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تىظيف (الىيب  )0.2وتطبيقبتهب يف التعليم لدي أعضبء
هيئة التدريس جببمعة اجلىف
الممخص_ ىدف البحث إلى دراسة توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا

أساسيا من مطالب
مطمبا
أصبحت التقنية بأشكاليا المتعددة
ً
ً

تحقيق ىذا اليدف قام الباحث بإعداد استبانة مكونة من عدة محاور

المجاالت وكان لممجال التربوي والتعميم النصيب األوفر من ىذا

في التعميم لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف ،ومن أجل

العصر الحالي ،وأخذ التطور والتقدم التقني يغزو جميع

لمتعرف عمى آراء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف حول مدى

التقدم.

أىمية توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم بالنسبة لممعمم

وشغمت المعرفة والتعمم في العصر الحالي المكانة

والمتعمم ،مدى توافر المتطمبات البلزمة لتوظيف (الويب )2.0

األساسية كمصدر أساس لمثروة ومقياس لمقوة بين األمم،

وتطبيقاتيا في التعميم بجامعة الجوف ،وكذلك الوقوف عمى الصعوبات

وأصبحت

والمعوقات التي تعوق دون ذلك ،كما قام الباحث بإعداد مقياس اتجاه

االستعانة

بالتكنولوجيا

الرقمية

Digital

 Technologyمتمثمة في اإلنترنت ضرورة من ضروريات

لمتعرف عمى اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو استخدام (الويب

نجاح أي نظام تعميمي في توفير المعمومات التي تدعم عممية

 )2.0وتطبيقاتيا في مقرراتيم الدراسية ،باإلضافة إلى التعرف عمى

التعميم والتعمم .فاإلنترنت يحقق عدة مزايا ،منيا :الوفرة اليائمة

داللة كل من الجنس والدرجة العممية والتخصص في استجابة عينة

في مصادر المعمومات ،وزيادة الحصيمة المعرفية والثقافية لدى

أخير تقديم تصور مقترح لميارات توظيف
البحث لمحاور االستبانة .و ًا
(الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم لدى أعضاء ىيئة التدريس

المتعمم ،وسد أوجو النقص التي تعاني منيا المناىج ،وسرعة

بجامعة الجوف .وبناءً عميو تم التوصل إلى عدة نتائج أىميا :أن
توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعمم والتعميم ميم لجميع أفراد

الحصول عمى المعمومة ،وتوفير اإلثارة والتشويق ،وتوفير
المرونة في التعميم واستقبللية المتعمم ،وبالتالي ساىمت في

العينة ،وأن ىناك اتجاىاً إيجابياً لدى العينة نفسيا نحو توظيفيا في

تغيير مبلمح النظام التعميمي بعناصره المختمفة ،فعمى سبيل

مقرراتيم الدراسية ،كما أشارت الدراسة إلى وجود بعض الصعوبات

المثال ساىمت شبكة اإلنترنت في تغيير دور عضو ىيئة

والمعوقات حيال توظيف (الويب  )2.0في العممية التعميمية بجامعة

التدريس من مجرد ناقل لممعمومات إلى معمم قادر عمى القيام

الجوف ،أىميا :قمة الدورات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس حول

بدور

استخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعمم والتعميم ،كما أثبتت النتائج

الميسر،

والموضح ،والمقوم،

والمرشد،

والمدرب،

والمتحدي ،والقائد البناء ،كما ساىمت في تغيير دور المتعمم من

عدم وجود أية فروق عند مستوى عند ( )0.05بين استجابات أفراد

مجرد متمق سمبي لممعارف إلى دور المتقصي ،الباحث،

عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف حول توظيف

المستكشف ،والخبير في بعض األحيان ،ولكن وبعد ظيور

(الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم عمى محاور االستبانة باختبلف

وسائل الكترونية جديدة بدأت الوسائل السابقة تفقد بريقيا لتحل

أخير تم التوصل إلى
متغيرات (الجنس ،الدرجة العممية ،التخصص) ،و ًا
قائمة بميارات توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعمم والتعميم من

محميا تقنيات جديدة أطمق عمييا (الويب  )2.0وتطبيقاتيا [.[1

خبلل (تويتر – فيس بوك – المدونات).

وبشكل عام يعد الجيل الثاني األكثر تخصيصاً في شبكة

 .1المقدمة

اإلنترنت الذي يدعم المشاركة والتواصل والتعاون والتبادل الفعال
لممعارف واألفكار ببين المستخدمين [.[2

يشيد العالم في الوقت الحالي تطو ار متبلحقًا في جميع

وتقـ ـوم فمسفـ ـة (وي ـب  )2.0عم ـى تب ـادل المعمومـ ـات بشك ـ ـل

المجاالت ،وعمى األخص فيما يتعمق بمجال التقنيات .وقد
2

2.0

تعاوني متواصل ،وىذه الفمسفة غيرت نظرة العالم بأكممو إلى

االستعمال األمثل لئلنترنت والشبكات االجتماعية ودورىا في

الشبكة العالمية ،كما غيرت من العبلقة بين األفراد والشبكة

تطوير الفرد والمجتمع ،عمماً بأن كل من المجتمع ،ووسائل

العالمية فتحولوا من مجرد زائرين لمموقع يتصفحون المعمومات

اإلعبلم ،والجميور عناصر متصمة ببعضيا البعض وأن تأثير

الجاىزة المنشورة عمييا إلى أفراد مشاركين في نشر المعمومات

وسائل اإلعبلم يعتمد عمى مستوى المجتمع الذي تستعمل فيو

وصناعتيا ،حيث يستطيعون نشر أية معمومة لدييم وعرضيا

ىذه الوسائل [.[7

عمى اآلخرين حول العالم [.[3

وتتميز الويب  2.0وتطبيقاتيا بالتفاعمية والمرونة ويمكن

ويشير مصطمح (الويب  )2.0إلى جيل جديد من خدمات

استشعار فاعمية ىذه التقنيات بالنظر في أمثمة عمى الخدمات

الويب يعتمد عمى واجيات تفاعل وادارة محتوى أكبر من التفاعل

التي تقدميا مثل المدونات ) (weblogsالويكي )(wikis

والتشارك والتعاون في بناء بيئة سيمة االستخدام تتيح

وخبلصات المواقع ) (RSSوفيس بوك  facbookوتويتر

تفاعميا في إطار اجتماعي يحافظ عمى وجود
قدر
لممستخدمين ًا
ً

 Twitterوالمفضبلت االجتماعية social bookmarking
وغيرىا من التطبيقات [.[8

عبلقات إنسانية بين المستخدمين [ .]4بينما عرفيا الفار []5
عمى أنيا مجموعة من المواقع عمى شبكة اإلنترنت ظيرت مع

ويؤكد عماشة [ ]9أن تطبيقات (الويب  )2.0تقوم عمى

الجيل الثاني لمويب بحيث تتيح التواصل بين األفراد في بيئة

مبدأ المشاركة والتفاعل مع المستخدم ،فمنذ بداية ظيورىا وىي

مجتمع افتراضي يجمعيم حسب مجموعات أو شبكات اىتمام

ترفع شعار إذا كانت تطبيقات الويب  1.0تأخذ الناس إلى

معينة؛ لتمثل ما يعرف بمجتمع المعرفة ،وكل ىذا يتم عن طريق

المعمومات فإن الجيل الثاني ويب  2.0مستحدثات سوف تأخذ

خدمات التواصل المباشر باالطبلع عمى الممفات الشخصية

الناس إلى المعمومات وتحريرىا والتخمي عن مبدأ السيطرة عمى

لآلخرين لمعرفة المعمومات التي ينتجونيا أو يتيحونيا لمعرض.

البيانات فأثرت تطبيقات الجيل الثاني لمويب  2.0عمى المجتمع

وأشار عزمي [ ]6بأنيا مواقع ويب توفر لمجموعة من األفراد

وفي مجاالت عديدة ،وبدأت تفرض وجودىا كأحد المستحدثات

القدرة عمى المشاركة في االىتمامات واألنشطة واآلراء ،وتكوين

التكنولوجية التي تمعب دو ار ميما في المجال التربوي والبد أن

صداقات مع أشخاص آخرين ليم نفس التوجيات.

يكون ليذه الثورة من تأثير عمى التعميم الذي ال ينعزل عن
المجتمع مما يؤدي إلى حدوث نيضة تعميمية جديدة.

وباستقراء التعريفات السابقة حول (الويب  )2.0يتضح
أن بينيا قواسم مشتركة ،إال أن األخير يعزز إنتاج المعمومات

وتيدف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا إلى بناء مجتمعات

عمى اإلنترنت من قبل العديد ،منتجين كانوا أو مستيمكين ،مع

تعميمية عبر االنترنت تجمعيا مصالح مشتركة أو أنشطة ذات

تشكيميم لسحابة من الكممات المفتاحية عمى الشبكات

طابع واحد وتوفر ليم األدوات التي تساعدىم عمى ذلك [.]10

االجتماعية والفضاءات االفتراضية ،ويسود االعتقاد بأن (الويب

ويرى البعض أن (الويب  " )2.0الشبكات االجتماعية " ساعدت

 )2.0والشبكات االجتماعية توفر إمكانية تفاعل وتعاون لم يتم

في حل مشكمة تربوية تمثمت في افتقار التعمم االلكتروني لمجانب

كبير
استغبلليا عمى الوجو الصحيح حتى اآلن بدليل أن جزًءا ًا

اإلنساني " تعميم جامد " حيث أضافتو من خبلل مشاركة وتفاعل
العنصر البشري بالعممية التعميمية؛ مما ساعد عمى جذب

من مستعممي الشبكات االجتماعية (كالفيسبوك) مثبلً يقضون

المتعممين وزيادة الرغبة والدافعية لمتعمم [.[9

وقتاً طويبلً دون غاية تذكر ،وال يمكننا في أية حال من األحوال
أن نرجع السبب إلى الوسيمة التكنولوجية بل يعود ذلك إلى نقص

وقد زاد استخدام المعممين والمتعممين (لمويب )2.0

إن لم يكن انعدام الثقافة المعموماتية لدى البعض حول

وتطبيقاتيا ،حيث تقدم بيئة تعميمية نموذجية لكل منيما [.]11
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أيضا تعد أحد األنماط التعميمية التي تشجع التعمم االبتكاري

في العممية التعميمية حيث أكدت دراسة كل من Christopher,

والتفاعمي باالعتماد عمى التطبيقات التكنولوجية الحديثة [.[12

]Clarke, ،Junco, R., Elavsky [18]،M. Laura [17

ويتم استخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في عديد من

] ،T. and Nelson [19أبابطين [ ]16عمى أىمية استخدامو

المجاالت التربوية منيا التدريس والتعمم ومجاالت التدريب

في العممية التعميمية حيث إنو يعد من أفضل التطبيقات التي

الخاصة بالمعممين [ ،]13حيث إنيا جعمت بيئات التعمم أكثر

تبقييم عمى تواصل دائم مع معممييم وزمبلئيم في الصف

وتنوعا مقارنة باألنماط التقميدية لمتعمم [ .]14كما أنيا
مرونة
ً

ويطمعيم بشكل مستمر عمى التطورات والميام التي يجب عمييم
إنجازىا أو المشاركة فييا.

تسيم بدور كبير في تدعيم عمميات التواصل بين عضو ىيئة

وأكدت دراسة

التدريس والمتعمم.

