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 الملخص

في إدار  التعليم عن  OneDriveدا   قسم المكتبات والمعلومات ألأثر استثمار هذا البحث يتناول موضوع  

تأكيد معالي وزير التعليم السعودي رئيس مجلس في ، حيث تكمن مشكلة البحث بعد خالل جائحة كورونا

لن يكون كما هو على: أن التعليم اإللكتروني بعد أزمة كورونا  إدار  المركز الوطني للتعليم اإللكتروني

للحاالت االستثنائية، داعياً إلى ضرور  توثيق  ياراً مستقبلياً، وليس مجرد بديلباعتباره خالحال قبلها، 

تجربة التعليم اإللكتروني في المملكة العربية السعودية خالل هذه الفتر ، فحرصاً منّا على المساهمة في 

في إدار  هذه األدا  التقنية غذية راجعة عن أثر استثمار توفير تالقسم وتحقيق ذلك ارتأينا توثيق تجربة 

أبرز ميزاتها و الكشف عن و  OneDriveالتعريف بأدا    ؛ لذلك فإن هذا البحث يهدف إلىالعملية التعليمية

وقد تم استخدام المباشر أو التعليم عن بعد، العملية التعليمية سواء في التعليم مجاالت استثمارها في إدار  

المنهج الوصفي التحليلي الكمي أمالً في الوصول إلى تعميمات واتجاهات مستقبلية عن استخدام هذه األدا  

أّن االتجاه العام الستجابات أعضاء هيئة التدريس بقسم   نتائج البحث: وتظهرفي إدار  العملية التعليمية، 

ي إدار  التعليم عن بعد خالل جائحة ف OneDriveالمكتبات و المعلومات تجاه استبيان " استثمار أدا  

بالرضا كورونا" هو الموافقة بشد  حيث يشعر معظم أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات و المعلومات 

 المباشر التعليم و بعد عن التعليم مرحلتي في استثمارها، وأهمية  التام عن جود  هذه األدا 

 

 عن بًعد. العملية التعليميةجائحة كورونا، إدار   ،OneDriveالحوسبة السحابية، الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This paper deals with the impact of using the OneDrive tool by library and information 

department in managing the distance education during the Corona pandemic. This 

research concentrates on the confirmation of the Saudi minister of education and the 

chairman of board directors of the national center of E learning. That E learning after the 

Corona crises will not be the same as it is before that. E learning will be a future option not 

just an alternative in some exceptional cases. The ministry of education calls for the need 

to document this experience of E learning in the Kingdom of Saudi Arabia during this 

period. So that , in order to contribute in this experience our department - the library and 

informational department- decided to document the department experience, and provide 

a feedback on the impact of investing this technical tool in managing this educational 

process . Therefore, this research aims to introduce the OneDrive tool, and represents all 

its features and how we can use it in managing the educational process; whether its direct 

education or distance learning . The descriptive and analytical quantitative approach was 

used in the hope of reaching generalizations and future trends about the use of this tool 

in managing the educational process. The results of the research show: The general trend 

of the responses of faculty members in the Library and Information Department towards 

the questionnaire “Investing the OneDrive tool in managing distance education during 

Corona Pandemic "is strongly approval as most of the faculty members in the Department 

of Library and Information are completely satisfied with the quality of this tool. 

 

Key words: Cloud Computing, OneDrive, Corona Pandemic, E-Learning 

Management. 

 

 التمهيد

 المقدمة:

التقنية؛ لضمان جود  و نجاح إّن التغيّرات الهائلة التي يمر بها العالم تستدعي البحث عن أفضل الوسائل 

إدار  العملية التعليمية باإلضافة إلى تحقيق استمرارية التعليم في الحاالت االستثنائية باعتباره ركيز  

 أساسية للتقدم، فاألزمات المتجدد  فرصة لتحسين األداء وتعزيز اإلنتاجية، ودافع إلدار  التقنية بدقة وتميّز،

العالم يتغيّر بوتير  أسرع من أي وقت مضى، فالشركات والمؤسسات التعليميّة  فأصبح من البديهي قولنا أنّ 

( ( خاصة في األوقات و الحاالت 0202تتوجه حاليّا إلى اعتماد العمل والتعليم عن بعد ) ديفيد باركر:

ب على التحديات والتغل الطارئة، وألن استمرارية العمل والتعليم أمر ال بد منه يُحتَّم علينا  مواجهة

 المعوقات.
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التعليمية بكفاء  وفاعلية لدورها في توفير   تُسهم الحوسبة السحابية بشكل عام في إدار  المؤسساتكما 

 خدمات تقنية وتطبيقات متميز  ومساحات تخزينية كبير  جدا مع إمكانية حفظها بشكل آمن وبأقل تكلفة.

العاملين في المؤسسات التعليمية استثمار أفضل في ظل هذه التحديّات وتوفر اإلمكانيات يتعيّن على 

(.التي تضمن استمرارية اإلنتاج والتواصل 0202األدوات التقنيّة والتجارب العمليّة )األنباء السعودية:

 السريع  بين فريق العمل لتحقيق نتائج إدارية وتعليمية أفضل.

