحديد البنية التحتية والتطبيقات المستخدمة وكيفية دعم و 

استخدام نماذج الحوسبة السحابية  البحث بضرورة الفردية ومجموعة المشاريع المشتركة. أوصى
الكميات  في التعمم االلكتروني في )المنيجية كخدمة والبرامج كخدمةو البنية التحتية كخدمة، (

 اليندسية والتقنية.

ىذه  ىدفت Mircea, M., Ghilic-Micu, B., and Stoica, M., 2010) ):(12)دراسة -
االقتصادية التي توفرىا الحوسبة السحابية لممنظمة التي تريد اعتماد  يزاتالدراسة إلى عرض الم

تكنولوجيا  أىمية استخدامتوصمت الدراسة إلى  األعمال في ظل األزمات االقتصادية. نظام ذكاء

                                                           
10 Elumalai R. and Ramachandran Veilumuthu V., (2011), A Cloud Model for Educational E-Content 

Sharing. European Journal Of Scientific Research, Vol.59, No.2, PP.200-207. 
11 Porumb, S., Orza, B., Vlaicu, A., Porumb, C., & Hoza, I. (2011), (2011), «Cloud Computing and 

its Application to Blended Learning in Engineering»,  CLOUD COMPUTING 2011 : The Second 

International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization. 
12 Mircea, M., Ghilic-Micu, B., & Stoica, M., (2010), "Combining Business Intelligence with Cloud 

Computing to delivery agility actual economy" Department of Economic Informatics, The Bucharest 

Academy of Economic Studies. http://www.ecocyb.ase.ro/12011%20pdf/Marian%20Stoica.pdf.  

http://www.ecocyb.ase.ro/12011%20pdf/Marian%20Stoica.pdf
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ذكاء األعمال  ، وأن حمولجميعيا واالقتصادية مجاالت الحياة االجتماعية فيالمعمومات واالتصاالت 
 االقتصادية. اتفي ظل األزم ةلى الحوسبة السحابية ضروريإالمستندة 

تسميط الضوء إلى  الدراسة تِ فَ دَ ىَ  (13):(Erkoc, M. F. and Kert ,S. B., 2010)دراسة  -
الستخدام الحوسبة  نموذج اقتراح ، ومن ثمأىمية استخدام الحوسبة السحابية في الجامعات عمى

تطبيق كل  المقترح التي تتضمن كميات في أماكن متباعدة. تضمن النموذج اتالسحابية في الجامع
البحث أىمية استخدام  بّينت نتائجوالبرامج كخدمة.  ، المنيجية كخدمةو من البنية التحتية كخدمة، 

 ة لبناء الجامعات وتجييزىا،لمواجية التكاليف العاليالحوسبة السحابية في التعميم االلكتروني 
 كميات الجامعة. مشكبلت التباعد الجغرافي بين وكذلك مواجية

إلى استخدام تطبيقات البرامج ىدفت ىذه الدراسة  (14):(Al-Zoube, M., 2009)دراسة  -
الكتروني الذاتية واالفتراضية. تتضمن البيئة  المكتبية من خبلل الحوسبة السحابية لبناء بيئة التعمم

 (.االنترنتالشابة ) من خبلل وتبادلو  المحتوى التعميمي مراقبة ب برنامج يسمح المقترحة تصميم
الجداول االلكترونية، و العديد من التطبيقات، مثل برنامج معالجة النصوص،  ىذا البرنامج يستخدم

. Google Appsويمكن الوصول إلييا من خبلل تطبيقات  ؛قواعد البياناتو العروض التقديمية، و 
الجواالت و التطبيقات من خبلل أجيزة الحاسبات  إلى ىذهيستطيع الطبلب واألساتذة الوصول 

بناء نظم التعمم االلكتروني  فيالمحمولة. توصل البحث إلى أىمية استخدام الحوسبة السحابية 
تاحتيا ،بأقل تكمفة ممكنة  .في أي وقت ومن أي مكان لممتعممين وا 

 الدراسات السابقةة عن ما يميز الدراسة الحالي -2
تركيزىا عمى إمكانية اإلفادة من ميزات الدراسات السابقة من حيث  الدراسة الحالية عنتختمف 

الحوسبة السحابية في تنمية الجوانب المعرفية لمتعّمم الذاتي لدى طبلب المرحمة الجامعية األولى، 
أنيا اعتمدت المنيج التجريبي، والقيام بإعداد المتمثمة في التذكر والفيم والتحميل والتطبيق.  فضبًل عن 
تختمف ىذه الدراسة عن سابقاتيا من حيث  اختبار تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية المشار إلييا. كما

ومن الدراسات العربية القميمة جدا  من نوعيا في سورية، الدراسة األولى تعد   ِإذْ ، ومكانيا زمان الدراسة
 في ىذا المجال.

 

                                                           
13 Erkoc, M. F. & Kert ,S. B., (2010), « Cloud Computing For Distributed University Campus: A 

Prototype»http://conference.pixel-online.net/edu_future/common/download/Paper_pdf/ENT30-
Erkoc.pdf.  
14Al-Zoube, M., (2009), «E-Learning on the Cloud», International Arab Journal of e-Technology, 

Vol.1, No.2, June 2009, PP.58-64. 

http://conference.pixel-online.net/edu_future/common/download/Paper_pdf/ENT30-Erkoc.pdf
http://conference.pixel-online.net/edu_future/common/download/Paper_pdf/ENT30-Erkoc.pdf
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 شكمة البحثم -3
يتنامى بوتيرة متسارعة في  السحابية في المؤسسات التعميميةالحوسبة تطبيقات بات االعتماد عمى 

البنية التحتية الفعالة والخدمات والبرامج  ىذه التقنيةما المتقّدمة منيا. إذ تقدم مختمف دول العالم، السيَّ 
، الموارد وتخزين )االنترنت(، الشابكة التي تمكن الباحثين والمدّرسين والطمبة من النفاذ إلى ،المتطورة

 ،والقيام بعمميات النشر والتحميل والمعالجة التشاركية بسرعة ومرونة، وبكمفة منخفضة ،والوصول إلييا
 أن ىناك، رأى الباحث مجالفي ىذا القمة الدراسات العربية ى لإ ونظراً بناء عمى ما تقدم،  وجودة عالية.

دعم الحوسبة السحابية في تطبيقات فادة من حاجة إلجراء البحث الحالي بيدف اختبار إمكانية اإل
فادة من ما إمكانية اإل :ومن َثمَّ يمكن صياغة مشكمة البحث عمى الشكل اآلتي .العممية التعميمية

في جامعة قاسيون  مرحمة الجامعية األولىالجانب المعرفي لدى طبلب ال تطويرالحوسبة السحابية في 
 الخاصة لمعموم والتكنولوجيا؟

 أىداف البحث -4

عن الضبابية التي تحيط كان اليدف الرئيس من ىذا البحث منصبًا بالدرجة األولى عمى محاولة الكشف 
ىذه التقنية، وبشكل خاص إمكانية توظيف  يزاتمبف يالتعر . ومن ثم الحوسبة السحابية بمفيوم

فضبًل عن ذلك َىَدَف ىذا البحث  .لدى الطبلبالجانب المعرفي  تطوير تطبيقات الحوسبة السحابية في
إلى اإلسيام في إزالة حواجز الخوف من استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في العممية التدريسية، 

التعميم المستند إلى  والعمل عمى نشر ثقافة معموماتية جديدة تقوم عمى الوعي المعموماتي بأىمية
 تطبيقات الحوسبة السحابية وجدواه. 