Junco, Heiberger and Loken

وأشارت الباز [ ]15إلى أن ىناك أىمية كبيرة الستخدام

] [20عمى التأثير اإليجابي لموقع تويتر عمى مستوى الطبلب

تطبيقات (الويب  )2.0في عممية التدريس وتوظيفيا في بناء

ومدى ارتباطيم بالعممية التعميمية ،وأكدت دراسة العتيبي []21

المحتوى التعميمي وتحقيق أىداف المواد الدراسية واثراء التفاعل

عمى فاعمية استخدام شبكة التواصل االجتماعي (تويتر
 (Twitterفي تنمية التحصيل الدراسي وميارات التعمم

بين الطبلب بعضيم البعض وبين الطبلب والمعممين؛ مما يسيم

التعاوني لدى طبلب المرحمة الثانوية .وقدم

في رفع كفاءة العممية التعميمية.

Drewelow

ومن التطبيقات التي انتشرت بشكل واسع وسريع – ال

] [22دراسة تجريبية لتطبيق تويتر في تعميم المغة األجنبية

سيما في المممكة العربية السعودية " -تويتر" "،Twitter.com

وأكدت نتائجيا عمى أن تويتر يعد وسيمة فعالة لتنمية ميارات

الذي عرفو الفار [ ]5بأنو خدمة اجتماعية لمتدوين المصغر عمى

الطبلب والمعممين مينياً وتعميمي ًا.
اسعا (فيس بوك
ًا
ومن التطبيقات األخرى التي القت
انتشار و ً

االنترنت تتيح لمستخدمييا أن يرسموا ويقرؤوا الرسائل ورسائل
اآلخرين التي تظير عمى صفحاتيم ،ويمكن لمتابعييا قراءاتيا،

) (www.facebook.comالذي يعد من أشير تطبيقات

ويمكن تمقى تمك الرسائل عبر موقع (تويتر) أو عبر رسائل

الويب  2.0حيث أتى في التصنيف الثاني كأكثر المواقع شيرة

المحمول القصيرة التي بدورىا تمكن من التفاعل في الوقت

بالعالم حسب تصنيف إلكسا ) (www.alexa.comويحتل

الحقيقي بين المستخدمين ،وذلك باستخدام مختمف األجيزة

فيس بوك الترتيب التاسع ضمن أفضل مائة أداة من أدوات

والتقنيات من خبلل موقع (تويتر )) (SMSاآلن في الواليات

التعمم

موقع

المتحدة األمريكية وكندا واليند فقط أو عبر وسائط وتطبيقات

)(c4lpt.co.uk/top100tools

أخرى.

في

عام

2013

حسب

إحصائية

ويتميز (فيس بوك) بأن لديو إمكانات كبيرة يستطيع من
ولم يعد دوره قاص اًر عمى التواصل مع األصدقاء وتبادل

خبلليا أن يكون أداة فعالة في التدريس ،حيث يحتوى عمى

النقاشات االجتماعية والسياسية فحسب ،بل أصبح ىناك توجو

مميزات كثيرة منيا :مشاركة الصور ،والتعميق عمى حائط

لتوظيفو في التعميم والتدريس وذلك إليجاد بيئة تعميمية وتدريسية

األصدقاء ،وارسال الرسائل ،والدردشة ،وانشاء مجموعات داخل

تفاعمية قائمة عمى التعمم الذاتي خارج نطاق الصف الدراسي،

مجتمع (فيس بوك) أو االنضمام إلييا ،باإلضافة إلى مشاركة

إضافة إلى تمبية حاجات المتعممين واكتساب الكثير من الخبرات

المعمومات والتفاعل والتواصل مع مستخدمين آخرين ،والتعاون

التعميمية وتطوير مياراتيم وقدراتيم [.[16

وتبادل األفكار واآلراء عن طريق المشاركات [.[23
وأكدت دراسة ] Petrovicet et,.al. [24فاعمية (فيس بوك)

وق ـد أكدت عديد من الدراسات عمى فعالية " تويتر Twitter
4
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في زيادة معارف الطبلب بجامعة بمجراد وأكدوا عمى أنو غير

والحسن [ ]29إلى ارتفاع متوسطات درجات الطبلب الذين

أنماط سموكيم ومشاركتيم في عمميتي التعميم والتعمم باكتساب

درسوا من خبلل (فيس بوك) في االختبار التحصيمي عن طبلب

المعارف والمعمومات باعتباره بيئة عالية الجودة وأيضا بأنو ال

المجموعة الضابطة الذين استخدموا الطريقة السائدة ،كذلك

يمكن االستغناء عنو في العممية التعميمية وضرورة دمجو مع

جاءت اتجاىاتيم إيجابية لدعم التعمم من خبلل (فيس بوك(.
وقدمت دراسة محمود وسعد [ ]30توظيفاً الستخدام شبكة

التعميم التقميدي.
وقد كشفت دراسة Brandtzeeg, Luders and

(فيس بوك) في تقديم مادة عممية لشرح بعض ميارات برنامج

] Skjeten [25عن أسباب نجاح (فيس بوك) في التعميم نتيجة

(الفوتوشوب) مع رفع بعض الروابط المتعمقة بالموضوع ،واعداد

لما توفره من خاصية مشاركة المحتوى التعميمي ،فيستطيع

التدريبات واألنشطة من خبلل إنشاء مجموعة عمى (فيس بوك)

الطبلب التحكم في أدوات تمك البيئة وفقا الختبلف مستوياتيم

لتقديمو وبرصد نتائج استطبلع الرأي اإللكتروني لممستخدمين

التعميمية وخمفيتيم الثقافية ،والتي يمكن مبلحظتيا من خبلل

ممتاز حول جدوى
ًا
لممجموعة جاء متوسط االستجابات لممستوى

استخداما ومشاركةً لممحتوى ،وىى الرسائل الفورية
األكثر
ً

وسعت دراسة ] English and Duncan- [31إلى

الدورة بنسبة  %68من المشاركين.

الممف الشخصي لكل منيم ،وأوضحت نتائج الدراسة األدوات
ومشاركات الصور والفيديو ،وتحديثات الحائط الشخصي بإضافة

إعداد صفحة عمل عمى (فيس بوك) لمشروع إنشاء مقرر في

المعمومات ،أو الصور التي تتصل بالمحتوى العممي المتبادل

إدارة األعمال ،وأكدت نتائجيا عمى فعالية (فيس بوك) كبيئة

بينيم.

داعمة لتدريس المقررات لما وفره من مشاركات رقميو تعزز تعمم
الطبلب؛ مما ساعد عمى رفع أدائيم المياري المرتبط بمقرر

وسعى ] Mazman and Usluel [26إلى وضع

إدارة األعمال.

نموذج عمبل فيو عمى كيفية استخدام (فيس بوك) في أغراض
تعميمية ،وذلك من خبلل استبانة عمى الشبكة يجيب عنيا

ومن ناحية أخرى تعد المدونات أحد أشير الشبكات

( )606من مستخدمي (فيس بوك) ،وقد توصبل إلى أن ىناك

والمواقع االجتماعية المتمركزة عمى المستخدمين في (الويب

ثبلثة استخدامات (لمفيس بوك) في التعميم وىى االتصال

 ،)2.0ويرجع السبب في شيرتيا وسرعة انتشارىا إلى تميزىا

والتعاون والمشاركة في المحتوى التعميمي .وقدمت دراسة

بالمشاركة والتفاعمية بين مؤلفيا وقارئيا؛ بمعنى أنيا ليست –

] Patricio and Goncalves [27منصة تعميمية (صفحة)

فقط -إلضافة المعمومات ،كما ىي الحال في مواقع الويب

تعتمد عمى (فيس بوك) لمقرر في مادة تكنولوجيا المعمومات

األخرى ،وانما لمرد والتعميق عمييا؛ فكثير من أصحاب المدونات

عروضا
واالتصاالت لطبلب الجامعة ،وشممت الصفحة
ً

اإللكترونية يعطون فرصة المشاركة لقراء مدوناتيم والتعميق عمي

إلكترونية ،ومصادر ويب ،وأنشطة تدعم المحتوى الذي يشرح

ما تزخر بيا ىذه المدونات من قضايا وموضوعات متعددة

إحدى لغات البرمجة بصور ولقطات فيديو ،وأفادت النتائج

ومختمفة ،األمر الذي يعد بمثابة اتصال حقيقي متبادل بين

باستجابة  %59من الطبلب لزيادة اىتماميم بدراسة المقرر،

الطرفين ،ومن ثم االنخراط والتواصل الفعال [.[32

كما أشار  %55منيم بأنو ساعدىم عمى رفع أدائيم المياري

وأضاف مارلو [ ]33إلى أنيا تتميز بالتفاعمية

إلنتاج البرامج ،وجاءت أكثر األدوات استخداما عروض الفيديو

والوصول المباشر من قبل المستفيدين إلييا ،وتشكيل التجمعات

من (اليوتيوب) يمييا الصور الثابتة.

اإللكترونية بين محررييا والمستفيدين منيا ،وذلك بصورة أكثر
فعالية من غيرىا من وسائل االتصال األخرى مثل البريد

وأش ـارت نتائـ ـج دراسـ ـة سمـ ـان [ ]28ونتائـج دراسة العطاس
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اإللكتروني والقوائم البريدية ،وما يجعل المدونات مختمفة عن

وليا العديد من الفوائد والمكاسب التعميمية ،أىميا:

المواقع األخرى في الويب ىو استخداميا لخبلصات الـ )(RSS

 -إنيا سيمة االستخدام وال تحتاج إال لمقميل من المعرفة

والـ ) (Permanent Linkوتعني "وصمة انترنت دائمة".

بالتكنولوجيا كما أن تقديميا مرن ،وقابل لمتغير بكل سيولة
حسب رغبة الشخص.

وطبقاً لما قالو ] Solomon and Schrum [34بأن
المدونات أدوات من أجل التدوين التعميمي ،ومن خبلليا يستطيع

 -تتيح لممعممين التواصل مع طبلبيم حتى خارج جدران الفصل

الطبلب التدوين والمراجعة وانتقاد كتابات زمبلئيم وأيضاً

الدراسي ،فيي ال تحتاج لوجود المتعممين داخل الحجرة نفسيا.
-تعطي الفرصة ألي قارئ لممدونة أن يكون ىو اآلخر مؤلفًا

الحصول عمي التغذية الراجعة من معممييم ،وىذه الميارات ىي

مشارًكا  co-authorحينما يتفاعل مع ما يقرأه ،وذلك بالتعميق

أساس عممية التدوين في المدونات [.[34

عميو ،وبالتالي فيي تنمى التفاعل بين القارئ والكاتب.

نصيا –
وقد يتضمن المحتوى – الذي غالبا ما يكون
ً

 -تتيح الفرصة لعضو ىيئة التدريس إلعطاء تغذية راجعة

روابط تشعبيو وعناصر وسائط متعددة ،وقد يتضمن معمومات
شخصية أو مينية أو أكاديمية .وتسمح معظم تطبيقات المدونات

جماعية لمدونات الفصل كمو إذا كانت ىناك أخطاء متكررة،

بأرشفة المحتوى ،والقدرة عمى الدراسة بين المقاالت واتاحة

كما تمكنو من إعطاء تغذية راجعة فردية لمدونات طبلب

الفرصة لمقراء إلبداء التعميقات ،ومن أشير المواقع موقع

بعينيم.
 -توفر لمطمبة فرصة كبيرة لمتدرب عمى ميارات القراءة

) (Bloggerالمقدم من .Google

والتدوين.

