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سهام بنت سلمان محمد الجريوي .د
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لكتروني الجامعيالحاصلة على جائزة التميز في التعليم اإل
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وأداء  مأثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية على تعليم وتعلُّ

  جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن طالبات كلية الرتبية

 سهام بنت سلمان حممد اجلريوي .د

مستخلص الدراسة:
هذه الدراسة باقرتاح بيئة تعليمية مدعومة بأشهر تطبيقات الشبكة املعروفةة  وللةل لةدع     تقوم 

أنشطة التعلي  والتعل  داخل القاعات الدراسية  كما أنها تساعد املعلمني على تسهيل مشاركة املةتعلمني  
طالبةة مةن    40 مكونة من الدراسة وكانت عينة ه .ئيف عملية التعل  وحتسني الدوافع لديه  وحتسني أدا

املفتوحة   ة  فيما كانت أدوات الدراسة عبارة عن مقابالت ومنولج استقصاء باألسئلطالبات كلية الرتبية
هة  أفلةل عنةد    ؤأكثةر علةى الةتعل  ويكةون أدا     َنقةبل  أظهةرت النتةائا التيريبيةة أن الطالبةات ي      وقد

كمةا أن تلةل التطبيقةات تتةي   ة        استخدامه  للتطبيقات املقرتحة داخل القاعة وأثناء الدرس وبعده 
للمعلمةني واملةتعلمني يف ادارة    ااحلصول على دع  تعليمي مناسب. والطريقة املقرتحة تقدم دعًمةا فعال ة  

 األنشطة التعليمية وتوجيهها داخل القاعة وخارجها.
الدراسية  واألداء اجلامعي : تطبيقات الشبكة )الويب(  القاعات الكلمات املفتاحية



اأثر ا�ستخدام تطبيقات �سبكة )الويب( ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 349المجلد )12(  العـدد )1(  311

The effect of using online applications inside classroom on the 
education, learning and performance of university students of the 

Faculty of Education, Princess University Norah  Bint Abdulrahman 
 

Dr. Seham Salman Mohammed aljraiwi 

Abstract: 
This study is a proposal backed by most well-known online 

applications learning environment, and to support teaching and 
learning activities in the classroom. It also helps teachers to facilitate 
the participation of learners in learning and improving their 
motivation, and improve their performance process. The sample of the 
study consisted of 40 female students of the Faculty of Education, The 
study tools were interviews and an open question survey model. The 
experimental results showed that fellow students learn more and 
become the best at performance when they use the proposed 
applications inside the classroom and during and after the class, as 
those applications allow them to gain an appropriate educational 
support. The proposed method offers effective support for teachers 
and learners in the management of educational activities and direct 
them inside and outside the classroom. 

Keywords Online application, classroom performance, education, 
learning 

: اإلطار العام للدراسةأواًل

املقدمة:

بكثري من الةتيري بسةبب التقةدم الكةبري الةذي حةد  يفمر التعلي  ات اجلوهريةة
خالل الِعقد املاضي فكان حتةول املنوومةة التعليميةةتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات

األسةاليب التقليديةة يف التعلةي  بةراما التعلةي امن علةى ىل أسةاليب جديةدة معتمةدة
الطالةب املعلة )تقليديةةبتيري حقيقي يف مفهوم ثالثيةة التعلةي  الالكرتوني  مقروًناإل
:ىل عملية تعليمية أكثر حداثة وعصرية وتشمل عناصرهاا وحتويلها(املؤسسة التعليميةو

املناهاوتكنولوجيا التعلي  املتقدمةاجلامعة العصريةالطالب اإلجيابياملعل  العصري
.(2009)الزهرييالتعليمية املتطورة والتعلي  غري املنهيي

استخدامومن هذا على املعل  واملعلومةاتتكنولوجيا االتصةاالتاملنطلق أصب
مةن ينخرطةون يف العديةد من األنشةطة التعليميةة الةع  عةل املةتعلمني ادارة العديد يف

اسةتخدام تكنولوجيةاموضوعات التعل  املفيدة. وبناًء فإن ا دف الرئيس من على للل
يكون حتس املعلمني واملتعلمني يف عمليةة التعلةي االتصاالت واملعلومات ميكن أن ني أداء

حيث مس  التقةدم ا ائةل يف االتصةاالت وتكنولوجيةا(Law & Lee 2010والتعل  )
بوجود العديد من األدوات وأنومة احلواسب الع حتسةن اربةتات التعليميةة املعلومات

تةزال غالبيةة تلةل املعل  والطالب. وال بالنسبة لكل من األدوات جديةدةداخل الفصل
علةى متاًما وحتتاج من مستخدميها اىل ختصيص مزيد من الوقت للتعرف عليهةا والتعةود

تشييلها. طريقة
اسةتخدام تلةل علةى على اقبةال املسةتخدمني يؤثر للل املطلب امله  سلبًيا وقد

استخدام تلل الةتاما؛التاما على حتسني اقبال املتعل  ومشاركته يف فإن العمل لذلل
بالنسبة لتعلي  وتعل  املعارف واملهارات. وقد ع رضت عةدة شديد األهمية أمر واألنومة

,Jou, Chuang, & Wu,2010( )Lin)أدوات وأنومة لدع  العديد من األنشطة الفصلية
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: اإلطار العام للدراسةأواًل

املقدمة:

ات اجلوهريةة بسةبب التقةدم الكةبري الةذي حةد  يف       مر التعلي  بكثري من الةتيري 
 فكان حتةول املنوومةة التعليميةة     تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات خالل الِعقد املاضي

ىل أسةاليب جديةدة معتمةدة علةى بةراما التعلةي        امن األسةاليب التقليديةة يف التعلةي     
 الطالةب    املعلة  )تقليديةة  بتيري حقيقي يف مفهوم ثالثيةة التعلةي  ال   الكرتوني  مقروًناإل
 :ىل عملية تعليمية أكثر حداثة وعصرية وتشمل عناصرهاا  وحتويلها (املؤسسة التعليميةو

املناها و  تكنولوجيا التعلي  املتقدمة  اجلامعة العصرية  الطالب اإلجيابي  املعل  العصري
 .(2009  )الزهريي التعليمية املتطورة والتعلي  غري املنهيي

 واملعلومةات  تكنولوجيا االتصةاالت املنطلق أصب  على املعل  استخدام  ومن هذا
يف ادارة العديد من األنشةطة التعليميةة الةع  عةل املةتعلمني ينخرطةون يف العديةد مةن         

على للل فإن ا دف الرئيس من اسةتخدام تكنولوجيةا    موضوعات التعل  املفيدة. وبناًء
ني أداء املعلمني واملتعلمني يف عمليةة التعلةي    االتصاالت واملعلومات ميكن أن يكون حتس

حيث مس  التقةدم ا ائةل يف االتصةاالت وتكنولوجيةا       (Law & Lee 2010والتعل  )
املعلومات بوجود العديد من األدوات وأنومة احلواسب الع حتسةن اربةتات التعليميةة    

األدوات جديةدة  داخل الفصل بالنسبة لكل من املعل  والطالب. وال تةزال غالبيةة تلةل    
متاًما وحتتاج من مستخدميها اىل ختصيص مزيد من الوقت للتعرف عليهةا والتعةود علةى    

طريقة تشييلها. 
وقد يؤثر للل املطلب امله  سلبًيا على اقبةال املسةتخدمني علةى اسةتخدام تلةل      

لذلل فإن العمل على حتسني اقبال املتعل  ومشاركته يف استخدام تلل الةتاما   ؛التاما
واألنومة أمر شديد األهمية بالنسبة لتعلي  وتعل  املعارف واملهارات. وقد ع رضت عةدة  

 ,Jou, Chuang, & Wu,2010( )Lin) أدوات وأنومة لدع  العديد من األنشطة الفصلية
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Kinshuk, & Huang 2010, )   اال أن الكثري من تلل األدوات واألنومة كانةت ال تةزال
وهذا يعين أن مسةتخدميها )مةن املعلمةني واملةتعلمني(       بذاتهاجديدة متاًما وبراما قائمة 

عليه  أن يبذلوا جهًدا ملمارسة استخدام هذه التاما أو األنومة. باإلضافة اىل أن عليه  
تنزيل املزيد من التاما على أجهزته  أو فةت  مزيةد مةن حسةابات املسةتخدمني علةى       

ا علةى تشةييعه    لبات قد تنعكس سةلبيً  وهذه املتط الشبكة وتصمي  بيئات تعل  تفاعلية
 Lee, Lu. )على استخدام تلل التاما الةع وضةعت مةن أجةل حمتةوي تعليمةي حمةدد       

Yang, & Hou 2011) .

مشكلة الدراسة:

حيةث    اقرتحت هذه الدراسة تطبيقات جوجل املتكاملة للويب لدع  بيئة الةتعل  
يديةة يف التعلةي  باألهةداف العامةة     لكرتوني مع األسةاليب التقل تشرتك براما التعلي  اإل

عداد جيل متعل  ميتلل من املهارة واربتة املعرفيةة مةا يؤهلةه ملواجهةة     اوالع تركز على 
ن األسةاليب والوسةائل الالةمةة لتققيةق هةذا ا ةدف قةد        أمتطلبات احلياة العملية  اال 

يف القةرن  ختتلف من مةدة ةمنيةة اىل أخةري. فاملهةارات واملعةارف الةع كانةت مطلوبةة         
ا عن املهارات املطلوبة يف القرن الواحد والعشرين. و نسبيًّأا العشرين ختتلف كليًّ

ا يف تعلةي  وتعلة  مهةارات    ن حتسني اقبةال املةتعل  علةى الةتعل  مهة  جةدً       كما أ
ومعارف جديدة  وللل ألن اقبال املتعل  قد يؤثر على طريقة تفاعل املعلمني واملتعلمني 

فمةن وجهةة نوةر املعلمةني      (. (Hung, Chao, Lee & Chen, 2012ميةة  مع املواد التعلي
يؤثر اقبال املتعلمني عادة علةى جهةوده  التعليميةة وعلةى كيفيةة ختطةيطه  ووضةعه         

أما مةن وجهةة     (Keller,1983)سرتاتيييات للمواد اجلديدة الع يقدموها للمتعلمني لإل
املخةاطرة ببنةاء املعةارف اجلديةدة علةى      نور املتعل  فإن نقص دوافع التعل  قد يؤدي اىل 

(. كما أن دوافةع الةتعل    Murphy & Alexander, 2000أساس من املعلومات ارباطئة )
القوية قد تشيع املتعلمني أيًلةا علةى االسةتمرار يف الةتعل  حتةى بعةد انتهةاء العمليةة         

 التعليمية

فيها الشةبكة العامليةة العديةد مةن ال تطبيقةات الةعوقد قدمت الفرتة الع وجدت
علةى سةبيل املثةال مةا االستخدام املفتوح واجملاني. ومن هذه التطبيقات أعدت من أجل

Skyيلي: drive Drop Box Google Apps Google drive

جوجلباإلضافة اىل جوجلgoogle docsملفات وهذه.Google Sitesومواقع
تقدم سهلة وبسيطة  كما تقدم واجهات مستخدم قوية. وقد أشةارتالتطبيقات وظائف

تطبيقات الويب املعروفةة تناولت هذا املوضوع اىل أن العديد من الدراسات السابقة الع
بشدة وبطرق جديةدة يف أنشةطة تعلة  االستفادة منها مفيةدة.ميكن  ,Hughes)وتعلةي 

2009)(Alexander, 2006 )(Thompson,2007)

& Liu. 2012) (Kinshuk, & Huang, 2010)Lin, Tan )(Wang, Woo, 

Quek, Yang, & Liu, 2012)سةيكون باإلضةافة اىل أن املعلمةني واملةتعلمني . وللةل
علةى يزيد من دوافعه  لديه  املهارات التقنية الالةمة الستخدام تلل التطبيقات  وهذا

تعليمي يفكةروا يف طةرق(Dohn. 2009)استخدامها يف حمتوي . كما سيكون علةيه  أن
 Pretlow)دة من هذه التطبيقات يف التعامل مع األنشطة التعليمية داخل الفصةلاالستفا

& Jayroe, 2010 .)

تطبيقةات الويةبان الدراسات السابقة اسةتخدام أظهرت أيًلا أن املشةاركني يف
بشدة عةن الفصةل التعليمةي التقليةدي االستخدام يف الفصول فللوها احملسنة من أجل

(Hamann & Wilson,2003) (Crook & Harrison, 2008).االسةةتخدام كمةةا أن
لتطبيقات الويب ميكن أن خيفف الفواصل ما بني التعلي  الرمسةي والتعلةي  غةري الفعال

. ويشةةري(BennettBishop, Dalgarno, Waycott & Kennedy,2012)الرمسةةي
تنويمهةا واىل( 2008)عزمي خةالل نقل العلوم والتكنولوجيةا مةن حتليلةهاأن عملية

على حد سواء  وتوفر تهدف اىل خدمة الطلبة والباحثني منهيية مرتبة  بطريقة وعرضها
تسهيلةساعدملولللعليه اجلهد والوقت أثناء حبثه عن احتياجاته العلمية. على املعلمني

على التعل  وحتسني أدا هة  ودعة  أنشةطةئمشاركة املتعلمني يف التعل وةيادة دوافعه 
.والتعل  داخل القاعة الدراسية أيًلاالتعلي 
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تطبيقةات الةع   وقد قدمت الفرتة الع وجدت فيها الشةبكة العامليةة العديةد مةن ال    
أعدت من أجل االستخدام املفتوح واجملاني. ومن هذه التطبيقات علةى سةبيل املثةال مةا     

Sky drive Drop Box Google Apps Google drive يلي:

وهذه  .Google Sitesومواقع جوجل  google docsملفات جوجل باإلضافة اىل 
وظائف قوية. وقد أشةارت   التطبيقات تقدم واجهات مستخدم سهلة وبسيطة  كما تقدم

العديد من الدراسات السابقة الع تناولت هذا املوضوع اىل أن تطبيقات الويب املعروفةة  
 ,Hughes)وتعلةي  مفيةدة.   ميكن االستفادة منها بشدة وبطرق جديةدة يف أنشةطة تعلة     

2009) (Alexander, 2006 )(Thompson,2007)

& Liu. 2012) (Kinshuk, & Huang, 2010)  Lin, Tan )(Wang, Woo, 

Quek, Yang, & Liu, 2012)      وللةل باإلضةافة اىل أن املعلمةني واملةتعلمني سةيكون .
لديه  املهارات التقنية الالةمة الستخدام تلل التطبيقات  وهذا يزيد من دوافعه  علةى  

. كما سيكون علةيه  أن يفكةروا يف طةرق    (Dohn. 2009)استخدامها يف حمتوي تعليمي 
 Pretlow)دة من هذه التطبيقات يف التعامل مع األنشطة التعليمية داخل الفصةل  االستفا

& Jayroe, 2010 .)

 أظهرت أيًلا أن املشةاركني يف اسةتخدام تطبيقةات الويةب     ان الدراسات السابقة
احملسنة من أجل االستخدام يف الفصول فللوها بشدة عةن الفصةل التعليمةي التقليةدي     

(Hamann & Wilson,2003) (Crook & Harrison, 2008).   كمةةا أن االسةةتخدام
الفعال لتطبيقات الويب ميكن أن خيفف الفواصل ما بني التعلي  الرمسةي والتعلةي  غةري    

. ويشةةري (Bennett  Bishop, Dalgarno, Waycott & Kennedy,2012)الرمسةةي 
حتليلةها  أن عملية نقل العلوم والتكنولوجيةا مةن خةالل تنويمهةا و    اىل ( 2008  )عزمي

وعرضها بطريقة منهيية مرتبة  تهدف اىل خدمة الطلبة والباحثني على حد سواء  وتوفر 
املعلمني على تسهيل  ةساعدمل ولللعليه اجلهد والوقت أثناء حبثه عن احتياجاته العلمية. 