 أىمية البحث -5
السابقة، ِإْذ يعد  امتدادًا الدراسات تظير األىمية العممية ليذا البحث من خبلل ما يمكن أن يضيفو إلى 

لممعرفة ليذه الدراسات، التي استخدمت الحوسبة السحابية في مجاالت مختمفة، مما يشكل إثراًء جديدًا 
فضبًل  ا قد يضفي عمى ىذا البحث جانب المبادرة.ممَّ  في ىذا المجال الذي مازال عند مراحمو التجريبية؛

عن أن ىذا البحث جاء في إطار مسايرة االتجاىات الحديثة العالمية لتطوير التعميم، وزيادة فعالية 
. كما يعد  وتطبيقاتو (االنترنت) الشابكةإلى  المستندم يأىمية التعم العممية التعميمية ليسمط الضوء عمى

بنظريات  الذاتيكأسموب تعمم تتيح التعمم  ىذا البحث األول من نوعو الذي يربط الحوسبة السحابية
التعمم )النظرية البنائية، ونظرية الدافعية( في إطار عممي، ِإْذ ُنْوِقَشْت نتائج البحث استنادًا إلى مبادئ 

عمى أرض الواقع. فادة من نتائجو الفائدة العممية لمبحث فتتجمى في إمكانية اإل اأمَّ  ىاتين النظريتين.
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إلعادة النظر في البيئة  صناع القرار والميتمينأمام  ومن َثمَّ فإن نتائج ىذا البحث قد تشكل فرصة
ما التعميمية لمجامعات التقميدية، ومعرفة مدى الحاجة إلى استحداث بيئة تعميمية حديثة تحت مظمة 

يسمى بالحوسبة السحابية. كما يعد  ىذا البحث استجابة موضوعية لما ينادي بو المتخصصون في 
طرائق التدريس بضرورة تقديم المادة العممية بطرائق ومداخل جديدة تؤكد التفاعل بين المدرس والطالب، 

التعمم لطبلب عمى انتائج ىذا البحث في تحفيز حيث الطالب ىو محور العممية التعميمية. وقد تسو 
في  لمشكمة تكدس الطبلب . مما قد يشكل حبًل ناجعاً الذاتي المعتمد عمى تطبيقات الحوسبة السحابية

األمر الذي ينعكس_ بالتأكيد_ عمى قدرتيم االستيعابية،   ؛وخاصة في المرحمة الجامعية األولى ات،الكمي
 ومن َثمَّ مستوى تحصيميم العممي.

 فرضيات البحث  -6

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اآلتييمكن صياغة فرضية البحث عمى الشكل 
الختبار في التطبيقين القبمي والبعدي ( بين متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية 0.05)

 .باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لمتعمم الذاتيالتحصيل المعرفي يعزى 

 منيجية البحث -7
و وصفب Experimental Methodالبحث االعتماد عمى المنيج التجريبي ىذا فرضت طبيعة  

من طرق اكتساب المعرفة  ةطريق ىوفي مثل ىذه الدراسات. والمنيج التجريبي  مبلءمةالمنيج األكثر 
 ،وفق إجراءات محددة والعمل، والتحكم بيا العوامل الماثمة في موقف معينبضبط يقوم فيو الباحث 

يذا المنيج وقد استعين بفي تعمم أفراد المجموعة التجريبية.  األثر الذي يتركو المتغير المستقل لمعرفة
من أجل الكشف عن فاعمية الحوسبة السحابية في تنمية الجوانب المعرفية لدى طبلب المرحمة 

عة الواحدة مع اختبار تصميم تجريبي من نوعية "تصميم المجمو  ِاْسُتْخِدمَ الجامعية األولى. لتحقيق ذلك 
وذلك لقدرتو عمى التحكم في المتغير  (One group pre-test, post-test design).  بعدي"، قبمي

في تدريس المقرر(،  تقنية مستخدمةالمستقل، وىو )استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية، بوصفيا 
ِإْذ لمطالب الناتج عن التعمم الذاتي(. وأثره في المتغير التابع، ويعّد في ىذا البحث )المستوى المعرفي 

 وُعوِلَجِت ، معينة نفسياالمتغير المستقل، ثم  اختبار بعدي ل ُطبِّقَ اختبار قبمي لعينة البحث، ثم  ُأْجِريَ 
البيانات باستعمال أساليب اإلحصاء الوصفي، عن طريق حزمة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

(SPSS)،  وأىميا: اختبار(Piared- samples T- test )،لعينتين مرتبطتين، ومعامل ألفا كرونباخ 
ثم اختبار داللة النتائج لموقوف عمى مدى فعالية تطبيقات الحوسبة لببلك.  المعدل الكسب ونسبة

 السحابية.
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 :اآلتيةاألدوات ب ِاْسُتعِينَ  البحث أىداف من أجل تحقيق: البحث أدوات -8

15)  تطبيقات اختيرت :أوال 
Google Apps for Education  

. من إلجراء الدراسة الميدانية )
16)برنامج  اختير تم بين ىذه التطبيقات

Google Drive
، التي يتمتع بيا ىذا البرنامج يزاتوذلك لمم؛ )

مستندات و  ،chatمحادثة فورية و ، غيغابايت( 15) تخزين مجانية لكل مستخدم والتي تتمثل بمساحة
Google Docs ،االلكتروني.  البريدو والنماذج  والرسوماتااللكترونية والعروض التقديمية  الجداول

لمقيام بالتعمم الذاتي من خبلل  ًا وطالبةً طالب 31 وعددىم عدد من الطبلب )المجموعة التجريبية ( اختير
 .ةفي مقرر استخدام الحاسب في اإلدار  محاضرات تسعوُأِعدَّْت السحابية،   تطبيقات الحوسبة

 من االختيار نوع من مفردات االختبارِإْذ اختيرت   :المعرفي الجانب لقياس تحصيمي اختبار ثانيا:

ومرونتيا في قياس مستويات  ،وسيولة تصحيحيا ،وضوعيتياإلى م ، نظراً Multiple Choice متعدد
االختبار التحصيمي بحيث ترتبط  مفردات ِصيَغتْ . (التطبيق والتحميل، الفيم، التذكر )المختمفة  التحصيل

. تتكون مفردات ( مفردةً 40ىذه المفردات بالمستويات المعرفية المحددة. بمغ عدد مفردات االختبار) 
( وىو عبارة عن جممة ناقصة، والجزء الثاني البدائل Theme)ين، الجزء األول الجذر ءاالختبار من جز 

Alternatives)أخذ في الحسبانتمثل تكممة لمجممة الناقصة.  ( وىي أربعة بدائل لكل رأس سؤال 
 أو تمك التي تحتمل أكثر من معنى. ،وتجنب األلفاظ الغامضة لغوياً  ودقة صياغتيا وضوح المفردات

، وتوزيع اإلجابات طأروعي في صياغة البدائل المحتممة وجود بديل واحد فقط صحيح وباقي البدائل خ
َصْت  مين.ألثر التخ تفادياً  الصحيحة عشوائياً  تأخذ كل  ِإذْ من فقرات االختبار،  درجة واحدة لكل فقرةُخصِّ

 العظمى لبلختبار التحصيمي ، وبذلك تصبح النيايةاً صفر  طأدرجة واحدة، وكل إجابة خ إجابة صحيحة
، معرفي مرتفع جداً  مستوىصفر درجة، وتشير النياية العظمى إلى  ، والدرجة الصغرى لودرجةً  40

الظاىري  . فيما بعد تم التحقق من الصدقمعرفي منخفض جداً  مستوىوتشير الدرجة الصغرى إلى 

