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والتعليمية لطالب قسم علوم احلاسوب جبامعة بيشة واقع االستخدامات الشخصية 

  2.0الويب  ألدوات

 
(1)عبد الرازق عوض السيد إدريس سليمان

 

 
لدى طالب  قمال   2.0الويب  ألدوات والتعليمي الشخصيهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع االستخدام : ملخصال

. ولتسقيالالأ دهالالداف الدراسالالة يالال  يصالالمي  التسليلالالي الوصالال يعلالالوم الساسالالب عةامعالالة عيشالالة. واسالالتخدمت الدراسالالة المالال    

(، يكونالت عي الة الدراسالة والتعليمي الشخصي( عبارة موزعة على مسورين هما: )االستخدام 40استبانة يكونت من )

%( اختيالروا عالرريقالالة العشالالوالية البمالاليرة. ودا الرت نتالالال  الدراسالالة دن در الالة 31( طالالالب ويمولالالون نمالالبة )69مالن )

%، 54كانالالت فالالي الممالالتوى المتوسالالف والبالالعي  ع مالالبة  2.0الويالالب  ألدوات والتعليمالالي خصالاليالشاسالالتخدام الرالالب  

. كما اا رت ال تال  دن معظال  الرالب  يمالتخدمون دداة الوايمالب علالى ممالتوى 2.34و 2.71%، وعمتوسف قدرة47

ضالرورة . ودوصت الدراسة عتوصاليات عالدم م  الا التوالي% على 88.5%، 99ع مبة  والتعليمي الشخصياالستخدام 

وزيادة التوعيالة  والشخصيةكي ية االست ادة من هذم األدوات في العملية التعليمة  فياقامة ورش علمية ودعساث علمية 

 للرب . 2.0الويب  من قبل هيئة التدريس عأهمية ددوات

 

 .التعليمياالستخدام الشخصي، االستخدام  ، الشبكات اال تماعية،2.0الويب  ددوات :الكلمات المفتاحية

 

 

The Situation of the Personal and Instructional uses for the Web 2.0 

Tools for the Students of Department of Computer Science University 

of Bisha 

 

Abdelrazig A.E.Suliman 

 
Abstract: This study aimed at the cognizance of real personal and educational use of 

WEB 2.0 tools, for the students of computer science department, at Bisha University. 

To achieve the objectives of the study, a questionnaire of 40 different statements was 

designed, covering two axis (the personal use and the educational one).The results of 

the study showed that, the student use degree of WEB 2.0 tools in the personal and 

educational fields was ranging between 54% - 47% (moderate and weak). The results 

also showed that, most of the students (88.5% - 99%) use whatsApp, personally and 

educationally in respective manner. The study proposed some recommendations to 

increase the awareness among the staff about the importance of WEB 2.0 tools to the 

students. This has to be done by organizing scientific workshops and carrying research 

in the procedures of how to make benefits from these tools. 

 

Keywords: Web 2.0 tools, social networking, personal use, learning to use. 
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 :Introduction المقدمة
مذهبً في مةال يق ية المعلومات، األمالر الالذت يريالب عليالك الكويالر لقد حققت الوورة المعلومايية يقدماً 

مالالالن التسالالالديات علالالالى ال ظالالالام التعليمالالالي، والالالالذت انعكالالالس عالالالدورم علالالالى إحالالالداث العديالالالد مالالالن الت يالالالرات 

والترورات في العملية التعليمية، والبسث عن آفاق  ديالدة لعمليالة التعلالي  والالتعل  مالن خالبل يوايال  

 . [1]استومارها في العملية التعليمية و2.0الويب  العديد من ددوات

في التعلالي  وساليلة فعالالة ومرنالة لخلالأ عيئالة  والشبكات اال تماعية 2.0الويب  ودصبح استخدام ددوات

يعل  يعاونية، يةريبية، قالمالة علالى حالل المشالاكل ويسقيالأ األهالداف ويشالةيع الرالب  علالى التعالاون، 

ممارسالالاً مسترفالالاً ألدوات التق يالالة وااليصالالال،  خاصالالة ودن الةيالالل السالالالي الالالذت نقالالوم عتعليمالالك دصالالبح

وعالتالالالي يسالالت  ذلالالا علي الالا يرالالوير األسالالاليب واألدوات التالالي نمالالتخدم ا ل سقالالأ يوافالالأ واسالالت ادة مالالن 

 األدوات التق ية والتي دصبست عأيدت الرلبة.

