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 (DropBox) انسحابيت احلىسبت استخذاو أثز

 انتحصيم عهً املنزنيت انىاجباث متابعت يف
 نىحذة انىاجباث تنفيذ ومستىي انذراسي

 نهصف( ومهحقاتها املاديت احلاسب مكىناث)
 انقىيعيت حمافظت يف متىسط األول

 

 **فودةألفت محمد                                    *مها مسماز اللحطاوي

 

 

 السخابُت الخىظبت اظخخذمً الالحي الؼالباث جدصُل بحن الفشوق كلى الخلشف ئلى الخالُت الذساظت َذفذ _ امللخص

(DropBox) لت اجبلً والالحي اإلاجزلُت الىاحباث إلاخابلت  البدث أَذاف ولخدلُم. اإلاجزلُت الىاحباث مخابلت في الخللُذًت الؼٍش

 لشصذ مخابلت اظخماسة وبىاء للمدخىي، العلىهُت ألاَذاف طىء في جدصُلي اخخباس ببىاء الباخثخان كامذ الدعاؤالث كلى وؤلاحابت

ا جم التي الذساظت بلُىت الاظخلاهت جمذ هما مدذدة ملاًحر وفم الىاحباث جىفُز معخىي   مً جيىهذ خُث كصذي بؽيل اخخُاَس

بُت" مجمىكخحن لت دسظذ"  طابؼت" و اإلاجزلُت الىاحباث إلاخابلت (DropBox) كبر السخابُت الخىظبت اظخخذمذ" ججٍش  بالؼٍش

 معخىي  كىذ ئخصائُت داللت راث فشوق وحىد كذم ئلى الذساظت خلصذ وكذ. اإلاذسس ي بالىخاب واحباتها مخابلت وجم الخللُذًت

بُت اإلاجمىكت دسحاث مخىظؼاث بحن( 0005) داللت  اإلاجمىكخحن في الؼالباث جدصُل إلاعخىي  اللبلي الاخخباس في والظابؼت الخجٍش

 بحن( 0005) داللت معخىي  كىذ ئخصائُت داللت راث فشوق ووحىد. الخجشبت ئحشاء كبل وجمازلها اإلاجمىكخحن جيافإ كلى ًذٌ مما

بُت اإلاجمىكت دسحاث مخىظؼاث  الخاظب ميىهاث لىخذة الذساس ي الخدصُل إلاعخىي  البلذي الاخخباس في والظابؼت الخجٍش

ٌ  للصف وملخلاتها بُت اإلاجمىكت لصالح مخىظؽ ألاو  الىاحباث جىفُز معخىي  مخىظؼاث مجمىق بحن فشوق ووحىد. الخجٍش

بُت للمجمىكت بُت اإلاجمىكت لصالح والظابؼت الخجٍش ذ باحشاء الباخثخان أوصذ الىخائج طىء وفي. الخجٍش ٌ  الذساظاث مً اإلاٍض  خى

 .اإلاخخلفت الخللُمُت اإلاشاخل وفي الذساظُت اإلاىاد بلُت في (DropBox) السخابُت بالخىظبت اإلاجزلُت الىاحباث اظخخذام أزش

 .الىاحباث جىفُز معخىي  الذساس ي، الخدصُل اإلاجزلُت، الىاحباث  السخابُت، الخىظبت: املفتاحيت الكلماث
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في متابعت الواحباث  (DropBox) أثس استخدام الخوسبت السخابيت

املنزليت على التحصيل الدزاس ي ومستوى جىفير الواحباث لوحدة 

ألاول متوسط في محافظت  )مكوهاث الخاسب املادًت وملخلاتها( للصف

 اللويعيت
 . امللدمت1

لت ومخالخلت في مجاٌ جلىُت اإلاللىماث        ًمش اللالم بخؼىساث ظَش

مىً والاجصاالث هدُجت للخؼىس الخلني الىبحر في اللصش  الخالي، ٍو

مالخـت رلً كلى زلافت الجُل الجذًذ الزي ًمىً وصفهم بالؼالب 

 
ً
الشكمُحن وىنهم ًيخمىن للبِئت الشكمُت التي أصبدذ حؽيل حضًء هبحرا

مً خُاتهم، َزا الجُل الزي جشبى كلى وظائل ؤلاكالم الشكمُت الجذًذة 

ة، ومً ال ظُما ؼبىت ؤلاهترهذ خُث أصبدذ في صمُم زلافتهم الجذًذ

خللىن  دعىكىن ٍو خىاصلىن ٍو للبىن ٍو لملىن ٍو خاللها ًخللمىن َو

 كً مجخملاث أولُاء أمىسَم ومللميهم
ً
 .مجخملاث مخخلفت حذا

ش ؤلاخصائُت ئلى أن أهثر مً )       ( مالًحن ػالب وػالبت 406حؽحر الخلاٍس

 كبر ؤلاهترهذ كام 
ً
 واخذا

ً
هما اؼترن  2009كذ دسظىا كلى ألاكل ملشسا

ملُىن ػالب حامعي وػالبت في بِئت حللم ملخمذة مً  12هثر مً أ

 [1].ؤلاهترهذ 

ومم َزٍ ؤلامياهُاث الىبحرة لؽبىت ؤلاهترهذ أصبدذ َىان طشوسة        

لذمج الخلىُاث الخذًثت بىـام اللملُت الخللُمُت لخصبذ معخمشة 

لذ الفشد باللذس  ٌُ اليافي ومخجذدة ليىن الىـام الخللُذي ال ٌعخؼُم أن 

مً اإلالىماث الالصمت لخدذًاث اللصش الخالي، خُث باث اظخخذام 

غ أمش  وجىؿُف ألاظالُب الخذًثت في مجاٌ جىىىلىحُا الخللُم في الخذَس

ال بذ مىه إلاا له مً أزش باسص وملمىط ججاٍ سفم معخىي الؼالب وئًجاد 

زا ما جىصلذ له دساظت    فشق في الخدصُل الذساس ي.  في   [2]اللجزي  َو

ئًجاد فشوق راث داللت ئخصائُت بحن مخىظؼي دسحاث جدصُل ػالب 

الصف الثاوي اإلاخىظؽ في مادة الللىم بحن اإلاجمىكت التي دسظذ 

باظخخذام الىخذة الخللُمُت كبر ؤلاهترهذ وبحن اإلاجمىكت التي دسظذ 

بُت التي اظخخذمذ  لت الخللُذًت لصالح اإلاجمىكت الخجٍش بالؼٍش

لذمت كبر ؤلاهترهذ. لزلً وح
ُ
ب كلى اإلاللم الاظخفادة مً الخذماث اإلا

ؼبىت ؤلاهترهذ وجىؿُفها لخذمت اللملُت الخللُمت، إلاا لها مً دوس في 

خلم هىق مً الخىاصل الفلاٌ لخدلم الاهذماج في الخللم. ولً ًخدلم 

َزا الاهذماج ئال مً خالٌ جلذًم اإلاادة بلالب مخخلف كما َى ملخاد، 

زا ما جداٌو َزٍ  الذساظت جدلُله مً خالٌ الاظخفادة مً خذماث َو

الخىظبت السخابُت في ئسظاٌ وجللي الىاحباث اإلاجزلُت ومً زم جلُُمها 

مها وئكؼاء الخغزًت الشاحلت كبل الخلشف كلى اإلافاَُم الجذًذة،  وجلٍى

بهذف الىكىف كلى أزش اظخخذام الخىظبت كلى الخدصُل ومعخىي 

 .جىفُز الىاحباث

 استدز مشكلت ال. 2

مً مجاٌ كمل الباخثت الشئِعت في جذَسغ مادة الخاظىب وحذث       

صلىبت في مخابلت الىاحب اإلاذسس ي للمشخلت اإلاخىظؼت ورلً بعبب كلت 

هصاب الخصص للمادة، وبالخالي كلت الىكذ إلاخابلت واحب مط ى كلُه 

فترة صمىُت، فالىثحر مً الىكذ والجهذ ًخم َذٍس إلاخابلت الىاحباث 

اإلاجزلُت، وإلاا للىاحب مً أزش مباؼش في مخابلت ئدسان الؼالبت للمدخىي 

الللمي الزي ًىلىغ أزٍش في الخدصُل الذساس ي سغبذ الباخثخان في 

م و  ً جلٍى جلُُم الىاحب اإلاذسس ي ورلً باالظخفادة مً خذمت الخخٍض

م اظخخذام لت الخللُذًت  DropBox السخابي كً ػٍش هبذًل للؼٍش

حللها بمثابت الىظُؽ بحن اإلاللمت ، و إلاخابلت الىاحباث اإلاجزلُت

والؼالباث إلسظاٌ وجللي الىاحباث ومً زم جللي الخغزًت الشاحلت كبل 

 .الىكذ والجهذ البذء بذسط حذًذ الخخصاس 

 أسئلت الدزاستأ. 

