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 تــــــــــالذراس صـــــهستخل

تددا لدعي يددل لدتع يييددل  2.0ويدد  ولقددا لةددت دلو تدول  لد لدتعددرع ى دد هددت  لددرلةددل  ددد  
تددا ءددوغ يتتيددرل  صلدت  ددصد ىدددد لددددورل   يددو وة ددل اظددر لدطمددد  لديع ددو صةميعددل لد  دديو

صن يددل لدترصيددل  طمددد   512يددو صد وقددد تنوادد  ىياددل لددرلةددل لدتدريصيددل تددا يةددمس لدآلمةدد  ل دددا 
ن يل لد تل لدعرصيدلد ةميعل لد  يو لديةة يو تا ي رر ي ديل لدآلمة  لالدا صمإلءمتل لد  ط صل 

وندددذدل ط صدددل لدددددص وو لدعدددمو تدددا لدترصيدددل صلديةدددتوى لروس  لددددذيو يدرةدددوو ي دددرر ت ايدددم  لدتع ددديو 
ولالت مس وي رر  اتمج ولةت دلو لدوةمئس لدتع يييل تا لدف س لددرلةا لالوس يو لدعمو لدةميعا 

تدو  ىددلد  دتع يييلدتا لدعي يل ل 2.0هد ود نشع ىو ولقا لةت دلو تدول  لدوي  1341/1342
 يآلدررل  لدويدد  لدتشددمرنيللةددت دلو ترصعدل يآلددمور صتوزىدد  ى دد   ىصدمر   32صلةدتصمال ينواددل يددو 

 لةدددددددددددددددددددت دلو لدشدددددددددددددددددددصنم  لالةتيمىيدددددددددددددددددددل -  Blogsلةدددددددددددددددددددت دلو لديددددددددددددددددددددوام  ص -  Wikisص
(Social Networks)-   تددا لدعي يددل لدتع يييددل د وقددد تددو  2.0يعوقددم  لةددت دلو تدول  لدويدد

 Pearsonيعميددددس لرتصددددمط صيرةددددوو دنفددددمغ  لالآل ددددمئيل د ةددددتصمالد يددددو  دددد س للدتأنددددد يددددو 

Correlation نرواصمخ -يعميس ثصم  تدفمد و د تأند يو لالتةمق لددل  اCronbach's Alpha 
ولالاآلرلتدم   Meanلديتوةدطم  لدآلةدمصيل د ودتآل يس اتمئج لددرلةل تدو لةدت دلو د تأند يو لدثصم 

تا  2.0ى   ولقا ويعوقم  لةت دلو تدول  لدوي   د تعرع Standard Deviationsلديعيمريل 
تدا  One Way ANOVAتآل يدس لدتصدميو تآلدمدي لالتةدم  د نيدم تدو لةدت دلو لدعي يدل لدتع يييدل

 2.0لدنشع ىو دالدل لدفروق تا لةتةمصم  لدط   آلوس ولقا ويعوقم  لةت دلو تدول  لدوي  
ع يتتيددرل  صلدت  دددصد ىددددد لددددورل  لدتدريصيدددل تدددا تددا لدعي يدددل لدتع يييدددل ولدتددا ترةدددا ال دددت 

د ي مرادم  لديتعددد  تدا  LSDل تصمر تقدس تدرق دلس صمالءمتل  د  لةت دلو  يةمس لدآلمة  ل دا
 .آلمدل دالدل تآل يس لدتصميو تآلمدي لالتةم 

تا لدعي يل لدتع يييل ننس  2.0تظ ر  اتمئج لددرلةل تو ولقا لةت دلو تدول  لدوي  وقد 
تددددا لدعي يددددل لدتع يييددددل  2.0يعوقددددم  لةددددت دلو تدول  لدويدددد   د نيددددم تودرةددددل يتوةددددطليتآل ددددق ص

وةود تروق دلددل لآل دمئيًم تدا د نيم نشف  لددرلةل ىو صلديعوقم  ننس  ةمغ  صدرةل يتوةطل
لةدددتةمصم  لدطددد   آلدددوس ولقدددا لةدددت دلو لديآلدددررل  لدتشدددمرنيلد ولديددددوام  ترةدددا لدددد  ل دددت ع 

وق دلددددل لآل دددمئيًم تدددا لةدددتةمصم  لدطددد   آلدددوس ولقدددا لةدددت دلو لدت  دددصد صيايدددم ال يوةدددد تدددر 
 صمالءددمتل لددد د تو ىدددد لددددورل  لدتدريصيددل لدشددصنم  لالةتيمىيددل ترةددا لددد  ل ددت ع لدت  ددص
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ىددددو وةدددود تدددروق دلددددل  آل دددمئيًم تدددا لةدددتةمصم  لدطددد   ىيادددل لددرلةدددل لدآلمديدددل آلدددوس يعوقدددم  
ال دددت ع لدت  دددص تو ىددددد لدددددورل  ل ترةدددا تدددا لدعي يدددل لدتع يييددد 2.0لةدددت دلو تدول  لدويددد  

 لدتدريصيل تا يةمس لدآلمة  لالدا.
  .2.0د تدول  لدوي   2.0لدوي  ص الكلمات الدالة:



2028  (2ج)أبريل ( 111)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 79 

 ت:ــــت الذراســــهقذه

يةتيدا لديددوو ولددذي يط ددق ى يد  يةتيددا  ندس لهتيميددم ت ددر  شددصنل لالاتراد  ولدويدد  
ويدا تطدور  د ويو تهي م ييدلو لدتع ديودلدييمديو ةيياصتطصي مت م لديتعدد  د ولةتمآل  لديع ويم 

لدوي  وظ ور تةيمس ةديد د لةتآلدث  تدول  ذل  تطصي م  تشمرنيل لاعنة  ى   تدولر وي دمو 
 نس يو لديع و ولديتع و.
غيدر  يدو ةد ول وطصيعدل يةدت ديا لدشدصنل لددذيو ندماول ا  دل اوىيدل   2.0وييثدس لدويد 

يشمرنم تا  اا يآلتولهم وتفعيس يؤثرًل و  وت صآلول طرتمً ويم د د يع يةت ص   ىا رلً ةمص ًم يةرد 
 .يءيوا م

  تو لدةيس لدثماا د وي  ييثس تتييدر دصيئدل لدويد د Nagy,Bigum,2007آليث يشير ص
ت دددو تعدددد صيئدددل قدددرلغ  ت دددط صدددس ت دددصآل  صيئدددل قدددرلغ  ونتمصدددلد ييدددم يتدددي  لدفر دددل د طددد   ديشدددمرنل 

تدا ظ دور ذددل  تندويو يةتيعدم  لديعرتدلد آليدث ةدمهو زي ئ و تا تدلوس لديع ويم د ويدو ثدو 
لدددذي وتددر د يددتع و صيئددل تع يييددل يتنمي ددل يةددتطيا يددو   د ددم تو لدةيددس لدثددماا د ددتع و لإلدنترواددا 

 يتفمىس يا رتمق  تا صامغ لديآلتوى لالدنترواا. 
ظ دور لدةيدس  اتة  ىو تو لدتطورل  لدتا  Downes, 2005ص وتا ذل  لدةيمق يرى

 :تد   د د لدعي يل لدتع يييلد وي د ولدتا لاعنة  ى   لدثماا 
   لدتول س صيو لديتع ييو يا صعء و لدصعض.لدتعموو ولدتشمرل و زيمد 
  ص لدرقييددل لدددتع و لاتشددمر لةددت دلو نمئاددمLearning Objects تيثدددس تدول  و  لدتددا 

 .لالدنترواان ولد  دصامغ ذدل لديآلتوي 
 رل  لدتع يييل صآليث تتيرنز آلوس لديتع و.ت ييو صيئم  لدتع و لدش  يل د  ص 
  لدشصنم  لالةتيمىيل ى   لإلاترا . زيمد  لةت دلو 
  لالدنترواالديتع و آلريل ل تيمر لدوةمئط لديتعدد تا لديآلتوي  يا. 

ى دد   يددو  ينمايددم  لدةيددس لدثددماا د ويدد ى دد  تهييددل لالةددتفمد    5113ىزيدداد  ويتفددقص
تمآلل لدآلريدل د يتع يديو  ىيو ى    لدتت  وصمدتمدا لدتع و لدتشمرناد  يةتوى صيدم لدةيس لروسد ول 
لدتول ددس صمإلءددمتل لددد  تددا لدتعصيددر ىددو  رلئ ددو ولنتشددمع لديع ويددم  وتآل ي  ددم وت ييي ددمد  يةدد و

تدول  يثددددس لدياتددددديم  تطصي ددددم  و  آليددددث يددددوتر لدةيددددس لدثددددماا د ويدددد لديتددددزليو وغيددددر يتددددزليود 
دتع يق ى   يةدمهيل زييدس ويآلدررل  لدويد  لدتشدمرنيلد لإلدنتروايلد وغرع لديآلمدثلد و م يل ل
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وتتددي  هددذ  لردول  دنددس يددتع و  ينمايددل  ءددمتل يع ويددلد تو لدتع يددق ى ي ددمد يددا  ينمايددل  ءددمتل 
يآلتويددم  ويددولد تع يييددل يددو  ددمرج لديوقددا يثددس و دد   ديولقددا ت ددرىد تو تةددزلغ يددو دورل د 

ينمايدددل تاظددديو ورش ىيدددس ولدتفمىدددس يدددا لديع دددود و  يتمصعدددل لديع دددو دت ددددو ط صددد د ويتمصعدددل قدددولئو ول 
لدت ديرل  يو ةما  لديتع و دتطوير تدلئ د وهذ  لد صرل  لدتفمى يل تة و تا تآل يق اتمئج تع يييل 

 تنثر تمئد  يو لدتع و لدت  يدي.
يعدددد يددددو وتدددا ظدددس لدتتيدددر لديةددددتير ولدتطدددورل  لديتعمقصدددل دتناودوةيدددم لديع ويددددم د ت دددو 

يثدددس هدددذل لدت ددددو لدتناوددددوةاد ولالةدددتفمد  ياددد  وتوظيفددد  تدددا لدعي يدددل  ةمهدددست د يتع يددديولدييندددو 
د آليدث لدتع يييل اظرًل ديدم تدوتر  د يتع يديو يدو تآلةدو لددتع و وتطدوير لدي دمرل  لديعرتيدل لدي ت فدل

تدا لدعي يدل لدتع ييدلد ت ددد  2.0ثصد  يدو  د س لدعديدد يدو لددرلةدم  تددداا لةدت دلو تدول  لدويد  
 لديددلرس تدا 2.0 لدويد  ت ايدم  لةدت دلو  دد  تو  Crook, Harrison,2010صلشدمر  درلةدل 

 تددمديع يوو. ولةتنشددمتيل تةريصيددل يرآل ددل تددا ينددوو يددم ىددمد  تإادد  لةددت دلي د يددتو وآليددث يآلدددودد
 ددددىو 2.0 لدويدد  الةددت دلو ا ةددم ويطددوروو لديةددمس هددذل تددا يصتنددروو لديدددلرس وصعددض لرتددرلد

تو لةددت دلو لدطدد   لدش  ددا ولدتع ييددا ردول  لدويدد    5112صةدد ييمودلدددتع ود نيددم نشددف  
 .نما  تا لديةتوى لديتوةط ولدءعيع  2.0

ولدتا ت دع لد  تطدوير قددرل  وي دمرل  تصادمغ  5151وتيمشيًم يا رؤيل لديي نل لدعرصيل 
لديةتيددا وتةدد يآل و صددأدول  تينددا و يددو لدتعميددس يددا يةتيددا لديعرتددلد تإادد  يةدد  ى ياددم توظيددع 

دوي  د يةمهيل تا   ق صيئل تعموايل تةي  د يتع ييو صمالط ع ى    صرل  لال دريو تطصي م  ل
ولدتفمىس يع م صشنس يةتيرد  م ل يا وةود لدعديد يدو لددرلةدم  ولدصآلدوث لدتدا تثصتد  تهييدل 
وتمى يدددددل لةدددددت دلو تدول  لدةيدددددس لدثدددددماا د ويددددد  تدددددا تاييدددددل لديعدددددمرع ولدي دددددمرل د يا دددددم درلةدددددل 

لدددتع و لدتعددمواا صدديو لدتددا تشددمر  لددد  تو  (Zorko, 2009)  د درلةددل 5111صلرشدد ردوىيمدد
  Wikisتدل   ىدددزز د آليدددث Wikisلدط صدددل قدددد تآل دددق صشدددنس ةيدددد يدددو  ددد س لةدددت دلي و ردل  

د لدتعدموود يثدس تع دو لدط صدل يدو صعءد و لددصعضد ولالت دمس يدا لديددرس ةد ونيم يةيوىل يو 
ةدددديمىيسد صيئددددل لدددددتع و لإلدنترواددددا لدتشددددمرنا لددددد  تو   5113نددددذدل تشددددمر  درلةددددل صآليمد دول 

تفوقد  ى د  صيئدل لددتع و لإلدنتروادا لدت  يديدل  لدةيدس لدثدماا د ويد لد مئيل ى د  صعدض تدول  
د نيدم نشدف  اتدمئج تا تاييدل ي دمرل   دلر  لديعرتدل لدش  ديل دددى طد   تناودوةيدم لدتع ديو

 2.0يل لد مئيل ى   تطصي م  لدوي   ىو تمى يل صيئل لدتع و لالدنتروا5113درلةل صلدآل ريد
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تا تاييل لدةولا  لديعرتيل وصعض ي مرل  توظيف م ددى ط   شعصل لددرلةم  لالةتيمىيدل 
 صن يل لدترصيل.

تأةيةًم ى   يم ةصق ولةتامدًل ى   اتمئج لددرلةم  لدةمص لد ولدتا لثصت  ءرور  توظيع 
لدددد  لدنشددع ىدددو ولقددا لةدددت دلو لدط صدددل تدددا لدعي يددل لدتع ييدددلد دىدد  لدآلمةدددل  2.0تدول  لدويدد  
 تا لدعي يل لدتع يييلد وتآلديد تهو لدع صم  لدتا تآلد يو لالةت دلو. 2.0ردول  لدوي  

 ت وتساؤالتها:ـــت الذراســـهشكل

لديدؤتير لدع يدا لدرلصدا ىشدر د ةيعيدل ص يثدس لدعديدد يدو لديدؤتيرل  لاط قًم يو تو ديم 
دوةيم لدتع يو لإلدنترواا وطيوآلم  لدتآلديم  تا لدوطو لدعرصدا لدي ريل دتناودوةيم لدتع يو" تناو 

لديؤتير لدع يا لدثمدث ىشر د ةيعيل لدي ريل دتناودوةيم لدتع يو" "لتةمهم  وقءدميم و  د 5114ص
لديدددددؤتير لدع يدددددا لدةددددداوي لدآلدددددمدي ىشدددددر "تناودوةيدددددم لدتع ددددديو لإلدنتروادددددا و  د 5115يعم دددددر  ص

لدعي يددل تطددوير د ولدتددا تو دد  صءددرور   5112لدعرصددا صوتآلددديم  لدتطددور لدترصددوي تددا لدددوطو 
تشددمرنيل تةددمىد ى دد   نتطصي ددم د لدةيددس لدثددماا د ويدد تطصي ددم  تدول  و ولالةددتفمد  يددو  لدتع يييددل

 .لدتع و لداشط لدتشمرناد ييم ية و تا تطوير دور نس يو لديع و ولديتع و
لدطد   ولديع يديو ردول  ولةتامدًل ى   اتمئج لددرلةم  لدتا نشف  ىو تداا لةت دلو 

 (2011)د ودرلةدددل Crook, Harrison(2010تدددا لدعي يدددل لدتع ييدددلد ندرلةدددل ص 2.0لدويددد  
Sayed د  5112درلةدددددل صةددددد ييمودد و  5112درلةدددددل صلدتميددددددي ددو   5112درلةدددددل صيصدددددرولدد

دتدا صمإلءمتل لد  اتمئج لةتط ع لدرلي لدذي قمو ص  لدصمآلث ى   ىيادل يدو ط صدل ن يدل لدترصيدل ول
ذدل يينو  يمغل وتا ءوغ د 2.0نشف  ىو تصميو تا لةت دلو ىدد يآلدود يو تدول  لدوي  

 يشن ل لددرلةل تا لدتةمؤال  لدتمديل:
تا لدعي يدل لدتع يييدل يدو وة دل اظدر لدطمدد  لديع دو  2.0يم ولقا لةت دلو تدول  لدوي   -1

 صةميعل لد  يو؟.

ل لدتع يييددل يددو وة ددل اظددر لدطمددد  تددا لدعي يدد 2.0يددم يعوقددم  لةددت دلو تدول  لدويدد   -5
 لديع و صةميعل لد  يو؟.

هدددددددددس ت ت دددددددددع لةدددددددددتةمصم  لدطددددددددد   ىيادددددددددل لددرلةدددددددددل آلدددددددددوس ولقدددددددددا لةدددددددددت دلو تدول   -4
تددددددددددا لدعي يددددددددددل لدتع يييددددددددددل صددددددددددم ت ع يتتيددددددددددرل  صلدت  ددددددددددصد لددددددددددددورل   2.0لدويدددددددددد 

 لدتدريصيل تا يةمس لدآلمة  ل دا ؟
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  2.0قدم  لةدت دلو تدول  لدويد  هس ت ت ع لةتةمصم  لدط   ىيال لددرلةدل آلدوس يعو  -3
تددددا لدعي يددددل لدتع يييددددل صددددم ت ع يتتيددددرل  صلدت  ددددصد لددددددورل  لدتدريصيددددل تددددا يةددددمس 

 لدآلمة  ل دا ؟.

 تــــــــذاف الذراســــــأه

 لتحقيق األهداف التالية:الحالية تسعى الدراسة 

  دددل اظدددر تدددا لدعي يدددل لدتع يييدددل يدددو وة 2.0ولقدددا لةدددت دلو تدول  لدويددد   لدتعدددرع ى ددد 
 .لدطمد  لديع و صةميعل لد  يو

   تددا لدعي يددل لدتع يييددل  2.0لدتعددرع ى دد  لديعوقددم  لدتددا تآلددد يددو لةددت دلو تدول  لدويدد
 .يو وة ل اظر لدطمد  لديع و صةميعل لد  يو

  ردول لدتعدددرع ى ددد  لال ت تدددم  لددلددددل  آل دددمئيم تدددا لةدددت دلو لدطددد   ىيادددل لددرلةدددل 
صلدت  دصد لدددورل  لدتدريصيدل  ولدتدا تععدزى ديتتيدرل يييدل تدا لدعي يدل لدتع   2.0لدويد  

 .تا يةمس لدآلمة  ل دا 

  لةددت دلو لدطدد   ىياددل لددرلةددل يعوقددم  لدتعددرع ى دد  لال ت تددم  لددلدددل  آل ددمئيم تددا
صلدت  صد لدددورل  لدتدريصيدل  تععزى ديتتيرل تا لدعي يل لدتع يييل   2.0لدوي   ردول 

 .تا يةمس لدآلمة  ل دا 

 ت:ـــــــت الذراســـــــهويأ

  ي ددييا لدصددرليج لدتدريصيددل اآلددو لآلتيمةددم  لدطدد   تددا توةيدد  لدآلمديددل قددد تةدد و لددرلةددل
 ويو ثو  ىدلد صرليج تدريصيل وتق لآلتيمةمت و. 2.0تييم يتع ق صأدول  لدوي  

   لدتددا يينددو لالةددتفمد   2.0لدويدد   تدول  تنثددرلاتصددم  تىءددمغ هيئددل لدتدددريس  ددد  توةيدد
 .ولدتا يةت دي م لدط صل م تا لدتدريسيا 

  تدا تددريس  2.0لدويد  آلوس لالةتفمد  يدو ت ايدم   صآلوثتوةي  لهتيمو لدصمآلثيو إلةرلغ
 .ي ررل  ىي يل  -لدي ررل  لدي ت فل صي ررل  اظريل

   2.0لدوي  توة  ل آلم  لد رلر اآلو تهو لدع صم  لدتا تآلد يو لةت دلو لدط صل ردول 
 لديامةصل د م. ويو ثو وءا لدآل وس
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 ت:ـــــــذود الذراســــــح

 التزمت الدراسة الحالية بالحدود التالية:
 :لددرلةدل ةييدا ط صدل ن يدل لدترصيدل لديةدة يو تدا ي درر ي ديدل شدي    الحدود البشررية

لدآلمةدد  لالدددا صمإلءددمتل لددد  ط صددل ن يددل لد تددل لدعرصيددلد ونددذدل ط صددل لددددص وو لدعددمو تددا 
ي ددرر ت ايددم  لدتع دديو ولالت ددمس وي ددرر  اتددمج ولةددت دلو لدوةددمئس  لدترصيددل لدددذيو يدرةددوو

   طمد .512لدتع يييلد وص غ ىددهو ص
 :تددا لدف ددس لددرلةددا لروس د عددمو لدةددميعا لددرلةددلتددو تطصيددق تدول   الحرردود الزمنيررة 

 هد1341/1342
  لدتمديددل: يآلددررل  لدويدد   2.0لدويدد  تدول  ى دد  تطصيددق لدتددو  :الموضرروعيةالحرردود

لدشدددددددددددددددددددددددددصنم  لالةتيمىيدددددددددددددددددددددددددل د و  Blogsلديددددددددددددددددددددددددددوام  صد و  Wikisص مرنيللدتشددددددددددددددددددددددددد
 .SocialNetworks)ص

 :تـــــــالذراس أداة

 يدددو . صط صدددل ةميعدددل لد  ددديو وة دددل اظدددريدددو  2.0لدويددد   تدول لةدددت دلو  لةدددتصمال ولقدددا
  ىدلد لدصمآلث .

