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 دادإـع
 حماضر بقسم تقنيات التعليم يف جامعة حائل

 القرى وباحثة دكتوراه جبامعة أم 

هددد ال را ةرإدددا تادددع راواددداس خددددع برقدددا رإدددوج ر  لرقميدددي  راوث  ا  مدددي رااق مدددا اددد  راق ددد  
رلقادل راقيحةدا حمد   ،رااد   ا ى طالب بطياقي  را ةرإدي  راادمدي اد  ةدمدا راوابمدا ة يمادا ر  رايداى 

 مد    لث ندل خم دا را ةرإدابذاك ا  يإقوه أله رس را ةرإا. بق ،ا  دةرإوهي را  هج را صف  را س  
( طياقدددي  82براقدددياد خددد ده    طدددالب بطياقدددي   را ةرإدددي  راادمدددي اددد  ةدمدددا راوابمدددا ة يمادددا ر  رايددداى 

هددد. بقدد  رإددوج مل 1438-1437بذاددك لددالف رافلددا را ةرإدد  راةددين  مدد  رااددي  را دديما   ،بطياقددي  
قسددد ل تادددع  خقددديةال( 20مددد    حمددد  لث ندددل ربإدددوقينا اددد  صددد ةلهي را هي مدددا ،راقيحةدددا ردرال ربإدددوقينا

بما قددددي  هدددد ر  ،م دددديام  ه دددديس دة ددددا رإددددوج ر  لرقميددددي  راوث  ا  مددددي رااق مددددا ادددد  راق دددد  رااد دددد 
رن ه دديد دة ددا رإددوج ر  مو إددرا بهدد س را ةرإددا خدد  م   خددا مدد  را وددي ج،  لربإددوج ر . بقدد  ة ددف

ب  رنددهل صدددل تاددع ة ددي برارياقددي .  رددالبرااورقميددي  راوث  ا  مددي رااق مددا ادد  راق دد  رااد دد  ادد ى 
ادد  دة ددا رإددوج ر   رياقددي رارددالب ب رال  دد  اددابت ذر  دباددا رحلددي ما طددم  مو إددري  رإددو يةي  

رمدي ةيا سدقا  .را ةرإدمارا احددا ب را د    ي لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما ا  راق   رااد د  لاد ى ا ورمدا 
اد ى طدالب بطياقدي  را ةرإدي  د د  تاع ما قي  رإوج ر  لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما ا  راق د  راا

رندده ب ل  دد  اددابت ذر  دباددا ل صدددل تاددع ة ددي ايدد  ةينددل ط ة ددا مو إددرا. راادمددي مدد  ب هددا ن دداه  
رحلي ما طم  مو إدري  رإدو يةي  طدالب بطياقدي  را ةرإدي  راادمدي اد  ما قدي  رإدوج ر  لرقميدي  

بقد  ربصدل را ةرإدا  .را ةرإدماا احددا رب را د    ي لاد ى ا ورمدا  راوث  ا  مي رااق ما اد  راق د  رااد د 
إلكسديطه  مهديةر  رإدوج ر   ،ةضابةال خي  را بةر  براقارمج راو ةيقما اردالب بطياقدي  را ةرإدي  راادمدي

 لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما ا  راق   رااد  .

 ربإوج ر .  ما قي  ،دة ا ربإوج ر  ،راق   رااد   ،لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما: الكلمات املفتاحية
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 ،لاوقددا راوث  ا  مددي رااق مددا رامدد   ةاياددا رردداياهي بصدد ةهي را سددا ن دد  را اااددا را   دد ال
بلثدددد ي  را  و ددددا رااد دددد  رايددديدة خدددددع تحدددد ر  راورممددددا رإل  دددديط  ادددد   ،بإثدددارل راا دمددددا راواب يددددا

  راايا ما رااره دا اد  م ديف راوث  ا  مدي رااق مدا   د هي ةيندل ةسدق  را  و ا. برا الحظ ادور ةر
 رنو ية راق  ةيألق ية رال يخما ربب  بلأثما رقاا ربنوانل ثينمي .

بايدد  رليحددل راوث  ا  مددي رااق مددا ااصددي  ركقددا برإددا  بركةددا اايامددا بايخدمددا اواقمددا راق دد        
بماركدد   ،راو رصددا بربللدديف طددم  را يماددي  ةفاددا مددي رليحودده مدد  اددا  ،رااد دد  برا هدد   ةدده

براقدديحةم ... بةددا راف رخددا را هو ددا ةياق دد  رااد دد . اقددي  مدد  رامسددما  ،بماركدد  راوفثمددا ،راق دد 
برنو ددا  امدده  ،بليفدد  رثاهددي ادد  عمدد  ذر  امدده صددمل راثودديب رإلاثوابندد  ،ة اددين طددد  را اد مددا

رثددددار  خدددددع ملدددد رقما را ا ددددا رااد دددد .  ببددددي  ادددد  اي رخدددد  راقمينددددي  رااد مددددا ،را اوقددددي  رااق مددددا
 (.      167 ،  2016،  اجضيةى 

( راوث  ا  مدددي رااق مدددا ةأنهددديس جراوث  ا  مدددي راوددد  ليددد   2005، بقددد  ذةدددا  خدددد  بح ددديعي 
طو  يا را ل   برألرايف برألص ر  تادع إالإدا رالدفا برا رحد  حودع للدقة قيطددا اد ايا دا 

(. بقددد  صدددية لقددديدف را اد مدددي  مددد  154 وادد دالج   رآلامددا بربنلدددهية اددد  إدددقماا را إدددي   را
حمددد   ،راايمددا رألهددد  اددد  لرددد يا بل  مددا را  و دددا را اااددد  ،بليصدددا را القردددا ةدددياواد  ،لالاهددي

ل  ادل ن د  لقدديدف را اد مدي  مد  رن ددي  ربللديف را ددف يا تادع ن د  ماد مددي  لفيخدمدا موي مددا. 
مؤإسدددي  را  و دددا باددد  ميددد موهي  بقددد  ردى ذادددك تادددع لرمدددا  ددد ةي اددد  ن ددد  را مددديال باددد  ما ددد 

 را  رةس برا يماي  بمارك  راو ةي  خدع ةياا مسو ييلهي بل  هيلهي.
بليدد   لرقميددي  راوث  ا  مددي رااق مددا لدد مي  ةةمدداال بإدداياا بموردد ةال ادقدديحةم  ادد  تخدد رد 

بلد اما رالدايب رمديمه  إد رل اد  رلومدية را  أد خي  رب  ،برااإدي ا را يمامدا ،راق    رااد ما
رب طدددددد  را لددددد ف خددددددع را اد مدددددي  مددددد  را لددددديدة  ،سددددداخا اددددد  را لددددد ف خددددددع را اد مدددددارا

بلقدديدف رآلةرل برألاثددية مددا رااد دديل براقدديحةم  برا ؤإسددي   ،برا ار ددا راةين يددا را   ةددا ،رألإيإددما
بلقديدف رااإدي ا براثود  برا ثدي ع رااد مدا براويةيجمدا  ،رااد ما ا  مجودف ةيي  راايا  دبن خيقدي 

 ،رإو ددديةال ذبي ربلولدددي  مددد  ةقدددية رألإددديل ال برااد ددديل حددد ف را  أددد خي  را يواحدددا ب  ،ماهددد 
رب ربإددوفيدال م هددي ادد  رنوهددي   ،بل  دد  لثددارة دةرإددا م أدد خي  إددقع راورددات تامهددي ادد  راجددية 
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بإليحا را  يف رمي  طدقدا را ةرإدي  راادمدي االإدوفيدال مد  ةدا    د   ،م أ خي  رلاى قايقا م هي
ر ضدددي   ،بخددد   را قددد   ادد  رلرددديل خد مدددا ،بإمددد رده  ةيا اد مددي  راالعمدددا ،ادد  م ددديف لجللددده 

بخدددددا   ،بلالمددددد  را دفدددددي  ،  اددددد  ربإدددددوفيدال م هدددددي م أددددد خي  رلددددداى ةيافهاإدددددا براولددددد مف
بلالم  رة د  ي  راثود  برا ؤافدي  بلج ي هدي برإدو خي هي مودع رديل راقيحد  اد  تطدية  ،راس ال 

برإدددددديام  راو دمدددددددا  ،اد اد مددددددي  رإلحلددددددي مابمايا دددددددا ةيةخددددددا  ،قدددددد ةال أددددددج ا بمابنددددددا ليمددددددا
 (.58 ،2011، رااايخ 

( رطداع راسد ي  راود  لولدف طهدي راوث  ا  مدي 114 ،2014بذةا  راا اي بآلابن  
 رااق ما ةياويا س

  التفاعليةInteractivity :  بلردع ه ه راس ا خدع را ة ا راو   ا ن امهي اد  ديةةم
رآللدددداي  ببيإددددوريخوه  لقيداهددددي بيردددددع خدددددع ادددد  خ دمددددا ربللدددديف لددددأثمار  خدددددع ردبرة 
 م يةإوه  را  يةإا را وقيداا رب راوفيخدما.

  الالجماهيريةةةةةDemassification : بلا دددد  رن رااإددددياا ربللددددياما مدددد  را  ادددد  رن
باددم  تاددع   دديهما أددج ا ة ددي ةددين ادد   ،لو  دده تاددع ادداد برحدد  رب تاددع   يخددا مام ددا

ي  ربللديف ة مد  للدا رااإدياا مقيرداال مد  بلا   ر ضي  دة ا ل اد  اد  ن د ،را يأ 
 م وج رااإياا تاع مسوهدثهي.

  الالتزامنيةةةةةةةةAsynchronization : بلا ددددددد  تماينمدددددددا تةإددددددديف رااإدددددددي ا برإدددددددويقياهي
ادددددد  بقددددددل م يإدددددد  ادفدددددداد را سددددددوج   بب لورددددددد  مدددددد  ةددددددا را  دددددديةةم  رن  سددددددوج م ر 

 را  ي  ا  را قل نفسه.

  قابليةة الترةةرو ال الرر يةةةMobility:  بلا دد  ربإدوفيدال مدد  بإدي ا ربللدديف مدد  ري
 ماين تاع آلا رث يل حاةا را سوج  .

   قابليةةةةةةة التر يةةةةةةConverTibility : بلا دددددد  قدددددد ةال بإددددددي ا ربللدددددديف خدددددددع نيددددددا
ةياوي مدددددي  راوددددد    ا هدددددي ل  يدددددا رااإدددددياا را سددددد  خا  ،را اد مدددددي  مددددد  بإدددددم  آللدددددا

 تاع ةإياا مرق خا ببيااا .

   قابليةةةةةةة الت  ةةةةةةيConnectivity : بلا دددددد  تماينمددددددا ل صددددددما رأل هدددددد ال ربللددددددياما
طو  ياددددا ةقدددداى مدددد  ر هددددد ال رلدددداى ةردددد  را  ددددا خددددد  را دددداةا رالدددديناا اهددددي رب راقدددددد  

 را ي ل  ةه رال ا.
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  الشي ع لاالنتشارUbiquity : بلا   ربنو ية را  ه د  ا  دي  بإدي ا ربللديف حد ف
ل ها لق ب ا  راق ر ا رنهدي بةا بإمدا  ،راايا  با  درلا ةا طقيا م  طقيي  را  و ا

 لاس ث  لو  ف تاع أابةال.