ظالام دنظمالة التعلالي  )ن دحالدثالبالو  علالى التعلالي  عةامعالة عيشالة، نةالد دن الةامعالة يمالتخدم  وإذا دلقي الا

والشالالبكات اال تماعيالالة، لالالالذلا  الالا ت هالالالذم  2.0 ويتميالالالد عدعمالالك ألدوات الويالالالب [2]الالالببب عالالورد( 

والشالالبكات اال تماعيالالة فالالي  2.0الويالالب  الدراسالالة لمعرفالالة واقالالع اسالالتخدام طالالب   امعالالة عيشالالة ألدوات

 [.10[، ]4االستخدامات الشخصية والتعليمية ]

 

 :الدراسة مشكلة
عكلية العلوم واآلدا  عةامعة عبشة ال  اآلليدن طب  قم  الساسب  فييتلخص مشكلة الدراسة 

- شخصيعملية التعل  ) فيوشبكاي ا اال تماعية عصورة ي يد  2.0يمتخدمون ددوات الويب 

 :التاليهذم الدراسة عن المؤال  د اعتوقد (، يعليمي

 الشخصية والتعليميةمات االستخدا في والشبكات اال تماعية 2.0الويب  واقع استخدام ددوات ما هو

 . عةامعة عيشة علوم الساسو  عكلية العلوم واآلدا لرب  قم  

 

 أسئلة الدراسة:
 الشخصية االستخداماتفي  والشبكات اال تماعية 2.0الويب  واقع استخدام ددوات ما هو -1

 . عةامعة عيشة علوم الساسو  ونظ  المعلومات عكلية العلوم واآلدا لرب  قم  

لرب   لتعليميةاالستخدامات افي  والشبكات اال تماعية 2.0الويب  واقع استخدام ددوات ما هو -2

 . عةامعة عيشة علوم الساسو  ونظ  المعلومات عكلية العلوم واآلدا قم  

 الدراسة:  أهداف
   :ي دف هذم الدراسة إلى ما يلي

في  ةاال تماعيشبكات الو 2.0الويب  فعالية استخدام ويواي  ددواتال عرف على  -1

 لرب  العي ة.ستخدامات الشخصية والتعليمية اال

في  2.0 الرب  لم ارات ويواي  استخدام ددوات الويب إيقانالتعرف على ممتوى  -2

 لرب  العي ة.ستخدامات الشخصية والتعليمية اال

 :الدراسة أهمية
 :التالية ال قاط من دهميت ا السالية الدراسة يكتمب

ستخدامات االفي عية شبكات اال تماوال 2.0 يواي  استخدام ددوات الويبيملف البو  على  -1

 لرب  قم  الساسب.الشخصية والتعليمية 
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الت اعل  إلى الرب  يو يك دهمية إلى والتعل  التعلي  مةالي في المختصين نظر الدراسة يل ت -2

 .دراست   مةال في عال  ع علي   يعود مما 2.0مع يق يات الويب 

طب  قم  علوم الساسب عةامعة عيشة  الدراسة األولى التي ي اولت واقع استخداميعتبر هذم  -3

 في حياي   الشخصية والتعليمية. وشبكات التواصل اال تماعي 2.0الويب  دواتأل

قم  طلبة  فاعليةععد االنت ا  م  ا ي يد في يدويد إدارة الةامعة عت ذية را عة حول ضرورة  -4

 التعل  االلكتروني عالةامعة امفي نظ 2.0الويب عة عيشة في استخدام ددوات ةامعلوم الساسب ع

Blackboard وفي استخداماي   الشخصية. 

 حدود الدراسة:
  :يتمول حدود الدراسة عالسدود التالية

 االستخداماتفي عية شبكات اال تماوال 2.0الويب قتصر الدراسة السالية على استخدام ددوات ي -1

 العي ة.لرب   الشخصية

االستخدامات في عية شبكات اال تماوال 2.0الويب الدراسة السالية على استخدام ددوات  قتصري -2

 العي ة.لرب   (.Lms Blackboards) لتعليميةا

 عكلية العلوم واآلدا  على عي ة من لرب  قم  الساسب طبقت هذم الدراسة العام الدراسي -3

-2014)م، 1437-1436عةامعة عيشة الممةلين للدراسة لل صل الدراسي األول للعام 

 م(.2015

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
   :يت اول الباحث اإلطار ال ظرت والدراسات الماعقة ل ذم الدراسة على ال سو التالي

 

 :2.0الويب 
ددى إلالى مبالاع ة  الالذت األمالر ك يالرةوا الور يق يالات  2.0ن االن ةار المعرفي عترور  يل الويالب إ