 :تـــــــت الذراســـــــعين

  ميعدل لد  ديو طص د  ى ددي و طمدد  يدو طدد   ة 512يدو  لددرلةدل لدآلمديددلتنواد  ىيادل
 .ه1342/ 1341لالةتصمال تا لدف س لددرلةا لروس يو لدعمو لدةميعا 

 :تـــــــج الذراســـــهنه

  لددددذي ي دددتص صو دددع يدددم هدددو ندددمئود لتصعددد  هدددذ  لددرلةدددل لديدددا ج لدو دددفا لدتآل ي دددا
 ي  دمد وتفةير د وتآلديد لدظروع ولدع قم  لدتا توةد صيو لدوقمئاد وتاظيو لدصيمادم د وتآل

ولةددددت رلج لةددددتاتمةم  ذل  دالدددددل ويتددددزى صمداةددددصل ديشددددن ل لددرلةددددل لديطروآلددددل د وقددددد 
لةددددتعما  هددددذ  لددرلةددددل ص ددددذل لديددددا ج تددددا تاظدددديو وتآل يددددس لردصيددددم  لدترصويددددل لديرتصطددددل 

  صيوءوع لددرلةل.
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 ت:ـــــــاث الذراســـــهصطلح

  2.0ب ـــــــالوي

تةددددددد و  ةديدددددددد يعتيدددددددد ى ددددددد  دىدددددددو  "ت ةدددددددفل تو  صأاددددددد  5113د221يعرتددددددد  صىزيددددددداد 
لدتول دددددس صددددديو يةدددددت ديا لإلاتراددددد  تدددددا صادددددمغ يةتيعدددددم  لدنتروايدددددل تشدددددمرنيلد وتددددداعنس ت دددددل 

تصرزهدددددددم  2.0لدف ةدددددددفل تدددددددا ىددددددددد يدددددددو لدتطصي دددددددم  لدتدددددددا تآل دددددددق ةددددددديم  و  دددددددمئص لدويددددددد  
د ولدشدددددددددصنم  لالةتيمىيددددددددددل Wikisد ولديآلدددددددددررل  لدتشددددددددددمرنيل Blogsلديددددددددددوام  لإلدنتروايددددددددددل 

Social Network د وي   م  لديولقاRSS ." 
صأاددددد  " لدتطصيدددددق لددددددذي يةدددددت دو شدددددصنل      James,Yowell,2009,11نيدددددم ىرتددددد  ص

لإلاترادد  نصيئددل ويةددي  صمديشددمرنل لدفعمدددل ولدتعددموو ولدتفمىددس صدديو لديةددت دييود ويتييددز صإاشددمغ 
 ويشمرنل لدي مدر لدفنريل ولالةتيمىيل صيو لديةت دييو".

صمادد : صيئددل لدنتروايددل تةددي  د يتع يدديو صمدتشددمرل ولدتول ددس تييددم ويعرتدد  لدصمآلددث  ةرلئيددًم 
  صيا و صمةت دلو يةيوىل يو لالدول  ولدتطصي م  يو لةس صامغ يةتيا لديعرتل. 

  2.0ب ـــــــأدوات الوي

لديدددتع و تددد   لدتدددا تةدددمىد صأا دددم "يةيوىدددل يدددو لردول   Downes, 2005يعرت دددم ص
 يو لرش مص ولد ديم  ولديولرد".ت  صيئل تتنوو يو شصنل  لديشمرنل

تا دم تدول  تينددو لدطمدد  لديع ددو يدو لدتول ددس يدا زي ئدد  ى دد   ةرلئيدم  ويعرت دم لدصمآلددث
لردول  :  وتشددديس ت ددددللدي دددمرى لديعرتددددا و تييدددم يتع دددق صمدييمرةدددم  لدتدريةدددديل دتآلةددديو تدلئ دددو 

 Social)تيمىيددل لدشددصنم  لالةد و  Blogsلديدددوام  صد و  Wikisص يآلددررل  لدويدد  لدتشددمرنيل

Networks). 

 اث: ــــري واألدبيــــار النظــــاإلط

صمدويدددددد  يددددددتو ىددددددرض لردصيددددددم  لدتددددددا لىتيددددددد ى ي ددددددم لدصمآلددددددث تييددددددم يتع ددددددق  تييددددددم ي ددددددا
يدددددددددو آليدددددددددث  2.0 لدويددددددددد يدددددددددو آليدددددددددث لدتعريدددددددددع ولد  دددددددددمئص صمإلءدددددددددمتل  دددددددددد  تدول   2.0

 لدتعريع ولرهييل لدترصويل.
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 2.0ويب ـــــأوالً: ال

يينددددو ذنددددر صعءددددًم يا ددددم ويددددو ثددددو  2.0يددددو ل رلغ آلددددوس يف ددددوو لدويدددد   هاددددمل لدنثيددددر
يةيوىددل يددو لدت ايددم  لدةديددد  صأادد  "  2.0لدويدد  لةددت  ص ا ددمط لالتفددمق صيا ددمد آليددث يععددرع 

 . 5112صلد ثعياد "اترا لإل – ولدتطصي م  لدشصنيل لدتا تد   د  تتيير ة ول لدشصنل لدعمدييل
د يةدددي  1.0اظدددمو يعيدددس صشدددنس يتنميدددس يدددا ويددد     صأاددد 5115نيدددم تعرتددد  صلدةددد يلد

صمالت ددمس ولدتفمىددس صدديو لديةددت دييو صطري ددل تعمدددلد يةددت ديم تدول  ت ايددل آلديثددل تةددمىد ى دد  
اشر لدي فم  ولرتنمر صطري ل ة  لد وصذدل ينوو لديةت ديوو يشترنوو تا صامغ لديوقدا وديةدول 

 يةت دييو د  ت ط.
ةديدددد يعتيدددد ى ددد  دىدددو لدتول دددس صددديو يةدددت ديا  ت ةدددفل تو تةددد و نيدددم يععدددرع صأاددد  "

لإلاترادد  تددا صاددمغ يةتيعددم  لدنتروايددل تشددمرنيلد وتدداعنس ت ددل لدف ةددفل تددا ىدددد يددو لدتطصي ددم  
د ولديآلدددررل  Blogsتصرزهدددم لديددددوام  لإلدنتروايدددل  2.0لدتدددا تآل دددق ةددديم  و  دددمئص لدويددد  

 "RSS  دددم  لديولقدددا د وي Social Networkد ولدشدددصنم  لالةتيمىيدددل Wikisلدتشدددمرنيل 
  5113د221صىزياد

منننن  نننرل العنننري السنننابق يمدنننن ل باحنننث تحديننند اهنننم ال  نننا   التننن  ي نننتمل 
 : 2.0ع يها الويب 

 صيدددددم يةددددد و تدددددا صادددددمغ  ديةدددددت ديا لإلاتراددددد  صيئدددددل تةدددددي  صإينمايدددددل لدتفمىدددددس ولديشدددددمرنل
 .لديةتيعم  لالدنتروايل

  صةدد ودل ويةددر يددو  دد س لديوقددا د يةددت دييو صاشددر ي فددمت و وتتنددمرهو ى دد   صيئددل تةددي
 تدول  ت ايل آلديثل.

  صيئددل ىيددس د يددو  دد س صطري ددل تعمدددل ولدتول ددساظددمو يينددو لديةددت دييو يددو لالت ددمس
 يتنمي ل.

 د 5115 د صلداةددددددددمرد5113وتددددددددا ذل  لدةدددددددديمق ت ددددددددد لشددددددددمر نددددددددس يددددددددو صلدآل ددددددددريد
 تييم ي ا: 2.0  لد  تهو   مئص لدوي  5115صة يلد
  صإدرلج تي يآلتوى يرغ  تا اشر   يعةي  د وآليث  را يةت ديا لإلاتلدث ل تا. 
 لديآلتوى.تا صامغ وتطوير  يةت ديا لإلاترا  يشمرنل 

  صيئل تطوير يتنمي ل يتو لدترنيز تي م ى   لديآلتوى و لدصيمام    2.0لدوي 
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  ينمايددددددددل اشددددددددر لدفنددددددددر  تو لد ديددددددددل  ددددددددمرج اطددددددددمق لديوقددددددددا لىتيددددددددمدًل ى دددددددد  ت ايددددددددم  
 . RSS, Ajaxيثس  

ولدويد   1.0ر صمدذنر تو هادمل ل ت تدم  ةوهريدل صديو   دمئص ندس يدو لدويد  ولدةدي
   تييم ي ا:5115د3 دصلدة يلد5112د51ي    م نس يو صلدآل فمويد 2.0

قصماًل يو لديتع ييو ىا دم تدا لدويد   2.0تعتصر لدوي   -1 آليدث تةدي   .1.0تنثر لت ماًل ول 
شددصنل لت ددمس لةتيمىيددل ذل   تددا صاددمغ ييددم يةدد و يةددت دوى قددل صدديو تنثددر يددو  صتنددويو

 .لهتيميم  وي مد  يشترنل

صدلغ ل رلغ ييم يةي   2.0لدوي  تيا   -5 تا تدلغ  صمالاديمج د يتع ييولدفر ل د يشمرنل ول 
لديآلتددوىد   ينمايدل  ءددمتلددد   نيددم تتدي يةدمهيمت د وصيمامتدد د  يددو  د س ىددرض لراشدطل

تددا تعتصددر لديةددت دو يةددرد لد 1.0د ى دد  ىنددس يددم تةددي  صدد  لدويدد  وتعدي دد د ويرلةعتدد 
 قمرئ ال يةي  د  صإصدلغ لدرتي. 

لدتددا تعتيددد  2.0صعندس لدويدد   HTML ى دد  دتددلوتدولت دم  .1.0ت ددف  لدويدد   يعتيدد -4
 .لرنثر ت ديًم وةرىل XML ى  

 صيةرد ا ر لدو وس  د  تي  فآلل دل س لديوقا   ينمايل د يةت دييو  2.0لدوي   تتي  -3
 .صشنس دلئو تةي  صمدو وس لد  لد فآلم  لدةمص لال  لدتا .1.0ولآلد  صعنس لدوي  

لرقدوى ولرتءدس دياميينيدل  AJAX ى   صريةيم  تةمنس  2.0تطصي م  لدوي   تعتيد -2
 1.0لديةت ديل تا لدوي   J2EE يو صريةيم 

 2.0 ثانياً: أدوات/ تطبيقات الويب

ثل تا ت ديو لدتطصي م  لدآلديها  2.0  لد  تو تطصي م  لدوي  5113يشير صلدآل ريد 
تآليدس افدس   مئ د د  آليدث  2.0لدتدا ظ در  صعدد ظ دور ي دط   لدويد  و  ديم  لإلاترا  

 .تظ ر  ةصس ةديد  د تول س صيو يةت ديا لإلاترا  نيم لا م
ةيددددس ةديددددد يددددو تدول  صيثمصددددل  2.0تطصي ددددم  لدويدددد  تو   5112لدآل فددددمويدصنيددددم يددددرى 

يددو  د يةددت دو يةددمآلل لنصددر دلو تتددي  و ددديم  لدويدد  تعتيددد ى دد  ولة ددم  تفمىددس ةدد  ل لالةددت
دلر  يآلتوى تفمى ا تا  طدمر لةتيدمىا يآلدمتظ ى د  وةدود  لدتفمىس ولدتشمرل ولدتعموو تا صامغ ول 

 .ى قم   اةمايل صيو لديةت دييو
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صامًغ ى ي  ظ ر لدعديد يو لدتطصي م  لدتناودوةيل لدتا تعتيد تا   مئ  م ى   لدوي  
  (Light,11,2010 د 5112لدآل فددددمويدص ةدددددوس لدتددددمدا:ولدتددددا يينددددو لةيمد ددددم تددددا لد 2.0

  Crook, Harrison,10,2010ص
 مثال التعريف 2.0تطبيقات الويب  م

 Blogsالمدونات  2

 علر  االنترنرتصرححات خاصرة  إنشاءموقع يتيح للمستخدم 
شركل  فريمجموعرة مرن التردوينات  كتابةمن خاللها  يستطيع

اشرررركال او أي شرررركل مررررن  نصررررو  أو صررررور أو فيررررديو
 . المعلومات

http://www.bl

ogger.com 

 Wikis المحرر التشاركي 2
ويتميررز محتويررات المواقررع عبررر اةنترنررت  هررو نظررام ةدار 

فررري الموقرررع   صرررححاتألي مسرررتخدم تعرررديل  بأنرررس يسرررمح
 ويستعمل هذا النظام في المواقع التي تتطلب عمل جماعي

http://ar.Wikis

pedia.org  

8 
الترررررررررررررررردوين المصررررررررررررررررغر 

Microblogging 

 تعليقراتموقع يقدم خدمة تردوين تسرمح لمسرتخدميس بارسرال 
حرف للرسرالة الواحرد    280عن أي موضوع بحد أقص  

 برامج المحادثة الحورية.  من خاللوذلك 

http://www,T

witter.com 

8 
 الشبكات االجتماعية

 Social Networks 
 ومراتالمعل مشراركةموقع اجتماعي يساعد المستخدمين فري 

  .األعضاء  وأخبار صور ويسمح بنشرواألخبار 

htpp://www.fa

cebook.com  

8 
 مشاركة الحيديو

 Video Sharing 
موقرع لتجميرع مقراطع الحيرديو التري يضرعها المسررتخدمين  هرو

 عل  ماليين المقاطع في المجاالت المختلحة  ويشتملبأنحسهم 

htpp://www,y

outube.com  

8 
 مشاركة الصور

 Photo Sharing 
يتريح وضرع الصرور وتبادلهرا برين  لتجميع الصرورموقع  هو

 .المستخدمين

http://www.fli

ckr.com  

7 

البيئرررررررررررررات االجتماعيرررررررررررررة 
 Socialاالفتراضرررررررية 

Virtual Environments 

افتراضرري ثالثررري األبعرراد يحررراكي المجتمررع التقليررردي  موقررع
ويسررتطيع المسررتخدم مرررن خاللررس ممارسرررة تجررارب تحررراكي 

  .ع الواق

http://www.se

condlife.com  

8 
 مشاركة العروض التقديمية
Presentation Sharing 

فرري إنترراج ونشررر  زمالئررسيترريح للمسررتخدم مشرراركة   موقررع
 عروض تقديمية 

http://www.sli

de.com 

9 

 أدوات المؤتمرات المرئية
 Video and 

Conferencing Tools 

 والمشراركةرئيرة عقد مؤتمرات مللمستخدمين ب أدوات تسمح
 في النقاش وعرض وجهات النظر 

http://www.sk

ype.com 

20 
المحضرررررررررالت االجتماعيرررررررررة 

Social bookmarking 
تخزين الروابط وترتيبها ومشاركاتها  موقع يسمح للمستخدم

 بين عدد كبير من المستخدمين 

http://deliciou

s.com  

22 
 Webأدوات البر  المباشرر 

Casting 

  لهرا موقرع خرا  أو تردمج ضرمن مواقرع يمكن أن يخص
الويب المتنوعة  وتستخدم هذه الخدمة لبر  بعرض الوسرائط 

 .تبعاً لطلب واحتياجات المستخدم

Webcasting 

22 
أدوات قرررارأل األخبرررار ا لررري 

RSS 

هي أحرد الخردمات التري تتراد بعديرد مرن المواقرع ولري  مرن 
دات خالل موقع واحد وتتيح إحاطة المستخدم برخخر المسرتج

 .واةضافات التي تحد  بالموقع 

خدمررة عامررة بكثيررر 
 من المواقع

 وفيما ي   يتم عري التطبيقات الت  است دمت ف  الدراسة الحالية:
 (Wikis) محررات الويب التشاركية

يآلدددررل  لدويددد  لدتشدددمرنيل  ى ددد  لو (Darwish,2011)يدددا   5111صآلصيشددداد تتفدددق
تعتيدددد ى ددد  اظدددمو لدددداص لدتشدددعيصا دت دددزيو وتعدددديس  قمص دددل د توةدددا وهددداقمىدددد  صيمادددم  صيثمصدددل 

صيو زولرهم وتصمدس وة م  لداظر لدي ت فل ييم يثرى  صرل   لديعرتاتةي  صمدتصمدس لديع ويم د و 
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ت ددا صريةيددم  آلددر   يآلتولهددم دلئددو لدتةدددد صشددنس ةددريا يددت غو يددا لدتناودوةيددم  زولرهددمد نيددم تو
 لديشترل. لدةيمىادتع و د وتعد تطصي م هميم ديف وو ليفتوآلل لدي در

 تعتصدددرتو يآلدددررل  لدويددد  لدتشدددمرنيل  ((Eecke, Truyens,56,2010توءددد   نيدددم
يةددددمآلل رقييددددل يددددتو وءددددع م ى دددد  يددددزود يوقددددا صآليددددث يةددددي  صمديشددددمرنل ولدتفمىددددس تدددد   درلج 

 لديع ويم .
آليث د Wikisيينو ري ش ص تو يعدس تا يآلتويم    لا  5112د2ويرى صىيمشلد

 ءمتل وآلدذع  د يةت دييو  ينمايل Wikisنيم تةي  ير صةيطل دتاةيق لداص تول لا م تةت دو
 . فآلم لدى   ت ييو رولصط صيو  Wikisنيم تشةا  وتعديس وتتيير صعض لديآلتويم  

تيثددس تهييددل دندس يددو لديع ددو ولديددتع و ديددم تتييددز  Wikisتو    5113صىزيدداد نيدم يددرى
 صمإلءدددمتل لدددد  تاييدددلاييدددل لدشدددعور صمديةدددئوديلد تةددد و تدددا ت ت دددايدددو لدفولئدددد لدتع يييدددلد  صدددمدنثير

ي دمرل  لدتفنيددر لدامقددد وتطددوير لدي دمرل  لدي ت فددل لديرتصطدل صددمد رلغ  ولدنتمصدل ولدف ددو د يع ويددم د 
ي دمرل  لدتعصيدر ولدتول دسد نيدم تتدي  يآلدررل  لدويد  لدتشدمرنيل  نيم تةمىد لديدتع و ى د  تطدوير

ييددم يةدد و تددا دىددو وتاييددل لدي ددمرل  لدش  دديل ولدي ايددل د يع ددو لدتول ددس لدفعددمس يددا لديتع يدديو 
 د يع و.

يعًم صمالىتيمد  لديترلصطليةيوىل يو  فآلم  لدوي   Wikis تأةيةًم ى   يم ةصق تإو
د طدد ع  لدي ددملدددد وس  ددد   د يةددت دوى دد  و دد   لددداص لدفددمئق وقمىددد  صيماددم  صآليددث يينددو 

نيدم تعتصدر د يتتيدر صشدنس دلئدو Wikisيآلتدوى وصمدتدمدا تدإو د ولدتعديس تو  ءمتل يوءدوع ةديدد
  ىصدر لإلاتراد Wikisيو تنثر لدتطصي م  لاتشمرًل ى   اظمو  Wikispedia يوةوىل وينصيديم

يينادد  لددد وس  دد  لديوةدوىل آليددث  يةدت دووهدا ىصدمر  ىدو يوةدوىل يددتو تآلريرهدم يدو قصدس تي 
 .يوءوىمت م ى  ولديشمرنل  لدتعديس يينا 

 د 5115 دصلدفدددددددددمرد5112 د صلد ثعيددددددددداد5112دآل فدددددددددمويدوقدددددددددد لشدددددددددمر ندددددددددس يدددددددددو صل
 :د يا مWikisلدتا تتةو ص م لد  مئص    د  5113صىزياد

   تةدديWikis تددمديتع يوو يعي دددوو يعدددًم يددو تةدددس تطدددوير لديعرتدددل  صمديشدددمرنل ولدتعدددموو
 .لديشترنل
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   تةدديWikis  يددو  دد س تصددمدس لردولر صدديو لديتع يدديو تأآليماددًم هددو لدتع دديو طددرق صتاددوع
 صددرلغ وتآليماددًم يصتدددئيود ونددس ذدددل وهددو يعي ددوو يعددًم ى دد  قدددو لديةددمول  تددا  طددمر يددو 

 .لدتعموو وديس لديامتةل

   تةيWikis  يصمشر.اتمئج لراشطل ولدي مو لدتا ي وو ص م صشنس  رؤيلد يتع و 

  تتييددددزWikis ينمايددددل لدرةددددوع لدي ددددمةدددد ودل تآلريرهددددم ص ى دددد  يددددو  دددد س تي يت ددددف   ول 
  لالاترا .