: ما أزش اظخخذام الخىظبت السخابُت في  (DropBox) العإاٌ ألاٌو

مخابلت الىاحباث اإلاجزلُت كلى الخدصُل الذساس ي لىخذة )ميىهاث 

الخاظب اإلاادًت وملخلاتها( للصف ألاٌو مخىظؽ في مدافـت 

لُت؟  اللَى

كلى  (DropBox) ابُتالعإاٌ الثاوي: ما أزش اظخخذام الخىظبت السخ 

معخىي جىفُز واحباث وخذة )ميىهاث الخاظب اإلاادًت وملخلاتها( 

لُت؟  للصف ألاٌو مخىظؽ في مدافـت اللَى

 أهداف الدزاستب. 

كلى الخدصُل  (DropBox) كُاط أزش اظخخذام الخىظبت السخابُت -

الذساس ي لىخذة )ميىهاث الخاظب اإلاادًت وملخلاتها( للصف ألاٌو 

لُت مخىظؽ في  .مدافـت اللَى

كلى معخىي  (DropBox) جدذًذ أزش اظخخذام الخىظبت السخابُت -

جىفُز واحباث وخذة )ميىهاث الخاظب اإلاادًت وملخلاتها( للصف ألاٌو 

لُت  .مخىظؽ في مدافـت اللَى

 أهميت الدزاستج. 

 :جخمثل أَمُت الذساظت الخالُت مً خالٌ الىلاغ آلاجُت 

ا ؤلاًجابي في جىمُت مهاسة ألاَمُت اإلاخىامُت  - للىاحباث اإلاجزلُت، وأزَش

ت والىحذاهُت ش اإلاهاساث اإلالشفُت واإلاهاٍس م الزاحي، وبالخالي جؼٍى
ّ
 .الخلل

 .سغبت في حغُحر الىمؽ الخللُذي ئلى همؽ حزاب وممخم للمخللم -

ش مهاساث الخلامل مم الخاظىب  - الىاحباث ؤلالىتروهُت حلمل كلى جؼٍى

 .وؤلاهترهذ

ا فاكل  - اظخخذام جلىُت اإلاللىماث والاجصاالث مم اإلاادة لُصبذ جأزحَر

 .وحزاب للمخللم

مىاهبت الخغحراث والخؼىساث اإلاخالخلت في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاللىماث  -

ا لخذمت اإلاخللم  .والاجصاالث وحسخحَر

 الخشوج بخىصُاث واكتراخاث لللها حعهم في خذمت الباخثحن واللملُت  -
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هزلً اللائمحن كلى بىاء وجصمُم اإلاىاهج بىصاسة التربُت البدثُت، و 

م واإلاؽشفحن واإلاللمحن وختى  والخللُم، واإلاخخصحن في مجاٌ الخلٍى

 .الؼالب أهفعهم

 محدداث الدزاستد. 

الخذود اإلاىطىكُت: الىخذة الثاهُت أحلشف كلى خاظىبي )ميىهاث 

لىماث الخاظب اإلاادًت وملخلاجه( مً هخاب الخاظب وجلىُت اإلال

 .ٌ 1437-1436للصف ألاٌو مخىظؽ الفصل الذساس ي ألاٌو للام 

 ٌ 1437 – 1436الخذود الضماهُت: الفصل الذساس ي ألاٌو للام 

الخذود اإلاياهُت: ًلصش َزا البدث كلى كُىت مً ػالباث الصف ألاٌو 

لُت  .مخىظؽ في حللُم مدافـت اللَى

 مصطلخاث الدزاست ه. 

خاح في وحىد الؽبىت، الخىظبت السخابُت: هي 
ُ
مجمىكت الخذماث التي ج

مىً حلذًلها كلى خعب ول  ًُ كابلت للتركُت، راث حىدة مظمىهت، 

شخص راث ُبيُاث جدخُت غحر مشجفلت الخيلفت مىحىدة خعب الؼلب 

شق ظهلت مخلاسف كليها
ُ
مىً الخصٌى كليها بؼ ًُ .[3]  

 و  
ً
لشفها الباخثخان ئحشائُا

ُ
حلخمذ كلى جىفش بأنها جلىُت جىىىلىحُت  ح

م ؤلاهترهذ، حعمذ للمعخخذم  مىً الىصٌى ئليها كً ػٍش ًُ خىادم 

يُت في َزٍ الخىادم بعلاث مخخلفت بدُث  الخصٌى كلى ظلت جخٍض

ًخمىً اإلاعخخذم مً الذخٌى كلى خعابه مً أي ميان جخىفش فُه 

خذمت ؤلاهترهذ دون الخاحت لخدمُلها في خاظىبه وجدُذ له خذمت 

ً ملفاجه و    .مؽاسهتها مم الغحرجخٍض

Dropbox :[4]  ٌلشفها Lung  سخابُت شخصُت ً كلى أنها خذمت جخٍض

ؽاس ئليها أخُاها بخذمت اليسخ الاخخُاػي كبر ؤلاهترهذ( كادة ما  ٌُ (

عخخذم لخبادٌ اإلالفاث والخلاون، َزا الخؼبُم ُمخاح ألهـمت حؽغُل 
ُ
ح

ىان أًظا جىا ىذوص وماهىخىػ ولُىىغ، َو فم مم ظؼذ اإلاىخب ٍو

 .ألاحهضة والهىاجف الزهُت

مىً          ًُ  بأهه جؼبُم سخابي شخص ي 
ً
وحلشفه الباخثخان ئحشائُا

ً لىمُاث مخفاوجت مً اإلالفاث وحعخؼُم  الفشد مً فخذ صىذوق لخخٍض

مؽاسهت مدخىي َزا الصىذوق بؽيل خاص مم أفشاد أو مجمىكاث 

لصذ بها في َزٍ الذساظت: م م ئوؽاء مجلذاث. ٍو جمىكت كً ػٍش

خعاباث للؼالباث، التي جم ئكذادَا مً كبل الباخثت لجللها مخضن 

سخابي ًىدق به الىاحباث مً كبل اإلاللمت لجمُم الؼالباث في آن واخذ 

وجلىم الؼالبت بفخذ صىذوكها لخجذ ملف الىاحب جلىم الؼالبت 

للمت بخصخُذ الىاحب بلذ اهتهاء الؼالبت مً 
ُ
باإلحابت ومً زم جلىم اإلا

خم مً  الخل لخجذ الؼالبت الخغزًت الشاحلت كلى ئحاباتها الخاػئت ٍو

 
ً
 .خالٌ َزا اإلادضن الخىاصل بحن اإلاللم وػالبه ئلىتروهُا

الىاحباث اإلاجزلُت: حلشف بأنها: "أي مهماث أو أوؽؼت ًيلف اإلاللمىن 

( في غحر ظاكاث الذوام الشظمي  ا في)اإلاجٌز ػالبهم بها بدُث ًخم ئهجاَص

اإلاذسس ي وجيىن راث كالكت بما ًذسط لهم مً مىطىكاث في 

 [5].اإلاادة/اإلالشس اإلاذسس ي، وحؽمل حملت مً اإلاهام" 

لصذ بها في َزٍ ال       للمت ٍو
ُ
ذساظت حملت الىاحباث التي ولفذ بها اإلا

بُت والظابؼت(، واحباث  ػالباتها "كُىت الذساظت" )اإلاجمىكخحن الخجٍش

        هي واحباث الىخاب اإلاذسس ي وئطافت بلع :اإلاجمىكت الظابؼت

 .مً ألاظئلت

بُتبِىما      جم هلل واحباث الىخاب اإلاذسس ي  :واحباث اإلاجمىكت الخجٍش

جم جصمُمها  Word إلاظافت ئلى صُغت ئلىتروهُت باظخخذاموألاظئلت ا

 وئسظالها لخعاباث الؼالباث في بشهامجالشئِعت مً كبل الباخثت 

Dropbox   بؽيل معخلل لُخم خلها وخفـها في هفغ اإلايان لخخللى

 .الؼالبت الخغزًت الشاحلت الفىسٍت بلذ الخل

في مهاسة ملُىت أو  الخدصُل: ٌلّشف بأهه: "ؤلاهجاص، أو هفاءة ألاداء

مجمىكت مً اإلالاسف، أو أهه اإلالشفت اإلاىدعبت أو اإلاهاسة الىامُت في 

اإلاجاالث الذساظُت اإلاخخلفت، وجخمثل في دسحاث الاخخباس، أو اللالماث 

 [6].التي ًظلها اإلاللم لؼالبه، أو وليهما" 