، حيث دصبح لدامالا علي الا دن يعيالد ال ظالر فالي الوسالالل والتق يالات التالي التعليمةممئوليات المؤسمات 

. لكترونالييت  يواي  ا لتسمين المردود التعليمي ورفع ك ا يك وا ور يممية الةيالل الوالاني للتعلالي  اإل

ويعبالر ممالالمى الةيالالل الوالاني مالالن التعلالالي  اإللكترونالي عالالن حقبالالة  ديالدة مالالن ددوات التعلالالي  اإللكترونالالي 

 .[11] [3]2.0مب ية على التك ولو يا الممتخدمة في الةيل الواني من الويب 

 

 :للتعليم 2.0أدوات الويب 
يعديالالد الم الالارات األساسالالية )االيصالالاالت،  فالاليإلشالالراب الرالالب   2.0الويالالب ددوات  يمكالالن اسالالتخدام

 [.5والتعاون، واإلعداع، وسالل اإلعبم، والك ا ة التك ولو ية، والوعي العالمي ]

 .[14] ،[15] (1 دول ) فيموضسة  هي قام الباحث عأ را  الدراسة علي ا

  



 

 2016 (22) 7، مةلة األكاديمية األمريكية العرعية للعلوم والتك ولو يا -أماراباك 68

 

 

 (1 دول )

 االستخدامات الشخصية والتعليمية. في 2.0ددوات الويب اه  يوضح 

 

 الدراسات السابقة:
 الدراسة الساليـة:في هذا الةد  يت اول الباحث ده  الدراسات ذات الصلة عمةال 

( دراسالالة ي الالدف إلالالى قيالالام اسالالتخدام طالالب  وطالبالالات قمالال  علالال  المعلومالالات 2013ا الالرت معتالالوق )

( ولتسقيالأ 1434-1433عةامعة دم القرى لموقالع التواصالل اال تمالاعي، ويال  يربيالأ الدراسالة للعالام )

%( 94الكترونيالالة ويوصالاللت نتيةالالة الدراسالالة إلالالى جالبيالالة المةتمالالع ) اسالالتبانةهالالدف الدراسالالة اسالالتخدم 

يمالالتخدم مواقالالع التواصالالل اال تمالالاعي وان رلوالالي الدراسالالة يمالالتخدمون مواقالالع مختل الالة مالالن الشالالبكات 

اال تماعية وعاألخص موقع اليوييو ، ويوصاللت الدراسالة ديبالا إلالى دن ال وايال  الذكيالة  الا ت فالي 

 .[6]موقع التواصل اال تماعي المريبة األولى كأحد ددوات استخدام 

( من الرب  المعوديين المبتعوين 105( دراسة عن استخدامات عدد )2012وكما د رت السرعى )

في يسصيل   الدراسي، ويوصل الباحث إلى دن نمبة  لألنترنتعأمريكا  West Virginiaعةامعة 

  عسا ت   إلى التدريب لتروير استخدام االنترنت عالية عين مةتمع الدراسة، ومع ذلا دفادت ال تال

م اراي  ، ودوصلت الدراسة عان يتلقى الرب  المبتعوين دورات يدريبية في استخدام االنترنت قبل 

عداية ععواي   الدراسية، مع ضرورة ي عيل استخدام االنترنت في مراحل التعلي  العام والتعلي  

الملسقات الوقافية عدور اكبر في إقامة الدورات العالي، ودوصت الدراسة عأن يقوم األندية المعودية و

 .[7]التدريبية

( مالن طالب  وطالبالات كليالة 306م( دراسة ي الدف إلالى معرفالة يو  الك عالدد)2011وقام عصام عبيد)

والمعلومالالالات عةامعالالة اإلمالالالام مسمالالالد عالالن سالالالعود اإلسالالالبمية نسالالو اسالالالتخدام الشالالالبكات  اآللالالاليالساسالالب 

مبة استخدام  ، وده  الشبكات في ردي  ، ومن دهال  ال تالال  اال تماعية، ومعرفة مدى إلمام   ع ا ون

التي يوصل إلي ا الباحث: احتل موقع ال يمبوب المركد األول عين عقية المواقع األخالرى، وان جالبيالة 

دفراد العي ة كان استخدام   للشبكات اال تماعية ال يتعدى العبقات اال تماعية، كما كش ت الدراسة 

     .[8]عرعي في مواقع الشبكات اال تماعيةعن ضع  المستوى ال

دراسالالة حالالول واقالالع اسالالتخدام شالالبكة اإلنترنالالت مالالن قبالالل طلبالالة  امعالالة  :(2001فقالالد د الالرى عالالو عالالدة )

