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 فاعليت بعض تطبيقاث السحب احلاسوبيت

(computing clouds)  يف تنميت مهاراث إنتاج
مقاطع الفيديو التعليميت لدى معلماث 

 املرحلت االبتدائيت مبدينت جدة
 *شعاد فؤاد خالد قاشم

 

في جىمُت مهازاث بهخاج  (computing clouds) يهدف البدث الحالي بلى كُاض فانلُت بهؼ جؿبُلاث السحب الحاطىبُت_ لخصامل

بي خُث جم  ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت لدي مهلماث اإلاسخلت الابخدائُت بمدًىت حدة, ولرلً اجبهذ الباخشت اإلاىهج شبه الخجٍس

بي ًػم مهازاث بهخاج ملاؾو الفُدًى  (computing clouds) اطخخدام بهؼ جؿبُلاث السحب الحاطىبُت لخدَزع مدخىي جدٍز

باإلغافت بلى الاخخباز الخدطُلي )كبلي وبهدي( وبؿاكت جلُُم مىخج )كبلي وبهدي(, وجيىهذ  ,ُت بجاهبُه اإلاهسفي وألادائيالخهلُم

بُت وغابؿت بلغ نددهً ) ت باإلادزطخين ابخدائُت جدفُل 50نُىت البدث مً مجمىنخين ججٍس ( مهلمت مً مهلماث اإلاسخلت الشاهٍى

اخخبازاث ث –ر ألاهلُت, والخخباز صحت الفسوع جم اطخخدام )اخخباز ث إلاجمىنخين مظخللخين اللسآن ألاولى ومدازض مهسفت الهبي

وكد جىضلذ هخائج البدث بلى وحىد فسوق ذاث داللت اخطائُت بين  ,SPSS16 لهُىت واخدة( ببرهامج مهالجت الحصم ؤلاخطائُت

ب بُت والػابؿت لطالح اإلاجمىنت الخجٍس ُت, ومً هىا جىص ي الباخشت باطخخدام جؿبُلاث مخىطؿي دزحاث اإلاجمىنت الخجٍس

س وجىمُت الهملُت الخهلُمُت (computing clouds) السحب الحاطىبُت  .للمهلماث والتي حظاند نلى جؿٍى

 ., ملاؾو الفُدًى الخهلُمُتcomputing cloudsجؿبُلاث السحب الحاطىبُت,  :الكلماث املفخاحيت
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 مهاراث جىميت في( computing clouds) الحاشوبيت السحب جطبيقاث بعض فاعليت

 حدة بمدًىت الابخدائيت املرحلت معلماث لدى الخعليميت الفيدًو مقاطع إهخاج
 املقدمت. 1

بدؤ اطخخدام مطؿلح الحىطبـت السحابُـت ألاٌو في ؤواخـس          

حىن ميازسي كد نبـس نً الفىسة بلىلـه " كد الظخِىُـاث, خُـث ؤن 

 ].1جىكم الحىطبـت ليي جطبـذ خـدمت نـامت في ًىم مً ألاًام " ]

وؤجاخذ هره الخلىُت إلاظخخدميها مميزاث ندًدة مشل جىفير         

الىفلاث, وبجاخت خدماث للؿام ؤهبر مً اإلاظخفُدًً, وكد خددث 

[ فىائد جؿبُم السحابت 4ٌ ][, باو 3[, الشُتي ]2] دزاطت ول مً بىدز

 :الحاطىبُت في اإلااطظاث الخهلُمُت في الىلاؽ الخالُت

جمىً اإلاظخخدم مً الدخٌى نلى ملفاجه وجؿبُلاجه مً خالٌ . 1

 .السحابت دون الحاحت لخىفس الخؿبُم في حهاش اإلاظخخدم

 في بحساء الهملُاث اإلاهلدة التي . 2
ً
الاطخفادة مً الخادماث الىبيرة حدا

 .جخؿلب ؤحهصة بمىاضفاث نالُتكد 

ٌظاند اإلااطظاث الخهلُمُت نلى اطخخدام ؤلاضدازاث الحدًشت مً . 3

ألاحهصة, والبرامج اإلاؿلىبت لدشغُل جؿبُلاث الخهلُم ؤلالىترووي, دون 

 
ً
و حدا  .الحاحت الى شساء ؤلاضدازاث الحدًشت, والتي جخؿىز بشيل طَس

ش وآخسون 5سون ][, ماٌظى وآخ3] وؤهدث دزاطت الشُتي      [, دًىليٌز

[ ؤن اطخخدام السحب الحاطىبُت خظً مهدالث الؿالب وؤزسي 6]

الهملُت الخهلُمُت وؤوضذ بػسوزة اطخخدام هره الخلىُت واطتراجُجُت 

 .جثري الخهلم الراحي والخهاووي

مما طبم ًخضح للباخشت ؤهمُت جىقُف خدماث السحب      

هالُتها في جىمُت مهازاث مخخلفت, الحاطىبُت في الهملُت الخهلُمُت وف

فهي حظاند اإلاهلماث في جىكُم اإلاهسفت واطخخدامها ووشسها ومشازهتها 

وجىقُف الخلىُت لخدمت ألاهداف الخهلُمُت ومىاهبت جؿىزاث الهطس 

 .وألادواز الجدًدة التي فسغذ نليهً

[, لين 8[, طاالهدزا ودًاض ]7هما ؤوضذ دزاطت ؤبى طلاًت ]       

[, بػسوزة اطخخدام ؤنػاء هُئت الخدَزع 10[, دًفي ]9ج ]وحظِى

ت ومدفصة  إلالاؾو الفُدًى في الهملُت الخهلُمُت؛ فهي ؤداة حهلُمُت كٍى

هخمد ذلً نلى هُفُت اطخخدامه خُث ال ٌهخبر  للمخهلمين, َو

 .اطخخدامه غاًت بل وطُلت لخدلُم ألاهداف الخهلُمُت اإلاسحىة

 مشكلت الدراشت. 2

بخظاض الباخشت بمشيلت البدث مً خالٌ ما جلدم نسغه  هبو       

 :ومً خالٌ آلاحي

خبرة الباخشت: خُث الخكذ ضهىبت الىضٌى لفُدًى حهلُمي حاهص مً 

ساعي  خالٌ مىاكو مشازهت الفُدًى ًفُد الهدف الخهلُمي اإلاؿلىب ٍو

الفئت اإلاظتهدفت, وحظاٌئ اإلاهلماث الدائم نً هُفُت مهالجت ملاؾو 

بُت اإلاؿسوخت في هرا الفُدًى ب ما ًالئم خاحتها, وهدزة الدوزاث الخدٍز

 .اإلاجاٌ, وغُم الىكذ وهثرة ألانباء اإلاللاة نلى ناجم اإلاهلماث

دزاطت اطخىشافُت: كامذ الباخشت بةحساء بهؼ اإلالابالث غير اإلالىىت 

ت وواهذ الىخائج والخالي ) %( 83لشالزين مهلمت مً مهلماث اإلاسخلت الشاهٍى

%( لم ٌظبم 70خهلم مهازاث اهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت, )بداحت ل

%( ؤشسن لىدزة الدوزاث 87لهً بهخاج ملاؾو فُدًى حهلُمُت, )

بُت في مجاٌ بهخاج ملاؾو فُدًى حهلُمُت, ) %( ؤهدن ؤن وكذ 93الخدٍز

بُت غير وافي لخىمُت اإلاهازاث اإلاخخلفت, ) %( ؤفدن 60الدوزاث الخدٍز

لت مسهت جىاطب الىكذ والكسوف لخهلم اإلاهازاث  بسغبتهً في ؾٍس

 .الجدًدة

 أشئلت الدراشتأ. 

ًمىً الخغلب نلى مشيلت الدزاطت باإلحابت نً الدظاٌئ السئِس ي        

 computing) ما فانلُت بهؼ جؿبُلاث السحب الحاطىبُت :الخالي

clouds)  في جىمُت مهازاث بهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت لدي مهلماث

ت بمدًىت حدة اإلا خفسم مً هرا الدظاٌئ الدظائالث  سخلت الشاهٍى ٍو

 :الفسنُت الخالُت

ما مهازاث بهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت الالشم جىمُتها لدي . 1

 مهلماث اإلاسخلت الابخدائُت بمدًىت حدة 

 ما الخطـىز اإلالخـسح لبهـؼ جؿـبُلـاث السحـب الحـاطىبُـت. 2

(computing clouds) ظخخدمت في جىمُت مهازاث بهخاج ملاؾو اإلا

 الفُدًى الخهلُمُت لدي مهلماث اإلاسخلت الابخدائُت بمدًىت حدة 

 ما فانلُت الخطىز اإلالترح لبهؼ جؿبُلاث السحب الحاطىبُت. 3

(computing clouds)  اإلاظخخدمت في جىمُت الجاهب اإلاهسفي إلاهازاث

سخلت الابخدائُت بمدًىت بهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت لدي مهلماث اإلا

 حدة 

 ما فانلُت الخطىز اإلالترح لبهؼ جؿبُلاث السحب الحاطىبُت. 4

(computing clouds)  اإلاظخخدمت في جىمُت الجاهب ألادائي إلاهازاث بهخاج

 ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت لدي مهلماث اإلاسخلت الابخدائُت بمدًىت حدة 

 أهداف الدراشتب. 