                                                           
لتوفير  (اإلنترنتالشابكة )حقيبة مجانية من التطبيقات التي تتم استضافتيا عبر  Google Apps for Educationخدمة  تعد    15

في الجامعة استخدام أدوات جوجل واستخدام لألفراد جميعيم التواصل، والتعاون بشكل أكثر فعالية بين المؤسسات األكاديمية. ويمكن 
+ Googleاستخدام جمسات  فضاًل عن لمعمل الجماعي،  Google Docs في والتعاون)مستندات جوجل( لمناقشة المحاضرات، 

 ، والولوج إلى المعمومات بسيولة من خالل أجيزتيم النقالة.الستضافة مجموعات الدراسة
، يمكن من إنشاء المستندات التي Googleىو تطبيق مجاني، مباشر عمى الويب، مقدم من شركة  Google Driveمحرك   16

،  Microsoft Excelالتي ننشئيا ببرنامج  االلكترونيةالجداول  Microsoft Word نقوم بإنشائيا عادة باستخدام برنامج 
 وتحريرىا الرسوم. يسمح ىذا التطبيق لممستخدمين بإنشاء الممفاتفضاًل عن ،  PowerPointوالعروض التقديمية التي تنشأ ببرنامج 

، والتشارك في إنشائيا مع مستخدمين آخرين في الوقت ذاتو. ويمكن كذلك من حفظيا بشكل مباشر عمى (اإلنترنت) الشابكة عبر
 .أيضاً  مجاناً ، Google Driveمحرك 
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والتعمم المعمومات بعرضو عمى مجموعة من المحكمين والمتخصصين في تكنولوجيا  وذلك؛ لبلختبار
حكمين بناء عمى اقتراحات الم البلزمة عمى االختبار التحصيمي التعديبلتوقد ُأْجِرَيِت ، الذاتي

لمجتمع  عمى عينة عشوائية ممثمة تجربة استطبلعية ُأْجِرَيتْ  االختبارولمتأكد من ثبات  .ومبلحظاتيم
، وذلك بيدف التحقيق من وضوح التعميمات، اً مفتوح مزمن إجابتي وقد تركطبلب  10من  مكونة البحث

كرونباخ   معامل ألفاوُحِسَب  .والصياغة المغوية لعبارات االختبار ووضوح مفردات االختبار،
Cronbach's Alpha ( 0.87الذي بمغ)عمى أن االختبار  ا يدل  ممَّ  ؛وىو معامل ثبات مرتفع ؛

 وُحدِّدَ  التحصيمي يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عمييا في التطبيق الميداني لمبحث.
أثناء التجربة في ن أسئمة االختبار الزمن البلزم لتطبيق االختبار من حساب الزمن البلزم لئلجابة ع

عن  مجيبوناالستطبلعية، وذلك عن طريق تحديد الوقت الذي بدأ فيو طبلب العينة االستطبلعية 
 بَ سِ % من الطبلب عينة التجربة االستطبلعية من اإلجابة. وبناء عمى ذلك  حُ 80االختبار حتى ينتيي 

االختبار يتمتع بدرجة مناسبة أن سابقة تم التأكد من ( دقيقة. وبناء عمى الخطوات ال35زمن االختبار )
 . من الثبات والصدق المبلئمين لتطبيق البحث ميدانياً 

 :اآلتيةتطبيق أدوات البحث باإلجراءات  مر تطبيق أدوات البحث: -9
  ًعمى بريد  م، عن طريق مراسمتيتطبيق االختبار التحصيمي عمى الطبلب عينة البحث قبميا

Gmail َمتْ . وقد  االختبار في كشوف معدة ليذا الغرض تمييداً ة كل طالب في ىذا درج ُسجِّ
 .لمعالجتيا إحصائياً 

 والتأكد من التطبيق القبمي ألدوات الدراسة. ،االلتقاء بعينة الدراسة 

  مع الطبلب عينة البحث، والموجودة عمى محرك )المحاضرات المعدة سابقًا( مشاركة المادة العممية
Google Drive  محرر مستندات جوجل Docs Googleبعد توفير  دة أسبوعينموذلك  ؛

مستوى اإلمكانيات المادية والفنية. والتقى الباحث مرة كل أسبوع بالطبلب عينة البحث لمتابعة 
 التقدم في دراستيم.

   ًعن طريق مراسمتيم عمى بريد تطبيق االختبار التحصيمي عمى الطبلب عينة البحث بعديا ،
Gmail َمتْ . وقد لمعالجتيا  درجات االختبار التحصيمي في كشوف معدة ليذا الغرض تمييداً  ُسجِّ
 .إحصائياً 

 وعينتو: مجتمع البحث -10
 اأمّ الجامعات الخاصة في سورية.  فيجمييم  المرحمة الجامعية األولى بالطبلبمجتمع البحث  يتمثل 

 مباستخدا الذاتيالمجموعة التجريبية التي مارست التعمم طبلب عينة البحث فتمثميا إلى  بالنسبة
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 جامعة قاسيون الخاصةفي كمية عموم اإلدارة في  وطالبةً  اً طالب 31عددىم  البالغالحوسبة السحابية 

في الفصل الدراسي  Qasyoun University for Science & Technology لمعموم والتكنولوجيا
 مختبر الكمية في يتوافر حيث كمية عموم اإلدارة الباحث وقد اختار. 2016-2015لمعام الجامعي  األول
تطبيقات أسموب التعمم الذاتي لمقرر  وِاْعُتِمَد عمى .التجربة إعداد طريقة مع تتناسب تجييزات ذو

  أي وقت يختاره الطالب. يوف ،من أي مكان (نترنتاإل الشابكة ) عن طريق الحاسب في اإلدارة

 :يمكن تمخيص حدود البحث عمى الشكل اآلتي :حدود البحث -11

  :الحدود الموضوعية: اقتصر البحث الحالي عمى استخدام أحد تطبيقات الحوسبة السحابية وىي
 ، ومحركGmailبريد جوجل  :في تتمثل التي  Google Apps for Educationتطبيقات 

 .Forms Googleنماذج  Google Docsجوجل  مستندات ومحرر Google Driveجوجل 
  من طبلب ًا طالب 31مكونة من  قصديةالحدود البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى عينة

 اإلدارة. عموم السنة الثالثة، في كمية
  :2016 -2015من العام الجامعي  األولالدراسة  في الفصل الدراسي  ُطبَِّقتِ الحدود الزمنية   
  عموم كمية -لمعموم والتكنولوجيا قاسيون الخاصةالحدود المكانية: طبقت الدراسة  في جامعة 

 . اإلدارة

 اإلطار النظري لمبحث -ثانياً 

 Concept Cloud Computing   مفيوم الحوسبة السحابية -1

تكنولوجيا ة ثورة تقنية في مجال نزل" بمCloud Computing" الحوسبة السحابية د  تع
حوسبة أي أنيا مرتبطة بمجال الحاسبات  ى:األول ،. والمصطمح يقسم إلي كممتينالمعمومات واالتصاالت

 في مخططات الشبكات (اإلنترنتالشابكة )والسحابة تعبير استخدم بداية لئلشارة إلى  والثانية السحابية،
لتمثيل  ِاْسُتْخِدَمتْ و رسم أولي لسحابة أنّ ب فَ رِّ عُ  ِإذْ ، Computer Network Diagramالحاسوبية 

 الكامنة الفكرة إن .نقل البيانات من مراكز البيانات إلى موقعيا النيائي في الجانب اآلخر من السحابة
 John " عبر العشرين عندما القرن من الستينات عقد إلى ترجع السحابية الحوسبة وراء