( 310الملران قاعوم، وقد يكونت عي ة الدراسة من الرب  الممتةدين عشبكة اإلنترنت وعالدده  )

ـون شالالبكة اإلنترنالالت عمعالالدل سالالاعتين % مالالن الرالالب  يمتخدمالال72طالبالالاً. ويوصالاللت الدراسالالة إلالالى دن 

فالالأكور يومياًلالا وهالالذا يشعالالد مؤشالالًرا علالالى دهميالالة اسالالتخدام شالالبكة اإلنترنالالت مالالن قبالالل طالالب  الةامعالالة. كمالالا 

 .[9]يوصل الباحث إلى دن معظ  الرب  يبسوون عن المواقع ذات العبقة عتخصصاي   الدراسيـة

 

  

 Discussionالم اقشةلوحة 

Board  

 LinkedInلي كلن   .Twitter التدوين المص ر موقع

 Skypeاالسكايبى   .Podcastالبودكاست   Blogs المدونات

 MySpaceماى اسبيس   Slide Shareيشارب الصور  Journalsاليوميات

 YouTube اليوييو   Sharing Map الخرالف يشارب Wikiوعكى 

 Slide Share سبيد شير .Google Calendar) األحداثيشارب  WhatsAppالوايمب 

  Dropbox درو  عوكس RSS  الب األخبار iPad & Appsيربيقات االيباد 

  FLICHRفلكر  Facebookال يمبوب 

http://c4lpt.co.uk/top100tools/skype/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/whatsapp/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/ipad-and-apps/
https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
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 التعليق على الدراسات السابقة:
 2.0 الويب دواتوأل لألنترنتالرب   واقع استخدامع من الدراسات الماعقة المتعلقة نبحظ

دهمية وحيوية الموضوع لدى الباحوين، مما  عل   يت اولون  وانب مختل ة  عيةشبكات اال تماالو

 .سوا  على الممتوى المسلي والعالمي

 الويب ددواتلى يواي  واستخدام عتمليف البو  ع وقد يميد البسث السالي عن الدراسات الماعقة 

لرب   امعة عيشة، لما يعود ل    الشخصية والتعليميةاالستخدامات في  عيةشبكات اال تماالو 2.0

 عال  ع في يعديد ويروير العملية التعليمية ويروير مقدراي   التك ولو ية.

 عاإلضافة لذلا است اد الباحث من الدراسات الماعقة في عدة دمور م  ا:

 ي ظي  اإلطار ال ظرت للدراسة السالية. -1

 اختيار م  ةية البسث واختيار مةتمع الدراسة. -2

 استخدام األساليب اإلحصالية الم اسبة. -3

 التعرف على العديد من الكتب والمةبت والمرا ع التي يخدم هذم الدراسة. -4

 المقارنات العلمية لل تال . -5

 

 :Methodsالطرق المستخدمة في الدراسة 

 الدراسة:منهج 
يمتخدم الدراسة الم    الوص ي التسليلي، حيث يمعى إلى استربع آرا  دفراد عي ة من طلبالة قمال  

والشالالبكات اال تماعيالالة فالالي  2.0الويالالب  علالالوم الساسالالو  عةامعالالة عيشالالة حالالول واقالالع اسالالتخدام ددوات

 االستخدامات، وقد ي  يصمي  دداة االستبيان لةمع المعلومات.

 

 وعينته:الدراسة  مجتمع
يكون مةتمع الدراسة من عي ة من طب  قم  الساسب عكلية العلوم واآلدا  عةامعة عيشة الممةلين 

( طالالالالب عالقمالالال  221( طالالالالب، مالالالن )69م وعالالالدده  )2014/2015لل صالالالل الدراسالالالي األول للعالالالام 

 %( من مةتمع الدراسة.31ويشكلون نمبة )

 

 أداة الدراسة وصدقها:
صالالمم ا ألجالالراد الدراسالالـة معتمالالدًا علالالى مالالا  الالا  فالالي ددعيالالات الدراسالالـة،  اسالالتبانةقالالام الباحالالث عب الالا  

( من دعبا  هيئة 5وللتسقأ من صدق األداة قام الباحث عتوزيع االستبانة في صي ت ا األولية على )

التدريس عالقم . وذلا للتعرف على مالدى م اسالبة األداة ألجالراد الدراسالة، وقالد يبالم ت مسالورين 

والشالبكات اال تماعيالة فالي  2.0الويالب  ي هما: المسور األول اسالتخدام ددواترليمين على ال سو اآلي