  الك نيةGlopalization :.بلا   رن طمئا بإي ا ربلليف ه  طمئا خيا ما دباما 

( ا ر ددد  لرقميدددي  راوث  ا  مدددي رااق مدددا اددد  راق ددد  51  ، 2003بقددد  ذةدددا را  ددديخ     
 رااد   بم هيس

 امهي ماوقا را يماا.را ص ف تاع مليدة بمار ا بدبةيي  خد ما لفويا ت -1

 ربلليف ةي رخ  راقميني  برا بةيي  رإلاثوابنما برا اوقي  رااق ما را ويحا خدع رإلنوانل. -2

اد  مارإدددا دبة را  دا را جودفددا برا  امددي   E-Mailرإدوج ر  ل مددا راقايد  رإلاثوابندد   -3
 رمهي ر ضدي  رإدوج ،برا ؤإسي  رااد ما االروارد ا  راد بةيي  رااد مدا راود  للد ة خ هدي

ادد  ت ددارل راق دد   را م رنمددا خدد  طايددع تةإدديف ربإددوقيني  بطددد  لاقئوهددي مقيردداال خدددع 
 ريرا راث قم لا بإةإياهي ادقيح  ماال ثينما.

 مويةاا راق    رااد ما برإلطال  خدع نوي  هي اإلايدال م هي ا  لر يا راثفي ي  راق ةما. -4

وابنمددي  تاددع  هددي  را  ددا ادد  رإددوج ر  ل مددا راقايدد  رإلاثوابندد  ادد  تةإدديف راق دد   تاث -5
 را  ال  برا ؤل ار  رااد ما بلدي  راادبد را واديا طويمم  راق   .

را لدددد ف خدددددع راق دددد   برا ةرإددددي  راسدددديةيا ذر  رااالقددددا ة  أدددد خي  راق دددد   راودددد   -6
   ايهي راقيحة ن.

 راو ام ج. ،راو يمة برا ار اا ،لمسما خ دما را  ا رإلاثوابن  جتخ رد را ل   -7

 ا نوي ج رألة ي  بل صمدهي اآللاي  را هو م  طه ه را وي ج.إاخا ن  -8

( 2010،( ب  ااغددددد 2011، ح مفدددا( ب2016،قددد  رثقودددل دةرإددددا ةدددال  مددد   اجضدددديةي ب 
ا  راق   رااد   إد رل ادردقدا ( اي  ال رإوج ر  راوث  ا  مي رااق ما بلرقمييلهي 2003،ب را  يخ 

 رب رألإيل ال.
ط يل  خدع رافي  ال رااد ما راو  لي مهي اد   ،ث  ا  مي رااق مابي ا  رإواار  لرقميي  راو      

 م يف راق   رااد   ة ي لارهي راقيحةا ا  راويا س

 أواًل: جمال املكتبات الرقمية املفتوحة:

( را اوقددا رااق مددا ةأنهدديس جلدددك را يدددا را  خمددا ادد  ربنويدديف مدد  2016 ،خدداس  اجضدديةي  
  ما م  دةرإي  بب د   بم دال .... مد  رارديةا راد ةق  بغماهي م  را رق خي  رألكيد ،راثو 

بمار اودده خدددع ردداا  ،تادع راجيصددما رااق مددا راودد  لودمة ااصددا ربطددال  خدددع را جد بن را اوقدد 
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اد ض  ن را اود ب برا رقد  ج. بمد  رمةدوهديس  ،تاثوابن  طارخ  بي فظ مريةيا را  و ى را اق  
ماوقدا  ،م   ا را دك خقد راا ي  ادادد   براوي مدا ،راايا ما را اوقا ،را اوقا را يمدا ،را اوقا رااق ما

 ماوقا  يماا ر  راياى. ،را ةرت ،را يبيا رااد ما ،را دك اه  را ط ما

 ثانيًا: جمال قواعد البيانات:
( ةأنهددديس م   خدددا مددد  خ يصدددا راقميندددي  را  ريمدددا را القردددا مدددا 2016،خااهدددي  اجضددديةي      

لومة اا  ربإورالف رألمةدا ا دي ل و يده مد  ماد مدي  ماق  دا  ،ةاضهي راقا  ةاالقا ةييأما
خدديدال مددي  ارخدد  م رددع خ دهددي  يندد  لسددهما مه ددا راقيحدد  اد صدد ف  ،مق بددا حسدد  ن دد  م دد دال

رألمةددا برألإددا  اد اد مددي  را ق دد   خ هددي. بلاوقددا ق رخدد  راقمينددي  مدد  ركةددا رب دده رإددوج رمي  
ةفاا راج مي  راو  لي مهي برا و ةددا رإيإدي  اد  مدي  ،راوث  ا  مي رااق ما ا  م يف راق   رااد  

درة  ،لوم ددده مددد  ادددا  ربإدددوا ي  راسدددايا برا مسدددا اد اد مدددي . بمددد  رمةدوهددديس قيخددد ال را  هدددا
 Eric  ProQuest  Springer  Scopus  Academia  Orcid  Googleرا    مددددا  

Scholar  DeepDyve  Semantic Scholar  Research Gate. 

 جمال إدارة وضبط املراجع: ثالثًا:
به  طارمج لسيخ  راق   ا  رلومية رألإدد ب راجدي  ةاويةدا را ار دا بحف هدي ةيا داا       

 .Mendeleyب  EndNoteرال مة بل  م هي بلل مفهي ا  مدفي  امسها راا    اهي. مةاس 

 رابعًا: جمال حتليل البيانات:

  Spssندي  مد  حمد  راو  دم  براوالمد  مةداس به  طارمج لسيخ  راقيح  ا  ل دمدا راقمي      
Amos  Python  Nvivo  Maxqud  Transana  Eviews  Matlap . 

 تطبيقات احلوسبة السحابية:جمال : خامسًا
ي مدا مورد ةال لاو د  خددع نيدا را ايا دا بمسديحا راوجد ي  ( ةأنهديس جل2012،خااهي  عةايي      

، به  خقيةال خد   هديع لديد   دو  را صد ف Cloud  راجيصا ةيا يإ ب تاع مي  س ع ةياس يةا
تامه خ  طايع رقاا ربنوانل، اوو  ف طارمج لي مي  را اد مي  م  م و ي  تاع ل مي ، حم  
ل اددد  لي مدددا را  إدددقا راسددد يطما   را سدددوج  ( مددد  را صددد ف تاددد  مدفيلددده بلرقمييلددده را جودفدددا مددد  

 اا رحدددد  طددددارمج راورقميددددي  ة هدددديعه لددددالف راسدددد يةا رباثوابنمددددا راجيصددددا ةدددده، دبن را ي ددددا اودددد
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(. 1972يج   را جلد ، رب را ي دا تاددع ل د    نسدا راقددارمج مد  حدم  آللددا رب حودع رددار ه
 .Dropbox GoogleDrive ,SugarSync  Scribd  Slideshare, بم  رمةدوهيس 

 سادسًا: جمال تطبيقات اهلواتف النقالة:
 دد  خدددع ربللدديف راالإدددث   لسددوج   بهدد  طددارمج مدد بدال ادد  ر هدد ال راه رلددف را يياددا لاو

 ألغار  موا دال ةياو رصا براوفيخا  بللفة ربنوانل مةاس  
 Prezi  س لرقمددع   ادد  راقيحدد  مدد  راوادد  ا خدددع راادداب  راجيصددا ةدده بخاأددهي خدد

 طايع رأل ه ال را ةما.

 Pearltrees س   اا ه ر راورقمع مسيحا   ا  را ص ف تامهي مد  خد ال ر هد ال بمد  ري
 ي   ا  م  لالاه حفظ صف ي  را ي  برال ة برا سو  ر  بم يةةوهي.ماين  ة 

 Papers س ماوقدددا رجلدددما ادق ددد  اددد  خددد د مددد  ق رخددد  راقميندددي  ة دددي   اددد  مددد  قدددارلال
 بحفظ بل  م  بم يةةا بم رم ا رألبةرت راق ةما ا  ري بقل بماين.

 Genius Scan س لرقمددع ميإددة أدد      ادد  راقيحدد  مدد  مسددة را سددو  ر  ةسدده اا
 .pdfرب مدف  jpegبإاخا بحف هي بم يةةوهي بلل  اهي ة دف 

 PDF Presenter س  سدديخ  هدد ر راورقمددع ادد  خددا  مدفددي  ةلددمراpdf  مدد   هدديع
ipad . ما راا    م  را  ر ي رث يل رااا 

 Evernote  س لرقمددددع اودددد بي  را الح ددددي  بلالمقهددددي  ب  ددددا را دفددددي  ادددد  ماددددين برحدددد
 يةةوهي ما رآللاي .بإأياا را ابحي  برا الح ي  بم 

 iTranslate-Translator & Dictionary س لرقمع ألن  ا رن ةبيد  بios  ودمة 
 ارا م  طم هي رادرا رااابما. 90راوا  ا طم  

 سابعًا: جمال التطبيقات الرقمية لكشف السرقات العلمية:
ة اردددا  م ر هدددا رإدددوف يف رددديهاال راسددداقي  رااد مدددا راوددد  عرد  حددد ال رنو ددديةهي  ةينو دددي 

راوث  ا  مددي رااق مددا راودد  رإدد ل رإددوج رمهي مدد  طدداس ةادد  را  وسددقم  اد يددا را ااادد  بم دديف 
راق دد  رااد دد    دداى رلوددار  ةادد  راقام مددي  برألإدديام  رااد مددا اث ددف هدد ه را  يةإددي  إددامي  
ا لا م يف رنو يةهي  بحفيري  خدع مل رقما راق   رااد   رايي   خدع ةبح رألمينا برا  ث قمدا 

  Checkforplagiarism  Plagiarisma  Plagiarism detect مددددا بمدددد  رمةدوهدددديس رااد
Plagtracker  Plagscan  Dupli checker  Turnitin  174   2016 اجضيةى.) 
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 ثامنًا: جمال تطبيقات وأدوات النشر اإللكرتوني:
 :يبم هدد ه دديد خدد د مدد  رألدبر  را سددوج ما ادد  م دديف را  ددا رإلاثوابندد  خدددع رإلنوانددل 
SGML  XML  HTML  DVI  Post Script ,PDF. 

 :2.0 تاسعًا: جمال شبكات التواصل االجتماعي ومن أمثلتها تطبيقات الويب 
ملدردة   دما تادع م   خدا مدد  ةأنهدي ج 2( لي مدي  بيد 2011خدافس  راادااج بآلدابن 

” ا جتنوانددددلراوي مدددي  را   دددد ال براورقميددددي  را ددددقاما راودددد  رد  تادددع لرممددددا إددددد د را ددددقاا راايا مدددد
بل  يدهددي م لددا ل ددرما ادا ددا طدد ب  مدد  ة نهددي م رقددا ايدد  بلاو دد  ادد  لث ي هددي خدددع را ددقاي  

رام لمدد ب  Wikisبرادد ياع  Blogsبمدد  ما نيلهددي را دد بني   Social Networkرب و يخمددا 
Youtube   بر يكAjax  بهع رالف ي  راو   سورما عر دا را  قدا راواد  ا خدمهدي ري لسد ة
 ( بم  رمةدوهيس142ج     راوفيخا ام ي طم ه  م  لالاهياد سوج مم

  را قاي  رب و يخما بم  ررهاهيFacebook , Instagram, Linkedin. 

  را  بنيBlog  بم  ررهاهي م قاBlogger  را ي   م  طاس.Google  

   را ياWIKI .بم  ررها لرقمييله م قا م إ خا را يامقم  ي را اال را فو حا 

 را راو بي  را لMicro Blogging  بم  ررهاهي.Twitter 

  مييطا رافم    بم  ررهاهيYoutube. 