        ٌ لصذ به في َزٍ الذساظت حمُم ما اهدعبخه ػالباث الصف ألاو  ٍو

اإلاخىظؽ )كُىت الذساظت(، مً مادة كلمُت في اإلادخىي الزي ػبلذ فُه 

لاط بمعخىي الذسحاث التي خصلىا كليها، واإلالذ مً كبل  الذساظت، ٍو

 .خحنالباخث

بي أو بدث  (implementation) معخىي الخىفُز: الخىفُز جؼبُم ججٍش

لصذ به في َزٍ الذساظت أداء الؼالبت للىاحب اإلاجزلي  [7]مُذاوي  ٍو

اإلايلفت به في مادة الخاظب وجلىُت اإلاللىماث للىخذة الثاهُت )ميىهاث 

الخاظب اإلاادًت وملخلاتها( باإلاىكذ اإلادذد وفم ملاًحر اظخماسة جىفُز 

 .خحنالىاحباث اإلالذة مً كبل الباخث

ظؽ هـام الخللُم اللام، وحعمى اإلاشخلت اإلاخىظؼت: هي اإلاشخلت التي جخى 

، ومذة الذساظت فيها زالر ظىىاث،  اإلاشخلت ؤلاكذادًت في بلع الذٌو

ت، وجتراوح أكماس مىدعبي اإلاشخلت اإلاخىظؼت بحن  وهي حعبم اإلاشخلت الثاهٍى

 [5].ظىت 12-15

 إلاطاز الىظسي . 3

  :الخللُم ؤلالىترووي

ب         مىز ظخِىُاث اللشن اظخخذم الخاظىب في الخللُم والخذٍس

اإلااض ي وجضاًذ اظخخذامه خالٌ الدعلُيُاث، أهفلذ كلُه مبالغ ػائلت 

ش جلىُاث الخاظىب الجنهي ] ىان أظماء مخلذدة 1في ظبُل جؼٍى [ َو

لخمذ كلى الخاظىب وجلىُاجه وجؼبُلاجه، للل مً 
ُ
لهزا الخللُم اإلا

ى ما رهٍش ظالمت ] لت [ ب8أبشصَا مفهىم الخللُم ؤلالىترووي َو أهه ػٍش

للخللم باظخخذام جلىُاث الاجصاٌ الخذًثت مً خاظب وؼبياجه 

ووظائؼه وآلُاث البدث كبر ؤلاهترهذ وبؽيل جفاكلي بحن الؼالب 

 .واإلاللم إلًصاٌ اإلاللىمت بأكصش وكذ وأكل حهذ ممىً أهبر فائذة

جمىىذ الباخثخان مً الاظخفادة مً ممحزاث الخللُم ؤلالىترووي الالحي  

 مً  ظالم ]اجفم كل
ً
ا باآلحي8[ ظالمت ]9يها هال   :[، وجم ئًجاَص

ججاوص خذود الضمان واإلايان في اللملُت الخللُمُت، بالخالي ظهىلت . 1

 .الىصٌى للمللم خاسج أوكاث اللمل

ئجاخت الفشصت للمخللمحن للخفاكل الفىسي فُما بُنهم والاَخمام . 2

 .بالخغزًت الشاحلت مً اإلاللم

مهعش خاحض الخ. 3  .ىف لذيهم وجمىُنهم مً الخلبحر كً أفياَس

اإلادخىي الللمي في الخللُم ؤلالىترووي أهثر ئزاسة ودافلُت للمخللم . 4

لذم في َُئت )صىس  ًُ  (.سظىماث –كصص  –خُث 

َزا الىىق مً الخللُم ًإدي ئلى وؽاغ اإلاخللم وفاكلُخه في حللم . 5

ب والخللُم الزاحي اإلاادة الللمُت بالخالي حعاكذ كلى وؽش زلافت  الخذٍس

 .للمخللم
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 :همارج جىؿُف الخللُم ؤلالىترووي في الخللُم

 لثالزت همارج         
ً
ًخم اظخخذام الخللُم ؤلالىترووي في الخللُم وفلا

[ 10خعب ملذاس الخىؿُف في اللملُت الخللُمُت هما رهشتها  َاؼم ]

 :فُما ًلي

بلع أدواث الخللُم  َى اظخخذام :(Blended) الىمىرج اإلاخلىغ. 1

ؤلالىترووي هجضء مً الخللُم داخل كاكاث الذسط مثل البرامج 

الخلاوهُت، اإلالشساث ؤلالىتروهُت اإلالخمذة كلى ظشكت اإلاخللم، أهـمت 

 .ئداسة الخللم

ًخم جىؿُف الخللُم ؤلالىترووي  :(Totally Online) الىمىرج الخالص. 2

بىت ؤلاهترهذ وىظُؽ وخذٍ إلهجاص كملُت الخللُم، خُث حلمل ؼ

ى صىسة مً صىس الخللم كً بلذ ومً أمثلخه دساظت  لخلذًم اللملُت َو

 
ً
 اهفشادًا

ً
م  ملشسا خم َزا الخللُم كً ػٍش م الذساظت الزاجُت ٍو كً ػٍش

 .بشمجُاث أو كلى ؼبىت ؤلاهترهذ

َى كباسة كً حللُم ئلىترووي  :(Adjunct) الىمىرج اإلاعاكذ أو اإلاىمل. 3

الخللُذي خُث جخذم ؼبىت ؤلاهترهذ َزا الخللُم بما  مىمل للخللُم

ًدخاحه مً بشامج وكشوض لدعهُل الخللُم وسفم هفاءة اإلاخللم ولها 

 :صىس كذة منها

غ مىطىق بخىحُه الؼالب والاػالق كلى دسط  • كُام اإلاللم كبل جذَس

 .في ؤلاهترهذ أو كلى كشص

 .ؤلاهترهذكُام اإلاللم بخيلُف الؼالب ببدث باظخخذام ؼبىت  •

جىحُه الؼالب بلذ الذسط بالذخٌى كلى مىكم كلى ؤلاهترهذ وخل  •

 .ألاظئلت اإلاؼشوخت في اإلاىكم

جم اظخخذام َزا الىىق مً الخللم ؤلالىترووي وفي َزٍ الذساظت        

ى هما رهٍش  ظالم ] [ بأهه حللم ال ًدخاج ئلى وحىد 9)غحر التزامني( َو

خم جبادٌ  م جلىُاث الخللم مللم مم الؼالب ٍو اإلاللىماث كً ػٍش

ؤلالىتروهُت مم الخللم الصفي اإلالخاد أزىاء الُىم الذساس ي في الفصل أو 

م جىفُز الىاحباث اإلاجزلُت  خاسج ظاكاث الُىم الذساس ي ورلً كً ػٍش

 Dropbox  كبر الخىظبت السخابُت باظخخذام جؼبُم

 :الخىظبت السخابُت

ىم البُاهُت للؽبياث للذاللت كلى اظخخذم سمض السخابت في الشظ     

وحىد ؼبىت ؤلاهترهذ وىنها حعخخذم لىلل البُاهاث كبر الؽبىت، جشحم 

م الزي كبر  1960كام  John McCarthy فىشة الخىظبت السخابُت ئلى

 مً 
ُ
ىـم الخىظبت السخابُت ليي جصبذ ًىما

ُ
كً فىشجه بلىله "كذ ج

 ألاًام خذمت كامت " زم بذأث ولمت السخابت ج
ً
أخز مفهىما مشجبؼا

ى مفهىم مشجبؽ بخىفحر  1970في كام  IT بخىىىلىحُا اإلاللىماث م َو

يُت كلى أماهً سخابُت في خىادم مىحىدة كلى ؼبىت  معاخت جخٍض

 ].11ؤلاهترهذ ]

  :مفهىم السخابت

ؼاوي الىػني للملاًِغ والخىىىلىحُا         ُكشفذ مً كبل اإلالهذ البًر

(NIST)  ذ وخعب بأنها همىرج جلني ٌعمذ للمعخخذم بالىفار اإلاٍش

الؼلب إلاجمىكت مً اإلاىاسد الخاظىبُت اللابلت للخدىم بها )ؼبياث، 

ً، جؼبُلاث بشمجُت، وخذماث أخشي( التي  ُمخذماث، معاخاث جخٍض

مىن وجذاس بأكل حهذ ئداسي ]
ُ
 ].12ج

مىً مً خاللها بتزوٍذ اإلاعخخذم  [1هما كشفتها الجنهي ]       ًُ  بأنها جلىُت 

بيُت جدخُت( كبر ؤلاهترهذ -خذماث -باإلاصادس التي ًدخاحها مً )بشمجُاث 

عخخذم جيلفت 
ُ
دون أن ًظؼش لخدمُلها كلى خاظىب أو ًخدمل اإلا

 .الؽشاء

خ جؼىس الخىظبت السخابُت  :جاٍس

م ؤلاهترهذ، خذماث الخىظبت السخابُت لِعذ خذماث خذًثت في كال     

ب  الذاكمت لخفاكل اإلاعخخذم في الخللي  2.0فمىز ؿهىس خذماث ٍو

الاظخفادة مً خذماث السخابت دون الؽلىس بزلً، مً  جموؤلاسظاٌ 

ذ  سفم وئسظاٌ للملفاث والشحىق ئليها في أي وكذ وأي ميان كبر البًر

ذ. هما جضاًذ الاَخم ام ؤلالىترووي دون الاَخمام بالبيُت الخدخُت للبًر

لذم بؽيل ُمىفصل في جؼبُلاث 
ُ
بالخىظبت السخابُت خُث أصبدذ ج

يُت هبحرة جمخلً اللذًذ مً ألادواث مً طمنها  جدُذ معاخاث جخٍض

 .خذماث اإلاؽاسهت الجماكُت أو الفشدًت

 جدذ ُمعمى 2002أػللذ ؼشهت أماصون سخابتها ألاولى كام        

"Amazon Web Services" 