McCarthy "(17) بجامعة األستاذ Stanford  خدمة تصبح لكي الحوسبة تنظم قد" بقولو الفكرة عن 

                                                           
17  John McCarthy ( عالم أمريكي في مجال الحاسوب، أول من أطمق مصطمح "الذكاء االصطناعي" وىو مخترع لغة:Lisp )

، Massachusetts Institute of Technologyه في معيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا وجودأثناء في  1551لمبرمجة في عام 
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 المرفق تحدي" في كتابو  Douglas Parkhillاستعرض   1966وفي العام  ."األيام من يوم في عامة
 السحابية الحوسبة خصائص كثيرًا من" The Challenge of the Computer Utility" الحاسوبي

 شركة قامت عندما 2000 عام بدايات في إال فعمي بشكل تظير لم السحابية الحوسبة تطبيقات أن إال. 
Microsoft من العديد ذلك بعد تبعتيا الويب شبكة خبلل من البرمجيات استخدام مفيوم بتوسيع 

 Google شركة ىي السحابية الحوسبة مجال  في  دورًا ميماً  أّدت التي الشركات أكثر أن إال. الشركات
 تشغيلٍ  نظامَ  2009 عام في أطمقت التقنية، كما ىذه عمى تعتمد التي الخدمات من العديد َأْطَمَقتِ  التي

ث التكنولوجية بحو لم  Gartnerتتوقع  شركة و . السحابية الحوسبة خبلل من يعمل لمحاسبات متكامبلً 
. 2016نياية عام  فيفي سحابة عامة  بياناتيا٪ من الشركات العالمية ستتجو لتخزين 50أن أكثر من 

 National Institute of Standards and (NISTوالتكنولوجيا ) لممعاييرالمعيد الوطني  عرف

Technology  نموذج لتوفير وصول مناسب ودائم في أي وقت إلى  "أنيا بالحوسبة السحابية
 التخزين، ووحدات والخوادم، الشبكات) مثلالحوسبية  الشبكة، لمشاركة مجموعة كبيرة من المصادر

طبلقيا وفيرىات يمكنالتي ، (الخ... والتطبيقات  الخدمة موفر مع تفاعل أو إداري جيد وبأقل بسرعة وا 

"   Sabi and Others, 2016 ))
(18)

 ُتَقد ُم فيو  اً أسموب هُ د  فتعلمبحوث التقنية  Gartnerا شركة أمَّ  .
الحوسبة أي أن . نترنتقدرات تكنولوجيا المعمومات عمى نطاق واسع كخدمة لمزبائن عن طريق شبكة اإل 

المعمومات من منتجات إلى خدمات من خبلل نقل المعالجة ومساحة  السحابية حولت برامج تقنية
بالحاسب إلى ما يسمى بالسحابة، وىي جياز خادم يتم الوصول إليو عن  التخزين والبيانات الخاصة

 2.0في ذلك عمى اإلمكانيات التي وفرتيا تقنيات ويب  ، معتمدة (اإلنترنتالشابكة )طريق 

(Sanchati, R., and  Kulkarni, G., 2011).(19)  التخزين السحابي أما" Cloud Storage "
يقوم المستخدمون  ،تخزين ىائمة اتضخمة تحتوي عمى مساح (كمبيوتر) حاسوب فيو عبارة عن أجيزة

تقوم بتنصيبو عمى جياز  مثبلً  Wordعندما تكون بحاجة لبرنامج ف .برفع ممفاتيم عمييا ليتم تخزينيا
 بتنصيبمثبل  Microsoftأما في الحوسبة السحابية فتقوم شركة  .الخاص بك (الكمبيوترالحاسوب )
 ثم تقوم بإطبلق ىذا البرنامج عمى موقعيا اإللكتروني ،الشركة Servers عمى خوادم Wordبرنامج 

السحابي الخاصة بيا من استخدام الذين يممكون حسابات في خدمة التخزين  المستخدمونحتى يتمكن 
 كّميا، ِإذْ  معك في تنقبلتك  (الكمبيوتر) الحاسوب لحمل جياز وبيذا لن تكون مضطراً  .ىذا البرنامج

                                                                                                                                   
ثاني أقدم  وتعد   ،من أىم لغات الذكاء االصطناعي د  ( وتعFunctional Programming Language)وىي لغة برمجة وظيفية 

 .Fortranلغة برمجة عالية المستوى بعد لغة 
18Sabi, H.M. ; Uzoka, F.M.E. ; Langmia, K. ; Njeh, F.N. (2016),  Op-cit, P.183. 
19 Sanchati, R., & Kulkarni, G. (2011), «Cloud Computing in Digital and University Libraries», 

Global Journal of Computer Science and Technology, Vol.11 N0.1, July 2011, PP.36-42. 
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ودخول حسابك عمى شركة التخزين السحابي لتقوم  (كمبيوترحاسوب )االتصال من أي جياز  كيمكن
ْنَتياوصولك إلى ممفاتك التي  فضبًل عنبالبدء في استخدام ىذه البرامج،   . في الخوادم َخزَّ

   Requirements of Cloud Computing متطمبات الحوسبة السحابية -2
 :اآلتية المتطمبات توفير ينبغي السحابية الحوسبة استخدام تطبيقات من لمتمكن 
 باالتصال بالشابكة يسمح ،تحت المتوسطة إمكانيات متوسطة أوو ذ شخصي، حاسب جياز 

 )باالنترنت(.

 في  أنظمة  اوىذه الخاصية متاحة تقريب بالشابكة )باإلنترنت(، باالتصال يسمح تشغيل نظام
 .ًا كّمياالتشغيل الموجودة حالي

 يوجد شرط عمى نوع المتصفح  ال السحابة، خدمات باستخدام يسمح الشابكة )إنترنت( متصفح
، فيو يصمح الستخدام الحوسبة السحابية دون أي والمواقع الكبيرة متوافقة مع مادامتالمستخدم 
 .(20)(26، ص2014يس،) صعوبات

 بياناتو وبين المستخدم بين وصل حمقة يكون بالشابكة )باالنترنت( عالية سرعة ذو اتصال 
 يستخدميا كّميا. التي والبرمجيات

 ولكن  ،يشبو في معظم خصائصو مزود خدمة استضافة المواقع، مزود خدمة الحوسبة السحابية
استخدام الموارد المتاحة ببزيادة في بعض الخصائص لكي يسمح لكل من المطورين والمستخدمين 

 .في الخوادم بكفاءة أفضل
 Characteristics of Cloud Computing خصائص الحوسبة السحابية -3

 :اآلتية بالخصائص السحابية الحوسبة تمتاز 
 يخزنو لما مالكاً  يصبح فإنو بالسحابة المستخدم يتصل أن بمجرد أنو تعني: المستخدم مركزية 

 .المستخدمين من غيره مع )االنترنت( عبر الشابكة بتخزينو يقوم ما مشاركة ويستطيع عمييا،

 البيانات وجداول النصوص معالجة مثل التطبيقات، ال تركز عمى السحابة أي أن: الميام مركزية 
نما ينصب والبريد  ىذه خبلل من المستخدمين احتياجات تمبية عمى تركيزىا االلكتروني، وا 

 .التطبيقات

 ممَّا العمميات؛ عمى إجراء تساعد التي الضخمة الخوادم السحابة : توفرمركزية البنية التحتية 
دارتيا البنية إنشاء أعباء من التحرر عمى يساعد  .التحتية وا 

                                                           
األولى،  الطبعة والتوزيع، لمنشر العربي القاىرة، ،"وتطبيقات حمول لممكتبات السحابية الحوسبة" ،2014 أحمد، نجالء يس،  20
 .26ص
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 أي خبلل من السحابة بخوادم وتحريرىا وتخزينيا تشغيميا يتم التي: والمستندات التطبيقات مركزية 
 يخول حق أن األصمي لممالك الدائمة، ويحق اإلتاحة يوفر ممَّا بالشابكة )باالنترنت(؛ متصل جياز

 .العمبلء من يشاء لمن واإلضافة والحذف إلى ممفاتو والتعديل الوصول

 مكان أي ومن وقت، أي في الخاصة، البيانات إلى الوصول وسيولة الخدمة استمرارية ضمان. 