 

 

  :المشكلة البحثية

، بسرعة فائقة في جميع أنحاء العالم رافقها حالة شديد  من الهلع  COVID-19انتشرت جائحة  كورونا

والخوف؛ مما تسببت بحجز الناس في بيوتهم. وبهدف التصدي لهذه الجائحة وحماية المجتمع من العدوى 

أعلنت جميع البلدان ومنها المملكة العربية السعودية إغالق مؤسساتها ال سيما المؤسسات التعليمية مما 

اعفة الجهود و العمل بروح الفريق الواحد؛ لضمان استمراية التعليم والسرعة في االستفاد  من تطلب مض

الجاهزية التكنولوجية واستثمار األدوات التقنية  في إدار  العملية التعليمية عن بعد وتوظيفها في تحقيق قدراً 

 كبيراً من التشاركية والتفاعلية. 

من تأكيد معالي وزير التعليم السعودي رئيس مجلس إدار  المركز  و في ضوء هذه المستجدات وانطالقا

الوطني للتعليم اإللكتروني د.حمد بن محمد آل الشيخ بقوله:" إّن التعليم اإللكتروني بعد أزمة كورونا لن 

خياراً  يكون كما هو الحال قبلها، ... ومع التوجه العالمي المتسارع نحو التعليم اإللكتروني وتقنياته باعتباره

مستقبلياً، وليس مجرد بديٍل للحاالت االستثنائية، داعياً إلى ضرور  توثيق تجربة التعليم اإللكتروني في 

 (.2020المملكة العربية السعودية خالل هذه الفتر ")األنباء السعودية:

السنة األولى فحرصاً منّا على المساهمة في تحقيق ذلك ارتأينا توثيق تجربة قسم المكتبات والمعلومات و

( عضًوا، فمتابعة سير عملية التعليم عن بعد بما يضمن استمرارها بكل 44العامة؛ حيث يتكون القسم من )

فاعلية وجود ، و التواصل بين أعضاء القسم إدارياً وأكاديمياً يتطلب عدد كبير من اإليميالت فيما بينهم، 

  بها  و تحليلها..الخ، فرغبةً منّا في توفير تغذية وسيقضي الفرد وقتًا طوياًل في جمع المعلومات الوارد

في  OneDriveراجعة عن أثر استثمار القسم لتقنية السحابة اإللكترونية و مشاركة ملفات العمل على أدا  

 إدار  عملية التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا، لذلك جاء بحثنا هذا، وهللا الموفق.

 السؤال اآلتي: لذا يحاول هذا البحث اإلجابة عن

 في إدار  العملية التعليمية خالل جائحة كورونا ؟  OneDriveأدا   ما أثر استثمار

 ومن السؤال السابق تتفرع األسئلة اآلتية :

 ؟   OneDriveما المقصود بـــــــ أدا      -1

 في إدار  العملية التعليمية ؟  OneDriveما ميزات أدا    -0

 ؟في العملية التعليمية    OneDriveما مجاالت استثمار أدا    -3

 ؟   OneDriveما خطوات استخدام أدا    -4

 ؟    OneDriveما طبقات اآلمان في أدا  -5
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 أهداف البحث: 

فتر  في إدار  العملية التعليمية خالل   OneDriveأثر استثمار أدا  بيان إلى بشكل أساسي يهدف البحث 

م، وأّما األهداف الفرعية المنبثقة من 0202 -0212 الثاني عامفي الفصل الدراسي وذلك جائحة كورونا 

 :ا يليممالهدف الرئيسي تتكون 

:  . OneDriveالتعريف بأدا   أوًلا

 في إدار  العملية التعليمية. OneDriveميزات أدا   شف عن الكثانياا: 

 في العملية التعليمية .   OneDriveمجاالت استثمار أدا  بيان أبرز  ثالثاا:

 .   OneDriveاستخدام أدا  توضيح خطوات  رابعاا:

 .   OneDriveخامًسا: التعريف بطبقات األمان في أدا  

 أهمية الدراسة:

الوقوف المباشر على نقاط القو  وتدعيمها وتحديد نقاط القصور إلى ضرور   ترجع أهمية هذا البحث

تفعيل جود  العملية التعليمية وتميزها و  علىوعالجها لتحقيق رؤية وأهداف الجامعة ورسالتها القائمة 

وإدار  العملية التعليمية بكل إبداع تسهم في سرعة إنجاز العمل والتي األدوات التقنية القائمة على التشاركية 

 وتميّز.

 

 :منهج البحث

نستطيع التي أحد المناهج  والذي يعتبر الكمي الوصفي التحليليمن المناسب في هذا البحث استخدام المنهج 

وبيانات دقيقة  من خالل تقديم معلوماتأثر استخدام تجربة أو مشروع ما وتقييم من خالله وصف واقع 

أمالً في الوصول إلى تعميمات  حيث يحاول المنهج الوصفي التحليلي الكمي أن يفسر ويقيّم، عنها رقمية

 .في العملية التعليمية ستخدام هذه األدا عن استقبلية واتجاهات م

 

 إجراءات البحث: 

 يسير البحث وفقًا لإلجراءات اآلتية:

 النظر في المراجع ذات العالقة بموضوع البحث. -1

 .  OneDriveخطوات حفظ ومشاركة الملفات على أدا  لفئة المستهدفة على أولي لتم تدريب  -0

 تم اعتماد جمع البيانات من خالل استبيان ال  نتائج تستند إلى الموضوعية والمصداقيةلتحقيق  -3

ا يحفزه على إعطاء بيانات دقيقة. يحمل  اسم المستجيب ممَّ

 تقديم التوصيات والمقترحات. -4
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 مجتمع وعينة البحث:

ت والسنة ابقسم المكتبات والمعلومالهيئتين األكاديمية و اإلدارية يتمثل مجتمع البحث من كافة أعضاء 

عددهم لجميع أعضاء القسم و الكترونيها إتم ارسالبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة ولى العامة لذا األ

 (.%23.0( عضوا  بنسبة استرداد )41وقد مأل االستبانة ) ( عضوا.44)

 الحدود:

في إدار  العملية التعليمية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  OneDriveأثر استثمار يتناول هذا البحث  

 فيصل ضمن الحدود التالية:

 الحدود المكانية: كلية اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات والسنة األولى العامة

 حدود الفئة المستهدفة: أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية

 الحدود الزمانية: خالل أزمة كورونا )الفصل الدراسي الثاني للعام 0212- 0202م(

 

 

 وميزاتها OneDriveالتعريف بأداة  المطلب األول:

 OneDriveتعريف أداة  الفرع األول: 
ستتمكن ، حيث  عالية جداالملفات بسعة  حيث تمكنك من حفظ إلكترونيًاهي أدا  لتخزين ملفاتك و مزامنتها 

كما سيتمكن فريق في العالم ، وعلى أي جهاز تختار، هذا الملف والتعديل عليه في أي مكانمن مشاهد  

  .عندما تسمح لهم بذلك أو التعديل عليه العمل من مشاهد  هذا الملف

تسمح لك بتخزين الملفات وحمايتها ومشاركتها مع اآلخرين والوصول  Microsoft خدمه السحابة من

مع حساب يتم توفيره بواسطة شركتك أو  OneDrive أجهزتك. عند استخدام اليها من اي مكان على كل

للعمل أو المؤسسة التعليمية." تم استخدامه ليكون  OneDrive" جامعتك أو مدرستك ، فانه يسمي أحيانا

 OneDrive for Business" (Microsoft:0202)" معروفا باسم

و مشاركة ملفات العمل على أداة الــــ  اإللكترونيةتقنية السحابة ميزات استثمار الفرع الثاني:

OneDrive  

نستطيع تحقيق   OneDriveو مشاركة ملفات العمل على أدا   تقنية السحابة اإللكترونيةمن خالل  استثمار 

 (Microsoft:0202: )يليما 

   تجنب فقدان ملفات فريق العمل في حال حدوث أي عطل للجهاز ونسخ بيانات احتياطية بشكل دوري

تيربايت مع  1بمساحة تصل إلى  اإللكترونية باستخدام مساحة تخزينية آمنة  ُمعتِمد  على السحابة

 خاصية المزامنة لحفظها تلقائيًا.

 بة ومزامنتها على أجهز  الكمبيوتر واألجهز  حفظ كافة ملفات فريق العمل في مكان واحد على السحا

 .اللوحية والهاتف المتنقل لتكون معهم أينما كانوا 
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  يستطيع جميع أعضاء الفريق من خالل )الرابط المرسل لهم / حساباتهم( العمل على مستند واحد

ل قيام كل أكثر من مستخدم العمل على نفس الملف في آٍن واحد من خال فيستطيع  مشترك فيما بينهم،

 عضو بتعبئة الحقول الخاصة به من أماكن وأجهز  مختلفة .

  لهذه التقنية دوٌر أساسي في سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ خطوات العمل بجدار  ومصداقية والوصول

يتكون قسم المكتبات  مثال:إلى الملفات وإدارتها في دقائق معدود  )اختصار الجهد والوقت(.

فلو طلب منسق الفريق من  بالهيئة التعليمية ( عضًوا40والمعلومات والسنة األولى العامة من )

األعضاء معلومة ما / اقتراح....الخ سيستقبل بال شك عدد هائل من اإليميالت وسيقضي وقتًا طوياًل في 

( عضًوا على 40كة ملف واحد مع )تحليلها وتجميع المعلومات الوارد  بها، ولكن في حالة مشار

OneDrive  وقيام كل عضو بتعبئة الحقول الخاصة به من أماكن وأجهز  مختلفة فتلقائيًا سيتم تحقيق

 اإلنجاز والدقة وتوفير الوقت والجهد.

   إمكانية التحكم في خصوصية الملفات وتحديد من يُمكنه رؤيتها ومن يستطيع التعديل عليها ولزياد

بميز  تحديد صالحيات كل عضو من أعضاء  OneDriveات على مستوى الفريق تم تزويد آمان الملف

 الفريق تساعدنا في منع فتحها والتعديل عليها أو مشاركتها.

  )من خالل هذه التقنية نستطيع معرفة أي إجراء تم على المستندات من )تعديل أو حذف أو مشاركة

 ومعرفة من قام به.

  خواص يمكن إضافتها لرفع مستوى الخصوصية بإتاحة إدخال اسم المستخدم باإلضافة لذلك هناك

 وكلمة المرور قبل الدخول على المستندات.