 : "MOOCs"عاشرًا: جمال املقررات اإللكرتونية املفتوحة 
به  لي ما ل ا  آبس رارالب مد  را ةرإدا خد  ةاد  ببيا  دين اد  لجللدي  مو  خدا 

  بم يق ددا را  رأددما ام ددي ببأاضددا را يماددي  راايا مددا  بل دد ا راا ددا راو دديةة  بلقدديدف راجقددار
  Rwaq  ةبرت Edx  ت دد  ا  Udacity  ربدرإددمو  Courseraطمدد ه  بمدد  رمةدوهدديس ة ةإددمار 

 راوادم  . TEDم قا 
نسدددو وج م دددي إدددقع رن لرقميدددي  بردبر  راوث  ا  مدددي رااق مدددا رليحدددل ااصدددي  ركقدددا برإدددا  

رليحودده مدد  اددا  راو رصددا  ةفاددا مددي ،بركةددا ايخدمددا بةفدديلال اواقمددا راق دد  رااد دد  برا هدد   ةدده
براقديحةم ... بةدا مدي  جدب راق د   ،بماركد  راوفثمدا ،بمارك  راق د  ،بربلليف طم  را يماي 

 برا ل ف خدمهي ا  رقا بقل ب ه  م ا . ،رااد  . اقي  م  رامسما ة اين طد  را اد ما
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ر  ( خدد در  مدد  راا ر ددع راودد    ادد  رن ليددف حددي ال  رمددي  رإددوج 2009،بيدد ةا  راجرمدد 
برل يهددي  را اد ددم  ن دد  رإددوج ر   ،برا  دديكا راف مددا ،رإلنوانددل ادد  راوادددم  بهدد س راوثدفددا را يد ددا

برا قدا برالدارحا. بقد   ديل  راا  د  مد   ،بةةاال ردبر  بمارك  راق د  ،برادرا رإلن دم يا ،راوي ما
يي  راوث  ا  مدي را ةرإي  راو  لؤة  ةا  ه ه راا ر ع راو  ل ر ه راردقه رث يل رإوج رمه  اورقم

بن ددا را اد مددي  خدددع رإلنوانددل ةيادرددا  ،رااق مددا بمدد  ذاددك قدددا راودد ةي  خدددع رإددوا يف رإلنوانددل
ةددد ل رإلنواندددل برإدددوهالد را قدددل بهددد ر  ،براثدفدددا را يد دددا راايامدددا اإلردددوارد ةيإلنواندددل ،رإلن دم يدددا

( 2011،( ب راجرمددددددددددددد 2003،( ب  راقردددددددددددددارن2001،ميذةالددددددددددددده  ةدددددددددددددال  مددددددددددددد س  رالدددددددددددددق  
 د. (.،( ب  را هاي 2014،خق راا ي ب 

رألما را ي   دو   ، امش راايا  ا  خلاني را يأا ث ةال هي دا ا  م يف لي ما را اد مي       
برادواد  ةقمدا بمو د  . ببد اك  وردد  مد  را ؤإسدي  رااد مدا  ،ةأن را قل امه ث م    ر  برا هد  رقدا

را اد مددي  اد دديت طاةدد  رادد بف را وي مددا خدددع رالددام  رااد دد  براوي دد  مدد  لددالف رإددورالف رددقاا 
ربإوفيدال م  لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما ا  راق   رااد   ةيا يمادي . برنرالقدي  مد  را سدو  ر  

 ،اي  رعدرد  ره ما راوث  ا  مدي رااق مدا اد  راق د  رااد د  ،رااد ما براوث  ا  ما ا  م يف ربلليف
 ودمة رإدوج رمهي لد اما را قددل برا هد  برا ديف بل سدم  ن خمدا راق دد  . ة دي لياد  رحد  رإدديام   حمد 

اهدددد  ملدددد ة اد اااددددا  دددد بد راقدددديحةم   ،راواددددم  را   ةددددا بمردقددددي  مه ددددي  ادددد  م دددديف راق دددد  رااد دددد 
اهددد  لودددمة آلبس راقددديحةم  ربللددديف ةيا جو ندددي   ،ةيا اد مدددي  را و ددد دال اددد  خددديا  إدددايا راورمدددا

ة دي لودمة ااصدا ربإدوفيدال مد  رإلمايندي  را ااامدا راود  ل ااهدي را يمادي   ،ا بربإوفيدال م هيرافثاي
(. بخدددع رادداغ  مدد  2005،بق رخد  راقمينددي  را جودفددا خدد  طايدع ةسدد  را ادديةس خدد  ةاد   راا دداي 

ادددان ربإدددوج ر  رااابددد  اهددد ه راوث  ا  مدددي اردددا  راق ددد  رااد ددد  مددديعرف اددد   الدددع ةاددد  تادددع  ،ذادددك
% مد  هدؤبل 3حم  ب  و يبع نلم  راق   رااد   ا  رحس  رألح رف نسقا  ،ى را أم فرا سو  

حسدد  دةرإددا ر الهددي تحدد ى را  ددال  رااابمددا رلمددار . بقدد  طم ددل دةرإددا حدد ف لفيخددا  ،را سددوج مم 
(. ر ضدي  151 ، 2016، %  رااداب44را قيب رإلميةرل  ما رإلنوانل رن راق د  رااد د    ةدا 

% م  رخضيل همئدا راود ةي  لسدوج   رإلنواندل اد  83( رن 2010،بآلابن  ل صدل دةرإا  خد 
راق دد  رااد ددد . حمددد  لادد  هددد ه را وم دددا مؤردددار  مه ددي  خددددع للددديخ  رادد خ  اددد ى راقددديحةم  ةأه مدددا 

 رإوة ية راوث  ا  مي رااق ما ا  رألغار  رااد ما براق ةما برا ةرإما. 
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إددوج ر  لرقميددي  راوث  ا  مددي رااق مددا بب دديل  خدددع مددي إددقع رهددا  را ي ددا ا اااددا برقددا ر
حمد   ،ا  راق   رااد   ا ى طالب بطياقي  را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوابمدا ة يمادا ر  رايداى 

بي ادد   ،رن راوادداس خدددع را أددا رادداره  قدد   سدده  ادد  ماااددا نيددي  راضدداف بمايا ددا رايلدد ة
 ل     م ادا را ةرإا ا  راسؤرف راا م  راويا س

   ام تطبيقةةاا التكن ل جيةةا الرقميةةة حةةا البرةةد الاللمةةا لةة    ةةال  ل البةةاا مةةا لاقةةت ا ةةت
 ؟ بي قةع م  ه ر راسؤرف رألإئدا راوياماسال را اا الالليا حا  لية التربية بجامالة ام القر  

مي دة ا رإوج ر  لرقميي  راوث  ا  مدي رااق مدا اد  راق د  رااد د  اد ى طدالب بطياقدي   -1
 بما ة يماا ر  راياى؟را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوا 

هددددا ل  دددد  اددددابت ذر  دباددددا رحلددددي ما طددددم  مو إددددري  رإددددو يةي  طددددالب بطياقددددي   -2
را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوابما ة يماا ر  راياى ا  دة ا رإوج ر  لرقميي  راوث  ا  مي 

 رااق ما ا  راق   رااد   لا ى ا ورماي  را    برا احدا را ةرإما(؟

يددددي  راوث  ا  مددددي رااق مددددا ادددد  راق دددد  رااد دددد  ادددد ى طددددالب مددددي ما قددددي  رإددددوج ر  لرقم -3
 بطياقي  را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوابما ة يماا ر  راياى؟

هددددا ل  دددد  اددددابت ذر  دباددددا رحلددددي ما طددددم  مو إددددري  رإددددو يةي  طددددالب بطياقددددي   -4
را ةرإددددي  راادمددددي ادددد  ةدمددددا راوابمددددا ة يماددددا ر  رايدددداى ادددد  ما قددددي  رإددددوج ر  لرقميددددي  

 رااق ما ا  راق   رااد   لا ى ا ورماي  را    برا احدا را ةرإما(؟ راوث  ا  مي

  الت هذه ال را ة إلى ترقيق األه اف التالية:
راوادداس خدددع دة ددا رإددوج ر  لرقميددي  راوث  ا  مددي رااق مددا ادد  راق دد  رااد دد  ادد ى طددالب  -1

 اا ر  راياى.بطياقي  را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوابما ة يم

راوادددداس خدددددع لددددأثما مورمدددداي  را دددد   برا احدددددا را ةرإددددما( ادددد  دة ددددا رإددددوج ر  لرقميددددي   -2
راوث  ا  مي رااق ما ا  راق   رااد   ا ى طالب بطياقي  را ةرإي  راادمي ا  ةدمدا راوابمدا 

 ة يماا ر  راياى.

 د  اد ى طدالب راوااس خدع ما قي  رإوج ر  لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما اد  راق د  رااد -3
 بطياقي  را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوابما ة يماا ر  راياى.
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راواددداس خددددع لدددأثما مورمددداي  را ددد   برا احددددا را ةرإدددما( اددد  ما قدددي  رإدددوج ر  لرقميدددي   -4
راوث  ا  مي رااق ما ا  راق   رااد   ا ى طالب بطياقي  را ةرإي  راادمي ا  ةدمدا راوابمدا 

 ة يماا ر  راياى.

 تتضح اهمية ال را ة من خالل النقاط التالية:
ن ددار  أله مددا ل رمددف لرقميددي  راوث  ا  مددي رااق مددا ادد  رددوع م دديب  را مدديال خيمددا بادد  راق دد   -1

لددأل  هدد ه را ةرإددا ادوادداس خدددع برقددا رإددوج ر  لرقميددي  راوث  ا  مددي رااق مددا ادد   ،رااد دد  ليصددا
ي  را ةرإددي  راادمددي ةادمددا راوابمددا ة يماددا ر  رايدداى ادد  أدد ل راق دد  رااد دد  ادد ى طددالب بطياقدد
 بذاك ا ي ل ااه ه ه راورقميي  م  ل مي  با ر   خ   ال. ،مورمار  را    برا احدا را ةرإما

اي  رعدرد  ره ما لرقميي   ،رنرالقي  م  را سو  ر  رااد ما براوث  ا  ما ا  م يف ربلليف -2
بم هدددددي  ،مهي اددددد  را اركددددد  راق ةمدددددا برألكيد  مدددددا را جودفددددداراوث  ا  مدددددي رااق مدددددا بخددددد  رإدددددوج ر

حمددد   ودددمة رإدددوج ر  راوث  ا  مدددي رااق مدددا لددد اما را قدددل برا هددد  برا ددديف بل سدددم   ،را يمادددي 
 ن خما راق   .

اه  مل ة  ، ا  رإوج ر  لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما مردقي  مه ي  ا  م يف راق   رااد   -3
اهدد  لوددمة  ، اد مددي  را و دد دال ادد  خدديا  إددايا راورمددا براوقدد فاد اد مددي   دد بد راقدديحةم  ةيا

ة ددددي لوددددمة ااصددددا  ،آلبس مدددد  راقدددديحةم  ربللدددديف ةيا سددددو دخي  رااق مددددا بربإددددوفيدال م هددددي
 ربإوفيدال م  رإلمايني  را اااما راو  ل ااهي را يماي  بق رخ  راقميني  را جودفا.

 لر لد التالية:تقتصر ال را ة على ا
 س رقولددا  را ةرإددا خدددع را ةرإددي  راادمددي ادد  ةدمددا راوابمددا ة يماددا ر  رايدداى الرةة لد المنانيةةة

 ا  م   ا ماا را ااما.