والمدونات التعميمية يمكن االستناد إلييا في فتح قنوات
لمنقاش بين الطبلب في موضوع لو أىداف تربوية محددة ،كما

 -تسيل عممية اإلرشاد والتوجيو بين عضو ىيئة التدريس

يمكن لممكتبات التعميمية إنشاء مدونة لمناقشة بعض

والطالب ].[36,37

الموضوعات التي ليا عبلقة بمجال المكتبات ،كما يمكن

وتختمف مكونات المدونة من واحدة ألخرى ،وبشكل عام تحتوي

لممعممين إنشاء مدونات مينية خاصة بيم تسيم في االرتقاء

بعض المدونات عمى العناصر العشرة الرئيسة التالية ]:[38

بمعارفيم ومياراتيم ،كما يمكن لكل مدرسة أو جامعة إنشاء

 -عنوان رئيس لممدونة )(Blog Title

مدونة مؤسسية خاصة بيا تناقش جميع اآلراء واألفكار المرتبطة

 -الصفحات )(Pages

بالمؤسسة [.[35

 التدوينات )(Post -الروابط الثابتة لمموضوع ) (Permalinkالستخداميا في

وتعد المدونات التعميمية بمثابة صفحة تعميمية عمى
الويب تحتوي عمى معمومات عن المقرر (من حيث المحتوى،

مواقع أو مدونات أخرى.

وممخصات الدروس ،والتدريبات والمراجع ( ،إلى جانب توفيرىا

 -التعميقات )(Comments

إمكانية الربط بمواقع أخرى عمى شبكة اإلنترنت ذات صمة

 -األرشيف )(Archives

بطبيعة المقرر الدراسي ،وقد كثر استخداميا في نشر األبحاث

 -خدمة التمقين )(RSS feeds

والواجبات ،وقد قامت جامعة ديكنسون ) (Dickinsonفي

 -محرك الدراسة )(Search Engine

الواليات المتحدة عمى سبيل المثال بإنشاء مدونات لينشر طبلبيا

 -التصنيفات أو الرسوم )(Labels or Tags

بيا أبحاثيم وواجباتيم بشكل إلكتروني بدالً من نشرىا بالطريقة

 -خدمة التعقيب ) (Trackbackلتتبع من قام بالكتابة عن أحد

التقميدية .وتعد المدونات من أدوات االتصال المميزة مع الطبلب

المواضيع المنشورة في المدونة
6
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تشرشل [ ،]47دراسة وانج [ ]48عمى أن المدونات االلكترونية

 لفافة المدونات ).[39] (Blog rollsوقد أشارت عديد من الدراسات إلى فاعمية استخدام

تمكن الطبلب من توثيق أعماليم األدبية مما يحفظ ىذه األعمال

المدونات في المجاالت التعميمية والدراسية ،منيا دراسة الرحيمي

ويعكس تطورىا وبذلك يمكنيم من ممارسة مياراتيم الكتابية عمى

[ ]40التي ىدفت إلى التعرف عمى اتجاىات طالبات جامعة

االنترنت وخصوصا في حال تعميق عضو ىيئة التدريس عمى

طيبة نحو استخدام المدونات التعميمية االلكترونية في تعمم مقرر

كتاباتيم وانتقاده ليم من خبلل المدونات ،وكذلك فعاليتيا في

ميارات الحياة الجامعية ،وتوصمت الدراسة إلى وجود فرق دال

التحصيل واالتجاه وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى الطبلب

إحصائيا بين متوسطي درجات القياس القبمي والبعدي عند

وبقاء أثر التعمم لدييم.

مستوى  0.5لمقياس االتجاه نحو استخدام المدونات في تعمم

وسعت دراسة تورينا ىورجين [ ]49إلى استخدام المدونات

مقرر ميارات الحياة الجامعية لصالح القياس البعدي ،وأوصت

في مساعدة طبلب المغات في تطوير استراتيجيات تعمميم

الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية ألعضاء التدريس والطبلب

لموصول إلى إطار تربوي متكامل ،وأشارت النتائج إلى أن

والطالبات بالجامعات السعودية؛ لتدريبيم عمى استخدام المدونات

المدونات ساىمت في تطوير قدرات الطبلب المغوية وأصبحوا

وبرامج التواصل االجتماعي.

أكثر قدرة عمى التعامل مع المفردات المغوية.

وسعت دراسة المزروعي [ ]41إلى التعرف عمى مدى

وأشارت دراسة أمين [ ]50ودراسة منصور [ ،]32ودراسة

استخدام طمبة الصف التاسع والمعممين بدولة اإلمارات العربية

الجنزوري [ ]52إلى فاعمية المدونات كأحد تقنيات الجيل الثاني

المتحدة لممدونات والبريد االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي

لمويب في إكساب الطبلب ميارات إنشاء المدونات اإللكترونية

لتحسين ميارات التواصل الكتابي االلكتروني ،وتوصمت الدراسة

وتنمية ميارات التعاون لدييم ،وأكدت عمى ضرورة االعتماد

إلى أن  %50من الطبلب يستخدمون االنترنت بشكل يومي،

ٍ
كمصدر رقمي جديد لممعمومات،
عمى المدونات االلكترونية

استخداما ،وأن  %56من المعممين
وتعد المدونات األقل
ً
يستخدمون االنترنت بشكل يومي ،وتعد أيضا المدونات األقل

ويرجع ذلك إلى تنوع المعمومات وسيولة الحصول عمييا
وسرعتيا ،وكذلك مرونة التعامل معيا من حيث تصفحيا

استخداما؛ وقد أوصت الدراسة بتعزيز استخدام الطبلب
ً

والتعميق عمييا وحفظيا وتبادليا ،فضبلً عن طباعتيا وتخزينيا.
جديدا
مصدر
ًا
وأوصت الدراسة باستخدام المدونات باعتبارىا
ً

والمعممين لئلنترنت والمدونات في التواصل الكتابي.

وغنيا ومرًنا من مصادر المعمومات الرقمية ،في محاولة لتعزيز
ً

ىدفت دراسة شاسفر وتان [ ]42إلى التعرف عمى

وتنويع مصادر المعمومات.

اتجاىات الطبلب نحو المدونات في تدريس المغة االنجميزية
كمغة ثانية .وكشفت الدراسة عن مجموعة من المبادئ التوجييية

وانطبلقًا من حرص جامعة الجوف عمى أن يكون أحد

لتطوير أداة لقياس اتجاىات الطبلب نحو المدونة االلكترونية،

أبعاد رسالتيا تمكين خريجييا من التعامل بكفاءة مع تحديات

وأوصت بضرورة استخدام المدونات في العممية التعميمية.

عصر المعمومات من خبلل تنمية الكفاءة المينية لؤلستاذ

وأشار شاين ميميسا [ ]43إلى أن المدونات ساىمت في
االرتقاء بميارات التنظيم الذاتي واالكتشاف في برامج التعمم

قادر عمى توظيف التقنيات الحديثة المتطورة
الجامعي ،وجعمو ًا

في االرتقاء بدوره التعميمي ،وتحسين مخرجات الجامعة في

الميداني وذلك من خبلل إيجاد القواعد والتعميمات التي تسيل

عصر العولمة والتحوالت المتسارعة ،من خبلل إقدار الطبلب

عمى المتعممين تحقيق نتائج التعمم المتوقعة .وأكدت دراسة

عمى استيعاب المعمومات وانتاج المعرفة الجديدة كرىان

المدىوني [ ،]44دراسة سالم [ ،]45دراسة فضة [ ،]46دراسة

حضاري لتجاوز االقتصاد الريعي إلى االقتصاد المعرفي والتنمية
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تصفح مختمف مواقع شبكة اإلنترنت واقباليم عمييا إلى درجة
أصبحت شبو عادة يومية وجزًء ال يتج أز من نشاطاتيم الحيوية

وانطبلقًا من سعى جامعة الجوف إلى تقديم تعميم مميز
وانتاج بحوث عممية تخدم المجتمع وتسيم في بناء اقتصاد

– أن ىناك ضبابية لدى الكثير منيم حول (الويب )2.0

المعرفة ،من خبلل إيجاد بيئة محفزة لمتعمم واإلبداع الفكري

وتطبيقاتيا المختمفة في التدريس ،فضبل عن اإلشارات المتكررة

والتوظيف األمثل لمتقنية في العممية التعميمية والتدريسية ،تأتي

إلى بعض المشكبلت التي تواجييم عند استخداميم لئلنترنت

أىمية البحث الحالي الذي ييدف إلى توظيف (الويب )2.0

بصورة عامة (والويب  )2.0بصورة خاصة في مجال التدريس،

وتطبيقاتيا في التعمم لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف.

وىو ما أثار التساؤل لدى الباحث عن كيفية توظيف (الويب

 .2مشكمة الدراسة

 )2.0وتطبيقاتيا في التعميم لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

نبع إحساس الباحث بالمشكمة من عدة مصادر عمى النحو

الجوف .وبناء عميو وبعد استقراء الدراسات والبحوث السابقة وما

التالي:

عميدا
أشار إليو الباحث من خبرتو الشخصية من خبلل عممو
ً

لمتعميم اإللكتروني والتعمم عن بعد ،الذي مكنو من التعرف بشكل

أوًال :الدراسات والبحوث السابقة:
أكدت العديد من الدراسات والبحوث العممية عمى أىمية

مباشر وغير مباشر عن توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

(الويب  )2.0وتطبيقاتيا وضرورة االستفادة منيا في العممية

الجوف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم تبمورت مشكمة

التعميمية والتدريسية والتواصل االجتماعي ،مثل دراسات كل من:

البحث الحالي في العبارة التقريرية التالية:

حشمت عبد الصابر [ ،]53العطاس والحسن [ ،]29الدوسري

"قصور توظيف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الجوف

[ ،]54أبا بطين [ ،]16جولبيار [ ،]55بيتروفيك [ ،]58مياه
وآخرون [ ،]59بازيتو [ ،]60العنزي [ ،]61العتيبي [ ،]21الباز

سمبا عمى
(لمويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم؛ مما قد يؤثر ً

جودة التدريس ،وبالتالي تدني مخرجات العممية التعميمة بجامعة

[ ،]15نجادات [ ،]62نومار [ ،]63اريكويرو [ ،]64برادي

الجوف" .ويمكن التصدي ليذه المشكمة من خبلل اإلجابة عن

[.[65

السؤال الرئيس التالي:
وكذلك توصيات المؤتمر الدولي الثالث والرابع لمتعمم

كيف يتم توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم لدى

االلكتروني والتعميم عن بعد ( )2013 ،2014والتي أكدت عمى

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف؟ ويتفرع عن السؤال

أىمية نشر ثقافة التعمم االلكتروني وتعزيز مفيومو لدي

الرئيس السابق األسئمة الفرعية التالية:

مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعميم العالي ،وضمان

أ .أسئمة الدراسة

جودة التعمم االلكتروني وأىمية التقنيات التعميمية لتعزيز اإلبداع

 -ما أىمية توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم من

واالبتكار في التعميم وأىمية استخدام الويب  " 2.0الشبكات

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف بالنسبة لممعمم

االجتماعية" وتطبيقاتيا في التعميم.

والمتعمم؟

ثانيا :خبرة الباحث الشخصية:
ً

 ما مدى توافر المتطمبات البلزمة لتوظيف (الويب )2.0وتطبيقاتيا في التعميم بالنسبة لعضو ىيئة التدريس والطالب من

أيضا من خبلل خبرة الباحث
نبعت فكرة البحث الحالي ً

عميدا لمتعميم اإللكتروني والتعمم عن بعد؛ حيث الحظ من
وعممو
ً

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف؟

خبلل الزيارات والمقاببلت المستمرة مع بعض أعضاء ىيئة

 -ما معوقات توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم لدى

التدريس بجامعة الجوف  -بأنو رغم ولعيم وحرصيم عمى

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف؟
8
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 -ما اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف نحو

استخدام وتوظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التدريس.

استخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم؟

 -مسايرة االتجاىات العالمية المعاصرة واستجابة لعديـد من

 -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05بين

توصيات البحوث والمؤتمرات بضرورة توظيف (الويب )2.0

استجابات أفراد عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

وتطبيقاتيا في العممية التعميمية بصورة عامة والتدريس بصورة

الجوف حول توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم عمى

خاصة لتجويد عمميتي التعميم والتعمم وتطويرىما.