 

 :OneDriveأداة المطلب الثاني: مجاًلت استثمار 

 الفرع األول: الجانب اإلداري واألكاديمي:
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تمّكنّا من إدارة كثير من الملفات ومشاركتها بين أعضاء الفريق ومن  OneDriveمن خالل أداة الــــ 

 أمثلة ذلك ما يلي:

 

أوًلا: إنشاء مستند واحد مشترك بين أعضاء القسم لمتابعة سير المحاضرات المباشرة والمسجلة والتأكد 

 من تنفيذها:

المحاضرات بشكل طبيعي وكل  من خالل هذه التقنية تم إنشاء مستند مشترك بين األعضاء للتأكد من سير

ذلك بمتابعة عن كثب من رئيسة القسم مما كان له عظيم األثر لوصول القسم إلى تنفيذ جميع المحاضرات 

 . %122مرتفعة جًدا تقارب الـــ  وتسجيلها وحفظها بنسبة

 

 ثانياا: إنشاء مستند واحد مشترك بين أعضاء القسم لتعبئة روابط المحاضرات المسجلة.

أجل االطمئنان على سير العملية التعليمية كما يجب وتنفيذ المحاضرات في وقتها من خالل البث من 

 المباشر التفاعلي.
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 (..........................................  :بروابط المحاضرات المسجلة )األسبوعتقرير مستند 

 

 ثالثاا: مستند حل المشكالت التقنية:
تواصلت منسقة التعليم عن بعد بصفة مستمر  مع جميع أعضاء القسم ة القسم بتوجيه مباشر من رئيس 

والهيئة المعاونة للوقوف على أي معوقات أو مشكالت تقنية أواًل بأول وحفظها في مستند مشترك؛ لرجوع 

 األعضاء إليها في أي وقت.

 

 

 مستند حل المشكالت التقنية
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 لمعرفة اقتراحات أعضاء الفريق حول قضية معينةرابعاا: إنشاء مستند إلكتروني مشترك 

 
 

 

 

خامساا: تم مشاركة نموذج مهام التقويم البديلة لالختبارات النصفية التي لم تعقد قبل األزمة وذلك مع 

 جميع األعضاء ليكتب كل منهم مرئياته:
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 سادساا: مشاركة تقرير المتابعة اليومية لسير اًلختبارات:

 
 

 بين اللجان على مستوى القسم و جميع المستويات العليا: سابعاا: التواصل

سهلت السحابة االلكترونية عملية التواصل بين األعضاء ، و مشاركة الملفات المحدثة ، و حفظ عمل 

 اللجان و على سبيل المثال اللجنة الطالبية:

 

 ثامناا: الشراكات البحثية:
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عملية مشاركة كتابة المؤلفات و األبحاث المشتركة من خالل مزامنتها في ملف  OneDriveيسهل 

مشترك واحد يعمل عليه الباحثون في ذات الوقت، مما يُّسهل سرعة إنجازها وإبداء المالحظات عليها من 

الحصول  جميع المشاركين في ملٍف واحد و يُّسهل العملية البحثية من خالل تيسير التواصل بين الباحثين ،و

 عند تحرير العمل المشترك. OneDriveعلى إشعارات من 

 

 تاسعاا: كما تم استخدامها في توقيع أعضاء القسم على قرارت مجلس القسم.

 

 الفرع الثاني: الجانب الطالبي:

 

 :اإللكتروني أوًلا: استخدام استراتيجيات التعلم الحديثة ومنها طريقة التدريس القائمة على التعلم التعاوني

 
 

 ثانياا: المشاريع و الواجبات المشتركة لدى الطالب:

السحابة االلكترونية هام مع تسارع وتير  العمل لالستفاد  من المعارف الجماعية ، فهي تسهّل   استخدام

العثور على المعلومات والخبرات مباشر  وقت الحاجة إليها ، باإلضافة إلى تشجيع مشاركة  المشاريع و 

 الواجبات المشتركة لدى الطالب و تساهم في تسهيل و حل مشاكل التواصل بينهم.

 الخطوة األولى:

تّسهيل تشكيل مجموعات لحل الواجبات/ تنفيذ المشاريع : من خالل تصميم مجموعة من العناوين على 

الذي ترغب  مستند نصي وتكليف الطالبات باختيار أحد هذه العناوين )تكتب اسمها تحت عنوان المشروع

فيه( بحيث ال يزيد عدد الطالبات في كل عنوان عن خمس طالبات. مما أتاح للطالبات حرية اختيار 

 )المشروع / الواجب / الفريق( الذي يناسبهن والمنافسة والسرعة في الدخول للتقنية لتحقيق ذلك .
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 الخطوة الثانية:

واجب: من خالل إنشاء مستند واحد مشترك بين تكليف  طالبات كل مجموعة بالتعاون فيما بينهن لحل ال

الخمس طالبات وتقسيم المشروع/ الواجب إلى عناصر ثم تحديد دور كل طالبة في المجموعة  وتكليفهن 

 بإنجاز المهمة المطلوبة وتدوين اإلجابات والمالحظات في هذا المستند المشترك.

 
 

 

 األمانوطبقات    OneDriveاستخدام أداة  المطلب الثالث:

 

 One Driveالدخول إلى أداة  الفرع األول:

 من خالل رابط الموقع  Microsoft OneDriveالى موقع  الدخول -1

   https://sa/signin-onedrive.live.com/about/ar 

 ادخال البريد االلكتروني(:)تسجيل الدخول -0

https://onedrive.live.com/about/ar-sa/signin
https://onedrive.live.com/about/ar-sa/signin
https://onedrive.live.com/about/ar-sa/signin
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 One Driveالفرع الثاني: إنشاء مجلد جديد في 

 Newنقوم بالضغط على أيقونة   One Driveبعد فتح  -1

و غيرهما من أنواع الملفات   Excelأو   Wordالملف الذي نحتاجهمجلد أو  ثم نختار من القائمة  -0

 . ، والتي سيتم حفظها تلقائياً   األخرى

  تسمية المجلد أو الملفثم  -3
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   One Driveالفرع الثالث: مشاركة المجلدات والملفات في

 تحديد المجلد أو الملف الذي نريد مشاركته مع فريق العمل -1

 share  ثم نقوم بالضغط على أيقونة -0

وتحديد المرسل إليهم  وكتابة عنوان الرسالة  Outlookالضغط على ادخال البريد اإللكتروني أو  -3

 Sendثم الضغظ على 

 القيام بالتحرير بمشاركتك للمجلد أو الملف يستطيع فريق العمل. 