ت كام زم أػللذ سخابت        Amazon (EC2) 2006ها الثاهُت الخجاٍس

Elastic Compute Cloud 

هدى ئػالق خذماتها السخابُت  Google بلذ رلً جىحهذ ؼشهت        

وجالَا اهدؽاس اللذًذ مً السخب السخابُت، في َزا اللام  2009كام 

 للخىظبت السخابُت بأنها 13وآخشون ] Buyya    كذم
ً
 معخلبلُا

ً
[ جصىسا

جيىن في ًىم ما الظشوسة الخامعت للخُاة بلذ )اإلااء، والىهشباء ظىف 

والغاص والاجصاالث( ورلً بعبب أَمُتها في جِعحر أمىس الخُاة فهي جلبي 

ىه  ً هم َائل مً اإلالشفت وئمياهُت جخٍض الاخخُاحاث الُىمُت لخخٍض

واظترحاكه مً أي ميان في اللالم بىحىد ؤلاهترهذ خُث مىىذ َزٍ 

إلاعخخذمحن مً الىصٌى ئلى الخذماث دون الاَخمام بالبيُت الخلىُت ا

 الخدخُت لهزٍ الخىادم

وللل اإلاىخباث ومشاهض اإلاللىماث واهذ في أوائل مً اظخفادوا مً      

جلىُت الخىظبت السخابُت فاججهذ اللذًذ مً اإلاإظعاث في الاؼتران 

م الخىظبت السخابُت التي جخصص خذماث للمىخباث مثل  في مؽاَس

 dura cloud [14].  مؽشوق

  :ممحزاث الخىظبت السخابُت في الخللُم

ا مً خذماث ؼبىت ؤلاهترهذ         جمحزث الخىظبت السخابُت كلى غحَر

 مً ]
ً
 ].11015016بما اجفم كلُه هال

دكم الخللم اإلاخمشهض خٌى اإلاخللم، ئر جدُذ له البدث كً اإلاصادس . 1

 .وجمىىه مً الخللم الزاحي

[ في دساظتهما التي 17ورلً مً خالٌ ما رهٍش  اللبذ هللا وخعام ]       

ؽحر الى فاكلُت اظخخذام الخللم ؤلالىترووي اإلاتزامً والغحر متزامً في 
ُ
ح

 .جمىحن اإلاخللم مً جىمُت مهاسة الخللم الزاحي

يُت كابلت للخىظلت حعاكذ كلى خفف اإلالفاث دون . 2 جىفحر معاخت جخٍض

زا ما ٌؽحر الُهكلم مً هفار معاخت ا ً. َو أن  Ercan [16] لخخٍض

ً للمللىماث فهى  الخىظبت السخابُت جمثل جؼىس مثحر إلافهىم الخخٍض

حن بعبب  بذًل َام مً مىـىس جشبىي لؼالب الُىم وللمىؿفحن وؤلاداٍس

ً ألاخشي التي كذ جخلشض  كلت الخيلفت والىفلاث ملاسهت بىظائل الخخٍض

          خمام بالصُاهت التي حعبب كبءاإلاللىماث بها للخلف وكذم الاَ

يُت خع ادة اإلاعاخاث الخخٍض  ب ـــــفي اإلاإظعاث الخللُمُت، واللذسة كلى ٍص
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يُت  . الخاحت دون كلم مً العلت الخخٍض

ئمياهُت الىصٌى ئلى السخابت في أي وكذ وأي ميان بؽشغ جىافش . 3

 مً
ً
 Asiimwel  ؼبىت الاجصاٌ باإلهترهذ. خُث أزبدذ هخائج دساظت هال

& Khan   [18]  مً خالٌ سأي الؼالب واإلاللمحن أن الخىظبت السخابُت

كذ حعاَم في خل مؽيلت اسجفاق الخيالُف اإلاعخخذمت للخللُم بدث 

ًمىً اظخخذام َزٍ الخذمت بفخذ خعاب مجاوي مشن كابل للخىظم 

ملابل سظىم مالُت، ًخمخم َزا الخعاب بىىق مً ألامان واإلاىزىكُت، 

كلى مذاس العاكت ورلً بعبب ئجاخت َزا الخعاب كلى خىادم  وخذمه

مخصلت باإلهترهذ مما ظهل الىصٌى ئلُه في ول صمان وميان خُث 

ادة ؤلاهخاحُت  .جمحزث َزٍ الخذمت بأنها آداٍ لٍض

جللُل جيلفت ئوؽاء البيُت الخدخُت وجىفحر ألاحهضة والخؼبُلاث وكذم  .4

ظهىلت ئداسة مدخىي السخابت بدُث الاَخمام بصُاهتها وهُفُت كملها و 

 مً 
ً
ال هدخاج ئلى بشامج وأهـمت إلداستها، وكذ أحملذ دساظت هال

[ وئلى اهخفاض جيالُف اظخخذامها بدُث ال هدخاج ئلى ؼشاء 13019020]

البيُت الخدخُت لها أو جشاخُص بشمجُاث مدذدة إلداستها ورلً باكخباس 

ا جىفحر الخىظبت السخابُت هخذمت أهثر مً اكخباس  َا همىخج فُخم كبَر

اإلاللىماث والبرامج واإلاىاسد للخىاظِب ألاخشي كلى أنها معاخاث 

يُت ًخم الىصٌى ئليها كبر ؼبىت ؤلاهترهذ، واكخباس الخىظبت  جخٍض

السخابُت امخذاد لؽبىت ؤلاهترهذ التي حلخمذ كلى كشض اإلادخىي دون 

لت كمل َزٍ اإلاىاكم  .الاَخمام بالبيُت الخدخُت وػٍش

الاخخفاؾ بيسخت اخخُاػُت مً حمُم البُاهاث اإلاخضهت كلى السخابت . 5

بلىغ ما ًدذر للخاظىب مً كؼب أو فحروط ًخلف البُاهاث، وكذ 

التي ُكىِذ بذساظت اللىامل  Hunsinger & Corley [21] أوضخذ دساظت

ً ملفاتهم كلى خذمت مً  DropBox اإلاإزشة كلى اظخخذام الؼالب لخخٍض

خالٌ هخائج اإلالابالث وحمم البُاهاث وحذ الباخثان أن مً أَم ما ًمحز 

الخذمت مً وحهت هـش الؼالب جىفحر ساخت للمعخخذم ورلً بشفم 

 في ول صمان 
ً
صبذ مخاخا ًُ صىذوكه السخابي كلى ؼبىت ؤلاهترهذ بدُث 

وميان واكخباٍس خل حُذ إلاؽيلت فلذان، جلف ووعُان اإلالفاث ورهش 

دظش واحبه اإلاجزلي ولىىه خفـه في مخضهه السخابي ججشبت ػال ًُ ب لم 

 .وجمىً مً الخصٌى كلُه في اإلاذسظت

الخغلب كلى مؽيلت اخخالف البرمجُاث وأحهضة الهىاجف الزهُت . 6

أن Hunsinger & Corley [21]  وألاحهضة الىلالت. وفي َزا ؤلاػاس ًزهش

للالم ملُىن مؽترن خٌى ا DropBox 50 كذد معخخذمي جؼبُم

ؼاهُا  ىُت في خحن أن بٍش وخىالي زلث اللذد مً الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