 ه.1438-ه1437س رافلا را ةرإ  راةين  ااي  الر لد الزمانية 

 س طالب بطياقي  را ةرإي  راادمي ةادما راوابما ا   يماا ر  راياى.الر لد البشرية 
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 :  Usability Scoreدرجة االستخدام 
بلا دد  لدددك را ة ددا را اقدداال خدد  را إدد  را سدديط  اويدد  ار  راددارد راام ددا خدددع ايددار  ردرال 

بقددد   ،بقددد  لددد  قميإدددهي ةيإدددوج ر  ميمددديس اثدددا  راج يإددد  را ةرإدددا را القردددا ط ة دددا ربإدددوج ر .
( 3  ،( خيامدددددا4  ،( خيامدددددا  ددددد ر  5إدددددوقينا راددددد ة ي  راويامددددداس  رخرمدددددل رإل يةدددددا خددددددع ط ددددد د رب

 ( م ا ما.1  ،( م جفضا2 ،مو إرا

 :Digital Technologyالتكنولوجيا الرقمية 
( راوث  ا  مددي رااق مددا ةأنهدديس ربخو دديد خدددع راوث  ا  مددي ادد  رلودد رف 2015، خدداس  ا هددا      

تاع ةم ع ث ي ما لوثد ن  ،ل   رب را بماد مي  م  دال ليصا ة  ل م  د مةا رال ة رب را
م  إدسدا ل  ي رااق   صفا( برااق   برح (. بي ا  بصفهي ة اك ةأنهي ارا لي ما ليصا ةيادرا 

-برح ( راو  لسوج   ا  ل  يا ري ةإدياا تاثوابنمديي تادع راداق م  برحد -راة ي ما را  دب ا  صفا
رب رالد ة بغماهدي.  ،رب رألصد ر  ،لد  بق  لأل  هد ه رااإدياا رردايب  مجودفدا مةدا را  ،صفا

بلج ن ه ه رااإي ا ا  ذركاال را يإ ب بيو  ل  يدهي تاع  ها رلاى بإوا يخهي خ   رارد  تذ 
 (.178رنهي مالقرا ة ي  ااس ةاةإيف رإلريةر  خ  ةيا ج   

 :Scientific Researchالبحث العلمي 
بليلد  حيميدا مد  را يدي ع رب رمدا  ( راق   رااد د  ةأندهس جطدد 2014،خاس  خق راا ي      

 (.145به  رما  ورد  راوفثما براو يم  براوأما بص ب  تاع مي  اي  راقيح ج    ،م  رألم ة

 Use Obstacles :معوقات االستخدام 
به  لدك رالا بي  رب را  اال  راو  ليدا رب ل  ف دبن رإوج ر  راارد خم دا را ةرإدا 

بقدددد  لدددد  قميإددددهي ةيإددددوج ر  ميمدددديس اثددددا   ،ادددد  راق دددد  رااد دددد اورقميددددي  راوث  ا  مددددي رااق مددددا 
 ،( خياما4  ،( خياما   ر  5بق  رخرمل رإل يةا خدع ط  د ربإوقينا را ة ي  راوياماس   ،راج يإ 

 ( م ا ما.1  ،( م جفضا2  ،( مو إرا3 

 ة:ـــــج الدراســـــمنه
ةرإا را ياما رإوج ر  رإد ب را  هج را صف  را س   بذادك ا  يإدقوه ااأل طقماا را 

خدددع دة ددا رإددوج ر  لرقميددي  راوث  ا  مددي رااق مددا ادد  راق دد  رااد دد  ادوادداس  ،ألهدد رس را ةرإددا
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اد صد ف تادع نودي ج  ،بما قي  رإوج رمهي ا ى طالب بطياقي  را ةرإي  راادمي ة يماا ر  رايداى 
   برحاي   او  طهي.خد ما دقميا بإص رة لا م ي

 جمتمع الدراسة:
را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوابما ة يمادا طياقي    ما طالب ب لأاف م و ا را ةرإا م  

 .( طياقي  بطياقا714ر  راياى براقياد خ ده   

 عينة الدراسة:
ل  رلومية خم ا خ  ر ما م  طالب بطياقي  را ةرإي  راادمي ةادما راوابما ا   يماا ر  

طياقدي  ( 82مد    ى ة م  ل  أ ين ر  ف راام ا ا  ما راوجللي .  حم  لث نل راام دارايا 
بقد  ل مد   راام دا طو ةمدهدي اد  و دا هدد. 1438-1437اادي   راةدين ا  رافلا را ةرإ   ،طياقاب 

 % م  ح   را  و ا ة ي ا  را  بف راويا س10ك نهي ل يبع  
 سبة حلجم اجملتمع( حتديد حجم العينة الدراسة بالن1جدول رقم )

 العدد الكلي لطالب وطالبات الدراسات العليا
 نسبة العينة للمجتمع حجم اجملتمع حجم العينة

82 714 %11.4 

 خصائص عينة الدراسة:
لدددد  رإددددوج ر  راوثددددارةر  برا سدددد  را ئ يددددا او أددددمة للددددي ب خم ددددا را ةرإددددا ادددد  أدددد ل 

 مورمار  را ةرإا ة ي  د س
 :عينة الدراسة وفقًا الجنس (1

 عينة الدراسة وفقا اجلنس (2جدول رقم )
 النسبة املئوية العدد اجلنس

47.6% 39 ذكر  
52.4% 43 انثى  
100.0%  82 اجملموع  

( ل عيدا راددارد خم دا را ةرإدا باددع را د  ، حمدد  ة دفل را وددي ج رن 2  أدة  د بف ةقدد   
%( 6 47ةد ن  ة ة   %( م  خم ا را ةرإا، طم  ي را  4 52رغد  خم ا را ةرإا جرني ج ط سقا  

 م  خم ا را ةرإا.
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 :الدراسية وفقًا المرحلة الدراسة عينة( 2
 الدراسية املرحلة وفقا الدراسة عينة (3) رقم جدول

اجلامعية املرحلة  النسبة املئوية العدد 
47.6% 39 ماجستري  
52.4% 43 الدكتوراه  
100.0%  82 اجملموع  

 ك ددفل را ةرإددما، حمدد  را ةرإددا باددع را احدددااددارد خم ددا رل عيددا ( 3  ةقدد   دد بف   أددة
مددي ر را ةرإددا، خم ددا مدد %(  4 52  ط سددقاج رادد ةو ةره ج را ةرإددا ادد  ماحدددا خم ددا ما دد  رن را وددي ج
 را ةرإا. خم ا م %(  6 47    ةد ن  ماحدا جرا ي سوماج م  ا 

 ة:ـــــأداة الدراس
را ةرإددا برإل يةددا خدد  ة ددي رن را ةرإددا رلقاددل را دد هج را صددف  را سدد   او يمددع رهدد رس 

رإددئدوهي  ايدد  لدد  رلومددية ربإددوقمين ردرال ا  ددا راقمينددي   تذ  اوقددا ربإددوقمين ردرال مال  ددا اد لدد ف 
طياقددي  آةرل طددالب ب خدددع ماد مددي  بحيددي ع مالقرددا ط رقددا ماددم   بذاددك مدد  لددالف رإددورال  

وث  ا  مددي رااق مددا ادد  دة ددا رإدوج رمه  ادخدد   را ةرإدي  راادمددي ادد  ةدمدا راوابمددا ة يماددا ر  رايداى 
 بذاك اا ال رخوقيةر  م هيسراق   رااد   بما قي  رإوج رمهي 

 رارياقي .رارالب ب  راقا  خ  راو م  م  ققا راقيحةا بة اك را سو  بم  م  -1

را ةرإدي  راادمدي  طياقدي طدالب ب ةرل آماللما ربإدوقمين ا  أد   را ةرإدا اد  رإدورال   -2
دة ددا ربإددوج ر  ادوث  ا  مددي رااق مددا ادد  راق دد    خدد ادد  ةدمددا راوابمددا ة يماددا ر  رايدداى 

  رااد   بما قي  رإوج رمهي.

ماللمدددا ربإدددوقمين ا ددد هج را ةرإدددا  را ددد هج را صدددف  را سددد  ( را سدددوج   اددد  را ةرإدددا  -3
 را ياما.

م  هدددا اردددالب بطياقدددي   اددد اك لددد  ل رمدددف ردرال راق ددد  براوددد  هددد  خقددديةال خددد  تإدددوقينا
لددد  للددد م هي ةاددد  رإلطدددال  خددددع رإلطدددية  اددد   يمادددا ر  رايددداى  را ةرإدددي  راادمدددي ةادمدددا راوابمدددا

را  ددداي برا ةرإدددي  راسددديةيا حمددد  لث ندددل مددد  ثالثدددا ر ددد رلس را ددد ل رألبفس راقميندددي  را جلدددما  
( خقديةر   10برا  ل راةين س دة ا رإوج ر  راوث  ا  مي رااق ما ا  راق د  رااد د  م و ادا اد   

( 10ث  ا  مدددي رااق مدددا اددد  راق ددد  رااد ددد  م و ادددا اددد   برا ددد ل راةياددد س ما قدددي  رإدددوج ر  راو
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خقيةر . بق  بأا ا  را  ل راةين  براةيا  م  ربإدوقينا رمدي  ةدا رافيدار  ميمديس ليد  ا ماد ن 
مددد  ل ددد  دة دددي  جميمددديس امادددا  راج يإددد ج هددد س  خيامدددا  ددد ر   خيامدددا  مو إدددرا  م جفضدددا  

 راو را .( خدع 1,2,3,4,5م ا ما( برخر  اهي مم رن لي  اي  

 صدق أداة الدراسة:   
ا اااددددا صدددد ت بصددددالحما ربدرال ايمدددديس مددددي رخدددد   ايميإدددده لدددد  راوأكدددد  مدددد  صدددد ت رألدرال 
ةردددداييوم س رألباددددع ققددددا راورقمددددع بل ةدددددل ادددد  صدددد ت را  ا ددددم  حمدددد  رخدددد   راقيحةددددا لريةددددي  

ه  اد  ا ددم    وضدد   راهدد س مدد  را ةرإددا  بما نددي  ربإددوقينا را ي مددا  بمددي  ا ددع مدد ه  تن دديع 
مدد  را  ا ددم  مدد  راجقددارل برا وجللددم  ادد  م دديف لث  ا  مددي  خدد دبخاأددل ربإددوقينا خدددع 

راواددددددم  برا  ددددديهج بطدددددات راوددددد ةي . بذادددددك ادوأكددددد  مددددد  إدددددالما صدددددميغا را ادددددي ما برا ؤردددددار  
ببأدد حهي. باوأكدد  ر ضددي  مدد  مدد ى ماللموهددي ادرددا  رادد ي رخدد   مدد  ر ددده. براةينمددا مدد  لددالف 

به  رااالقا طم  دة ا ةا خقيةال برا ة ا راثدما اد   ة را ي   و   رامدا ص ت ربلسيت را رلد  
 بذاك ةيإوج ر  مايما  رةلقي  طماإ ن( ةياويا  س

 صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل )ارتباط بريسون( (4جدول )

 احملور الثاني احملور االول
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 .332**  11 .614**  
2 .442**  12 .617**  
3 .690**  13 .683**  
4 .713**  14 .727**  
5 .578**  15 .593**  
6 .572**  16 .786**  
7 .751**  17 .695**  
8 .634**  18 .664**  
9 .688**  19 .622**  
10 .535**  20 .724**  

       0,01عن  مست    ةدال ( **)
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رن نوي ج مايما رةلقي  طماإ ن ل ف خدع رن   ما خقديةر   (4 وضة م  را  بف ةق   
، بهدد ر هامددت( مددا م  دد   را  دد ة رادد ي   و دد  01 0را ةرإددا ذر  دباددا تحلددي ما خ دد  مسددو ى  

 دد ف خدددع رن   مددا خقدديةر  را ةرإددا صدديدقا ، ري رن ردرال را ةرإددا صدديدقا بصدديا ا ايمدديس مدددي 
 رخ   ايميإهي.

   ة:ـــــات أداة الدراســـــثب
 يلدد  طةقددي  ردرال را ةرإددا تاددع ري دة ددا  اردد  را يمدديس قددارلر  موييةبددا خ دد  ةددا مدداال       

( قم ا مايداا رافي Cronbach’s Alpha سوج   امهي، بادوأك  م  ثقي  رألدرال اي  ل  رإوج ر   
 كابنقيخ  ايميس م ى ثقي  ردرال ةياويا س

 كرونباخ (جدول الثبات باستخدام معادلة ) ألفا  (5جدول رقم )
 معامل الثبات عدد عبارات حماور الدراسة

801. 10 احملور األول  
864. 10 احملور الثاني  
815. 20 الثبات الكلي  

( رن مايمددا راةقددي  ا  دديبة را ةرإددا ةيإددوج ر  مايداددا  رافددي 5 وضددة مدد  را دد بف ةقدد    
يمال  ثقي  مالفاا، ( اد   ة راةين  به  ما864 0( اد   ة رببف ب 801 0كابنقيخ( ةين  

( بهدد  مايمددا ثقددي  مالفددا، م ددي  ؤةدد  خدددع قدد ال 815 0ك ددي رن راةقددي  راثددد  ألدرال را ةرإددا طدددد  
 ثقي  رألدرال بصالحموهي ادورقمع. 