فالالالي  اسالالالتخداماي ا( فقالالالرم. والمسالالالور الوالالالاني 20علالالالى ) للرالالالب  واشالالالتملاالسالالالتخدامات الشخصالالالية 

 ( فقرم.20االستخدامات التعليمية للرب ، واشتمل على )

 

 األساليب اإلحصائية:
إل الالرا  العمليالالات اإلحصالالالية لدراسالالة الساليالالة السالالالة  (SPSS)يالال  ي ريالالب البيانالالات عاسالالتخدام عرنالالام  

والتالي شالملت المتوسالالف السمالاعي واالنسالالراف المعيالارت وال مالالب المئويالة والتكالالرارات لتسديالد در الالة 

 األهمية لمساور األداة.

 

  



 

 2016 (22) 7، مةلة األكاديمية األمريكية العرعية للعلوم والتك ولو يا -أماراباك 70

 

 

 : Resultsالنتائج 
 دا ر التسليل اإلحصالي للبيانات ال تال  التالية:

 نتائج محور السؤال األول:
فالي االسالتخدامات الشخصالية لرالب   والشالبكات اال تماعيالة 2.0الويالب  واقالع اسالتخدام ددوات هوما 

قم  الساسب عةامعة عيشة. لإل اعة عن هالذا المالؤال يال  حمالا  المتوسالرات واالنسرافالات المعياريالة 

 (.1( وشكل )2الستةاعات عي ة الدراسة وي  عرد ال تال  في الةدول رق  )

 ( 2 دول )

 المتوسرات السماعية واالنسرافات المعيارية الستةاعات مةتمع الدراسة لمساور المؤال األول. 
شبكات التواصل االجتماعيو 2.0 الويب أدوات في االستخدامات الشخصية لطالب قسم الحاسب بكلية العلوم واآلداب  

 بجامعة بيشة

 نادرا شهريا أسبوعيا يوميا العبارات #
ال 

 متستخد
 االنحراف المتوسط

ترتيب 

 العبارة

مدى 

 االستخدام

  % % % % %     

 كبيرة جدا 1 0.20 4.96 0.0 0.0 0.0 4.3 95.7  واتسب 1

 ضعيفة 11 1.44 2.39 8.7 21.7 13.0 13.0 43.5 الفيسبوك 2

 كبيرة جدا 2 0.77 4.61  73.9 17.4 4.3 4.3 اليوتيوب 3

 كبيرة 3 1.64 3.78 60.9 4.3 4.3 13.0 17.4  المحادثة 4

 متوسطة 9 1.61 2.52 21.7 8.7 13.0 13.0 43.5  المدونات 5

 متوسطة 4 1.54 3.30 34.8 17.4 8.7 21.7 17.4 التدوين المصغر  6

 ضعيفة 12 1.39 2.32 8.7 17.4 8.7 21.7 39.1  االسكايبى 7

 ضعيفة 14 1.27 2.17 4.3 17.4 13.0 21.7 43.5 اليوميات  8

 ضعيفة 13 1.47 2.22 13.0 13.0 4.3 21.7 47.8  األحداثتشارك  9

 ضعيفة 16 1.23 1.87 4.3 8.7 17.4 8.7 60.9 الفلكر  10

 ضعيفة 17 1.26 1.87 4.3 13.0 8.7 13.0 60.9  الو بكى 11

 متوسطة 7 1.76 3.04 0 34.8 17.4 13.0 34.8  المجموعات 12

 ضعيفة 15 1.47 2.09 8.7 17.4 8.7 4.3 60.9  الدروب بوكس 13

 ضعيفة 10 1.50 2.43 8.7 26.1 13.0 4.3 47.8  البودكاست 14

 متوسطة 6 1.72 3.09 34.8 13.0 13.0 4.3 34.8  تشارك الصور 15

 متوسطة 5 1.54 3.13 17.4 43.5 4.3 4.3 30.4  تشارك الخرائط 16

 متوسطة 8 1.60 2.96 21.7 26.1 13.0 4.3 34.8 جالب األخبار  17

 ضعيفة 18 1.43 1.96 8.7 13.0 8.7 4.3 65.2  لوحة المناقشة 18

 ضعيفة 20 1.30 1.70 8.7 4.3 8.7 4.3 73.9  لينكلن  19

 ضعيفة 19 1.36 1.74 8.7 8.7 4.3 4.3 73.9  ماى اسبيس 20

شبكات التواصل و 2.0 الويب معدل علم الستخدامات الشخصية لطالب العينة ألدوات

.االجتماعي  

 متوسطة -- 0.35 2.71

 

 
 (1شكل )

 المتوسرات السماعية الستةاعات مةتمع الدراسة لمساور المؤال األول.