محاور االستبانة باختبلف متغيرات (الجنس ،الدرجة العممية،

 -قد يشجع أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام وتوظيف

التخصص)؟

(الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم والتفاعل مع الطبلب في

 -ما التصور المقترح لتوظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في

مختمف المقررات.

التعميم من ِقَبل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف؟

د .مصطمحات الدراسة
(الويب  )2.0وتطبيقاتيا :وىو الجيل الثاني من المجتمعات

ب .أهداف الدراسة

االفتراضية والخدمات المستضافة عبر االنترنت ،والتي عممت

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى:
 .1أىمية توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم من وجية

بدال من كونيا
عمى تحويل االنترنت إلى منصة تشغيل لمعمل ً

نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف بالنسبة لممعمم

مواقع لبلطبلع فقط ،وتعظيم دور المستخدم في إثراء المحتوى

والمتعمم.

الرقمي عمى اإلنترنت ،والتعاون بين مختمف مستخدمي اإلنترنت

 .2مدى توافر المتطمبات البلزمة لتوظيف (الويب )2.0

في بناء مجتمعات إلكترونية ،وتتمثل تمك الفمسفة في عدد من

وتطبيقاتيا في التعميم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

التطبيقات التي تحقق سمات وخصائص (الويب  )2.0أبرزىا

بجامعة الجوف.

المدونات  ،Blogsالتأليف الحر  ،Wikiوصف المحتوى

 .3الصعوبات والمعوقات التي تعوق توظيف (الويب )2.0

 ،Content Taggingالشبكات االجتماعية Online Social

وتطبيقاتيا في التعميم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

 ،Networksالممخص الوافي لمموقع ]RSS [66
ائيا بأنيا عبارة عن
ويمكن تعريف (الويب  )2.0إجر ً

بجامعة الجوف.
 .4التعرف عمى اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف

بعض تطبيقات الجيل الثاني من االنترنت ) (web 2.0والتي

نحو توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم.

تتيح لمستخدمييا من أساتذة جامعة الجوف وطبلبيم المشاركة
الفعالة في بناء محتوى ىذه المواقع والتطبيقات من خبلل

 .5التصور المقترح لتوظيف استخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا
في التعميم لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف.

التواصل فيما بينيم ومع ذوي االىتمام المشترك من خبلل

ج .أهمية الدراسة

المراسبلت الشخصية ومشاركة الصور والممفات الصوتية

 قد يسيم البحث الحالي في الكشف عن المعوقات التي تحولدون استخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم وسبل التغمب

بناء عمى تصنيفات
والمرئية والروابط والنصوص والمعمومات ً

محددة مرتبطة بالدراسة وتشجيعيم عمى التعمم التعاوني لتحقيق

عمييا.

تقاسم المعرفة عبر بناء المحتوى التعميمي والمصادر والمواد

 -قد يسيم البحث الحالي في تزويد أعضاء ىيئة التدريس

التعميمية والمشاركة في أنشطة التعمم .معتمدة عمى تطبيقات

بالجامعات السعودية بصورة عامة وجامعة الجوف بصورة

ويب

وتويتر

خاص ـ ـة بأىـ ـم المقترح ـ ـات والتوصيـ ـات التـ ـي قـ ـد تزي ـد مـ ـن فعاليـة

) (Twitter.comوالمدونات ).(Blogs
9

)2.0

فيس

بوك

)(Facebook.com

5
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 -الحدود الموضوعية :اقتصر البحث عمى التعرف عمى مدى

تعرف تابيا ومارش ] [67االتجاه بأنو تعبير عن الميول

أىمية توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم (فيس بوك،

الفكرية لؤلفراد والمبنية عمى تفاعبلت تنم عن اإلدراك والشعور

تويتر ،المدونات) من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

ممزوجة بنوايا ونزعات سموكية يمكن قياسيا بعدة طرق ،ويتكون

الجوف ،وتحديد معوقات استخداميا وتوظيفيا في التعميم ورصد

من ثبلثة مركبات أساسية ىي :االعتقاد والشعور والنزعة،

اتجاىاتيم نحوىا ،ثم تقديم تصور مقترح لكيفية توظيف عينة

واألول :ىو اإليمان والثقة بالقدرات اإليجابية لشيء ما ،وىو

البحث(الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم(فيس بوك ،تويتر،

يتعمق بالجوانب المعرفية ،أما الثاني :فيعرف بأنو االستجابة

المدونات) عمى الشكل األمثل.

الداخمية أو العاطفية نتيجة المرور بخبرة تجريبية لشيء ما،

 .4الطريقة واإلجراءات

واألخيرة :تعرف بأنيا مدى االستعداد والميول لفعل شيء ما،

أ .منهج الدراسة

وىذه المركبات تشكل اتجاه الفرد ،وىو ما تم االعتماد عميو في

استخدمت الدراية الحالية المنيج الوصفي ،ألنو – كما

بناء مقياس االتجاه في البحث الحالي [.[68

يشير [ " ]68يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع،

نسبيا لدى
ائيا بأنو الشعور العام والثابت
ً
ويعرف إجر ً

وييتم بوصفيا وصفاً دقيقاً ،ويعبر عنيا تعبي اًر كيفياً أو تعبي اًر

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف من حيث تقبميم أو

كمياً " ،وقد تم استخدام ىذا المنيج بوصفة أكثر المناىج

رفضيم الستخدام الويب  2.0وتطبيقاتيا (فيس بوك ،تويتر،

استخداماً ومبلءمة إلجراء مثل ىذا النوع من الدراسات.

المدونات) ،وأىميتيا لدييم من الناحية العممية والعممية

ب .مجتمع الدراسة

والدراسية ،بحيث يكون ىذا الشعور موجيًا ليم التخاذ موقف

تكون مجتمع الدراسة من بعض كميات جامعة الجوف

التأييد أو المعارضة الستخداميا وتوظيفيا في العممية التعميمية.

(التربية ـ ـ العموم اإلنسانية واإلدارية ـ ـ العموم ـ ـ اليندسة ـ ـ طب

ه .حدود الدراسة

األسنان) لمعام الدراسي 1437/1436ه وعددىم ( )445عضواً

 -الحدود المكانية :عينة من بعض كميات جامعة الجوف

من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة.

(التربية – العموم اإلنسانية واإلدارية – العموم – اليندسة – طب

ج .عينة الد ارسة

األسنان).

تكونت عينة الدراسة من ( )56عضواً من أعضاء ىيئة

 -الحدود الزمانية :طبقت ىذه الدراسة خبلل الفصل الدراسي

التدريس ببعض كميات جامعة الجوف (التربية  -العموم

األول من العام الجامعي 1437/1436ه.

اإلنسانية واإلدارية–العموم – اليندسة – طب األسنان) ،تم

 -الحدود البشرية :أعضاء ىيئة التدريس في بعض كميات

اختيارىم بالطريقة العشوائية ،ويبين الجداول رقم ( )1توزيع أفراد

عضوا ( 36ذكور20 ،
جامعة الجوف وبمغت عينة الدراسة 56
ً
إناث).

العينة حسب (الدرجة العممية ،الجنس ،التخصص).

جدول 1

توزيع عينة البحث
الجنس

التخصص

الدرجة العممية
أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضر

عممي

إنساني

ذكر

6

9

18

3

8

28

أنثى

2

5

11

2

5

15

10
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غير موافق ( )2درجتـ ـان ،غي ـر مواف ـق بش ـدة ( )1درجـة

د .أدوات الدراسة

واحدة.

اشتممت الدراسة الحالية عمى أداتين (من إعداد الباحث):

المحور األول :وتضمن محورين فرعيين:

أوال :االستبانة:

أ .أىمية توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم بالنسبة

لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن أسئمتيا ،تم إعداد
استبانة الستطبلع آراء عينة من أساتذة جامعة الجوف حول

لممعمم من وجية نظر أعضاء التدريس ،وتتضمن ( )12فقرة.

أىمية توظيف الويب  2.0ومجاالتيا ،ومتطمبات توظيفيا

ب .أىمية استخدام تطبيقات (ويب  )2.0في التعميم بالنسبة

والتعميم بجامعة الجوف ،وأىم معوقات توظيفيا في التعميم

لممتعمم من وجية نظر أعضاء التدريس وتتضمن ( )11فقرة.

بجامعة الجوف.

المحور الثاني :مدى توافر المتطمبات البلزمة لتوظيف (الويب
 )2.0وتطبيقاتيا في التعميم بجامعة الجوف ،وتتضمن ()7

وطبقت االستبانة عمى أعضاء ىيئة التدريس ،حيث تم
توزيعيا عمييم وايضاح اليدف منيا وكيفية اإلجابة عن بنودىا.

فقرات.

اعتمادا عمى األسس التالية:
وقد تم بناء االستبانة
ً

المحور الثالث :معوقات توظيف(الويب  )2.0وتطبيقاتيا في

 -تحديد البيانات المطموب جمعيا بحيث تكون وثيقة الصمة

التعميم بجامعة الجوف ،وتتضمن أربعة محاور فرعية:

بأىداف البحث.

أ .معوقات مادية وتتضمن ( )7فقرات.

 -طبيعة المنيج المتبع في البحث وىو المنيج الوصفي

ب .معوقات بشرية وتتضمن ( )6فقرات.

التحميمي.

ج .معوقات منيجية وتتضمن ( )10فقرات.

 -الدراسات السابقة التي تناولت (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في

د .معوقات تدريبية (فقرتان).

التعميم .وقد تكونت االستبانة من جزأين:

صدق االستبانة :تم إيجاد صدق االستبانة كما يمي:

الجزء األول :تكون من مجموعة من األسئمة العامة المتعمقة

أ .الصدق الظاىري

بالكمية التي ينتمي إلييا عضو ىيئة التدريس ،والدرجة العممية،

لمتأكد من صدق االستبانة ،قام الباحث بعرضيا عمى خمسة

والتخصص العممي.

محكمين من ذوي االختصاص في تقنيات التعميم لمتأكد من

أما الجزء الثاني :فقد تكون من  3محاور اندرج تحتيا ()55

صبلحيتيا ،وبعدىا وضعت في صورتيا النيائية ،حيث بمغت

فقرة ،وقد توزعت درجات سمم االستجابات عمييا من ()5-1

( 55فقرة).

درجات وفق مقياس ليكرت ( )Likertعمى النحو التالي :موافق

ب .صدق االتساق الداخمي

بشـ ـدة ( )5درجـ ـات ،موافـ ـق ) (4درجـ ـات ،مح ـايـ ـد ( )3درج ـ ـات،

يوضحو الجدول التالي:
جدول 2

يوضح الصدق الداخمي لمفردات االستبانة
المفردة

المفردة

المحور األول

المحور الثاني

المحور الثالث

المفردة
(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(أ)

(ب)
0.82

1

0.66

0.68

0.73

0.94

1

0.72

0.93

1

2

0.65

0.64

0.69

0.95

2

0.76

0.84

2

0.88

0.68

0.60

0.65

3

0.84

0.80

3

0.85

3

0.61

0.65

4

0.84

0.85

4

0.78

4

0.47

0.84

5

0.82

0.82

5

0.64

5

0.70

0.66

0.68

6

0.82

0.84

6

0.60

6

0.61

0.62

11

5
7

0.73

0.79

0.78

7

9
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0.58

0.74

8

0.78

0.82

8

0.64

9

0.84

0.73

9

0.66

10

0.68

0.79

10

0.75

11

0.83

0.78

12

0.74

أ .معوقات مادية بين (.)0.70 –0.47

يتضح من الجدول ( )2وجود عبلقة ارتباطيو بين قيم
محاور االستبانة ومعدل المحور الذي تنتمي إليو والمعدل الكمي

ب .معوقات بشرية بين (.)0.68 –0.60

لجميع المعايير ،وتتضح نتائج قيم الصدق االرتباطي لمحاور

ج .معوقات منيجية بين (.)0.84 –0.64

االستبانة كما يمي:

د .معوقات تدريبية بين (.)0.95 –0.94

المحور األول :تراوحت قيم صدق االتساق الداخمي ليذا
المحور:

ومما سبق ُيستنتج أن األداة تتسم بدرجة عالية من صدق

االتساق الداخمي ،وذلك الرتباط كل بند بالمحور الذي ينتمي

أ -أىمية توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعميم بالنسبة

استنادا عمى ما سبق فإن
إليو ،وارتباط كل بند باألداة ككل ،و ً

ب -أىمية استخدام تطبيقات (ويب  )2.0في التدريس بالنسبة

صدق المحكمين ،ويدل عمى إتاحة وجود تباين في وجيات

االستبانة تتمتع بدرجة عالية من صدق االتساق الداخمي يعزز

لعضو ىيئة التدريس بين (.)0.84 – 0.68
لمطالب بين (.)0.93 – 0.73

النظر وأن صياغة العبارات جيدة.