-1437مددد  راادددي  را ةرإددد   راةدددين ةاددد  رخو ددديد ردرال را ةرإدددا  لددد  لرقميهدددي اددد  رافلدددا 
 ايي  ادجر ر  راوياماسهد ب 1438

 دة دا  ( خقديةال ايمديس20ل و ا خدع  راقيحةا رإوقينا ليصا  ص  لس تصميم اداة ال را ة
ربإوج ر  اورقميي  راوث  ا  مدي رااق مدا اد  راق د  رااد د  بما قيلهدي اد ى طدالب بطياقدي  

 .را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوابما ة يماا ر  راياى 

 را ةرإددي  راادمددي ادد  ةدمددا راوابمددا طيادد  بطياقددا مد   (82 لدد  رلومددية  ستر يةة  عينةةة ال را ةةة
 او ةما خم ا را ةرإا. ة يماا ر  راياى 

   را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوابما ةيا يمااقيمل راقيحةا طو عيا ربإوقيني  خدع طالب بطياقي. 
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  هد.1438ااي   ة  رطو رل  م  رها  رإق خينرإورات لرقمع ردرال را ةرإا ب  اهي 

 .قيمل راقيحةا ة  باا را وي ج براقميني  بلق يقهي بم  ث  لفايد راقميني  م  ربإوقينا 

  رإدددوجال  را وددددي ج بم يق ددددوهيس قيمدددل راقيحةددددا ةادلدددديف راقمينددددي  تادددع را يإدددد  رآلادددد  بمايا ددددا
 ا.  بم  ث  م يق ا نوي ج را ةرإ. (spssراقميني  تحلي مي  ةيإوج ر  طانيمج را  ما رإلحلي ما  

او يمددع رهددد رس را ةرإدددا بل دمددا راقميندددي  راوددد  لدد  ل  ماهدددي، ايددد  لدد  رإدددوج ر  خددد د مددد    
 Statisticalرألإدديام  رإلحلدددي ما را  يإدددقا ةيإددوج ر  را ددد   رإلحلدددي ما اداددد   رب و يخمدددا 

Package for Social Sciences    براودد   امدد  اهددي رلولدديةر  ةددياامSPSS  برألإدديام ،)
 رإلحلي ما را وقاا ه س

(س ا اااددددا صدددد ت ربلسدددديت رادددد رلد  ألدرال را ةرإددددا، Pearsonمايمددددا رةلقددددي  جطماإدددد نج   -1
 بإل  يد رااالقي  طم  مورمار  را ةرإا .

 (س ادوأك  م  ثقي  ردرال را ةرإا.Cronbach’s Alphaمايما ج تافي ةابنقيخ ج   -2

ب خم ددا راق دد  بل   دد  رإددو يةي  تااردهددي ل دديه راوثددارة برا سددقا را ئ يدداس ا صددف للددي  -3
 ايار  بإوقينا .

 ر  حس  رأله ما ا وي ج را ةرإا .را و إ  را سيط س اوالم  رااقية  -4

 ى ل ول رإو يةي  تاارد راام ا  .ربن ارس را اميةيس او أمة م  -5

ي ( ادام دددددي  را سدددددويداس إل  ددددديد رافدددددابت ذر  را بادددددا ربحلدددددي ما بايددددد T-test رلوقدددددية   -6
 ا ورمار  را ةرإا  را    ، را احدا را يماما( .

(، SPSSبذادددك ةاددد  رن لددد  لاممددد  بإدلددديف راقميندددي  تادددع را يإددد  رآلاددد  اددد  طانددديمج    
( ثدد  ليسددم ه خدددع خدد د لال ددي  را يمدديس 4=1-5باو   دد  مدد ى را و إددري  لدد  حسدديب را دد ى  

 را يميس،ك ي  أل  س قا قم ا ا  ر( ببا  ذاك ل  تأياا ه ه رايم ا تاع 80 0= 4/5 
 توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث (6جدول رقم )

 مدى املتوسطات الدرجة الوصف

5إىل       4.21من   5 عالية جدًا  
4.20إىل     3.41من   4 عالية  
3.40إىل     2.61من   3 متوسطة  
2.60إىل     1.81من   2 منخفضة  
1.80ىل  إ     1من     1 منعدمة  
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 خم دا مفدادر  ت يةدي  مةددل راود  را م رنمدا را ةرإدا نودي ج خا  تاع رافلا ه ر  ه س
 را ةرإدا ردرال  رايداى خددع ر  ة يمادا راوابمدا كدمدا اد  راادمدي را ةرإدي  بطياقي  را ةرإا م  طالب

 ادد ى رااد دد  راق دد  ادد  رااق مددا وث  ا  مدديرا لرقميددي  رإددوج ر  بذاددك ا اااددا برقددا ،جربإددوقمينج
 را ةرإددا نودي ج لفسدما رايداى، بإدمو  ر  ة يمادا راوابمددا كدمدا اد  راادمدي را ةرإدي  بطياقدي  طدالب

 سراوياما را ةرإا رإئدا ا ض  ن  بايي   را م رنما

مدددي دة دددا رإدددوج ر  لرقميدددي  راوث  ا  مدددي رااق مدددا اددد  راق ددد  رااد ددد  اددد ى طدددالب بطياقدددي   -1
   راادمي ا  ةدما راوابما ة يماا ر  راياى؟را ةرإي

هددا ل  دد  اددابت ذر  دباددا رحلددي ما طددم  مو إددري  رإددو يةي  طددالب بطياقددي  را ةرإددي   -2
راادمي ا  ةدمدا راوابمدا ة يمادا ر  رايداى اد  دة دا رإدوج ر  لرقميدي  راوث  ا  مدي رااق مدا اد  

 راق   رااد   لا ى ا ورماي  را    برا احدا را ةرإما(؟

ي ما قددي  رإددوج ر  لرقميددي  راوث  ا  مددي رااق مددا ادد  راق دد  رااد دد  ادد ى طددالب بطياقددي  مدد -3
 را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوابما ة يماا ر  راياى؟

هددا ل  دد  اددابت ذر  دباددا رحلددي ما طددم  مو إددري  رإددو يةي  طددالب بطياقددي  را ةرإددي   -4
  لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما ا  راادمي ا  ةدما راوابما ة يماا ر  راياى ا  ما قي  رإوج ر
 راق   رااد   لا ى ا ورماي  را    برا احدا را ةرإما(؟

 النتائج املتعلقة بالسؤال األول:

 الاللمةا البرةد حةا الرقميةة التكن ل جيةا تطبيقاا ا ت  ام درجة ما: على ينص لالذي
   ؟القر  ام بجامالة التربية كلية حا الالليا ال را اا ل الباا  ال  ل  

خدددع هدد ر راسددؤرف لدد  رإددوج ر  راوثددارةر  برا سدد  را ئ يددا برا و إددري  را سدديطما  اإل يةددا  
 راوث  ا  مدي لرقميدي  رإدوج ر  دة داس  را  د ة رببفااقيةر   بذاك، براال  بربن ارس را اميةي 

 ةياويا  س  رااد  (، راق   م يب  ا  رااق ما
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 توسطات احلسابية واالرحرا  املعيار  لرتتيب الفقرات: (: التكرارات والنسب املئوية وامل7جدول )
 ك: التكرارات ، % : النسبة املئوية .

 عالية متوسطة منخفضة منعدمة  اراتــــــــــــــالعب م
 عالية
 جدًا

املتوسط 
 احلسابي

االرحرا  
تبة املعيار 

الر
 

1 
 

 عـن  للبحـث  املفتوحـة  الرقميـة  املكتبات استخدم
 املكتبــــة: مثــــل الــــدورياتو والكتــــب املراجــــع
/ العامليــة املكتبــة/ الشــاملة املكتبــة/ الرقميــة
/ والتقنيـة  للعلـوم  عبدالعزيز امللك مدينة مكتبة
 القرى أم جامعة مكتبة/ العلمية احلاوية

 28 21 25 4 4 ك

4.01 .909  1 
% 4.9 4.9 30.5 25.6 34.1 

2 
 

 املراجـع  عـن  للبحـث  البيانـات  قواعـد  استخدم
/ cirE/ املنظومـــة دار/ املنهـــل اعـــدةق: مثـــل

tieuQorP /reiriroi /rEeeQr /
aEAeoarA /diEre /eeeroo 

rEleoAi /pooepeeo /roaAiPrE 
rEleoAi /horoAiEl eAPo. 

 19 23 24 12 4 ك

3.79 1.119 2 
% 4.9 14.6 29.3 28.0 23.2 

3 
 

 الســــحابية احلوســــبة تطبيقــــات اســــتخدم
ــزين ــات لتخــــ ــاومعاجل البيانــــ ــل تهــــ  مثــــ

pieeoeD /eeeroopireo /
rQrAireiE. 

 18 17 24 17 6 ك

3.50 1.147 4 
% 7.3 20.7 29.3 20.7 22.0 

4 
 

ــة مثـــل:      ــات اهلواتـــف النقالـ ــتخدم تطبيقـ اسـ
ceoiiePo   /ــدوين ملســ   eoirQr rEAiللت
حلفظ صـفحات الويـب      toAioPioorاملستندات/  

 liAiroAPeiوالصــور واملســتندات ومشــاركتها/   
& prEPreiAie  للرتمجة الفورية. 

 18 35 15 8 6 ك

3.29 1.232 5 
% 7.3 9.8 18.3 42.7 22.0 

5 
 

ــل    ــبكات التواصـــ ــات شـــ ــتخدم تطبيقـــ اســـ
 :االجتماعية للبحث واملشاركة والتدوين مثـل 

kAEooeeF  /goer   /IWIW   /
lerPPoi   /eeQPQoo 

 131 122 79 21 17 ك

3.62 1.151 3 
% 4.6 5.7 21.4 33.0 35.4 

6 
 

ــتخدم  اإللكرتونيـــة املقـــررات تطبيقـــات اسـ
 املواضــيع ومناقشـة  اخلـاات  لتبـادل  املفتوحـة 

ــع ــالب مـ ــل الطـ ــريا: مثـ / aeQiroiA كورسـ
 رواق/ ceD إيــديكس/ yeAErPe أوداســيي
heAR /موقع lcp التعليمي. 

 3 12 19 27 21 ك

2.38 1.129 8 
% 25.6 32.9 23.2 14.6 3.7 
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 عالية متوسطة منخفضة منعدمة  اراتــــــــــــــالعب م
 عالية
 جدًا

املتوسط 
 احلسابي

االرحرا  
تبة املعيار 

الر
 

7 
 

 العلميــة الســرقة لكشــف تطبيقــات اســتخدم
   مثــل: العلمــي البحــث مصــداقية علــى حفاظــًا

aloEFieieoArrAirra  /
toArrAirraA /toArrAirra 

eoPoEP /toArPiAEFoi  /toArrEAi /
pQeor EloEFoi /lQiirPri 

 4 7 19 15 37 ك

2.10 1.213 10 
% 45.1 18.3 23.2 8.5 4.9 

8 

 :ت حتليل بيانات البحث مثـل استخدم تطبيقا
oeree /rerr /aaer /tePlei /

dADRQe  /liAirAiA /ceroer /
dAPoAe. 

 10 12 22 14 24 ك

2.63 1.365 7 
% 29.3 17.1 26.8 14.6 12.2 

9 
 مثـل:  املراجـع  وضـبط  إدارة تطبيقات استخدم

doieoooe /cieoePo  /
cAregro. 

 4 9 16 26 27 ك
2.23 1.169 9 

% 32.9 31.7 19.5 11.0 4.9 

10 
  :اســتخدم تطبيقــات النشــر اإللكرتونــي مثــل 

redS /LdS /LldS /pVW /
terP rEireP /tpk. 