  :لحالُت بلى جدلُم ألاهداف الخالُتهدفذ الدزاطت ا      

جددًد كائمت بمهازاث بهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت الالشمت إلاهلماث  -

 .اإلاسخلت الابخدائُت بمدًىت حدة

 computing) وغو جطىز ملترح لبهؼ جؿبُلاث السحب الحاطىبُت -

clouds)  اإلاظخخدمت في جىمُت مهازاث بهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت

 .دي مهلماث اإلاسخلت الابخدائُت بمدًىت حدةل

 كُاض فانلُت الخطىز اإلالترح لبهؼ جؿبُلاث السحب الحاطىبُت -

(computing clouds)  اإلاظخخدمت في جىمُت الجاهب اإلاهسفي وألادائي

إلاهازاث بهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت لدي مهلماث اإلاسخلت الابخدائُت 

 .بمدًىت حدة

 تدراشأهميت الج. 

وجخلخظ ؤهمُت البدث الحالي في غىء اإلاظخفُدًً مىه نلى الىدى       

 :الخالي

س اإلانهي هدى  - جىحُه اإلاظئىلين في وشازة التربُت والخهلُم الى الخؿٍى

اطخخدام السحب الحاطىبُت والاطخفادة مً مصاًاها اإلاخهددة في 

لفت اإلاادًت ل
ُ
بُت وجللُل الي  .هاجدلُم الفانلُت للبرامج الخدٍز
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جلدًم السحابت الحاطىبُت الحالُت هبِئت حهلُمُت لللظم اإلاخخظ  -

س في وشازة التربُت والخهلُم  .بالخؿٍى

جلدًم خلٌى جلىُت لبهؼ مشىالث الخهلُم بدُث ًمىً خلها  -

 .باطخخدام السحابت الحاطىبُت

بُت لخإهُل اإلاهلماث في جىمُت  - بغافت السحابت همادة نلمُت جدٍز

س( الخاغو  مهازاث اهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت الخابو لبرهامج )جؿٍى

 .إلشساف وشازة التربُت والخهلُم

 .اطخخدام اإلاهلماث للسحب الحاطىبُت في الهملُت الخهلُمُت -

س مهازاث اهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت الخاضت بإي ؤوشؿت  - جؿٍى

 .ضفُت ؤو ال ضفُت

ؿبُلاث السحب الحاطىبُت جلدًم همىذج ملترح الطخخدام بهؼ ج -

في جىمُت مهازاث بهخاج ملاؾو فُدًى ٌظترشد به نىد اطخخدام بهؼ 

 .جؿبُلاث السحب الحاطىبُت

  .جدلُم حهلم ؤهثر مخهت بإكل وكذ ممىً -

 دراشتمصطلحاث الد. 

 Cloud Computing  السحب الحاطىبُت. 1

ة وبسامج مخطلت [ بإنها: "الخدماث التي جخم نبر ؤحهص 2ٌهسفها بىدز ]     

بشبىت خىادم جدمل بُاهاتها و جػمً اجطالها بشيل دائم دون اهلؿام 

مو ؤحهصة مخخلفت )وىمبُىجس, حهاش لىحي, هىاجف ذهُت وغيرها( بهد 

وغو وىد خاص لفخذ كفل الشبىت وبالخالي ًخم الدخٌى بليها مً ؤي 

دام الحس ميان وفي ؤي شمان", وحهسفها الباخشت بحسائُا بإنها: " الاطخخ

ً باإلميان زبؿها بخؿبُلاث,  إلاجمىنت مً الخدماث ومظاخاث الخخٍص

لت  جمىً اإلاخهلمين مً بدازة نملُت حهلمهم وبدازة وبىاء مهازفهم بؿٍس

مما ًمىنهم مً الاجطاٌ  ,بهدف حظهُل الهملُت الخهلُمُت ,حشازهُت

م واحهت زطىمُت بظُؿت ال  بالشبىت والخدىم في هره اإلاىازد نً ؾٍس

 ."حظخدعي الخبرة

  :مهازة بهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت. 2

دان و الحلفاوي ]       [ بإنها: "مجمىنت مً اإلاشاهد 11ٌهسفها ٍش

اإلاطىزة إلادخىي ما ًخم جدمُلها نبر الىمبُىجس ومهالجتها زكمُا 

باطخخدام بهؼ ألاطالُب اإلاىهخاحُت لخيىن في النهاًت مىغىم مسئي 

ب ", وحهسفها ًخم نسغه مً خالٌ  مشغالث ملاؾو الفُدًى نبر الٍى

الباخشت بحسائُا(مهازة اهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت )بإنها: "مجمىنت 

مً اللدزاث ألداء اإلاهام التي جمىً اإلاهلماث مً اهخاج مجمىنت مً 

اإلاشاهد اإلاطىزة إلادخىي ؤو اهخاج طلظلت مً الطىز والطىث اإلاسجبـ 

لخلدم الهدًد مً الخبراث, وجىفس نسوع بها, ومهالجتها زكمُا, 

ت بدُث  مخياملت حظاند في خل الهدًد مً اإلاشاول الخهلُمُت والتربٍى

 .%85ًيىن مخلً بدزحت ال جلل نً 

  حدود الدراشته. 

الحدود اإلاياهُت: اإلادزطت الابخدائُت ألاولى ومدزطت الهبير ألاهلُت  -1 

 .بمدًىت حدة

  .هـ1436-1435لدزاس ي الشاوي لهام الحدود الصماهُت: الفطل ا -2 

ت: مهلماث اإلاسخلت الابخدائُت الالحي ًمخلىً اإلاهازاث  -3  الحدود البشٍس

 .ألاطاطُت الطخخدام الحاطب وشبىت الاهترهذ

 الحدود اإلاىغىنُت: طىف ًلخطس البدث الحالي نلى جىمُت مهازاث  -4 

, (proshow producer) بهخاج ملاؾو الفُدًى باطخخدام بسهامج

, Google Drive: واكخطسث بهؼ جؿبُلاث السحب الحاطىبُت نلى

Google Plus ,Lucid Chart Diagram Smart Sheet ,Proprofs 

Training Maker ,Proprofs Quiz Maker ,Note Board Web ,

Hangouts ,Google Spreadsheets. 

 إلاطار الىظري . 3

 مفهىم السحابت الحاطىبُت

فاث الخاضت بمطؿلح السحابت الحاطىبُت, وجخفم حهددث الخه      ٍس

ف السحابت الحاطىبُت, بال ؤن ما  الباخشت مو هشير مً الباخشين في حهٍس

[ بإنها: "همىذج ٌظمذ 12ًمىً ؤلاشازة بلُه هىا ما ؤوزده جساًفُدي ]

بىضٌى الشبىت نىد الحاحت وبطىزٍة مالئمٍت بلى خصمٍت مً اإلاىازد 

لتي جمذ تهُئتها والتي منها نلى طبُل اإلاشاٌ واإلاطادز الحاطىبُت ا

ً, الخؿبُلاث, الخدماث( والتي ًمىً  )الشبياث, الخىادم, الخخٍص

 ."جىفيرها واؾالكها بظسنت وبإكل حهد ؤو جفانل مو مىفس الخدمت

 :فىائد جىقُف السحب الحاطىبُت في الهملُت الخهلُمُت

[, 15[, شوي ]14] ز[, بىد13[, الجنهي ]3ذهس ول مً الشُتي ]       

[ ندة هلاؽ مً فىائد جىقُف الحىطبت السحابُت في 1خفاحت ]

 :الهملُت الخهلُمُت مً ؤهمها

ً مهلىمـاث دائمـت, وبمياهُت الىضٌى . 1 بمياهُت الاطــخفادة منها في جخٍص

 .اليها في ؤي وكذ وؤي ميان

ىفم نلى شساء ال. 2 ًُ  .برمجُاثجىفير الُجهد, وهرا الىشير مً اإلااٌ الري 

ظــخخِدم مـً الـىلــىج آلامــً, والاطــخفادة مً الظــيرفساث . 3
ُ
جمىين اإلا

دة, كد جخؿلب ؤحهصة بمىاضفاث  الضخمـت في بحساء نملُاث ُمهلَّ

 .نالُت

غمان الطُاهـت وجىافس الخددًث بشيل دائم مً خالٌ الشسواث . 4

ظخػُفت
ُ
 .اإلا

ظخخدم مً ُمشازهت ملفاجه, م. 5
ُ
يىن جمىين اإلا ً, ٍو و ُمظخخدمين آخٍس

ظخخدمين بهُنهم للىضٌى بلى ملفاث 
ُ
وخده مً ًمخلً خم الظماح إلا

دددها لهم ًُ  .بهُنها 

باث, (online) طهىلت الىضٌى لالخخبازاث مباشسة. 6 , الخدٍز

 .اإلاشسوناث اإلالدمت مً اإلاخهلمين وجىفير الخغرًت الساحهت لهم

مياهُت حسخير خدمت الحىطبت وجسي الباخشت ؤهه هىان اجفاق نلى ا     

السحابُت في خدمت ألاهداف الخهلُمُت بهدة ؾسق منها جلدًم 

بُت نً بهد بدُث جيىن مسفىنت نلى  اإلاداغساث ؤو البرامج الخدٍز

السحابت, برلً جيىن مخىفسة ومخصهت لالؾالم نليها وجطفدها هما 

ميزة ًمىً مشازهتها بهُدا نً خىاحص الىكذ واإلايان, ؤًػا اطخخدام 

ً, وجلدًم الخفانل واإلاسوهت في مطادز الخهلم وهره  اإلاصامىت مو آلاخٍس

الخطائظ جصود اإلاهلم واإلاخهلم بإدواث الابدام والابخياز واإلاشازهت 

 .وجىضُل الخلىُت بلى بِئاث الخهلُم

  :مفهىم ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت

فىش ًمىً حهٍسف ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت مً خالٌ حهٍسف آً    