المحور الثاني :تراوحت قيم صدق االتساق الداخمي ليذا المحور

الثبات

بين (.)0.88 –0.60

لمتحقق من ثبات االستبانة تم إيجاد معامل ثبات (الفا كرونباخ)

المحور الثالث :تراوحت قيم صدق االتساق الداخمي ليذا

لكل محور من المحاور واالستبانة ككل ،وكانت النتائج كما

المحور:

يمي:
جدول 3

ثبات المحاور واالستبانة ككل
م
1

قيمة معامل الفاكرونباخ

المحور
أىمية استخدام وتوظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في التدريس بالنسبة لعضو ىيئة التدريس والطبلب من وجية

0.94

نظر أعضاء التدريس.
2

مدي توفر المتطمبات البلزمة لتوظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في التدريس.

0.89

3

معوقات توظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في التدريس.

0.80
0.90

الثبات الكمي لبلستبانة

يبين الجدول أن قيم معامبلت الفا كرونباخ لكل محور عمى

بعرضو عمى عدد من المحكمين من ذوي االختصاص؛ لمتأكد

حدة ،ولمحاور االستبانة ككل قيم مرتفعة؛ مما يؤكد أنيا تتمتع

من صبلحيتو ،وفي ضوء أراءىم تم تعديمو ووضعو في صورتو

بقدر كبير من الثبات.

النيائية ،حيث بمغ ( 20فقرة).

ثانيا :مقياس االتجاه:
ً

ب .صدق االتساق الداخمي :يتضح من جدول ( )4وجود عبلقة

تم إيجاد صدق المقياس كما يمي:

ارتباطيو واحصائية بين قيم فقرات المقياس والتي تنتمي إليو

أ .الصدق الظاىري:

والمعدل الكمي لجميع فقراتو ،وتراوحت قيم الصدق االرتباطي
لممقياس بين ( 0.50إلى .)0.83

ت ـ ـم التأكـ ـد مـ ـن ص ـ ـدق مقيـ ـاس االتجـ ـاه ،حي ـث قـ ـ ـام الباحث
12
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جدول 4

صدق االتساق الداخمي لمفردات مقياس االتجاه
الم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

فردة
القيم

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

ة

66

71

61

50

71

63

73

68

66

73

74

67

77

83

69

78

79

64

67

58

الثبات :لمتحقق من ثبات المقياس ،تم إيجاد معامل ثبات الفا

السؤال األول :ما أىمية توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في

كرونباخ ،وكانت نسبة الثبات ( )0.94وتعد قيمة مرتفعة مما

التعميم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف

يؤكد أن المقياس يتمتع بقدر كبير من الثبات.

بالنسبة لممعمم والمتعمم؟
ولئلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات

 .5النتائج ومناقشتها

المعيارية الستجابات عينة البحث ،كما يظيرىا الجدول التالي:

أظير التحميل اإلحصائي لمبيانات النتائج التالية:

جدول 5

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لممحور األول
المحور

المتوسط

االنح ارف المعياري

أىمية توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا بالنسبة لممعمم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف

4.03

0.74

أىمية استخدام الويب  2.0وتطبيقاتيا بالنسبة لممتعمم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف

4.04

0.73

المجموع

4.03

0.71

وقد توصل البحث إلى أن المتوسط الحسابي لعبارات

الستخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا (المدونات ،فيس بوك،

المحور األول (الجزء األول والجزء الثاني) ( )4.03بانحراف

تويتر) في التعميم بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس والطبلب ،وىذا

معياري ( )0.71ودرجة موافقة ،حيث حصمت عبارات المحور

يتفق مع ما أكدتو دراسة حسن [ ،]69الدوسري [ ،]54محمد

األول (الجزء األول) عمى متوسط حسابي ( )4.03وانحراف

[ ،]70حجازي [ ،]71المصري [ ،]72القاضي ،]73[ .درويش

معياري ( ،)0.74ودرجة موافقة ،وجاءت العبارة رقم ( )2وىي:

[ ،]74عبد الرازق [ ،]75الحمفاوي [ ]4والذين أكدوا عمى أىمية

(تسييل التواصل بين المعمم والمتعمم) كأعمى ترتيب ،وقد بمغ

استخدام الويب  2.0وتطبيقاتيا في العممية التعميمية والتدريسية

متوسطيا ( ،)4.21بينما جاءت العبارة رقم ( )10وىي( :إجراء

والبحثية ،وأكدوا عمى أن تطبيقات (الويب ( )2.0فيس بوك،

التقويم واالختبارات) كأقل ترتيب وبمغ متوسطيا (.)3.36

تويتر ،المدونات) استطاعت في فترة قميمة جذب عدد كبير من

وعمى الجانب اآلخر توصل البحث إلى أن عبارات الجزء
الثاني من المحور األول حصمت عمى متوسط حسابي ()4.04

نظر لما تقدمو من مزايا كتقديم المحتوى بأنماط مختمفة
الطبلب ًا

تتيح سيولة األداء وسرعتو من خبلل واجيات تفاعمية سيمة

وانحراف معياري ( ،)0.73ودرجة موافقة ،وجاءت العبارة رقم

االستخدام واتاحتيا إلمكانية التفاعل بين عدد كبير من المعممين

( )1وىي( :تسيل الوصول إلى المعمومات وتبادليا بطرق

والطبلب باإلضافة إلى اعتمادىا عمى آليات االستدعاء الفوري

مختمفة) كأعمى ترتيب ،وقد بمغ متوسطيا ( ،)4.34بينما جاءت

الطبلع الطالب عمى األحداث الجديدة التي تم نشرىا كما تسمح

العبارة رقم ( )8وىي( :تركز عمى ميارات التفكير العميا لدى

لممستخدمين بالتعبير عن أفكارىم ومعرفة أفكار اآلخرين.

الطبلب/الطالبات) كأقل ترتيب وبمغ متوسطيا (.)3.79

السؤال الثاني :ما مدى توفر المتطمبات البلزمة لتوظيف الويب
 2.0وتطبيقاتيا في التعميم بالنسبة لعضو ىيئة التدريس

وفي ضوء النتائج المتعمقة بيذا المحور يمكن القول أن

والطالب.

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف يرون أىمية كبيرة
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لئلجابة عمى السؤال الثاني توصل البحث إلى أن فقرات المحور

عينة البحث يرون توفر المتطمبات البلزمة لتوظيف الويب 2.0

الثاني حصمت عمى متوسط حسابي ( )3.78وانحراف معياري

وتطبيقاتيا (المدونات ،فيس بوك ،تويتر) في التعمم بجامعة

( ،)0.81ودرجة بين الموافقة والمحايدة ،وعميو يمكن القول أن

الجوف بدرجة متوسطة.

جدول 6

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لممحور الثاني
المحور

المتوسط

االنحراف المعياري

مدى توفر المتطمبات البلزمة لتوظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في التدريس بالنسبة لعضو ىيئة التدريس والطبلب.

3.78

0.81

وجاءت العبارة رقم ( )6وىي( :يفضل وضع استراتيجية

البحث إلى أن فقرات المحور الثالث (المعوقات المادية) حصمت

واضحة لعممية التوظيف) كأعمى ترتيب ،وقد بمغ متوسطيا

عمى متوسط حسابي ( )3.45وانحراف معياري (،)0.68

( ،)4.27بينما جاءت العبارة رقم ( )2وىي( :يتم تحديث

ودرجة بين الموافقة والمحايدة ،وجاءت الفقرة رقم ( )4وىي( :قمة

المقررات الدراسية لتتناسب مع إمكانات وتقنيات الويب )2.0

الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع دمج المستحدثات

كأقل ترتيب وبمغ متوسطيا (.)3.45

التكنولوجية في التعميم) كأعمى ترتيب ،وقد بمغ متوسطيا

السؤال الثالث :ما معوقات توظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في

( ،)4.13بينما جاءت العبارة رقم ( )2وىي( :ال يتوافر لدي

التعميم لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف؟ وقد توصل

حاسب آلي في المكتب) كأقل ترتيب وبمغ متوسطيا (.)2.38

جدول 7

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لممحور الثالث
المحور

المتوسط

االنحراف المعياري

معوقات مادية

3.45

0.68

معوقات بشرية

2.85

0.73

معوقات منيجية

3.60

0.76

معوقات تدريبية

4.05

0.92

المجموع

3.41

0.56

وجاءت الفقرة رقم ( )7وىي( :تحويل المقررات الورقية إلى رقمية

أما بخصوص المعوقات البشرية ،فقد توصل البحث إلى
أن عبارات المحور الثالث (المعوقات البشرية) حصمت عمى

يتطمب وقت وجيد كبيرين) كأعمى ترتيب ،وقد بمغ متوسطيا

متوسط حسابي ( )2.85وانحراف معياري ( ،)0.73ودرجة بين

( ،)3.86بينما جاءت العبارة رقم ( )1وىي( :طبيعة المقرر

عدم الموافقة والمحايدة ،وجاءت الفقرة رقم ( )5وىي( :قمة الخبرة

الدراسي ال تتيح استخدام الويب  )2.0كأقل ترتيب وبمغ

لدى الطبلب  /الطالبات عن كيفية استخدام الويب 2.0

متوسطيا (.)3.21

وتطبيقاتيا) كأعمى ترتيب ،وقد بمغ متوسطيا ( ،)3.54بينما

وأخي اًر ،حصمت فقرات المحور الثالث (المعوقات التدريبية)

جاءت العبارة رقم ( )3وىي( :ال تتوفر لدي الرغبة في دمج

عمى متوسط حسابي ( )4.05وانحراف معياري (،)0.92

الويب  2.0وتطبيقاتيا في التدريس) كأقل ترتيب وبمغ متوسطيا

ودرجة موافقة ،وجاءت الفقرة رقم ( )2وىي( :قمة الدورات

(.)2.27

التدريبية الطبلب  /الطالبات التي توضح كيفية االستفادة من

كما توصل البحث إلى أن فقرات المحور الثالث

المستحدثات التكنولوجية في التعميم والتعمم) كأعمى ترتيب ،وقد

(المعوقات المادية) حصمت عمى متوسط حسابي ()3.60

بمغ متوسطيا ( ،)4.09بينما جاءت الفقرة رقم ( )2وىي:

وانحراف معياري ( ،)0.76ودرجة بين الموافقة والمحايدة،

( قم ـة ال ـدورات التدريبي ـة لؤلساتـذة في مجال توظيف المستحدثات
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لتوظيف (الويب  )2.0كتقنية حديثة لممعمومات في العممية