واسحم العبب في رلً الاسجفاق ئلى  6.5وأإلااهُا  6.7بلغ كذد مؽترهيها 

ىذوص ومان  DropBox جىافم خذمت مم حمُم أهـمت الدؽغُل )ٍو

ولُىىغ( وأغلب الهىاجف الزهُت وألاحهضة الىلالت مماظاَم في ملذٌ 

جفاق وعبت اظخخذام الخىادم لالخخفاؾ باألكماٌ الشوجُيُت الُىمُت اس 

 مً الىظائل الخللُذًت
ً
 . بذال

اللذسة كلى الدؽاسهُت والخلاون بحن ألافشاد والجماكاث. خُث ان . 7

اظخخذام الخىظبت السخابُت في الخللُم جدُذ فشصت للخللم الخلاووي 

لذمت مً بلع اإلاؽترن بحن اإلاخللمحن واإلاللم مً خالٌ ال
ُ
خذماث اإلا

البرامج اإلاخصصت لفخذ خعاباث سخابُت مثل ئوؽاء مجلذ معخلل 

ليل مخللم واظخخذام مجلذاث حؽاسهُت بحن مجمىكت مً الؼالب َزا 

التي أزبدذ جأزحر اظخخذام  Shorfuzzaman et al [22] ما أهذجه دساظت

لخلاووي الخذماث الدؽاسهُت في الخىظبت السخابُت في جفلُل الخللم ا

اإلاؽترن مً خالٌ الخللُم الىلاٌ فخمىً اإلاخللم الىصٌى الخلاووي 

للىزائم ألاظاظُت والاظخفادة مً الخغزًت الشاحلت مً اإلاللمحن 

وألاكشان كلى ألاوؽؼت أدي رلً ئلى جدعحن حللم اإلاخللمحن مً خالٌ 

 . ظشكت الىصٌى ئلى البُاهاث في أي ميان وفي أي وكذ

  سخابُتميىهاث الخىظبت ال

جصىف خذماث الخىظبت السخابُت ئلى زالزت جصيُفاث )ػبلاث(       

 ]:23] متراصت فىق بلظها البلع والخالي

في َزٍ  IaaS (Infrastructure as a service) البيُت الخدخُت هخذمت. 1

الؼبلت ًخم جىفحر أحهضة الؽشهت هخذمت للمعخخذم، بدُث ًمىً 

ً كً بلذ بذون الخاحت ئلى ؼشاء جأححر مىاسد الؽشهت مً أحهضة ج خٍض

 ما جيىن كالُت الخيلفت أي أنها جخلامل مم 
ً
وصُاهت وئداسة والتي غالبا

 .َزٍ ألاؼُاء دون الخاحت لخذخل اللمُل

َزٍ الؼبلت جىفش  Paas platform as a service مىصت اللمل هخذمت. 2

ش  مىصت كمل لخؼبُلاث اإلاعخخذم ؼاملت ألاحهضة التي ًدخاحها في جؼٍى

البرمجُاث باإلطافت ئلى الخؼبُلاث ألاظاظُت مثل العحر فشاث 

الافتراطُت وأهـمت الدؽغُل جىفش َزٍ الؼبلت كلى اإلاعخخذم جيلفت 

 Google app الخأظِغ والؽشاء مثاٌ
ً
مىً اللمل كليها حمُلا كليها ٍو

 .هما ًمىىً وطم هـام حؽغُل وامل

جلىم َزٍ الؼبلت  Saas (Software as a service) الخؼبُم هخذمت. 3

باظخخذام جؼبُم همخضن كلى السخابت وحهاصن فلؽ بمثابت أداة 

مىً للمعخخذم الخدىم في هـام الدؽغُل في السخابت وال  ًُ الاجصاٌ وال 

 .باللخاد وال بالخىصُل الؽبيي

ظُف  الؽُتي
ُ
[  الى ان السخاباث اإلادىظبت لها أهىاق وهي 24] هما ج

  :والخالي

هي سخابت مً خُث   Private cloud storageالسخابت الخاصت. 4

اإلافهىم الخلني ولىنها لِعذ مفخىخت لللامت وئهما ُمغللت للذد مدذد 

مً اللمالء، مثل الخىظبت السخابُت لبىً أو حاملت أو مإظعت 

 . خيىمُت

سخابت مخاخت لجمُم مً  Public cloud storage متالسخابت اللا. 5

ذ الخذمت  .ًٍش

سخابت جيىن  Community cloud storage السخابت اإلاؽترهت. 6

ملخصشة كلى ؼشواث أو مإظعاث لها هفغ الهذف مً الخذمت حؽترن 

 .في الىفلاث واإلاصشوفاث ملابل جىفحر أمني هبحر للسخابت

سخابت جيىن خذماتها  (Hybrid cloud storage) السخابت الهجُىت. 7

مً مضودي الخذمت ججمم بحن خصائص السخب اللامت والخاصت 

بدُث ٌعخفُذ اللمُل مً خذماث السخابت الخاصت طمً السخابت 

 .اللامت مثل مىاكم الدعىق ؤلالىتروهُت الطخمت

 :الىاحباث اإلاجزلُت

يلف          ًُ للم حلشف الىاحباث بأنها " اإلاهماث وألاوؽؼت التي 
ُ
بها اإلا

ا في اإلاجٌز في غحر ظاكاث الذوام الشظمي وجيىن  ػالبه بدُث ًخم ئهجاَص

 ].25راث كالكت بما ًذسط لهم" ]

ؽلشون بانها كبء ألنها كذ حعلب   وكذ ًىٍش الؼالب الىاحباث اإلاجزلُت َو
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منهم أوكاث الدعلُت والترفُه وجدشمهم مً مماسظت َىاًاتهم، ولىً 

ادة ألاكباء كلى الؼالب دون كائذ ملشفي أو لِغ اإلالصىد بالىاحبا ث ٍص

جشبىي أو مهاسي معخدم، فالىاحباث اإلاجزلُت في خاٌ جم جفلُلها بالؽيل 

 حللُمُت مخخلفت منها
ً
  :العلُم مً اإلامىً أن جدلم أَذافا

ادة اظخلاللُت الؼالب في ئهجاص اإلاهام الخللُمُت، مما ٌلضص الثلت  - ٍص

 .بالىفغ والخللم الزاحي

 .جىمُت كاداث دساظُت حُذة واالػالق الخاسجي والبدث والاظخىؽاف  -

ًدُذ الفشصت للؼالب، إلزشاء مللىماتهم وجىظُم زلافاتهم وجىمُت  -

  .كذساتهم اإلاخخلفت

م اإلاذسس ي بالبِئت اإلادلُت اإلادُؼت بالؼالب -
ّ
 .ًشبؽ الخلل

اتهم وجل - ذمهم ٌلؼي اإلاللم صىسة صادكت كً ئهجاصاث ػالبه ومعخٍى

[ ً  ].25، وسظم الخؼؽ الالصمت مً اللمل اللالجي للؼالب آلاخٍش

 الدزاساث السابلت. 4

ا        أهذث اللذًذ مً الذساظاث كلى أَمُت الىاحباث اإلاجزلُت، وأزَش

ؤلاًجابي كلى دافلُت اإلاخللم ورلً بظشوسة جلذًم الىاحباث بؽيل 

ئلى أن الخىىق في  Coulter [26]   مخخلف كً كما َى ملخاد، خُث أؼاس

الىاحباث اإلاجزلُت وجلُُمها ومخابلتها بؽيل فشدي وئلضام الؼالب بملاًحر 

ذ مً دافلُت الؼالب ووؽاػه هدى الخللم، َزا ألامش كذ  ومىاكُذ جٍض

 .ًىلىغ أزٍش كلى الخدصُل الذساس ي

ومً اللىامل التي حعاَم في الاظخفادة اللصىي مً الىاحباث      

الخغزًت الشاحلت التي ًخللاَا اإلاخللم مً اإلاللم او الاكشان، اإلاجزلُت هي 

[ والتي َذفذ ئلى ملشفت أزش الخغزًت 27هما أزبدذ دساظت اإلاذوي ]

اطُاث لذي  الشاحلت في الىاحباث اإلاذسظُت كلى الخدصُل بمادة الٍش

بي  جالمُز اإلاشخلت الابخذائُت والتي اظخخذم فيها اإلاىهج ؼبه الخجٍش

بُت، وجىصلذ الذساظت ئلى أن للملاسهت بح ن مجمىكخحن طابؼت وججٍش

بُت الزًً أكؼىا حغزًت ساحلت كً واحباتهم  ػالب اإلاجمىكت الخجٍش

 .اإلاجزلُت جفىكىا في مجاٌ الخدصُل الذساس ي

وكذ أهذث اللذًذ مً الذساظاث أَمُت اظخخذام الخىظبت       

ا الاًجابي في كملُت الخللُم وطشوسة ا لخىحه هدى السخابُت وأزَش

في  Moreno [28]  جىؿُفها واظخخذامها بؽيل أهثر فاكلُت، خُث أؼاس

ذ كً فاكلُت اظخخذام الؽبياث الاحخماكُت وبشهامج  دساظخه التي أحٍش

DropBox  بلذ في الخللُم الجماعي وج
ُ
ىصل ئلى في الخدصُل التي ػ

م ًجابي الظخخذام الخلىُت السخابُت كلى هخائج الخللم لشفألازش ؤلا 

معخىي الخدصُل الذساس ي للؼالب واسجفاق هخائج اللمل الجماعي بحن 

 .الؼالب ورلً بدبادٌ ألافياس والخغزًت الشاحلت مً كبل اإلاللم

شاوي ]      [ الى أن الخىظبت السخابُت وجؼبُلاتها أخذزذ 29وجىصل  الَض

بُت التي اظخخذمذ خذماث  Google فشق في جدصُل اإلاجمىكت الخجٍش

Drive  الخللم الزاحي كلى اإلاجمىكت التي لم حعخخذمها في. 

 التعليب على الدزاساث السابلت

ًخطح مً كشض الذساظاث العابلت الذوس الزي جللبه الخىظبت       

       السخابُت في ؼتى اإلاجاالث وخاصت اإلاجاٌ الخللُمي خُث حعاَم

 :في آلاحي

جلذًم سفم معخىي الخدصُل الذساس ي للمخللمحن مً خالٌ . 1

 .الخذماث اإلاخىىكت للمخللمحن واإلاللمحن

لت جىـُم الىاحباث اإلاذسظُت للمللم واإلاخللم، وظشكت . 2 جىـُم ػٍش

 .الشحىق ئليها ومؽاَذة الخغزًت الشاحلت لألكشان

وللذ جمحزث الذساظت باظخخذام الخىظبت السخابُت في مخابلت . 3

 والخىفُزالىاحباث اإلاجزلُت وأزش رلً كلى الخدصُل 

 الطسيلت وإلاحساءاث. 5

  مىهج الدزاستأ. 