"طالطل خسهت كد جم حسجُلها باطخخدام خاطىب  [ بإنها:16وبازون ]

ف الظابم بإن  ما وخفكها هملف خاطىبي", وجخفم الباخشت مو الخهٍس

ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت جمشل مجمىنت مً اإلاشاهد اإلاطىزة إلادخىي 
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نلمي مددد ٌشمل اهخاج طلظلت مً الطىز والطىث اإلاسجبؿت بها ومً 

, لخلدم الهدًد مً الخبراث والهسوع لخإزيراث الالشمت نليهام بغافت از

ت  .اإلاخياملت التي حظاند في خل الهدًد مً اإلاشاول الخهلُمُت والتربٍى

 :مصاًا الفُدًى السكمي الخهلُمي

 مً:       
ً
ًخميز الفُدًى السكمي الخهلُمي بهدة مصاًا خددتها دزاطت هال

ع ]18] [, الشانس17شلبي ] ص20] هىز الدًً [,19[, نَى  [, نبد الهٍص

[, 24[, طىان وآخسون ]23[, مدمد ]7[, ؤبى طلاًت ]22[, مىس ى ]21]

 :[ في الىلاؽ الخالُت25[, جان وجىاهدزو ]10دًفي ]

اجه في ؤي وكذ -  .بمياهُت الىضٌى بلى ؤي حصء مً مدخٍى

 .اهخفاع جيالُف بهخاحه -

ت في نسع ٌظهم في جىفير اإلاىاءمت والخىاٌو اإلاباشس وا - إلاهالجت واإلاهُاٍز

ادة الدافهُت  اإلاهلىماث والىفاءة والفانلُت في الخلدًم مما ٌظهم في ٍش

  .واللدزة نلى الاطدُهاب والابخياز

جلدًم الطىز اإلاخدسهت اإلاسئُت واليلمت اإلاظمىنت في آن واخد, ألامس  -

جهلها ؤكسب ما جيىن بلى الىاكو   .الري ًجظد ألاخدار ٍو

د مً اهدباه اإلاخهلمًدىي اله  -   .دًد مً ؤهماؽ الخإزير التي جٍص

جخغلب نلى ناملي الىكذ والجهد ؤزىاء نملُت الخهلُم والخهلم, مو  -

اشسان ؤهثر مً خاطت مً خىاض اإلاخهلم ؤزىاء الخهامل مو البرهامج 

د مً كدزجه نلى بدزان وجفهم اإلادخىي اإلالدم ؤهثر مً بدزاهه  وجٍص

م اللساءةوجفهمه لهرا اإلادخىي   .نً ؾٍس

 . الدراشاث الصابقت4

 :الدراشاث العربيت

[: والتي هدفذ بلى مهسفت ؤزس اطخخدام بهؼ 26] دزاطت السخُلي

ع ملسز جلىُاث الخهلُم في الخدطُل  ت في جدَز جؿبُلاث حىحل التربٍى

 ,الدزاس ي والرواء الاحخماعي والاججاه هدىها لدي ؾالباث حامهت ؾُبت

مً حمُو ؾالباث ولُت التربُت في حامهت ؾُبت  جيىن مجخمو الدزاطت

( ؾالبت 55, ؤما نُىت الدزاطت جمشلذ في )1434 – 1433للهام الجامعي 

بدُث وشنذ  ,مً ؾالباث ولُت التربُت في حامهت ؾُبت باإلادًىت اإلاىىزة

( ؾالبت دزطذ 25ؤخدهما غابؿت وجيىهذ مً ) ,نلى مجمىنخين

لت الخهلم الخللُدي  بُت وجيىهذ  ,اإلاباشسباطخخدام ؾٍس وألاخسي ججٍس

ت, اإلاىهج 30مً ) ( ؾالبت دزطذ باطخخدام جؿبُلاث كىكل التربٍى

بي, وجم بنداد م جمىنت مً ألادواث اإلاظخخدم وان اإلاىهج الشبه ججٍس

ب ملُاض  ,ملُاض الرواء الاحخماعي ,, اخخباز جدطُليجػمىذ مىكو ٍو

ت., ووان  اججاه الؿالباث هدى اطخخدام بهؼ جؿبُلاث حىحل التربٍى

مً ؤهم الىخائج وحىد فسق ذو داللت بخطائُت في الاخخباز الخدطُلي 

بُت, وؤوضذ الدزاطت باطخخدام  البهدي لطالح اإلاجمىنت الخجٍس

ت في ملسز  الخهلم الدشازوي مً خالٌ دمج جؿبُلاث حىحل التربٍى

وجىفير  ,جلىُاث الخهلُم لخىمُت الخدطُل الدزاس ي والاججاه هدىها

هصة الحاطب آلالي وخدمت الاهترهذ والحىطبت السحابُت في الجامهاث ؤح

 .الظهىدًت

[: والتي هدفذ الى جددًد جؿبُلاث السحب الحاطىبُت 15] دزاطت شوي 

التي ًمىً جىقُفها نبر ؤهكمت الخهلُم الالىترووي وجطمُم هكام حهلُمي 

زم  ,الىترووي كائم نلى دمج بهؼ جؿبُلاث السحب الحاطىبُت

اث هدى خهسف نلى فانلُت الىكام اإلالترح في جىمُت اججاهاث الؿالبال

وجمشل مجخمو الدزاطت في ؾالباث  ,البرامج التي حهمل هخدماث

ص خُث ؤنهم  اإلاظخىي الظادض بيلُت التربُت بجامهت اإلالً نبد الهٍص

( 60الهُىت واهذ نبازة نً ) ,اإلاهىُين بدزاطت ملسز الخهلُم ؤلالىترووي

 ؾالبت جم ج
ً
بُت مظخخدما  ىشَههم نشىائُا بلى مجمىنخين غابؿت وججٍس

بي جمشلذ ؤدواث البدث في اخخباز الخفىير الابخيازي  ,اإلاىهج شبه الخجٍس

ت اإلاسجبـ بخىقُف الخهلُم ؤلالىترووي  للُاض كدزاث الؿالباث الابخياٍز

ؤًػا ملُاض الاججاه هدى البرامج  ,في خل بهؼ اإلاشىالث الخهلُمُت

هخدماث. وحاءث هره الدزاطت لخاهد في مجمل هخائجها بلى التي حهمل 

ب في جىمُت الاججاه بطفت  فانلُت جؿبُلاث السحب الحاطىبُت نبر الٍى

نامت هدى السحب الحاطىبُت, وهرلً جىمُت الاججاه هدى البرامج التي 

ت  حهمل هخدماث بطفت خاضت وفظسث هره الىخائج نلى غىء هكٍس

هُت, وؤوضذ بػسوزة الخىحه هدى جىقُف الخدفيز والبىائُت والداف

جؿبُلاث السحب في دنم نملُاث الخهلم اإلاخىىنت, ؤًػا غسوزة 

ب  س الجامهاث لسحب خاطىبُت خاضت بها, وجدٍز الخىحه هدى جؿٍى

ع والؿالب نلى جىقُف السحب الحاطىبُت في  ؤنػاء هُئت الخدَز

 .نملُاث الخهلم

 :الدراشاث ألاحىبيت

[: والتي هدفذ الدزاطت بلى جطمُم همىذج 27]دزاطت ماٌظى وآخسون 

للخهلم ؤلالىترووي في ولُت الهىدطت )كظم الاجطاالث وكظم البرمجُاث( 

ًػم الىمىذج اإلالترح اطخخدام الخهلم الخللُدي وؤلالىترووي في 

الفطٌى الدزاطُت مً خالٌ جلىُت الحىطبت السحابُت, خُث شمل 

ؾلبت الدزاطاث الهلُا مجخمو الدزاطت ول ؾلبت البيالىزٍىض و 

ؾالب مً 25)ماحظخير ودهخىزاه( في كظم الهىدطت, وجمشلذ الهُىت في 

الاجطاالث )الظلىُت  ,جخططاث مخخلفت حشمل ؤلالىتروهُاث

وجىىىلىحُا اإلاهلىماث, وؤهدث هره الدزاطت في ؤغلب  ,والالطلىُت(

هدالث الؿالب في الىخائج ؤن اطخخدام السحب الحاطىبُت خظً م

ى اإلاخخبراث , والجمانُت بخدلُم الىضٌى نً بهد بلاطت الفسدًتالدز 

, وؤوضذ بػسوزة اطخخدام هماذج السحابت واإلاهامل الافتراغُت

, البرامج الحاطىبُت )البيُت الخدخُت هخدمت, اإلاىهجُت هخدمت

 .والخدماث( في الخهلم ؤلالىترووي في ولُاث الهىدطت والخلىُت

[: خُث هدفذ بلى جطمُم همىذج 28]دزاطت الُمالي وزاماشاهدزان 

للحىطبت السحابُت إلاشازهت اإلادخىي الالىترووي للملفاث الىطُت 

ً هخدمت, وملازهت  والطىز والفُدًى الخهلُمُت مً خالٌ ؾبلت الخخٍص

ب الخللُدًت وهمىذج الحىطبت اإلالترح إلاشازهت  وجدلُل جؿبُلاث الٍى

همىذج حدًد لػمان  اإلادخىي الالىترووي. ومً ؤهم الىخائج اكتراح

طهىلت الىضٌى ومشازهت اإلادخىي الالىترووي الخهلُمي نبر السحابت 

الحاطىبُت, وؤوضذ بإهمُت اطخخدام جلىُت الحىطبت السحابُت في 

الخهلُم الالىترووي لظهىلت الىضٌى ومشازهت اإلادخىي الالىترووي 

ُت الخهلُمي, وبػسوزة اطخخدام هره الخلىُت لخىفير الخيالُف الهال

إلوشاء البيُت الخدخُت لخلىُت اإلاهلىماث في الجامهاث, وؤًػا لخخفُؼ 

 .جيالُف الطُاهت اإلاؿلىبت إلاىازد جلىُت اإلاهلىماث

 :على الدراشاث الصابقت الخعقيب

  اجضح مً خالٌ اطخهساع الباخشت للدزاطاث الظابلت وجدلُلها      

 :ما ًإحي
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اطاث الظابلت نلى فانلُت اجفم هدف الدزاطت الحالُت مو حمُو الدز  -