 

3 

1 
2 
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 نستطيع أيضاً نسخ رابطCopy Link   ومشاركته عبر الالرسال المجلد أو الملفWhatsApp  ، 

Facebook و ،Twitterأو ،LinkedIn أو يمكنك المشاركة عبر البريد اإللكتروني أخر غير ، 

Outlook    أو عن طريق الرسائل الفورية . 

3 

6 
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   One Driveالفرع الرابع: طريقة تحميل مجلد أو ملف في

   Uploadالضغط على أيقونة  -1

   Uploadأو  openاختيار المجلد أو الملف ثم اضغط على  -0
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  One Driveالفرع الخامس : التعريف ببعض إيقونات  
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 : لبياناتك الموجودة على السحابة OneDriveحماية    :الفرع السادس
 من طبقات األمان( اإلشار  إلى مجموعةسيتم )
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 الدراسة:التحليل الوصفي ألبعاد 

وذلك لمعرفة درجة تحقق األهداف التي سعى إليها  ؛البحث ومناقشتهاآراء مجتمع نسعى هنا لعرض 

: غير 4: موافق إلى حد ما، 3: موافق ، 0: موافق بشد  ، 1البحث. حيث تم إعطاء وزن للبدائل: )

 ية المدى وهي: ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمس مستويات متساو، ،غير موافق بشد (5موافق: 

 ( ميزان تقديري وفقا لمقياس ليكارات الخماسي1جدول رقم )

 

 االتجاه العام المتوسط المرجح االستجابة 

 الموافقة بشد       1,1إلى  1 موافق بشد 

 الموافقة  2,,0إلى 1.11 موافق

 المحايد   3,42إلى   1,,0 موافق إلى حد ما

 الموافقةعدم  4,02إلى    3,41 ال أوافق 

 عدم الموافقة بشد  4,002أكبر من  ال أوافق بشد   



 

22 

      

 جدول معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة(2) جدول رقم

Cronbach's Alpha N of Items 

0.962 30 

، للتأكد من ثبات Cronbach Alpha( يوضح قيمة معامل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( 2الجدول )     

( سؤاالً وتعتبر هذه األسئلة شاملة لكل أسئلة االستبيان باستثناء 32األدا  )االستبيان( حيث تم حسابه لعدد )

 ( وتعد هذه القيمة كافية بل ممتاز  ألغراض الدراسة.%23.0األسئلة الديموغرافية حيث بلغت قيمته )

 للبيانات الديموغرافية: اوالً: التحليل الوصفي -

 العلمية ألفراد الدراسة بين الدرجة( ي3الجدول رقم )

 الدرجة العلمية التكرارات النسب المئوية

 أستاذ مشارك 1 02

 أستاذ مساعد 14 35.0

 محاضر 15 37.5

 معيد 3 7.5

 المجموع 40 

 

 %35من عينة الدراسة درجتهم العلمية أستاذ مشارك،  ، %02( أن ما نسبته 3يتضح من الجدول )     -

كانت لدرجة المعيد. ونالحظ هنا ارتفاع نسبة حملة  %5.,محاضر  و  %5,,3أستاذ مساعد ،

الدكتوراه ويعتبر باألمر الطبيعي أن تكون النسبة األكبر في القسم من أعضاء هيئة التدريس من حملة 

 ( من األكاديميين ماجستير وأقل. %45( و)%55)درجة الدكتوراه 

 

 سنوات الخبر  ألفراد الدراسة ( يبين عدد4الجدول رقم ) -

 سنوات الخبر  التكرارات النسب المئوية

 5أقل من  3 7.5

42.5 17 5 - 10 

2.5 1 10 - 15 

32.5 13 15 - 20 

10.0 4 20 - 25 

 فأكثر 25 2 5.0

 المجموع 40 
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سنة  12إلى  5( من أفراد عينة الدراسة تتراوح سنوات خبرتهم بين %40,5( أن )3) يتضح من جدول -

سنة، وكانت نسبة  02إلى  15( تتراوح خبرتهم بين %30,5وهم الفئة األكثر من أفراد العينة، بينما )

فأكثر، وأقل نسبة  05( خبرتهم  %5سنة، وتليها ) 05إلى  02( من أفراد العينة خبرتهم بين 12%)

 سنة. 15إلى  12جدها في الفئة من أفراد العينة الذين تتراوح خبرتهم بين ن

(: الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري والترتيب واالتجاه العام لكل 5دول رقم )ج

 فقر  من فقرات االستبانة
 

ام
لع

 ا
اه

ج
ًلت

ا
 

ب
تي

تر
ال

 

ي
ار

عي
لم

 ا
ف

را
ح

ًلن
ا

 