 معاً  والخوادم األجيزة من اآلالف ارتباط خبلل من وتنتج:  الحوسبة طاقة. 

 .استخدام اإلصدارات الحديثة من البرمجيات واألجيزة والموارد المتاحة في السحابة 

 The Reasons for the Shift to Cloud أسباب التحول لمحوسبة السحابية -4

Computing 
تحول ت، خاصة في الدول المتقدمة، و بدأت الشركات عمى مستوى العالمفي األعوام العشرة األخيرة،  

 :(21)(16-11، ص2010)قمعية،  لؤلسباب اآلتيةإلى الحوسبة السحابية  فشيئاً  شيئاً 

 Software As A Subscriptionالبرمجية كاشتراك  -

 بحاجة المستخدم يعد لم ِإذْ  " pay as you go " استخدامك بقدر ادفع الخدمات من النوع ىذا يسمى
الشابكة  متصفح خبلل من استخداميا من يتمكن إنما جيازه، عمى وتحميميا البرمجيات لشراء

 عمى ذلك. وأبسط مثال الخدمة مزود سيرفرات عمى موجودة ستكون البرمجيات أن مادام )اإلنترنت(
لو أردنا استخدام الحوسبة فإنو يمكن تخصيص اشتراك شيري  ِإذْ  ،الحزمة المكتبية من مايكروسوفت
 .الستخدام محرر النصوص مثبلً 

  Reduce The Costكمفة تتخفيض ال -

 األدوات واألجيزةكمفة أوليا أن  سيشعر المستخدم بانخفاض التكمفة المادية من خبلل عدة أمور:
متوسطة، أو تحت حاسوب بمواصفات  إلى منخفضة إذ ال يحتاج االتصال بالسحابة إالّ  ةالمستخدم
كمفة االشتراك بالبرمجيات التي يحتاجيا وثانييا  .(باإلنترنت) بالشابكة مع قدرة اتصالو متوسطة

كمفة الصيانة وأخيرا  جزء منيا. إال ْسَتْخِدمُ ال يُ قد المستخدم أوفر من كمفة شراء برمجيات كاممة 
 فمعظم أعمال الصيانة ستكون مركزة في مزود الخدمة. ،منخفضة

 Increased Credibilityزيادة المصداقية  

 السحابة ضمن تعمل التي األنظمة معظم ألنَّ  العالية والمصداقية بالموثوقية السحابية الحوسبة تمتاز
 خاصة بديمةسيرفرات  فضبًل عن وجود المقدمة لمخدمة. الشركة من مباشرة مراقبة وتحت أصمية

                                                           
 .16-11 ص ،4 الحاسبات، مجمة المستقبل، ثورة السحابية الحوسبة من تجعل أسباب عشرة ،2010 شب، ميند قمعية،  21
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 أي عمى عتادي أو برمجي سواء ما خمل حدوث ، وذلك في حالback upاالحتياطي النسخ لعمميات
 .أو البيانات الوقت، في ضياع يحدث لن ومن َثمَّ  بالسحابة، الخاص بالسيرفر موجودة خدمة

 Scalability قابمية التطوير -
 التخزين مساحة تنفذ قد بالمستخدم، الخاصة الرقمية والنشاطات المعمومات في كم اليائل االزدياد مع

 ما فكل السحابة استخدام عند لكن. جديد تخزين قرص شراء في ىذه الحالة من والبدَّ  ،الخاصة بجيازه
 األمر وكذلك لو، المخصصة مساحة التخزين لزيادة الخدمة بمزود االتصال ىو بو القيام المستخدم عمى

 االتصال ىو فعمو عميو ما فكل جديد برنامج عمى العمل أراد فإذا البرمجية.  إلى الخدمات بالنسبة
 .الخدمة بمزود

 Ease Of Accessسيولة الوصول  -

متصل  جياز أي من والبرامج إلى الممفات الوصول إمكانية ىي السحابية ميزات الحوسبة  أىم من
 مكتب، كل في موظف وجود فكرة عن التخمي األمر الذي أدى إلى )باإلنترنت(، ومن أي مكان، بالشابكة
( (Avram, M.G., 2014 المتنقل الموظف مفيوم إلى واالنتقال

(22).  

 Software no Version Numbersبرمجيات دون أرقام إصدارات  -

 عمميات ألن معيا، يتعامل التي تحديث لمبرامج بعمميات القيام إلى بحاجة يعد لم المستخدم أن أي
 تكون النسخ أرقام أن حتى السحابة من قبل مقدم الخدمة، طرف في كامل بشكل ىذه تجري التحديث

 إصدار آخر رقم ىو ما لمعرفة لممستخدم حاجة ىناك تعد فمثبًل لم. إلى المستخدمين بالنسبة مرئية غير
 عمى بالحصول المستخدمين سمحت الميزة ىذه .CS4 أم CS3 أىو الفوتوشوب مثل معين برنامج من
 .التحديث عمميات انتظار إلى الحاجة دون بسرعة التقنيات آخر

 Friendly Environmentصديقة البيئة  -

( لكونيا صديقة Green ITالخضراء ) تحت مظمة تكنولوجيا المعموماتالحوسبة السحابية تندرج 
 )سيد،المستيمكة  الطاقة ر فيتوفكما  ، ووسائط التخزين،لمبيئة فيي تعمل عمى تقميل عدد األجيزة

 .23( 25-24ص،  2013

                                                           
22 Avram, M.G., (2014), Advantages and challenges of ad opting cloud computing from an  enterprise 
perspective, Procedia Technology, 12, PP.529 -534. 

دراسة تحميمية مقارنة. المجمة العراقية لتكنولوجيا  ، نظم الحوسبة السحابية مفتوحة المصدر:2013سيد، رحاب فايز أحمد،   23
 .25-24(، 2)5المعمومات، 
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 Matches Current Computing Trends  التناغم مع توجيات الحواسيب الحالية -

المستخدمين يفضمون  ويبدو أن. Netbookة األخيرة استخدام الحواسيب الكفية لمدانتشر في ا
 وذلك عوضاً  ،تمبي احتياجاتيم بأسعار مقبولة مادامتالمعالجة المحدودة التي تؤمنيا ىذه الحواسيب 

تأتي فائدة  وىنا .واألسعار األغمى ذات القدرات الكبيرة ةعن استخدام الحواسيب المكتبية والمحمول
وليس  ،السحابة قوة المعالجة ستكون مركزة في طرف نَّ أل  الحوسبة السحابية لتوافق ىذه التوجيات، 

 المستخدم.