 لؼبُلت البدث جم اظخخذام مىهجحن مً مىاهج البدث       
ً
هـشا

بي واإلاىهج اإلاعحي  (.)اإلاىهج ؼبه الخجٍش

بي • خُث جم جؼبُم الخجشبت كلى اإلاجمىكت  :اإلاىهج ؼبه الخجٍش

بُت( بُت، ومً زم ئخظاق اإلاجمىكخحن )الظابؼت والخجٍش الخخباس  الخجٍش

بُت، واهدؽاف الفشوق  بلذي، إلالشفت أزش الخجشبت كلى اإلاجمىكت الخجٍش

ئن وحذث بحن اإلاجمىكخحن، وكذ اظخخذم َزا اإلاىهج إلالشفت " أزش اإلاخغحر 

اإلاعخلل الخىظبت السخابُت كلى اإلاخغحر الخابم الخدصُل الذساس ي. وكذ 

بي اإلابحن في الجذٌو )  :(1اظخخذم الخصمُم الخجٍش

 1 حدول 

 للبحث التجسيبي التصميم

 الاختباز البعدي أسلوب متابعت الواحباث املنزليت الاختباز اللبلي املجموعت

بُت   (Dropboxبالخىظبت السخابُت )  الخجٍش

لت الخللُذًت  الظابؼت   بالؼٍش

 معخىي  لشصذ أداة الباخثخان اظخخذمذ (:اإلاعحي)الىصفي اإلاىهج •

 معخىي  كلى السخابُت الخىظبت أزش" للُاط اإلاجزلي الىاحب جىفُز

 ." للىاحب الخىفُز

 الدزاست أ. مجتمع

ٌ  الصف ػالباث حمُم كلى اؼمل        بمدافـت مخىظؽ ألاو

لُت ٌ  الذساس ي للفصل اللَى  كذدَم بلغ خُث ٌ 1437-1436 للام ألاو

 خعب ألاَلُت باإلاذاسط 21و الخيىمُت باإلاذاسط ػالبت 458 منهم 479

لُت مدافـت في الاخخباساث مشهض ئخصائُت  .اللَى

 

 الدزاست ب. عيىت

 الصف ػالباث مً ػالبت 34 مً اللصذًت البدث كُىت جيىهذ      

 ٌ ٌ  الذساس ي الفصل في ًذسظً ممً مخىظؽ ألاو  – 1436 اللام مً ألاو

لُت بمدافـت الخدفُف مخىظؼت في ٌ 1437  الىظام ومذسظت اللَى

  اإلاذسظخحن َزٍ اخخُاس وظِخم
ً
 فيها الخجشبت ئكامت ئمياهاث لخىفش هـشا

 ئلى الؼالباث جلعُم وظِخم باإلهترهذ واجصاٌ آلي خاظب ملامل مً

 وألاخشي  17 ػالباتها وكذد اإلاعخلل باإلاخغحر جخأزش ال طابؼت مجمىكت

بُت ظها ًخم ججٍش  َى هما ،17 ػالباتها وكذد اإلاعخلل للمخغحر حلٍش

ٌ  في مىضح  (.2) حذو
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 2 حدول 

 املجموعاث على موشعين الدزاست عيىت أعداد

 عدد الطالباث املجموعت

 17 الظابؼت

بُت  17 الخجٍش

 34 اإلاجمىق

الثاهُت للصف ألاٌو مخىظؽ )ميىهاث الىخذة  :الىخذة الذساظُت

 :الخاظب اإلاادًت وملخلاتها( خُث جم اخخُاس الىخذة لألظباب الخالُت

اخخىاء اإلالشس كلى مىاطُم ًمىً مً خاللها جفلُل الىاحباث كً  •

م الخىظبت السخابُت  .ػٍش

ألَمُت الخغزًت الشاحلت للىاحباث اإلاذسظُت الفشدًت ليل ػالبت  •

أجاخذ الباخثت مجلذ فشدي ومجلذ حؽاسوي  والجماكُت، بدُث

للؼالباث حملذ فيها حمُم الخلٌى بذون رهش ألاظماء لالظخفادة مً 

 وبزلً جدصل الفائذة 
ً
أخؼاء الغحر لخجىب الىكىق فيها معخلبال

 .اإلايؽىدة للىاحباث اإلاذسظُت

كلت هصاب الخصص إلاادة الخاظب وجلىُت اإلاللىماث للصف ألاٌو  •

ادة الخىاصل مم اإلاخىظؽ لزلً  لت أخشي لٍض أوحذث الباخثت ػٍش

 .الؼالباث

 أدواث الدزاستج. 

جم بىاء اخخباس جدصُلي في طىء اإلادخىي وألاَذاف العلىهُت كلى  -

لت الاخخباساث اإلاىطىكُت اللائمت كلى الاخخُاس مً مخلذد خُث  ػٍش

جيىن ول ظإاٌ مً أسبلت خُاساث واخذ منها َى ؤلاحابت الصخُدت 

  18كذد ألاظئلت وبلغذ 
ً
 .ظإالا

اظخماسة مخابلت لشصذ معخىي جىفُز الىاحباث جم ئكذادَا وفم  -

 .ملاًحر مدذدة

  :الخدلم مً جيافإ اإلاجمىكخحن -1

خعاب صمً الاخخباس: جم احشاء الاخخباس اللبلي كلى مجمىكت       

 20ػالبت وخعاب صمً حعلُم أٌو ػالبت  17اظخؼالكُت ميىهه مً 

دكُلت وئًجاد اإلاخىظؽ لهما لىدصل كلى الضمً  40ػالبت دكُلت وآخش 

ى  لذس لالخخباس َو
ٌ
 .دكُلت 30اإلا

خني  خعاب الخيافإ للمجمىكخحن: للخدلم جم اظخخذام اخخباس مان ٍو

Mann-Whitney U Test "  " للملاسهت بحن مخىظؼي سجب دسحاث

ب الاكخذالي اإلالاب U مجمىكخحن معخللخحن، وجم خعاب كُمت ل والخلٍش

وداللتهما ؤلاخصائُت لذسحاث اإلاجمىكخحن كلى الاخخباس الخدصُلي Zu  لها

لىخذة )ميىهاث الخاظب اإلاادًت وملخلاتها(، وحاءث الىخائج هما 

 :بالجذٌو الخالي

 3حدول 

وداللتها للفسق بين متوسطي زجب دزحاث املجموعتين التجسيبيت والضابطت في التطبيم اللبلي لالختباز التحصيلي لوحدة  Zuوالتلسيب الاعتدالي  uكيمت 

 )مكوهاث الخاسب املادًت وملخلاتها(

 مستوى الداللت Z كيمت  u كيمت مجموعت السجب متوسط السجب N املجموعت املتغير

 0.781 0.278 136.50 289.50 17.03 17 طابؼت الخدصُل

بُت  305.50 17.97 17 ججٍش

للفشق بحن مخىظؼي سجب دسحاث  u ( أن كُمت3ًخطح مً الجذٌو )     

بُت والظابؼت ب الاكخذالي  (u = 136.50) اإلاجمىكخحن الخجٍش والخلٍش

زٍ اللُمت أكل مً اللُمت الخشحت = Zu) 0.278اإلالابل لها )  = Zcv) َو

ى ما ٌؽحر ئلي 0.05الخخباس ري ػشفحن كىذ معخىي الذاللت  (1.96 ، َو

( بحن مخىظؼي سجب 0.05كذم وحىد فشق داٌ اخصائُا كىذ معخىي )