4.96 

2.39 
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2.52 
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2.32 2.17 2.22 
1.87 1.87 

3.04 

2.09 
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3.09 3.13 2.96 
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2.71 

 الوسط الحسابى لالستخدامات الشخصية الفراد العينة
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 نتائج محور السؤال الثاني:

فالي االسالتخدامات التعليميالة  وشالبكات التواصالل اال تمالاعي 2.0الويالب  واقالع اسالتخدام ددوات مالا هالو

عالن هالذا المالؤال يال  حمالا  المتوسالرات واالنسرافالات المعياريالة السالتةاعات  العي ة. لإل اعالةلرب  

 (.2والشكل ) (3عي ة الدراسة وي  عرد ال تال  في الةدول رق  )

 ( 3 دول )

 المتوسرات السماعية واالنسرافات المعيارية الستةاعات مةتمع الدراسة لمساور المؤال الواني.

االجتماعيشبكات التواصل و 2.0 الويب أدوات في االستخدامات التعليمية لطالب قسم الحاسب بكلية العلوم  

 واآلداب بجامعة بيشة 
أسبوع يوميا العبارة #

 يا

 

 شهريا

 
 نادرا

 

ال 

 تستخدم

ترتيب  االنحراف المتوسط

 العبارة

 مدى االستخدام

  % % % % %     

 كبيرة 1 1.25 4.42 0 4.3 8.7 10.1  76.8  واتسب 1

 ضعيفة 11 1.39 2.35 8.7 17.4 14.5 18.8 40.6 الفيسبوك 2

 متوسطة 2 1.73 3.29 0 14.5 17.4 27.5 40.6 اليوتيوب 3

 متوسطة 3 1.75 3.17 8.7 0 23.2 26.1 42.0  المحادثة 4

 متوسطة 7 1.47 2.54 13.0 18.8 13.0 18.8 36.2  المدونات 5

التدوين  6

 المصغر 
37.7 18.8 4.3 13.0 26.1 

 متوسطة 6 1.68 2.71

 ضعيفة 15 1.24 1.87 0  21.7 4.3 13.0 60.9  االسكايبى 7

 ضعيفة 17 0.88 1.62 0  4.3 13.0 23.2 59.4 اليوميات  8

تشارك  9

  األحداث
55.1 17.4 8.7 8.7 10.1 

 ضعيفة 13 1.39 2.01

 ضعيفة 19 1.06 1.57 4.3 4.3 4.3 17.4 69.6 الفلكر  10

 ضعيفة 14 1.39 2.01 8.7 13.0 4.3 18.8 55.1  بكىالو  11

 ضعيفة 10 1.54 2.43 17.4 8.7 17.4 13.0 43.5  المجموعات 12

الدروب  13

  بوكس
60.9 17.4 4.3 13.0 4.3 

 ضعيفة 5 1.25 1.83

 ضعيفة 16 1.34 1.87 4.3 17.4 4.3 8.7 65.2  البودكاست 14

تشارك  15

  الصور
42.0 4.3 13.0 8.7 31.9 

 متوسطة 4 1.76 2.84

تشارك  16

  الخرائط
37.7 14.5 17.4 21.7 8.7 

 ضعيفة 8 1.41 2.49

 ضعيفة 9 1.64 2.49 21.7 8.7 13.0 10.1 46.4 جالب األخبار  17

لوحة  18

  المناقشة
59.4 4.3 13.0 14.5 8.7 

 ضعيفة 12 1.45 2.09

 ضعيفة 18 1.18 1.61 0  8.7 4.3 17.4 69.6  لينكلن  19

 ضعيفة 20 1.18 1.52 0  8.7 4.3 8.7 78.3  ماى اسبيس 20

شبكات و 2.0 الويب معدل علم الستخدامات التعليمية لطالب العينة ألدوات

 0.24 2.34  التواصل االجتماعي

 ضعيفة ----
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 (2شكل )

 المؤال الواني.المتوسرات السماعية واالنسرافات المعيارية الستةاعات مةتمع الدراسة لمساور 

 

 Discussions النتائج:مناقشة 
   :( استةاعات عي ة الدراسة لعبارات هذا المسور حيث كانت على ال سو التالي2يتبح من الةدول )

سالتخدامات الشخصالية لرالب  االفالي  ةشالبكات اال تماعيالالو 2.0الويالب  اسالتخدام ددواتدر الة  -1