السحابت الحاطىبُت في جىمُت الهدًد مً اإلاجاالث الخهلُمُت ومنها 

الخدطُل الدزاس ي وفىس البدث الهلمي ومهازة الخهلم الراحي والخفىير 

الابخيازي والرواء الاحخماعي ولم جدىاٌو ؤي دزاطت مً الدزاطاث 

مخغير جابو, وهرا الظابلت مهازاث اهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت ه

 .ًاهد ؤضالت اإلاىغىم وخدازخه

اجفلذ بهؼ الدزاطاث الظابلت مو الدزاطت الحالُت في اإلاىهج  -

بي في خين اخخلفذ مو بلُت  اإلاظخخدم وهى اإلاىهج الشبه الخجٍس

الدزاطاث ألاخسي التي اطخخدمذ اإلاىهج الاطخلسائي والاطخيباؾي 

بي  .واإلاىهج الخجٍس

طاث الظابلت مو الدزاطت الحالُت في مجخمو اخخلفذ حمُو الدزا -

البدث ونُيخه, فاألغلب اهخمىا بؿالب الخهلُم الجامعي, وبهػها اهخم 

بالخهلُم الجامعي والخهلُم ما بهد الجامعي )ماحظخير ودهخىزاه(, في 

خين اهخمذ ؤخدها بالخهلُم ما كبل الجامعي وشمل فلـ )اإلاسخلت 

ت  (.الشاهٍى

ي ؤداجين وهما الاخخباز الخدطُلي للجاهب اإلاهسفي انخمد البدث الحال -

واخخباز ؤدائي وبؿاكت جلُُم مىخج جابهت له وبرلً اجفم مو الدزاطاث 

 .الظابلت في ؤداة الاخخباز الخدطُلي

اجفلذ هخائج الدزاطاث الظابلت نلى ؤن ؤزس اطخخدام السحب  -

بُت, وبإنها طهلت في الاطخخدام,  الحاطىبُت وان لطالح اإلاجمىنت الخجٍس

 .وجدظً جدطُل اإلاخهلمين

 :دراشاث جخعلق بمهاراث إهخاج ألافالم الخعليميت

 الدراشاث العربيت

[: والتي هدفذ لخطمُم بسهامج للخهلُم ؤلالىترووي 23دزاطت مدمد ] 

اإلادمج لخىمُت مهازاث بهخاج الفُدًى السكمي لدي ؾالب جىىىلىحُا 

السابهت جىىىلىحُا الخهلُم  الخهلُم, الهُىت واهذ مً ؾالب الفسكت

ؾالب وؾالبت, اجبو  60حامهت نين شمع ونددها  –بيلُت التربُت 

بُت الىاخدة وذاث  بي ذو اإلاجمىنت الخجٍس البدث الخطمُم الخجٍس

بي والىضفي, وجمشلذ  اللُاض اللبلي/ البهدي, مخبها اإلاىهج شبه الخجٍس

لفُدًى السكمي, ؤدواث البدث في اطخبُان لخددًد مهاًير الجىدة في ا

واطخبُان لخددًد مهازاث الالشمت لؿالب كظم جىىىلىحُا الخهلُم, 

وضُاغتها في ضىزة كائمت مهازاث, واخخباز جدطُلي كبلي/بهدي للُاض 

مدي اطخفادة الؿالب مً البرهامج في الجاهب اإلاهسفي, وجم ضُاغت 

ن مفسداجه للُاض مظخىي الخرهس والفهم, وكد ضُغذ ألاطئلت مً هىني

)ؤطئلت الاخخُاز مً مخهدد, وؤطئلت الطىاب والخؿإ(, ؤًػا جم 

ت في ؤداء مهازاث  اطخخدام بؿاكاث اإلاالخكت للُاض الجىاهب اإلاهاٍز

بهخاج الفُدًى السكمي, وجىضلذ الباخشت بلى وضٌى ؾالب نُىت 

بُت في الاخخباز الخدطُلي البهدي وبؿاكت اإلاالخكت  اإلاجمىنت الخجٍس

مما ًشبذ  ,%( مً الدزحت اليلُت لالخخباز85دددة )لدزحت الخمىً اإلا

ت, وؤوضذ  فانلُت البرهامج اإلالترح في جدلُم ؤهدافه اإلاهسفُت واإلاهاٍز

د مً الدزاطاث في مجاٌ جىقُف الفُدًى السكمي  الدزاطت بةحساء اإلاٍص

بي للمخخططين في جىىىلىحُا  في اإلاجاٌ التربىي, ؤًػا بىاء بسهامج جدٍز

 .ازاث بهخاج الفُدًى السكميالخهلُم نلى مه

[: خُث هدفذ الدزاطت الى اكتراح بسهامج 29] دزاطت الجازحي وهبُه

فُدًى حهلُمي وىطُلت حهلُمُت للُاض مدي فانلُت حهلُم مهازاث 

بُت وجيىن  36جسهُب الخسش, مشل  ؾالب وؾالبت اإلاجمىنت الخجٍس

م مجخمو البدث مً حمُو ؾالب الطف الشاوي زاهىي بلظم الهلى 

ت بمدافكت ؤبى نَسش  ت الحيىمُت النهاٍز  –الؿبُهُت في اإلادازض الشاهٍى

( في الفطل الدزاس ي الشاوي, اطخخدمذ 1435 -1434للهام الدزاس ي )

بي والىضفي, وشملذ ؤدواث الدزاطت اطخبُان  الدزاطت اإلاىهج الخجٍس

واخخباز جدطُلي مهسفي و اخخباز ؤداء  ,لخددًد ؾسق جسهُب الخسش 

خيرا بؿاكت مالخكت ألاداء, وكد جىضلذ الباخشخان بلى ازجفام مهازي وؤ

مظخىي الخدطُل في اإلاهازف واإلاهازاث اإلاخػمىت في بسهامج الفُدًى 

وؤوضذ الدزاطت  ,وفانلُت الفُدًى الخهلُمُت في حهلم مهازاث مخخلفت

 .باطخخدام الفُدًى الخهلُمي في حهلُم اإلاهازاث

 :الدراشاث ألاحىبيت

[: والتي هدفذ بلى جددًد مدي فانلُت اطخخدام 9وحظِىج ]دزاطت لين 

الفُدًى والسطىم اإلاخدسهت في حهلُم اليلماث الطهبت في اللغت 

ت, الهُىت مخمشلت في زماهُت وزماهين ؾالب ملظمىن الى زالزت  ؤلاهجليًز

ت بخاًىان,  فئاث جم اخخُازها نشىائُا مً اخدي اإلادازض الشاهٍى

بي, وجم جؿبُم اخخباز جدطُلي كبلي اطخخدمذ الدزاطت اإلاىه ج الخجٍس

ً سجلذ فئت الفُدًى هخائج  وبهدي هإداة للبدث, وفي هال الاخخباٍز

نالُت ملازهت بالفئاث الاخسي, وؤوضذ الدزاطت باطخخدام الفُدًى 

 .الخهلُمي في مجاٌ الخدَزع

[: خُث وان الهدف منها دزاطت مدي جإزير ملاؾو 30دزاطت واي ]

اغُاث في اإلادازض اإلاخىطؿت الفُدًى اإلا ظخخدمت في خطظ مادة الٍس

جم اخخُاز الهُىت مً مجخمو ضغير  ,نلى الخدطُل الهلمي للؿالب

ًخيىن مً خمظت و زماهىن الف مً مىؿلت اوزجاًى بىىدا, خُث جم 

اخخُاز مائت و طخت و زالزىن جلمُرا مً مدزطت مخىطؿت, ازىان 

الى  11جىدطس انمازهم بين  ,وطبهىن منهم ذوىز وازبهت وطخىن اهار

طىت ومً ندة فطٌى دزاطُت, اطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج  13