 14 19 25 13 11 ك
3.15 1.268 6 

% 13.4 15.9 30.5 23.2 17.1 

العام للمحور واالرحرا  املعيار  العام للمحور املتوسط  3.07 1.170 

( رن دة دا رإدوج ر  لرقميدي  راوث  ا  مدي رااق مدا اد  راق د  7  وضة مد  را د بف ةقد  
رااد ددد  اددد ى طدددالب بطياقدددي  را ةرإدددي  راادمدددي اددد  ةدمدددا راوابمدددا ة يمادددا ر  رايددداى هددد  دة دددا 

( بهدد  دة ددا جمو إددراج 5( مدد   07 3رإددوج ر  مو إددرا، حمدد  طدددد را و إدد  را سدديط  رااددي   
 حس  را يميس را سوج  .

  رادددارد خم دددا را ةرإدددا ااقددديةر  را  ددد ة مدددي طدددم  دة دددا رإدددوج ر  بلاربحدددل دة دددا رإدددوج ر
جخيامدداج بدة ددا رإددوج ر  جم جفضدداج، حمدد  حلدددل رةبددا خقدديةر  خدددع دة ددا رإددوج ر  جخيامدداج، 

 به  ةياويا  جمالقا ل يعامي حس  را و إ  را سيط  ربخدعج س  
ا را فو حا ادق   خ  را ار دا ( به  ج رإوج   را اوقي  رااق م1. را القا ربباع رااقيةال ةق   1

براثودد  برادد بةيي  مةدداس را اوقددا رااق مددا/ را اوقددا را دديمدا/ را اوقددا راايا مددا/ ماوقددا م   ددا 
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را دك خق راا ي  اداد   براوي ما/ را يبيا رااد ما/ ماوقا  يماا ر  راياىج ة و إد  حسديط  
 ( ط ة ا جخياماج . 01 4ق ةال  

( به  ج رإوج   ق رخ  راقميني  ادق   خ  را ار ا مةداس قيخد ال 2ق   . را القا راةينما رااقيةال ة 2
 /Eric/ ProQuest/ Springer/ Scopus/ Academiaرا  هدا/ درة را    مددا/ 

Orcid/ Google Scholar/ DeepDyve/ Semantic Scholar/ Research 

Gate   ط ة ا ج خياما ج. 79 3ج ة و إ  حسيط  ق ةال ) 
( بهد  ج رإدوج   لرقميدي  ردقاي  راو رصدا رب و يخمدا ادق د  5ا رااقديةال ةقد   . را القا راةياة3

ج  Facebook/  Blog /  WIKI /  Twitter /  Youtubeبرا  ديةةا براود بي  مةداس 
 ( ط ة ا ج خياما ج .62 3ة و إ   

قمينددي  ( بهدد  ج رإددوج   لرقميددي  را  إددقا راسدد يطما اوجدد ي  را3. را القددا راارةاددا رااقدديةال ةقدد   4
( 50 3ج ة و إددد    Dropbox/ GoogleDrive/ SugarSyncبمايا وهدددي مةددداس 
 ط ة ا ج خياما ج .

بحلدددل ثددال  خقدديةر  خدددع دة ددا رإددوج ر  جمو إددراج مدد  ب هددا ن ددا طددالب بطياقددي  
 را ةرإي  راادمي ، به  ةياويا  س

 Evernoteياددا مةدداس ( بهدد  جرإددوج   لرقميددي  راه رلددف را ي4. را القددا راجيمسددا رااقدديةال ةقدد   5
ا فددددظ صددددف ي  را يدددد    Pearltreesا سددددة را سددددو  ر /   Genius Scanادودددد بي /  

ادوا  ا راف ةياج ة و إ   Translator & Dictionaryبرال ة برا سو  ر  بم يةةوهي/  
 ( ط ة ا ج مو إرا ج .29 3 

اثوابنددددد  مةددددداس  ( بهددددد  ج رإدددددوج   لرقميدددددي  را  دددددا رإل10. را القدددددا راسيدإدددددا رااقددددديةال ةقددددد   6
SGML/ XML/ HTML/ DVI/ Post Script/ PDF    ط ة دا ج 15 3ج ة و إد )

 مو إرا ج .
( بهدددد  ج رإددددوج   لرقميددددي  ل دمددددا طمينددددي  راق دددد  مةدددداس 8. را القددددا راسدددديةاا رااقدددديةال ةقدددد   7

Nvivo/ Spss/ Amos/ Python/ Maxqud / Transana/ Eviews/ Matlap ج.
 إرا ج .( ط ة ا ج مو  63 2ة و إ   

طم  ددي حلدددل ثددال  خقدديةر  خدددع دة ددا رإددوج ر  جم جفضدداج مدد  ب هددا ن ددا طددالب 
 بطياقي  را ةرإي  راادمي ، به  ةياويا  س

( به  جرإدوج   لرقميدي  را يداةر  رإلاثوابنمدا را فو حدا اوقديدف 6. را القا راةيم ا رااقيةال ةق   8
/ ربدرإدددددددمو  Courseraراجقدددددددار  بم يق دددددددا را  رأدددددددما مدددددددا راردددددددالب مةددددددداس ة ةإدددددددمار 
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Udacity  ت ددددددد  ا /Edx ةبرت /Rwaq م قدددددددا /TED    38 2راوادم ددددددد ج ة و إددددددد )
 ط ة ا ج م جفضا ج .

( بهددددد  ج رإدددددوج   لرقميدددددي  تدرةال بأدددددق  را ار دددددا مةددددداس 9. را القدددددا راويإددددداا رااقددددديةال ةقددددد   9
Mendeley/ EndNote/  EasyBib   ط ة ا ج م جفضا ج .23 2ج ة و إ ) 

( بهددد  جرإدددوج   لرقميدددي  اث دددف راسددداقا رااد مدددا 7اايرددداال بربلمددداال رااقددديةال ةقددد   . را القدددا ر10
 / Checkforplagiarismحفيرددددددي  خدددددددع ملدددددد رقما راق دددددد  رااد دددددد  مةدددددداس   

Plagiarisma/ Plagiarism detect/ Plagtracker/  Plagscan/ Dupli 

checker/ Turnitin   ط ة ا ج م جفضا ج .10 2ج ة و إ ) 

ن ه يد دة ا رإوج ر  مو إرا اورقميي  راوث  ا  مي رااق ما نوي ج راسيةيا رنسو وج م  
اددد  راق ددد  رااد ددد  اددد ى طدددالب بطياقدددي  را ةرإدددي  راادمدددي اددد  ةدمدددا راوابمدددا ة يمادددا ر  رايددداى، 

رإددوج   را اوقددي   ( ط ة ددا جمو إددراج، ب دديل  رهدد  هدد ه ربإددوج رمي  ةياودديا س07 3ة و إدد   
( ط ة ددددا جخيامدددداج. 01 4خدددد  را ار ددددا براثودددد  برادددد بةيي ، ة و إدددد    رااق مددددا را فو حددددا ادق دددد 

( ط ة ا ج خياما ج. رإوج   لرقميي  79 3ة و إ     رإوج   ق رخ  راقميني  ادق   خ  را ار ا
 ( ط ة دددا ج خيامدددا ج.62 3ة و إددد     ردددقاي  راو رصدددا رب و يخمدددا ادق ددد  برا  ددديةةا براوددد بي 

( ط ة دا ج خيامدا 50 3ما اوج ي  راقميني  بمايا وهي ة و إد   رإوج   لرقميي  را  إقا راس يط
. بلا ا راقيحةا راسق  ا  ذاك تاع إه اا رإوج ر  ه ه راورقميي  رألةبادا ببأد حهي بل ااهدي ج

طم  ددي ادد  راورقميددي  ذر  ربإددوج ر  را و إدد  برا دد جف    ادد ى رارددالب برارياقددي  ةددال خ ر ددع.
وج ر   بخد   ل ااهدي ةيا  دين  ةيإلأدياا تادع را ي دا اواد هدي اي  لثد ن مد  رإدقيطهي صدا با ربإد

م  لالف دبةر  ببةش ل ةيقما  ر ضي  حي ا راقا  م هي أل ه ال ليصا طهدي ةورقميدي  راهديلف 
 ( 2010( ب ااغدددد  2011 ح مفدددا را يددديف. بقددد  رلفيدددل نودددي ج هددد ر راسدددؤرف مدددا دةرإدددا ةدددال  مددد  

  (.2010ب خد  بآلابن 

 بالسؤال الثاني:النتائج املتعلقة 

لالةةذي يةةنص علةةى: هةة  ت جةة  حةةرلح ااا داللةةة اسصةةااية بةةين مت  ةةطاا ا ةةتجاباا 
 ال  ل الباا ال را اا الالليا حا  لية التربية بجامالة ام القةر  حةا درجةة ا ةت  ام تطبيقةاا 

  ؟لالمرسلة ال را ية( الجنس) ي التكن ل جيا الرقمية حا البرد الاللما تالز  لمتغير 
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 ( ادام ي  را سويدا، ةياويا س T-test ةا خدع راسؤرف راةين  ل  رإوج ر  رلوقية  اإل يب      

 أواًل: متغير الجنس:

 ( T-test جدول يوض  الفروق باستخدام اختبار ): (8جدول )

 العدد اجملموعة
املتوسط 
 احلسابي

االرحرا  
 املعيار 

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 6.43 31.67 39 ذكر
1.179 .242  

ال يوجد 
 7.52 29.84 43 أنثى فروق

ابت ذر  دبادددددددا تحلدددددددي ما خ ددددددد  ( رنددددددده ب ل  ددددددد  اددددددد8بيوضدددددددة مددددددد  را ددددددد بف ةقددددددد   
( طدددم  مو إدددري  رإدددو يةي  طدددالب بطياقدددي  را ةرإدددي  راادمدددي اددد  ةدمدددا راوابمدددا 05 0 مسدددو ى 

لا ى ا ورمدا  ة يماا ر  راياى ا  دة ا رإوج ر  لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما ا  راق   رااد  
( رخددددع مددد  مسدددو ى را ا  يدددا T =)0 424را ددد  ، حمددد  مسدددو ى را بادددا ربحلدددي ما ايم دددا  

  . ( ري غما دراا تحلي مي  05 0 
 ثانيًا: المرحلة الدراسية:
 ( T-test جدول يوض  الفروق باستخدام اختبار ): (9جدول )

املتوسط  العدد اجملموعة
 احلسابي

االرحرا  
مستوى  قيمة ت املعيار 

 التعليق الداللة

1.51- 6.08 29.49 39 ماجستري  .136 ال يوجد  
 7.71 31.81 43 الدكتوراه فروق

( رنددده ب ل  ددد  ادددابت ذر  دبادددا تحلدددي ما خ ددد  مسدددو ى 9بيوضدددة مددد  را ددد بف ةقددد   
( طم  مو إدري  رإدو يةي  طدالب بطياقدي  را ةرإدي  راادمدي اد  ةدمدا راوابمدا ة يمادا ر  05 0 

اد  دة دا رإدوج ر  لرقميددي  راوث  ا  مدي رااق مدا اد  راق دد  رااد د  لاد ى ا ورمدا را احدددا رايداى 
( رخددددع مددد  مسدددو ى را ا  يدددا T =)0 136، حمددد  مسدددو ى را بادددا ربحلدددي ما ايم دددا  را ةرإدددما

بلا ا راقيحةا خ   ب  د رافدابت اد  را د   تادع رن را هديةر   .( ري غما دراا تحلي مي  05 0 
خدع ق ةر  را جب را رلما بةغقوه اد  لرد يا نفسده بلقارلده راسديةيا اد  م يةإدوه  راوي ما لاو  

ادوي ما  ةيإلأياا تاع ب  د را رااما بربهو ي  ةيإوج ر  لرقميدي  راوث  ا  مدي رااق مدا اد  راق د  
رااد   برا خ  ةأه موهي ةرد  را  دا خد  را د  . رمدي ةيا سدقا اد احددا را ةرإدما اسدق  ذادك قد  

طالب بطياقي  ماحدا را ي سوما برا ةو ةره  و  رنوييله  رث يل ماحدا رايق ف ادوأكد  مد    ا ن رن
رموالكه  ا هيةر  بةفي ي  موا دال بم  طم هي راثفي ي  راوي ما. به ر   ف خدع رن ه يد رلفيقي  ا  
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رإدما  بهد ر دة ا ربإوج ر  اد  مدا إد رل   ركدين ر ذةد ةر  ر  تنيثدي   بةد اك اد  مجوددف را ارحدا را ة 
 (.  2011( ب راجرم  2010 وفع ما دةرإا ةال  م   خد  بآلابن 

 :الثالثالنتائج املتعلقة بالسؤال 

لالةةذي يةةنص علةةى: مةةا مال قةةاا ا ةةت  ام تطبيقةةاا التكن ل جيةةا الرقميةةة حةةا البرةةد 
 الاللما ل    ال  ل الباا ال را اا الالليا حا  لية التربية بجامالة ام القر ؟

يةا خدع ه ر راسؤرف لد  رإدوج ر  راوثدارةر  برا سد  را ئ يدا برا و إدري  را سديطما اإل ب       
بربن دددددارس را امددددديةي براالددددد ، بذادددددك ااقددددديةر  را  ددددد ة راةدددددين س  ما قدددددي  رإدددددوج ر  لرقميدددددي  

 راوث  ا  مي رااق ما ا  م يب  راق   رااد  (، ةياويا س
 حلسابية واالرحرا  املعيار  لرتتيب الفقراتالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ا: (10جدول )

 ك : التكرارات ، % : النسبة املئوية .