هة  ودعة  أنشةطة    ئمشاركة املتعلمني يف التعل   وةيادة دوافعه  على التعل  وحتسني أدا
.والتعل  داخل القاعة الدراسية أيًلاالتعلي  
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وارتبط للل جبهود فردية لةبع  األسةاتذة الةذين اسةتثمروا تقنيةات احلاسةو 
نرتنت من خالل مةواقعه وشبكات املعلومات يف نشر مقرراته  الدراسية على شبكة اإل

 وتوجيةه طلبةته     و باإلفادة من بع  املواقع الع تقدم خدمات نشر جمانيةة أالشخصية  
ا ما كانت األهداف التعليمية يف هذه املرحلةة مرتبطةة بةاالطالع علةى     ىل ةياراتها  وغالًبا

ىل امصادر املعلومات الع تقدم معلومات تكميلية للمقررات الدراسية. ث  تطورت احلال 
نرتنت لتصب  البيئة التعليميةة فيمةا خيةص    حتميل املقررات الدراسية لاتها على شبكة اإل

ا  بوجةود املقةررات مةع مصةادر املعلومةات التكميليةة.       سي متكاملةة تقريًبة  املنها الدرا
 ( 2009)الزهريي  

كمةا جةاء يف كتةا  مةدخل اىل تكنولوجيةا      -ن توظيف التقنية يف خدمة التعلي  ا
يساعد على مراعاة الفروق الفرديةة  وتقةدي  التيذيةة الراجعةة      -(1992التعلي  )حممد 

تسا  مهارات التعل  ومهارات استخدام احلاسب اآللةي  للمتعل   وةيادة التقصيل  واك
خل  وتقليةل  ا...املستخدمة يف العملية التعليمية  واكتسا  امليةول واال اهةات اإلجيابيةة   

ةمن التعل   وتنمية مهارات حةل املشةكالت  وتنفيةذ العديةد مةن التيةار  الصةعبة 
 الواقع على املعل . ءيل العْبوتثبيت املفاهي  وتقريبها  وحفظ احلقائق التارخيية  وتقل

ة املعلومات العاملية يلةزم  ةعند التدريس عت شبك أنه اىل (2009  اليريب) ويشري
تطوير كفاءات أعلاء هيئة التةدريس ملةا لةذلل مةن دور فاعةل يف       خذ بعني االعتباراأل

خةري الةع   ساسةية األ ومن املشةاكل األ   استخدام شبكة املعلومات يف التدريس اجلامعي
تواجه توظيف شبكة املعلومات يف خدمة التدريس اجلامعي )القلايا الفنية( الةع يقصةد   
بها تلل املشاكل املرتبطة باستخدام وسائل التعل  اإللكرتونةي يف طةرح املةواد التعليميةة     

وقلةية اسةتعراو وتةوفري املةواد      جهزة حاسو  كافيةأهناك قلية توافر  افمثل  ؛للطلبة
على شبكة املعلومات عند انقطاع االتصال  أو قد يكون االتصال عن التعليمية املطروحة 

عةن للةل هنةاك قلةية التكةاليف املبدئيةة املاليةة املطلوبةة            فلال انرتنت بطيًئطريق اإل
.لكرتونيةلتقويل املواد التعليمية اىل مواد مطروحة عت الوسائل اإل

نابعة من اهتمام الباحثةهوعلي فكرة هذه الدراسة بتوظيف مستقدثات التقنيةفإن
فعال  نوةامأىل اضافةايف التعلي  اجلامعي بشكل موضةوع الةتعل  عةت الويةب يف همية

التعلي  العالي.
سبق وتبًعوتةأسيًس على ما علىا ترتكز فإن هذه الدراسة لطبيعة الدراسة احلالية  ا

تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية استخدام على تعلي  وتعلة معرفة أثر
بنت عبدالرمحن.طالبات كلية الرتبية جبامعة األوأداء نورة مرية

:أهداف الدراسة

سعت هذه الدراسة اىل حتقيق األهداف التالية:
تطبيقات الويب داخل القاعات الدراسية لدي الطالبة1 ة معرفة دوافع التعل  الستخدام

.اجلامعية
تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية.ة معرفة ميول الطالبات الستخدا2 م

:أسئلة الدراسة

التساؤل الرئيس ملشكلة الدراسة التالي:عنسعت هذه الدراسة اىل االجابة
علةى تعلةي  تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسةية استخدام ما أثر

نورة بنت عبدالرمحطالبات كلية الرتبية جبامعة األوأداءوتعل  ويتفةرع مةن هةذا؟ نمرية
أسئلة الدراسة التالية:التساؤل

تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟1 ة ما دوافع التعل  لدي الطالبات الستخدام
تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟2 ة ما ميول الطالبات الستخدامه 
عل-3 تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية استخدام ى تعلي  وتعل ما أثر

؟اجلامعيوأداء الطالبات
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بتوظيف مستقدثات التقنية  فإن فكرة هذه الدراسة نابعة من اهتمام الباحثة هوعلي
همية موضةوع الةتعل  عةت الويةب يف نوةام      أىل اضافة ايف التعلي  اجلامعي بشكل فعال  

التعلي  العالي.
ا لطبيعة الدراسة احلالية  فإن هذه الدراسة ترتكز على ا على ما سبق وتبًعوتةأسيًس

على تعلي  وتعلة  معرفة أثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية
 مرية نورة بنت عبدالرمحن. طالبات كلية الرتبية جبامعة األ وأداء

:أهداف الدراسة

 سعت هذه الدراسة اىل حتقيق األهداف التالية:
ة معرفة دوافع التعل  الستخدام تطبيقات الويب داخل القاعات الدراسية لدي الطالبة 1

 .اجلامعية
م تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية.ة معرفة ميول الطالبات الستخدا2

:أسئلة الدراسة

التساؤل الرئيس ملشكلة الدراسة التالي: عنسعت هذه الدراسة اىل االجابة 
ما أثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسةية علةى تعلةي       
ويتفةرع مةن هةذا    ؟ نمرية نورة بنت عبدالرمحطالبات كلية الرتبية جبامعة األ وأداء وتعل 

 أسئلة الدراسة التالية:التساؤل 
ة ما دوافع التعل  لدي الطالبات الستخدام تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟ 1
 ة ما ميول الطالبات الستخدامه  تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟2
ى تعلي  وتعلما أثر استخدام تطبيقات شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية عل -3

؟اجلامعي وأداء الطالبات
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اةداد االهتمام العاملي يف السنوات األخرية بتكنولوجيا تطوير التعلةي  :أهمية الدراسةة 
ا منه  بالدور احليوي ا بني املربني يف املؤسسات الرتبوية ادراك وبدا هذا املفهوم يرتدد كثرًي

التعليميةة. وقةد صةاحب للةل اهتمةام       والفعال لتكنولوجيا التعلي  يف الرقي باملنوومةة 
متزايد باستخدام كافة التقنيةات التعليميةة املتاحةة  واإلفةادة قةا حققةه التقةدم العلمةي         

اىل  اوالتكنولوجي الذي أغنى العملية الرتبوية والتعليمية بأساليب حديثة متطورة  وصول 
اسة من بيان أثر استخدام هذه الدر ها على ما تسعى اليتعلي  أكثر فاعلية وكفاية. وتأسيًس

تطبيقات الشبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية لدي طالبات كلية الرتبية على تعلةي   
 ه  اجلامعي  فإن الباحثة تأمل أن تفيد نتائا هذه الدراسة يف:ئوتعل  الطالبات وأدا

تطوير التعلي  والتعل  داخل الفصل وتقدي  أفكار جديدة تليف اىل ما هو موجةود -1
واملزيد من االستخدام لتطبيقات الويب يف املستقبل يدع  بيئة التعل .  ن دراساتم

تقدم هذه الدراسة اجلديد من التقسينات ارباصة بتطوير استخدام تطبيقةات شةبكة  -2
الويب يف التعلي  داخل القاعات الدراسية.

روفة.تساه  هذه الدراسة يف دع  بيئة التعل  يف الفصول بتطبيقات الشبكة املع -3

 حدود الدراسة:
 تلتزم الدراسة احلالية باحلدود التالية:

احلدود املوضوعية: استخدام تطبيقات شبكة )الويةب( داخةل القاعةات الدراسةية يف      .1
ملفات جوجةل  اىل وهي  ه  اجلامعيئالتعلي  العالي على تعلي  وتعل  الطالبات وأدا

google docs  ومواقع جوجلGoogle Sites.
انية: كلية الرتبية جبامعة االمرية نورة بنت عبد الرمحن.احلدود املك .2
 هة.1438/ 1439احلدود الزمانية: الفصل الدراسي األول  .3

منهج الدراسة:

قواعد املنها م( عنةد2000التيرييب )العساف الوصفي و شبةتستخدم الباحثة
تطبيقة اسةتخدام بةأثر ات الشةبكةدراستها للتوجيهات والدراسات والتيةار املتعلقةة

على تعلي  وتعل  الطالبات وأداءه  اجلامعي )الويب( داخل الفصول يف التعلي  العالي

عينه الدراسة:

طالبات كلية الرتبية.40عينة عشوائية مقصودة مكونة من طالبة من

أدوات الدراسة:

استخدام استقصاء ملعرفة دوافع وميول التعل  احلقيقية.-1
املقابالت.-2

ليية النررية )اإلطار النرر  والدراسات الاابقة(: اخلاثانًي

( الويب الشبكة العWeb Applicationتطبيقات التعل( بيئة : تدع
تطويره ليعمل يف املتصفقات ويت  الوصول اليه عةن يت  تطبيق تطبيق الويب هو

بعدة لياتال وهو املتصفأنرتنت والوسيططريق اإل برجمةةويت  كتابة هذه التطبيقات
تطبيقات الويب عن طريقPython,Php,Perl,Ruby..etcمن بينها تطوير طةارتاويت 

تطبيقات الويب تطبيقاتكما ميكنWeb Application Frameworkتصمي  استخدام
حيوي على عملية الشبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية .تعل التعلي  وو ا دور

الرا التقنية هذه قيزات ئعة:من
بالفريوسات-1 نسبة اصابة تقليل من
وتعامل مع املوقع-2 .تسهيل أعمال املستخدم من تصف
اإل-3 خط على يتوفر من أي جهاة .نرتنتامكانية الوصول اىل التطبيق



مجلة العلوم التربوية والنفسية 318المجلد )12(  العـدد )1(  354

 �سهام بنت �سلمان حممد اجلريوي

منهج الدراسة:

م( عنةد  2000التيرييب )العساف   الوصفي و شبة تستخدم الباحثة قواعد املنها
ات الشةبكة  دراستها للتوجيهات والدراسات والتيةار  املتعلقةة بةأثر اسةتخدام تطبيقة     

)الويب( داخل الفصول يف التعلي  العالي على تعلي  وتعل  الطالبات وأداءه  اجلامعي

عينه الدراسة:

طالبة من طالبات كلية الرتبية. 40عينة عشوائية مقصودة مكونة من 

أدوات الدراسة:

استخدام استقصاء ملعرفة دوافع وميول التعل  احلقيقية. -1
املقابالت. -2

ليية النررية )اإلطار النرر  والدراسات الاابقة(: اخلاثانًي

: تدع  بيئة التعل ( الع Web Applicationتطبيقات الشبكة الويب )
تطبيق الويب هو تطبيق يت  تطويره ليعمل يف املتصفقات ويت  الوصول اليه عةن  

 برجمةة ويت  كتابة هذه التطبيقات بعدة ليات   ال وهو املتصف أنرتنت والوسيط طريق اإل
طةارت  اويت  تطوير تطبيقات الويب عن طريق   Python,Php,Perl,Ruby..etcمن بينها 

استخدام تطبيقات كما ميكن   Web Application Frameworkتصمي  تطبيقات الويب 
.تعل التعلي  وو ا دور حيوي على عملية ال  شبكة )الويب( داخل القاعات الدراسية

ئعة:من قيزات هذه التقنية الرا
تقليل من نسبة اصابة بالفريوسات -1
.تسهيل أعمال املستخدم من تصف  وتعامل مع املوقع -2
.نرتنتامكانية الوصول اىل التطبيق من أي جهاة يتوفر على خط اإل -3
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التخلص من معاونات حتديث التطبيقات  ألنه هنا يف تقنياتنا التطبيق يت  تطويره عن -4
 Microsoft Officeثلةةة علةةى تطبيقةةات الويةةب هةةي  بةةرة األمأو طريةةق املوقةةع

Live,Google Reader,Google Apps…etc. 
املوقع العةادي هةو عبةارة     .Web Siteوالفرق بني التطبيق الويب واملوقع العادي 

هةو عبةارة عةن     و مواضيع وصور أما تطبيق الويبأعن موقع حيتوي على عدة مقاالت 
ع املوقع بشكل أفلل من املوقع العادي.تطبيق يسهل على املستخدم التفاعل م

 Webوحيث أن التطبيق الويةب يةت  تطةويره عةن طريةق اطةارات عمةل وهةي         

Application Framework مكتوبةة بليةة برجمةة معينةة      فهذه األخرية ليست اال مكتبات
أن يقوم املتما  ا منتسهل على املتما عناء برجمة األمور األساسية لتطبيق الويب  فبدل 

فإن هةذه اإلطةارات تةوفر لةه      بكتابة السكربتات االساسية للتطبيق من كالسات وغريها
للل فتعوو الوقت املهدور يف برجمةة هةذه األمةور الةع جةاءت بهةا تطبيقةات الويةب         

ولكل لية برجمة اطار تصمي  تطبيقات الويب ارباص بهةا بالتملةل العديةد مةن      جاهزة
  http://www.isecur1ty.org وقع:( بواسطة امل2013  )الشابي اإلطارات.

  كان ميثِ ةل  1969وجند أنه عندما أنشأت وةارة الدفاع األمريكي اإلنرتنت يف عام 
ببساطة وسيلة لتسهيل تبادل املعلومات بني اجلامعاٍت ومؤسسات البقث األمريكيَ ة وبني 

أي نصوًصا  Plain Textلبيانات حينها تنتقل على شكل اجليش األمريكي. حيث كانت ا
جمرَ دة من التنسيقات واملؤثرات والوسائط املتعدِ دة  ث َ  ظهر التيد اإللكرتوني ليساه  يف 

األمريكيَ ة. اجلامعاتتطور اإلنرتنت على يد طال  
وتسارع التطو ر املةذهل للويةب حتَ ةى أصةب  موجةوًدا يف كةل  مؤسسةة ومنةزل          

رت املتصفقات النصيَ ة والصوري ة  وأصبقت الشركات تتنافس يف تقةدي  األفلةل   وظه
ملستخدم الويب  وُطو رت الليات التجميَ ة الع ساعدت علةى بنةاء مواقةع ديناميكيةة يف     
الشبكة تسم  للمستخدم العادي  بتعديل حمتويات املوقةع باسةتمرار دون احلاجةة ملعرفةة     

أشكال متباينة: 3ي صنَ ف اىل  برجميَ ة. وأصب  الويب اليوم

:Web Applicationتطبيقات الويب-1
ترتيةب على انشةاء مسةتنداتل أو تعةديل صةورك أو التاما الع متنقل القدرة

الةة تطبيقةات بهةا تقةوم الةع الوظةائف مةن غريها أو  ولكةن عةتDesktopيومياتل
PHProjektملشةاريعبرنةاما ادارة اGoogle Documentمثةال:متصفقات الويةب.