بي, وجمشلذ ؤدواث البدث في ملاؾو الفُدًى وجىضل الباخشان  ,الخجٍس

بلى ازجفام ملحىف في الخدطُل هما ؤهه ال جىحد فسوق بين الجيظين او 

 ٌ ذ الدزاطت وؤهد الؿالب اعجابهم بالبرهامج بشيل نام, وؤوض ,الفطى

 .بػسوزة اطخخدام الفُدًى الخهلُمي في مجاٌ الخدَزع

 :على الدراشاث الصابقت الخعقيب

  اجضح مً خالٌ اطخهساع الباخشت للدزاطاث الظابلت وجدلُلها       

 :ما ًإحي

شملذ الدزاطاث الظابلت ندة ؤهداف منها جىمُت مهازاث مخخلفت  -

هازاث مىهخاج الفُدًى السكمي, منها مهازاث بهخاج الفُدًى السكمي, وم

واكتراح بسهامج فُدًى حهلُمي وىطُلت حهلُمُت لخهلُم مهازاث ومهازف 

جسهُب الخسش, وجددًد مدي فانلُت اطخخدام الفُدًى والسطىم 

ت, وكُاض فانلُت  اإلاخدسهت في حهلُم اليلماث الطهبت في اللغت ؤلاهجليًز

ن ما كبل الخدمت, وهرا ًدٌ ألافالم السكمُت في الخىمُت اإلاهىُت إلاهلمي

نلى مسوهت ألافالم السكمُت الخهلُمُت ومىاطبتها لخىمُت اإلاهازاث وزفو 

 .الخدطُل لدي اإلاخهلمين

 تي ؾبلذ ــت الــت الحالــي ودزاطـــً الىضفــبُ ـــاثج الدزاطــذ مىاهــجىىن -
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همشسوم في خين اهخهجذ بهؼ الدزاطاث الظابلت اإلاىهج شبه 

بي و  اإلاىهج الىضفي, بِىما اطخخدمذ بهؼ الدزاطاث اإلاىهج الخجٍس

بي  .الخجٍس

جىىنذ نُىت البدث للدزاطاث الظابلت وشملذ ؾالب اإلاسخلت   -

ت, ؾالب اإلاسخلت اإلاخىطؿت, ؾالب اليلُاث, مهلمين, جخفم  الشاهٍى

لت اخخُاز الهُىت  الدزاطت الحالُت مو بهؼ الدزاطاث الظابلت في ؾٍس

لت كطدًت  .بؿٍس

ىنذ ؤدواث الدزاطت في الدزاطاث الظابلت مشل اخخباز الخدطُل, جى -

بؿاكت اإلاالخكت لألداء اإلاهازي, اطخبُان لخددًد مهاًير الجىدة في 

  .الفُدًى السكمي, ملاؾو فُدًى

اجفلذ هخائج الدزاطاث الظابلت نلى جىقُف الفُدًى السكمي في   -

في بًطاٌ الهدف اإلاسحى  اإلاجاٌ التربىي, ونلى فانلُت ألافالم الخهلُمُت

وزفو الخدطُل وجىمُت بهؼ اإلاهازاث الخهلُمُت ألاخسي مشل مهازاث 

ت  ت وحهلُم اليلماث الطهبت في اللغت ؤلاهجليًز اإلاىهخاج وألانماٌ الُدٍو

ً اججاهاث اًجابُت نىد اإلاخهلمين, وؤن اإلاهلم كادز نلى اطخخدام  وجيٍى

ع وؤهه م ً الهام ؤلاإلاام بمهازاث اإلاىهخاج الفُدًى السكمي هإداة في الخدَز

 .نىد بهخاج ألافالم الخهلُمُت

 :حعليق عام على الدراشاث الصابقت

 :اطخفادث الدزاطاث الحالُت مً الدزاطاث الظابلت في 

بزساء وجدنُم ؤلاؾاز الىكسي الخاص ببهؼ جؿبُلاث السحب  -

 .الحاطىبُت

 .الفُدًىجددًد اإلاهازاث واإلادخىي اإلاهسفي إلهخاج ملاؾو  -

حشترن ؤًػا في ؤداة الدزاطت اإلاظخخدمت وهي الاخخباز الخدطُلي  -

 .وجخخلف ننها في اطخخدام بؿاكت جلُُم مىخج

لت كطدًت - لت اخخُاز الهُىت بؿٍس  .ؾٍس

 اث الظابلت التي اطتهدفذ الؿالباث فيــم الدزاطـــً مهكــف نــوجخخل -

 .خين اطتهدفذ الدزاطت الحالُت اإلاهلماث

ً مها, حهد  في  غىء ندم وحىد دزاطاث طابلت كامذ بمهالجت اإلاخغيًر

الدزاطت الحالُت نلى خد نلم الباخشت مً ؤولى الدزاطاث التي اهخمذ 

بدىمُت مهازاث اهخاج ملاؾو الفُدًى الخهلُمُت لدي مهلماث اإلاسخلت 

م بهؼ جؿبُلاث السحب الحاطىبُت  .الابخدائُت بمدًىت حدة نً ؾٍس

 إلاحراءاثالطريقت و. 5

 مىهج الدراشتأ. 

اطخخدمذ الدزاطت الحالُت اإلاىهج الىضفي لىغو ؤلاؾاز الىكسي      

بي لبُان  للدزاطت وللخىضل بلى كائمت اإلاهازاث واإلاىهج شبه الخجٍس

فانلُت اإلاخغير اإلاظخلل )بهؼ جؿبُلاث السحب الحاطىبُت( نلى 

 (.الخهلُمُتاإلاخغير الخابو )جىمُت مهازاث بهخاج ملاؾو الفُدًى 

 مجخمع وعيىت الدراشتب. 

جيىن اإلاجخمو مً حمُو مهلماث اإلاسخلت الابخدائُت بمدًىت حدة       

الالحي ًمخلىً اإلاهازاث ألاطاطُت في الحاطب وشبىت الاهترهذ. وكد 

جمشلذ نُىت الدزاطت في اخخُاز الباخشت إلادزطت الهبير ألاهلُت و اإلادزطت 

لت ك طدًت, وجم الاخخُاز بإطلىب الحطس الشامل الابخدائُت ألاولى بؿٍس

مً مهلماث اإلاسخلت الابخدائُت الالحي ًمخلىً اإلاهازاث الاطاطُت في 

اطخخدام الحاطب وشبىت ؤلاهترهذ ومً زم جم الخهُين نشىائُا واآلحي: 

بُت )مدزطت الهبير ألاهلُت( جخهسع للمهالجت  اإلاجمىنت الخجٍس

بُت وطُيىن نددهً ) ت, اإلاجمىنت الػابؿت )اإلادزطت ( مهلم25الخجٍس

لت  بُت )جدزض بالؿٍس الابخدائُت ألاولى( ال جخهسع للمهالجت الخجٍس

 .( مهلمت25الظائدة( ووان نددهً )

 :الخصميم الخجريبي للدراشتج. 

بي ذو اإلاجمىنخين        انخمدث الدزاطت الحالُت نلى الخطمُم الخجٍس

بُت والػابؿت, مو اخخباز كبلي بهدي هما هى مىضح في      الخجٍس

 :الجدٌو الخالي

 1حدول 

 الخصميم الخجريبي للدراشت

 قياس بعدي أشلوب املعالجت قياس قبلي املجموعت

بُت  اخخباز جدطُلي)  الخجٍس

 للجاهب اإلاهسفي(

 ز ؤداء وبؿاكت جلُُم مىخج مسجبؿت به.اخخبا 

جخهسع إلاادة اإلاهالجت )بهؼ جؿبُلاث السحب 

 الحاطىبُت(.

 (اخخباز جدطُلي 

 للجاهب اإلاهسفي(.

 .لت الظائدة. الػابؿت اخخباز ؤداء وبؿاكت جلُُم مىخج مسجبؿت به  جخهسع للمادة الهلمُت بالؿٍس

 الدراشت . أدواثد

 :الخالُت ألادواث بنداد تالحالُ الدزاطت بحساء جؿلب      

 اهخاج بمهازاث اإلاسجبـ اإلاهسفي الجاهب للُاض جدطُلي اخخباز -1

 .الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو

 ألادائي الجاهب للُاض به مسجبؿت مىخج جلُُم وبؿاكت ؤداء اخخباز -2

 .الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو بهخاج بمهازاث واإلاسجبـ

 وزباتها ألاداة ضدق

 بالجاهب اإلاسجبؿت اإلاىخج جلُُم وبؿاكت الاخخباز قضد مً الخدلم جم

 الباخشت كامذ بإن الخهلُمُت, الفُدًى ملاؾو اهخاج إلاهازاث ألادائي

 الخهلُم جلىُاث مجاٌ في اإلادىمين الظادة مً طخت نلى بهسغها

ع, وؾسق  واإلاىاهج  مالخكاتهم مً والاطخفادة بأزائهم لالطترشاد الخدَز

  دكتو  للمهازاث, السئِس ي باإلاجاٌ الفسنُت إلاهازةا ازجباؽ مدي :خُث مً

 .ملترخاث ؤي بغافتو  لللُاض, كابلُتهاو  للمهازة, الهلمُت الطُاغت

ذ وكد الاطخمازة, في زؤًه اإلادىم ًىضح ؤن نلى        الخهدًالث ؤحٍس

 بهؼ ضُاغت حهدًل في واإلاخمشلت اإلادىمين ومالخكاث آزاء نلى بىاء

ت زاثمها بغافتو  اإلاهازاث,  .غسوٍز

 النهائُت ضىزجه في الاخخباز بخهدًل الباخشت كامذ ذلً نلى وبىاءً        

  لُطبذ
ً
خم حاهصا  .الاطخؿالنُت الهُىت نلى جؿبُله ٍو

 الهُىت نلى ججسبخه خالٌ مً الاخخباز زباث مً الخدلم وجم       

 نُىت غير مً مهلماث 15 فيها اإلاهلماث ندد بلغ والتي الاطخؿالنُت

فها بهد آلالي الحاطب مهلماث ؤخد بمظاندة وذلً الدزاطت  حهٍس

بها بمدخىاها  ؤداء بخلُُم واإلاهلمت الباخشت كامذ خُث نليها وجدٍز

 خظاب زم الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو اهخاج في الاطخؿالنُت الهُىت