دسحاث كلى الخؼبُم اللبلي لالخخباس الخدصُلي لىخذة )ميىهاث 

 ).الخاظب اإلاادًت وملخلاتها

: ئحشاء الخجشبت حؽمل ما ًلي
ً
 :زاهُا

الاخخباس الخدصُلي اللبلي: جم ئحشاء اخخباس كبلي لىال جؼبُم  -1

بُت كبل البذء بالخجشبت للُاط ما لذي  اإلاجمىكخحن الظابؼت والخجٍش

الؼالباث )كُىت الذساظت( مً مللىماث ظابلت كً وخذة )ميىهاث 

 .دكُلت هما َى ملشس له 30الخاظب اإلاادًت وملخلاتها( في صمً كذٍس 

ئزباث جيافإ اإلاجمىكخحن اجبلذ الباخثخان جؼبُم الخجشبت: بلذ  -2

 :الخؼىاث الخالُت

ذي في 17ئوؽاء  • بُت  Hotmail خعاب بٍش لؼالباث اإلاجمىكت الخجٍش

 .وجم جضوٍذ الؼالباث بدعاباتهم DropBox خعاب في 17وفخذ 

 ليل ػالبت، اإلاجلذ ألاٌو  DropBox ص مجلذًً في خعاباثـم جخصُــج •

ؽاسهت فشدًت لتزوٍذَا بالخغزًت الشاحلت باظم الؼالبت وجم كمل م

اإلاىفشدة، واإلاجلذ الثاوي باظم واحباث الصف ألاٌو اإلاخىظؽ ٌلشض به 

واحباث اإلاجمىكت بأهملها وجم كمل مؽاسهت حماكُت لُخمىىىا مً 

 .الاظخفادة

واحشاء  Dropbox اسؼاد الؼالباث الى هُفُت جثبُذ واظخخذام بشهامج •

اإلاذسس ي واسؼادَم لفخذ الخعاب في أحهضتهم جؼبُم لزلً في اإلالمل 

 ٌ  .الصخصُت في اإلاجز

بُت كلى اظخخذام • ب اإلاجمىكت الخجٍش في  Word وبشهامج Dropbox جذٍس

ململ الخاظب في اإلاذسظت التي جم وصله بؽبىت ؤلاهترهذ وجم الخأهذ 

م  كً ػٍش
ً
ت حمُم أفشاد اللُىت لخل الىاحباث ئلىتروهُا   مً حاٍَض

DropBox 

 بأن كذد الىاحباث  •
ً
واحباث  4جم ئًذاق الىاحباث بلذ ول دسط، كلما

وجم مخابلتها وئكؼاء الؼالبت حغزًت ساحلت باحاباتها واحاباث اإلاجمىكت 

بُت لالظخفادة منها وجم جلُُمها وفم اظخماسة سصذ معخىي  الخجٍش

 .الخىفُز

 :جؼبُم الاخخباس البلذي •

ــج •  ً الظابؼت ــُـخـىكـــجمــاإلا الــىــذي لــــلـبــي الـــلـُـصـدـخــاس الـــشاء الاخخبــــحئم ــ
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بُت بلذ الاهتهاء مً الخجشبت واظخغشق الاخخباس  دكُلت هما َى  30والخجٍش

 .ملشس له

 ىتائج. ال6

لإلحابت كلى العإاٌ ألاٌو الزي ًىص كلى: ما أزش اظخخذام        

في مخابلت الىاحباث اإلاجزلُت وأزش رلً  (DropBox) الخىظبت السخابُت

كلى الخدصُل الذساس ي لىخذة )ميىهاث الخاظب اإلاادًت وملخلاتها( 

لُت؟ جم اظخخذام اخخباس مان  للصف ألاٌو مخىظؽ في مدافـت اللَى

خني للملاسهت بحن مخىظؼي سجب دسحاث  "Mann-Whitney U Test " ٍو

ٍب الاكخذالي اإلالابل والخلش  U مجمىكخحن معخللخحن، وجم خعاب كُمت

وداللتهما ؤلاخصائُت لذسحاث اإلاجمىكخحن كلى الاخخباس الخدصُلي Zu  لها

لىخذة )ميىهاث الخاظب اإلاادًت وملخلاتها(، وحاءث الىخائج هما َى 

 :مىضح في الجذٌو الخالي

 4حدول 

وداللتها للفسق بين متوسطي زجب دزحاث املجموعتين التجسيبيت والضابطت في التطبيم البعدي لالختباز التحصيلي لوحدة  Zuوالتلسيب الاعتدالي  uكيمت 

 ()مكوهاث الخاسب املادًت وملخلاتها

 مستوى الداللت Z كيمت  u كيمت مجموعت السجب متوسط السجب n املجموعت املتغير

 0.032 2.140 83.00 236.00 13.88 17 طابؼت الخدصُل

بُت  359.00 21.12 17 ججٍش

ٌ  مً ًخطح         مخىظؼي بحن للفشق  u كُمت أن العابم( 4) الجذو

بُت اإلاجمىكخحن دسحاث سجب  والخلٍشب (u = 83.00) والظابؼت الخجٍش

زٍ = Zu) 2.140) لها اإلالابل الاكخذالي  اللُمت مً أهبر اللُمت َو

 ≥ p)الذاللت معخىي  كىذ ػشفحن ري الخخباس (Zcv = 1.96) الخشحت

بُت اإلاجمىكت دسحاث سجب مخىظؽ أن ًالخف هما ،(0.05  الخجٍش

ى الظابؼت للمجمىكت( 13.88) ملابل في( 21.12)  وحىد ئلي ٌؽحر ما َو

 دسحاث سجب مخىظؼي بحن( 0.05) معخىي  كىذ اخصائُا داٌ فشق 

بُت اإلاجمىكت دسحاث سجب مخىظؽ لصالح اإلاجمىكخحن زا الخجٍش  َو

 مخابلت في (DropBox) السخابُت الخىظبت اظخخذام الى ٌلضي  الفشق 

 الىاحباث جىفُز ومعخىي  الذساس ي الخدصُل كلى اإلاجزلُت الىاحباث

 ).وملخلاتها اإلاادًت الخاظب ميىهاث) لىخذة

  داٌ فشق  ًىحذ    
ً
 سجب مخىظؼي بحن ≥ P) 0.05) معخىي  كىذ ئخصائُا

بُت اإلاجمىكخحن ػالباث دسحاث  البلذي الخؼبُم في والظابؼت الخجٍش

 لصالح( وملخلاتها اإلاادًت الخاظب ميىهاث) لىخذة الخدصُلي لالخخباس

بُت اإلاجمىكت ػالباث  .الخجٍش

بُت اإلاجمىكت ػالباث دسحاث سجب مخىظؼي بحن وللملاسهت       في الخجٍش

 ميىهاث) لىخذة الخدصُلي لالخخباس والبلذي اللبلي الخؼبُلحن

ليىهعىن  اخخباس اظخخذام جم ،( وملخلاتها اإلاادًت الخاظب  إلالاسهت ٍو

 W كُمت خعاب وجم مشجبؼخحن، مجمىكخحن دسحاث سجب مخىظؼي

ب  اإلاجمىكت لذسحاث ؤلاخصائُت وداللتهماZ لها اإلالابل الاكخذالي والخلٍش

بُت  لىخذة الخدصُلي لالخخباس والبلذي اللبلي الخؼبُلحن في الخجٍش

ٌ  هما الىخائج وحاءث ،(وملخلاتها اإلاادًت الخاظب ميىهاث) ( 5) بالجذو

 :الخالي

 5 حدول 

 (وملخلاتها املادًت الخاسب مكوهاث) لوحدة التحصيلي لالختباز والبعدي اللبلي التطبيلين زجب متوسطي بين للفسق  وداللتها Z كيم

 مستوى الداللت  Z كيمت مجموع السجب متوسط السجب العدد السجب املتغير

 002. 3.098 8.50 4.25 2 العالبت الخدصُل

 127.50 9.11 14 اإلاىحبت

ت    1 اإلادعاٍو

ٌ  مً ًخطح اإلالشفت إلاعخىي  باليعبت        Z كُمت أن العابم( 5) الجذو

 الخدصُلي لالخخباس والبلذي اللبلي الخؼبُلحن سجب مخىظؼي بحن للفشق 

زٍ( 3.098) حعاوي ( وملخلاتها اإلاادًت الخاظب ميىهاث) لىخذة  َو

 ري ئخصائي الخخباس (Zcv = 1.96) الخشحت اللُمت مً أهبر اللُمت

 الشجب مجمىق أن ًالخف هما ، (p ≤ 0.05)الذاللت معخىي  كىذ ػشفحن

ى( 8.50)العالبت الشجب مجمىق مً أهبر( 127.50) اإلاىحبت  ٌؽحر ما َو

  داٌ الفشق  ئلى
ً
 الخدصُلي لالخخباس البلذي الخؼبُم لصالح ئخصائُا

  اظخخذام الى ٌلضي ( وملخلاتها اإلاادًت الخاظب ميىهاث) لىخذة

  (DropBox). السخابُت الخىظبت

ٌ  وعخؼُم الىدُجت َزٍ طىء وفي    داٌ فشق  ًىحذ باهه اللى
ً
 ئخصائُا

 اإلاجمىكت ػالباث دسحاث سجب مخىظؼي بحن ≥ P) 0.05) معخىي  كىذ

بُت  لىخذة الخدصُلي لالخخباس والبلذي اللبلي الخؼبُلحن في الخجٍش

 ".البلذي الخؼبُم لصالح( وملخلاتها اإلاادًت الخاظب ميىهاث)

 ورلً جأزحر حجم خعاب جم الاظتراجُجُت فاكلُت كلى وللخلشف      

 ٌلضي  والزي الخدصُل دسحاث في الخادر الخباًً دسحتكلى  خلشفلل

ٌ  في مىضح َى هما اإلاعخلل، للمخغحر  :الخالي الجذو

 6 حدول 

 (وملخلاتها املادًت الخاسب مكوهاث) لوحدة التحصيل في( DropBox) السخابيت الخوسبت استخدام جأثير حجم كيم

التأثيرحجم  Z العدد املتغير  

 0.751 3.098 17 الذسحت اليلُت
 

ٌ  مً ًخطح        اظخخذام الخأزحر حجم كُمت أن العابم الجذو

زٍ( 0.751) حعاوي  (DropBox) السخابُت الخىظبت  مً أهبر اللُم َو

ً( 0.05) الخشحت اللُمت  أظهمذ الاظتراجُجُت ان ٌلني مما ليَى

 لىخذة الخدصُل في دسحاث في الخادر الخباًً في هبحرة بذسحت

 (.وملخلاتها اإلاادًت الخاظب ميىهاث)