التكنولوجية في التعميم ) كأقل ترتيب وبمغ متوسطيا (.)4.00
بشكل عام أظيرت النتائج أن ىناك عدة معوقات تواجو

التعميمية والتدريس بصورة خاصة ،ويتفق ىذا مع ما أوصت بو

أعضاء ىيئة التدريس في توظيف (الويب )2.0وتطبيقاتيا في

عدد من الدراسات ،مثل دراسة محمد [ ،]70دراسة الدوسري

التعمم وجاء المحور المتعمق بالمعوقات التدريبية أعمى المعوقات

[ ،]54دراسة جولبيار [ ،]55دراسة برادي وآخرون [ ،]65دراسة

الموجودة بمتوسط ( )4.05وجاءت استجاباتيم بين موافق بشدة

الحمفاوى [ ،]4دراسة أندرسون [.[7

وموافق ،بينما جاءت المعوقات المنيجية بمتوسط ( )3.60ثاني

السؤال الرابع :ما اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

ىذه المعوقات ،وجاءت المعوقات المادية ثالث المعوقات

الجوف نحو توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعمم؟

بمتوسط ( )3.45واستجاباتيم بين موافق ومحايد ،بينما جاءت

وقد توصل البحث إلى أن فقرات مقياس االتجاه حصمت

المعوقات البشرية في نياية ترتيب المعوقات بمتوسط ()2.85

عمى متوسط حسابي ( )4.11وانحراف معياري ( ،)0.49وىذه

بين محايد وغير موافق ،وجاء المتوسط العام لممعوقات األربعة

الدرجة تقع ما بين الموافقة بشدة والموافقة ،وجاءت الفقرة رقم

(.)3.41

( )1وىي( :يتميز التعمم من الويب  2.0وتطبيقاتيا بمميزات

وفي ضوء النتائج المتعمقة بيذا المحور يمكن القول أن

ايجابية كثيرة) كأعمى ترتيب ،وقد بمغ متوسطيا ( ،)4.29بينما

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف يرون أن درجة احتياجيم

جاءت الفقرة رقم ( )12وىي( :أبذل مجيوداً كبي اًر عند التدريس

لمدورات التدريبية في استخدام وتوظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا

باستخدام الويب  2.0وتطبيقاتيا) كأقل ترتيب وبمغ متوسطيا

ىي درجة كبيرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى عدم وجود البرامج

(.)3.54

التدريبية المقدمة ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة الجوف
جدول 8
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس االتجاه
المحور

المتوسط

االنحراف المعياري

اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف نحو استخدام الويب  2.0وتطبيقاتيا في التعميم.

4.107

0.408

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف حول توظيف (الويب

ويتضح من النتائج أن اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس
بجامعة الجوف نحو استخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في

 )2.0وتطبيقاتيا في التعميم عمى محاور االستبانة باختبلف

مقرراتيم الدراسية إيجابية وعالية ،وىذا يتفق مع دراسات كل

متغيرات (الجنس ،الدرجة العممية ،التخصص)؟

من :عبد الصابر [ ،]53الدوسري [ ،]54العطاس [ ،]29النجار

أوال :لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية

[ ،]76الرحيمي [ ،]40تشرشل [ ،]47سمان [ ]28التي أكدت

عند مستوى ( )0.05بين استجابات أفراد عينة البحث من

عمى أىمية استخدام التطبيقات التعميمية لمويب  2.0وشبكات

أعضاء ىيئة التدريس حول أىمية استخدام (الويب )2.0

الخدمات االجتماعية ) (SNSفي التعميم وأوصت الدراسات

وتطبيقاتيا في التدريس عمى محاور االستبانة باختبلف متغير

بعديد من التوصيات منيا ضرورة اإلفادة من التقنيات الحديثة

(الجنس) ،تم استخدام اختبار ت لمعينات المستقمة

التي جاءت نتيجة لثورة الويب  2000في تطوير العممية

) (Independent Samples T-testوجاءت النتائج عمى

التعميمية بكافة عناصرىا.

النحو التالي:

السؤال الخامس :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( (α =0.05بين استجابات أفراد عينة البحث من
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جدول 9

نتائج اختبار ت لمعينات المستقمة لممقارنة بين أهمية توظيف الويب  2.1وتطبيقاتها في التعميم ومتغير الجنس
المحور

الفئة

العدد

المتوسط

ن

قيمة ت

الداللة

أىمية استخدام وتوظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في التعميم بالنسبة لممعمم والمتعمم

ذكر

36

4.14

56

1.446

0.257

أنثى

20

3.85

وقد توصل البحث إلى أن أعضاء ىيئة التدريس الذكور

1.327

ومحايد.

أبدو تقدي اًر أكبر ألىمية توظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في

ورغم ذلك أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

التعميم بالنسبة لممعممين والمتعممين ،حيث حصمت فقرات

إحصائية عند ( )0.05بين استجابات أفراد عينة البحث من

المحور األول بالنسبة لمذكور عمى متوسط حسابي ()4.14

أعضاء ىيئة التدريس حول أىمية توظيف (الويب )2.0

وجاءت الدرجة بين موافق بشدة وموافق ،أما اإلناث حصمن

وتطبيقاتيا في التعمم بالنسبة لممعممين والطبلب باختبلف متغير

عمى متوسط حسابي ( )3.85وجاءت الدرجة بين موافق

(الجنس).
جدول 11

نتائج اختبار ت لمعينات المستقمة لممقارنة بين مدي توافر المتطمبات الالزمة لتوظيف تطبيقات (الويب  )2.1ومتغير الجنس
المحور

الفئة

العدد

المتوسط

ن

قيمة ت

الدال لة

مدي توفر المتطمبات البلزمة لتوظيف تطبيقات (الويب )2.0

ذكر

36

3.83

56

0.612

0.697

أنثى

20

3.69

0.626

أما بالنسبة لممحور الثاني (مدي توفر المتطمبات البلزمة

المتطمبات البلزمة لتوظيف تطبيقات (الويب  )2.0باختبلف

لتوظيف تطبيقات الويب  ،)2.0فأظيرت النتائج عدم وجود

متغير (الجنس) ،حيث حصل الذكور عمى متوسط حسابي

فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05بين استجابات أفراد

( ،)3.83أما اإلناث فقد حصمن عمى ( ،)3.69وجاءت جميعيا

عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس حول مدي توافر

بين موافق ومحايد.

جدول 11

نتائج اختبار ت لمعينات المستقمة لممقارنة بين معوقات توظيف (الويب  )2.1وتطبيقاتها في التعمم ومتغير الجنس
المحور

الفئة

العدد

المتوسط

ن

قيمة ت

الداللة

معوقات توظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في التدريس

ذكر

36

3.50

56

1.577

0.114

أنثى

20

3.26

1.443

بالنسبة لممحور الثالث (معوقات توظيف (الويب)2.0

ثانيا :لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية

وتطبيقاتيا في التعميم) ،أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات

عند ( )0.05بين استجابات أفراد عينة البحث من أعضاء ىيئة

داللة إحصائية عند ( )0.05بين استجابات أفراد عينة البحث

التدريس حول توظيف (الويب  ،)2.0وتطبيقاتيا في التعمم عمى

من أعضاء ىيئة التدريس حول معوقات توظيف (الويب )2.0

محاور االستبانة باختبلف متغيرات (التخصص)؛ تم استخدام

وتطبيقاتيا في التعميم باختبلف متغير (الجنس) ،حيث حصل

اختبار ت لمعينات المستقمة (Independent Samples T-

الذكور عمى متوسط حسابي ( ،)3.50أما اإلناث فقد حصمن

) testوجاءت النتائج كما في الجدول التالي.

عمى ( ،)3.26وجاءت جميعيا بين موافق ومحايد.
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جدول 12

نتائج اختبار ت لمعينات المستقمة لممقارنة بين أهمية توظيف (الويب  )2.1وتطبيقاتها في التعميم ومتغير التخصص
المحور

الفئة

العدد

المتوسط

ن

قيمة ت

الداللة

أىمية استخدام وتوظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في التتعميم

عممي

13

4.10

56

0.375

0.359

إنساني

43

4.02

0.488

أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

تحصمت التخصصات العممية عمى متوسط حسابي (،)4.10

( )0.05بين استجابات أفراد عينة البحث من أعضاء ىيئة

أما التخصصات اإلنسانية فقد حصمت عمى متوسط حسابي

التدريس حول أىمية توظيف (الويب)  2.0وتطبيقاتيا في التعمم

( ،)4.02وجاءت جميعيا بين موافق بشدة وموافق.

بالنسبة لممعمم والمتعمم باختبلف متغير (التخصص) ،حيث
جدول 13
نتائج اختبار ت لمعينات المستقمة لممقارنة بين مدي توافر المتطمبات الالزمة لتوظيف تطبيقات (الويب  )2.1ومتغير التخصص
المحور

الفئة

العدد

المتوسط

ن

قيمة ت

الداللة

مدي توفر المتطمبات البلزمة لتوظيف تطبيقات الويب 2.0

عممي

13

3.56

56

1.090

0.760

إنساني

43

3.84

1.170

أما بالنسبة لممحور الثاني (مدي توافر المتطمبات البلزمة

المتطمبات البلزمة لتوظيف تطبيقات الويب  2.0باختبلف

لتوظيف تطبيقات الويب  ،)2.0فقد أظيرت النتائج عدم وجود

متغير (التخصص) ،حيث حصل التخصص (عممي) عمى

فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05بين استجابات أفراد

متوسط حسابي ( ،)3.56أما تخصص (إنساني) فقد حصل

عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس حول مدي توافر

عمى متوسط ( )3.84وجاءت جميعيا بين درجة موافق ومحايد.

جدول 14

نتائج اختبار ت لمعينات المستقمة لممقارنة بين معوقات توظيف الويب  2.1وتطبيقاتها في التدريس ومتغير التخصص
المحور

الفئة

العدد

المتوسط

ن

قيمة ت

الداللة

معوقات توظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في التدريس

عممي

13

3.46

56

0.329

0.395

إنساني

43

3.40

0.386

كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

ثالثا :لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية

عند ( )0.05بين استجابات أفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة

عند ( )0.05بين استجابات أفراد عينة البحث من أعضاء ىيئة

التدريس حول معوقات توظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في

التدريس حول توظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في التعمم عمى

التدريس باختبلف متغير (التخصص) ،حيث حصل التخصص

محاور االستبانة باختبلف متغيرات (الدرجة العممية) تم استخدام

(عممي) عمى متوسط حسابي ( ،)3.46أما تخصص (إنساني)

التحميل أحادي االتجاه ) (One way ANOVAوجاءت

فقد حصل عمى متوسط حسابي ( ،)3.40وجاءت جميعيا بين

النتائج كما في الجدول التالي:

موافق ومحايد.
جدول 15

نتائج تحميل التباين األحادي لمتوسطات درجات المحور األول أهمية توظيف (الويب  )2.1وتطبيقاتها في التعمم وفقا لمدرجات العممية
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

بين المجموعات

1.19

3

0.40

0.769

0.516

داخل المجموعات

26.67

52

0.51

الكمي

27.88

55
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أىمية توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعمم وفقًا لمدرجة
العممية.

( )1.19وداخل المجموعات ( )26.67وبمغت قيمة (ف)
( )0.769وىي غير دالة عند مستوى ( )0.05لممحور األول

جدول 16

نتائج تحميل التباين األحادي لمتوسطات درجات المحور الثاني مدي توافر المتطمبات الالزمة لتوظيف تطبيقات (الويب  )2.1وفقا لمدرجات
العممية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

بين المجموعات

1.76

3

0.59

0.879

0.458

داخل المجموعات

34.61

52

0.67

الكمي

36.36

55

توافر المتطمبات البلزمة لتوظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا وفقًا

كما يتضح من الجدول ( )16أن التباين بين المجموعات

لمدرجة العممية.