ح
ج

مر
ال
ط 

س
و
ال

 

ًل أوافق 

 بشدة
 ًل أوافق

موافق 

 نوعا ما
 أوافق

أوافق 

 بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد م الفقرة

% % % % % 

الموافقة 

 بشد 
20 .786 1.33 

 OneDrive  تعمل أدا  33 6 2 0 1

على تجنب فقدان ملفات 

فريق العمل في حال حدوث 

أي عطل للجهاز والنسخ 

  االحتياطي للبيانات

1 

0.31% 0% 
4.,,

% 

14.02% ,1.5,% 

%2.38 20.1,% 

الموافقة 

 بشد 
13 .803 1.45 

1 0 2 11 28 
 OneDrive  أدا  تتيح 

إمكانية متابعة التطورات 

     الحديثة في مجال العمل

2 

0.31% 0% 
4.,,% 

0,.12% ,,.,,% 

0.31% 20.1,% 

الموافقة 

 بشد 
21 .734 1.26 

أكثر من مستخدم  يستطيع 35 5 1 0 1

العمل على نفس الملف في 

آٍن واحد من خالل قيام كل 

عضو بتعبئة الحقول 

 الخاصة به

3 

0.31% 0% 0.31

% 

11.9% 13.33% 

0.31% %95.23 

موافق نوعا 

 ما
4 1.274 2.68 

من ضعف شبكة  أخشى  9 2 14 4 5

 االنترنت في بعض األحيان

4 

12.2% 2.,,% 34.15

% 

 

01.25% 01.25% 

%21.96 %43.9 

 الموافقة

 بشد 
18 .829 1.37 

 OneDrive  أدا  تساعد 32 5 3 0 1

على تحميل و تخزين 

 العمل بسهولة  ملفات

5 

0.44% 0% ,.30

% 

12.2% ,1.25% 

%2.44 %90.25 

موافق نوعا 

 ما
1 1.406 3.21 

 أدا  قد يحتاج استخدام  8 4 10 11 9

 OneDrive  إلى مجهود

     ذهني كبير

, 

21.43

% 

26.19

% 
23.81

% 

9.52% 19.05% 

%47.62 %28.57 
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الموافقة 

 بشد 
7 .879 1.64 

في  OneDrive تساعد أدا  23 13 5 0 1

التحكم في خصوصية 

الملفات وتحديد من يُمكنه 

رؤيتها ومن يستطيع 

 و غير ذلك التعديل عليها 

, 

2.38% 0% 11.09

% 

30.95% 54.76% 

0.31% %85.71 

الموافقة 

 بشد 
9 1.997 1.61 

دوٌر  OneDrive  ألدا  25 11 3 0 2

مهم في سرعة اتخاذ 

القرارات وتنفيذ خطوات 

 العمل بجدار  ومصداقية

8 

4.88% 0% 7.32

% 

26.83% 60.98% 

%4.88 %87.81 

الموافقة 

 بشد 
14 .808 1.44 

 OneDrive تسهل أدا   28 10 2 0 1

 الشراكات البحثية

9 

2.44% 0% 
4.88% 

24.39% 68.29% 

2.44% %92.68 

الموافقة 

 بشد 
9 1.024 1.59 

 OneDrive  أدا  تساعد  27 8 4 0 2

في التواصل بين اعضاء 

الفريق و مع المختصين 

 لالستفاد  من خبراتهم

10 

4.88% 0% 
9.76

% 

19.51% 65.85% 

 