د وتةد و تدا صادمغ يةتيدا لديعرتدلد لددتع و لدتعدمواا تددىو Wikisةًم ى د  ذددل تدإو تأةي
  تةي  د يةت دييو  ينمايل لدتعصير ىو  رلئ و ولتةمهمت و.  نيم لا م

 (Blogs) اتــــدونــــمـال

تي ةدددةس لدشدددصنل تو نتدددم  لدشدددصنل  web log يدددو ن يدددل لديدوادددل تدددا ت ددد  م يشدددت ل
آليددث تعيددس يددو  دد س اظددمو إلدلر  لديآلتددوى وتهددو يددم يييددز  2.0  وتعتصددر  آلدددى تطصي ددم  لدويدد

لديدددوام  ىددو غيرهددم يددو  ددفآلم  لدويدد  لدت  يديددل لر ددرى تا ددم تةددي  د يةددت دييو صمديشددمرنل 
ايم د رد ولدتع يق ى ي م. صيا ورد    .5112ولدتفمى يل د ت ا دية  ت ط إلءمتل لديع ويم  ول 

يدو  Blogs   تو لديددوام 5113صلدرآلي دادد  .(Alhayek, 2007, 24)نيم يرى نس 
. وذدددل صةددص  2.0ى دد  لديةددت دييو تددا لدويدد   لديتيرنددز تشدد ر لدشددصنم  ولديولقددا لالةتيمىيددل 

ش رت م وةرىل لاتشمرهمد صمإلءمتل لد  تييزهم صمدتفمى يلد ولدو وس لديصمشر يو قصس لديةتفيديو 
ديةدتفيديو يا دمد وذددل ص دور  تنثدر تعمديدل  دي مد وتشنيس لدتةيعم  لإلدنتروايدل صديو يآلرري دم ول

يو غيرهم يو وةدمئس لالت دمس لر درىد وييدم يةعدس لديددوام  ي ت فدل ىدو لديولقدا لر درى تدا 
لدوي  هو لةت دلي م  دو    لالاترا  لددلئيدلد ولدتدا تيندو لديةدت دييو يدو لدرةدوع صةد ودل  

تو تءدديع  ديدد   لث يآلتددوى لدتدويادد ددد  لدتدددويام  تددا لديدواددل تددا تي وقدد . آلتدد  ودددو تددو تآلدددي
 .تع ي م  لدزولرد تإو و  ت  لددلئيل ال تتتير

 فآلم  وي  قد ت ت ر ى   ش ص   لو لديدوام  صيثمصل 5112ويءيع صلديا رلويد
رةوو يتآلرنل  –ا وص  –ولآلد تو تنوو ةيمىيلد وتةي  صاشر يآلتوى يعيو يتءيو صتيديو 

 يآلدددد زياددا ويينددو اشددرهم د ةييددا تو ديةيوىددل  و دد   ديولقددا  هددذل لديآلتددوى تددا ترتيدد  –
 لدتع يق ى ي م.  د يت ف ويتمح 
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أن  ( ع ننننننننى9002(   )مبننننننننروك  9002وقنننننننند ات ننننننننق دننننننننل مننننننننن )ال  عمنننننننن   
 :  ا   المدونات ه 

  رولصدددط تمئ دددلد ويتمآلدددل  تويآلتدددوى يددداظو نيددددل س يةدددت  ل يشدددتيس ندددس يا دددم ى ددد  ادددص
   لرقدو  .ص يو لرآلدث  د تامزداةييعًم تا ترتي  زياا 

  تددأريز زياددا دنددس يددد سد صآليددث يعددرع لديةددتفيد يتدد  تددو تدددويو هددذل لديددد س صمدتآلديدددد
 وهذل لدتمريز يتو صمديوو ولدش ر ولدةالد وتآليماًم صمدةمىل ولددقي ل.

  ةدددةس ترشددديفا دةييدددا لديددددل س لدةدددمص لد صآليدددث ييندددو لدو دددوس  دي دددم صةددد ودل يدددو قصدددس
  لديةت دييو.

 .Social Networks)الشبكات االجتماعية 

لديولقدددا لدتدددا تتدددي  لدتول دددس صددديو لرتدددرلد تدددا  ى ددد  تا دددم  5115د122صلدفدددمرديعرت دددم 
يةتيدددا لتترلءدددا صآليدددث تةيع دددو لهتيميدددم  وي دددمد  يشدددترنلد وتعتيدددد صمددرةدددل لروددددا ى ددد  
 يةت ديي م تا تتذيت م وتشت ي مد وتتاوع ت ل لدشصنم  آلة  لرهدلع لدتا تاشئ  يو تة  م.

ىصددمر   Social Networkingلدشددصنم  لالةتيمىيددل  تو  5112د2لد ثعيددادوتددرى ص
يةيوىل يو لديولقا ى   شصنل لإلاترا  ظ ر  يا لدةيس لدثماا د وي  تو يدم يعدرع صمةدو  ىو

تتي  لدتول س صيو لرترلد تا صيئل يةتيا لتترلءا يةيع و آلة  يةيوىم  لهتيمو  2.0لدوي  
   يدرةل. شرنل. . . دزصص د. ةميعل . تو شصنم  لاتيمغ

لدشددصنم  لالةتيمىيدل هددا يةيوىددل يدو لديولقددا ى دد  شدصنل لالاترادد  تتددي  وصمدتدمدا تددإو 
د وتةيع و آلة  لالهتيميدم د ويدتو ذددل يدو  د س لتترلءيلتا صيئل  لديةت دييولدتول س صيو 

يو. ى دد  لدي فددم  لدش  دديل د  ددر  لالطدد ع ددديم  لدتول ددس لديصمشددر يثددس  رةددمس لدرةددمئس تو 
  Ellison,2007ص

: لدشدصنم  لالةتيمىيدل   Social Networkingويوةد اوىمو يو لدشصنم  لالةتيمىيل
ي تو تترلدهم صمدصآلث ولدتعرع  د  تش مص ةدد ويعمرع ةديدد د صتدض لداظدر  وها لدتا لدعميل

 يو لدشصنم  لالةتيمىيل ها تيم لداوع لدثماا. Facebook, MySpaceىو لهتيميمت ود يثس: 
لالهتيميددم د يثددس شددصنل  د ددو افددسلد م ددل لدتددا يصآلددث تترلدهددم ىددو تشدد مص   ددريو  دشددصنم ل

Flickr  وLinkedIn 
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 ت:ـــــــــاث السابقـــــــــالذراس

 (2028دراسة )حميد 

 آلةددل صةميعددل لدتددريس هيئددل تىءدمغ لةدت دلو ولقدداهددت  لددرلةددل لدد  لدنشددع ىدو 
لددد  تآلديددد لديشددن   لدتددا تآلددوس دوو لةددت دلو صمإلءددمتل  لدتع دديو تددا 2.0 لدويدد  دتطصي ددم 

تدا لدتع ديو لدةدميعاد آليدث لةدت دو لدصمآلدث لديدا ج  2.0تىءمغ هيئل لدتدريس دتطصي م  لدوي  
لدو دفا لدتآل ي ددا ونماد  تدل  لددرلةددل ىصددمر  ىدو لةددتصمال وطصدق لدصآلددث ى دد  ىيادل يددو تىءددمغ 

ل تو شدددصنل لدتول دددس لالةتيدددمىا  تدددرد  ويدددو لظ دددر  اتدددمئج لددرلةددد 31هيئدددل لدتددددريس قولي دددم ص
Facebook  لآلت   لدترتيد  لالوس يدو آليدث لالةدت دلو يدو وة دل اظدر تىءدمغ هيئدل لدتددريس

  لدترتي  لدثمااد ثو يشمرنل لدوةمئط لالةتيمىيل تا Blogsصيايم لآلت   لديدوام  لالدنتروايل ص
تهددو لديشددن   لدتددا تعيددق   تددا لدترتيدد  لدرلصددا د ونددمو يددو Wikisلدترتيدد  لدثمدددث ثددو لدددوينا ص

يو وة ل اظدر تىءدمغ هيئدل لدتددريس ىددو تدوتر  ديدل  لدتع يو تا 2.0 لدوي  لةت دلو تطصي م 
لالاترا  تا لديرتصل لالود  ي ي م تدا لديرتصدل لدثمايدل ق دل تة دز  لدآلمةد  ل ددا ولديعميدس صمدن يدلد 

 مةصل رىءمغ هيئل لدتدريس.ثو ةمغ تا لديرتصل لدثمدثل ءعع وةود صرليج ودورل  تدريصيل يا

 (2009دراسة )العيسائي والحضرمي 

يدددو قصدددس ت  دددمئا   2.0لددرلةدددل  دددد  يعرتدددل ولقدددا لةدددت دلو تطصي دددم  لدويددد  هددددت 
ولالافةدددددمر  لديع ويدددددم  صمدينتصدددددم  لرنمديييدددددل صةميعدددددل لدةددددد طمو قدددددمصوس تدددددا ى دددددر لدرقيادددددل

لةددت دليًم يددو قصددس ت  ددمئا  2.0 لدويدد  تطصي ددم  ددد  ر ددد تنثددر تاددولع صمإلءددمتل .ديع ويددمتا
تاموددد  لددرلةددل تاولىددًم آليددث  .لدتددا تددولة  و تددا يةددمس لةددت دلي م وتهددو لد ددعوصم لديع ويددم د 
يثس ص ديل لدي  ص لدولتاد ولديدوام د ولدشصنم  لالةتيمىيلد  2.0 لدوي  تطصي م ي ت فل يو 

د لةدتصمالى د     لددرلةدللىتيددودةيدا لدصيمادم   ولدتأديع لدآلرد وو ع لديآلتوىد ولدصودنمة  
توزيع ددم ى دد  ىياددل ىشددولئيل يددو ت  ددمئا لديع ويددم  تددا ي ت ددع لدينتصددم  لرنمديييددل تددا تددو 

تو لدعدد لالنصدر يدو ىيادل لددرلةدل  :يو تهي ملدةميعل وقد تو    لددرلةل  د  ىدد يو لداتمئج 
 ص –  RSS تا ديدددل لدي  دددص لدددددوليةدددت ديوو صشدددنس دلئدددو لدتطصي ددددم  لدتمديدددل ى ددد  لدترتيدددد  ص

نيددم  د لدتددأديع لدآلددر  صاةددصل ق ي ددللدشددصنم  لالةتيمىيددلصيايددم ةددمغ لةددت دلو نددس يددو ص  لديدددوام 
و ددددع تصددددًل نددددس يددددو صتوءدددآل  لداتددددمئج تو ىددددددًل نصيددددرًل يدددو ت  ددددمئا لديع ويددددم  ال يةددددت دو 

تيددم ىددو لهددو لديعوقددم  لدتددا تآلددوس دوو لةددت دلي و دتطصي ددم  لدويدد    لدصودنمةدد و  دلديآلتددوى 
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 2.0لدويد  اةد تو لدتمدصيل يو ت  مئا لديع ويم  يعد ا دص تدددل لديولقدا لدعرصيدل ديولقدا  2.0
 .لدعرصيل ىمئق نصير

 (2028دراسة )مبروك 

تدددا لدتددددريس يدددو قصدددس  2.0لدويددد   دددد  تآلديدددد ولقدددا لةدددت دلو تطصي دددم   لددرلةدددل  هددددت
تآلديددد لديشددن   لديرتصطددل تىءددمغ هيئددل لدتدددريس ولدطمدصددم  ص ةددو لالقت ددمد لديازدددا لدترصددويد و 

تددا لدتدددريس يددو قصددس تىءددمغ هيئددل لدتدددريسد يددا وءددا ت ددور  2.0لدويدد  صمةددت دلو تطصي ددم  
د طمدصددددم  ص ةددددو لالقت ددددمد لديازدددددا لدترصددددويد  لدتدددددريستددددا  2.0لدويدددد  ي تددددرح دتوظيددددع تدول  

تددريس يدو قصدس تىءدمغ هيئدل لد 5وتنوا  تدول  لدصآلث يو صلةدتصيمو لةدت دلو تطصي دم  لدويد  
اظدددر  ليدددو وة ددد 5لةدددتصيمو ولقدددا لةدددت دلو تطصي دددم  لدويددد   -ص ةدددو لالقت دددمد لديازددددا لدترصدددوي

ىدو لا فدمض  لددرلةدلطمدصدل  وتةدفر  اتدمئج  43ص ىددد لدطمدصدم  ىيادل لددرلةدللدطمدصم  د وص دغ 
لةددت دلو تىءددمغ هيئددل لدتدددريس د يدددوام  لإلدنتروايددل لدتع يييددلد وىدددو لالةددتفمد  يددو تطصي ددم  

 . 2.0دوي  ل

 (2028دراسة )الغامدي  

هدددددت  لددرلةددددل  ددددد  لدتعددددرع ى دددد  يدددددى لةددددت دلو يع يددددم  لديددددولد لددرلةدددديل صمديرآل ددددل 
لديتوةدددطل تدددا يددددلرس لدتع ددديو لاله دددا شددديمس لدريدددمض ردول  لدةيدددس لدثدددمااد نيدددم هددددت   دددد  

لديتوةددطل تددا لدتعددرع ى دد  لديعوقددم  لدتددا تآلددد يددو لةددت دلو يع يددم  لديددولد لددرلةدديل صمديرآل ددل 
تددروق هاددمل يدددلرس لدتع دديو لاله ددا شدديمس لدريددمض ردول  لدةيددس لدثددمااد ويعرتددل تييددم  ذل نددمو 

دلدددددل  آل ددددمئيم تددددا لةددددت دلو يع يددددم  لديرآل ددددل لديتوةددددطل ردول  لدةيددددس لدثددددماا ولدتددددا تعددددزى 
 ج ديتتيدددرل : صلدت  دددصد ولد صدددر  لدتدريةددديلد ىددددد لدددددورل  لدتدريصيدددل . لىتيدددد  لددرلةدددل لديدددا

  يع يدل يدو يع يدم  لديرآل دل لديتوةدطل د تع ديو 01لدو فا لديةآلا. وتءيا  ىيادل لددرلةدل ص
لره ا شيمس لدريمض. وقد تو ةيا لدصيمام  ىو طريق لالةتصمال. تو    لددرلةل  د  ىدد يو 
 لداتمئج ويو لهي م لةدت دلو لديع يدم  ردول  لدويد  يدو لدةيدس لدثدماا تدا تع ديو لديدولد لددرلةديل
تا لديرآل ل لديتوةطل ت ا تا يةتوى صامدرًل  وتعتصر لدوينيصيديم يو تنثر تدول  لدوي  لةت دليًم 
وتوةدددد ىولئدددق تناودوةيدددل ولةتيمىيدددل ولدلريدددل تآلدددوس دوو لةدددت دلو لدويددد د و   دددل لد دددوس تو 
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لديع يددم  تددا لديدرةددل لديددذنور  ال تةددت دو تدول  لدويدد  تددا تدددريس لديددولد صشددنس نددمع اتيةددل 
 وليس ي ت فل.دع

 (2028دراسة )سليمان 

 2.0 لدويد  ردول  ولدتع ييدا لدش  دا لالةدت دلو ولقدا ى د  لدتعدرع  د  لددرلةل هدت 

قةو ى وو لدآلمة  صةميعل صيشلد ولةت دي  لددرلةل لديا ج لدو فا لدتآل ي ا آليث  ط   ددى
 دلو لدش  دداد ىصددمر   يوزىددل ى دد  يآلددوريو هيددم صلالةددت 31تددو ت ددييو لةددتصمال تنوادد  يددو ص

طمددد   آليددث لظ دددر  اتددمئج لددرلةدددل تو  22لالةددت دلو لدتع ييددا  وتنواددد  ىياددل لددرلةددل يدددو ص
نما  تا لديةتوى لديتوةط ولدءعيع  2.0لةت دلو لدط   لدش  ا ولدتع ييا ردول  لدوي  

  تى ددد  لةدددت دلو ى ددد  لديةدددتوى لدش  دددا ولدتع ييدددا دعيادددل WhatsAppنيدددم ةدددمغ لةدددت دلو ص
 .لددرلةل

 Chiang,Liu, Chen,Shih (2011)دراسة 

 2.0هددددت  لددرلةدددل  دددد  لدنشدددع ىدددو لةدددت دليم  ط صدددل ةميعدددل تدددميولو ردول  لدويددد  
 ى دد  ولدشدصنم  لالةتيمىيددل تددا لدعي يددل لدتع يييددل صمإلءددمتل لدد  لدنشددع ىددو تددأثير ت ددل لالدول 

 2.0تدول  لدويدد   تو لداتددمئج وتظ ددر . طمددد   522د آليددث شددي   ىياددل لددرلةددل ص ةدد ونيمت و
 ولدتت د  لدي دمو إلاةدمز ولددتع و د تعموو لدط   دتآلفيز  مدآلل وةي ل ولدشصنم  لالةتيمىيل ها

 ندددأدل  وتطدددور تعدددزز تو تةدددتآلق لالةتيمىيدددل لدشدددصنم  صدددأو لددرلةدددل وتو ددد . لدتآلدددديم  ى ددد 
 يينو لةت دلي م دل س لدةميعل. تع يييل

 An,Y., Ballard,G. & Williams,K. (2011)دراسة 

 ت ايدم  صمةدت دلو لدتددريس تا لدييمرةم  تتءس لةتنشمع هو لددرلةل هذ  يو لدترض
 هدذ  تدا لديشدمرنيو ىددد وندمو. 2.0 وي  صمةت دلو لديرتصطل ولديعوقم  نذدل لدفولئد 2.0 وي 

آليددث نشددف  . 2.0 ويدد  ت ايددم  يددا لدتدددريس تددا نصيددر   صددر  ةميعيددم ددددي و يدددرصم 13 لددرلةددل
لدتدددريس تشدديس تاييددل ي ددمرل   تددا 2.0 ويدد  ت ايددم  الةددت دلو لدرئيةدديل لدفولئددد تو لددرلةددل  ددد 

صيايدم نشدف  لددرلةدل  ولديروادلد لالةدت دلو وةد ودل لديعرتدلد وزيدمد  ولدتعدموود ولالت دمس لدتفمىس
 ها لديشمنس لدتناودوةيل لديتع  ل صمالةت دلو. 2.0تو يو تهو ى صم  لةت دلو تدول  لدوي  
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 Sayed (2011)دراسة 

 2.0 لدوي  دت ايم   تس تا ةميعل لديع ييو لةت دليم   د  لدنشع ىو لددرلةل هدت 
آليدث . ولدنييدل لداوىيدل لدصيمادم  يدديج لرةدمدي  ي دت ط ت ديييمً  لددرلةل ولةت دي . لدتع يو تا

 لتةاصيد ن تدل لإلاة يزيدل لد تدل يع يدا يو يدرةم وىشروو ةصعل طص   لةتصمال ى   ىيال قولي م
 و ذنددور 10ص وىشددروو وتةددعل لدشدديمديلد لدآلدددود ةميعددل يعي ددوو تددا د  اددمث 14 و ذنددور 13ص

 لد تدل يدو طمدصدم وىشدريو ةدتل يدا ي دمص    ةدرلغ نيم تو صي رد تةيوط ةميعل تا د  امث 15
 تةاصيدل ن تدل لإلاة يزيل لد تل يع يا يو وتةعل لدةميعتيو ن  يو   تسص تةاصيل ن تل لإلاة يزيل

  تدس تدا ةميعدل لديع يديو لداتدمئج تو لةدت دلو ونشدف . لديتيدميز لدتع يو تافيذ نيفيل دتآلديد   تسص
 د ددذ  ةددام لر ددتر لديع يدديو لةددت دلو ودنددو. يتولءددعل لدتع دديو تددا 2.0 لدويدد  دت ايددم  ىيويددم

دت ايددم  لدويدد   لدي دريل لدةميعددل يع يددو يةدت دو د نيددم ذددل يددو صنثيددر تى د  هددو لدتناودوةيدم 
 ورلغ لدآل ي يدل لرةدصم  تآلدد صآلوث  ةرلغ لدتو يم  وشي  . لدةعودييو اظرلئ و يو ثرتن 2.0

 .تةاصيل ن تل لإلاة يزيل لد تل تدريس تا 2.0 لدوي  ت ايم  لةت دلو ىو لديع ييو ليتامع

 Ali (2014)دراسة 

  Blogs, Wikis, RSSص 2.0هددت  لددرلةدل لدد  لدنشدع ىدو لةدت دلو تدول  لدويد  
ديت   دديو صمدينتصددل لالنمديييددل صةميعددل لدنويدد د آليددث تددو  ىدددلد لةددتصمال ينواددل يددو يددو قصددس ل

ولديآلدور  2.0)ىصمر   ي ةيل ى   يآلوريو شيس لديآلدور لالوس ص لةدت دلو تدول  لدويد   114ص
لدثماا صتآلدديم  وى صدم  لالةدت دلو  وقدد نشدف  لداتدمئج تو لنثدر لردول  لديةدت ديل يدو وة دل 

  صيايددددم لشددددمرول لددددد  ىدددددو RSS  صيايددددم لرقددددس لةددددت دليًم هددددو صBlogsهددددو صاظددددر تتددددرلد لدعياددددل 
   را م تآلتمج لد   صر  تا لدتعميس يع م.Wikisلةت دلي و دت ايل ص

 التعقيب على الدراسات السابقة:

   يدو آليددث لد دددع يددو لددرلةددل: هاددمل درلةددم  هدددت   ددد  لدنشددع ىددو يدددى لةددت دلو تدول
 ,.An,Yد ودرلةدل  Ali (2014)لالةدت دلو يثدس درلةدل وتآلديدد ى صدم  ىددو  2.0لدويد  