مثل .WordPressتطبيقات ادارة حمتوي املستندات أو الويب
:Web Servicesخدمات الويب-2

مواقع الويب نةوع مةن التطبيقةات2.0أغلب ت صَنف كة خدمات ويةب  وهةي
ختدم متصفقي الويب. ترِكز على وظيفٍة معيَ نة الصيرية ال ع

:Web Sitesمواقع الويب-3
تطبيقات وخدمات الويب هي يف النهايةتشّك ل النسبة العومى من الويب  بل ان

متَيزت خبصائص وامكانَيات عالَية. تصةبالتوجَ ه احلالي ملواقةع الويةبمواقع ويب أن
باملعلومات واألخبار التِ ةي حيةد دها ومل املسةتخدمشبكة من الشبكات االجتماعيَ ة الينيَ ة

صاحب مهمَ ُة تقدي  التسهيالت الع متّكن املستخدم من للل  الا استثنيناتعد املوقع اال
مواقع التيارة اإللكرتونية والتعلي  اإللكرتوني .

2.0علةى ظهةور مصةطل  الويةب–عملًيةا–سةاعدتةهذه التصنيفات الثالث
تطب يفل ةل مواقع الكرتونَية  اال أن هناك مةن ينشئوا اآلن أن يقةات الةةوبإمكان اجلميع

Desktop Applicationحمايةدة بةني تطويًرا أو استخداًما. ومبقارنٍة تطبيقات الويب  عن
سط  املكتب وللل يف تطبيقات حماور:6تطبيقات الويب وبني

بعكسالسرعة:-1 على سرعة اتصال اإلنرتنت لدي املستخدم  تطبيقات الويب تعتمد
مواصةفات اجلهةاة املسةتخدمتطبيقات سط املكتب ال ع وان كانةت تع علةى تمةد
نسبًيا. ثابتة ونوام التشييل ااّل أن  سرعتها
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:Web Applicationتطبيقات الويب  -1
التاما الع متنقل القدرة على انشةاء مسةتنداتل أو تعةديل صةورك أو ترتيةب      

  ولكةن عةت   Desktopيومياتل أو غريها مةن الوظةائف الةع تقةوم بهةا تطبيقةات الةة        
  PHProjektملشةاريع    برنةاما ادارة ا Google Documentمثةال:   متصفقات الويةب. 

 .WordPressتطبيقات ادارة حمتوي املستندات أو الويب مثل 
:Web Servicesخدمات الويب  -2

ت صنَ ف كة خدمات ويةب  وهةي نةوع مةن التطبيقةات       2.0أغلب مواقع الويب 
 الصيرية ال  ع تركِ ز على وظيفٍة معيَ نة ختدم متصفقي الويب.

:Web Sitesمواقع الويب  -3
ل النسبة العومى من الويب  بل ان  تطبيقات وخدمات الويب هي يف النهاية تشّك

أن تصةب    التوجَ ه احلالي  ملواقةع الويةب   مواقع ويب متيَ زت خبصائص وامكانيَ ات عاليَ ة.
  ومل املسةتخدم شبكة من الشبكات االجتماعيَ ة الينيَ ة باملعلومات واألخبار التِ ةي حيةد دها   

املوقع اال   تقدي  التسهيالت الع متّكن املستخدم من للل  الا استثنينا  تعد مهمَ ُة صاحب
مواقع التيارة اإللكرتوني ة والتعلي  اإللكرتوني .

  2.0علةى ظهةور مصةطل  الويةب      –عملًيةا –سةاعدت   ةهذه التصنيفات الثالث
يقةات الةة   وبإمكان اجلميع اآلن أن ينشئوا مواقع الكرتونيَ ة  اال أن هناك مةن يفل ةل تطب  

Desktop Application    عن تطبيقات الويب  تطويًرا أو استخداًما. ومبقارنٍة حمايةدة بةني
حماور: 6تطبيقات الويب وبني تطبيقات سط  املكتب وللل يف 

تعتمد تطبيقات الويب على سرعة اتصال اإلنرتنت لدي املستخدم  بعكس السرعة: -1
تمةد علةى مواصةفات اجلهةاة املسةتخدم      تطبيقات سط  املكتب ال  ع وان كانةت تع 
ونوام التشييل ااّل أن  سرعتها ثابتة نسبًيا.
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ما ميي ز تطبيقات الويب حبق  هو القدرة على العمل عليها عةت أي  نوةام بيئة العمل: -2
تشةةييل  بةةل وقةةد تتةةوّفر نسةةصف منهةةا ملتصةةفقي الويةةب عةةت اجلةةوال واألجهةةزة   

ال  ةذي  ال  ع يلزم فيها حتديد نوع نوام التشييل بعكس تطبيقات سط  املكتب  الكفي ة.
للمستخدمني. سوف تعمل عليه  وهذا أمر غري مرن اطالق ا سواًء للمطورين أم

أن  أمنية تطبيقات سط  املكتب أعلةى مةن أمني ةة تطبيقةات الويةب ال شّل األمنية: -3
ت ال  ةع تةربط   بدرجٍة كبرية  ألن  الويب يف النهاية هو احدي خدمات شبكة اإلنرتنة 
بني خمتلف أجهزة احلاسب يف العامل  ق  ا يس هل اخرتاقها والعبث بها.

حتديث تطبيقات الويب أعلى مرونة  بكثري من حتةديث تطبيقةات :تحتديث التطبيقا -4
سط  املكتب  ألن  مطو ر التطبيق أو الشركة املالكة سةوف تقةوم بتقةديث تطبيقهةا     

  ليسةةتخدمه بعةةد للةةل حالف وأحياًنةةا ماليةةني   علةةى الويةةب مةةرَ ة  واحةةدة  فقةةط  
أمَ ا تطبيقات سط  املكتب فسوف يتكّلف كل  مسةتخدم  عنةاء حتةديث     املستخدمني.

 التناما بنفسه.

3يف تطبيقات سط  املكتةب تسةتهلل الةذاكرة يف اجلهةاة علةى       استهالك الذاكرة: -5
أشكال:

 هاةالذاكرة الع سوف تستخدم لتخزين التناما على اجل.
 الذاكرة الع سوف تستخدم لتخزين ملفاتل الع عملَت عليها عت التناما.
  لاكرةRAM ختتلف من تطبيق  آلخر.

 RAMلاكرة  سوف حنتاج اىل نوع  واحٍد من الذاكرة فقط:فأمَ ا يف تطبيقات الويب 
إلضةافة  باالنوام أمَ ا ملف  ات   لتشييل املتصف  اّلذي سوف نعمل من خالله على التطبيق

الويب. سوف ختز ن يف قاعدة البيانات التابعة ملوقع اىل املستندات فإنَ ها
ا أن تكةوناإلنرتنت هو وسيلة ات صال غةري حمةدودة  ومةن البةديهي  جةدً       املشاركة: -6

هي احدي أه  مسات تطبيقات الويب  ولربَ ما كانت السبب الرئيس وراء  "املشاركة"
استخدام الكثريين  ا.

سةطAdobeت شركةحاول تطبيقةات قيةزات بةني جيمةع متوسةط حةل تقدي
يعرفةه الةبع  بةة فأنشأت مةا تطبيقات الويب  قيزات  Desktop-basedاملكتب  وبني

Web Application.وتتمَثل هذه التطبيقات بتقنيَ ةAdobe Air ال ةع يعرفهةا الكةثريون
تطبيقات علةىوال ع مّكنت املطورين من انشاء تعمل علةى سةط املكتةب ولةيس ويب

( بواسطة املوقع:2009املتصفقات. )احسان
http://www.tech-wd.com/wd/2009/07/21/web-application-vs-desktop- application/ ˘

لت الويباحلاجة الكثري من االستخدامات  منها ما يلي::طبيقات الويب لتطبيقات
:باحملتوي الينية املواقع يف سريع وسهل املعلومات على حنو عن البقث يتي 

علةى البقةث يف احملتةوي للزائةرين القةدرة تطبيقةات الويةب من هذا النوع مين
يرونها مالئمة. بالطريقة الع من أمثلة للل  شةبكات اإلنرتانةتوتنويمه والتنقل خالله

Amazon.comوMicrosoft MSDNللشركات و

:وحتليلها املوقع وحفوها يوفرها ةائرو البيانات الع تتي  مجع
وكةذلل قاعةدة بيانةات يف مباشةرة النمةولج حفةظ بيانةات الويب لتطبيق ميكن

ليةت  حتليلةها. تقةارير مسةتندة اىل الويةب ومةن أمثلةة للةل استخراج البيانات وانشاء
صفقات اربدمات املصرفية عت اإلنرتنت وصفقات امتام البيع للمتةاجر واسةتطالعات

الرأي ومنالج مالحوات املستخدمني.
:الويب الع حتتوي على حمتوي دائ التيري مواقع حتديث تتي 

على مصم  الويب عناء التقديث املسةتمر حملتةوي تطبيقات الويب HTMLتوفر

يقةومباملوقع. ث  باحملتوي  تطبيق الويب مثل حمررو األخبار  احملتوي  موفرو يزود حيث
تطبيقات الويب هي على تلقائًيا. وأبرة األمثلة  Microsoftتطبيق الويب بتقديث املوقع

Office Live,Google Reader,Google Apps…etc.

http://www.art4muslim.comبواسطة املوقع:
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تقدي  حةل   متوس ةط جيمةع بةني قيةزات تطبيقةات سةط  Adobeت شركة حاول
 Desktop-basedاملكتب  وبني قيزات تطبيقات الويب  فأنشأت مةا يعرفةه الةبع  بةة     

Web Application.  وتتمثَ ل هذه التطبيقات بتقنيَ ةAdobe Air      ال  ةع يعرفهةا الكةثريون
ويب تعمل علةى سةط  املكتةب ولةيس علةى      وال  ع مّكنت املطورين من انشاء تطبيقات 

 ( بواسطة املوقع:2009 املتصفقات. )احسان
http://www.tech-wd.com/wd/2009/07/21/web-application-vs-desktop- application/ ˘

لتطبيقات الويب الكثري من االستخدامات  منها ما يلي: :طبيقات الويباحلاجة لت
  :يتي  البقث عن املعلومات على حنو سريع وسهل يف املواقع الينية باحملتوي

مين  هذا النوع من تطبيقةات الويةب للزائةرين القةدرة علةى البقةث يف احملتةوي        
من أمثلة للل  شةبكات اإلنرتانةت   وتنويمه والتنقل خالله بالطريقة الع يرونها مالئمة. 

Amazon.comو Microsoft MSDNللشركات و

  :تتي  مجع البيانات الع يوفرها ةائرو املوقع وحفوها وحتليلها
ميكن لتطبيق الويب حفةظ بيانةات النمةولج مباشةرة يف قاعةدة بيانةات  وكةذلل        

ومةن أمثلةة للةل     استخراج البيانات وانشاء تقةارير مسةتندة اىل الويةب ليةت  حتليلةها.      
صفقات اربدمات املصرفية عت اإلنرتنت وصفقات امتام البيع للمتةاجر واسةتطالعات   

الرأي ومنالج مالحوات املستخدمني.
  :تتي  حتديث مواقع الويب الع حتتوي على حمتوي دائ  التيري

 HTMLتوفر تطبيقات الويب على مصم  الويب عناء التقديث املسةتمر حملتةوي   
حيث يزود موفرو احملتوي  مثل حمررو األخبار  تطبيق الويب باحملتوي  ث  يقةوم  باملوقع. 

 Microsoftتطبيق الويب بتقديث املوقع تلقائًيا. وأبرة األمثلة على تطبيقات الويب هي 
Office Live,Google Reader,Google Apps…etc.

  http://www.art4muslim.comبواسطة املوقع: 
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تهدف اىل قياس أثر استخدام املواد العلميةة االكادمييةة املعةدة     :دراسة حممد حيدر
على شبكة املعلومات العاملية يف التعلةي   مةن خةالل حتلةري املةادة التعليميةة وعرضةها        

 (  بهدف تقيةي  اسةتخدام املةواد التعليميةة    NOURI- NETباستخدام برناما ) االكرتونيًّ
املعدة على شبكة املعلومات العامليةة مةن حيةث اسةتخدامها  وتقبلةها مةن قبةل الطلبةة         

يف كافة االختصاصةات يف اجلامعةة    ا( طالًب70ومستوي االستفادة. لقد مشلت الدراسة )
م(. اسةتخدم اسةلو  االسةتمارات    2011-م2010املستنصرية خالل السنة الدراسةية ) 

ظهرت وأمع املعلومات املرتبطة مبتيريات الدراسة  البقثية املعدة وفق مقياس)ليكرت( جل
من قبل الطلبة الستخدام املواد التعليمية االلكرتونية.  امرتفًع انتائا الدراسة أن هناك تقبل 

على مسةتوي املهةارات واالسةتفادة التعليميةة الةع يكتسةبها        اجيابيًّا اكان االستخدام أثًر
الفنية الع ظهةرت نتييةة التعامةل مةع البيئةة      الطالب  وتبني أن هناك بع  الصعوبات 

االلكرتونية
نرتنت على مهارات الكتابة لطلبة اللية أثر استخدام اإل :(2010  دراسة )البطاينة

االجنليزية  وقد تكون جمتمع الدراسة من كافة طلبة اللية االجنليزية يف جامعةة اإلسةراء.   
( يف الفصل الدراسةي  1 مساق كتابة )وأخذت عينه الدراسة من كافة الطلبة املسيلني يف

مةةوةعني علةةى  ا( طالًبةة62وكةةان عةةدده  ) 2006/2007األول مةةن العةةام الدراسةةي 
وطالبة مت اختيةاره  كميموعةه ضةابطة  يف     ا( طالًب33( تكونت من )1شعبتني  شعبة )
وطالبة مت اختياره  كميموعةة  ريبيةة. وقةد     ا( طالًب29( تتكون من )2حني أن شعبة )

لكرتوني ملتابعة وتقوي  أداء طلبة اجملموعة التيريبية اال أن اجملموعة اللابطة اموقع  صم 
كانت تقوم بتقدي  واجباتها بصورة تقليدية )القل  والورقة(  كما أن الباحث قام بتوةيةع  

لكرتوني. كمةا اسةتخدم الباحةث املعةادالت اإلحصةائية لتقليةل البيانةات يف        عنوانه اإل
السؤال التالي: هل هناك أثر الستخدام  نلي والبعدي من أجل اإلجابة عاالمتقانني القب

االنرتنت على تطوير مهارة الكتابة لطلبة اجلامعة باملقارنة بالطرق التقليدية لتدريس هةذه  
بةني أداء اجملموعةة اللةابطة واجملموعةة      ان هناك فرق أاملهارة؟ حيث بينت نتائا الدراسة 

يوصيالتيريبية يف االمتقان ال نتائا الدراسة ضوء اجملموعة التيريبية. ويف بعدي لصاحل
باستخدام اإل تدريس مهارة الكتابة واملهارات الليوية األخري.الباحث نرتنت يف
علةى اسةتخدام:(2001دراسة )شاهني شةبكة اإلنرتنةت أثةر انتشةار اسةتخدام

ميدانية لطال وطالبات املرحلة اجلام عية األوىل )البكةالوريوس(املكتبة اجلامعية: دراسة
علةى اسةتخدام اإلنرتنةت تطبيق لدراسة ألثةر مت حيث بكليات جامعة امللل عبد العزيز
اإلفادة من املكتبات جبامعة امللل عبد العزيز جبدة  وتطبق هذه الدراسة املةنها الوصةفي