%4.88 
%85.36 

الموافقة 

 بشد 
5 1.031 1.71 

 OneDrive  أدا  توفر 23 11 5 0 2

  التكلفة المادية

11 

4.88% 0% 12.2

% 

26.83% 56.1% 

%4.88 %82.93 

الموافقة 

 بشد 
9 .862 1.46 

 أدا  ال تتطلب  23 13 4 0 1

 OneDrive  تحميل

     برامج إضافية

12 

2.44% 0% 9.76

% 

31.71% 56.1% 

2.44% %87.8 

الموافقة 

 بشد 
14 .925 1.46 

 OneDrive  أدا  توفر  30 6 3 1 1

مساحة تخزينية عالية 

 الجود  للمعلومات

13 

2.44% 2.44% 7.32

% 

14.63% 73.17% 

%4.88 %87.8 

 1.68 934. 6 الموافقة

 OneDrive  أدا  تتيح  23 10 7 2 1

معظم البرامج التشغيلية و 

 التطبيقية بشكل  مجاني

14 

2.44% 0% 
17.07

% 

24.39% 56.1% 

2.44% %80.49 

الموافقة 

 بشد 
18 .833 1.39 

 OneDrive  أدا  تساعد  31 6 3 2 1

في البحث عن المعلومات 

المخزنة عليها، و التي 

  مجال العملأحتاجها في 

15 

2.44% 0% 
7.32% 

14.63% 75.61% 

%2.44 %90.24 

الموافقة 

 بشد 
19 .829 1.37 

 OneDrive  أدا  تساعد  32 5 3 2 1

في تبادل الملفات مع 

الزمالء بغض النظر عن 

 و نوعها  حجمها

16 

%2.44 0% 7.32

% 

12.2% 78.05% 

%2.44 %90.25 
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الموافقة 

 بشد 
10 .968 1.63 

   أدا  تغني  25 9 5 1 1

OneDrive عن عمل نسخ

احتياطية للمعلومات 

المخزنة في الحواسيب 

الشخصية أو الفالش 

 ميموري و غيرها

17 

2.44% 2.44% 

12.2

% 

21.95% 60.98% 

%4.88 %82.93 

الموافقة 

 بشد 
17 .833 1.39 

 OneDrive  أدا  توفر  31 6 3 0 1

إمكانية معالجة المعلومات 

عن بعد و إنشاء الملفات و 

حذفها و إجراء التعديالت 

 عليها و حفظه

18 

2.44% 0% 

7.32

% 

14.63% 75.61% 

%2.44 %90.24 

موافق نوعا 

 ما
2 1.411 3. 1 

عدم وجود الخبر  الكافية  7 8 9 8 9

 أدا  الستخدام 

OneDrive   

19 

21.95

% 

19.51

% 21.95

% 

19.51% 07%.17 

%41.46 %36.58 

الموافقة 

 بشد 
15 .805 1.41 

1 0 2 9 29 
حفظ كافة ملفات فريق 

العمل في مكان واحد على 

 OneDrive أدا  

ومزامنتها على أجهز  

 الكمبيوتر واألجهز  اللوحية 

20 

2.44% 0% 
4.88

% 

21.95% 70.73% 

%2.44 %92.68 

موافق نوعا 

 ما
3 1.400 2.8 

بحاجة إلى برامج تدريبية  9 9 12 3 8

في كيفية استخدام   إضافية

 OneDrive  أدا  

21 

19.51

% 
7.32% 29.27

% 

21.95% 21.95% 

%26.82 %43.9 

الموافقة 

 بشد 
12 .810 1.49 

 OneDrive  تُسهم أدا  - 26 12 2 0 1

العمل و في إدار  ملفات 

 تنظيمه

22 

2.44% 0% 4.88

% 

29.27% 63.41% 

%2.5 %92.68 

الموافقة 

 بشد 
11 .978 1.49 

 أدا  تَُمكن  29 8 2 0 2

 OneDrive مسؤول

الفريق التحقق من انجاز 

العمل أو مدى قصوره، و 

ذلك من خالل المتابعة 

 المستمر 

23 

4.88% 0% 

4.88

% 

19.51% 70.73% 

%2.5 %90.24 

الموافقة 

 بشد 
6 .888 1.68 

هناك إمكانية لتحديد  21 13 5 0 1

صالحيات كل عضو من 

أعضاء الفريق ، تساعدنا 

في منع فتح الملفات و 

 التعديل عليها أو مشاركتها

24 

2.5% 0% 
12.5

% 

32.5% 52.5% 

%2.5 %85 

الموافقة 

 بشد 
13 .876 1.45 

  نستطيع من خالل أدا  29 6 4 0 1

 OneDrive من   معرفة

25 

2.5% 0% 10% 15% 72.5% 
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2.5% 87.5% 
قام بأي إجراء على 

 المجلدات و الملفات

الموافقة 

 بشد 
8 .925 1.62 

يستطيع مسؤول الفريق  24 9 6 0 1

التحكم في تحديد أوقات 

 اإلنتهاء من انجاز العمل

26 

2.5% 
0% 

 15% 
22.5% 60% 

2.5% %82.5 

الموافقة 

 بشد 
16 .841 1.4 

في  OneDrive  تسهم أدا  30 6 3 0 1

تنفيذ استراتيجية التعلم 

 التعاوني

27 

2.5% 0% 
7.5% 

15% 75% 

2.5% %90 

الموافقة 

 بشد 
18 .810 1.4 

 OneDrive  تعمل أدا  29 8 2 0 1

على تسهيل إجراء 

و الواجبات المشاريع 

 المشتركة  بين الطالب

28 

2.5% 0% 
5% 

20% 72.5% 

2.5% %92 

الموافقة 

 بشد 
16 .844 1.43 

 أدا  نستطيع استثمار  29 7 3 0 1

 OneDrive  في مرحلتي

التعليم عن بعد و التعليم 

 المباشر

29 

2.5% 0% 
7.5% 

17.5% 72.5% 

2.5% %90 

الموافقة 

 بشد 
16 .841 1.4 

 OneDrive   أدا  تساعد  30 6 3 0 1

في انجاز العمل بسرعة 

 كبير 

30 

2.5% 0% 
7.5% 

15% 75% 

%2.5 %90 

 

 ( يتضح ما يلي: 5وباستقراء الجدول السابق رقم )

" في الميزان يوجد أربع عبارات االتجاه العام لهن المحايده،  والذي يقابل االتجاه " موافق نوعا ما 

 التقديري لمقياس ليكارت الخماسي و هن:

 إلى مجهود ذهني كبير OneDriveقد يحتاج استخدام  أدا    -

 OneDriveعدم وجود الخبر  الكافية الستخدام  أدا    -

 OneDriveبحاجة إلى برامج تدريبية إضافية  في كيفية استخدام  أدا    -

 OneDriveأخشى  من ضعف شبكة االنترنت في بعض األحيان  -

كما يتضح بالجدول السابق على بقية العبارات الست اًلستجابة العامة  وجاءت، و هذه العبارات سالبة

 والعشرون بالموافقة بشد ،
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وعليه فإن االتجاه العام الستجابات أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات و المعلومات تجاه استبيان " أثر  

عضو  42في إدار  التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا" هو الموافقة بشد  حيث يشعر  OneDriveأدا  