 Disadvantages of Cloud Computingالسحابية  الحوسبة مساوئ -5

 الميزات العديدة لمحوسبة السحابية إال أن ليا أيضًا بعض المساوئ منيا:مع 

 ،لمتعامل مع الممفات الشخصية ضرورياً  شرطاً  يعد   (باالنترنت) بالشابكة فر إمكانية االتصالاإن تو  -
الشركات بدأت بعض الكفاية. لكن  وبما في اً إذ يجب أن يكون ىذا االتصال سريع ،ولكنو غير كافٍ 

بات باإلمكان بناء  ِإذْ الحديثة JavaScript (24)و   HTML5 ىذه المشكمة بفضل تقنيات تتدارك
، ثم القيام بالمزامنة لدى عودة (نترنتباال ) بالشابكة تطبيقات ويب يمكن أن تعمل دون اتصال

 . إال أننا مازلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت لكي تتطور تطورًا أكبَر.االتصال
انطبلقا  السحابية، لمخدمات المقدمة الشركات لدى وممفاتو تخزين معموماتو من المستخدم يخشى -

 معمومات عمى االطبلع من المخترق يمكن قد ناجحة اختراق لعممية الخدمة تعرض من أن
معمومات  ببيع المستضيفة أو المقدمة لمخدمة الشركة من جية أخرى قد تقوم المستخدمين.

 المجوء في مثل ىذه الحالة ىو لممستخدم الوحيد والضمان. آخر بشكل منيا اإلفادة أو، المستخدم
 .  الجيدة والسمعة العالية الموثوقية ذات الكبيرة الشركات إلى

لم فمثبًل  ،معظم التطبيقات السحابية لم تصل بعد إلى مستوى تطبيقات سطح المكتب التقميديةإن  -
تطبيق فوتوشوب  مستويات تضاىي مثبلً تصل حتى اآلن تطبيقات تحرير الصور عبر الويب إلى 

                                                           
24  HTML5  ىي اختصار لعبارةHyper Text Markup Languageوىي  ، ، ويقصد بيا ثالث تقنيات مجتمعةHTML5, 

JavaScript, CSS3 ، يرجع لكونيا  تطور ىذه التقنيةالـتأخير في  إال أنلغة وصف صفحات وليست لغة برمجة.  ىيوOpen 

Standard  ليست ممكًا ألحد أو لشركة بعينيا، فعادة عممية تحديثيا تأخذ سنوات طويمة، وانتشارىا لعموم المستخدمين يأخذ عدة
 سنوات أخرى.
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ولم تصل تطبيقات تحرير المستندات عبر الويب إلى مستوى مايكروسوفت أوفيس لكنيا ، التقميدي
(25).تدريجياً  منياتقترب 

 

 Types of Services Providedالسحابية  الخدمة التي توفرىا الحوسبة أنواع -6

Cloud Computing:  

 :(26) ىي أنواع رئيسية من الخدمات ةجد ثبلثتو  
المستخدم ليس بحاجة لشراء  :Software as a Service (SaaS)البرمجيات كخدمة  -

 المطموب منو أن يشترك بالخدمة فقط ويدخميا عن طريقف، ياأو تحديث يابرمجيات، تحميمال
البرمجيات الكبيرة مثل  ىذه التطبيقاتبواسطة متصفح ليستخدميا. من أمثمة ( نترنتاإل ) الشابكة

Gmail  وGoogle Docs  ، وبعض البرمجيات األصغر مثلFresh Books. 

وىي عبارة عن مجموعة من : Platform as a Service( PaaS)البيئة الحاسوبية كخدمة  -
 الخدمة استضافتيا عمى البنية التحتية لمزود جريالبرمجيات وأدوات تطوير المنتجات التي ي

Provider  من أمثمة ىذا التطبيق. و Microsoft Azure. 

بيئة الحاسوبية لم اً امتداد تعد  Infrastructure as Service:  (IaaS)البنية التحتية كخدمة  -
يصبح لدى العمبلء  كماعمى التحكم بأجزاء أكثر من البنية التحتية.  قادراً  العميليكون  ِإذْ كخدمة، 

 إلى الخادم االفتراضي في مركز خدمة تمويل البيانات. يستطيع العميل نشر البرمجيات منفذاً 
 Amazon Web Services  (، بما في ذلك أنظمة التشغيل والتطبيقات الموزعة مثلوتشغيميا

(AWS. 

    Types Cloud Computing أنواع الحوسبة السحابية : -7

 (27)ية لمحوسبة السحابية:تاألنواع األربعة اآل (NIST)حدد المعيد الوطني لممعايير والتكنولوجيا 
أو لقطاع  ،لعامة الجميور متاحة :computing Public cloudالحوسبة السحابية العامة  -

لممستخدم بالعمل عمى تطوير  يسمح ىذا النوعوىي مبنية عمى أساس تجاري.  ؛صناعي معين
                                                           

25 Baker, M., (2009), An Introduction and Overview of Cloud Computing- ACET, University of 

Reading- http://acet.rdg.ac.uk- p 38. 
26 Adrees,M. S.,  Omer M. K. A., and   Sheta, O. E., (2015), Cloud Computing architecture for higher 

education in the third world countries (Republic of the sudan as Model), international Journal of 

Database Management Systems, ( IJDMS ) Vol., No.3, June 2015. 
27 Hamid, T. (2010), Cloud Computing. Technology World Magazine, 2, PP.16-17. 

Zissis, D. Lekkas, D. (2012), Addressing cloud computing security issues, Future Generation 

Computer Systems, 28 (2012), PP.583–592. 
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النفقات ببالمقارنة  جداً  منخفضةفي السحاب مع تكاليف مادية ما خدمة  استخدامبرمجية معينة أو 
 .(28)(Armbrust, M., and al., 2010, P.50) الكبيرة المرتبطة عادة بامتبلك تمك الخدمات

تمثل شبكات خاصة الستخدام جية : Private cloud computingالحوسبة السحابية الخاصة  -
  29) ).وجودتيا  البياناتىذه تضمن أمن  لمبياناتمراقبة كاممة تمتاز بوجود معينة، 

يتم تقاسم البنية التحتية  :Community cloud computingالحوسبة السحابية المشتركة  -
ومجال  ذاتيابالمتطمبات واالىتمامات  تتمتععادة ما  التيالسحابية من قبل العديد من المنظمات 

الشركات التي تتشارك ىذه  من مقر الشركة/ جريوالنفاذ لمسحابة ممكن أن ي المشابو.العمل 
.)(Marston S. and Others, 2011, P.180)الخدمة 

(30
 

البنية التحتية السحابية مركبة من  Hybrid Cloud computing : الحوسبة السحابية اليجينة -
أو العامة( التي ترتبط بمعايير موحدة أو تكنولوجيا  والمشتركةاثنين أو أكثر من السحب )الخاصة 

 Marston S. and)و/أو التطبيقات من سحابة إلى أخرى  لبياناتنقل اخاصة تمكنيا من 

Others, 2011, P.180)31. 