بمغ ( )1.76وداخل المجموعات ( )34.61وبمغت قيمة (ف)
( )0.879وىي غير دالة عند مستوى ( )0.05لمحور مدى

جدول 17

نتائج تحميل التباين األحادي لمتوسطات درجات المحور الثالث معوقات توظيف (الويب  )2.1وتطبيقاتها في التعمم وفقا لمدرجات العممية
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

بين المجموعات

0.95

3

0.32

1.018

0.392

داخل المجموعات

16.15

52

0.31

الكمي

17.10

55

بالتقنيات الحديثة وتوظيفيا في التدريس.

وأخي اًر يتضح من الجدول ( )17أن التباين بين المجموعات
بمغ ( )0.95وداخل المجموعات ( )16.15وبمغت قيمة (ف)

وكذلك اىتمام أعضاء ىيئة التدريس بامتبلك ميارات

( )1.018وىي غير دالة عند مستوى ( )0.05لمحور معوقات

استخدام وتوظيف الويب  2.0بغض النظر عن تخصصيم

توظيف(الويب )2.0وتطبيقاتيا في التعميم وفقا لمدرجة العممي.

والدرجة العممية التي يشغميا كل عضو بيدف تمبية احتياجاتو
التدريسية والبحثية واحتياجات طبلبو العممية ،كذلك امتبلك

ومن العرض السابق لمجدول ( )17( ،)16( ،)15تشير

أعضاء ىيئة التدريس لدافعية متشابية تقر ًيبا لتوظيف (الويب

النتائج إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ()0.05
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة

 )2.0وتطبيقاتيا في التعميم ،ونظ اًر أيضاً لحداثة ىذه التقنية

التدريس حول واقع توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعمم

بالنسبة ليم ورغبتيم في التعامل معيا وتوظيفيا في التعميم

عمى محاور االستبانة ( )3 ،2 ،1تعزى إلى متغير الدرجة

الجامعي.

العممية.

السؤال السادس:
ما التصور المقترح لميارات توظيف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا

ويعزو الباحث عدم وجود فروق بين آراء أعضاء ىيئة
التدريس لممحاور السابقة لتشابو المناخ األكاديمي الذي يعمل
فيو األعضاء ،وتوافر اإلمكانات بشكل متشابو ومعقول في

في التعميم من ِقَبل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف؟

من أجل اإلجابة عن السؤال األخير من أسئمة البحث قام

بعض الكميات ،والقيادات اإلدارية في الجامعة التي تسير عمى

الباحث باستقراء البحوث والدراسات السابقة حول ميارات

نم ـط إداري متق ـارب مـ ـع بعضيـا البعض ،باإلضافة إلى االىتمام

توظيف الجيل الثاني من (الويب  )2.0في التدريس وانتيى إلى
18
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باستخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعمم عبر (تويتر –

أيضا قائمة لميارات
تصور مقترح لقائمة من الميارات العامة ،و ً

فيس بوك – المدونات).

أخير قائمة لميارات التدوين المرئي والصوتي
التدوين الكتابي ،و ًا

المرئي ،يمكن توظيفيا في المجاالت الثبلثة التي حددتيا الدراسة

 .7يمزج بين استخدام أدوات الجيل الثاني لمويب (الويب :)2.0

الحالية ،وىي (تويتر – فيس بوك – المدونات) ،وتمت صياغة

(تويتر – فيس بوك – المدونات) أثناء عممية التعميم إذا استمزم

ائيا بحيث يستطيع عضو ىيئة التدريس
ىذه الميارات إجر ً

الموقف التعميمي ذلك.

بجامعة الجوف توظيفيا في التدريس مع تكييفيا بما يتناسب

 .8يجيد مشاركة الوسائط المتعددة عمى أدوات الجيل الثاني

وطبيعة التخصص والمقرر الدراسي.

لمويب (الويب ( :)2.0تويتر – فيس بوك – المدونات) مع
طبلبو وزمبلئو.

وبعد أن صيغت ىذه القائمة في صورتيا المبدئية تم
عرضيا عمى مجموعة من المحكمين بيدف التأكد من صدقيا،

 .9يدرج روابط مواقع الويب األخرى في الدروس المختمفة عمى

وبعد إجراء التعديبلت ،وضعت في صورتيا النيائية الحالية،

أدوات الجيل الثاني لمويب (الويب ( :)2.0تويتر – فيس بوك –

وتأتي اإلجابة عن ىذا السؤال البحثي في سياق سعي البحث

المدونات).

الحالي لتحقيق كل أىدافو التي تتمحور حول توظيف أعضاء

ثانياً :الميارات الخاصة باستخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في

ىيئة التدريس بجامعة الجوف (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في
التعميم عمى الوجو األمثل من خبلل سبر ىذه الميارات

(كتابيا) عمى (تويتر – فيس بوك – المدونات) لدى
التعميم
ً
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف :وتتمثل في اآلتي:

المقترحة ،وتطبيقيا عبر أدوات (الويب ( :)2.0تويتر ،فيس

 .1يعمِّم الطبلب إجراءات الدخول والتفاعل باستخدام (تويتر –

بوك ،المدونات) في التعميم في جميع التخصصات العممية

فيس بوك – المدونات) في عمميات التعمم والتعميم.

واإلنسانية.

 .2يضيف عمى حسابو عبر (تويتر – فيس بوك) مدونتو روابط

أوال :الميارات العامة الستخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في

متنوعة تخدم موضوعات المقرر أو دروس بعينيا.

التعميم عبر (تويتر – فيس بوك – المدونات) لدى أعضاء ىيئة

 .3يقيِّم مشاركات طبلبو ويقدم التغذية الراجعة المناسبة عبر

التدريس بجامعة الجوف :وتتمثل في اآلتي:

حسابو عمى (تويتر – فيس بوك) مدونتو.

 .1يجيد إنشاء حساب عمى (تويتر –عمى فيس بوك –

 .4يكتب معايير التقييم وآلياتو وتحديثاتو – إن وجدت – عبر

المدونات اإللكترونية).

حسابو عمى (تويتر – فيس بوك) مدونتو.

 .2يمم بأسس استخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في
التعميم(تويتر – فيس بوك – المدونات).

حسابا لكل مقرر عمى (تويتر – فيس بوك) ومدونة
 .5ينشأ
ً
خاصة بالمقرر نفسو.

 .3يجيد إرفاق الصور وممفات الصوت والفيديو في

 .6ينشأ منصة نقاش إلثراء محتوى موضوعات المقرر عمى

الموضوعات التي يرفعيا عمى (تويتر – فيس بوك – المدونات

حسابو عبر (تويتر – فيس بوك) مدونتو.

 .4يقيِّم بأشكال مختمفة مدى تقبل طبلبو استخدام (الويب )2.0

 .7يوجو لمواعيد انعقاد المؤتمرات والندوات والجمسات العممية

وتطبيقاتيا في التعمم عبر (تويتر – فيس بوك – المدونات).

ذات الصمة بموضوع التخصص عبر حسابو عمى (تويتر –

 .5يمتزم بأخبلقيات استخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في التعمم

فيس بوك) مدونتو.

عبر (تويتر – فيس بوك – المدونات).

 .8يتواصل مع الطبلب لتقديم التعميمات والتوجييات

 .6يعالج المشكبلت الفنية البسيطة – التي قد تط أر لو –المتعمقة

واإلرشـ ـادات المستم ـرة لح ـل المشكـ ـبلت التي تواجييم أثناء التعمم
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عبر حسابو عمى (تويتر – فيس بوك) ،مدونتو.

فيس بوك) ،مدونتو.

 .9يدون عبر حسابو عمى (تويتر – فيس بوك) ،مدونتو

 .6يشجع الطبلب عمى إنتاج العروض التقديمية ونشرىا عبر

المعمومات الخاصة بالطبلب فيما يتعمق بالواجبات واألبحاث

(تويتر – فيس بوك  -المدونات).

وشرح وتوصيف المشاريع ،وغيرىا من المعمومات ذات العبلقة

 .7يتيح الفرصة لعرض الشرائح ونقميا وتبادليا بين الطبلب

عبر حسابو عمى (تويتر – فيس بوك) ،مدونتو.

بسيولة عبر (تويتر – فيس بوك  -المدونات).

 .10يعرض عبر حسابو عمى (تويتر – فيس بوك) ،مدونتو

 .8يعالج بعض المشكبلت السموكية لدى الطبلب ،كالخجل

نماذج من أعمال طبلبو الكتابية لتشجيعيم عمى إبداء رأييم

والرىبة من خبلل تشجيعيم عمى المشاركة والتفاعل بآرائيم في

ومحاولة تجويد أعمال غيرىم من الزمبلء.

القضايا العممية التي يتناوليا المقرر بالصوت والصورة عبر

 .11يشجع من خبلل األنشطة والتدريبات عبر حسابو عمى

(تويتر – فيس بوك – المدونات).

(تويتر – فيس بوك) ،مدونتو التفكير التحميمي والنقدي من خبلل

 .6التوصيات

التركيز والتأمل وتقييم اآلراء واألفكار والتجارب المختمفة.

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بالتالي:

 .12يطور ميارات الكتابة والتعبير وصياغة األفكار ،عن

 .1ضرورة توفير أجيزة الحاسب اآللي وربطيا بشبكة اإلنترنت

طريق تشجيع الطبلب عمى التفاعل مع ما يطرح من

في جميع قاعات التدريس.

موضوعات المقرر عبر (تويتر – فيس بوك – المدونات).

 .2ضرورة تحديث أجيزة الحاسب اآللي الخاصة بأعضاء ىيئة

ثالثًا :الميارات الخاصة باستخدام (الويب  )2.0وتطبيقاتيا في

التدريس في جميع الكميات بما يتبلءم مع المستجدات التقنية

معا) عمى
التعميم من خبلل الصورة أو الفيديو (الصوت والصورة ً

الحديثة.

(تويتر – فيس بوك – المدونات) لدى أعضاء ىيئة التدريس

 .3ضرورة عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لمتعريف

بجامعة الجوف :وتتمثل في اآلتي:

بكيفية استخدام وتوظيف (الويب  ،)2.0وتطبيقاتيا في التعميم

 .1يستخدم بعض الفيديوىات والصور والرسوم الموجودة عمى

الجامعي.

شبكة اإلنترنت – مع مراعاة تقنين ذلك – في إثراء المادة

 .4ضرورة تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام وتوظيف

العممية في مقرر بعينو عبر حسابو عمى (تويتر – فيس بوك)،

(الويب  ،)2.0وتطبيقاتيا في العممية التعميمية والبحثية في

مدونتو.

الجامعات السعودية.

 .2ينتج مقاطع فيديو وبعض الرسوم المتحركة كأنشطة إثرائة

 .5ضرورة توجيو وحث أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة

لممادة العممية في التخصص أو مقرر بعينو ويعرضيا عبر

في المؤتمرات العممية المحمية والعالمية عن آخر التطورات

حسابو عمى (تويتر – فيس بوك) ،مدونتو

العممية المتخصصة في التعميم االلكتروني بصورة عامة

 .3يشرك طبلبو بصفة فردية أو جماعية في إنتاج مواد تعميمية

و(الويب  )2.0بصورة خاصة.

ومقاطع فيديو لعرضيا عبر (تويتر – فيس بوك – المدونات).

 .6ضرورة العمل عمى تبلفي المعوقات التي تواجو أعضاء

 .4ينشر روابط الصور التعميمية مع مقاطع (اليوتيوب) إلتاحتيا

ىيئة التدريس في استخدام وتوظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في

لمطبلب عبر حسابو عمى (تويتر – فيس بوك) ،مدونتو.

المجال األكاديمي.