 عالية عالية متوسطة منخفضة منعدمة  اراتـــــــــالعب م
 جدًا

املتوسط 
 احلسابي

االرحرا  
تبة املعيار 

الر
 

1 
 

ــطء ــت بـ ــؤد  اإلنرتنـ ــتهالك إىل يـ ــت اسـ  الوقـ
 التطبيقات استخدام أثناء وضياعه

 28.0 22.0 30.5 12.2 7.3 % 2 1.230 3.51 23 18 25 10 6 ك
2 

 
ــدم ــود عــ ــت وجــ ــايف الوقــ ــتخدام الكــ  الســ

 التطبيقات
 8.5 12.2 40.2 26.8 12.2 % 10 1.089 2.78 7 10 33 22 10 ك

3 
 

ــة ــة التكلفـ ــة املاديـ ــبع  العاليـ ــات لـ  تطبيقـ
 الرقمية التكنولوجيا

 7.3 20.7 40.2 23.2 8.5 % 8 1.041 2.95 6 17 33 19 7 ك
4 

 
 الرقمية للتكنولوجيا اجملانية التطبيقات قلة

 العلمي البحث مبجال
 7.3 19.5 43.9 24.4 4.9 % 7 969. 3.00 6 16 36 20 4 ك

5 
 

ــدم  االجنليزيـــة اللغـــة مهـــارات امـــتالك عـ
 التكنولوجيـا  تطبيقـات  السـتخدام  الضرورية
 الرقمية

 17 23 23 10 9 ك
3.35 1.251 3 % 11.0 12.2 28.0 28.0 20.7 

6 
 

ــدم ــوافر عـ ــاءة تـ ــة الكفـ ــتخدام الالزمـ  السـ
 الرقمية التكنولوجيا تطبيقات

 17.1 22.0 26.8 18.3 15.9 % 6 1.318 3.06 14 18 22 15 13 ك
7 

 
 التكنولوجيــا تطبيقــات بأهميــة الــوعي عــدم

 العلمي البحث يف الرقمية
 9.8 17.1 29.3 29.3 14.6 % 9 1.187 2.79 8 14 24 24 12 ك

 تطبيقـــــات يف التدريبيـــــة الـــــدورات قلـــــة 8
 العلمي البحث مبجال الرقمية التكنولوجيا

 20.7 26.8 24.4 20.7 7.3 % 4 1.228 3.33 17 22 20 17 6 ك

 اجلانـب  علـى  العلمـي  البحـث  مقـررات  اقتصـار  9
 التقين التطبيقي اجلانب وإهمال النظر 

 34.1 32.9 23.2 4.9 4.9 % 1 1.097 3.87 28 27 19 4 4 ك

ــا لتطبيقــــات  الكــــبرية الســــعة 10  التكنولوجيــ
 اجلهاز وبطء ثقل إىل تؤد  الرقمية

 18.3 22.0 36.6 12.2 11.0 % 5 1.213 3.24 15 18 30 10 9 ك
 1.162 3.19 العام للمحور واالرحرا  املعيار  العام للمحور املتوسط
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( رن ره  ما قي  رإدوج ر  لرقميدي  راوث  ا  مدي رااق مدا اد  10 وضة م  را  بف ةق   
راق   رااد   ا ى طالب بطياقي  را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوابمدا ة يمادا ر  رايداى مد  ب هدا 
ن دداه  ةينددل ادد  مادد قم  ايدد  حلددد ر خدددع دة ددا جخيامدداج مدد  ققددا طددالب بطياقددي  را ةرإددي  

 ةياويا س   راادمي، به ي 
( بهد  ج رقولدية ميداةر  راق د  رااد د  خددع را يند  را  داي 9. را القا ربباع رااقيةال ةقد   1

 ( ط ة ا جخياماج. 87 3بإه يف را ين  راورقمي  راوي   ج ة و إ  حسيط  ق ةال  
( بهدد  ج ةدد ل رإلنوانددل  ددؤدي تاددع رإددوهالد را قددل بأددميخه 1. را القددا راةينمددا رااقدديةال ةقدد   2

 ( ط ة ا جخياماج. 51 3 يل رإوج ر  راورقميي  ج ة و إ  حسيط  ق ةال  رث
طم  دي حلدددل ةديق  را ا قددي  خددع دة ددا جمو إدراج مدد  ب هدا ن ددا طدالب بطياقددي  را ةرإددي  

 راادمي ، بةين لالمقهي م  حم  ربه ما ةياويا  س
ن دم يددددا راضددددابةيا ( بهدددد  ج خدددد   رمددددوالد مهدددديةر  رادرددددا رب5. را القددددا راةياةددددا رااقدددديةال ةقدددد   3

 ( ط ة ا ج مو إرا ج .35 3بإوج ر  لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما ج ة و إ   
( بهد  ج قددا راد بةر  راو ةيقمدا اد  لرقميدي  راوث  ا  مدي رااق مدا 8. را القا راارةاا رااقيةال ةق   4

 ( ط ة ا ج مو إرا ج .33 3ة  يف راق   رااد   ج ة و إ   
( بهد  ج راسداا راثقمداال  اورقميدي  راوث  ا  مدي رااق مدا لدؤدي 10رااقيةال ةق    . را القا راجيمسا5

 ( ط ة ا ج مو إرا ج .24 3تاع ثيا بب ل را هيع ج ة و إ   
( بهدددد  ج خدددد   لدددد راا راثفدددديلال راالعمددددا بإددددوج ر  لرقميددددي  6. را القددددا راسيدإددددا رااقدددديةال ةقدددد   6

 مو إرا ج .( ط ة ا ج 06 3راوث  ا  مي رااق ما ج ة و إ   
( بهدد  ج قدددا راورقميددي  را  ينمددا ادوث  ا  مددي رااق مددا ة  دديف 4. را القددا راسدديةاا رااقدديةال ةقدد   7

 ( ط ة ا ج مو إرا ج .0 3راق   رااد   ج ة و إ   
( بهدد  ج راوثدفدددا را يد ددا راايامدددا اددقا  لرقميدددي  راوث  ا  مدددي 3. را القددا راةيم دددا رااقدديةال ةقددد   8

 ( ط ة ا ج مو إرا ج .95 2رااق ما ج ة و إ   
( بهد  ج خد   راد خ  ةأه مدا لرقميدي  راوث  ا  مدي رااق مدا اد  7. را القا راويإداا رااقديةال ةقد   9

 ( ط ة ا ج مو إرا ج .79 2راق   رااد   ج ة و إ   
( بهدددد  ج خدددد   ب دددد د را قددددل راثدددديا  بإددددوج ر  2. را القددددا راايردددداال بربلمدددداال رااقدددديةال ةقدددد   10

 ( ط ة ا ج مو إرا ج .87 2ة و إ   راورقميي  ج 
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ن رهدد  ما قددي  رإددوج ر  لرقميددي  راوث  ا  مددي رااق مددا ادد  بنسددو وج مدد  را وددي ج راسدديةيا ر
راق   رااد   ا ى طالب بطياقي  را ةرإي  راادمي ا  ةدما راوابمدا ة يمادا ر  رايداى مد  ب هدا 

را  ددداي بإه ددديف را ينددد   رقولدددية ميددداةر  راق ددد  رااد ددد  خددددع را ينددد  ن ددداه  ةيندددل ةياوددديا س
بدد ل رإلنوانددل  ددؤدي تاددع رإددوهالد را قددل ب  ( ط ة ددا جخيامدداج.87 3راورقميدد  راوي دد ، ة و إدد   

بلادد ب راقيحةددا هدد ر تاددع  ( ط ة ددا جخيامدداج.51 3بأددميخه رث دديل رإددوج ر  راورقميددي ، ة و إدد   
را خ  بم  ث  ربهو دي   خ   ب  د را بةر  راو ةيقما اثمفما رإوج ر  ه ه راورقميي   ةياويا  خ  

طهي  ر ضي  ة نهي م  را  رأما را   ةا نسقمي  ا  ل  ع ةياي ة راثيا  م  ربهو دي  خددع مسدو ى 
راق   رااد   م ي  ادهي غمدا برأد ا اد ى راقديحةم  براقيحةدي . بهد ر  وفدع مدا دةرإدا ةدال  مد  

( 2014( ب خقددددددددددددددددد راا ي  2011( ب راجرمددددددددددددددددد  2003( ب  راقردددددددددددددددددارن 2001 رالدددددددددددددددددق   
  (.2010ب  خد  بآلابن  ( 2010( ب ااغد  2011 ح مفا ب

 النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع:

لالةةذي يةةنص علةةى: هةة  ت جةة  حةةرلح ااا داللةةة اسصةةااية بةةين مت  ةةطاا ا ةةتجاباا 
 ةةال  ل البةةاا ال را ةةاا الالليةةا حةةا  ليةةةة التربيةةة بجامالةةة ام القةةر  حةةا مال قةةاا ا ةةةت  ام 

 ؟لالمرسلة ال را ية( الجنس) ي قمية حا البرد الاللما تالز  لمتغير تطبيقاا التكن ل جيا الر 
 س( ادام ي  را سويدا، ةياويا  T-test اإل يةا خدع راسؤرف راجيم  ل  رإوج ر  رلوقية  ب      

 أواًل: متغير الجنس:

 ( T-test جدول يوض  الفروق باستخدام اختبار ): (11جدول )

 العدد اجملموعة
املتوسط 
 احلسابي

الرحرا  ا
 املعيار 

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 5.87 31.85 39 ذكر
-.035 .972 

ال يوجد 
 9.32 31.91 43 أنثى فروق

( رنددده ب ل  ددد  ادددابت ذر  دبادددا تحلدددي ما خ ددد  مسدددو ى 11بيوضدددة مددد  را ددد بف ةقددد   
ة يمادا ر  ( طم  مو إدري  رإدو يةي  طدالب بطياقدي  را ةرإدي  راادمدي اد  ةدمدا راوابمدا 05 0 

راياى ا  ما قي  رإوج ر  لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما ا  راق   رااد   لا ى ا ورما را   ، 
( ري 05 0( رخدددع مدد  مسددو ى را ا  يددا  T =)0 972حمدد  مسددو ى را باددا ربحلددي ما ايم ددا  

 .غما دراا تحلي مي  
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 ثانيًا: متغير المرحلة الدراسية:

 ( T-test استخدام اختبار )جدول يوض  الفروق ب: (12جدول )
املتوسط  العدد اجملموعة

 احلسابي
االرحرا  
مستوى  قيمة ت املعيار 

 التعليق الداللة

067. 1.858 7.32 33.54 39 ماجستري ال يوجد  
 8.04 30.37 43 الدكتوراه فروق

ا تحلددددددي ما خ دددددد  ندددددده ب ل  دددددد  اددددددابت ذر  دباددددددر( 12بيوضددددددة مدددددد  را دددددد بف ةقدددددد   
طدددم  مو إدددري  رإدددو يةي  طدددالب بطياقدددي  را ةرإدددي  راادمدددي اددد  ةدمدددا راوابمدددا ( 05 0 مسدددو ى 

ة يماددا ر  رايدداى ادد  ما قددي  رإددوج ر  لرقميددي  راوث  ا  مددي رااق مددا ادد  راق دد  رااد دد  لادد ى 
( رخددددع مددد  T =)0 067حلدددي ما ايم دددا  ، حمددد  مسدددو ى را بادددا رإلرا ةرإدددماا ورمدددا را احددددا 

 .دراا تحلي مي   ( ري غما05 0مسو ى را ا  يا  
 ،بلا ا راقيحةا راسق  ا  ذاك تاع مي رثقوه راسؤرف رألبف ةأن دة ا ربإوج ر  مو إرا
 ،براسؤرف راةين  ةأنه ب ل    اابت ا  دة ا ربإوج ر  لا ى ا ورماي را    برا احدا را ةرإدما

حد ال ةرد  را  دا ةياويا  اان ما قي  رإوج ر  لرقميي  راوث  ا  مي رااق مدا لثد ن خددع دة دا بر
را    برا احددا را ةرإدما. بهد ر   دما ةدأن ب هدي  ن دا ةدا مد  راد ة ة برإلندي  ب  مدا راردقدا 
اددد  مدددارحده  را ةرإدددما موريةيدددا ام دددي  واددددع طهددد ه را  دددادا. بهددد ر مدددي  وفدددع مدددا دةرإدددا ةدددا مددد  

 (.2003،( ب راقرارن2011، راجرم 
 

 ات:  ـــــــــــالتوصي
 حا ض ء النتااج التا ت  لت إليها هذه ال را ة ت  ا الباسثة بما يلا:

 إلكسدديطه  مهدديةر  رإددوج ر   ،خيدد  رادد بةر  براقددارمج راو ةيقمددا ارددالب بطياقددي  را ةرإددي  راادمددي
 لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما ا  راق   رااد  .

 ة دي  ادد د ةدديا فا  ،ااق مددا اد  راق دد  رااد دد ن دا بلا يدد  ثييادا رإددوج ر  لرقميددي  راوث  ا  مدي ر
 برافي  ال خدع راقيحةم .

 . لض م  مفه   لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما ة ياةر  راق   رااد   بدةرإوهي ن ايي  بلرقميمي 

 ات:ــــــــــــاملقرتح

   ت دددددارل دةرإدددددي  رلددددداى لألددددد  ة ورمدددددار     ددددد ال ةيل يهدددددي  راقددددديحةم  ن ددددد  رإدددددوج ر  لرقميدددددي
 بلوقا رثا را بةر  راو ةيقما خدع م ى رإوج ر  لرقميي  راوث  ا  مي رااق ما. ،ا  مي رااق ماراوث   

 ة مدد  لرقددع خدددع م و اددي   ،ت ددارل دةرإددي  رلدداى ادد  م دديف رإددوج ر  راوث  ا  مددي رااق مددا
 بخم ي  برطا ن ايا مري اال.
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اإلنترنةت حةا الجامالةاا األردنيةة ال ا ةة حةا  لاقةت ا ةت  ام(س 2003م اع خقد     ،راقرارن
 يمادا  ،ةإدياا مي سدوما غمدا م  د ةال ،منطقة الشمال مةن لجهةة ن ةر الطلبةة

 تةب س رألةدن. ،رامام د

لاقت ا تالمال االنترنةت حةا البرةد الاللمةا لالت ا ة  بةين األ ةاتذة (س 2011صيا     ،ح مفا
 ، يمادددا قيصددد ي مابددديح ،6  ،م ددددا راادددد   رإلنسدددينما برب و يخمدددا ،لالطلبةةةة
 را  ر ا.

ميياددا ادد   ،الال ااةةق التةةا تمةة  امةةام ا ةةت  ام اإلنترنةةت حةةا التاللةةيم(س 2009رح دد    ،راجرمدد 
ه خدددددع 1438-7-11لدددديةيا ربإددددوا ي   ،م قددددا م إدددد خا راوادددددم  براودددد ةي 

 راارة س
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article_page.thtml?id=341

&pg=6 
(س رإدددوج ر  رإلنوانددل اددد  رألن ددرا رألكيد  مدددا مدد  ب هدددا ن دددا 2011ارفددد  م  دد    ،راجرمدد 

طدقددا ةدمددا راردد  ادد   يماددا رااددد   براوث  ا  مددي رألةدنمددا برالددا بي  را واديددا 
 راق اي .  ،2  ،12مج ،م دا رااد   راواب يا برا فسما ،طه ر ربإوج ر 

 ،م دددا رألمدد  برا مدديال ،البرةةد الاللمةةا لالتقنيةةة الر يثةةة(س 2011م اددع خقدد رااح     ،رااادديخ 
 راسا د ا. ،ركيد  ما ني ف رااابما اداد   رألم ما ،352  ،30مج

 ،: رؤيةةة ا تشةةراقيةالر  ةةبة السةةرابية بنةةاء مجتمةةت المالرحةةة(س 2012م  دد د رددايف   ،عةايدي
 قرا. ،3مج ،را ؤل ا راةيا  براا ابن اإلل يد راااب  اد اوقي  برا اد مي 

ا ةةت  ام اعضةةاء هيلةةة التةة ريس حةةا جامالةةة الملةة   ةةال د م لدد ة طدد  خددد   د. (س  ،را دهاي 
ن بال ل  مدا رخضديل همئدا  ،لتقنياا المالل ماا لاالتصاالا حا الالملية التالليمية

 يماا  ،ةدما راوابما ،وادم  راايا   راو   ي  براور يا(راو ةي  ا  مؤإسي  را
 ة   م   ة. ،هد3/11/1425-2را دك إا د ا  رافواال 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article_page.thtml?id=341&pg=6
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article_page.thtml?id=341&pg=6
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لاقةت ا ةةت  ام  لبةة ال را ةاا الالليةةا بجامالةة السةةلطا  (س 2001خقد راا ي  خقديس   ،رالدق  
 ،ةإددياا مي سدددوما غمددا م  ددد ةال ،قةةاب ل لشةةةبنة اإلنترنةةةت لاتجاهةةةاتهم نر هةةةا

 تةب س رألةدن. ،م د يماا راما 

لاقةةةت ا ةةةت  ام لةةةبنة المالل مةةةاا اإلنترنةةةت لةةة   هيلةةةة (س 2014لياددد  تطدددارهم    ،خقددد راا ي 
 ،م دا  يماا غاب ةاداين اداد   برإلنسينمي  ،الت ريس بجامالة غر   ردحا 

 راس درن. ،8 

درجةةةة امةةةتالو اعضةةةاء هيلةةةة التةةة ريس لمهةةةاراا ا ةةةت  ام (س 2016رإددد يل ةب ددد    ،رااددداب
را  دددا رااابمددا اد ةرإددي  رألم مددا  ،-درا ةةة    ةةي ل جية ترليليةةة–ترنةةت اإلن

 .65 ،32مج ،براو ةي   راسا د ا(

 ،ماوقددا را دددك اهدد  را ط مددا ،2  ،تقنيةةاا التاللةةيم (س 2011خق رإلادده حسددم  آلددابن   ،رااددااج
 راايي .

ل مةةةاا لاقةةةت ا ةةةت  ام لةةةبنة المال(س 2010تطدددارهم  رح ددد    ،خددد  راددد    إددددرين بخددديا  ،خدددد 
الالالميةةة اإلنترنةةت حةةا التاللةةيم لالبرةةد الاللمةةا لةة   اعضةةاء هيلةةة التةة ريس 

  يماا ر  راياى. ،ةإياا مي سوما ،بنلياا التربية بالجامالاا اليمينة

خدديا   ،الفجةة ة الرقميةةة رؤيةةة عربيةةة لمجتمةةت المالرحةةة(س 2005نيد ددا   ،نقمددا بح دديعي  ،خددد 
 ف  ن برآلدربس راث يل.را  د  را ط   ادةيياا برا ،318  ،را اااا

التقنيةةاا المالا ةةرة حةةا التاللةةيم  (س 2014خدمدديل   ،لرايدد  بةمضددين ،خي  ددا برااحمددد  ،راا دداي 
 ماوقا راار س راايي . ،1  ،لاإلعالم

لاقت ا ت  ام لبنة اإلنترنةت  ةاداة لجمةت البيانةاا ألغةراح البرةد (س 2005م  د    ،راا اي 
يلةةة التةة ريس حةةا  ليةةة التربيةةة الاللمةةا لمال قةةاا ا ةةت  امها لةة   اعضةةاء ه

 .3 ،1مج ،را  دا رألةدنما اداد   راواب يا ،بجامالة اليرم و
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لاقةةةت ا ةةةت  اماا  ةةةال  ال را ةةةاا الالليةةةا الترب يةةةة بجامالةةةة (س 2010إددد ما م  ددد د   ،ااغددد 
 ملا. ،27مج ،را  دا راواب يا ،  هاج للتقنياا الر يثة

رخ دديف  ،الرقميةةة علةةى جةة دة البرةةد الاللمةةاتةةارير التكن ل جيةةا  (س 2016م لدد ة   ،اجضدديةى 
ماةددد  –را دددؤل ا راددد با  را ددديدي خ ددداس رادددواد  اددد  خلدددا راوث  ا  مدددي رااق مدددا 

 اق ين. - ما راق   رااد  

دلر التكن ل جيةةةا الرقميةةةة حةةةا إدارة المنتبةةةاا الجاماليةةةة: (س 2015ط رددديةب ط اددد درن    ،ا هدددا
را  ددا  ،بة بالجزاار نم اجا  عنا–تجربة المنتبة المر زية لجامالة باجا م تار 

 رألةدن. ،3 ،50مج ،رألةدنما اد اوقي  برا اد مي 

 ،تطبيقةةاا اإلنترنةةت حةةا الالمليةةة التالليميةةة لالبرةةد الاللمةةا (س 2003خقدد   إدديا    ،را  دديخ 
 إدر ا خ ين. ،3  ،م دا ةإياا راوابما
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Abstract 

The goal of this study is to identify the reality of using digital 

technology applications in the scientific researches by postgraduate 

students of college of education at umm Al-Qura University. The 

researcher has used the descriptive survey method because of its 

suitability for the study goals. The sample has included 82 postgraduate 

students from the college of education at umm Al-Qura University 

during the second semester of the academic year of 2017-2018. The 

researcher has utilized the survey as a research tool; the survey in its 

final format consists of 20 items, which has been divided, in two 

categories: the usability score for the digital technology applications in 

the scientific researches and the obstacles for this use. The study has 

showed multiple results as follow: there was a moderate usability score 

for the digital technology applications in the scientific researches among 

students. In addition, there was no statistical difference noted in the 

averages responses about the usability score by the students due to the 

gender or the level of the postgraduate study. From the postgraduate 

students perspectives, there was a moderate effect of the use obstacles on 

the digital technology applications in the scientific researches. The 

researcher has found that there was no statistical difference noted in the 

averages responses related to the use obstacles by postgraduate students 

due to the gender or the level of the postgraduate study. The study has 

recommended the importance of conducting training courses and 

programs for postgraduate students to help them build the necessary 

skills for using the digital technology applications in the scientific 

researches.   

Keywords: 

Digital Technology Applications, Scientific Research, Usability Score, 

Use Obstacles. 