 Using Cloud Computing forاستخدام الحوسبة السحابية في التعميم  -8

learning  

 واسع نطاق عمى المستخدمة الحديثة االفتراضية البرمجيات أشكال أحد السحابية الحوسبة خدمات تعد  
 االختبارات بناء عممية انتقمت المثال سبيل فعمى اإللكتروني خاصة. والتعمم بعد عن التعميم مجاالت في
 أي تتطمب ال )االنترنت( عمى الشابكة خدمات إلى الجياز عمى تحميميا يمكن التي البرمجيات من

مثل موقع  االختبارات أتمتة خدمات ومؤخرًا أفادت منيا. لئلفادة خاصة برمجيات
(ClassMarker.com) وخدمة (quiz-school)  من موقعproprofs.com/quiz-schoolمن ، 

ِإْذ  رمزي. بسعر أو مجاناً  آليًا، وتقييميا االختبارات استضافة خدمة تقديم في السحابية الحوسبة قدرات
 وخطأ وصح متعدد، من واختيار الفراغ، أكمل مثل اختبارات مختمفة إجراء إمكانية الموقعان يقدم

                                                           
28 Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A.D., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D., 

Rabkin, A., Stoica, I. and Zaharia, M. (2010). A View of Cloud Computing, Communications of the 

ACM, Vol.53, No.4, P.50. 
29 Schneider, S. and Sunyaev, A., (2016), Determinant factors of cloud-sourcing decisions: reflecting 

on the IT outsourcing literature in the era of cloud computing, Journal of Information Technology, 

March 2016, Vol.31, No.1, PP.1–31. 
30 Marston, S., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Zhang, J. and Ghalsasi, A. (2011). Cloud Computing – 

The business perspective, Decision Support Systems, Vol.51, No.1, P.180. 
31 Marston, S. and Others,Op-cit, P.180. 



 حيدر أحمد عبد اهلل                        2017-األولالعدد  -33المجمد – مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية 

149 

 

 عن االختبار ونشر معين، ترتيب حسب أو عشوائي بشكل األسئمة عرض إمكانية توفير مع وغيرىا،
تشير الدراسات االستقصائية التي أجرتيا ، اإلطارىذا في و  الويب. صفحات أو اإللكتروني البريد طريق
 من الكميات تحتفظ بسحابات معتمدة عمى التكنولوجيا،%6 أن إلى   Ed Tech Magazineمجمة 

من الكميات يخططون العتماد سحابة،   %29وة، من الكميات يطبقون الحوسبة السحابي   %28و
إلى أنو بحمول  كما تشير االستطبلعات أيضاً  .من الكميات في مرحمة اكتشاف الحوسبة السحابية 32%
سيركز التعميم العالي بقوة عمى التكنولوجيا التي تركز عمى حمول التقنية والمنيجيات  2020عام 

ىذا وتستفيد  .Hybrid Classesالسحابية مثل عقد المؤتمرات والتعمم عن بعد والفصول اليجينة 
 المؤسسات التعميمية من  ميزات الحوسبة السحابية كّميا 

 :لمحوسبة السحابية، يضاف إلييا الميزات اآلتيةالتي وردت في فقرة أسباب التحول 
 متوفرة أي أنيا ،عن بعد، بحيث تكون مرفوعة عمى السحابة االفتراضية إعطاء المحاضرات -

 .المكان أو الوقت حواجز عن بعيداً  وتصفحيا عمييا لبلطبلع ومخزنة

 الحوسبة خدمات توفرىا التي المشاركة أدوات عبر منو جزء أو الدراسي المقرر مشاركة  -
 .والطالب المعمم بين لمتواصل إمكانية إيجاد عن فضبلً  السحابية،

 .الطبلبالمشروعات المقدمة من و التدريبات، و الختبارات، ى الإسيولة الوصول  -

عادتيا من جديدكذلك تكاليف الطباعة الورقية، و  تكاليف ضتخفي -  .تسميم الواجبات وا 

 والمعممين. الطبلب بين الراجعة التغذية -

جراء دراسي، فصل لكل الطمب حسب تدريبية دورات تطوير إمكانية -  الويب، خبلل من التمارين وا 
 .وتدريباتيم مشاريعيم لعمل المستخدمين من لآلالف حسابات وعمل

 اإلطار العممي لمبحث -ثالثاً 
 التحميل اإلحصائي واختبار فرضية البحث -1
ما بحساب متوسطات درجات الطبلب في التطبيق  الباحث ، قامأو رفضيا البحث يةفرضقبول  من أجل
، واالنحرافات المعيارية لمدرجات عن المتوسطات مع وما بعده لمجوانب المعرفية الختبار التحصيميقبل ا

مكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات ل Piared-samples T- testاستخدام اختبار 
 (1)ن في الجدول رقم كما ىو مبيّ  وما بعده،  ر التحصيميالختباما قبل ا ينالطبلب في التطبيق
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" لداللة الفروق بين متوسطي درجات الطبلب T( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "1جدول )
 التحصيمي عينة البحث عمى االختبار

عدد  التطبيق
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  (Tقيمة )
 الداللة

 Pre-test 31 20.677 4.206 30القبمي  

 
12.90 0.000 

 Post-test 31 30.516 5.019 البعدي 

واالنحراف المعياري Post-test (30.51 ) أن المتوسط الحسابي لممتغير (1رقم )نبلحظ من الجدول 
( واالنحراف المعياري 20.67الحسابي )فقد كان المتوسط  Pre-test ا المتغيرأمّ (، 5.01)لممتغير نفسو 

(4.20.) 
يتضح أن  ِإذْ  ، درجات القياسين القبمي والبعدي يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين متوسطي

 Sig. (2-tailed)، وقيمة  = df 30ودرجات الحرية ، = t-test 12.90 ( المحسوبة بمغتTقيمة )

 α = 0.05أصغر من قيمة ( 0.000في الجدول ) Sig. (2-tailedقيمة ) أنَّ  نظرًا إلىو  .0.000=
تؤدي ىذه النتيجة إلى رفض الفرض الصفري، وىذا يؤكد أنو "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

لبلختبار التحصيمي  بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي   (α  ≥  0.05مستوى داللة )
في جامعة قاسيون الخاصة لصالح  المرحمة الجامعية األولىلمجانب المعرفي لمتعمم الذاتي لطبلب 

 . القياس البعدي"
في تطوير جوانب المعرفة المحددة بالتذكر والفيم والتطبيق  فعالية الحوسبة السحابيةقياس  كما يمكن

التحصيمى الذي يطبق  ريق درجات المتعمم في االختبارعن طوالتحميل لدى طبلب العينة التجريبية، 
 Blake's Modified Gainالكسب المعدل لببلك  معادلةيعتمد في حسابو عمى ِإْذ  ،قبميًا وبعدياً 

Ratio (32)(1991جيروكمب، تية: )اآل. 

 س / د  -س +   ص  -س / د  -ص   نسبة الكسب المعدل لببلك =
، د= النياية العظمى لبلختبار. س= متوسط التطبيق القبمي  ،البعدي: ص= متوسط التطبيق ِإْذ ِإنَّ 

فاعمية  َعد  حتى يمكن ،  %1.2أن يكون الحد الفاصل ليذه النسبة ىو الشأن  ويقترح ببلك في ىذا
 مقياس عمى التجريبية المجموعة درجات ( يوّضح متوسط2لة. الجدول رقم )مقبو  التكنولوجيا المطبقة

 لببلك. المعدل الكسب ونسبة والبعدي، القبمي المعرفي التحصيل مستوى

                                                           
 250، ص خيرى كاظم، القاىرة، دار النيضة العربية(: تصميم البرامج التعميمية، ترجمة أحمد 1550)لد مب جيرو يك  32
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 القبمي مستوى التحصيل المعرفي مقياس عمى التجريبية المجموعة درجات ( متوسط2جدول رقم )
 لببلك المعدل الكسب ونسبة والبعدي، 

 مستوى
 الداللة

نسبة الكسب 
 المعدل لبالك

متوسط الدرجات 
 في التطبيق البعدي

متوسط الدرجات في 
 التطبيق القبمي

النياية 
 العظمى

 المقياس

المقياس كّمو )مستوى  40 20.67 30.51 1.37 مقبول
 التحصيل المعرفي(

( فعالية تقنية الحوسبة السحابية في تطوير جوانب المعرفة المحددة، ِإْذ بمغت 2يّتضح من الجدول رقم )
وىي النسبة التي حددىا ببلك لعدِّ فاعمية ، 1.2وىي أكبر من ، 1.37نسبة الكسب المعدل لببلك 
 التكنولوجيا المطبقة مقبولة. 