Ballard,G. & Williams,K.(2011)  د صيايددم رنددز  صعددض لددرلةددم  ى دد  ت  ددا
ى دددددددددددددد  ةدددددددددددددد ونيم  لرتددددددددددددددرلد يثددددددددددددددس درلةددددددددددددددل  2.0تددددددددددددددأثيرل  لةددددددددددددددت دلو تدول  لدويدددددددددددددد  
Chiang,Liu, Chen,Shih (2011) د نيم تو هامل درلةم  هدت  لد  تآلديد تثر صعض
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لدت  صد ولد صر  لدتدريةيلد ىددد لدددورل  يثس  2.0ى   لةت دلو تدول  لدوي   لديتتيرل 
   5112درلةل صلدتميدي د ويو هذ  لددرلةم د لدتدريصيل

  يددو آليددث تدول  ةيددا لدصيماددم : يعظددو لددرلةددم  لدةددمص ل لةددت دي  لالةددتصمال نددأدل  دةيددا
 لدصيمام د 

 ادمل درلةدم  لةدت دي  تطصي دم  لدويد  يو آليث اوع لدتطصيق لددذي لةدت دو تدا لددرلةدل: ه
 & .An,Y., Ballard,Gد درلةدددل ص Sayed (2011)صشدددنس ىدددمو يثدددس درلةدددل  2.0

Williams,K. (2011د وهاددمل درلةددم  لىتيددد  ى دد  تاددولع 5112د ودرلةددل صةدد ييمود 
درلةدل صلدعيةدمئا د  5113درلةدل صآلييدددد  Ali (2014)يآلدد  يو لدتطصي دم  يثدس درلةدل 

  5112درلةل صلدتميدي دد  5112درلةل صيصرولدد  5112ولدآلءرياد

  يددددو آليددددث لداتددددمئج: ت ددددد نشددددف  صعددددض لددرلةددددم  ىددددو تفددددوق لةددددت دلو شددددصنم  لدتول ددددس
 Chiang,Liu, Chen,Shih ىدو صدمقا لدتطصي دم  يثدس درلةدل  Facebookلالةتيدمىا 

تدول  نثدر  لةدت دلو   5113صآلييدددد نيدم رتصد  درلةدل  5112درلةل صة ييمودو  د(2011)
تا لديرتصدل لالودد  ي يد  لديددوام  تدا لديرتصدل لدثمايدل ثدو  Facebookآليث ةمغ  2.0لدوي  

يآلررل  لدوي  لدتشمرناد صيايم لظ در  درلةدم  ت درى تو لديآلدررل  لدتشدمرنيل هدا لرنثدر 
د نيددددم آلدددددد  صعددددض  5112صلدتميدددددي دد ودرلةددددل Ali (2014)لةددددت دليًم يثددددس درلةددددل 

يثدددددددس درلةدددددددل  2.0  لدتدددددددا تآلدددددددوس دوو لةدددددددت دلو لدول  لدويددددددد  لددرلةدددددددم  اوىيدددددددل لدع صدددددددم
  5112درلةل صلدتميديد د و  5112لةل صلدعيةمئا ولدآلءريادد ودر  5113صآلييدد

 تــــــــذراســـال روضـــــف

ال توةددد تددروق دلدددل  آل ددمئيًم تددا لةددتةمصم  لدطدد   ىياددل لددرلةددل آلددوس ولقددا لةددت دلو  -1
 يييدل ترةدا ال دت ع يتتيدرل  صلدت  دصد لدددورل  تا لدعي يدل لدتع  2.0تدول  لدوي  

 لدتدريصيل تا يةمس لدآلمة  ل دا .
ال توةد تروق دلدل  آل مئيًم تا لةتةمصم  لدط   ىيال لددرلةل آلوس يعوقم  لةت دلو  -5

تا لدعي يدل لدتع يييدل ترةدا ال دت ع يتتيدرل  صلدت  دصد لدددورل    2.0تدول  لدوي  
 ل دا .لدتدريصيل تا يةمس لدآلمة  
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 :تــــــــراءاث الذراســــــــإج

لددذي ي دتص صو دع يدم لتصعد  هدذ  لددرلةدل لديدا ج لدو دفا لدتآل ي دا  أوالً: منهج الدراسة:
هو نمئود وتفةير د وتآلديد لدظروع ولدع قدم  لدتدا توةدد صديو لدوقدمئاد وتاظديو لدصيمادم د 

ديشددن ل لددرلةددل لديطروآلددل د وتآل ي  ددمد ولةددت رلج لةددتاتمةم  ذل  دالدددل ويتددزى صمداةددصل 
وقدددد لةدددتعما  هدددذ  لددرلةدددل ص دددذل لديدددا ج تدددا تاظددديو وتآل يدددس لردصيدددم  لدترصويدددل لديرتصطدددل 

  صيوءوع لددرلةل.

طمدد  يدو طد   ةميعدل لد  ديو  512تنوا  ىيال لددرلةل لدآلمديل يو  ثانياً: عينة الدراسة:
هد 1342/ 1341لدةدميعا  طص   ى ي و لالةتصمال تدا لدف دس لددرلةدا لروس يدو لدعدمو

ولدةدددوس لدتددمدا يوءدد  توزيددا لدطدد   ىياددل لددرلةددل تددا ءددوغ يتتيددري لدت  ددص وىدددد 
 لددورل  تا يةمس لدآلمة  ل دا:

 (: توزيع الطالب عينة الدراسة في ضوء متغير التخص 2جدول )

 التخص 

 النسبة العدد الحئة

 %22.8 28 شريعة ودراسات إسالمية

 %8.8 28 لغة عربية

 %28.8 82 تربية بدنية

 %29.8 82 لغة إنجليزية

 %28.8 88 كيمياء

 %7.9 27 فيزياء

 %7.8 28 حاسب آلي

 (: توزيع الطالب عينة الدراسة في ضوء متغير عدد الدورات التدريبية2جدول )

 عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسب ا لي

 %80.9 282 ال يوجد

 %28.0 88 دورات 8-2من 

 %28.0 28 دورات 8أكثر من 

يتء  يو لدةدوس لدةمصق تو تى   اةصل يو ط   ىيال لددرلةل يو ت  دص لدترصيدل 
%د ي ي و ط   ت  ص لد تل لإلاة يزيل 51.3لدصدايل وى وو لدآلرنل وص ت  اةصت و تا لدعيال 

%د ثددو لدطدد   يددو ت   ددم  12.1%د ثددو لدطدد   ت  ددص لدنيييددمغ صاةددصل 12.2صاةددصل 
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%د 1.3%د ثدو ت  دص لد تدل لدعرصيدل صاةدصل 11.2يعل ولددرلةم  لإلةد ييل صاةدصل ص تد  لدشر 
%د وت يددددرًل لدطدددد   ت  ددددص لدآلمةدددد  ل دددددا صاةددددصل 0.2تطدددد   ت  ددددص لدفيزيددددمغ صاةددددصل 

0.3.% 

نذدل يتء  يو لدةدوس لدةمصق تو لداةصل لرنصر يو لدط   دو يآلءرول تي دورل  تدريصيل    
%د صيايددم ص تدد  اةددصل لدطدد   يددو 21.2ا وص تدد  اةددصت و تددا لدعياددل تددا يةددمس لدآلمةدد  ل ددد

%د وص تدد  اةددصل لدطدد   ييددو آلءددرول تنثددر يددو 52.1آلءددرول يددو دور  ولآلددد  دددث ث دورل  
 %. 14.1ث ث دورل  

تددا  2.0تيث دد  لدل  لددرلةددل تددا لةددتصمال ولقددا لةددت دلو تدول  لدويدد  ثالثرراً: أدوات الدراسررة: 
دصمآلث د ت د تو لدرةوع د عديد يدو لددرلةدم  ذل  لدع قدل الةدت  ص لدتع يو صيو  ىدلد ل

 د صىيددددددددمدد 5112ت ددددددددرل  لالةددددددددتصمالد يددددددددو هددددددددذ  لددرلةددددددددم  صلدعيةددددددددمئاد لدآلءددددددددرياد
  وتنوادددد  لالةددددتصمال يددددو يآلددددور 5112 د صيصددددرولد5112 د صلدتميددددديد5111لرشدددد رد

وىدد لددرول  لدتا رئيةا يشيس لدصيمام  لالةمةيل د طمد  صيذنر تي م لدطمد  ت     
آل س ى ي م تدا يةدمس لدآلمةد  لالددا د ثدو ترصعدل يآلدمور وزىد  ى دي و ت درل  لالةدتصمال 

لةدددت دلو لديددددوام   -  Wikisص يآلدددررل  لدويددد  لدتشدددمرنيللةدددت دلو ت دددر   وهدددا:  32ص
يعوقدم  لةددت دلو  -(Social Networks)لةدت دلو لدشدصنم  لالةتيمىيدل  -  Blogsص

 لدعي يل لدتع يييل.تا  2.0تدول  لدوي  

د تأنددد يددو لدنفددمغ  لإلآل ددمئيل  رابعرراً: الكحرراء  اةحصررائية لالسررتبانة )الصررد:  الثبررات(:
 01يددو افددس يةتيددا لددرلةددلد تنوادد  يددو  د ةددتصمال تددو تطصي  ددم ى دد  ىياددل لةددتط ىيل

 طمد  يو ط   ةميعل لد  يو. 
 الصدق:  -1

لالتةدددمق لدددددل  ا  و ددددقد (Face Validity)ى ددد  لد ددددق لدظدددمهري تدددو لالىتيدددمد 
(Internal Consistency) :تا لدتآل ق يو  دق لالةتصمال لدآلمديل وهو يم يتء  تا لدتمدا 

  
  :ال دق الظاهري 
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لد صددددرلغ لديآلنيدددديو  ىدددددد يددددولالةددددتصمال تددددا  ددددورت م لديصدئيددددل ى دددد  آليددددث تددددو ىددددرض 
ط د  يدا و ولدت دويو و تا يةدمس ت ايدم  لدتع ديو ولديادمهج وطدرق لدتددريس ولد يدمس ولديت   يو 

صددددلغ  رلئ دددو تي دددم يدددو آليدددث: ىصدددمرل  لالةدددتصمال درلةدددل  يددددى لرتصمط دددم صمد ددددع لدعدددمو د درلةدددلد ول 
ويددددى وءدددوح  ددديمغل ىصدددمرل  وةددد يت م لد تويدددلد ولقتدددرلح طدددرق تآلةددديا م وذددددل صمدآلدددذع تو 

  ى د  ي آلظم  قييدل تتدمد  لددرلةدلد وةدمىد لديآلنيوو وقد قدو لإلءمتل تو  ىمد  لد يمغلد
 ص ور  ةيد . لالةتصمال   رلج

 :   انيا:  دق االتساق الدا  
تددو لدتأنددد يددو تيمةددل وتةددماس ىصددمرل  لالةددتصمال صآلةددم  يعميددس لرتصددمط صيرةددوو صدديو 
درةددم  نددس ىصددمر  يددو ىصددمرل  لالةددتصمال ودرةددل لديآلددور لدياتييددل  ديدد  لدعصددمر د تنمادد  يعددمي   

  :4لالرتصمط نيم هو يوء  صةدوس ص
بيرسون بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية  ارتباط معامالت( 8رقم ) جدول

 للمحور
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

استخدام المحررات التشاركية 
(Wikisفي العملية التعليمية ) 

( Blogsاستخدام المدونات )
 في العملية التعليمية

 Social)اعية استخدام الشبكات االجتم
Networks) في العملية التعليمية 

2 0.888** 9 0.827** 29 0.880** 
2 0.820** 20 0.878** 20 0.887** 
8 0.827** 22 0.888** 22 0.822** 
8 0.888** 22 0.888** 22 0.892** 

8 0.828** 
28 0.877** 28 0.820** 
28 0.890** 28 0.899** 

8 0.787** 
28 0.888** 28 0.829** 
28 0.897** 28 0.728** 

7 0.892** 27 0.802** 
27 0.878** 
28 0.892** 

8 0.808** 28 0.887** 
29 0.892** 
80 0.808** 

 في العملية التعليمية 2.0معوقات استخدام أدوات الويب 
82 0.870** 88 0.887** 88 0.887** 
82 0.872** 89 0.887** 88 0.878** 
88 0.888** 80 0.888** 88 0.828** 
88 0.882** 82 0.897** 87 0.888** 
88 0.820** 82 0.888** 88 0.888** 
88 0.887** 

88 0.899** 89 0.882** 
87 0.882** 

 .01وآلةو ىيال  1.11** يعميس لالرتصمط دلس ىاد يةتوى 
و ىصددمرل  لالةددتصمال يعددمي   لرتصددمط درةددم  نددس ىصددمر  يدد  تو 4ي آلددظ يددو لدةدددوس ص

ولددرةل لدن يل د يآلور لدياتييل  ديد  لدعصدمر  يعدمي   لرتصدمط يوةصدل ودلددل  آل دمئيًم ىادد يةدتوى 
 د ييم يدس ى   تةماس ىصمرل  لالةدتصمال تدا ندس يآلدور تييدم صيا دم وتيمةدن م يدا 1.11دالدل ص

 صعء م لدصعض.
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تصمال ولد ددمص صددمدولقا ىددو نددذدل تددو لدتآل ددق يددو لد دددق لدصاددمئا د ةددزغ لروس يددو لالةدد
طريددددق  دددددق تةددددماس ولتةددددمق يآلددددمور لدةددددزغ لروس د ةددددتصمال يددددا صعءدددد م لدددددصعض صآلةددددم  
يعمي   لرتصمط صيرةوو صيو درةم  نس يآلور ولددرةل لدن يل د ةزغ لروس يو لالةتصمال تنماد  

 نيم ها يوءآلل صمدةدوس لدتمدا:
انة المتعلقة بالواقع والدرجة الكلية للجزء ( معامالت االرتباط بين محاور االستب8جدول رقم )

 األول

 المحررات التشاركيةاستخدام 
(Wikisفي العملية التعليمية ) 

( Blogsاستخدام المدونات )

 في العملية التعليمية

 Social)استخدام الشبكات االجتماعية 

Networks) في العملية التعليمية 

0.700** 0.780** 0.888** 

 .01وآلةو ىيال  1.11صمط دلس ىاد يةتوى يعميس لالرت** 
يعددمي   لرتصددمط درةددم  نددس يآلددور يددو يآلددمور لالةددتصمال   تو 3ي آلددظ يددو لدةدددوس ص

ولديتع  ل صمدولقا ولددرةل لدن يل د ةزغ لروس يو لالةتصمال يعمي   لرتصمط يوةصل ودلدل  آل مئيًم 
مال لديتع  دل صدمدولقا تييدم صيا دم  د ييدم يددس ى د  تةدماس يآلدمور لالةدتص1.11ىاد يةدتوى دالددل ص

 وتيمةن م يا صعء م لدصعض.
 :ثباتال -2

ثصددم  لالةددتصمال لديةددت ديل تددا لددرلةددل لدآلمديددل صمةددت دلو يعددمي   ثصددم  تددو لدتأنددد يددو 
 تدفم نرواصمخد تنما  يعمي   لدثصم  نيم هو يوء  صمدةدوس لدتمدا:

 نة ومحاورها الحرعيةثبات ألحا كرونباخ لالستبا معامالت( 8جدول رقم )

استخدام المحررات 
( في Wikisالتشاركية )

 العملية التعليمية

استخدام المدونات 
(Blogs في العملية )

 التعليمية

استخدام الشبكات االجتماعية 
(Social Networks)  في

 العملية التعليمية

معوقات استخدام 
في  2.0أدوات ويب 

 العملية التعليمية
0.780 0.822 0.888 

0.808 0.728 

تدددا لدتع ددديو  2.0يتءددد  يدددو لدةددددوس لدةدددمصق تو الةدددتصمال ولقدددا لةدددت دلو تدول  لدويددد  
ويآلمورهددددم لدفرىيددددل يعددددمي   ثصددددم  يرتفعددددل وي صودددددل  آل ددددمئيًمد وهددددو يددددم يؤنددددد ثصددددم  درةددددم  
لالةددتصمالد وييددم ةددصق يتأنددد تو د ةددتصمال نفددمغ   آل ددمئيل ةيددد  ص دددقد وثصددم   وهددو يددم يؤنددد 

 .ل لةت دلي م تا لدصآلث لدآلمدا  آلي
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 خامساً: األساليب اةحصائية المستخدمة:

صامًغ ى   طصيعل لددرلةل لدآلمديل ولرهدلع لدتدا تةدع   دد  تآل ي  دمد تدو تآل يدس لدصيمادم  
 د وذددددددل صمالىتيدددددمد ى ددددد  SPSSصمةدددددت دلو صرادددددميج لدآلزيدددددل لإلآل دددددمئيل د ع دددددوو لالةتيمىيدددددل ص

 لرةمدي  لإلآل مئيل لدتمديل:
 تحقق من الد اءة اإلح ا ية لرستبانة تم است دام:ل  

 : د تأند يو لالتةمق لددل  ا.Pearson Correlationيعميس لرتصمط صيرةوو   -1
 : د تأند يو لدثصم .Cronbach's Alphaنرواصمخ -يعميس ثصم  تدفم  -5

  انيًا: لإلجابة عن أس  ة الدراسة تم است دام:
: تدددا Standard Deviationتدددم  لديعيمريدددل ولالاآلرل Meanل لدآلةدددمصي م لديتوةدددط

تددا لدعي يددل لدتع يييددل يددو وة ددل اظددر  2.0لدتعددرع ى دد  ولقددا ويعوقددم  لةددت دلو تدول  لدويدد  
لدطمدددد  لديع دددود وتدددو تآلديدددد يآلندددم  لدآلندددو ى ددد  لدولقدددا ولديعوقدددم  تدددا ءدددوغ لديآلندددم  لدتدددا 

 وس لدتمدا:تةت دو تا آلمدل لدتدريج لدث ثا د ةتةمصم د نيم ها يوء  صمدةد

 في العملية التعليمية 2.0(: محكات الحكم عل  واقع ومعوقات استخدام أدوات الويب 8جدول )

 درجة التحق: متوسط درجات العبار  أو المتوسط الموزون للمحور

 منخحضة 2.87أقل من 

 متوسطة 2.88ألقل من  2.87من 

 مرتحعة فأكثر 2.88من 

تدددددا لدنشدددددع ىدددددو دالددددددل  One Way ANOVAتآل يدددددس لدتصدددددميو تآلدددددمدي لالتةدددددم   -1
تدددددا  2.0لدفدددددروق تدددددا لةدددددتةمصم  لدطددددد   آلدددددوس ولقدددددا ويعوقدددددم  لةدددددت دلو تدول  لدويددددد  

لدعي يددددل لدتع يييددددل ولدتدددددا ترةددددا ال دددددت ع يتتيددددرل  صلدت  ددددصد ىددددددد لددددددورل  لدتدريصيدددددل 
 تا يةمس لدآلمة  ل دا .

  يس لدتصميو تآلمدي لالتةدم د ي مرام  لديتعدد  تا آلمدل دالدل تآل LSDل تصمر تقس ترق دلس  -5

One Way ANOVA. 