 :وهي (Cooper) وىبس مهادلت باطخخدام الاجفاق وظبت
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 مساث ندد+  الاجفاق مساث ندد/ )الاجفاق مساث ندد=  الاجفاق وظبت

 100( *الاجفاق ندم

 الخلُُم نملُت نلى اللائمخين بين الاجفاق وظبت ؤن اجضح وكد     

 اللائمخين بين اليلُت الاجفاق ووظبت ,%(100-%  87,8) بين جساوخذ

 بؿاكت زباث ازجفام نلى ًدٌ مما%( 94,19) بلغذ الخلُُم بهملُت

 البؿاكت ضالخُت ٌهني وهرا الُتالح الدزاطت في اإلاظخخدمت مىخج جلُُم

 نلى لخؿبُله ألادائي لالخخباز النهائُت للطىزة الخىضل وجم للخؿبُم,

خفسم زئِظُت مهازاث( 5) نلى شملذ والتي البدث نُىت ( 23) منها ٍو

 .فسنُت مهازة

 :الدراشت فروض صحت اخخبار

 :ألاول  الفرض صحت اخخبار

ٌ  الفسع الخخباز          فسق  ًىحد: "ؤهه نلى ظًى والري للدزاطت ألاو

  داٌ
ً
 اإلاجمىنت دزحاث مخىطـ بين( 0.05) داللت مظخىي  نىد بخطائُا

بُت  ,(الحاطىبُت السحب جؿبُلاث بهؼ) حظخخدم التي الخجٍس

لت) حظخخدم التي الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث ومخىطـ ( الظائدة الؿٍس

 خهلماإلا اإلاهسفي بالجاهب اإلاسجبـ الخدطُلي لالخخباز البهدي اللُاض في

بُت اإلاجمىنت لطالح الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو بهخاج بمهازاث  ."الخجٍس

 اإلاظخللت للهُىاث( ث) اخخباز الباخشت اطخخدمذ الفسع هرا والخخباز 

Independent Samples t-test, مخىطؿاث بين الفسوق داللت لخددًد 

بُت واإلاجمىنت الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث  البهدي الخؿبُم في الخجٍس

 جم وكد الخهلُمُت, الفُدًى ملاؾو بهخاج إلاهازاث الخدطُلي لالخخباز

ٌ  اإلاىضحت الىخائج بلى الخىضل  (:3) بجدو

 3 حدول 

 الخعليميت الفيدًو مقاطع إهخاج ملهاراث الخحصيلي لالخخبار البعدي الخطبيق في الخجريبيت واملجموعت الضابطت املجموعت درحاث مخوشطاث بين الفروق داللت

)الطريقت  املجموعت الضابطت العيىتعدد 

 الصائدة(

)بعض جطبيقاث  املجموعت الخجريبيت

 السحب الحاشوبيت(

 "ث"

 املحصوبت

 مصخوى الداللت

املخوشط 

 الحصابي

الاهحراف 

 املعياري 

املخوشط 

 الحصابي

 الاهحراف املعياري 

( مهلمت ليل 25)

 مجمىنت

16.68 1.406 22.36 1.729 12.743 (0.000) 

 (0.05نىد مظخىي ) دالت

ٌ  في الىخائج باطخلساء        جدطُل مخىطـ ازجفام ًخضح( 3) حدو

بُت اإلاجمىنت مهلماث  السحب جؿبُلاث بهؼ اطخخدمذ التي الخجٍس

لت اطخخدمذ التي الػابؿت باإلاجمىنت اإلالازهت نىد الحاطىبُت,  الؿٍس

 بخطائُ دالت كُمت وهي ,(0.000) الداللت كُمت وبلغذ الظائدة,
ً
 نىد ا

 اإلاجمىنت لطالح ؤلاخطائُت الداللت جىحُه ًخم وبرلً ,(0.05) مظخىي 

بُت اإلاجمىنت وهي اإلاخىطـ, في ألانلى  باطخخدام دزطذ التي الخجٍس

 .الحاطىبُت السحب جؿبُلاث بهؼ

ٌ  ًخم الظابلت الىخائج ومً       ٌ  الفسع كبى  ؤهه نلى ًىظ الري ألاو

  داٌ فسق  ًىحد"
ً
 مخىطـ بين( 0.05) داللت مظخىي  نىد بخطائُا

بُت اإلاجمىنت دزحاث  السحب جؿبُلاث بهؼ) حظخخدم التي الخجٍس

 حظخخدم التي الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث ومخىطـ ,(الحاطىبُت

لت)  اإلاسجبـ الخدطُلي لالخخباز البهدي اللُاض في( الظائدة الؿٍس

 لطالح الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو بهخاج بمهازاث اإلاخهلم اإلاهسفي بالجاهب

بُت اإلاجمىنت  ."الخجٍس

 :الثاوي الفرض صحت اخخبار

 داٌ فسق  ًىحد: "ؤهه نلى ًىظ والري للبدث الشاوي الفسع الخخباز      

 
ً
 اإلاجمىنت دزحاث مخىطـ بين( 0.05) داللت مظخىي  نىد بخطائُا

بُت  ,(الحاطىبُت السحب جؿبُلاث بهؼ) حظخخدم التي الخجٍس

لت) حظخخدم تيال الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث ومخىطـ ( الظائدة الؿٍس

 ملاؾو بهخاج بمهازاث اإلاسجبـ ألادائي لالخخباز البهدي اللُاض في

بُت اإلاجمىنت لطالح الخهلُمُت الفُدًى  ."الخجٍس

 اإلاظخللت للهُىاث( ث) اخخباز الباخشت اطخخدمذ الفسع هرا والخخباز 

Independent Samples t-test, اثمخىطؿ بين الفسوق داللت لخددًد 

بُت واإلاجمىنت الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث  البهدي الخؿبُم في الخجٍس

 جم وكد الخهلُمُت, الفُدًى ملاؾو بهخاج إلاهازاث ألادائي لالخخباز

ٌ  اإلاىضحت الىخائج بلى الخىضل  (:4) بجدو

 4 حدول 

 الخعليميت الفيدًو مقاطع إهخاج ملهاراث ألادائي لالخخبار ديالبع الخطبيق في الخجريبيت واملجموعت الضابطت املجموعت درحاث مخوشطاث بين الفروق داللت

 املجموعت الضابطت عدد العيىت

 )الطريقت الصائدة(

 املجموعت الخجريبيت

 )بعض جطبيقاث السحب الحاشوبيت(

 "ث"

 املحصوبت

 مصخوى الداللت

 الاهحراف املعياري  املخوشط الحصابي الاهحراف املعياري  املخوشط الحصابي

 (0.000) 21.591 1.869 43.08 2.301 30.28 ( مهلمت ليل مجمىنت25)

 (0.05دالت نىد مظخىي )

ٌ  في الىخائج باطخلساء        اإلاهازي  ألاداء مخىطـ ازجفام ًخضح( 4) حدو

بُت اإلاجمىنت إلاهلماث  السحب جؿبُلاث بهؼ اطخخدمذ التي الخجٍس

لت خخدمذاط التي الػابؿت باإلاجمىنت اإلالازهت نىد الحاطىبُت,  الؿٍس

  دالت كُمت وهي( 0.000) الداللت كُمت وبلغذ الظائدة,
ً
 نىد بخطائُا

 اإلاجمىنت لطالح ؤلاخطائُت الداللت جىحُه ًخم وبرلً ,(0.05) مظخىي 

بُت اإلاجمىنت يــوه ـ,ــىطــاإلاخ يــف ىــألانل   باطخخدام دزطذ التي الخجٍس

 .الحاطىبُت السحب جؿبُلاث بهؼ

ٌ  مًخ الظابلت الىخائج ومً        : ؤهه نلى ًىظ الري الشاوي الفسع كبى

  داٌ فسق  ًىحد"
ً
 مخىطـ بين( 0.05) داللت مظخىي  نىد بخطائُا

بُت اإلاجمىنت دزحاث  السحب جؿبُلاث بهؼ) حظخخدم التي الخجٍس

 حظخخدم التي الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث ومخىطـ ,(الحاطىبُت

لت)   بمهازاث اإلاسجبـ ألادائي لالخخباز البهدي اللُاض في( الظائدة الؿٍس
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بُت اإلاجمىنت لطالح الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو بهخاج  ."الخجٍس

 :الثالث الفرض صحت اخخبار

 فسق  ًىحد: " ؤهه نلى ًىظ والري للبدث الشالث الفسع الخخباز      

  داٌ
ً
 اإلاجمىنت دزحاث مخىطـ بين( 0.05) داللت مظخىي  نىد بخطائُا

بُت  ,(الحاطىبُت السحب جؿبُلاث بهؼ) حظخخدم التي الخجٍس

لت) حظخخدم التي الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث ومخىطـ ( الظائدة الؿٍس

ــالبه مـــالخؿبُ في   الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو بهخاج ازاثــبمه ــــاإلاسجب ديـ