 ،يراوحالالت مالالا عالالين االسالالتخدام عدر الالة كبيالالرة عةامعالالة عيشالالة عكليالالة العلالالوم واآلدا  قمالال  الساسالالب

   .وعدر ة ضعي ة لةميع العبارات ،وعدر ة متوسرة

فالالي  ةشالالبكات اال تماعيالالالو 2.0الويالالب  اسالالتخدام ددواتالمتوسالالف العالالام لتسديالالد مالالدى در الالة  -2

 2.0الويالب  ددواتوهذا يع ي دن در ة استخدام  ،(2.71علب ) لرب لستخدامات الشخصية اال

وقالالد  ،عدر الالة متوسالالرة للرالالب  سالالتخدامات الشخصالاليةاالفالالي  اال تمالالاعيوشالالبكات التواصالالل 

 ،وعدر الة متوسالرة ،يوزعت عبارات المسور عين االستخدام عدر ة كبيرة  الدا وعدر الة كبيالرة

 عدر ة ضعي ة.

عي مالا  الا ت  ،(4.96وقالد علالب متوسالر ا ) ،)الوايمب( كأعلى يرييالب :( وهي1و ا ت العبارة رق  )

  .(1.70( كأقل يرييب وعلب متوسر ا )[LinkedIn )لي كلن :( وهي19العبارة رق  )

متوسرة من خبل اإل اعة عالن هالذا  هيفي ضو  ال تال  المتعلقة ع ذا المسور التي ي  التوصل الي ا 

اسالالالتخدام عكليالالالة العلالالالوم واآلدا  يالالالرون دن در الالالة  طالالالب  قمالالال  الساسالالالبالمالالالؤال يمكالالالن القالالالول إن 

 هي در ة متوسرة. ستخدامات الشخصية االفي ة والشبكات اال تماعي 2.0الويب  ددوات

متدنية ألسبا  عدم م  ا كالون   طالب  قمال  علالوم  (در ة متوسرة)ويعد هذم الدر ة من االستخدام 

إذا قورنالت عمالا يسالدث فالي العالال  اليالوم مالن يقالدم هالالل فالي مةالال التق يالة ف الي جيالر  الساسو  وديبا

 السمالالاعيالوسالالف ( يوضالالح 3صالالر. والشالالكل )مواكبالالة إلالالى مالالا يسالالدث مالالن يرالالور علمالالي فالالي هالالذا الع

واالنسالالالالراف المعيالالالالارت  السمالالالالاعيالوسالالالالف ( 4، وشالالالالكل )العي الالالالة ألفالالالالرادلبسالالالالتخدامات الشخصالالالالية 

 .العي ة ألفرادلبستخدامات الشخصية 

   :( استةاعات عي ة الدراسة لعبارات هذا المسور حيث كانت على ال سو التالي3يتبح من الةدول )

لرالب  قمال   التعليميالةستخدامات االفي  ةشبكات اال تماعيالو 2.0الويب  استخدام ددواتدر ة  -1

وعدر الة  ،يراوحالت مالا عالين االسالتخدام عدر الة كبيالرة عةامعة عيشة عكلية العلوم واآلدا  الساسب
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   .وعدر ة ضعي ة لةميع العبارات ،متوسرة

فالالي  ةاعيالالشالالبكات اال تمالو 2.0الويالالب  اسالالتخدام ددواتالمتوسالالف العالالام لتسديالالد مالالدى در الالة  -2

 2.0الويالب  ددواتوهالذا يع الي دن در الة اسالتخدام  ،(2.34علالب ) لرالب التعليميالة لستخدامات اال

وقالد يوزعالت  ،عدر الة ضالعي ة التعليمية للرالب ستخدامات االفي  وشبكات التواصل اال تماعي

 عبارات المسور عين االستخدام عدر ة كبيرة وعدر ة متوسرة، وعدر ة ضعي ة. 

(، عي مالا  الا ت 4.42وقالد علالب متوسالر ا ) ،( وهي )الوايمالب( كالأعلى يرييالب1ق  )و ا ت العبارة ر

(، وشالالكل 1.52( كأقالالل يرييالب وعلالالب متوسالر ا )Myspaceمالالاى اسالبيس ( وهالي: )20العبالارة رقالال  )

 السمالالاعيالوسالالف ( 4شالالكل )و ،العي الالة ألفالالرادلبسالالتخدامات الشخصالالية  السمالالاعيالوسالالف ( يوضالالح 3)

 .العي ة ألفرادلبستخدامات الشخصية واالنسراف المعيارت 

 