 ت:ــــــذراســــــج الــــــائــــــنت

 نتائج السؤال األول:

تا لدعي يل  2.0ولقا لةت دلو تدول  لدوي  يم ياص لدةؤلس لروس د درلةل لدآلمديل ى   "
 لدتع يييل يو وة ل اظر لدطمد  لديع و صةميعل لد  يو؟".
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تو آلةم  لديتوةطم  لدآلةمصيل ولالاآلرلتم  لديعيمريدل د ددرةم  دإلةمصل ىو هذل لدةؤلس 
تدا  2.0تا نس ىصمر  يو ىصمرل  لدةزغ لروس د ةدتصمال ولد م دل صولقدا لةدت دلو لدول  لدويد  

لدعي يل لدتع يييلد وذدل د تعدرع ى د  درةدل ويددى تآل دق ندس ىصدمر  يدو لدعصدمرل د ثدو تدو آلةدم  
مري د ددددرةم  لدن يدددل تدددا ندددس يآلدددور يدددو يآلدددمور لالةدددتصمال لديتوةدددط لديدددوزوو ولالاآلدددرلع لديعيددد

 ولددرةل لدن يل ننسد تنما  لداتمئج نيم ها يوءآلل تا لدتمدا:
 ( في العملية التعليمية:Wikis) التشاركية الويب فيما يتعلق باستخدام محررات أوالً: 

 ت(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالب حول عبارا7جدول )
 ( في العملية التعليميةWikisاستخدام المحررات التشاركية ) 

 المتوسط العبار  م
االنحراف 
 المعياري

 نسبة التحق:
درجة 
 التحق:

 الترتيب

 8 متوسطة %88.882 0.778 2.080 للحصول عل  معلومات وفير  عن المقرر 2

2 
لسهولة إعداد أنشطة الماد  العلمية المرتبطرة 

 بالمقرر
 8 متوسطة 88.228% 0.788 2.988

 8 متوسطة Wikis 2.879 0.822 82.888%لحداثة المعلومات التي تشتمل عليها  8

 2 كبير  %82.280 0.788 2.887 لسرعة الوصول للمعلومات 8

 7 ضعيحة %88.888 0.802 2.898 لمشاركة المعلومات مع زمالئي في القاعة 8

 2 متوسطة %88.887 0.828 2.088 لسهولة االطالع عل  خبرات ا خرين 8

7 
أتلقرري المعلومررات المتنوعررة المرتبطررة بالمرراد  

 Wikisالعلمية عبر 
 8 متوسطة 82.880% 0.809 2.887

8 
اطلررع باسررتمرار علرر  المقرراالت المختلحررة فرري 

Wikis والتي ترتبط بمجال تخصصي 
 8 ضعيحة 88.298% 0.782 2.888

 ركيةالمحررررات التشرراالمتوسررط الرروزني السررتخدام 
(Wikis ( فررري العمليرررة التعليميرررة )المحرررور األول

 ككل(

 متوسطة 88.982% 0.828 2.989

  تدددا لدعي يدددل Wikisص لديآلدددررل  لدتشدددمرنيللةدددت دلو  يتءددد  يدددو لدةددددوس لدةدددمصق تو:
لدتع يييدددل صلديآلدددور لروس نندددس  يتآل دددق صدرةدددل يتوةدددطلد آليدددث ص دددغ لديتوةدددط لددددوزاا د ددددرةم  

د تيدددم صشدددأو درةدددل تآل دددق لدعصدددمرل  1.213صدددماآلرلع يعيدددمري  1.232لدن يدددل تدددا هدددذل لديآلدددور 
ىصدمرتيو يتآل  تدمو صدرةدل لدفرىيل تا هذل لديآلور تي آلظ تو ىصدمر  ولآلدد  يتآل  دل صدرةدل نصيدر  و 

 وهو يم يتء  يو لدتمدا:ءعيفل وصمقا لدعصمرل  يتآل  ل صدرةل يتوةطلد 
 روس يددددو آليدددث درةدددل لدتآل ددددق ةدددمغ  لدعصدددمر  "دةدددرىل لدو ددددوس د يع ويدددم " تدددا لدترتيددد  ل

د صدماآلرلع 5.340ويتآل  ل صدرةل نصيدر د آليدث ص دغ لديتوةدط لدآلةدمصا الةدتةمصم  لدطد   
 .1.011يعيمري 
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  ةددمغ  لدعصددمر  "دةدد ودل لالطدد ع ى دد   صددرل  لر ددرى" تددا لدترتيدد  لدثمدددث يددو آليددث درةددل
د 5.122دط   لدتآل ق ويتآل  ل صدرةل يتوةطلد آليث ص غ لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  ل

 .1.154صماآلرلع يعيمري 
  ةددمغ  لدعصددمر  " د آل ددوس ى دد  يع ويددم  وتيددر  ىددو لدي ددرر" تددا لدترتيدد  لدثددماا يددو آليددث

درةددل لدتآل ددق ويتآل  ددل صدرةددل يتوةددطلد آليددث ص ددغ لديتوةددط لدآلةددمصا الةددتةمصم  لدطدد   
 .1.003د صماآلرلع يعيمري 5.121

 دع ييل لديرتصطدل صدمدي رر" تدا لدترتيد  لدرلصدا يدو ةمغ  لدعصمر  "دة ودل  ىدلد تاشطل لديمد  ل
آليدددث درةدددل لدتآل دددق ويتآل  دددل صدرةدددل يتوةدددطلد آليدددث ص دددغ لديتوةدددط لدآلةدددمصا الةدددتةمصم  

 .1.022د صماآلرلع يعيمري 1.224لدط   
  ةددمغ  لدعصددمر  " دآلدلثددل لديع ويددم  لدتددا تشددتيس ى ي ددمWikis  تددا لدترتيدد  لد ددميس يددو "

صدرةدددل يتوةدددطلد آليدددث ص دددغ لديتوةدددط لدآلةدددمصا الةدددتةمصم  آليدددث درةدددل لدتآل دددق ويتآل  دددل 
 .1.111د صماآلرلع يعيمري 1.102لدط   

 "  تت  دددا لديع ويدددم  لديتاوىدددل لديرتصطدددل صمديدددمد  لدع ييدددل ىصدددر  ةدددمغ  لدعصدددمرWikis  تدددا "
لدترتيددد  لدةدددمدس يدددو آليدددث درةدددل لدتآل دددق ويتآل  دددل صدرةدددل يتوةدددطلد آليدددث ص دددغ لديتوةدددط 

 .1.112د صماآلرلع يعيمري 1.130ط   لدآلةمصا الةتةمصم  لد

  ةددمغ  لدعصددمر  "ديشددمرنل لديع ويددم  يددا زي ئددا تددا لد مىددل" تددا لدترتيدد  لدةددمصا يددو آليددث
درةددل لدتآل دددق ويتآل  دددل صدرةددل ءدددعيفلد آليدددث ص دددغ لديتوةددط لدآلةدددمصا الةدددتةمصم  لدطددد   

 .1.115د صماآلرلع يعيمري 1.224
  لدي ت فدددل تدددا  ةدددمغ  لدعصدددمر  " لط دددا صمةدددتيرلر ى ددد  لدي دددمالWikis  ولدتدددا تدددرتصط صيةدددمس

ت   ددا" تددا لدترتيدد  لدثددميو ولر يددر يددو آليددث درةددل لدتآل ددق ويتآل  ددل صدرةددل ءددعيفلد 
 .1.045د صماآلرلع يعيمري 1.222آليث ص غ لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

 ( في العملية التعليمية:Blogsثانياً: فيما يتعلق باستخدام المدونات )
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالب حول  (:8جدول )

 ( في العملية التعليميةBlogsعبارات استخدام المدونات )

االنحراف  المتوسط ار ــــــــــــــــــــالعب م
درجة  نسبة التحق: المعياري

 الترتيب التحق:

 8 وسطةمت %80.000 0.788 2.800 الشتمال المدونات عل  معلومات حديثة 9
 8 متوسطة %82.028 0.802 2.880 للحصول عل  معلومات أكثر تحصيال 20

الشتمال المردونات علر  معلومرات  يرر  22
 موجود  بمصادر أخرى

 8 متوسطة 82.880% 0.780 2.887

 7 متوسطة %88.928 0.782 2.787 لدقة المعلومات المتاحة بالمدونات. 22
 2 متوسطة %88.882 0.888 2.980 نةلسهولة الوصول للمعلومة بالمدو 28



2028  (2ج)أبريل ( 111)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 208 

االنحراف  المتوسط ار ــــــــــــــــــــالعب م
درجة  نسبة التحق: المعياري

 الترتيب التحق:

لحريرررة التعبيرررر عرررن الررررأي واالطرررالع  28
 عل  ا راء المختلحة

 2 متوسطة 88.808% 0.882 2.988

استخدم المدونة كحقيبة الكترونيرس لححرظ  28
 اعمالي وملحات االنجاز

 8 متوسطة 87.209% 0.808 2.728

28 
أطلررع علرر  المقرراالت العلميررة المرتبطررة 
بمقرري التدريسي مرن خرالل المردونات 

 اةلكترونية
 8 متوسطة 89.228% 0.789 2.777

27 
أبررادر فرري المشرراركة بتطرروير المقرراالت 
المتصرررلة بتخصصررري والموجرررود  فررري 

 الموسوعات العلمية اةلكترونية
 9 ضعيحة 80.888% 0.788 2.828

تبط موضرروعها قمررت بانشرراء مدونررة تررر 28
 20 ضعيحة %89.287 0.788 2.878 بالمقررات التي ادرسها

المتوسررررررط الررررررروزني السررررررتخدام المررررررردونات 
(Blogs ( في العملية التعليمية )المحور الثراني

 ككل(
 متوسطة 88.887% 0.898 2.788

 يتء  يو لدةدوس لدةمصق تو:
يتآل دددق صدرةدددل ثدددماا نندددس    تدددا لدعي يدددل لدتع يييدددل صلديآلدددور لدBlogsلديددددوام  صلةدددت دلو 

 1.011د آليددددث ص ددددغ لديتوةددددط لدددددوزاا د دددددرةم  لدن يددددل تددددا هددددذل لديآلددددور تقددددر  د ءددددعيفل يتوةدددطل
يعظدو د تيم صشأو درةل تآل ق لدعصمرل  لدفرىيل تا هذل لديآلور تدي آلظ تو 1.322صماآلرلع يعيمري 

 تء  يو لدتمدا:د وهو يم يوىصمرتيو يتآل  تمو صدرةل ءعيفل يتوةطليتآل  ل صدرةل  ل عصمر لد
  ةددمغ  لدعصددمر  "دآلريددل لدتعصيددر ىددو لدددرتي ولالطدد ع ى دد  ل رلغ لدي ت فددل" تددا لدترتيدد  لروس

يو آليدث درةدل لدتآل دق ويتآل  دل صدرةدل يتوةدطلد آليدث ص دغ لديتوةدط لدآلةدمصا الةدتةمصم  
 .1.125د صماآلرلع يعيمري 1.233لدط   

 "تدددا لدترتيددد  لدثدددماا يدددو آليدددث درةدددل  ةدددمغ  لدعصدددمر  "دةددد ودل لدو دددوس د يع ويدددل صمديدوادددل
د 1.231لدتآل ق ويتآل  ل صدرةل يتوةطلد آليث ص غ لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

 .1.122صماآلرلع يعيمري 

  ةددمغ  لدعصددمر  "د آل ددوس ى دد  يع ويددم  تنثددر تف ددي " تددا لدترتيدد  لدثمدددث يددو آليددث درةددل
د 1.121صا الةتةمصم  لدط   لدتآل ق ويتآل  ل صدرةل يتوةطلد آليث ص غ لديتوةط لدآلةم

 .1.115صماآلرلع يعيمري 

   ةمغ  لدعصمر  "الشتيمس لديدوام  ى   يع ويدم  غيدر يوةدود  صي دمدر ت درى" تدا لدترتيد
لدرلصدددا يدددو آليددددث درةدددل لدتآل دددق ويتآل  ددددل صدرةدددل يتوةدددطلد آليددددث ص دددغ لديتوةدددط لدآلةددددمصا 

 .1.041د صماآلرلع يعيمري 1.130الةتةمصم  لدط   
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  الشددتيمس لديددددوام  ى دد  يع ويددم  آلديثددل" تدددا لدترتيدد  لد ددميس يددو آليدددث ةددمغ  لدعصددمر"  
درةددل لدتآل ددق ويتآل  ددل صدرةددل يتوةددطلد آليددث ص ددغ لديتوةددط لدآلةددمصا الةددتةمصم  لدطدد   

 .1.033د صماآلرلع يعيمري 1.111

   ةدددمغ  لدعصدددمر  "تط دددا ى ددد  لدي دددمال  لدع ييدددل لديرتصطدددل صي دددرري لدتدريةدددا يدددو  ددد س لديددددوام
روايددل" تددا لدترتيدد  لدةددمدس يددو آليددث درةددل لدتآل ددق ويتآل  ددل صدرةددل يتوةددطلد آليددث ص ددغ لإلدنت

 .1.012د صماآلرلع يعيمري 1.000لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

  ةدددمغ  لدعصدددمر  "ددقدددل لديع ويدددم  لديتمآلدددل صمديددددوام " تدددا لدترتيددد  لدةدددمصا يدددو آليدددث درةدددل
د 1.020ةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   لدتآل ق ويتآل  ل صدرةل يتوةطلد آليث ص غ لديتو 

 1.011صماآلرلع يعيمري 
   ةمغ  لدعصمر  "لةت دو لديدوال نآل يصل لدنترواي  دآلفظ لىيمدا وي فم  لالاةمز" تدا لدترتيد

لدثدددميو يدددو آليدددث درةدددل لدتآل دددق ويتآل  دددل صدرةدددل يتوةدددطلد آليدددث ص دددغ لديتوةدددط لدآلةدددمصا 
 .1.111د صماآلرلع يعيمري 1.012الةتةمصم  لدط   

   ةددددمغ  لدعصدددددمر  "تصدددددمدر تددددا لديشدددددمرنل صتطدددددوير لدي ددددمال  لديت ددددد ل صت   دددددا ولديوةدددددود
تددددددا لديوةددددددوىم  لدع ييددددددل لإلدنتروايددددددل" تددددددا لدترتيدددددد  لدتمةددددددا يددددددو آليددددددث درةددددددل لدتآل ددددددق 

د 1.252ويتآل  دددددل صدرةدددددل ءدددددعيفلد آليدددددث ص دددددغ لديتوةدددددط لدآلةدددددمصا الةدددددتةمصم  لدطددددد   
 .1.013صماآلرلع يعيمري 

   صإاشددمغ يدواددل تددرتصط يوءددوى م صددمدي ررل  لدتددا لدرةدد م" تددا لدترتيدد  ةددمغ  لدعصددمر  "قيدد
لدعمشددددر ولر يددددر يددددو آليددددث درةددددل لدتآل ددددق ويتآل  ددددل صدرةددددل ءددددعيفلد آليددددث ص ددددغ لديتوةددددط 

 1.022د صماآلرلع يعيمري 1.303لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   
مليااة فااي الع (Social Networks)الشاابكات االجتماعيااة ثالثاااً: فيمااا يتعلااق باسااتخدام 

 التعليمية:
 (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالب حول عبارات استخدام 9جدول )

 في العملية التعليمية (Social Networks)الشبكات االجتماعية 

 المتوسط ار ــــــــــــــــــــــــالعب م
االنحراف 
 المعياري

 نسبة التحق:
درجة 
 التحق:

 الترتيب

29 
سرراب علرر  الشرربكات االجتماعيررة امتلررك ح

)مثررل: اليوتيرروب الحرري  برروك  سرركاي برري 
 و يرها(

 2 كبير  88.288% 0.780 2.828
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 المتوسط ار ــــــــــــــــــــــــالعب م
االنحراف 
 المعياري

 نسبة التحق:
درجة 
 التحق:

 الترتيب

20 

اسرررررتخدم أدوات التواصررررررل االجتمرررررراعي 
)مثررل: اليوتيرروب الحرري  برروك  سرركاي برري 
و يرهررررا( فرررري التواصررررل مررررع الطررررالب 
لالسرررررتحاد  مرررررن خبرررررراتهم  فررررري مجرررررال 

 تخصصي

 8 كبير  82.828% 0.709 2.870

22 

استخدم أدوات التواصرل )مثرل: اليوتيروب 
الحي  بوك  سكاي بي و يرها( فري تنحيرذ 
أنشرررررطة منهجيرررررة وال منهجيرررررة متعلقرررررة 

 بالمقررات

 8 متوسطة 78.829% 0.728 2.288

22 

اسرررررتخدم أدوات التواصررررررل االجتمرررررراعي 
)مثررل: اليوتيرروب الحرري  برروك  سرركاي برري 
و يرها( في متابعة كرل مرا هرو جديرد فري 

 ل تخصصيمجا

 8 متوسطة 78.089% 0.788 2.282

28 

اسرررررتخدم أدوات التواصررررررل االجتمرررررراعي 
)مثررل: اليوتيرروب الحرري  برروك  سرركاي برري 
و يرهررا( فرري تحعيررل الحرروار والنقرراش فرري 

 المواضيع التعليمية مع ذوي االهتمام

 9 متوسطة 88.887% 0.808 2.000

28 

اسرررررتخدم أدوات التواصررررررل االجتمرررررراعي 
لحرري  برروك  سرركاي برري )مثررل: اليوتيرروب ا

و يرهررا( فرري نشررر صررور ومقرراطع فيررديو 
 تعليمية ويتم التعلي: عليها مع زمالئي

 8 متوسطة 88.887% 0.798 2.088

28 
اسررتخدم أدوات التواصررل االجتمرراعي لقلررة 

 تكلحتها
 8 كبير  82.272% 0.788 2.888

28 
اسرررررتخدم أدوات التواصررررررل االجتمرررررراعي 

 لسرعة الوصول إل  المعلومة
 2 كبير  89.822% 0.898 2.888

27 
اسررتخدم بعررض المواقررع اةلكترونيررة مثررل 
"تويتر" للحوار والمناقشة وتبادل األفكرار 

 بين الزمالء بالمقرر
 7 متوسطة 89.287% 0.828 2.078

28 
اسررررررتخدم برررررررامج التواصررررررل الصرررررروتي 
للتواصررل مررع أسرراتذ  المقررررات المختلحررة 

 والزمالء في القاعة.
 22 متوسطة 80.778% 0.888 2.828

29 
أحرررر  علررر  اكتسررراب مهرررار  اسرررتخدام 

" Skypeبرررامج التواصررل الحديثررة مثررل "
 و يره

 20 متوسطة 82.880% 0.798 2.888

80 
استخدم اليوتيوب في تنزيل مقاطع الحيديو 
 التي تساعد عل  إثراء المقرر الدراسي

 22 متوسطة 80.288% 0.820 2.808

بكات االجتماعيرة المتوسط الوزني الستخدام الشر
(Social Networks)  فرري العمليررة التعليميررة

 )المحور الثال  ككل(
 متوسطة 72.988% 0.882 2.288

 يتضح من الجدول السابق أن:
صلديآلددور  تددا لدعي يددل لدتع يييددل (Social Networks)لدشددصنم  لالةتيمىيددل لةددت دلو 

ا د درةم  لدن يل تا هدذل لديآلدور يتآل ق صدرةل يتوةطلد آليث ص غ لديتوةط لدوزالدثمدث ننس  
د تيدددم صشدددأو درةدددل تآل دددق لدعصدددمرل  لدفرىيدددل تدددا هدددذل لديآلدددور 1.425صدددماآلرلع يعيدددمري  5.111
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ىصمرل   ويا م يم تآل دق صدرةدل يتوةدطل  3يو هذ  لدعصمرل  يم تآل ق صدرةل نصير  صتي آلظ تو 
 د وهو يم يتء  يو لدتمدا:ىصمرل   1ص
 دتول س لالةتيمىا دةرىل لدو وس  د  لديع ويل" تا لدترتي  ةمغ  لدعصمر  "لةت دو تدول  ل

لروس يو آليث درةل لدتآل ق ويتآل  ل صدرةل نصير د آليث ص غ لديتوةط لدآلةدمصا الةدتةمصم  
 .1.222د صماآلرلع يعيمري 5.211لدط   

  ةمغ  لدعصمر  "ليت ل آلةدم  ى د  لدشدصنم  لالةتيمىيدل صيثدس: لديوتيدو  لدفديس صدولد ةدنمي
رهددم " تددا لدترتيدد  لدثددماا يددو آليددث درةددل لدتآل ددق ويتآل  ددل صدرةددل نصيددر د آليددث ص ددغ صددا وغي

 .1021د صماآلرلع يعيمري 5.252لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

  ةددمغ  لدعصددمر  "لةددت دو تدول  لدتول ددس لالةتيددمىا صيثددس: لديوتيددو  لدفدديس صددولد ةددنمي صددا
رلت و تددا يةددمس ت   ددا" تددا لدترتيدد  وغيرهددم  تددا لدتول ددس يددا لدطدد   د ةددتفمد  يددو  صدد

لدثمدث يو آليث درةل لدتآل ق ويتآل  ل صدرةل نصير د آليث ص غ لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  
 .1.012د صماآلرلع يعيمري 5.301لدط   

  ةمغ  لدعصمر  "لةت دو تدول  لدتول س لالةتيدمىا د  دل تن فت دم" تدا لدترتيد  لدرلصدا يدو آليدث
ةددددل نصيددددر د آليددددث ص ددددغ لديتوةددددط لدآلةددددمصا الةددددتةمصم  لدطدددد   درةددددل لدتآل ددددق ويتآل  ددددل صدر 

 .1.024د صماآلرلع يعيمري 5.322
  ةددمغ  لدعصددمر  "لةددت دو تدول  لدتول ددس لالةتيددمىا صيثددس: لديوتيددو  لدفدديس صددولد ةددنمي صددا

وغيرهددم  تددا يتمصعددل نددس يددم هددو ةديددد تددا يةددمس ت   ددا" تددا لدترتيدد  لد ددميس يددو آليددث 
يتوةددطلد آليددث ص ددغ لديتوةددط لدآلةددمصا الةددتةمصم  لدطدد    درةددل لدتآل ددق ويتآل  ددل صدرةددل

 .1.022د صماآلرلع يعيمري 5.521

  ةمغ  لدعصمر  "لةت دو تدول  لدتول دس صيثدس: لديوتيدو  لدفديس صدولد ةدنمي صدا وغيرهدم  تدا
تافيدددذ تاشدددطل يا ةيدددل وال يا ةيدددل يتع  دددل صدددمدي ررل " تدددا لدترتيددد  لدةدددمدس يدددو آليدددث درةدددل 

د 5.544ل يتوةطلد آليث ص غ لديتوةط لدآلةدمصا الةدتةمصم  لدطد   لدتآل ق ويتآل  ل صدرة
 .1.052صماآلرلع يعيمري 
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  ةددمغ  لدعصددمر  "لةددت دو صعددض لديولقددا لإلدنتروايددل يثددس "تددويتر" د آلددولر ولديامقشددل وتصددمدس لرتنددمر
صيو لدزي غ صمدي رر" تا لدترتي  لدةمصا يدو آليدث درةدل لدتآل دق ويتآل  دل صدرةدل يتوةدطلد آليدث 

 1.151د صماآلرلع يعيمري 5.103لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط    ص غ

  ةددمغ  لدعصددمر  "لةددت دو تدول  لدتول ددس لالةتيددمىا صيثددس: لديوتيددو  لدفدديس صددولد ةددنمي صددا
وغيرهدم  تدا اشدر  دور وي دمطا تيدديو تع يييددل ويدتو لدتع يدق ى ي دم يدا زي ئدا" تدا لدترتيدد  