على قوامهةااالتقليلي. واعتمدت يف  ميع مادتها على عينة ًدا فةر 3020ستبيان وةع
منه  حةوالي2150استيا سةتبيانات. وقةد مت اسةتبعاد اإل%71.19فرًدا أي بنسبة

للتقليةل منهةا الصةاحل عةدد حبيةث أصةب للتقليةل الصاحلة غري املكتملة 1500غري
حواليا حي  جمتمةع الدراسةة. وانتهةت الدراسةة اىل%50.8ستمارة  أي من امجالي

املعلوماتي ) تفةاوت التةأثري%77.84ارتفاع مستوي الوعي ( يف جمتمع الدراسة  كذلل
استخدام اإلنرتنت استخدام اإلنرتنت  وعدم وجود عالقة لات داللة بني النسيب ملترات

تبني حةواليونوع املستفيد. كما مةن%64مةن الطةال و%60من هةذه الدراسةة أن
بديل اإلنرتنت أن تكون يرون أنه من املمكن لشبكة ا للمكتبة اجلامعية.مناسًباالطالبات

مةن2002ودراسة )رفعت القةاهرة جامعةة طةال افةادة مةدي حةول ( دراسة
مجع البيانات على املنها الوصفي التقليلي. واستخدمت يف ا خدمات اإلنرتنت  اعتماًدا

على عينة مكونة من متثل الكليةات النوريةة والكليةات العمليةة467ستبياًنا وةع طالًبا
امج%1وتشكل انتهةت اليةه هةذه الدراسةة اإفةاو اقبةالمن اجملتمع. ومن بني ما الي

نسبة املسةتفيدين ) بليت حيث على اإلفادة من اإلنرتنت  ( مةن الطلبةة %53.1الطلبة
اإلفةادة مةن على يقبلون أكثر من غريه  كما أن الطلبة يف السنتني الدراسيتني األخريتني

)اربليفي ر اإلنرتنت يف االتصال العلمةي مةن جانةب( عن دو2002اإلنرتنت ودراسة
علةى حتليةل حيث اعتمدت هذه الدراسة جمال املكتبات واملعلومات  الباحثني العر يف
سبع دوريةات عربيةة يف جمةال املكتبةات واملعلومةات  االستشهادات املرجعية الواردة يف

ف2000م و 1990نشةةرت يف عةةامي مكتبةةة امللةةل هةةدم. وهةةذه الةةدوريات هةةي "جملةةة
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بعدي لصاحل اجملموعة التيريبية. ويف ضوء نتائا الدراسة يوصي التيريبية يف االمتقان ال
 نرتنت يف تدريس مهارة الكتابة واملهارات الليوية األخري.الباحث باستخدام اإل
أثةر انتشةار اسةتخدام شةبكة اإلنرتنةت علةى اسةتخدام         :(2001 دراسة )شاهني

عية األوىل )البكةالوريوس(  املكتبة اجلامعية: دراسة ميدانية لطال  وطالبات املرحلة اجلام
بكليات جامعة امللل عبد العزيز حيث مت تطبيق لدراسة ألثةر اسةتخدام اإلنرتنةت علةى     
اإلفادة من املكتبات جبامعة امللل عبد العزيز جبدة  وتطبق هذه الدراسة املةنها الوصةفي   

ًدا  فةر  3020ستبيان وةع على عينة قوامهةا  االتقليلي. واعتمدت يف  ميع مادتها على 
سةتبيانات  . وقةد مت اسةتبعاد اإل  %71.19فرًدا أي بنسبة حةوالي   2150استيا  منه  

 1500غري املكتملة غري الصاحلة للتقليةل حبيةث أصةب  عةدد الصةاحل منهةا للتقليةل        
من امجالي حي  جمتمةع الدراسةة. وانتهةت الدراسةة اىل      %50.8ستمارة  أي حوالي ا

( يف جمتمع الدراسة  كذلل تفةاوت التةأثري   %77.84ارتفاع مستوي الوعي املعلوماتي )
النسيب ملترات استخدام اإلنرتنت  وعدم وجود عالقة لات داللة بني استخدام اإلنرتنت 

مةن %64مةن الطةال  و   %60من هةذه الدراسةة أن حةوالي     ونوع املستفيد. كما تبني
ا للمكتبة اجلامعية. مناسًب االطالبات يرون أنه من املمكن لشبكة اإلنرتنت أن تكون بديل 

( دراسة حةول مةدي افةادة طةال  جامعةة القةاهرة مةن        2002 ودراسة )رفعت
ا خدمات اإلنرتنت  اعتماًدا على املنها الوصفي التقليلي. واستخدمت يف مجع البيانات 

طالًبا متثل الكليةات النوريةة والكليةات العمليةة      467ستبياًنا وةع على عينة مكونة من 
الي اجملتمع. ومن بني ما انتهةت اليةه هةذه الدراسةة اإفةاو اقبةال       من امج %1وتشكل 

( مةن الطلبةة    %53.1الطلبة على اإلفادة من اإلنرتنت  حيث بليت نسبة املسةتفيدين ) 
كما أن الطلبة يف السنتني الدراسيتني األخريتني يقبلون أكثر من غريه  على اإلفةادة مةن   

ر اإلنرتنت يف االتصال العلمةي مةن جانةب    ( عن دو2002  اإلنرتنت ودراسة )اربليفي
الباحثني العر  يف جمال املكتبات واملعلومات  حيث اعتمدت هذه الدراسة علةى حتليةل   
االستشهادات املرجعية الواردة يف سبع دوريةات عربيةة يف جمةال املكتبةات واملعلومةات       

هةةد م. وهةةذه الةةدوريات هةةي "جملةةة مكتبةةة امللةةل ف2000م و 1990نشةةرت يف عةةامي 
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و"اجمللة العربية للمعلومات". ومن بني ما انتهت اليةه هةذه الدراسةة     و "عامل الكتب" الوطنية"
( 2013ودراسة )محدان    من نتائا تزايد نسب االستشهاد باملواد الع تنشر يف اإلنرتنت

وكانت نتائيها تأثري كةبري   نرتنت على البقث العلمي يف العلوم االجتماعيةحول أثر اإل
 نتاج البقث العلمي.انت يف لإلنرت

لكرتوني: مزايا توظيف شبكة املعلومات يف خدمة التعلي  اإل
حتديد مزايا توظيف شبكة املعلومات يف خدمة التعلي  اجلامعي ومشاكل ومعوقات 

ميكن تلخيص مزايا توظيف شبكة املعلومات يف و  توظيف التدريس عت شبكة معلومات
(2011  : )الساملخدمة التدريس اجلامعي باآلتي

ن الطلبةةة الةذين يشةعروناحيةث  ( (Flexible learningتوفري بيئةة تعليميةة مرنةة     -1
رة يف الصةف  ةده  أكثةر مسةاهمة يف املناقشةة عةت       ةباربيل عنةد املشاركة املباشة 

 .(discussion) Forums لكرتونيةاملنتديات النقاشية اإل
العاملية خيلةق جمةاالت بكة املعلوماتًن التدريس عت شأ( (Koohang يشري كوهانل -2

جديةدة للتعل   وطرح التاما التعليمية عت الشةبكة ووجةود العديةد مةن مصةادر      
ىل تطوير التفكري اربةالق لةدي   اة حي  املعلومات املطروحة يؤدي ةاملعلومات وكثاف

ويكسبه مهارات حل املشكالت عندما يواجه قلايا مطروحةة   ااملستفيد كالطالب مثل 
 ن ةمالء له أو من قبل التدريسي.م

اجملال التصال نقاشي بةني جمموعةة التدريس باستخدام شبكة املعلومات العاملية يفت  -3
قد ينتمي افرادها لعدة دول أو عدة ثقافات  وهذا يوسةع مةداركه  ويفةت  أمةامه 

 جديدة للتعل  واحلوار ومعرفة الثقافات املختلفة عت العامل. احفاق 
القول ان انتشار براما التعل  عن بعد جاء ليوفر لليامعات الع تطرح مثلميكن  -4

هذه التاما أداة منافسة يف األسواق اربارجية ويساه  يف توفري مصادر مالية لدع  
العملية التدريسية يف هذه اجلامعات ودع  اقتصاد بلدانها ليزود مستخدمي هذه 

 .لوجية عاليةالتاما من طال  وتدريسيني مبهارات تكنو

إجراءات الدراسة اثالًث :

تطبيقةات شةبكة )الويةب( داخةل القاعةات اسةتخدام لتققيق هدف الدراسة أثر
على تعلي  وتعل  بنت عبدالرمحنطالبات كلية الرتبية جبامعة األوأداءالدراسية نورة مرية

بعدد من اإلجراءات لتققيق أهداف الدراسة ومتت هذه اإلجةراء ات وفةققامت الباحثة
الرتتيب التالي:

للويب لتقسني ختات التعلي  والتعل  داخل القاعة الدراسية.-1 تطبيق اقرتاح
ثالثةة1والشكل رق  ) مةن تتكةون والةع املقرتحةة للبيئةة عمةل يوض اطار )

تطبيق الويب و ستال املقرر والطالبة:أعناصر رئيسة  هي:
رق  تطبيق الويب املدعوم بب1شكل يئة التعل .: اطار عمل

املقرر)الباحثة(تطبيق الويبةالطالب أستاذ
التعلم والذاكرة راء ومقرتحاتآملفسجل

حالة التعلم
مرجتعة التعلمالصيغةتغذية دراسة حالة

تقييم املشروعمواقع جوجلإدارة املشروع

الطالب
القاعة التعليم والتعلم داخل

املقررلدراسيةا أستاذ

:الويب جوجةلتطبيق ملفات جلوجل ويب وهما تطبيقني  googleوهو مكون من

docsجوجل يناسةب بيئةة الةتعل .Google Sitesومواقع تعديلها طبقا ملةا مت . وقد
يستخدمان جوجل وهما املستندات واالستمارات  وهما وهناك نوعان من مستندات
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: إجراءات الدراسة اثالًث

لتققيق هدف الدراسة أثر اسةتخدام تطبيقةات شةبكة )الويةب( داخةل القاعةات       
 مرية نورة بنت عبدالرمحنطالبات كلية الرتبية جبامعة األ وأداء الدراسية على تعلي  وتعل 

ات وفةق  قامت الباحثة بعدد من اإلجراءات لتققيق أهداف الدراسة ومتت هذه اإلجةراء 
الرتتيب التالي:

اقرتاح تطبيق للويب لتقسني ختات التعلي  والتعل  داخل القاعة الدراسية. -1
( يوض  اطار عمةل للبيئةة املقرتحةة  والةع تتكةون مةن ثالثةة        1والشكل رق  ) 

ستال املقرر والطالبة:أعناصر رئيسة  هي: تطبيق الويب و
يئة التعل .: اطار عمل تطبيق الويب املدعوم بب1شكل رق  

أستاذ املقرر)الباحثة(تطبيق الويبةالطالب
راء ومقرتحاتآملفسجل التعلم والذاكرة

حالة التعلم
دراسة حالة التعلمالصيغةتغذية مرجتعة

تقييم املشروعمواقع جوجلإدارة املشروع

الطالب
التعليم والتعلم داخل القاعة 

أستاذ املقررلدراسيةا

 :وهو مكون من تطبيقني جلوجل ويب وهما ملفات جوجةل   تطبيق الويبgoogle 

docs  ومواقع جوجلGoogle Sites     . وقد مت تعديلها طبق ا ملةا يناسةب بيئةة الةتعل .
وهناك نوعان من مستندات جوجل وهما املستندات واالستمارات  وهما يستخدمان 
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خدمة علةى   Google documents. وتقدم ملفات جوجل فاعلالت املشاركة يفلتسهيل 
الشبكة تسم  للمستخدمني بإجياد وحترير امللفات على الشةبكة مةن خةالل برنةاما     

باإلضةافة اىل أن    ارسال امللفات اىل بعله  تصف  الشبكة. كما ميكن للمستخدمني
كخدمةةة تةةت  عةةت الشةةبكة. ويسةةم    سةةتمارات جوجةةل تقةةدم استقصةةاًءاخدمةةة 

لمستخدمني بإجياد وادارة االستقصاءات على الشبكة بكفةاءة وفاعليةة. كمةا تقةدم     ل
مواقع جوجل طريقة سهلة متكن الطالبات من عمل صةفقات فعالةة علةى الشةبكة     

وهةذا يعةين أن     تستخدم للمشروعات اجلماعية وتعمل بنفس سهولة كتابة أي ملف
صفقات على الويةب دون   ميكنه  عمل -وبدون أي مهارات يف التجمة-الطالبات 

 مواجهة أي عوائق.
   أستال املقرر )الباحثة(: ميكن ألستالة املقرر أن تطلب من الطالبات استخدام ملفةات

وتكون الطالبات قةادرات    جوجل لتقدي  التيذية الراجعة حول نشاط تعليمي حمدد
  لخصةات علية من خالل اعداد التيذيةة الراجعةة وامل   َنملا حصل  على حتسني فهمهنَّ
ن املعلمةةني ميكةةنه  ا سةةابقةال( يف دراسةةته Jou & Shiau,2012ويقةةول يف للةةل )

استخدام ملفات جوجل أيًلا يف فقص ما ُقدم من ملفةات وتعليقةات واقرتاحةات    
ستمارات جوجل تسةم  للمعلمةني بةاإلدارة    افوًرا ومناقشتها مع املتعلمني. كما أن 

تعلة  املةتعلمني وأداءهة  أثنةاء عمليةة      الفورية على الشبكة لالستقصةاءات وتقيةي    
وميكن أن تقدم املعلومات الع حيصل عليها املعل  أساًسا مفيًدا ميكن املعلمني   التعل 

من فه  شةعور املةتعلمني  ةاه الةتعل  وتعةديل خطةوات التةدريس ان لةزم األمةر          
(Hwang & Chang,2011      كما أن مواقع جوجةل تسةم  ألسةتالة املقةرر بقيةادة .)