بُت اإلاجمىنت لطالح  ."الخجٍس

 للهُىاث( ث) اخخباز الباخشت اطخخدمذ الفسع هرا والخخباز      

 بين الفسوق داللت لخددًد ,Independent Samples t-test اإلاظخللت

بُت واإلاجمىنت الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث مخىطؿاث  في الخجٍس

 جم وكد الخهلُمُت, الفُدًى ملاؾو بهخاج إلاهازاث البهدي الخؿبُم

ٌ  اإلاىضحت الىخائج بلى الخىضل  (:5) بجدو

 5 حدول 

 الخعليميت الفيدًو مقاطع إهخاج ملهاراث البعدي الخطبيق في خجريبيتال واملجموعت الضابطت املجموعت درحاث مخوشطاث بين الفروق داللت

 املجموعت الضابطت عدد العيىت

 )الطريقت الصائدة(

 املجموعت الخجريبيت

 )بعض جطبيقاث السحب الحاشوبيت(

 "ث"

 املحصوبت

 مصخوى الداللت

 الاهحراف املعياري  املخوشط الحصابي الاهحراف املعياري  املخوشط الحصابي

 (0.000) 22.325 2.987 65.44 2.865 46.96 ( مهلمت ليل مجمىنت25)

 (0.05دالت نىد مظخىي )

ٌ  في الىخائج باطخلساء       مهلماث مخىطـ ازجفام ًخضح( 5) حدو

بُت اإلاجمىنت  السحب جؿبُلاث بهؼ اطخخدمذ التي الخجٍس

 ازهتاإلال نىد الخهلُمُت, الفُدًى ملاؾو بهخاج مهازاث في الحاطىبُت

لت اطخخدمذ التي الػابؿت باإلاجمىنت  كُمت وبلغذ الظائدة, الؿٍس

  دالت كُمت وهي( 0.000) الداللت
ً
 وبرلً ,(0.05) مظخىي  نىد بخطائُا

 وهي اإلاخىطـ, في ألانلى اإلاجمىنت لطالح ؤلاخطائُت الداللت جىحُه ًخم

بُت اإلاجمىنت  السحب جؿبُلاث بهؼ باطخخدام دزطذ التي الخجٍس

 .ُتالحاطىب

ٌ  ًخم الظابلت الىخائج ومً         نلى ًىظ الري الشالث الفسع كبى

  داٌ فسق  ًىحد: " ؤهه
ً
 مخىطـ بين( 0.05) داللت مظخىي  نىد بخطائُا

بُت اإلاجمىنت دزحاث  السحب جؿبُلاث بهؼ) حظخخدم التي الخجٍس

 حظخخدم التي الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث ومخىطـ ,(الحاطىبُت

لت)  ملاؾو بهخاج بمهازاث اإلاسجبـ البهدي الخؿبُم في( الظائدة الؿٍس

بُت اإلاجمىنت لطالح الخهلُمُت الفُدًى  ."الخجٍس

 :الرابع الفرض صحت اخخبار

 ًىحد ال: "ؤهه نلى ًىظ والري للبدث السابو الفسع الخخباز             

 دزحاث مخىطـ بين( 0,5) داللت مظخىي  نىد بخطائُت داللت ذو فسق 

بُت اإلاجمىنت مهلماث  الاخخباز في%( 85) ؤلاجلان ومظخىي  الخجٍس

 ."الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو إلهخاج البهدي اإلاهازي 

 للهُىاث( ث) اخخباز الباخشت اطخخدمذ الفسع هرا والخخباز            

 مخىطـ بين الفسوق داللت لخددًد ,paired Samples t-test اإلاسجبؿت

بُت اإلاجمىنت دزحاث  جم وكد ,%(85) بـ اإلاددد ؤلاجلان ومظخىي  الخجٍس

ٌ  اإلاىغـدت الىخائج بلى الخىضل  (:6) بجـدو

 6 حدول 

 %(85) بـ املحدد إلاجقان ومصخوى  الخجريبيت املجموعت درحاث مخوشط بين الفروق داللت

 "ث" مصخوى إلاجقان املجموعت الخجريبيت عدد العيىت

 املحصوبت

 مصخوى الداللت

 الاهحراف املعياري  املخوشط الحصابي الاهحراف املعياري  املخوشط الحصابي

( مهلمت25)  65.44 2.987 60.00 0.000 9.106 (0.000)  

دالت نىد مظخىي 

(0.05)  

ٌ  في الىخائج باطخلساء        اإلاهازي  اإلاظخىي  ازجفام ًخضح( 6) حدو

بُت اإلاجمىنت إلاهلماث  خُث ؤلاجلان, مظخىي  مً ؤهبر بطىزة الخجٍس

 البهدي الخؿبُم في بُتالخجٍس اإلاجمىنت مهلماث دزحاث مخىطـ بلغ

 وبلغذ ,%(85) بـ اإلادددة ؤلاجلان دزحت مً ؤهبر كُمت وهي ,(65.44)

  دالت كُمت وهي ,(0.000) الداللت كُمت
ً
 ,(0.05) مظخىي  نىد بخطائُا

ٌ  ًخم الظابلت الىخائج ومً  ال: " ؤهه نلى ًىظ الري السابو الفسع كبى

 مخىطـ بين( 0,5) داللت مظخىي  نىد بخطائُت داللت ذو فسق  ًىحد

بُت اإلاجمىنت مهلماث دزحاث  في%( 85) ؤلاجلان ومظخىي  الخجٍس

 لطالح الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو إلهخاج البهدي اإلاهازي  الاخخباز

بُت اإلاجمىنت  .منها وؤنلى ؤلاجلان دزحت بلى وضلىا ؤنهم خُث", الخجٍس

 :الخامض الفرض صحت اخخبار

 ًىحد ال: "ؤهه نلى ًىظ والري للبدث الخامع الفسع الخخباز         

 دزحاث مخىطـ بين( 0,5) داللت مظخىي  نىد بخطائُت داللت ذو فسق 

 الاخخباز في%( 85) ؤلاجلان ومظخىي  الػابؿت اإلاجمىنت مهلماث

 ."الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو إلهخاج البهدي اإلاهازي 

 للهُىاث( ث) اخخباز الباخشت اطخخدمذ الفسع هرا والخخباز        

 مخىطـ بين الفسوق داللت لخددًد ,paired Samples t-test اإلاسجبؿت

 الخىضل جم وكد ,%(85) ؤلاجلان ومظخىي  الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث

ٌ  اإلاىضحت الىخائج بلى  (:7) بجدو
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 7 حدول 

 %(85) إلاجقان ومصخوى  الضابطت املجموعت درحاث مخوشط بين الفروق داللت

 ""ث مصخوى إلاجقان املجموعت الضابطت عدد العيىت

 املحصوبت

 مصخوى الداللت

 الاهحراف املعياري  املخوشط الحصابي الاهحراف املعياري  املخوشط الحصابي

 (0.000) 22.760 0.000 60.00 2.865 46.96 ( مهلمت25)

دالت نىد مظخىي 

(0.05) 

ٌ  في الىخائج باطخلساء        اإلاهازي  اإلاظخىي  اهخفاع ًخضح( 7) حدو

 مظخىي  بلى اإلاهلماث جطل لم خُث بؿتالػا اإلاجمىنت إلاهلماث

 اإلاجمىنت مهلماث دزحاث مخىطـ بلغ خُث اإلاؿلىب, ؤلاجلان

 دزحت مً ؤكل كُمت وهي ,(46.96) البهدي الخؿبُم في الػابؿت

 دالت كُمت وهي( 0.000) الداللت كُمت وبلغذ ,%(85) بـ اإلادددة ؤلاجلان

 
ً
 الفسع زفؼ ًخم الظابلت الىخائج ومً ,(0.05) مظخىي  نىد بخطائُا

 ٌ  اإلاجمىنت دزحاث مخىطـ ًطل لم خُث البدًل الفسع وكبى

 .ؤلاجلان دزحت بلى الػابؿت

 في (computing clouds) الحاطىبُت السحب جؿبُلاث فانلُت كُاض

 :الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو بهخاج مهازاث جىمُت

 (computing clouds) الحاطىبُت السحب جؿبُلاث فانلُت للُاض      

 اإلاسخلت مهلماث لدي الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو بهخاج مهازاث ُتجىم في

 الىظب مهادلت باطخخدام الباخشت كامذ حدة, بمدًىت الابخدائُت

 فانلُت لحظاب وذلً Black Modified Gain Ratio "بالن" لـ اإلاهدٌ

 مهازاث جىمُت في (computing clouds) الحاطىبُت السحب جؿبُلاث

هبر الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو بهخاج  :آلاجُت باإلاهادلت ننها َو

  =اإلاهدٌ الىظب وظبت 

 

 :ؤن خُث 

 .البهدي الاخخباز في الدزحت مخىطـ= ص 

 .اللبلي الاخخباز في الدزحت مخىطـ= ض 

ٌ  ًمىً التي للدزحت الهكمى النهاًت= د   .الاخخباز في نليها الحطى

لترح   اليظبت لهره ؤدوى خدا خلم بذا فانلُت ذو البرهامج ؤن" بالن" ٍو

 ( 1.2) كدزة
ً
ٌ  ,(2) كدزة ؤنلى وخدا  الىظب وظبت ًىضح( 8) والجدو

 الحاطىبُت السحب جؿبُلاث فانلُت للُاض" بالن" لـ اإلاهدٌ

(computing clouds) الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو بهخاج مهازاث جىمُت في: 