 التوصيات: 
   :في ضو  نتال  الدراسة يوصي الباحث عالتالي

 .2.0الويب في االست ادة من  دكبريةب دن يلعب الةامعة دورا  -1

 2.0الويالالالب  ددواتضالالالرورة انعقالالالاد مالالالؤيمر وورش ودعسالالالاث علميالالالة فالالالي كي يالالالة االسالالالت ادة مالالالن  -2

 التعليمية.ة في العملية شبكات اال تماعيالو

إقامالالة دورات ونالالدوات م تظمالالة علالالى ممالالتوى الرالالب  مالالن د الالل يالالوعيت   ويوقالالي    ع مكانيالالات  -3

 التعليمية والشخصية للرب .ستخدامات االفي  ةشبكات اال تماعيالو 2.0الويب  ددوات

 دراسات ممتقبلية:-7

 خداماتاالسالالالتفالالالي عيالالالة شالالالبكات اال تماوال 2.0الويالالالب  اسالالالتخدام ددواتإ الالالرا  دراسالالالة ممارلالالالة  -1

 . لرب   امعة عيشةوالتعليمية الشخصية 

 االسالالالتخداماتفالالالي عيالالة شالالالبكات اال تماوال 2.0الويالالب  م ددواتداسالالالتخإ الالرا  دراسالالالة ممارلالالة ال -2

 .عة عيشةل يئة التدريس عةام والتعليمية والم  ية الشخصية

 

 المراجع العربية:
م(: اسالالتخدامات اإلنترنالالت مالالن قبالالل دعبالالا  هيئالالة التالالدريس فالالي 2005دعالالو ريالالا، مسمالالد يوسالال  ) [1]

 امعالالة اإلسالالرا  الخاصالالة، األمانالالة العامالالة اليسالالاد الةامعالالات العرعيالالة، مةلالالة ايسالالاد الةامعالالات 

 (. 45العرعية، العدد )

 .www.blackboard.com  .(2015) .عوردموقع شركة الببب  [2]

 1والتعلي  االلكتروني. مكتب الترعية لدول الخلي  العرعي. باإللكتروني. الوياحمد ) صادق، [3]

(3 , )8. 

 الةيل الواني للتعل  االلكتروني والتربيقات الترعوية ألدوات الويب (.2010دماني. ) عود، [4]

 .10,  اشرالتعلي  اإللكتروني. العدد الع ةالتعليمية. مةلفي العميلة  2.0

م  وم ا ومكوناي ا وددواي ا. مةلة  – 0.3الويب  ة(. يق ير، سبتمب2013)الميد مسمد  ال ةار، [5]

 التعلي  االلكتروني.

(. ايةاهات استخدام طب  قم  عل  المعلومات عةامعة دم القرى 2014معتوق، خالدين سليمان) [6]

 لمواقع التواصل اال تماعي: دراسة يسليلك.

م(. اسالتخدامات الرالب  المالعوديين المبتعوالين نسالو اسالتخدام 2012صال ت )، مسمالد عالن السرعي  [7]

(، 12) االنترنالالت فالالي التعلالالي  وحا الالاي   التدريبيالالة البزمالالة السالالتخدامك، دراسالالات المعلومالالات، ع

 (.233-167)ص

http://www.blackboard.com/


 

 2016 (22) 7، مةلة األكاديمية األمريكية العرعية للعلوم والتك ولو يا -أماراباك 74

 

 

(. دور الشبكات اال تماعية في دع  المقررات الةامعية من و  ة 2011)مسمد. عبيد، عصام  [8]

نظر الرب  والرالبات كلية علوم الساسب والمعلومات عةامعة اإلمام مسمد عن سعود 

 دسعود: الريا،  امعة اإلمام مسمد عن 1433اإلسبمية، عسث مقدم لمؤيمر المستوى العرعي 

استخدام شبكة اإلنترنت من قبل طلبة  امعة  ع(. واق2001عو عدة، عبدا لمةيد صالح ) [9]

 (، الرياد.2(، العدد )6الملران قاعوم، مةلة مكتبة الملا ف د الوط ية، المةلد )

[10] University of Bisha. (2015). http://www.ub.edu.sa. KSA. 

[11] Micheal M.Van Wyk, (2014). Using Social media in an open 

Distance Learning Teaching Practice Course. ISSN 2039-9340.M. 

Young. 

[12] Facebook Site. (2015). http://www.facebook.com. 

[13] Myspace Site. (2015). http://www.myspace.com. 

[14] Flicker Site. (2015). http://www.flickr.com. 

[15] Slide Site. (2015). http://www.slide.com. 

******************** 

http://www.ub.edu.sa/
http://www.flickr.com/