  الخىظبت اظخخذام أزش ما: كلى ًىص الزي الثاوي العإاٌ كلى لإلحابت  
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 ميىهاث) وخذة واحباث جىفُز معخىي  كلى (DropBox) السخابُت

ٌ  للصف( وملخلاتها اإلاادًت الخاظب  مدافـت في مخىظؽ ألاو

لُت؟  اللَى

 7 حدول 

 والتجسيبيت الضابطت للمجموعتين التىفير ملستوى  إلاحماليت املتوسطاث

 الواحب السابع الواحب الثالث الواحب الثاوي الواحب ألاول   

اإلاجمىكت 

بُت  الخجٍش

معخىي 

 الخىفُز

لم  هفز

 ًىخمل

لم 

ىفز ًُ 

لم  هفز

 ًىخمل

لم 

ىفز ًُ 

لم  هفز

 ًىخمل

لم 

ىفز ًُ 

لم  هفز

 ًىخمل

ىفز ًُ  لم 

 3 6 8 2 4 11 2 5 10 3 3 11 اإلاجمىق

 17.647 35.294 47.05 11.76 23.52 64 11.76 29.41 58.82 17.64 17.64 64 اليعبت

 14.7 اإلاخىظؽ ؤلاحمالي للذم الخىفُز 26.47 اإلاخىظؽ ؤلاحمالي للذم ؤلاهماٌ 58.46 اإلاخىظؽ ؤلاحمالي للخىفُز

اإلاجمىكت 

 الظابؼت

معخىي 

 الخىفُز

لم  هفز

 ًىخمل

لم 

ىفز ًُ 

لم  هفز

 ًىخمل

لم 

ىفز ًُ 

لم  هفز

 ًىخمل

لم 

ىفز ًُ 

لم  هفز

 ًىخمل

ىفز ًُ  لم 

 4 7 6 4 3 10 4 6 7 4 5 8 اإلاجمىق

 23.52 41.176 35.29 23.52 17.64 58.82 23.52 35.29 41.17 23.52 29.41 47.05 اليعبت

 23.529 اإلاخىظؽ ؤلاحمالي للذم الخىفُز 30.88 اإلاخىظؽ ؤلاحمالي للذم ؤلاهماٌ 45.58 ؤلاحمالي للخىفُزاإلاخىظؽ 

بُت 7مً خالٌ الجذٌو سكم )     ( ًخطح جفىق ػالباث اإلاجمىكت الخجٍش

  :في معخىي أداء الىاحباث خُث وان اإلاخىظؽ ؤلاحمالي والخالي

بُت . 1 في  45.585بِىما في وان  58.46للخىفُز في اإلاجمىكت الخجٍش

زا مإؼش حُذ إلاعخىي جفاكل الؼالباث الزًً  اإلاجمىكت الظابؼت َو

في جىفُز وحعلُم الىاحباث أهثر مً الىاحباث  DropBox اظخخذمىا اٌ

الخللُذًت الىسكُت فىحىد الصىذوق السخابي ظاكذ في ظهىلت كملُت 

 .هفغ اإلاعدىذ مً كبل الؼالباثالخل والخفف كلى 

بُت . 2 بِىما اإلاجمىكت  26.47للذم ؤلاهماٌ في اإلاجمىكت الخجٍش

ىملً  30.88الظابؼت  ًُ زا مإؼش لللت كذد الؼالباث الالحي لم  َو

بُت  .الىاحباث في اإلاجمىكت الخجٍش

بُت . 3 بِىما اإلاجمىكت  14.70للذم الخىفُز في اإلاجمىكت الخجٍش

ز 23.529الظابؼت  ا مإؼش حُذ إلهجاص الىاحباث في اإلاجمىكت َو

بُت  .الخجٍش

 مىاكشت الىتائج. 7

  :ن ما ًليحمً خالٌ هخائج الخدلُل الاخصائي اجطح للباخثخ      

بُت التي اظخخذمذ الخىظبت       أؿهشث الىخائج جفىق اإلاجمىكت الخجٍش

إلاخابلت الىاحباث في الخدصُل الذساس ي كلى   DropBox بخؼبُم

اإلاجمىكت الظابؼت، وحلضو لباخثت فشق الخدصُل الذساس ي لفاكلُت 

لت  اظخخذام الخىظبت في أداء الىاحباث اإلاجزلُت الكخمادَا كلى ػٍش

مخخلفت كً الىاحباث الخللُذًت التي ال ًخم جللي الخغزًت الشاحلت الا 

في الصف الذساس ي، بلىغ ما جم كمله في َزا البدث خُث جمىىذ 

ب الخاػئت فىس الاهتهاء مً الؼالبت مً حل ض احابتها الصائبت وجصٍى ٍض

زٍ الىدُجت جخىافم مم  خل الىاحب خعب مىكذ الدعلُم اإلادذد َو

 ].28029030دساظت ]

أؿهشث هخائج اظخماسة الخىفُز اسجفاق مخىظؽ جىفُز الىاحباث هما      

بُت، كذ  واهخفاض مخىظؼاث كذم الخىفُز والاهماٌ للمجمىكت الخجٍش

يعب
ُ
َزٍ الىخائج الى ظهىلت كملُت الخل والخفف كلى هفغ اإلاعدىذ  ج

زا ًخىافم مم دساظت  في الصىذوق السخابي مً كبل الؼالباث، َو

[31032033.[ 

 التوصياث. 8

  :في طىء الىخائج التي جم الخىصل ئليها جىص ي الباخثخان بما ًلي     

ذ مً الذساظاث خٌى أزش اظخخذام الىاحباث. 1 اإلاجزلُت  ئحشاء اإلاٍض

في بلُت اإلاىاد الذساظُت وفي اإلاشاخل  (DropBox) بالخىظبت السخابُت

 .الخللُمُت اإلاخخلفت

مً الجُذ اظدثماس خذماث الخىظبت السخابُت في اللملُت . 2

 .الخللُمُت

ًجب الخىحه لالَخمام بالبيُت الخدخُت للخللم ؤلالىترووي مً جىفحر . 3

باإلهترهذ. ختى ًخم جىؿُف جؼبُلاث أحهضة خاظىب وأحهضة اجصاٌ 

 .وخذماث ؼبىت ؤلاهترهذ بما ًخذم اللملُت الخللُمُت

بُت للمللماث لىُفُت جىؿُف واظخخذام الخىظبت . 4 ئكامت دوساث جذٍس

 .السخابُت في الخللُم

الاَخمام واللىاًت بالىاحباث اإلاجزلُت وطشوسة جلذًمها بؽيل مخخلف . 5

أفياس وػشق مخىىكت جىاهب الثلافت كما َى ملخاد، ورلً بدبني 

الخىىىلىحُت لهزا الجُل، إلاا لها مً أزش في فهم اإلاادة الللمُت 

 .واظدُلابها

 :الذساظاث اإلالترخت

ذ مً الذساظاث خٌى أزش اظخخذام الىاحباث اإلاجزلُت . 1 ئحشاء اإلاٍض

بالخىظبت السخابُت في بلُت اإلاىاد الذساظُت وفي اإلاشاخل الخللُمُت 

 .فتاإلاخخل

 .واكم اظخخذام الخىظبت السخابُت في الخللُم. 2

 .كُاط اججاَاث الؼالب هدى الخىظبت السخابُت. 3
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EFFECT OF USING DROPBOX IN THE 

FOLLOW-UP HOMEWORK ON ACADEMIC 

ACHIEVEMENT AND THE LEVEL OF 

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE 

UNIT (PHYSICAL COMPUTER COMPONENTS 

AND ACCESSORIES) FOR FIRST GRADE 

AVERAGE STUDENT IN THE AL-QUWAY'IYAH 

MAHA MISMAR ALQAHTANY                     Olfat Mohamad Fuda 

            King Saud University 

ABSTRACT_ The study aimed to identify the differences between the achievement of students who were 

using cloud computing (DropBox) To follow up on homework and student who have make the traditional 

way of  follow-up homework. To achieve the objectives of the research the researchers built achievement 

test in light of the behavioral objectives of the content, and build a form to monitor the level of 

implementation of duties according to specific criteria, The study sample selected where consisted of two 

group "experimental sample" use of cloud computing through (DropBox ) to follow up on homework and " 

Control sample" studied with the traditional way of  follow-up homework. The study concluded that there 

were no statistically significant differences at the level of significance (0.05) between the mean scores of 

tow group in the pre-test of the level of achievement. that’s mean equality of the two groups and 

representation before the experiment. There is statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) between the mean of the experimental group and the control group in post-test to the 

level of academic achievement in the unit of computer components and accessories in Favour of 

experimental group. And there is statistically significant differences between the sum of the average level of 

implementation of the duties in Favour of experimental group. In light of the result the researchers 

recommended further studies on the impact of the use of homework cloud computing (DropBox) in the rest 

of the subjects in the various stages of education. 

KEY WORD: Cloud Computing, Dropbox, Follow Up Homework, Academic Achievement, Level Of 

Implementation Of The Duties. 

 

 