 عية للطالبات يف مشروعات العمل اجلماعي. مجا
 :ميكن للطالبات عمل ملفات جوجل لتسييل حالته  التعليمية ومالحواته  الطالبة

ه ئالتعبري عن حرا بنفس سهولة استخدامه  لتناما مايكروسوفت "ورد". كما ميكنه 

باسةت االستقصةاءات الةع أعةدتها الباحثةة االستيابة اىل خالل خداموأفكاره  من
نَّجوجل خةاللكما أنه ميكن بعلةهن الةبع  مةن علةى نتائا تعلمهة  عرو

مواقع جوجل.
استخدام مصةدرين-2 مت على أداء التعلي  والتعل  تقيي  حثار الطريقة املقرتحة من أجل

االستقصاءات واملقابالت االستقصاءات لقياس دوافةعللمعلومات وهما و أعدت
نما استخدمت املقابالت لقياس اال اه العام للمتلقي لعمليةةتعل  الطالبة وميو ا  بي

اسةتخدام استقصةاء مت تقيي  دوافع التعل  عند الطالبات التعلي  والتعل . ومن أجل
تقيةي  استخدام مقياس القي  هذا من أجل مت قي  دوافع التعل  احلقيقية. وقد لقياس

العمل داخل القاعة الدراسةيةأهداف الدراسة معرفة ومعتقدات الطالبة حول أهمية
بهذا العمل. استخدمناهواهتمامها الذي علةىواالستقصاء باالعتمةاد9يشتمل نقةاط

املكون من سبع نقاط ) & Pintrichعلى مقياس ليكر Groot, 1990متةت (. وقةد
علىالباتدراسة ا اهات الط تيطي6باستخدام استقصاء حيتوي نقاط من5نقاط

اسةتخدامه يف دراسةاتمقياس ليكرت. سةبق جنبيةة سةابقةأوهذا االستقصةاء قةد
للمةةتعلمني Lai)لقيةةاس امليةةول التعليميةةة & Wu,2006)(Lin, Lin, &

Huang,2011.)
تصةمي -3 مت اجراء حبةث شةبه  ةرييب حةول فاعلية األسلو املقرتح من أجل دراسة

تقنيات التعلي . وقد شارك يف الدراسة تةدريسبةطال40مشاريع مقرر ومن أجةل
مت بةاحملتوي التعليمةي. وقةد له عالقةة على كل ما تةدريسالاملادة أعد موقع حيتوي

تقسيمها اىل ست وحدات كم . 1هو مةبني يف اجلةدول رقة اخالل ستة أسابيع ومت
تشةمل التةدريس واملناقشةةوامجالي وقت املادة ثال ساعات من أنشطة التعل  الع

لكل نشاطوقدوالتفكري واملشاركة حمدد وقت تعليمي.خصص
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خدام وأفكاره  من خالل االستيابة اىل االستقصةاءات الةع أعةدتها الباحثةة باسةت     
عرو نتائا تعلمهة  علةى بعلةهن الةبع  مةن خةالل        كما أنه ميكن  نَّ  جوجل

 مواقع جوجل. 
من أجل تقيي  حثار الطريقة املقرتحة على أداء التعلي  والتعل  مت استخدام مصةدرين -2

و أعدت االستقصاءات لقياس دوافةع    للمعلومات وهما االستقصاءات واملقابالت
نما استخدمت املقابالت لقياس اال اه العام للمتلقي لعمليةة  تعل  الطالبة وميو ا  بي

التعلي  والتعل . ومن أجل تقيي  دوافع التعل  عند الطالبات مت اسةتخدام استقصةاء   
لقياس قي  دوافع التعل  احلقيقية. وقد مت استخدام مقياس القي  هذا من أجل تقيةي   

العمل داخل القاعة الدراسةية   أهداف الدراسة معرفة ومعتقدات الطالبة حول أهمية
نقةاط باالعتمةاد    9يشتمل علةى   واالستقصاء الذي استخدمناهواهتمامها بهذا العمل. 

(. وقةد متةت   Pintrich & Groot, 1990على مقياس ليكر  املكون من سبع نقاط )
نقاط من  5نقاط تيطي  6باستخدام استقصاء حيتوي على  الباتدراسة ا اهات الط

جنبيةة سةابقة   أوهذا االستقصةاء قةد سةبق اسةتخدامه يف دراسةات       مقياس ليكرت.
 & ,Lin, Lin)(  Lai & Wu,2006)لقيةةاس امليةةول التعليميةةة للمةةتعلمني    

Huang,2011 .) 
من أجل دراسة فاعلية األسلو  املقرتح مت اجراء حبةث شةبه  ةرييب حةول تصةمي -3

ومن أجةل تةدريس     بةطال 40مشاريع مقرر تقنيات التعلي . وقد شارك يف الدراسة 
تةدريس  الاملادة أعد موقع حيتوي على كل ما له عالقةة بةاحملتوي التعليمةي. وقةد مت     

. 1هو مةبني يف اجلةدول رقة      اخالل ستة أسابيع ومت تقسيمها اىل ست وحدات كم
التةدريس واملناقشةة   وامجالي وقت املادة ثال  ساعات من أنشطة التعل  الع تشةمل  

 تعليمي.  خصص وقت حمدد لكل نشاط وقد  والتفكري واملشاركة



اأثر ا�ستخدام تطبيقات �سبكة )الويب( ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 367المجلد )12(  العـدد )1(  329

أه  أنشطة التعلي  والتعل . 1جدول رق  

املادة: تصمي  املشاريع للمقرر
الوقت بالدقيقةأنشطة التعلي الوحدة

ولاملوضوع األ

(60عرو تقدميي ألستالة املقرر )الباحثة( )-1
(15تدريس التعامل مع ملفات جوجل ) -2
(25مناقشة ) -3
(60ارسة فعلية للتطبيق احملاضرة عت الويب )ق -4
(20مراجعة ) -5

180

املوضوع الثاني

(5مراجعة ما سبق ) -1
(60عرو تقدميي ألستالة املقرر ) -2
(25مناقشة ) -3
(60قارسة فعلية للتطبيق احملاضرة عت الويب ) -4
(20مراجعة ) -5

180

املوضوع الثالث

(5مراجعة ما سبق ) -1
(60عرو تقدميي ألستالة املقرر ) -2
(25مناقشة ) -3
(60قارسة فعلية للتطبيق احملاضرة عت الويب ) -4
(20مراجعة ) -5

180

املوضوع الرابع

(5)تقدمية يف احملاضرة  مراجعة ما سبق -1
(60عرو تقدميي ألستالة املقرر ) -2
(25مناقشة ) -3
(60الويب ) قارسة فعلية للتطبيق احملاضرة عت -4
(20مراجعة ) -5

180

املوضوع اربامس

(5)تقدمية يف احملاضرة مراجعة ما سبق  -1
(60عرو تقدميي ألستالة املقرر ) -2
(25مناقشة ) -3
(60قارسة فعلية للتطبيق احملاضرة عت الويب ) -4
(20مراجعة ) -5

180

املوضوع السادس

(30عرو التعامل مع مواقع جوجل ) -1
(60اعداد املشروع اجلماعي ) -2
(40عرو املشروع ) -3
(60مناقشة تقيي  املشاريع ) -4

180

يوض خطوات التيربة2والشكل رق  مجيةع الطالبةاتالتالي طلب مةن حيث
قبل وبعد املشاركة يف أنشطة التعل  توةيةع استقصةاءملء االستقصاء التعليمي مت كمةا

ميول ا على كل طالبة حول بعد أنشطة التعل منفصل بعةد.لتعل  مقابلتةان وقد أجريت
بالكامل. االستقصاءين لتوثيق رأي الطالبة يف عملية التعلي  والتعل 

رق التيربة2شكل خطوات
املقرر مشاريع تصميم تعلم

عينة الدراسة

املقرر تعلم القبلي حول دافع االستقصاء

تغذية راجعة تعلم مع

تعلماستقصا بعدي لدوافع ء

التعليمية امليول استقصاء

مقابلة

خامتة
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حيث طلب مةن مجيةع الطالبةات      التالي يوض  خطوات التيربة 2والشكل رق  
كمةا مت توةيةع استقصةاء      ملء االستقصاء التعليمي قبل وبعد املشاركة يف أنشطة التعل 

وقد أجريت مقابلتةان بعةد    .لتعل  بعد أنشطة التعل منفصل على كل طالبة حول ميول ا
االستقصاءين لتوثيق رأي الطالبة يف عملية التعلي  والتعل  بالكامل. 

خطوات التيربة 2شكل رق  
تعلم تصميم مشاريع املقرر 

عينة الدراسة

االستقصاء القبلي حول دافع تعلم املقرر

تعلم مع تغذية راجعة

ء بعدي لدوافع تعلم استقصا

استقصاء امليول التعليمية 

مقابلة 

خامتة
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: نتائج الدراسةارابًع

بعد املعاجلة التيريبية لألدوات الدراسة وتطبيقهةا لتققيةق هةدف الدراسةة وهةو      
معرفة تأثري تطبيقات الشبكة الداعمة لبيئة التعلي  والتعل  داخل لقاعات الدراسية لةدي  

ه  اجلامعي متت املعاجلة اإلحصائية ئكلية الرتبية على تعلي  وتعل  الطالبات وأدا طالبات
:للدراسة وهو ألولالتساؤل ا إلجابة عنول  لتساؤالت الدراسة اوفق 

ما دوافع التعل  لدي الطالبات الستخدام تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟  -1
بيئة التعل  اجلامعية. حيةث ُطلةب    يف هذه الدراسة مت استخدام تطبيق ويب يدع 

من مجيع الطالبات ملء استقصاء قبل وبعد املشاركة يف أنشةطة الةتعل  )دراسةة املقةرر(.     
وقد مت التوصةل اىل    على التوالي 828و 776وكانت قي  كرونباخ ألفا لالستقصاء هي 

ويتلة  مةن   أن لدي الطالبات ميول واضقة  اه الطريقة املستخدمة بعد انتهاء الةتعل .  
لي الدراسةة مةن نتةائا باسةتخدام منةولج استقصةاء األسةئلة        ا( ما توصلت 2اجلدول )

املفتوحة حول دوافع الطالبات الستخدام تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية.
ح اإلجابات املطروح على الطالبات( منولج االستقصاء املفتو2جدول )

الطالبات حول دوافع الطالبات الستخدامه االستقصاء املفتوح اإلجابات املطروح على 
تطبيقات الويب داخل القاعة

املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

2.150.408بشكل عام. مدي معرفتل وكفاءتل يف استخدام شبكة الويب .1
web.2.330.652  البقث عن املعلومات من خالل الويب .2
1.290.399.ونيرتلكاانشاء وتطوير موقع  .3
0.653 2.31 نرتنت يف دراسة املقرر عت الويب.الستخدام اإل احلصول على التدريب الكايف مت .4
3.240.617مدي توفر معلومات كافية الستخدام التطبيقات ارباصة بالدراسة. .5
مدي تواجد مساعدة فنيةة مالئمةة تسةهل اسةتخدام الوسةائل التكنولوجيةة داخةل         .6

القاعة الدراسية.
2.290.679

ومات الع مت احلصول عليها يف الدراسة عت الويب تفوق املعلومات الةع ميكةن   املعل .7
احلصول عليها بطرق التعلي  التقليدية.

3.21.187

رسال واستالم املواد التعليمية عةت الويةب باسةتخدام تطبيقةات     امدي الرضا حول  .8
قوقل املتكاملة

4.210.883

املطروح على اإلجابات املفتوح الستخدامهاالستقصاء الطالبات حول دوافع الطالبات
القاعة داخل الويب تطبيقات

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

حةول.9 باإلجيابيةة والرضةا بعةاشعورك اإلجةراء لوظةائفاملراسةالت لكرتونيةة
األخري. املواد العلمية مقارنة مع املادة ومشاريع

2.661.128

الدراسةة و وجهة10 االستخدام ثناء اسةتخدامبينهةا وبةني واجهةةهالشةبه. كانت واجهة
الشهري الكلمات معاجلة ؟ Microsoft Wordبرناما

3.51.401

الطا11 بني مستمر وبني. كان هناك تنسيق املطروحةةألبة النقةاط حةول املادة املقرر ستالة
الويب. للدراسة عت

3.161.326

خالل اجابات عينة الدراسة حول دوافع التعل  والتعلةي  عةت شةبكة نالحظ من
اسةةتخدام شةةبكة الويةةب داخةةل القاعةةة الدراسةةية أن مةةدي معرفةةة وكفةةاءة الطالبةةة يف

خةالل املعلومةات موأوانشةاء(web)الويةباملعلومات  والبقةث عةن قةعاو تطةوير
نالحظ من اجلدول رق  )ةلكرتونيا حيث بلةا املتوسةط العةام إلجابةات2جيدة. ( فقةد

املعلومةات ) اسةتخدام شةبكة مةاأ.(2.15افراد العينة حول معرفة وكفةاءة الطالبةة يف
بلةا ) فقد اري( و كةان املتوسةط احلسةابي واالحنةراف املعية0.408االحنراف املعياري

املعلومات عةدم وجةود0.652( )2.33)للبقث عن علةى يدل على التوالي  وهذا )
استيابات يستنتاأتشتت كبري يف مالئمةةأفراد العينة  لذا ن لدي الطالبة دوافع وكفةاءة

املعلومات عت املعلومات يف التعل  داخل القاعة الدراسية والبقث عن الستخدام شبكة
تطوير موقعأنشاءاع الطالبات يفما معرفة ودوافأالويب. فقد كانت متدنيةةاو لكرتوني

ا ) بلا املتوسط يعطي مؤشًر(1.29حيث بنةاءاوهذا ضعف الطالبات يف جمةال على
تشري النتائااوتطوير صفقات حني ن املتوسط العةام إلجابةات افةراداىل ألكرتونية. يف

على التدريب الكةايف تطبيقةات الويةب داخةلالعينة البقثية حول احلصول  السةتخدام
تةوفر0.653( وباحنراف معياري)2.31القاعة الدراسية كان ) (  وتوض النتائا مدي

بليت يف املتوسط احلسةابي بالدراسة والع معلومات كافية الستخدام التطبيقات ارباصة
بلا )3.24) فقد علةى0.617(  اما االحنراف املعياري ( وهو احنراف منخف  ويةدل
استيابات افراد عينة البقث. ويتل مستوي الرضا والقناعةع تشتت كبري يف دم وجود
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الطالبات حول دوافع الطالبات الستخدامه االستقصاء املفتوح اإلجابات املطروح على 
تطبيقات الويب داخل القاعة

املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

لكرتونيةة لوظةائف   املراسةالت اإل  جةراء بعة   اشعورك باإلجيابيةة والرضةا حةول     .9
ومشاريع املادة العلمية مقارنة مع املواد األخري.

2.661.128

اسةتخدام   بينهةا وبةني واجهةة    هالشةب  ه. كانت واجهة االستخدام ثناء الدراسةة و وجهة  10
؟ Microsoft Word برناما معاجلة الكلمات الشهري

3.51.401

ستالة املقرر املادة حةول النقةاط املطروحةة    ألبة وبني . كان هناك تنسيق مستمر بني الطا11
للدراسة عت الويب.

3.161.326

نالحظ من خالل اجابات عينة الدراسة حول دوافع التعل  والتعلةي  عةت شةبكة    
الويةةب داخةةل القاعةةة الدراسةةية أن مةةدي معرفةةة وكفةةاءة الطالبةةة يف اسةةتخدام شةةبكة  

قةع  او تطةوير مو أوانشةاء   (web) الويةب  املعلومات  والبقةث عةن املعلومةات خةالل    
( فقةد بلةا املتوسةط العةام إلجابةات      2جيدة. حيث نالحظ من اجلدول رق  ) ةلكرتونيا

مةاأ .(2.15افراد العينة حول معرفة وكفةاءة الطالبةة يف اسةتخدام شةبكة املعلومةات )     
اري ( و كةان املتوسةط احلسةابي واالحنةراف املعية     0.408االحنراف املعياري فقد بلةا ) 

( على التوالي  وهذا يدل علةى عةدم وجةود    0.652( )2.33) للبقث عن املعلومات
ن لدي الطالبة دوافع وكفةاءة مالئمةة   أفراد العينة  لذا يستنتا أتشتت كبري يف استيابات 

الستخدام شبكة املعلومات يف التعل  داخل القاعة الدراسية والبقث عن املعلومات عت 
لكرتوني فقد كانت متدنيةة  او تطوير موقع أنشاء اع الطالبات يف ما معرفة ودوافأالويب. 