صدرةدددل يتوةددددطلد آليدددث ص ددددغ لديتوةدددط لدآلةددددمصا لدثدددميو يدددو آليددددث درةدددل لدتآل ددددق ويتآل  دددل 
 .1.022د صماآلرلع يعيمري 5.122الةتةمصم  لدط   

  ةددمغ  لدعصددمر  "لةددت دو تدول  لدتول ددس لالةتيددمىا صيثددس: لديوتيددو  لدفدديس صددولد ةددنمي صددا
وغيرهددم  تددا تفعيددس لدآلددولر ولدا ددمش تددا لديولءدديا لدتع يييددل يددا ذوي لالهتيددمو " تددا لدترتيدد  

آليدددث درةدددل لدتآل دددق ويتآل  دددل صدرةدددل يتوةدددطلد آليدددث ص دددغ لديتوةدددط لدآلةدددمصا لدتمةدددا يدددو 
 .1.114د صماآلرلع يعيمري 5.11الةتةمصم  لدط   

 " ةدمغ  لدعصددمر  "تآلدرص ى دد  لنتةددم  ي دمر  لةددت دلو صددرليج لدتول دس لدآلديثددل يثددسSkype "
 دددغ وغيدددر " تدددا لدترتيددد  لدعمشدددر يدددو آليدددث درةدددل لدتآل دددق ويتآل  دددل صدرةدددل يتوةدددطلد آليدددث ص

 1.024د صماآلرلع يعيمري 1.122لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

   ةددددددددمغ  لدعصددددددددمر  "لةددددددددت دو صددددددددرليج لدتول ددددددددس لد ددددددددوتا د تول ددددددددس يددددددددا تةددددددددمتذ  لدي ددددددددررل
لدي ت فددددددل ولدددددددزي غ تددددددا لد مىددددددل" تددددددا لدترتيدددددد  لدآلددددددمدي ىشددددددر يددددددو آليددددددث درةددددددل لدتآل ددددددق 

م  لدطدددددددددد   ويتآل  ددددددددددل صدرةددددددددددل يتوةددددددددددطلد آليددددددددددث ص ددددددددددغ لديتوةددددددددددط لدآلةددددددددددمصا الةددددددددددتةمص
 1.121د صماآلرلع يعيمري 1.154

  ةددمغ  لدعصددمر  "لةددت دو لديوتيددو  تددا تازيددس ي دددمطا لدفيددديو لدتددا تةددمىد ى دد   ثددرلغ لدي دددرر
لددرلةا" تا لدترتي  لدثماا ىشر ولر ير يو آليث درةل لدتآل دق ويتآل  دل صدرةدل يتوةدطلد 

 1.151عيمري د صماآلرلع ي1.112آليث ص غ لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

تددا لدعي يددل  2.0ويينددو ت  دديص لداتددمئج لدةددمص ل ولديتع  ددل صولقددا لةددت دلو لدول  لدويدد  
 لدتع يييل يو وة ل اظر لدطمد  لديع و تا لدةدوس لدتمدا:
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في العملية التعليمية من وجهة نظر الطالب  2.0(: واقع استخدام ادوات الويب 20جدول )
 المعلم

فررري  2.0ب واقرررع اسرررتخدام أدوات الويررر

 العملية التعليمية
المتوسط 
 الموزون

االنحراف 
 المعياري

 نسبة التحق:
درجة 
 التحق:

 الترتيب

 المحررررررررررات التشرررررررراركيةاسررررررررتخدام 
(Wikisفي العملية التعليمية ) 

 2 متوسطة 88.982% 0.828 2.989

( فرررررري Blogsاسررررررتخدام المرررررردونات )
 العملية التعليمية

 8 متوسطة 88.887% 0.898 2.788

 Social)ستخدام الشبكات االجتماعية ا

Networks) في العملية التعليمية 
 2 متوسطة 72.988% 0.882 2.288

فررري  2.0واقرررع اسرررتخدام أدوات الويرررب 
 العملية التعليمية ككل

 متوسطة 88.878% 0.887 2.987

 تدددا لدعي يدددل لدتع يييدددل 2.0تدول  لدويددد  يتءددد  يدددو لدةددددوس لدةدددمصق تو ولقدددا لةدددت دلو 
يتآل ق صدرةل يتوةطل آليث نمو لديتوةط لدآلةمصا د درةم  لدن يل ى د  لدةدزغ لالوس يدو  ننس

د وصمداةددددصل د يآلددددمور لدفرىيددددل ت ددددد تآل  دددد  1.320صددددماآلرلع يعيددددمري  1.220لالةددددتصمال يةددددموي 
 Social)لةدددت دلو لدشدددصنم  لالةتيمىيدددل ةييع دددم صدرةدددل يتوةدددطلد وةدددمغ تدددا لدترتيددد  لروس 

Networks)  د صيايدم ةدمغ تدا 1.425ولاآلدرلع يعيدمري  5.111صيتوةدط  لدتع يييدلتا لدعي يل
 1.232صيتوةدددط    تدددا لدعي يدددل لدتع يييدددلWikisلةدددت دلو لديوةدددوىم  لدآلدددر  صلدترتيددد  لدثدددماا 

  تددا لدعي يددل Blogsلةددت دلو لديدددوام  صد وتددا لدترتيدد  لر يددر ةددمغ 1.213ولاآلددرلع يعيددمري 
وصمداةددصل الةددت دلو لديدددوام  ت ددو تقددر   1.323ي ولاآلددرلع يعيددمر  1.022صيتوةددط  لدتع يييددل
 د ءعيع.

 :الثانينتائج السؤال 

تددا  2.0يعوقددم  لةددت دلو تدول  لدويدد  يددم يدداص لدةددؤلس لدثددماا د صآلددث لدآلددمدا ى دد  "
 لدعي يل لدتع يييل يو وة ل اظر لدطمد  لديع و صةميعل لد  يو؟".
ولالاآلرلتم  لديعيمريدل د ددرةم  دإلةمصل ىو هذل لدةؤلس تو آلةم  لديتوةطم  لدآلةمصيل 

 2.0تا نس ىصمر  يو ىصمرل  لدةزغ لدثماا د ةدتصمال ولد م دل صيعوقدم  لةدت دلو لدول  لدويد  
تا لدعي يل لدتع يييلد وذدل د تعرع ى   درةل ويدى تآل ق نس يعوق يو هذ  لديعوقم د ثو تو 

يعوقم د تنما  لداتمئج نيدم هدا آلةم  لديتوةط لديوزوو ولالاآلرلع لديعيمري د درةم  لدن يل د 
 يوءآلل تا لدتمدا:
 (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالب 22جدول )

 في العملية التعليمية 2.0حول معوقات استخدام ادوات الويب 
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 المتوسط ار ـــــــــــــــــــــــــــالعب م
االنحراف 
 المعياري

 نسبة التحق:
درجة 
 المعو:

 بالترتي

82 
عررردم معرفتررري بكيحيرررة التسرررجيل او التعامرررل مرررع أدوات 

 2.0الويب 
 27 متوسطة 89.888% 0.782 2.798

82 
صررررعوبة ترررروافر الوقررررت الررررالزم للتعامررررل مررررع أدوات 

 2.0الويب
 28 متوسطة 88.228% 0.728 2.888

88 
عرردم ثقترري بالمعلومررات المتاحررة علرر  وسررائل التواصررل 

 االجتماعي.
 28 متوسطة 82.898% 0.728 2.882

 29 ضعيحة %88.878 0.709 2.887 عدم قناعتي بأهميتها في العملية التعليمية. 88

88 
معظم المعلومات الوارد  بها عبار  عن آراء شخصرية تعبرر 

 عن وجهات نظر.
 22 متوسطة 70.078% 0.728 2.202

88 
عدم حر  أصحاب المدونات عل  تحدي  المعلومات 

 بها.
 20 متوسطة 72.788% 0.808 2.288

 8 متوسطة %77.209 0.787 2.828 كثر  اةعالنات المزعجة بمواقع التواصل االجتماعي. 87

88 
عررررردم دقرررررة المعلومرررررات الررررروارد  بمواقرررررع التواصرررررل 

 االجتماعي.
 7 متوسطة 78.028% 0.727 2.292

89 
عرردم ترروافر األجهررز  والبرمجيررات الترري تسرراعدني علرر  

 2.0استخدام أدوات الويب 
 28 متوسطة 82.272% 0.789 2.888

 28 متوسطة %88.228 0.778 2.988 ارتحاع التكلحة المادية القتناء األجهز  والبرمجيات. 80

 28 متوسطة %88.722 0.787 2.922 2.0صعوبة مواكبة التطور السريع لتطبيقات الويب  82

 8 متوسطة %78.028 0.789 2.292 2.0قلة االدلة باللغة العربية لمواقع الويب  82

88 
قلة وجود دورات وورش تدريبية حول توظيرف أدوات 

 في العملية التعليمية. 2.0الويب 
 22 متوسطة 72.008% 0.787 2.280

88 
نق  التشرجيع مرن قبرل المعلرم السرتخدام أدوات الويرب 

 في العملية التعليمية. 2.0
 8 متوسطة 78.209% 0.898 2.228

88 
ة فررري المعلومرررات التررري عررردم المصرررداقية والموضررروعي

 تقدمها مواقع التواصل االجتماعي.
 9 متوسطة 72.728% 0.882 2.282

88 
فري  2.0عدم اعتماد المقررات علر  توظيرف أدوات الويرب 

 العملية التعليمية.
 8 متوسطة 78.798% 0.888 2.228

87 
نقرر  األنشررطة التعليميررة الترري تتطلررب اسررتخدام أدوات 

 2.0الويب 
 2 كبير  82.708% 0.898 2.882

88 
 2.0نقر  الروعي لردى المعلمرين بأهميرة أدوات الويرب 

 2 كبير  %82.898 0.728 2.882 في العملية التعليمية.

نق  المهارات الالزمة لدى األسراتذ  السرتخدام أدوات  89
 8 متوسطة %78.889 0.788 2.298 في العملية التعليمية. 2.0الويب 

في  2.0خدام أدوات الويب المتوسط الوزني لمعوقات است
 العملية التعليمية )المعوقات ككل(

 متوسطة 89.882% 0.820 2.088

تدا لدعي يدل لدتع يييدل  2.0يعوقم  لةدت دلو تدول  لدويد   يتء  يو لدةدوس لدةمصق تو
آليددث ص ددغ لديتوةددط لدددوزاا د دددرةم  لدن يددل تددا هددذل صلديعوقددم  ننددس  ةددمغ  صدرةددل يتوةددطلد 

لديعوقم  لدفرىيل تا هذل لدةدزغ تاةدد  د تيم صشأو درةل1.451آلرلع يعيمري صما 5.114ةزغ لد
تو صعددض لديعوقددم  يتآل ددق صدرةددل نصيددر  ويا ددم يددم هددو يتآل ددق صدرةددل يتوةددطل ويا ددم يددم هددو 
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يتآل ق صدرةل ءعيفل وةمغ  لديعوقم  يرتصل وت دًم دددرةت م نمدتدمدا صيدا ي آلظدل تاد  تدا آلمددل 
وو لرودويددل تددا لدترتيدد  د عصددمر  ذل  لالاآلددرلع لديعيددمري لرقددس تةددموي لديتوةددطم  د عصددمرل  تندد

 ولدذي يدس ى   تةماس ولتفمق تنثر :
   تدددا 2.0ةدددمغ  لدعصدددمر  "ا دددص لراشدددطل لدتع يييدددل لدتدددا تتط ددد  لةدددت دلو تدول  لدويددد "

لدترتي  لروس يو آليث درةل لدتآل ق ويتآل  ل صدرةدل نصيدر د آليدث ص دغ لديتوةدط لدآلةدمصا 
 .1.222د صماآلرلع يعيمري 5.321لدط   الةتةمصم  

   تدا لدعي يدل لدتع يييدل"  2.0ةمغ  لدعصمر  "ا ص لدوىا ددى لديع ييو صأهييل تدول  لدوي
تدددا لدترتيددد  لدثدددماا يدددو آليدددث درةدددل لدتآل دددق ويتآل  دددل صدرةدددل نصيدددر د آليدددث ص دددغ لديتوةدددط 

 .1.013د صماآلرلع يعيمري 5.335لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

 ر  "نثددر  لإلى اددم  لديزىةددل صيولقددا لدتول ددس لالةتيددمىا" تددا لدترتيدد  لدثمدددث ةددمغ  لدعصددم
يو آليث درةل لدتآل ق ويتآل  ل صدرةل يتوةطلد آليث ص غ لديتوةدط لدآلةدمصا الةدتةمصم  

 .1.010د صماآلرلع يعيمري 5.412لدط   
   ا تددد 2.0ةدددمغ  لدعصدددمر  "ا دددص لدي دددمرل  لد زيدددل دددددى لرةدددمتذ  الةدددت دلو تدول  لدويددد

لدعي يددل لدتع يييددل" تددا لدترتيدد  لدرلصددا يددو آليددث درةددل لدتآل ددق ويتآل  ددل صدرةددل يتوةددطلد 
 .1.032د صماآلرلع يعيمري 5.521آليث ص غ لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

   تدددا لدعي يدددل  2.0ةدددمغ  لدعصدددمر  "ا دددص لدتشدددةيا يدددو قصدددس لديع دددو الةدددت دلو تدول  لدويددد
و آليث درةل لدتآل ق ويتآل  ل صدرةل يتوةطلد آليث ص دغ لدتع يييل" تا لدترتي  لد ميس ي

 .1.222د صماآلرلع يعيمري 5.554لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

   تا لدعي يل لدتع يييدل"  2.0ةمغ  لدعصمر  "ىدو لىتيمد لدي ررل  ى   توظيع تدول  لدوي
 دغ لديتوةدط تا لدترتي  لدةمدس يو آليث درةل لدتآل ق ويتآل  ل صدرةدل يتوةدطلد آليدث ص

 .1.213د صماآلرلع يعيمري 5.513لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

  ةمغ  لدعصمر  "ىدو دقل لديع ويم  لدولرد  صيولقا لدتول س لالةتيمىا" تا لدترتيد  لدةدمصا
يو آليث درةل لدتآل ق ويتآل  ل صدرةل يتوةطلد آليث ص غ لديتوةدط لدآلةدمصا الةدتةمصم  

 .1.050د صماآلرلع يعيمري 5.121لدط   
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   تددا لدترتيدد  لدثددميو يددو آليددث 2.0ةددمغ  لدعصددمر  "ق ددل لالددددل صمد تددل لدعرصيددل ديولقددا لدويدد "
درةل لدتآل ق ويتآل  دل صدرةدل يتوةدطلد آليدث ص دغ لديتوةدط لدآلةدمصا الةدتةمصم  لدطد   

 .1.012د صماآلرلع يعيمري 5.521

 ولقددا لدتول ددس ةددمغ  لدعصددمر  "ىدددو لدي دددلقيل ولديوءددوىيل تددا لديع ويددم  لدتددا ت دددي م ي
لالةتيددمىا" تددا لدترتيدد  لدتمةددا يددو آليددث درةددل لدتآل ددق ويتآل  ددل صدرةددل يتوةددطلد آليددث 

 .1.225د صماآلرلع يعيمري 5.111ص غ لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

   ةددمغ  لدعصددمر  "ىدددو آلددرص ت ددآلم  لديدددوام  ى دد  تآلددديث لديع ويددم  ص ددم" تددا لدترتيدد
  ددل صدرةددل يتوةددطلد آليددث ص ددغ لديتوةددط لدآلةددمصا لدعمشددر يددو آليددث درةددل لدتآل ددق ويتآل

 .1.114د صماآلرلع يعيمري 5.124الةتةمصم  لدط   

   تا لدعي يدل  2.0ةمغ  لدعصمر  "ق ل وةود دورل  وورش تدريصيل آلوس توظيع تدول  لدوي
لدتع يييددل" تددا لدترتيدد  لدآلددمدي ىشددر يددو آليددث درةددل لدتآل ددق ويتآل  ددل صدرةددل يتوةددطلد 

 .1.040د صماآلرلع يعيمري 5.141لدآلةمصا الةتةمصم  لدط    آليث ص غ لديتوةط

   ةددمغ  لدعصددمر  "يعظددو لديع ويددم  لدددولرد  ص ددم ىصددمر  ىددو  رلغ ش  دديل تعصددر ىددو وة ددم
اظر" تا لدترتي  لدثماا ىشر يو آليث درةل لدتآل ق ويتآل  ل صدرةل يتوةطلد آليث ص دغ 

 .1.012يمري د صماآلرلع يع5.115لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

  ةمغ  لدعصمر  "لرتفمع لدتن فل لديمديل القتامغ لرة ز  ولدصريةيم " تا لدترتيد  لدثمددث ىشدر
يو آليث درةل لدتآل ق ويتآل  ل صدرةل يتوةطلد آليث ص غ لديتوةدط لدآلةدمصا الةدتةمصم  

 .1.001د صماآلرلع يعيمري 1.224لدط   

 تددا لدترتيدد  لدرلصددا 2.0 ددم  لدويدد  ةددمغ  لدعصددمر  " ددعوصل يولنصددل لدتطددور لدةددريا دتطصي "
ىشدددر يدددو آليدددث درةدددل لدتآل دددق ويتآل  دددل صدرةدددل يتوةدددطلد آليدددث ص دددغ لديتوةدددط لدآلةدددمصا 

 .1.030د صماآلرلع يعيمري 1.215الةتةمصم  لدط   

   ةمغ  لدعصمر  "ىددو تدولتر لرة دز  ولدصريةيدم  لدتدا تةدمىداا ى د  لةدت دلو تدول  لدويد
و آليدث درةدل لدتآل دق ويتآل  دل صدرةدل يتوةدطلد آليدث " تا لدترتي  لد دميس ىشدر يد2.0

 .1.012د صماآلرلع يعيمري 1.122ص غ لديتوةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

  ةدددمغ  لدعصدددمر  "ىددددو ث تدددا صمديع ويدددم  لديتمآلدددل ى ددد  وةدددمئس لدتول دددس لالةتيدددمىا" تدددا
لدترتيددد  لدةددددمدس ىشددددر يدددو آليددددث درةددددل لدتآل دددق ويتآل  ددددل صدرةددددل يتوةدددطلد آليددددث ص ددددغ 

 .1.052د صماآلرلع يعيمري 1.135وةط لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   لديت
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   تا لدترتيد  2.0ةمغ  لدعصمر  "ىدو يعرتتا صنيفيل لدتةةيس لو لدتعميس يا تدول  لدوي "
لدةددددمصا ىشددددر يددددو آليددددث درةددددل لدتآل ددددق ويتآل  ددددل صدرةددددل يتوةددددطلد آليددددث ص ددددغ لديتوةددددط 

 .1.015د صماآلرلع يعيمري 1.022لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

   تدددا لدترتيددد  2.0ةدددمغ  لدعصدددمر  " دددعوصل تدددولتر لدوقددد  لدددد زو د تعميدددس يدددا تدول  لدويددد "
لدثددددميو ىشددددر يددددو آليددددث درةددددل لدتآل ددددق ويتآل  ددددل صدرةددددل يتوةددددطلد آليددددث ص ددددغ لديتوةددددط 

 .1.052د صماآلرلع يعيمري 1.213لدآلةمصا الةتةمصم  لدط   

  يييدددل" تدددا لدترتيددد  لدتمةدددا ىشدددر ةدددمغ  لدعصدددمر  "ىددددو قادددمىتا صأهييت دددم تدددا لدعي يدددل لدتع
ولر يددر يددو آليددث درةددل لدتآل ددق ويتآل  ددل صدرةددل ءددعيفلد آليددث ص ددغ لديتوةددط لدآلةددمصا 

 .1.012د صماآلرلع يعيمري 1.240الةتةمصم  لدط   

 ثالثاً: نتائج السؤال الثال :

ياص لدةؤلس لدثمدث د درلةل لدآلمديدل ى د  "هدس ت ت دع لةدتةمصم  لدطد   ىيادل لددرلةدل 
تددا لدعي يددل لدتع يييددل صددم ت ع يتتيددرل  صلدت  ددصد   2.0ولقددا لةددت دلو تدول  لدويدد  آلددوس 

 "؟لددورل  لدتدريصيل تا يةمس لدآلمة  ل دا 
 بالنسبة للتخصص: -1

تددا لدنشددع ىددو  One Way ANOVAتآل يددس لدتصددميو تآلددمدي لالتةددم  تددو لةددت دلو 
تددا  2.0لةددت دلو تدول  لدويدد  لةددتةمصم  لدطدد   ىياددل لددرلةددل آلددوس ولقددا تددا دالدددل لدفددروق 

لدعي يددددل لدتع يييددددل ولدتددددا ترةددددا ال ددددت ع لدت  ددددص صشددددريعلد دتددددل ىرصيددددلد ترصيددددل صدايددددلد دتددددل 
  اة يزيلد نيييمغد تيزيمغد آلمة   د  د تنما  لداتمئج نيم ها يوءآلل تا لدتمدا:
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 الستجابات الطالب حول (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 22جدول )
 في العملية التعليمية في ضوء التخص  2.0واقع استخدام أدوات الويب 

التخص
 العدد  

المحررات استخدام 
 التشاركية

(Wikis) 

استخدام المدونات 
(Blogs) 

استخدام الشبكات 
 Social)االجتماعية 

Networks) 

استخدام أدوات 
 ككل  2.0الويب 

 متوسط

انحرا
ف 
معيار
 ي

 متوسط

انحرا
ف 
معيار
 ي

 توسطم

انحرا
ف 
معيار
 ي

انحراف  متوسط
 معياري

 28 شريعة
28.98
0 

8.79
2 

27.78
0 

8.08
8 28.200 8.98

7 
87.92
0 9.722 

لغة 
27.88 28 عربية

8 
8.77
8 

20.08
8 

8.78
8 28.888 8.82

7 
88.28
7 9.878 

تربية 
28.80 82 بدنية

8 
8.88
8 

29.82
0 

8.20
2 28.828 8.82

2 
82.88
8 7.798 

لغة 
28.82 82 إنجليزية

8 
8.78
9 

28.89
8 

8.82
9 28.820 8.88

2 
87.82
9 8.227 

28.82 88 كيمياء
7 

8.88
8 

28.88
8 

8.97
2 28.882 8.07

7 
88.82
2 

20.82
9 

28.29 27 فيزياء
8 

8.88
7 

28.88
7 

8.78
9 28.982 8.88

0 
88.88
2 7.802 

حاسب 
28.82 28 آل 

8 
8.88
7 

28.00
0 

8.82
8 28.780 8.89

8 
88.88
8 8.808 

العينة 
 ككل

22
8 

28.89
2 

8.22
8 

27.88
2 

8.98
9 28.288 8.88

9 
89.89
8 9.098 

 (: داللة الحرو: في استجابات الطالب حول واقع استخدام 28جدول )
 في العملية التعليمية في ضوء التخص  2.0أدوات الويب 

واقع استخدام أدوات 
في  2.0الويب 

 العملية التعليمية
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

المحررات استخدام 
 (Wikis) التشاركية

بين 
 87.828 8 288.788 المجموعات

داخل  0.02 2.989
 28.080 208 8888.287 المجموعات

  228 8822.982 الكلي

استخدام المدونات 
(Blogs) 

بين 
 88.898 8 829.877 المجموعات

داخل  0.02 8.882
 22.802 208 8702.280 موعاتالمج

  228 8220.887 الكلي

استخدام الشبكات 
 Social)االجتماعية 

Networks) 

بين 
 8.889 8 80.988 المجموعات

داخل   ير دالة 0.882
 29.222 208 8998.998 المجموعات

  228 8088.980 الكلي

استخدام أدوات 
 ككل  2.0الويب 

بين 
 298.088 8 2788.808 المجموعات

داخل  0.02 8.828
 78.880 208 28988.288 المجموعات

  228 27702.789 الكلي
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 يتضح من الجدول السابق أنه:

  تدا لةدتةمصم  لدطد   ىيادل لددرلةدل لدآلمديددل  1.11توةدد تدروق دلددل  آل دمئيًم ىادد يةددتوى
يييدددل ترةدددا ال دددت ع تدددا لدعي يدددل لدتع   Wikisص لديآلدددررل  لدتشدددمرنيللةدددت دلو آلدددوس ولقدددا 
 لدت  ص.