 بـالرضا التام عن جود  هذه األدا . 41من إجمالي  

 

 نتائج البحث

 الخاتمة

أدا  نستطيع من خاللها تخزين ملفات  OneDriveأدا   تأكد لنا أنمن خالل تحليل آراء مجتمع البحث 

 ، وأن لهذه األدا  مجموعة من الميزات من بينها ما يلي:العمل ومزامنتها إلكترونياً 

 

  من في حال حدوث أي عطل للجهاز ها تجنب فقدانتساعدنا هذه األدا  على حفظ ملفات فريق العمل و

 نسخ بيانات احتياطية بشكل دوري باستخدام مساحة تخزينية آمنة  ُمعتِمد  على السحابةخالل 

على السحابة ومزامنتها  خاصية المزامنة لحفظها تلقائيًا تيربايت مع 1بمساحة تصل إلى  اإللكترونية

 .على أجهز  الكمبيوتر واألجهز  اللوحية والهاتف المتنقل لتكون معهم أينما كانوا 

 على نفس الملف في آٍن الرابط المرسل لهم / حساباتهم( العمل من خالل ) أكثر من مستخدمستطيع ي

، مما يُعزز فكر   مختلفةخاصة به من أماكن وأجهز  واحد من خالل قيام كل عضو بتعبئة الحقول ال

 العمل الجماعي وأهمية سرعة انجاز األعمال المطلوبة وجودتها.

 بجدار  ومصداقية انجاز األعمال المطلوبة لهذه التقنية دوٌر أساسي في سرعة اتخاذ القرارات و

 والوصول إلى الملفات وإدارتها في دقائق معدود  )اختصار الجهد والوقت(. 

 التحكم في خصوصية الملفات وتحديد من يُمكنه رؤيتها ومن يستطيع التعديل عليها ولزياد   إمكانية

من أعضاء بميز  تحديد صالحيات كل عضو  OneDriveآمان الملفات على مستوى الفريق تم تزويد 

 .مشاركتها أو عليها التعديل و الملفات فتح منعالفريق تساعدنا 

  معرفة أي إجراء تم على المستندات من )تعديل أو حذف أو مشاركة( من خالل هذه التقنية نستطيع

 ومعرفة من قام به.

  باإلضافة لذلك هناك خواص يمكن إضافتها لرفع مستوى الخصوصية بإتاحة إدخال اسم المستخدم

 وكلمة المرور قبل الدخول على المستندات.
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األكاديمي و اإلداري مجتمع البحث أن لهذه األدا  مجموعة من مجاالت االستخدام تندرج ضمن العمل  يرى

 و قصوره، مدى أو العمل انجاز من التحقق الفريق مسؤول OneDrive  أدا   تَُمكنالطالبي حيث وكذلك 

 تنفيذ في دا هذه األ تسهمو البحثية الشراكات OneDrive أدا  تسهلو المستمر  المتابعة خالل من ذلك

 . الطالب بين  المشتركة الواجبات و المشاريع إجراء تسهيل على تعملالتعاونى و  التعلم استراتيجية

 

 لمكتبات و المعلومات تجاه وتظهر نتائج البحث:  أّن االتجاه العام الستجابات أعضاء هيئة التدريس بقسم ا

على أهمية  في إدار  التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا" هو الموافقة بشد  OneDrive" استثمار أدا  

بالرضا التام عن جود  حيث يشعر معظم أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات و المعلومات  استخدامها،

 .المباشر التعليم و بعد عن التعليم مرحلتي في استثمارها ، وأهمية هذه األدا 

 

 التوصيات:

نوصي كافة الهيئات األكاديمية و اإلدارية اإلستفاد  من هذه األدا  واستثمارها سواء في فتر  التعليم عن  -

 التعليم المباشر.فتر  بعد أو خالل 

 المراجع:

(. "الحوسبة السحابية والجود  اإلليكترونية في العملية التعليمية. بحث 0210أميمة عبد هللا األحمدي ) .1

الدولي لتكنولوجيا المعلومات الرقمية: االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات. مقدم للمؤتمر 

 األردن: عمان

(. "إمكانية استخدام تقنية الحوسبة السحابية في التعليم اإللكتروني في 0213إيناس محمد الشيتي ) .0

 عن بعد: الرياض.جامعة القصيم". بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتروني والتعليم 

، مكتبة المنهل،  1م( ، االختبارات والمقاييس التربوية،ط1222حسن علي سالمة ،عبد الوهاب احمد ) .3

 الطائف .

( : أثر اختالف نمط إدار  الجلسات في الحوسبة السحابية لتنمية مهارات التعلم 0214زينب محمد ) .4

 التشاركي .جامعة عين شمس .

( "فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على 0214د عبد الفتاح الرحيلي )عائشة بالهيش العمري ، تغري .5

الحوسبة السحابية التشاركية في تعزيز األداء التقني في جامعة طيبة"، المجلة الدولية التربوية 

 .11، ع 3المتخصصة. مج 

التعلم القائم (."فاعلية تقنية الحوسبة السحابية في تعزيز ,021مجلة كلية التربية، جامعة األزهر ) .,

 على   المشاريع لدى طالب كلية التربية جامعة الخرطوم". 

( ."مستقبل مهنة المكتبات والمعلومات في بيئة الحوسبة السحابية : 0211محمود شريف  زكريا ) .,

 " المتطلبات والتحديات
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