على ضعف الطالبات يف جمةال بنةاء    اوهذا يعطي مؤشًر  (1.29حيث بلا املتوسط  ا )
ن املتوسط العةام إلجابةات افةراد    اىل ألكرتونية. يف حني تشري النتائا اوتطوير صفقات 

 السةتخدام تطبيقةات الويةب داخةل     العينة البقثية حول احلصول على التدريب الكةايف 
(  وتوض  النتائا مدي تةوفر  0.653( وباحنراف معياري)2.31القاعة الدراسية كان )

معلومات كافية الستخدام التطبيقات ارباصة بالدراسة والع بليت يف املتوسط احلسةابي  
( وهو احنراف منخف  ويةدل علةى   0.617(  اما االحنراف املعياري فقد بلا )3.24)
دم وجود تشتت كبري يف استيابات افراد عينة البقث. ويتل  مستوي الرضا والقناعة ع
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عن تقدي  املشاريع للمقرر والدراسة عةت الويةب باسةتخدام تطبيقةات قوقةل املتكاملةة       
(. وكةةان الشةةعور 0.883( واحنةةراف معيةةاري )4.21وللةةل مبتوسةةط حسةةابي عةةام )

لكرتونيةة لوظةائف ومشةاريع املةادة     ت اإلجراء بعة  املراسةال  اباإلجيابية والرضا حول 
( وبةاحنراف  2.66ا حيث بلا املتوسةط احلسةابي )  العلمية مقارنة مع املواد األخري جيًد

( كما توض  النتائا ارتفةاع املتوسةط احلسةابي يف اجابةات الطالبةات      1.128معياري )
طروحةة للدراسةة   ستالة املقرر املادة حول النقاط املأحول تنسيق مستمر بني الطالبة وبني 

 (.3.4عت الويب. حيث بلا املتوسط )
ةادت دوافةع   ٪87.5وقد أوضقت النتائا اإلحصائية بشكل عام أن أكثةر مةن   

 كما أن دوافع التعل  عند بقية الطالبات  التعل  عنده  بعد استخدامه  لبيئة التعل  املقرتحة
للتسةييل املسةقي    ةابلومت اإلعداد إلجراء مق  (٪12.5تناقصت بنسبة بسيطة حوالي )

ملالحوات الطالبات  مع تركيز خاص على دوافع التعل  أثناء استخدام الطريقة املقرتحة. 

ما ميول الطالبات الستخدامه  تطبيقةات   التساؤل الثاني للدراسة وهو: إلجابة عنول
 ؟الويب داخل القاعة الدراسية

يةول الةتعل  بعةد    يف هذه التيربة ُطلب مةن الطالبةات مةلء استقصةاء خةاص مب     
املشاركة يف أنشطة التعل  مةن أجةل تقةدي  تيذيةة راجعةة حةول عمليةة تعلة  تصةمي           

. وقد أوضقت نتييةة  786وكانت قيمة ألفا كرونباخ لعناصر االستقصاء هي   املشاريع
االستقصاء أن أغلب الطالبات سيلوا ا اهات اجيابية حنو التعل  من خالل تطبيق علةى  

هةذا النةوع    َن( فقط ال يفلل ٪7.5(  كما أن )٪82.5يئة التعليمية )الشبكة الداع  للب
باإلضافة اىل أن أغلب الطالبات أشاروا اىل أن ما أسند اليهن من أنشطة تعل    من التعل 
وكانت ردود أغلب الطالبات أنه  أحبوا استخدام تطبيقات الويةب يف تعلة      كان مفيًدا

الطالبات يةرون أن اسةتخدام تطبيقةات الويةب كةان       واليالبية من  مقرر تقنيات التعلي 
ومةع   من الطالبات على أنهة  تواصةلوا جيةًدا فيمةا بيةنهنَّ      ٪80واتفق   شديد السهولة

 (3أستالة املقرر )الباحثة(. ويتل  للل من خالل اجلدول رق  )

( الطالبات3جدول على املطروح اإلجابات املفتوح االستقصاء منولج )
املف الطالبات الستخدامهاالستقصاء ميول حول الطالبات املطروح على اإلجابات توح

القاعة داخل الويب تطبيقات
املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

حتقيةق مزايةا-11 يف الويةب القاعة عت تطبيقةات الدراسة داخل استخدام طريقة مدي
األ التعلي .اضافية مقارنة مع يف التقليدي سلو 

3.191.011

االسلو  كثرًي-12 وواض .اساعد هذا سلس العلمية بشكل املادة 3.141.254يف فه
اسةتخدام-13 يف الويةب مهاراتةل الدراسةة عةت يف املقرتحة الطريقة حتقيق هذه مدي

املعلومات. تكنولوجيا
3.41.109

القاعةة-14 داخةل الويةب املقةرر عةت هةذا ودراسةة املقرتحة لعةرو الطريقة ةودت
معينة. ومهارات الدراسية بتدريب

3.250.644

امليداني.ا-15 الويب يؤهل للعمل القاعة عت الدراسة داخل استخدام طريقة 3.561.258ن
استخدم-16 الشخصية.اأفللية اآلراء التعبري عن جوجل عند 3.331.100ستمارات

الويةب داأشعر-17 املقرر عت نتيية دراسة الدراسةيةبارتياح عام القاعةة حيةثخةل
الويب بشكل عام سهلكان ا.استخدام تطبيقات

3.530.896

املقرر.-18 أستالة التواصل مع 3.171.215سهولة
األ-19 بنفس يف دراسة مواد علمية الرغبة املستخدم.لديل 2.961.290سلو 

قناعة بني الطالبات الذين درسواأ( 3يتل اجلدول رق  ) املةادة العلميةةن هناك
باألسةلوعت الويب داخل القاعةات الدراسةية مقارنةة وحتقيةق للةل ملزايةا اضةافية

بلا املتوسط العام لإلجابات حيث (1.011)( واالحنةراف املعيةاري3.19)التقليدي
ويوهر من النتائا ارتفاع املتوسط احلسابي حول مساعدة أسلو الدراسة عت الويب يف

سلس وواضفه  املادة ال بلا املتوسةط احلسةابي )علمية بشكل وكةان(3.14حيث
خالل حتليل اجابات الطالبات عينة الدراسةة حةول(.1.254االحنراف املعياري ) ومن

تبنيميو نَّ فيما يلي:أباستقصاء األسئلة املفتوحة  متفقة يف اليالبية ن اإلجابات كانت
بلا املتوسط العامعلى فه  املاسلو كثرًيساعدني هذا األ بشكل سلس وواض ادة

(.3.14)لإلجابات
بلا املتوسةط العةامالكرتونيًّاان عرو املادة العلمية ةودني بتدريب ومهارات معينة

(.3.25)لإلجابات



مجلة العلوم التربوية والنفسية 334المجلد )12(  العـدد )1(  370

 �سهام بنت �سلمان حممد اجلريوي

( منولج االستقصاء املفتوح اإلجابات املطروح على الطالبات3جدول )
توح اإلجابات املطروح على الطالبات حول ميول الطالبات الستخدامه االستقصاء املف

تطبيقات الويب داخل القاعة
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

مدي استخدام طريقة الدراسة داخل القاعة عت تطبيقةات الويةب يف حتقيةق مزايةا -11
سلو  التقليدي يف التعلي .اضافية مقارنة مع األ

3.191.011

1.254 3.14 يف فه  املادة العلمية بشكل سلس وواض . اساعد هذا االسلو  كثرًي -12
مدي حتقيق هذه الطريقة املقرتحة يف الدراسةة عةت الويةب مهاراتةل يف اسةتخدام -13

تكنولوجيا املعلومات.
3.41.109

ةودت الطريقة املقرتحة لعةرو ودراسةة هةذا املقةرر عةت الويةب داخةل القاعةة         -14
الدراسية بتدريب ومهارات معينة.

3.250.644

1.258 3.56 ن استخدام طريقة الدراسة داخل القاعة عت الويب يؤهل للعمل امليداني.ا -15
1.100 3.33 ستمارات جوجل عند التعبري عن اآلراء الشخصية.اأفللية استخدم  -16

حيةث خةل القاعةة الدراسةية   بارتياح عام نتيية دراسة املقرر عت الويةب دا  أشعر -17
ا.استخدام تطبيقات الويب بشكل عام سهل كان 

3.530.896

3.171.215سهولة التواصل مع أستالة املقرر. -18
1.290 2.96 سلو  املستخدم.لديل الرغبة يف دراسة مواد علمية بنفس األ -19

املةادة العلميةة    ن هناك قناعة بني الطالبات الذين درسواأ( 3يتل  اجلدول رق  )
وحتقيةق للةل ملزايةا اضةافية مقارنةة باألسةلو   عت الويب داخل القاعةات الدراسةية  

  (1.011) ( واالحنةراف املعيةاري  3.19) التقليدي حيث بلا املتوسط العام لإلجابات
ويوهر من النتائا ارتفاع املتوسط احلسابي حول مساعدة أسلو  الدراسة عت الويب يف 

وكةان    (3.14حيث بلا املتوسةط احلسةابي )    علمية بشكل سلس وواض فه  املادة ال
ومن خالل حتليل اجابات الطالبات عينة الدراسةة حةول    (.1.254االحنراف املعياري )

ن اإلجابات كانت متفقة يف اليالبية فيما يلي:أباستقصاء األسئلة املفتوحة  تبني  ميو نَّ
 ادة بشكل سلس وواض  بلا املتوسط العام على فه  امل اسلو  كثرًيساعدني هذا األ

 (.3.14) لإلجابات
  ةودني بتدريب ومهارات معينة بلا املتوسةط العةام    الكرتونيًّاان عرو املادة العلمية

(.3.25) لإلجابات
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  شعر بارتياح عام نتيية دراسة املقرر عت الويب داخل القاعةة الدراسةية   أبشكل عام
 (.3.53) بلا املتوسط العام

 ستمارات جوجل عند التعبري عن اآلراء الشخصية. بلا املتوسط الية استخدم أفل
(.3.33) العام لإلجابات

نستنتا أن التعل  عت شبكة الويب من خالل تطبيقات قوقل املتكاملةة قةد حقةق    
مزايا اضافية للطلبة مقارنة باألسلو  التقليدي  وهذا أيلا  يعطي مؤشةرا  حةول أهميةة    

ي  والتعل  عت شبكة الويةب مبةا يسةاعد الطلبةة يف فهة  املةادة العلميةة        التوجه اىل التعل
بأسلو  سلس وواض  ويزيد من مهارات الطلبة يف التفاعل مع الوسةائل التكنولوجيةة   

احلديثة يف التعلي .

استخدام املقابلة الشخصية: 
وبعد للل قامت الباحثة والطالبات بعمل مقةابالت لبقةث مةا شةعروا بةه  ةاه       

علي  والتعل  املدعوم باستخدام تطبيقات الويب. وقد قامةت الباحثةة بتةدريس نفةس     الت
املقرر وتوظيف نفس األنشطة التعليمية دون أن يسةتخدم الشةبكة يف شةعبة أخةري. ومت     
حتليل الفروق يف دوافع الطالبات أداءه  يف كل من الدراسة التقليدية وطريقةة الدراسةة   

ُطلب من الطالبات تقيي  نتائا تعلمهة  وللةل ألنهة  مل     كما  املقرتحة باستخدام الويب
 و ومن أجل تقدي  أوض  ملا ورد مةن حراء يف   ميروا من قبل مبثل تلل التيربة التعليمية

التكنولوجيةا كمةا هةو    -التفاعل -مت تقسي  االستيابات اىل ثالثة فئات وهي: التدريس 
(:4واض  يف اجلدول رق )

( رق ا4جدول من عينات الثال( الفئات يف لتعليقات
أمثلة للتعليقاتالفئة

املقررالتدريس أستالة القاعة.تعتقد ادارة يف تساعدها املقرتحة سوف الطريقة أن )الباحثة(
الطالبات لديهنَّ أن )الباحثة( املقرر أستالة الةعالحوت باألنشةطة خاصةة تعلة عاليةة دوافع

األ أكثر من الويب الةع كةانتستخدم تطبيقات الويب تستخدم تطبيقات الع ال األخري نشطة
يستخدمها من قبل.

ومكنةته تعلموه تسييل ما اىل التعل دفعته بيئة يف املشاركة أن الطالبات على أغلب ركزت
تعلمه . حول انطباع قوي من تكوين

حةالتفاعل راجعةة ويوجهةون أسةئلة يعطون تيذيةة الطالبات أن الباحثة ول مفةاهي  تصةميالحوت
التعل . بيئة يف املشاريع

أثنةاء التعل أنشطة حول كل نشاط من أفكار ونقاشات تدور الطالبات أن الباحثة الحوت
الدراسة وبعدها.

التفاعةل والتعةاون مةا تسةهل أن ميكنها املقرتحة للدراسة الطريقة أن الطالبات أكدت كثري من
احل بعد خاصة الطالبات الدراسية.بني صص

الويةب داخةلالتكنولوجيا باسةتخدام تطبيقةات الدراسةة قبلةوا يف عينة الطالبات مجيع أن الباحثة الحوت
القاعة.

الشبكة كانت مناسبة أن تطبيقات اىل الباحثة مبراجعةةأشارت التطبيقةات ةا مسقةت حيث
وقت وأي مكان. أي يف ومشروعاته بسهولة الطالبات ملفات

الشبكة كان سهلأش استخدام تطبيقات أن اىل الطالبات أغلب بالنسبة .اارت

تبني خالل املقابلة ن هناك عالقة لات داللة احصائيةةة بةني الدراسةة عةتأومن
مسةتوي تعلة  الطالبةات وأدائهةن اجلةامعي وشبكة الويب داخةل القاعةات الدراسةية

العامةل املسةتقل وبةني املةتيري التةابع( درجةةة االرتبةاط بةني5)ويوض اجلدول رقة 
(Level significanceواألهمية النسبية  ذا االرتباط )

التابع5)جدول واملتيري املستقلة العوامل بني االرتباط يبني )
اجلامعيالعالقة الطالبات العلمي وأداء واملستوي الدراسية القاعة الويب داخل شبكة الدراسة عت

االرتباط 28.9معامل
مستويp"0.014مستوي ألهمية" 0.05عند
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لتعليقات يف الفئات الثال ( عينات من ا4جدول رق  )
أمثلة للتعليقاتالفئة

)الباحثة( أن الطريقة املقرتحة سوف تساعدها يف ادارة القاعة. تعتقد أستالة املقرر التدريس
دوافع تعلة  عاليةة خاصةة باألنشةطة الةع       الحوت أستالة املقرر )الباحثة( أن الطالبات لديهنَّ

نشطة األخري الع ال تستخدم تطبيقات الويب الةع كةان   تستخدم تطبيقات الويب أكثر من األ
 يستخدمها من قبل.  

ركزت أغلب الطالبات على أن املشاركة يف بيئة التعل  دفعته  اىل تسييل ما تعلموه ومكنةته 
 من تكوين انطباع قوي حول تعلمه . 

ول مفةاهي  تصةمي الحوت الباحثة أن الطالبات يعطون تيذيةة راجعةة ويوجهةون أسةئلة حة      التفاعل
املشاريع يف بيئة التعل .  

الحوت الباحثة أن الطالبات    أفكار ونقاشات تدور حول كل نشاط من أنشطة التعل  أثنةاء  
 الدراسة وبعدها.  

أكدت كثري من الطالبات أن الطريقة املقرتحة للدراسة ميكنها أن تسةهل التفاعةل والتعةاون مةا     
 صص الدراسية.  بني الطالبات خاصة بعد احل

الحوت الباحثة أن مجيع الطالبات يف عينة الدراسةة قبلةوا باسةتخدام تطبيقةات الويةب داخةل        التكنولوجيا
القاعة.  

حيث مسقةت  ةا التطبيقةات مبراجعةة       أشارت الباحثة اىل أن تطبيقات الشبكة كانت مناسبة
 ملفات الطالبات ومشروعاته  بسهولة يف أي وقت وأي مكان.