 مناقشة النتائج -2
كان لو فاعمية في  م القائم عمى تطبيقات الحوسبة السحابيةيالتعمنظام  تشير نتائج ىذا البحث إلى أن

لمعموم  لدى طبلب المرحمة الجامعية األولى في جامعة قاسيون الخاصة ةالمعرفي الجوانب تطوير
والتحصيل بشكل  ما مكنيم من التعمم ،تطبيقات الحوسبة السحابية فقد أتيح ليم من خبللوالتكنولوجيا. 

 احتياجاتيم يمبيبالشكل الذي  لممحتوى العممي لممقرر المدروس ،  ومن َثمَّ أتيح ليم فيم أعمقأفضل
 Masud, MDAHبعض الدراسات السابقة كدراسة العممية. جاءت نتائج ىذا البحث لتتفق مع نتائج 

and Huang, X., 2012 وكذلك دراسة  ،(Elumalai R. and Ramachandran 

Veilumuthu V., 2011) ودراسة ،(Porumb and Others, 2011 (  التي أثبتت جدوى
 ,.Voida, A)استخدام الحوسبة السحابية في العممية التعميمية. لكنيا تخالف ما توصمت إليو دراسة

Olson, J. S., & Olson G. M., 2013)  التي خمصت إلى أن الوقت مازال مبكرًا العتماد تطبيقات
 الحوسبة السحابية في مجال التعميم.

من نتائج استنادًا إلى مبادئ نظريات التعمم كالنظرية البنائية  البحث ما توصل إليويمكن تفسير 
 خبلليا المتعمم رائد النظرية البنائية أن التعمم عممية ذاتية يقوم  Jean Piagetوالنظرية الدافعية. ُيَعد  

 ولو حفظو حتى المتعمم سمعو ما عمى بناء يتم لن الحقيقي التعمم منو. إن جزءاً  لتصبح المعرفة بإدخال
 كما تكون أن بالضرورة وليس المعمومة فيم في وخصوصية طريقة متعمم لكل المدرس، إنَّ  أمام وكرره
 في مجدياً  يكون لن وتكرارىا وتأكيدىا لممتعمم المعمومات تقديم في المدرس فانيماك إذاً  المدرس. يريد
 البحث عمى تشجيع الطبلب وحثيم المعممين عمى يحتم ىذا. المتعمم عقل في يريدىا كما المعرفة، بناء

 في مياراتيم ورفع إلخ، )االنترنت(... المتوافرة المكتبة، والشابكة مصادرىا المختمفة في عن المعمومات
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 بيئة وتوفير والخبرات،  المعمومات لتبادل وااللكترونية التقميدية أشكالو بشتى باآلخرين االتصال مجال
 بالمعمومات. غنية

بأنو جزء ميم  يشعر الحوسبة السحابية لتطبيقات استخدامو عند وبناء عميو يمكن القول: ِإنَّ المتعمم 
 اكتسابيا. من منطقيًا بدالً  بناءً  معارفو بناء أجل من المستمر النشاط نحو يدفعو ممَّا التعميم؛ نظام من

 خبلل من جماعي بشكل أو الفردية، التطبيقات خبلل من منفرد بشكل إمَّا البناء عممية وتحدث
التعمم. فالمتعمم ىنا  محتويات بناء في والتشارك بالتواصل لممتعممين تسمح التي الجماعية التطبيقات

 مع والحوار المناقشة النشاطات، وتتاح لو فرصة وينفذ ىو محور العممية التعميمية يكتشف، يبحث
األمر  الواحدة، لممشكمة أكثر من حل في لمتفكير كما تتاح لو الفرصة المعمم، مع أو المتعممين، زمبلئو
 اإلبداعي لديو.  التفكير تنمية عمى يشجع الذي

 تطبيقات في المشاركة نحو المتعمم اندفاع ِإنَّ  ًا إلى نظريات الدافعية في التعمم نستطيع القول:واستناد
 االستمتاع عمى القائمة الذاتية بالدوافع يرتبط األول :رئيسية دوافع ثبلثة عمى يرتكز الحوسبة السحابية

 مظمة عبر ونشره المحتوى لحفظ متنوعة تقنيات الحوسبة السحابية تطبيقات ِإْذ تتيح الشخصي،
سياماتو؛  أفكاره عرض فضبًل عن قيود دون وقت أي في إلييا الوصول المتعمم يستطيع تكنولوجية  وا 

 المجتمعي، االلتزام عمى فيرتكز الثاني الدافع أمَّا .الشخصي باالستمتاع اإلحساس المتعمم يمنح ما وىو
 مجتمع نحو التزاماتو تنفيذ نحو الفرصة المتعمم تمنح الحوسبة السحابية تطبيقات فإن اإلطار ىذا وفي
 قدرات تطوير في يساعد ممَّا اآلخرين؛ مع وتبادلو لممحتوى التشاركي بالبناء والمرتبطة التعمم

 وممفات وسائط باالعتماد عمى لممتعمم الذاتية التنمية عمى تركز التي الخارجية الدوافع المتعممين. وأخيراً 
 بإعداد مرتبط قيد أي دون تشاركي أو فردي إطار في معيا والتفاعل استخداميا لممتعمم متنوعة، يمكن

دومًا   متوفرة التعمم وسائط حيث لممتعمم الذاتية التنمية عمميات عمى العمل، مما يساعد لبيئة مسبق
 . يديو بين

 التوصيات -3
 :أتيما يانطبلقًا من نتائج البحث، يوصي الباحث ب

 ،المرحمة الجامعية األولى خاصة فيستراتيجية تعميم مستقبمية االحوسبة السحابية كاعتماد تقنية  -
دورىا كأداة فضبًل عن لدى طبلب ىذه المرحمة،  وتطويره لما ليا من دور في تعزيز الجانب المعرفي

 لمتعمم الذاتي.
 السيَّماو  ،والمستمر من خبلل بيئات التعمم االلكترونية المختمفة يحث الطبلب عمى التعمم الذات -

لى تقنية الحوسبة السحابية، وذلك بإقامة حمبلت توعية مكثفة عن طريق إالتطبيقات المستندة 
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( عامة، وتطبيقات 2لتطوير أدائيم في استخدام أدوات )الويب  ،الدورات التدريبية والتثقيفية لمطبلب
 ة خاصة.الحوسبة السحابي

تفعيل التعميم المدمج بتحويل جزء من الدرس إلى تعمم ذاتي عبر تطبيقات الحوسبة السحابية، إلى  -
 جانب التعميم وجًيا لوجو إلثراء العممية التعميمية.

وذلك لمتعامل مع تطبيقات الحوسبة  (؛نترنتباال بالشابكة )توفير مخابر حاسب آلي مزودة  -
 ة. السحابية في العممية التعميمي

تيدف إلى تطوير ميارات التعمم الذاتي والجماعي  ؛إضافة مقررات في مراحل التعميم قبل الجامعي -
 .(نترنتاإل الشابكة )المعتمد عمى 

 العمل عمى خمق بيئة االلكتروني تدريس وتقنيات التعميمالق ائطر المناىج و العمى المختصين في  -
مبادئ  عمى، وتدريب أعضاء ىيئة التدريس وتطويرىا م المتوافقة مع الحوسبة السحابيةيلتعما

 .االلكتروني المقررتصميم 
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