 8 حدول 

 الخعليميت الفيدًو مقاطع إهخاج مهاراث جىميت في( computing clouds) الحاشوبيت السحب ثجطبيقا فاعليت لقياس" بالك" لـ املعدل الكصب وصبت

 الداللت وصبت الكصب املعدل الدرحت النهائيت املخوشط الخطبيق

 داٌ 1.61 70 16.44 اللبلي

 65.44 البهدي

خضح      ٌ  مً ٍو  جؿبُلاث لفانلُت الىظب مهدٌ وظبت ؤن( 8) الجدو

 بهخـاج مهـازاث جىمُـت فـي (computing clouds) طىبُتالحا السحب

د وهي ,(1.61) جبـلغ الخهلُمُت الفُدًـى ملاؾـو  الري ألادوى الحد نً جٍص

ٌ  ًمىً وبالخالي( 1,2-1" )بالن" وغهه  لخؿبُلاث فانلُت هىان بن اللى

 ملاؾو بهخاج مهازاث جىمُت في (computing clouds) الحاطىبُت السحب

 .حدة بمدًىت الابخدائُت اإلاسخلت مهلماث لدي لخهلُمُتا الفُدًى

 هظ والري للبدث السئِع الظااٌ نلى ؤلاحابت جم كد ًيىن  وبرلً 

 computing) الحاطىبُت السحب جؿبُلاث بهؼ فانلُت ما" :نلى

clouds) مهلماث لدي الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو بهخاج مهازاث جىمُت في 

 " حدة  بمدًىت الابخدائُت اإلاسخلت

  الىخائجمىاقشت  . 6

 :آلاجُت الىخائج بلى الحالُت الدزاطت جىضلذ : الدزاطت هخائجؤ.  

  داٌ فسق  ًىحد -
ً
 مخىطـ بين( 0.05) داللت مظخىي  نىد بخطائُا

بُت اإلاجمىنت دزحاث  السحب جؿبُلاث بهؼ) حظخخدم التي الخجٍس

 حظخخدم التي الػابؿت اإلاجمىنت دزحاث ومخىطـ ,(الحاطىبُت

لتا)  اإلاسجبـ الخدطُلي لالخخباز البهدي اللُاض في( الظائدة لؿٍس

 بهخاج بمهازاث اإلاخهلم البهدي والخؿبُم وألادائي اإلاهسفي بالجاهب

بُت اإلاجمىنت لطالح الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو  .الخجٍس

  بين( 0,5) تـــدالل ىي ــمظخ دــنى تــائُــبخط تـــدالل ذو سق ــــف دـــًىح ال -

بُت اإلاجمىنت مهلماث دزحاث مخىطـ %( 85) ؤلاجلان ومظخىي  الخجٍس

 لطالح الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو إلهخاج البهدي اإلاهازي  الاخخباز في

بُت اإلاجمىنت  .الخجٍس

 مخىطـ بين( 0,5) داللت مظخىي  نىد بخطائُت داللت ذو فسق  ًىحد -

 في%( 85) ؤلاجلان ومظخىي  الػابؿت اإلاجمىنت مهلماث دزحاث

 لطالح الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو هخاجإل  البهدي اإلاهازي  الاخخباز

 (.%85) ؤلاجلان مظخىي 

 :البحث هخائج جفصير .ب 

 :ًلي ما غىء نلى الىدُجت هره جفظير ًمىً ؤهه الباخشت جسي        

 مً نلُه اشخمل وما اإلادخىي, جلدًم ؤطلىب في اإلادخىي  نىاضس جىىم -

 هلىماثاإلا بلاء بلى ؤدي وجىقُفها, والهسوع الخهلم نىاضس مً الهدًد

 .اإلاخهلم ذاهسة في

ٌ  الخهدًالث خفل -  مً مهام مً بهجاشه جم إلاا للمساحهاث والىضى

 ؤلاهخاج جِظير للمهلماث ؤجاح الحاطىبُت, السحب جؿبُلاث خالٌ

 .الحلُلي الىكذ في الظلُمت واإلاهسفت

ادة بلى بدوزه ؤدي الدشازهُت واإلاهام الاخخبازاث وجىىم حهدد -  مهدٌ ٍش

 ؤطالُب وحهدد واخخالف والخىاضل, اإلاهام وبهجاش ماثللمهل الخهلم

 .الخهلُمُت البِئت وبزساء جىىم بلى ؤدي الخفانل

م والدشازهُت الفسدًت الدزاطت بين الجمو -   الراحي والبىاء الراحي والخلٍى
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ادة في ذلً ول طاند باطخمساز الىخائج ومهسفت للمهسفت, والجماعي  ٍش

 ؤنلى جدلُم بلى ؤدي مما إلاىافظت,ا وزوح للمهلماث ؤلاهجاش دافو

اث  .اإلاهلماث لدي للمهازاث ؤلاجلان مظخٍى

 وممازطتها حهلمها للمهلماث اجاخذ جدلُلها, وؤطلىب اإلاهازاث, ؾبُهت -

 .بجلانها ختى

  ًدُذ بالخهلُم والدشازن الخىافع نامل بين الخيامل -
ً
  جىقُفا

ً
 حُدا

د ألاداء جدظين في مهمين لهاملين  ازجفام بلى ؤدي مما ,الهمل وججٍى

  .الخهلُمُت الفُدًى ملاؾو بةهخاج الخاضت اإلاهازاث ؤداء مهدٌ

 . الخوصياث7

 :ًلي بما الباخشت جىص ي وجفظيرها ومىاكشتها الدزاطت هخائج غىء في      

ع في الحاطىبُت السحب جؿبُلاث اطخخدام -1   الهملُت اإلاهازاث جدَز

 .الابخدائُت اإلاسخلت إلاهلماث

 مً الاطخفادة إلمياهُت باإلادازض, والاهترهذ الىمبُىجس حهصةؤ جىفير -2 

 لدمج مىاطبت حهلُمُت بِئاث جىفير في السحابُت الحىطبت خدماث

 .الخهلُمُت الهملُت في الخلىُت

ب -3   اإلاهسفت وادازة الخهلُمُت الفُدًى مىاكو بهخاج نلى اإلاهلماث جدٍز

  .اإلاهسفت نطس جؿىز  مو ًخالءم بما

 في اإلاهلماث كبل مً الحاطىبُت السحب جؿبُلاث خخداماط دنم -4 

ع,  ألادائُت واإلاهازاث الخدطُل, في ؤزس مً الطخخدامها إلاا وذلً الخدَز

 .اإلاخخلفت

بُت دوزاث بةنداد الاهخمام -5 م مىشفت جدٍز  بهخاج نلى الهمل لفٍس

 بهدف الحاطىبُت السحب بخؿبُلاث باالطخهاهت الالىتروهُت اإلالسزاث

 .الالىترووي الخهلُم حىدة فتزلا وشس

 املقترحاث

 الظابلت الدزاطاث مساحهت خالٌ ومً الحالُت, الدزاطت هخائج غىء في 

  :ًلي ما الباخشت جلترح الدزاطت, بمىغىم اإلاسجبؿت

 في computing clouds الحاطىبُت السحب جؿبُلاث بهؼ فانلُت -1

 اإلاسخلت ماثمهل لدي ألابهاد زالزُت السطىم بهخاج مهازاث جىمُت

 .حدة بمدًىت الابخدائُت

 في computing clouds الحاطىبُت السحب جؿبُلاث بهؼ فانلُت -2

 اإلاسخلت مهلماث لدي السكمُت الخهلم وائىاث بهخاج مهازاث جىمُت

 .حدة بمدًىت الابخدائُت

 في computing clouds الحاطىبُت السحب جؿبُلاث بهؼ فانلُت -3

 الابخدائُت اإلاسخلت مهلماث لدي الالىتروهُت لهابألا بهخاج مهازاث جىمُت

 .حدة بمدًىت

 في computing clouds الحاطىبُت السحب جؿبُلاث بهؼ فانلُت -4

 اإلاسخلت مهلماث لدي الىلاٌ الخهلم جؿبُلاث بهخاج مهازاث جىمُت

 .حدة بمدًىت الابخدائُت

 يف computing clouds الحاطىبُت السحب جؿبُلاث بهؼ فانلُت -5

 الابخدائُت اإلاسخلت مهلماث لدي الخهلُمُت اإلاىاكو بهخاج مهازاث جىمُت

 .حدة بمدًىت
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 King Abdul-Aziz University 

 

ABSTRACT_ The current research aims to measure the effectiveness of some computing clouds 

applications (computing clouds) in the developing the skills of the producing educational videos to 

the primary school teachers in Jeddah, therefore researcher followed the quasi-experimental 

approach where the use of some computing cloud applications for teaching training content 

including the production of educational videos of both besides cognitive and performance, in 

addition to the pro/pre collective test a card of pre/pro product evaluation. The research sample 

consisted of two groups experimental group and the control group of (50) teachers of secondary 

school teachers of the two schools; Al Abeer national knowledge school، and Quran first Primary 

school and for the test of the validity of hypotheses used (test for two independent -groups، test for 

one sample) in the program of processing statistical package. The research findings concluded to 

that there is statistically significant difference at the two averages of the experimental group and 

control group, hence the researcher recommends using the applications of computing clouds for 

the teacher, which helps them develop their educational process. 

KEYWORDS: computer applications, computing clouds, educational videos. 

 

 