بالنسبة  .  اارت أغلب الطالبات اىل أن استخدام تطبيقات الشبكة كان سهل أش

ن هناك عالقة لات داللة احصائيةةة بةني الدراسةة عةت     أومن خالل املقابلة تبني  
مسةتوي تعلة  الطالبةات وأدائهةن اجلةامعي       و شبكة الويب داخةل القاعةات الدراسةية   

العامةل املسةتقل وبةني املةتيري التةابع       ( درجةةة االرتبةاط بةني   5) ويوض  اجلدول رقة  
(Level significanceواألهمية النسبية  ذا االرتباط )

( يبني االرتباط بني العوامل املستقلة واملتيري التابع5) جدول
الدراسة عت شبكة الويب داخل القاعة الدراسية واملستوي العلمي وأداء الطالبات اجلامعي العالقة

28.9 معامل االرتباط
0.05عند مستوي  p" 0.014مستوي ألهمية"
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واستخدمت احملاور الفرعية اآلتية لقياس مستوي استفادة الطالبةات مةن الدراسةة    
عت شبكة الويب داخل القاعة الدراسية:

يف فه  املادة العلمية بشكل سلس وواض . اساعدني هذا األسلو  كثرًي -1
تكنولوجيا املعلومات يف املادة العلمية. طور هذا األسلو  مهاراتي يف استخدام -2
عرو املادة العلمية عت الويب جعلين أمتلل التدريب واملهارات الالةمة للتعل . -3
يؤهلين للعمل امليداني. الكرتونيًّاعرو املادة العلمية  -4
تمع.اجمل تعليمية عادلة ومتساوية ألفراد االويب يوفر فرًصاستخدام الدراسة عت تطبيقات  -5
استخدام تكنولوجيا املعلومات طور مهارات التفكري الذاتي لدي الطلبة. -6
استخدام هذا األسلو  طور وحسن من حتصيلي العلمي. -7
أشعر بارتياح نتيية دراسة املادة العلمية عت شبكة الويب. -8

( ان هناك عالقة لات داللة احصةائية بةني الدراسةة    5ونالحظ من اجلدول رق  )
تطبيقات شبكة الويب وبني مستوي تعل  وتعلي  الطالبات وأدائهن اجلامعي  حيةث   عت

( 0.05( وهي لات داللة احصائية عند مستوي معنويةة ) 0.014بلا مستوي االهمية )
(  وهةذا يعةت عةن    28.9%اما معامل االرتباط بني هذا املتيري واملتيري التابع فقد بلةا ) 

البة اجلةامعي للمقةرر وبةني مسةتوي االسةتفادة مةن       مستوي عالقة مرتفع بني معدل الط
الدراسة عت شبكة الويب داخل القاعات الدراسية.

للدراسةة وهو:مةا أثةر اسةتخدام تطبيقةات شةبكة        الةث الث عن التساؤلولإلجابة 
وكانةت   ؟اجلةامعي وأداء الطالبةات  )الويب( داخل القاعات الدراسية على تعلي  وتعل  

على النقو التالي: -لباحثة يف الدراسةحسب تقسيمات ا -االجابة 
وجهة نور الباحثة:

عند مقارنة مشاريع نفس املقرر الع مت تدريسها دون استخدام الطريقةة املقرتحةة    
رأت الباحثة أن الطريقة املقرتحة وهي استخدام تطبيقات الويب يف القاعات قد ساعدتها 

ذية الراجعة من الطالبات ومستوياته على ادارة القاعة الدراسية خاصة عند مراجعة التي

تطبيقةاتنهةا الحوةت أن الطالبةات كةنَّأباإلضافة اىلالتعليمية باسةتخدام مهتمةات
دوافع تعلة  أفلةلأن الطالبات لديهنَّالشبكة أثناء عملية التعل . كما الحوت الباحثة

قورنَّ تطبيقات الشبكة الا ما استخدام اسةتخداممبن أدوا نفةس املهةاراتبسبب بةدون
خيص األداء التعليمي للطالبات فتشري الباحثة اىل أن الطالبات فيما أما تطبيقات الشبكة.

استخدْم اشرتاك ا يف أنشطة وأحةدا الةتعل .َنالالتي البيئة التعليمية املقرتحة كانوا أكثر
على التواصل ونقةل أفكةاره  الفرديةة ومعةاروبعد اربروج من القاعة كنَّ فه قادرات

علةى األداء املمتةاةالباإلضافة اىلاملتماسكة لآلخرين قةادرات على أن الطالبات تأكيد
مناقشة وكل أنشطة البقث والتفكري. جوجةل كةانوخالل كل تؤكد الباحثة أن مواقةع

مجاعية. فردية أو تقدي  مشروعات مناسبة ومفيدة للطالبات عند وسيلة
يعتقةدون أن أداءهة  التعليمةيوخالل املقابالت مع الطالبةات كةان مةنه  كةثري

اسةتخدام تلةلودوافعه  أفلل عندما استخدموا الطريقة املقرتحة على أن وقد أكدوا
انطبةاع جيةدعلى قارسة ما تعلمنه ومكنهنَّالبيئة التعليمية شيعهنَّ علةى من احلصول

متكةنَّ- التجمةوبدون أي مهارات يف-باإلضافة اىل أن الطالباتعن مستوي تعلمهنَّ
ملشةروعات ختصةص منفصةلة مواقةع جوجةل واعةداد مواقةع باسةتخدام التقصيل من

اجملموعة.
املقرتحة: الطريقة مع الطالبات تفاعل

استخدْم قةدْمَنالحوت الباحثة أن الطالبات الالتي َنطريقة التعل  املقرتحةة قةد
قةورنَّمزيًدا من األسئلة حول مَنتيذية راجعة اضافية ووجْه تصمي  املنتا الا ما فاهي 

يستخدْم مل استخدْمَنمبن تلل البيئة املقرتحةَنالطريقة املقرتحة. كما أن الطالبات الالتي
ملنَّكانت قةن احملاضرات الدراسية أفلةل نقاشات وأفكار يف كل أنشطة التعل  وأثناء

ملفةاْرَنمير استخدام جوجةل ميكةن أن حيسةن مةنبها. كما أن أستالة املقرر رأت أن ت
اسةتخدام مسةتندات نشةاط تعليمةي. وتشةري الباحثةة اىل أن خالل كل تفاعل الطالبات
بالنسةبة للطالبةات بكفةاءة وفاعليةة خاصةة بقياس مستويات الطالبات ا جوجل مس
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مهتمةات باسةتخدام تطبيقةات     نهةا الحوةت أن الطالبةات كةنَّ    أباإلضافة اىل   التعليمية
دوافع تعلة  أفلةل    أن الطالبات لديهنَّ الشبكة أثناء عملية التعل . كما الحوت الباحثة

بةدون اسةتخدام   مبن أدوا نفةس املهةارات    بسبب استخدام تطبيقات الشبكة الا ما قورنَّ
تطبيقات الشبكة. أما فيما خيص األداء التعليمي للطالبات فتشري الباحثة اىل أن الطالبات 

البيئة التعليمية املقرتحة كانوا أكثر اشرتاك ا يف أنشطة وأحةدا  الةتعل .    َنالالتي استخدْم
فه  قادرات على التواصل ونقةل أفكةاره  الفرديةة ومعةار     وبعد اربروج من القاعة كنَّ

تأكيد على أن الطالبات قةادرات علةى األداء املمتةاة    الباإلضافة اىل   املتماسكة لآلخرين
تؤكد الباحثة أن مواقةع جوجةل كةان    وخالل كل مناقشة وكل أنشطة البقث والتفكري. 

 وسيلة مناسبة ومفيدة للطالبات عند تقدي  مشروعات فردية أو مجاعية. 
كةثري مةنه  يعتقةدون أن أداءهة  التعليمةي      وخالل املقابالت مع الطالبةات كةان   

وقد أكدوا على أن اسةتخدام تلةل     ودوافعه  أفلل عندما استخدموا الطريقة املقرتحة
من احلصول علةى انطبةاع جيةد     على قارسة ما تعلمنه ومكنهنَّ البيئة التعليمية شيعهنَّ

 متكةنَّ  -  التجمةوبدون أي مهارات يف -باإلضافة اىل أن الطالبات   عن مستوي تعلمهنَّ
من التقصيل باسةتخدام مواقةع جوجةل واعةداد مواقةع منفصةلة ختصةص ملشةروعات         

اجملموعة. 
تفاعل الطالبات مع الطريقة املقرتحة:

 َنطريقة التعل  املقرتحةة قةد قةدمْ    َنالحوت الباحثة أن الطالبات الالتي استخدْم
 فاهي  تصمي  املنتا الا ما قةورنَّ مزيًدا من األسئلة حول م َنتيذية راجعة اضافية ووجْه

 تلل البيئة املقرتحة َنالطريقة املقرتحة. كما أن الطالبات الالتي استخدْم َنمبن مل يستخدْم
نقاشات وأفكار يف كل أنشطة التعل  وأثناء احملاضرات الدراسية أفلةل قةن مل    نَّكانت  

ت جوجةل ميكةن أن حيسةن مةن     بها. كما أن أستالة املقرر رأت أن استخدام ملفةا  ْرَنمير
تفاعل الطالبات خالل كل نشةاط تعليمةي. وتشةري الباحثةة اىل أن اسةتخدام مسةتندات       
جوجل مس   ا بقياس مستويات الطالبات بكفةاءة وفاعليةة خاصةة بالنسةبة للطالبةات      
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كما أن الباحثة الحوت من خالل نشر مالحوات الطالبات عةت ملفةات     األكثر انطواًء
 . ا بتقدي  مقرتحات التعل  واملالحوات  نَّجوجل مس   

قادرات على التعبري عةن   كنَّ أنهنَّ أما من وجهة نور الطالبات  فقد رأت أغلبهنَّ
سةتمارات جوجةل لدراسةة    االباحثةة   تالشخصية بطريقة أفلل عندما استخدم نَّحرائه

ملفات جوجل كانت  أن َنباإلضافة اىل أن عدًدا من الطالبات وجْد  مستوياته  التعليمية
  وللةل ألنهةا تلةمن مراجعةات     وسيلة مفيدة إلدارة أعما   اجلماعيةة مةع ةمةيالتهنَّ   

متزامنة وتصويبات يقوم بها العديةد مةن الطالبةات. باإلضةافة اىل أن أكثةر مةن نصةف        
اىل أن استخدام مواقع جوجل ميكن أن يدع  التفاعل مع الةزميالت قةا    َنالطالبات أشْر

سني انتاجية املشاريع. وأكدت الطالبات على أن الطريقة املقرتحة للدارسة يساعد على حت
  خاصة خارج القاعة الدراسةية ألن  التفاعل والتعاون فيما بينهنَّ ميكنها أن تسهل عليهنَّ

الدراسة بالطريقة املقرتحة تشتمل على طرق مفيدة للنشةر واملشةاركة والعمةل اجلمةاعي     
صال بشكل يومي. بالبقاء على ات مسقت  نَّ

من ناحية توظيف التقنية يف التعلي  بشكل فعال: 
يقوم النوام التعليمي من خالل التقنية مبتابعة ختات ومشاركات الطالبات عندما 

الباحثة أن أكثر الطالبات  توقد الحو  تطبيقات الشبكة الع تدع  بيئة التعل  َنيستخدْم
أن التطبيقةات    وتشري الباحثة اىل  ب داخل القاعةاستخدام تطبيقات الوي َنميكن أن يقبل 

ميكن استخدامها من أجهزة لات أنومة خمتلفة مثل احلواسب الشخصية وا واتف الذكية 
واحلواسب اللوحية  لذلل ميكنه أن يدير القاعة الدراسةية يف أي وقةت وأي مكةان مةن     

ملفةات   َنات اسةتخدم أن العديد من الطالب خالل شبكة اإلنرتنت. كما الحوت الباحثة
وهةذا يعةين كفةاءة      على فةيس بةوك بعةد اليةوم املدرسةي      نَّجوجل يف حترير مالحواته

الطالبةات باسةتخدامها بطريقةة فعالةة      يةة وموثوقيةة تطبيقةات الويةب الةع تسةم  ليالب     
بعد الدرس. نَّومذكراته نَّعلى مراجعة حماضراته نَّوتشيعه

ملفا بالنسبةوقد أشارت أغلب الطالبات اىل أن االستخدام سهلة ت جوجل كانت
برناما معاجلةة الكلمةات الشةهرينَّ استخدام تشبه واجهة فيها االستخدام ألن واجهة

Microsoft Wordملفات جوجل كانت مفيةدة ملراجعةة أنشةطة كما رأت الطالبات أن
متاحةة يف أي مكةالتعل  ومل يكنَّ ان أو أيحباجة اىل اربوف مةن فقةدان امللفةات ألنهةا

بإمكانهنَّ جوجةلوقت. وبسبب هذه املميزات  وجدت الطالبات أنه ملفةات اسةتخدام
احملاضرات كمةا أن العديةد مةنكأداة للتسييل املالحوات املفيدة لدورات أخري أثناء

اجملموعةات واجنةاةَنالطالبات أكْد جوجل كانةت أداة مفيةدة يف ادارة أنشةطة مواقع أن
اجملموعات. مشروعات

خالصة النتائج:

داخةل بيئةة الةتعل يةدع تطبيقةات الويةب أن اسةتخدام هذه الدراسة افرتضت
القاعات الدراسية  كما تدع  أنشطة التعل  الع متكن املتعلمني واملعلمني وأعلةاء هيئةة

يومًي بنياحالتدريس من استخدامها نوةام ادارةألن التكامل؛ا تطبيقات الشبكة مةع بني
متكاملةةLMSالتعل  علةى خةدمات تعليميةة على احلصول املعلمني واملتعلمني يساعد

تطبيقات الويب لدع  التعلي  والتعل . ويعتت حتسني دوافع التعل  عنةد استخدام وعلى
مهمً ة أمًرا احملاضرات الدراسية وبعدها ا لتقسةني التعلةي  والةتعل  داخةلالطالبات أثناء

به هذه الدراسة هو دعة  بيئةة الةتعل  يف الفصةولالقاعات الدراسية. وأه  ما ساهمت
علةىبتطبيقات الشبكة املعروفة تسةهل وقد قدمت بيئةة الةتعل  املقرتحةة أدوات تعلة 

حخر كان ا ةدف مةن هةذا البقةث أن حيسةن دوافةعالطالبة التعل  واملشاركة أو مبعنى
خالل حتسني بيئةةوللالتعل  واملشاركة عند الطالبة أثناء وبعد احلصص الدراسية ل من

جناًحا نتيية تطبيقات الشبكة الشهرية. وقد أصب  التعلي  أكثر استخدام خالل التعل  من
بعة  الدراسةات منهةاالستخدام دع  الدوافع واملشاركة وجاءت النتةائا متفقةة مةع

)أمحد البطاينة (2013دراسة )حممد حيدر والعديةد مةن الدراسةات(2010ودراسة
 ,Wang) (Thompson,2007)(Alexander, 2006( )Hughes, 2009)ة مثةلاألجنبية

Woo, Quek, Yang, & Liu. 2012) (Kinshuk, & Huang, 2010)2012)Lin, 
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ت جوجل كانت سهلة االستخدام بالنسبة وقد أشارت أغلب الطالبات اىل أن ملفا
ألن واجهة االستخدام فيها تشبه واجهة استخدام برناما معاجلةة الكلمةات الشةهري     نَّ 

Microsoft Word      كما رأت الطالبات أن ملفات جوجل كانت مفيةدة ملراجعةة أنشةطة
ان أو أي حباجة اىل اربوف مةن فقةدان امللفةات ألنهةا متاحةة يف أي مكة       التعل  ومل يكنَّ

اسةتخدام ملفةات جوجةل     وقت. وبسبب هذه املميزات  وجدت الطالبات أنه بإمكانهنَّ
كمةا أن العديةد مةن      كأداة للتسييل املالحوات املفيدة لدورات أخري أثناء احملاضرات

أن مواقع جوجل كانةت أداة مفيةدة يف ادارة أنشةطة اجملموعةات واجنةاة       َنالطالبات أكْد
  مشروعات اجملموعات.