  تدا لةدتةمصم  لدطد   ىيادل لددرلةدل لدآلمديددل  1.11توةدد تدروق دلددل  آل دمئيًم ىادد يةددتوى
 تا لدعي يل لدتع يييل ترةا ال ت ع لدت  ص. Blogsلةت دلو لديدوام  صآلوس ولقا 

  لةت دلو ال توةد تروق دلدل  آل مئيًم تا لةتةمصم  لدط   ىيال لددرلةل لدآلمديل آلوس ولقا
تدددددا لدعي يدددددل لدتع يييدددددل ترةدددددا ال دددددت ع  (Social Networks)لدشدددددصنم  لالةتيمىيدددددل 

 لدت  ص.

  تدا لةدتةمصم  لدطد   ىيادل لددرلةدل لدآلمديددل  1.11توةدد تدروق دلددل  آل دمئيًم ىادد يةددتوى
صلددرةدل لدن يدل  تدا لدعي يدل لدتع يييدل ترةدا ال دت ع  2.0 تدول  لدويد لةت دلو آلوس ولقا 
 لدت  ص.

ود تعرع ى   لدفدروق ذل  لددالددل تدا لةدتةمصم  لدطد   صمدت   دم  لدي ت فدل آلدوس 
 LSDتددا لدعي يددل لدتع يييددل تددو لةددت دلو ل تصددمر تقددس تددرق دلس  2.0ولقددا لةددت دلو لدول  لدويدد  

نم تصدمر د ي مراددم  لدصعديدل تددا آلمددل دالدددل تآل يددس لدتصدميو تآلددمدي لالتةدم  تنمادد  لداتدمئج نيددم هددو 
 دوس لدتمدا:  يوء  صمدة
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 (: داللة الحرو: بين الطالب بالتخصصات المختلحة في استجاباتهم28جدول )
 في العملية التعليمية 2.0حول واقع استخدام ادوات الويب  

 التخص  المتغيرات
 شريعة
)م= 
28.980) 

 لغة عربية 
)م= 
27.888) 

 تربية بدنية
 (28.808)م= 

 لغة إنجليزية 
)م= 
28.828) 

 كيمياء 
= )م

28.827) 

 فيزياء 
)م= 
28.298) 

استخدام 
المحررات 
 التشاركية

(Wikis) 

لغة عربية )م= 
27.888) 8.898**      

تربية بدنية )م= 
28.808) 2.888** 0.788     

لغة إنجليزية م= 
28.828 0.888 8.082** 2.279**    

   0.898 2.888 2.289 2.887 (28.827كيمياء )م= 

  0.228 0.770 2.809 2.282 2.888 (28.298فيزياء )م= 

 0.882 0.808 0.288 2.992 *2.788 0.882 28.822حاسب آلي م= 

استخدام 
المدونات 

(Blogs) 

 شريعة التخص 
 27.7080م=

لغة عربية 
)م= 
20.088) 

 تربية بدنية
 (29.809)م= 

 لغة إنجليزية
)م= 
28.898) 

 كيمياء
م= 

28.888 

 فيزياء
م= 

28.887 
عربية )م= لغة 

20.088) 2.298      

تربية بدنية )م= 
29.809) 2.889 0.887     

لغة إنجليزية )م= 
28.898) 2.288 8.882** 2.828**    

   0.288 **8.878 **8.228 2.927 (28.888كيمياء )م= 

  0.288 0.082 *2.782 *8.809 2.228 (28.887فيزياء )م= 
حاسب آلي )م= 

28.000) 2.780 8.088** 8.809** 0.898 0.287 0.887 

استخدام 
أدوات 
 2.0الويب 
 ككل 

 التخص 
 شريعة
)م= 
87.920) 

 لغة عربية )
م= 

88.287) 

 تربية بدنية
 (82.888)م= 

 لغة إنجليزية
)م= 
87.829) 

 كيمياء
)م= 
88.822) 

 فيزياء
)م= 
88.882) 

لغة عربية )م= 
88.287) 8.287*      

تربية بدنية )م= 
82.888) 8.928* 2.882     

لغة إنجليزية )م= 
87.829) 0.892 8.788** 8.807**    

   0.827 **8.228 **7.888 2.809 (88.822كيمياء )م= 

  2.272 2.888 8.988 8.288 0.982 (88.882فيزياء )م= 
حاسب آلي )م= 

88.888) 2.887 7.808* 8.278* 0.888 0.089 2.829 

 0.00  ** ال روق بين المتوسطين دالة إح ا يًا عند مستوى 0.00توسطين دالة عند مستوى * ال روق بين الم

 يتضح من الجدول السابق أنه:
  ص لديآلررل  لدتشدمرنيل الةت دلوصمداةصلWikis نماد  هادمل تدروق دلددل  آل دمئيًم ىادد يةدتوى : 

لدطددد   صددديو لدطددد   ت  دددص لد تدددل لدعرصيدددل يدددو ة دددل ولدطددد   ت  دددص لدشدددريعل و  1.11
ت  ددص لد تددل لإلاة يزيددل ولدفددروق د ددمد  طدد   ت  ددص لد تددل لدعرصيددلد نددذدل نمادد  هاددمل 
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صيو لدط   ت  ص لدترصيل لدصدايدل يدو ة دل ولدطد    1.11تروق دلدل  آل مئيًم ىاد يةتوى 
ت  ص لدشريعل ولدطد   ت  دص لد تدل لإلاة يزيدل ولدفدروق د دمد  طد   ت  دص لدترصيدل 

ؤنددد تو تى دد  لدطدد   تددا ت يدديو ولقددا لةددت دلو لديوةددوىم  لدآلددر  تددا لدعي يددل لدصدايددلد وهددو يددم ي
لدتع يييددل هددو لدطدد   ت  ددص لد تددل لدعرصيددل وت  ددص لدترصيددل لدصدايددل صيايددم تقددس لدطدد   هددو 
طدددد   ت  دددددص لدشدددددريعل وت  دددددص لد تدددددل لإلاة يزيددددلد ويآلتدددددس طددددد   ت  دددددص لدنيييدددددمغ 

 صيو لديرتفعيو ولديا فءيو. وت  ص لدفيزيمغ وت  ص لدآلمة  ينمال يتوةطل

 صمداةصل لةت دلو لديدوام  صBlogs صديو  1.11 : نماد  هادمل تدروق دلددل  آل دمئيًم ىادد يةدتوى
لدطدددد   ت  ددددص لد تددددل لدعرصيددددل يددددو ة ددددل ولدطدددد   ت  ددددص لد تددددل لإلاة يزيددددل وت  ددددص 
لدنيييدددمغ وت  دددص لدآلمةددد  ل دددد  صيايدددم نماددد  لدفدددروق صددديو طددد   ت  دددص لد تدددل لدعرصيدددل 

ولدفروق تا ةييا لدآلمال  د مد  طد   ت  دص  1.12ص لدفيزيمغ دلدل ىاد يةتوى وت  
صديو لدطد   ت  دص  1.11لد تل لدعرصيلد نذدل نما  هامل تروق دلدل  آل دمئيًم ىادد يةدتوى 

لدترصيدددل لدصدايدددل يدددو ة دددل ولدطددد   ت  دددص لد تدددل لإلاة يزيدددل وت  دددص لدنيييدددمغ وت  دددص 
صديو طدد   ت  دص لدترصيددل لدصدايدل وت  ددص لدفيزيدمغ دلدددل لدآلمةد  ل دد  صيايددم نماد  لدفددروق 

ولدفروق تا ةييا لدآلمال  د مد  ط   ت  ص لدترصيدل لدصدايدلد وصمدتدمدا  1.12ىاد يةتوى 
يتأندددد تو تى ددد  لدطددد   تدددا ت يددديو ولقدددا لةدددت دلو لديددددوام  تدددا لدعي يدددل لدتع يييدددل هدددو لدطددد   

يايددم تقددس لدطدد   هددو طدد   ت  ددص لد تددل ت  ددص لد تددل لدعرصيددل وت  ددص لدترصيددل لدصدايددل ص
لإلاة يزيددل وت  ددص لدنيييددمغ وت  ددص لدآلمةدد  ل ددد  وت  ددص لدفيزيددمغد ويآلتددس لدطدد   

 ت  ص لدشريعل ينمال يتوةطل صيو لديرتفعيو ولديا فءيو.

   تا لدتع يو صلددرةل لدن يل : نما  هامل تدروق دلددل  0.2صمداةصل دولقا لةت دلو تدول  لدوي
صدددديو لدطدددد   ت  ددددص لد تددددل لدعرصيددددل يددددو ة ددددل ولدطدددد    1.11ىاددددد يةددددتوى  آل ددددمئيًم 

صددديو ت  دددص لد تدددل  1.12ت  دددص لد تدددل لإلاة يزيدددل وت  دددص لدنيييدددمغ وىادددد يةدددتوى 
لدعرصيدددل وت  دددص لدآلمةددد  ل دددد  ولدشدددريعل ولدفدددروق تدددا ةييدددا لدآلدددمال  د دددمد  طددد   

صددديو  1.11يةدددتوى  ت  دددص لد تدددل لدعرصيدددلد ندددذدل نماددد  هادددمل تدددروق دلددددل  آل دددمئيًم ىادددد
لدطدد   ت  ددص لدترصيددل لدصدايددل يددو ة ددل ولدطدد   ت  ددص لد تددل لإلاة يزيددل وت  ددص 

صددديو لدطددد   ت  دددص لدترصيدددل لدصدايدددل وت  دددص لدشدددريعل  1.12لدنيييدددمغ وىادددد يةدددتوى 
ولدآلمة  ل دا ولدفروق تا ةييا لدآلمال  د مد  ط   ت  ص لدترصيل لدصدايلد وصمدتدمدا 
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تدا لدعي يدل لدتع يييدل هدو  2.0  تدا ت يديو ولقدا لةدت دلو تدول  لدويد  يتأند تو تى د  لدطد 
لدطددد   ت  دددص لد تدددل لدعرصيدددل وت  دددص لدترصيدددل لدصدايدددل صيايدددم تقدددس لدطددد   هدددو طددد   
ت  ددص لد تددل لإلاة يزيددل وت  ددص لدنيييددمغ وت  ددص لدشددريعل ولدآلمةدد  ل ددد  ويآلتددس 

 فءيو.ط   لدفيزيمغ ينمال يتوةطل صيو لديرتفعيو ولديا 

 ( بالنسبة لمتغير الدورات التدريبية في مجال الحاسب اآللي:2)

تدا لدنشدع ىدو دالددل  One Way ANOVAتو لةت دلو تآل يس لدتصميو تآلمدي لالتةم  
تددا لدعي يددل  2.0لدفددروق تددا لةددتةمصم  لدطدد   ىياددل لددرلةددل آلددوس ولقددا لةددت دلو تدول  لدويدد  

لدتدريصيل تا يةدمس لدآلمةد  ل ددا صال يوةدد دورل د يدو لدتع يييل ولدتا ترةا ال ت ع لددورل  
 دور   د  ث ث دورل د تنثر يو ث ث دورل  د تنما  لداتمئج نيم ها يوءآلل تا لدتمدا:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالب حول واقع 28جدول )
 استخدام

 ضوء عدد الدورات التدريبية في العملية التعليمية في 2.0أدوات الويب  

الدورات 
 العدد التدريبية

المحررات استخدام 
 (Wikis) التشاركية

استخدام المدونات 
(Blogs) 

استخدام الشبكات 
االجتماعية 

(Social 
Networks) 

استخدام أدوات 
 ككل  2.0الويب 

انحراف  متوسط
انحراف  متوسط معياري

انحراف  متوسط معياري
حراف ان متوسط معياري

 معياري

 9.288 88.888 8.828 28.928 8.020 27.808 8.222 28.828 282 ال يوجد

2-8 88 28.728 8.980 27.898 8.892 28.788 8.288 80.298 9.078 

 8.887 82.088 8.282 28.780 8.722 28.728 8.892 28.872 28 8أكثر من 

 9.098 89.898 8.889 28.288 8.989 27.882 8.228 28.892 228 العينة الكلية

في  2.0(: داللة الحرو: في استجابات الطالب حول واقع استخدام أدوات الويب 28جدول )
 العملية 

 التعليمية في ضوء الدورات التدريبية في الحاسب ا ل 

واقع استخدام أدوات 
في العملية  2.0الويب 

 التعليمية
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 لمربعاتا

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

المحررات استخدام 
 (Wikis)التشاركية 

 28.808 2 88.820 بين المجموعات

2.088 
 ير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

8888.272 222 28.922 

  228 8822.982 الكلي

استخدام المدونات 
(Blogs) 

 29.888 2 89.728 بين المجموعات

0.828 
 ير 
 دالة

داخل 
 وعاتالمجم

8282.222 222 28.889 

  228 8220.887 الكلي
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واقع استخدام أدوات 
في العملية  2.0الويب 

 التعليمية
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 لمربعاتا

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

استخدام الشبكات 
 Social)االجتماعية 

Networks) 

 28.808 2 87.028 بين المجموعات

 ير  0.978
 دالة

داخل 
 28.928 222 8009.928 المجموعات

  228 8088.980 الكلي

استخدام أدوات الويب 
 ككل  2.0

 280.202 2 800.808 بين المجموعات

 ير  2.880
 دالة

داخل 
 82.082 222 27802.888 المجموعات

  228 27702.789 الكلي

 يتضح من الجدول السابق أنه:
  لةدددت دلو ال توةدددد تدددروق دلددددل  آل دددمئيًم تدددا لةدددتةمصم  لدطددد   ىيادددل لددرلةدددل آلدددوس ولقدددا

ورل  لدتدريصيدددل تدددا تدددا لدعي يدددل لدتع يييدددل ترةدددا ال دددت ع لددددد  Wikisلديوةدددوىم  لدآلدددر  ص
 يةمس لدآلمة  ل دا.

  لةدددت دلو ال توةدددد تدددروق دلددددل  آل دددمئيًم تدددا لةدددتةمصم  لدطددد   ىيادددل لددرلةدددل آلدددوس ولقدددا
تددددا لدعي يددددل لدتع يييددددل ترةددددا ال ددددت ع لددددددورل  لدتدريصيددددل تددددا يةددددمس   Blogsلديدددددوام  ص

 لدآلمة  ل دا.

 لةدددت دلو ددرلةدددل آلدددوس ولقدددا ال توةدددد تدددروق دلددددل  آل دددمئيًم تدددا لةدددتةمصم  لدطددد   ىيادددل ل
تدا لدعي يدل لدتع يييدل ترةدا ال دت ع لدددورل   (Social Networks)لدشصنم  لالةتيمىيدل 

 لدتدريصيل تا يةمس لدآلمة  ل دا.

  تدول  لةدت دلو ال توةد تروق دلدل  آل مئيًم تا لةتةمصم  لدط   ىيال لددرلةدل آلدوس ولقدا
تع يييل ترةا ال ت ع لددورل  لدتدريصيل تدا يةدمس صلددرةل لدن يل  تا لدعي يل لد 2.0لدوي  

 لدآلمة  ل دا.

 ع:ــــؤال الرابــــج الســــرابعاً: نتائ

يدداص لدةددؤلس لدرلصددا د صآلددث لدآلددمدا ى دد  "هددس ت ت ددع لةددتةمصم  لدطدد   ىياددل لددرلةددل 
د تدا لدعي يدل لدتع يييدل صدم ت ع يتتيدرل  صلدت  دص  2.0آلوس يعوقم  لةت دلو تدول  لدوي  

 "؟لددورل  لدتدريصيل تا يةمس لدآلمة  ل دا 
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 بالنسبة للتخص : -2

تدا لدنشدع ىدو دالددل  One Way ANOVAتو لةت دلو تآل يس لدتصميو تآلمدي لالتةم  
تدددا  2.0لدفدددروق تدددا لةدددتةمصم  لدطددد   ىيادددل لددرلةدددل آلدددوس يعوقدددم  لةدددت دلو تدول  لدويددد  

شددددريعلد دتددددل ىرصيددددلد ترصيددددل صدايددددلد دتددددل لدعي يددددل لدتع يييددددل ولدتددددا ترةددددا ال ددددت ع لدت  ددددص ص
  اة يزيلد نيييمغد تيزيمغد آلمة   د  د تنما  لداتمئج نيم ها يوءآلل تا لدتمدا:

 الستجابات الطالب حول معوقات (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 27جدول )
 في العملية التعليمية في ضوء التخص  2.0استخدام أدوات الويب 

 العدد التخص 
 في العملية التعليمية  2.0معوقات استخدام أدوات الويب 

 انحراف معياري متوسط

 8.822 89.880 28 شريعة

 8.828 82.287 28 لغة عربية

 8.888 80.280 82 تربية بدنية

 8.287 88.028 82 لغة إنجليزية

 8.288 89.000 88 كيمياء

 8.799 82.298 27 فيزياء

 8.880 88.800 28 حاسب آل 

 8.080 89.882 228 العينة ككل

 (: داللة الحرو: في استجابات الطالب حول معوقات استخدام أدوات28جدول )
 في العملية التعليمية في ضوء التخص  2.0الويب  

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

288.278 8 82.829 

2.288 
 ير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

7888.282 208 88.808 

  228 7920.828 الكلي

 يتضح من الجدول السابق أنه:
   ال توةددد تددروق دلدددل  آل ددمئيًم تددا لةددتةمصم  لدطدد   ىياددل لددرلةددل لدآلمديددل آلددوس يعوقددم

 تا لدعي يل لدتع يييل ترةا ال ت ع لدت  ص. 2.0لةت دلو تدول  لدوي  
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 بالنسبة لمتغير الدورات التدريبية في مجال الحاسب ا لي: -2

تددا لدنشددع ىددو دالدددل  One Way ANOVAتددو لةددت دلو تآل يددس لدتصددميو تآلددمدي لالتةددم  
تدا لدعي يددل  2.0 لدفدروق تدا لةددتةمصم  لدطد   ىياددل لددرلةدل آلدوس يعوقددم  لةدت دلو تدول  لدويدد 

صيل تا يةدمس لدآلمةد  ل ددا صال يوةدد دورل د يدو دور  لدتع يييل ولدتا ترةا ال ت ع لددورل  لدتدري
  د  ث ث دورل د تنثر يو ث ث دورل  د تنما  لداتمئج نيم ها يوءآلل تا لدتمدا:

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالب حول معوقات29جدول )
 عدد الدورات التدريبية في العملية التعليمية في ضوء 2.0استخدام أدوات الويب  

 العدد الدورات التدريبية
 في العملية التعليمية  2.0معوقات استخدام أدوات الويب 

 انحراف معياري متوسط

 8.887 89.888 282 ال يوجد

2-8 88 80.228 8.888 

 8.089 89.000 28 8أكثر من 

 8.080 89.882 228 العينة الكلية

في  2.0استجابات الطالب حول معوقات استخدام أدوات الويب  (: داللة الحرو: في20جدول )
 العملية

 التعليمية في ضوء الدورات التدريبية في الحاسب ا ل  

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 27.889 2 88.899 بين المجموعات

0.887 
 ير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

7878.827 222 87.289 

  228 7920.828 الكلي

 يتضح من الجدول السابق أنه:
   ال توةددد تددروق دلدددل  آل ددمئيًم تددا لةددتةمصم  لدطدد   ىياددل لددرلةددل لدآلمديددل آلددوس يعوقددم

صلددرةددل لدن يددل  تددا لدعي يددل لدتع يييددل ترةددا ال ددت ع لددددورل   2.0تدول  لدويدد  لةددت دلو 
 ل دا.لدتدريصيل تا يةمس لدآلمة  

 ت:ـــــج الذراســـــر نتائـــــتفسي

   تدا لدعي يدل  2.0نشف  اتمئج لالةمصل ىو لدةؤلس لالوس: تو ولقا لةت دلو تدول  لدوي
لدتع يييل ننس يتآل ق صدرةل يتوةطل آليدث ةدمغ تدا لدترتيد  لروس لةدت دلو لدشدصنم  

غ تددا لدترتيدد  تددا لدعي يددل لدتع يييددل د صيايددم ةددم (Social Networks)لالةتيمىيددل 
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  تددا لدعي يددل لدتع يييددل د وتددا لدترتيدد  Wikisلدثددماا لةددت دلو لديآلددررل  لدتشددمرنيل ص
  تددا لدعي يددل لدتع يييددلد ويعددزي لدصمآلددث ت ددل Blogsلر يددر ةددمغ لةددت دلو لديدددوام  ص

لداتددددددمئج  ددددددد  تو لةددددددت دلو يعظددددددو لدطدددددد   د شددددددصنم  لالةتيمىيددددددل وى دددددد  لر ددددددص 
Facebook تعميدس يعد   ءدمتل لدد  تعدود لدطمدد  ى د  لةدت دلي  يرةا لد  ة ودل لد

 د ودرلةدددل 5113تدددا لدآليدددم  لدش  ددديلد وتتفدددق ت دددل لداتدددمئج يدددا اتدددمئج درلةدددل صآلييددددد
لدتدا نشدف  ىدو اددر   Ali (2014) د صيايدم ت ت دع يدا اتدمئج درلةدل 5112صة ييمود

لةددددل لةددددت دلو تتددددرلد ىياددددل لددرلةددددل د يآلددددررل  لدتشددددمرنيلد نيددددم ت ت ددددع يددددا درلةددددل در 
 2.0  لدتا نشف  ىو تو تى   لةت دلو ردول  لدوي  5112صلدعيةمئا ولدآلءرياد

 صمداةددددددددصل رتددددددددرلد ىياددددددددل لددرلةددددددددل ةددددددددمغ ى دددددددد  لدترتيدددددددد :  ديددددددددل لدي  ددددددددص لدددددددددولتا
RSS)  –  صBlogs  -  لدتأديع لدآلر   -لدشصنم  لالةتيمىيل 

  تددا  2.0دويدد  يعوقددم  لةددت دلو تدول  لنشددف  اتددمئج لالةمصددل ىددو لدةددؤلس لدثددماا: تو
لدعي يل لدتع يييل صلديعوقم  ننس  ةمغ  صدرةل يتوةدطلد آليدث ةدمغ  لدعصدمر  "ا دص 

" تا لدترتي  لروس يو صيو  2.0لراشطل لدتع يييل لدتا تتط   لةت دلو تدول  لدوي  
  يعوقد ويرةا ذدل لد  ا ص لدوىا ددى لىءمغ هيئل لدتدريس صأهييل توظيع 12ص

الاشددطل لديا ةيددلد وت ت ددع هددذ  لداتددمئج يددا يددم تو دد   لديدد  تددا ل 2.0لدول  لدويدد  
لدتددا نشددف  ىددو لهددو  An,Y., Ballard,G. & Williams,K.(2011)درلةددل 

د لديشددمنس لدتناودوةيددل لديتع  ددل صمالةددت دلوهددو   2.0يعوقددم  لةددت دلو تدول  لدويدد  
  5112دصلدعيةددمئا ولدآلءددريانددذدل ت ت ددع اتددمئج لددرلةددل لدآلمديددل ىددو اتددمئج درلةددل 

هددو لدددا ص تددا لرددددل  2.0لدتددا نشددف  ىددو تو تهددو يعوقددم  لةددت دلو تدول  لدويدد  
 .2.0ديولقا لدوي  صمد تل لدعرصيل 

   نشدددف  اتدددمئج لالةمصدددل ىدددو لدةدددؤلس لدثمددددث: وةدددود تدددروق دلددددل لآل دددمئيًم تدددا لةدددتةمصم
لديآلددددررل  لدتشددددمرنيلد ولديدددددوام  ترةددددا لددددد  ل ددددت ع لةددددت دلو لدطدددد   آلددددوس ولقددددا 

  دددصد صيايدددم ال يوةدددد تدددروق دلددددل لآل دددمئيًم تدددا لةدددتةمصم  لدطددد   آلدددوس ولقدددا لدت
لةت دلو لدشصنم  لالةتيمىيل ترةا لدد  ل دت ع لدت  دصد نيدم ال توةدد تدروق دلددل 

ترةدا لدد  ىددد  2.0لآل مئيم تا لةتةمصم  لدط   آلوس ولقا لةدت دلو لدول  لدويد  
و دددددددد   لديدددددددد  اتددددددددمئج درلةددددددددل لددددددددددورل  لدتدريصيددددددددلد وتتفددددددددق ت ددددددددل لداتددددددددمئج يددددددددا يددددددددم ت
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صةددديطل وةددد  ل لالةدددت دلو وال  2.0  آليدددث لو يعظدددو تدول  لدويددد  5112صلدتميدددديد
 تآلتمج لد  تدري .

   تددا لدعي يددل لدتع يييددل هددو  2.0تو تى دد  لدطدد   تددا ت يدديو ولقددا لةددت دلو تدول  لدويدد
  لدط   ت  ص لد تل لدعرصيل وت  ص لدترصيل لدصدايل صيايم تقس لدطد   هدو طد 

ت  دددص لد تدددل لإلاة يزيدددل وت  دددص لدنيييدددمغ وت  دددص لدشدددريعل ولدآلمةددد  ل دددد  
 ويآلتس ط   لدفيزيمغ ينمال يتوةطل صيو لديرتفعيو ولديا فءيو.

  تدا لدعي يدل لدتع يييدل هدو  لديآلدررل  لدتشدمرنيلتو تى   لدط   تدا ت يديو ولقدا لةدت دلو
ايم تقس لدطد   هدو طد   لدط   ت  ص لد تل لدعرصيل وت  ص لدترصيل لدصدايل صي

ت  ددددص لدشددددريعل وت  ددددص لد تددددل لإلاة يزيددددلد ويآلتددددس طدددد   ت  ددددص لدنيييددددمغ 
د وت  ددص لدفيزيددمغ وت  ددص لدآلمةدد  ينماددل يتوةددطل صدديو لديددرتفعيو ولديا فءدديو

ويرةدددا ذددددل لدددد  تو طددد   لد تدددل لدعرصيدددل ولدترصيدددل لدصدايدددل دددددي و وىدددا تنصدددر صأهييدددل 
 يددل لدتع يييددل اظددرًل را ددو يدرةددوو صعددض لدي ددررل  تددا لدعي 2.0توظيددع لدول  لدويدد  

 لدنتروايًم يو   س صريةيل لدص ل صورد لدتا توترهم ةميعل لد  يو.

    تو تى دد  لدطدد   تددا ت يدديو ولقددا لةددت دلو لديدددوام  تددا لدعي يددل لدتع يييددل هددو لدطدد
ت  ددددص لد تددددل لدعرصيددددل وت  ددددص لدترصيددددل لدصدايددددل صيايددددم تقددددس لدطدددد   هددددو طدددد   

ص لد تددل لإلاة يزيددل وت  ددص لدنيييددمغ وت  ددص لدآلمةدد  ل ددد  وت  ددص ت  دد
لدفيزيدددددددمغد ويآلتدددددددس لدطددددددد   ت  دددددددص لدشدددددددريعل ينمادددددددل يتوةدددددددطل صددددددديو لديدددددددرتفعيو 

د ويينددو د صمآلددث تصريددر ت ددل لداتددمئج لددد  تو طدد   لد تددل لدعرصيددل وطدد   ولديا فءدديو
 .2.0تدول  لدوي   لدترصيل لدصدايل يدرةوو ي ررل  تعتيد لاشطت م ى   لةت دلو صعض

 تدددروق دلددددل  آل دددمئيًم تدددا  نشدددف  اتدددمئج لالةمصدددل ىدددو لدةدددؤلس لدرلصدددا: ىدددو ىددددو وةدددود
تدا  2.0لةتةمصم  لدط   ىيال لددرلةل لدآلمديل آلوس يعوقدم  لةدت دلو تدول  لدويد  

د ويتفدددددددق ذددددددددل يدددددددا اتدددددددمئج درلةدددددددل لدعي يدددددددل لدتع يييدددددددل ترةدددددددا ال دددددددت ع لدت  دددددددص
 2.0تدمئج لدد  طصيعدل يعوقدم  لةدت دلو لدول  لدويد    وترةا ت ل لدا5112صلدتميديد
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ت مط  لدطمد  صشدنس ىدمو دوو ت  ديص آليدث لو يعظي دم تيدس لدطمدد  لدةدميعا 
 دوو لالىتصمر داوىيل ت     لدع يا.

 تىصياث الذراست والذراساث الوقترحت

 :يو   س لداتمئج لدتا تو    لدي م لددرلةل يو ا لدصمآلث صيم ي ا 
  تددددا  2.0هيئددددل لدتددددريس ى دددد  توظيدددع تدول  وتطصي ددددم  لدويددد  ءدددرور  آلددددث تىءدددمغ

لراشددطل لديا ةيددل ولد يا ةيددلد ولدتددا تآلفددز لدطدد   ى دد  لةددت دلو ت ددل لدتطصي ددم  تددا 
 لدعي يل لدتع يييل.

 .ءرور  ديج تدول  لدتع يو لالدنترواا تا لديامهج لددرلةيل 

   ولاد  لديعرتيدل ولدي مريدل دتاييدل لدة 2.0ى د دورل  تدريصيدل ت   ديل تدا يةدمس لدويد
 د طمد  ولديع و ى   آلدًل ةولغ.

 ومن الدراسات المقترحة:

    واوع لدةاس. وت ًم ديتتير لدياط ل لدةترلتيل 2.0ولقا لةت دلو تدول  وتطصي م  لدوي 

 تدددا لدعي يدددل  2.0لةدددت دلو تدول  وتطصي دددم  لدويددد   لتةمهدددم  لديع يدددوو ولدطددد   اآلدددو
 لدتع يييل.

 لالاشطل لدتع يييل.تا  2.0لدوي  وظيع تدول  ت ور ي ترح دت 

   ى   تاييل لدةولا  لديعرتيل ولدي مريل. 2.0تثر ل ت ع لةت دلو صعض تدول  لدوي 
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 تـــــــع الذراســـــــهراج

 1.5  . تأثير لةت دلو صيئل تع و  دنتروايل قمئيل ى د  تطصي دم  لدويد  5113لدآل ريد نميس ص
تيددل وصعددض ي ددمرل  توظيف ددم ددددى طدد   شددعصل لددرلةددم  لدةولادد  لديعر  تدد  تاييددل 

ية دددددددل لدةيعيدددددددل لدترصويدددددددل د درلةدددددددم  لالةتيمىيدددددددل .  لالةتيمىيدددددددل صن يدددددددل لدترصيدددددددل. 
 . 31 - 13: 22ع ي ر.

  . ت ددييو اظددمو تع ديو  دنترواددا قددمئو ى د  صعددض تطصي ددم  5112لدآل فدمويد وديددد ةددمدو يآليدد ص
ديعرتددا ولدتفنيددر لالصتنددمري ولالتةددم  اآلددو وتمى يتدد  تددا تاييددل لدتآل دديس ل 5.1لدويدد  

: 3. ع 12يدج  ي در.–تناودوةيدم لدتع ديو  لةت دلي  ددى ط   تناودوةيم لدتع ديو. 
24 - 121 . 

 . تثددددر ت ددددييو صيئددددل د ددددتع و لإلدنترواددددا 5113آليدددمد د تيددددس  صددددرلهيو د و يددددل ط عدددد   ةدددديمىيس ص
ظريل لدتول  يل ى   تاييل وت ًم ديصمدئ لدا 5لدتشمرنا قمئيل ى   صعض تول  لدوي  

درلةدددم  ىرصيدددل تدددا  .ي دددمرل   دلر  لديعرتدددل لدش  ددديل دددددى طددد   لدآلمةددد  ل دددد 
 . 131 - 11:  22ع لدترصيل وى و لدافس . لدةعوديل.

 آلةدل دتطصي دم  صةميعدل لدتدريس هيئل تىءمغ لةت دلو  . ولقا5113يط رص تآليد يط ر آلييدد

 431-412ي ر:  – وصآلوث درلةم  - صيللدتر  لدتع يو تناودوةيم تا 2.0 لدوي 

تدددددددددا يؤةةدددددددددم   5.1  .توظيدددددددددع تطصي دددددددددم  لدويددددددددد  5112لد ثعيددددددددداد يةدددددددددفر  د يدددددددددس ل  ص
لديع ويددددددددم  و لدتآلددددددددديم  لدتددددددددا يينددددددددو تو تآلددددددددوس دوو لالةددددددددتفمد  يا ددددددددم: درلةددددددددل 

تىيدددددددددددمس لديدددددددددددؤتير لدعشدددددددددددريو د تآلدددددددددددمد لدعرصدددددددددددا د ينتصدددددددددددم   لةدددددددددددتط ىيل. تدددددددددددا
 -يددددد يدددددو اظدددددو لديع ويدددددم  ولديت   ددددديو اآلدددددو ةيدددددس ةد -لى دددددو  -ولديع ويددددم  

لددددددددددلر لدصيءددددددددمغ و يؤةةددددددددل لدي ددددددددل ىصدددددددددلدعزيز  س  لديتددددددددر  -رؤيددددددددل يةددددددددت ص يل 
 . 523 - 544: 1ةعود د درلةم  لإلة ييل ولدع وو لإلاةمايل. يج 

  .لتةمهددددم  طمدصددددم  ةميعددددل طيصددددل اآلددددو لةددددت دلو 5113لدرآلي دددداد تتريددددد ىصدددددلدفتمح يآليددددد ص
دنتروايل تا تع و ي رر ي دمرل  لدآليدم  لدةميعيدل. ية دل ةميعدل لديدوام  لدتع يييل لإل

 . 1023 - 1022: 1. ع51يج ت ةطيو.  –لداةمح د ع وو لالاةمايل 
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 . لدويدد  5115لدةدد يلد آل ددل يآليدددد آلةددو آلةددياا ةددمياد وتيددس ىصدددلدفتمح تآليددد ةددويدلو ص
ؤتير لدددودا لديد وتوظيف م تدا لدتع ديو و ىي يدم  لدتاييدل لدي ايدل يدو صعدد. تدا 5.11

 -لدتع دديو يددو صعددد ولدتع دديو لديةددتير ت ددمدل لدفنددر وآلدلثددل لدتطصيددق  -لدع يددا لدتمةددا 
لد مهر : يع د لددرلةم  لدترصويل د ةميعدل  ي ر -لدةيعيل لدعرصيل دتناودوةيم لدترصيل 

 . 221 - 251:  5لد مهر  و لدةيعيل لدعرصيل دتناودوةيم لدترصيلد ج 
 . ولقدددددددددا لالةدددددددددت دليم  لدش  ددددددددديل 5112لدةددددددددديد  دريدددددددددس صةددددددددد ييمود ىصددددددددددلدرلزق ىدددددددددوض 

ولدتع يييدددددددددددل دطددددددددددد   قةدددددددددددو ى دددددددددددوو لدآلمةدددددددددددو  صةميعدددددددددددل صيشدددددددددددل ردول  لدويددددددددددد  
لديتآلددد   لدواليددم  - ولدتناودوةيددم د ع ددوو لدعرصيددل لريرينيددل لرنمديييددل .ية دل5.1

 03-22: 55.ع0لريرينيل. يج

  مهر . دلر لدفنر لدعرصا. . صيئم  لدتع و لدتفمى يل. لد5113ىزياد اصيس ةمد ص
  .تطددوير تدلغ يع يددا لدآلمةدد  دت ددييو لدتع دديو لإلدنترواددا 5112ىيمشددلد يآليددد ىصددد  رلغدد  ص

 . 42 - 2: 1. ع 12يج  تناودوةيم لدتع يو . ي ر. . 5تا ى ر لدوي  ..د 
  .لثدددر لةدددت دلو تدول  لدويددد  5111ىيدددمدد تدددؤلد  ةددديمىيس ةددد يمود وىصددددلدنريو يآليدددود لرشددد رص

ى دددد  تآل يددددق لدددددتع و لدتعددددمواا ددددددى ط صددددل   Moodleتددددا اظددددمو  دلر  لدددددتع و 5,1
 - 510: 11ع  .درلةدددددم  لديع ويدددددم  .تناودوةيدددددم لديع ويدددددم  صمدةميعدددددل لإلةددددد ييل

531 . 

  .ولقدا لةدت دلو تطصي دم  5112لدعيةمئاد هدى ةمدو ةعيدد و صشرى ةيع يآليد لدآلءدريا ص
نتصدددم  لرنمديييدددل صةميعدددل لدةددد طمو يدددو قصدددس ت  دددمئا لديع ويدددم  صمدي 5.1لدويددد  

 -لى دو  -تىيمس لديؤتير لدعشريو د تآلمد لدعرصا د ينتصم  ولديع ويدم   قمصوس. تا
لددلر  لديتر  -رؤيل يةت ص يل  -اآلو ةيس ةديد يو اظو لديع ويم  ولديت   يو 

  و لدصيءدمغ: لالتآلددمد لدعرصددا د ينتصددم  ولديع ويددم  " لى ددو " و وزلر  لدث متددل د لديتددر 
: 1يؤةةددل لدي ددل ىصدددلدعزيز  س ةددعود د درلةددم  لإلةدد ييل ولدع ددوو لإلاةددمايل. يددج 

522 - 502. 

 . ولقدددا لةدددت دلو تدول  لدةيدددس لدثدددماا د ويددد  تدددا تددددريس 5112لدتميدددديد  ييدددمو صاددد  ىصددددل  ص
لديدددولد يدددو وة دددل اظدددر يع يدددم  لدتع ددديو لره دددا شددديمس لدريدددمض . لديي ندددل لدعرصيدددل 
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Abstract 

The study aimed to identify the reality of the use of Web 2.0 tools 
in the educational process from the point of view of the student teacher 
at Qassim University in light of the variables; specialization and the 
number of training courses in computer field. The study sample 
consisted of (215) students. All of which are Educational school students 
enrolled in course; Introduction to Computers, Education 
Communication and Technology, and Production and use of teaching 
aids, in the first semester of the academic year 1438/1439 AH. 

To reveal the reality of Web 2.0 tools use in education, a (49) 
phrases questionnaire was prepared.  The (49) phrases were distributed 
on four topics; the use of Wikis, the use of blogs, the use of social 
networks, and obstacles to the use of Web 2.0 tools in the educational 
process. The statistical efficiency of the questionnaire was confirmed 
through; the Pearson Correlation Coefficient to ensure internal 
consistency and the Cronbach's alpha stability factor to ensure stability. 
To analyze the results of the study, Mean and Standard Deviations were 
used to identify the reality and constraints of the use of Web 2.0 tools in 
the educational process.  One way ANOVA analysis was used to detect 
the significance of differences in students' responses to the reality and 
constraints of the use of Web 2.0 tools in the educational process due to 
variables in specialization and number of courses. In addition, the LSD 
test for multiple comparisons was used in the case of the significance of 

the One way ANOVA analysis. 
The results of the study showed that the reality of the use of Web 

2.0 tools in the educational process as a whole was achieved at a medium 
degree. The obstacles to the use of Web 2.0 tools in the educational 
process (the obstacles as a whole) were medium. The study also revealed 
that there were statistically significant differences in students' responses 
on the use of Wikis and blogs due to differences in specialization and the 
number of training courses. In addition, there were no statistically 
significant differences in students' responses on the reality of the use of 
Web 2.0 tools due differences in specialization and the number of 
training courses. Moreover, there were no statistically significant 
differences in students' responses on the obstacles to using Web 2.0 tools 
in the educational process due differences in specialization and the 
number of training courses.  

Key words: (Web 2.0, Web 2.0 tools). 