خالصة النتائج:

افرتضت هذه الدراسة أن اسةتخدام تطبيقةات الويةب يةدع  بيئةة الةتعل  داخةل        
القاعات الدراسية  كما تدع  أنشطة التعل  الع متكن املتعلمني واملعلمني وأعلةاء هيئةة   

بني تطبيقات الشبكة مةع نوةام ادارة    ألن التكامل ؛ا بنياحالتدريس من استخدامها يوميً 
يساعد املعلمني واملتعلمني على احلصول علةى خةدمات تعليميةة متكاملةة      LMSالتعل  

وعلى استخدام تطبيقات الويب لدع  التعلي  والتعل . ويعتت حتسني دوافع التعل  عنةد  
ا لتقسةني التعلةي  والةتعل  داخةل     الطالبات أثناء احملاضرات الدراسية وبعدها أمًرا مهمً ة 

به هذه الدراسة هو دعة  بيئةة الةتعل  يف الفصةول      القاعات الدراسية. وأه  ما ساهمت
وقد قدمت بيئةة الةتعل  املقرتحةة أدوات تعلة  تسةهل علةى         بتطبيقات الشبكة املعروفة

أو مبعنى حخر كان ا ةدف مةن هةذا البقةث أن حيسةن دوافةع         الطالبة التعل  واملشاركة
ل من خالل حتسني بيئةة  ولل  التعل  واملشاركة عند الطالبة أثناء وبعد احلصص الدراسية

التعل  من خالل استخدام تطبيقات الشبكة الشهرية. وقد أصب  التعلي  أكثر جناًحا نتيية 
وجاءت النتةائا متفقةة مةع بعة  الدراسةات منهةا         الستخدام دع  الدوافع واملشاركة

والعديةد مةن الدراسةات      (2010ودراسة )أمحد البطاينة   (2013دراسة )حممد حيدر 
 ,Wang) (Thompson,2007)(Alexander, 2006( )Hughes, 2009)ة مثةل  األجنبية 

Woo, Quek, Yang, & Liu. 2012) (Kinshuk, & Huang, 2010) 2012)  Lin, 



اأثر ا�ستخدام تطبيقات �سبكة )الويب( ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 379المجلد )12(  العـدد )1(  341

Tan.) وأخةرًيا  .وتتل  أهمية نتائا هذه الدراسة يف حتقيق التفاعل بني املعل  واملتعلمني 
 عت شبكة الويب لتقيةي  األداء بعةد الةتعل     ميكن للرتبويني أن يستخدموا البيئة التعليمية

 ملعرفة ما حصله املتعل  من معارف مت تقدميها له أثناء الدراسة. 

توصيات الدراسة:

نتائا الدراسة احلالية مت اقرتاح التوصيات التالية: ضوء يف
لتققيقاستخدام الطريقة املقرتحة يف هذه الدراسة-1 لتدريس مناها تعليمية كثرية

.تعليمية متعددةأهداف
بدوافع وميول املتعلمني-2 االهتمام ختاتئراحواستطالعأهمية حتسني أجل ه  من

.التعلي  والتعل
تقيي  ملستوي الطالبة وحتديةداستخدام البيئة التعليميةأهمية-3 أثناء التدريس يف اجراء

.قلايا التعل  املهمة

مقرتحات الدراسة:

نتائا الدراسة احلالية ضوء تتطلب مزيًديف بع  املوضوعات الع مةنامت اقرتاح
الدراسة املستقبلية كما يلي:

تطبيقات الويب الشهرية الةع اسةتخدمت يف هةذه-1 باستخدام مقرتحات حبثية تصمي 
نوام مثل الدراسة لتتكامل مع غريها من أدوات التعل  األخري أو األنومة األخري

. LMSادارة التعل 
مةعتشيععمل أحبا مستقبلية-2 الشبكة املناسبة تطبيقات من املزيد نةاظ  ادارةاستخدام

مواد أخري وأغراو تعليمية خمتلفة.LMSالتعل  تدريس وتستخدمها يف
باستخدام التقنيةةا-3 على حتليل جهود املتعلمني للتعل  جراء دراسات املستقبلية تعمل

باوتلع حلول باستخدام واجهات تدع  هذا اال اه راجمية مألوفة.مناسبة
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توصيات الدراسة:

يف ضوء نتائا الدراسة احلالية مت اقرتاح التوصيات التالية:
لتدريس مناها تعليمية كثرية لتققيقاستخدام الطريقة املقرتحة يف هذه الدراسة  -1

.تعليمية متعددة أهداف
ه  من أجل حتسني ختاتئراحواستطالع أهمية االهتمام بدوافع وميول املتعلمني  -2

والتعل . التعلي 
أثناء التدريس يف اجراء تقيي  ملستوي الطالبة وحتديةد استخدام البيئة التعليميةأهمية  -3

.قلايا التعل  املهمة

مقرتحات الدراسة:

مةن امت اقرتاح بع  املوضوعات الع تتطلب مزيًديف ضوء نتائا الدراسة احلالية 
الدراسة املستقبلية كما يلي:

تصمي  مقرتحات حبثية باستخدام تطبيقات الويب الشهرية الةع اسةتخدمت يف هةذه -1
الدراسة لتتكامل مع غريها من أدوات التعل  األخري أو األنومة األخري مثل نوام 

 . LMSادارة التعل  
نةاظ  ادارة استخدام املزيد من تطبيقات الشبكة املناسبة مةع تشيع  عمل أحبا  مستقبلية -2

وتستخدمها يف تدريس مواد أخري وأغراو تعليمية خمتلفة. LMSالتعل  
جراء دراسات املستقبلية تعمل على حتليل جهود املتعلمني للتعل  باستخدام التقنيةةا -3

راجمية مألوفة. مناسبة تدع  هذا اال اه باستخدام واجهات ب اوتلع حلول 
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نرتنت على مهارات الكتابة ملتعلمي اللية االجنليزية كليةة(: أثر استخدام اإل2010البطاينة  امحد ) -1
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52الرياو مكتبة فهد الوطنية  ص

مفهوم تطبيقةات الويةب ومةا هةو اطةار تصةمي  تطبيقةات الويةبمقال " (:2013الشابي  عامر ) -5
Django "  بواسطة املوقعhttp://www.isecur1ty.org 

شاهني  شريف كامل: أثر انتشار استخدام شبكة اإلنرتنت على استخدام املكتبة اجلامعيةة: دراسةة -6
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حلوان. البقث العلمي يف العلوم االجتماعية  جامعةنرتنت على أثر اإل (:2013) على  محدان حممد -8
لكرتونيةة: تصةميمها  انتاجهةا  نشةرها  تطبيقهةا(: املقررات اإل2009اليريب  ةاهر امساعيل ) -9

تقوميها: القاهرة  عامل الكتب.
دار الفكر –(: مدخل اىل التكنولوجيا التعل   عمان 1992حممد  عبد احلافظ ) -10
(: قياس فاعلية التعلي  االلكرتوني باستخدام املواد العلميةة األكادمييةة2013حممد  حيدر حسن) -11

 - .(Nouri-net)نرتنت: دراسة وصفية حتليلية يف اجلامعة املستنصرية وفةق نوةام   إلاملتاحة على ا

Cybrarians Journal.-  (2013)يونيو  31ع
" علة  التقنيةةWeb Application VS Desktop Application (: مقةال " 2009حسان )ا -12
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مالحق الدراسة

الطالبات. على املطروح اإلجابات املفتوح االستقصاء منولج الدراسة: ملقق
حيث:- من املعلومات استخدام شبكة يف معرفتل وكفاءتل ما مدي

التيد اإللكرتوني .E-mailارسال واستقبال
الويب خالل من املعلومات عن .webالبقث
مو قع الكرتوني.انشاء وتطوير

الويب- املقرر عت دراسة يف الكاف الستخدام االنرتنت التدريب احلصول على ؟هل مت
ارباصة بالدراسة؟- التطبيقات معلومات كافية الستخدام توفر ما مدي
الدراسية- القاعة التكنولوجية داخل الوسائل فنية مالئمة تسهل استخدام تواجد مساعدة ؟ما مدي
املعلومات ال- املعلومةات الةع ميكةنهل تفةوق الويةب يف الدراسة عةت احلصول عليها ع مت

التقليدية؟ بطرق التعلي احلصول عليها
املواد- حول أرسال واستالم قوقلما رأيل الويب باستخدام تطبيقات املتكاملة؟التعليمية عت
ا- املادة لوظائف ومشاريع املراسالت االلكرتونية بع  حول أجراء مقارنةةما شعورك لعلمية

املواد االخري؟ مع
اسةتخدام- بينهةا وبةني واجهةة اثناء الدراسة وما وجهة الشبة كيف كانت واجهة االستخدام

الكلمات الشهري معاجلة ؟Microsoft Wordبرناما
املطروحةة- حةول النقةاط املةادة املقةرر اسةتالة بني الطالبة وبني مستمر تنسيق هلل كان هناك

الو يب؟للدراسة عت
الدراسية؟ القاعة داخل الويب تطبيقات الستخدامه الطالبات ميول ماهي

يف حتقيةق مزايةا اضةافية- الويب تطبيقات القاعة عت استخدام طريقة الدراسة داخل ما مدي
؟ يف التعلي التقليدي االسلو مع مقارنة

بشكل سلس وواض ؟- املادة العلمية فه يف كثريا االسلو هذا هل ساعد
تكنولوجيةا- استخدام يف مهاراتل الويب يف الدراسة عت املقرتحة الطريقة هذه ما مدي حتقيق

املعلومات؟
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مالحق الدراسة

ملقق الدراسة: منولج االستقصاء املفتوح اإلجابات املطروح على الطالبات.
ما مدي معرفتل وكفاءتل يف استخدام شبكة املعلومات من حيث: -

 ارسال واستقبال التيد اإللكرتوني E-mail.
 البقث عن املعلومات من خالل الويب  web.
 قع الكرتوني.انشاء وتطوير مو 

 ؟هل مت احلصول على التدريب الكاف الستخدام االنرتنت يف دراسة املقرر عت الويب -
  ما مدي توفر معلومات كافية الستخدام التطبيقات ارباصة بالدراسة؟ -
 ؟ما مدي تواجد مساعدة فنية مالئمة تسهل استخدام الوسائل التكنولوجية داخل القاعة الدراسية -
ع مت احلصول عليها يف الدراسة عةت الويةب تفةوق املعلومةات الةع ميكةن       هل املعلومات ال -

 احلصول عليها بطرق التعلي  التقليدية؟
 املتكاملة؟ التعليمية عت الويب باستخدام تطبيقات قوقلما رأيل حول أرسال واستالم املواد  -
لعلمية مقارنةة  ما شعورك حول أجراء بع  املراسالت االلكرتونية لوظائف ومشاريع املادة ا -

 مع املواد االخري؟  
كيف كانت واجهة االستخدام اثناء الدراسة وما وجهة الشبة بينهةا وبةني واجهةة اسةتخدام      -

 ؟  Microsoft Wordبرناما معاجلة الكلمات الشهري 
هلل كان هناك تنسيق مستمر بني الطالبة وبني اسةتالة املقةرر املةادة حةول النقةاط املطروحةة        -

 يب؟للدراسة عت الو

 ماهي ميول الطالبات الستخدامه  تطبيقات الويب داخل القاعة الدراسية؟
ما مدي استخدام طريقة الدراسة داخل القاعة عت تطبيقات الويب يف حتقيةق مزايةا اضةافية     -

 مقارنة مع االسلو  التقليدي يف التعلي ؟
  هل ساعد هذا االسلو  كثريا  يف فه  املادة العلمية بشكل سلس وواض ؟ -
ما مدي حتقيق هذه الطريقة املقرتحة يف الدراسة عت الويب مهاراتل يف استخدام تكنولوجيةا   -

 املعلومات؟
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هل ةودت الطريقة املقرتحة لعرو ودراسة هذا املقرر عت الويةب داخةل القاعةة الدراسةية      -
  بتدريب ومهارات معينة؟

 ل للعمل امليداني؟هل ترين ان استخدام طريقة الدراسة داخل القاعة عت الويب يؤهل -
ا رأيل يف بأفللية طريقة التعبري عن اآلراء الشخصية عند استخدم استمارات جوجل؟م -
 هل كان استخدام تطبيقات الويب كان سهال؟ -
 ما رأيل يف سهولة التواصل مع أستالة املقرر؟ -
 هل لديل الرغبة يف أخذ مواد علمية بنفس االسلو  املستخدم؟ -

 لبات:حول املقابلة مع الطا** 
ما رأيل حول الدراسة عت تطبيقات الويب باستخدام التصمي  املقرتح من حيث: 

 التدريس 
أنشطة التعل  الع تستخدمني تطبيقات الويب فيها. -
 استخدام التكنولوجيا يف هذا املقرر يوفر فرصا  تعليمية عادلة ومتساوية لكل الطالبات   -
لطالبات بكفاءة وفاعلية خاصةة بالنسةبة   استخدام مستندات جوجل مس  بقياس مستويات ا -

 للطالبات األكثر انطواء.
ملفات جوجل مفيدة ملراجعة أنشطة التعل  ومل يكن حباجةة اىل اربةوف مةن فقةدان امللفةات       -

 ألنها متاحة يف أي مكان أو أي وقت
 استخدام التكنولوجيا يف هذا املقرر طور مهارات التفكري الذاتي للطالبة. -
 سلو  حسن وطور املستوي العلمي.استخدام هذا اال -
 بشكل عام شعورك نتيية دراسة هذه املادة عت الويب. -

التفاعل 
 تعدد األفكار حول أنشطة التعل  وكثرة النقاش حو ا. -
الطريقة املقرتحة للدراسة ميكنها أن تسهل التفاعل والتعاون مةا بةني الطالبةات خاصةة بعةد       -

 احملاضرات الدراسية.

القاعة.اقبال الطالبة عل- الويب داخل تطبيقات استخدام ى
مكان.- يف أي وقت وأي بسهولة يف مراجعة الطالبات مللفاته ومشروعاته التطبيقات فائدة

التكنولوجيا ناحية من
الويب- تطبيقات املطروح عت دراسته للمادة عند تواجهها الطالبة املشاكل واملعوقات الع
تواجه الطالبة- متكررة اجلامعة.هناك صعوبة من داخل الويب الدخول ملوقع عند
مالئمة الستخدام االنرتنت.- اجلامعة غري يف املتوفرة احلاسوبية االجهزة
مالئمة.- اجلامعة غري سرعة االتصال باألنرتنت داخل
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 ى استخدام تطبيقات الويب داخل القاعة.اقبال الطالبة عل -
فائدة التطبيقات يف مراجعة الطالبات مللفاته  ومشروعاته  بسهولة يف أي وقت وأي مكان. -

 من ناحية التكنولوجيا 
 املشاكل واملعوقات الع تواجهها الطالبة عند دراسته للمادة املطروح عت تطبيقات الويب -
عند الدخول ملوقع الويب من داخل اجلامعة. هناك صعوبة متكررة تواجه الطالبة -
 االجهزة احلاسوبية املتوفرة يف اجلامعة غري مالئمة الستخدام االنرتنت. -
  سرعة االتصال باألنرتنت داخل اجلامعة غري مالئمة. -