 .5يقوم بتحميل البرامج والحمقات التعميمية التميفزيونية بعد

 .10البحوث المقترحة

إذاعتيـ ـا م ـن خ ـبلل موقـ ـع اليوتي ـوب عبر حسابو عمى ( تويتر –

 دراسـ ـة العبلقـ ـة بي ـ ـن تـطـبـيـقـ ـات الويـ ـب  2.0وتـنـمـي ـ ـة مي ـ ـارات20
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] [16أبابطين ،أماني أحمد عبد العزيز ( :)2014االستخدامات

التفكير العميا.
 -دراسة دور تطبيقات الويب  2.0في دعم عضو ىيئة

التعميمية لتوتير كأداة من أدوات التواصل االجتماعي

التدريس في استراتيجيات التعمم المختمفة.

لخدمة المقررات التعميمية في جامعة الممك سعود ،المؤتمر

 -التعرف عمى فعالية توظيف الويب  2.0وتطبيقاتيا في

الدولي الرابع لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعد ،المممكة

التحصيل المعرفي لممقررات الدراسية.

العربية السعودية (الرياض) ،ص .3

 -أثر توظيف الويب  2.0وتقنياتيا في تدعيم أشكال التواصل

] [21العتيبي ،نورة ( :)2012فاعمية شبكة التواصل االجتماعي

االجتماعي وتبادل المعمومات بين الطبلب في المرحمة

تويتر (التدوين المصغر) عمى التحصيل الدراسي وتنمية

الجامعية.

ميارات التعمم التعاوني لدى طالبات الصف الثاني الثانوي

المراجع

في مقرر الحاسب اآللي ،رسالة ماجستير ،المؤتمر الدولي

أ .المراجع العربية

الثالث لمتعميم االلكتروني والتعميم عن بعد ،الرياض.

] [4الحمفاوي ،وليد ( :)2011التعميم اإللكتروني تطبيقات

] [28سمان ،ىدى مبارك ( :)2011تصميم صفحة تعميمية

مستحدثة ،دار الفكر العربي لمطبع والنشر ،الطبعة األولى،

عمى الموقع االجتماعي فيس بوك وقياس أثرىا عمى

ط .1

التحصيل في مادة الكمبيوتر لدى تبلميذ الحمقة الثانية من

] [5الفار ،إبراىيم عبد الوكيل ( :)2012تربويات تكنولوجيا

التعميم األساسي واتجاىاتيم نحوىا ،المؤتمر العممي السابع

القرن الحادي والعشرين تكنولوجيا ( ،)0,2طنطا ،ط،1

لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية" ،تحديات الشعوب

الدلتا لتكنولوجيا الحاسوب ،ص .164

العربية والتعمم اإللكتروني ،مجتمعات التعمم التفاعمية"،

] [6عزمي ،نبيل جاد ( :)2014بيئات التعمم التفاعمية ،القاىرة،

ج ،2جامعة القاىرة ،755-731 ،يوليو.

دار الفكر العربي.

] [29العطاس ،عمر حسن ،الحسن ،رياض عبدالرحمن

] [9عماشة ،محمد عبده راغب ( :)2010التعمم االلكتروني

( :)2014أثر التدريس عبر شبكة التواصل االجتماعي

وخدمات الشبكات االجتماعية  ،SNSمجمة المعموماتية ،ع

(فيس بوك) عمى التحصيل الدراسي في مقرر الحاسب

(.)27

اآللي لدى طبلب الصف الثاني الثانوي ،المؤتمر الدولي
الرابع لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعد ،الرياض.

] [10عبد العظيم ،زينب مصطفى ( :)2010الشبكات

] [30محمود ،نيى ،وأحمد سعد ( :)2010التعميم والتعمم عبر

االجتماعية بين الرفض والقبول ،مجمة التعمم االلكتروني،

الشبكات االجتماعية دراسة تطبيقية لموقع فيس بوك،

ع (.15.)8

المؤتمر العممي السادس لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية،

] [15الباز ،مروة محمد ( :)2013فاعمية برنامج تدريبي قائم

"الحمول الرقمية لمجتمع التعمم" ،ج ،2جامعة القاىرة ،ص

عمى تقنيات الويب  2.0في تنمية ميارات التدريس

ص  ،363-348نوفمبر.

االلكتروني واالتجاه نحوه لدى معممي العموم أثناء الخدمة،
مجمة التربية العممية ،مصر ،مج ،16ع (.)2
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] [32منصور ،عصام ( :)2009المدونات االلكترونية .مصدر

] [52الجنزوري ،عباس عبدالعزيز ( :)2012أنماط تقديم

جديد لممعمومات ،مجمة المعموماتية ،عavailable at ،5

المدونات التعميمية وأثرىا عمى التحصيل المعرفي واالتجاه

http.//forums.2dab.org/showthread.php?t=25
21

نحوىا لدى طبلب تكنولوجيا التعميم ،المجمة المصرية
لتكنولوجيا التعميم ،كمية البنات ،جامعة عين شمس.

] [38خميفة ،محمود عبد الستار ( :)2008ورشة عمل خدمات

] [53عبد الصابر ،حشمت ( :)2014فاعمية برنامج إثرائي في

المعمومات في البيئة الرقمية :ويب  ،2.0مكتبات ،2.0

الرياضيات قائم عمى النظرية التواصمية باستخدام الويب

مسقط ،جمعية المكتبات العمانية ،ص.6

 2.0عمى تنمية التفكير المتفتح النشط والوعي بيوية

] [39الجيني ،ليمى ( :)2013تقنيات وتطبيقات الجيل الثاني

الرياضيات المصرية والتحصيل المعرفي لدى الطبلب

من التعميم االلكتروني ،2.0بيروت :الدار العربية لمعموم،

الفائقين بالمرحمة اإلعدادية ،رسالة ماجستير غير منشورة،

ط ،1ص .106

كمية التربية ،جامعة سوىاج.

] [40الرحيمي ،تغريد ( :)2014اتجاىات طالبات جامعة طيبة

] [54الدوسري ،صفاء بنت سعيد ( :)2014فاعمية استخدام

نحو استخدام المدونات التعميمية االلكترونية في تعمم مقرر

بعض تطبيقات الجيل الثاني لمويب web 2.0في

ميا ارت الحياة الجامعية ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث

التحصيل المعرفي لمقرر الحاسب اآللي واالتجاه نحوىا

(العموم اإلنسانية) مج.)8( 28

لدى الطالبات البرنامج المشترك بالتعميم الثانوي نظام
المقررات بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،كمية

] [44المدىوني ،فوزية عبداهلل ( :)2011فاعمية استخدام

التربية ،مكة المكرمة.

المدونات التعميمية في تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه
نحوه لدى طالبات جامعة القصيم ،المؤتمر الدولي الثاني

] [61العنزي ،جواىر ( :)2012فاعمية استخدام شبكات
التواصل االجتماعي في تحصيل العموم واالتجاه نحو

لمتعميم االلكتروني والتعميم عن بعد ،الرياض.

مجتمع المعرفة لدى طالبات الصف الثالث المتوسط

] [45سالم ،محمد محمد؛ عمى ،فريدة ( :)2011تأثر استخدام

بالمدينة المنورة ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية جامعة أم

استراتيجية تعميمية قائمة عمى استخدام المدونات التعميمية

القرى بمكة المكرمة.

في تنمية ميارات التفكير الناقد وبقاء أثر التعمم لدى طبلب

] [62نجادات ،عمى عقمة ( :)2012استخدام المتزوجات

التخصصات الشرعية في كمية التربية جامعة أم القرى،

العامبلت في الجامعات األردنية لمفيس بوك واإلشباعات

المؤتمر الدولي الثاني لمتعميم االلكتروني والتعميم عن بعد،

المتحققة

الرياض.

منو،

جامعة

اليرموك.

متاح

عمى:

http://www.Google.com.eg/search

] [50أمين ،زينب محمد ( :)2009فاعمية المدونات عمى تنمية

] [63نومار ،مريم نريمان ( :)2012استخدام مواقع الشبكات

ميارات التفاعل االجتماعي واالتجاه نحوىا لدى طبلب

االجتماعية وتأثيره عمى العبلقات االجتماعية ،ماجستير،

الدراسات العميا ذوي المستويات لمختمفة لمطاقة النفسية،

جامعة

مؤتمر التدريب االلكتروني وتنمية الموارد البشرية ،الجمعية

الحاج

لخضر،

الجزائر.

متاح

http://www.google.com.e.g/search?q

العربية لتكنولوجيا التربية.
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] [66خميفة ،محمود عبد الستار ( :)2008ورشة عمل خدمات

] [74درويش ،عمرو محمد محمد( :)2012فاعمية استخدام

المعمومات في البيئة الرقمية :ويب  ،2.0مكتبات ،2.0

بعض أنماط التعمم في بيئة شبكات الويب االجتماعية في

مسقط ،جمعية المكتبات العمانية ،ص .6

تنمية ميارات حل المشكبلت لدى طبلب تكنولوجيا التعميم
بمرحمة الدراسات العميا ،واتجاىاتيم نحو التعمم عبر

] [68عبيدات ،ذوقان وآخرون (2003م) :البحث العممي"

الشبكات ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية – جامعة حموان.

مفيومو وأدواتو وأساليبو" ،الرياض ،دار أسامة.247 ،

] [75عبد الرازق ،السعيد محمد ( :)2011اختبلف أنماط

] [69حسن ،محمد عبد العاطي عبد المنعم ( :)2014فاعمية

التفاعل في بيئات التدريب االفتراضي باستخدام الشبكات

برنامج مبني عمى الويب  2.0في تدريس اليندسة عمى

االجتماعية وأثرة عمى اكتساب الجوانب المعرفية واألدائية

التحصيل المعرفي والتفكير اليندسي لدى تبلميذ الحمقة

لبعض ميارات التحضير االلكتروني لمتدريس لدى معممي

اإلعدادية ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة سوىاج.

الحاسب اآللي بمدارس التعميم العام ،مجمة تكنولوجيا

] [70محمد ،حنان فاروق أحمد ( :)2014فاعمية برنامج مبنى

التعميم – دراسات وبحوث ،المجمد  – )2(21إبريل ،ص

عمى الويب  2.0في تدريس اليندسة عمى التحصيل

.261 -211

المعرفي والتفكير واليندسي لدى تبلميذ الحمقة اإلعدادية،

] [76النجار ،محمد السيد ( :)2013استراتيجية مقترحة قائمة

رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة سوىاج.

عمى الويب  2.0في تنمية ميارات البرمجة لدى معممي

] [71حجازي ،سماء عبد السبلم السيد :)2013( .أثر اختبلف

الكمبيوتر بالحمقة اإلعدادية ،مجمة العموم التربوية ،ع(.)4

مصدر دعم األداء االلكتروني القائم عمي الشبكات

ب .المراجع االجنبية

االجتماعية عمي تنمية ميارات التعامل مع بعض تطبيقات

الويب  2.00لدي طبلب تكنولوجيا التعميم ،رسالة
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ADOPTION OF WEB 2.0 TECHNOLOGIES
AND ITS APPLICATIONS IN EDUCATION
FROM THE INSTRUCTORS’ PERSPECTIVES
AT ALJOUF UNIVERSITY
SALIM M. ALANAZY
Aljouf University, KSA
ABSTRACT_ The current study investigated instructors’ perceptions toward adopting Web 2.0 in
their courses at Aljouf University. The study also assessed the readiness of Aljouf University for
adopting these technologies and looked at the barriers of the adoption from the instructors’
perspectives. The relationship between instructors’ perceptions and selected demographic
variables including gender, academic rank, and academic discipline was also examined. Fifty-six
instructors from Aljouf University participated in the study, and the data was collected using a
survey that was developed by the researcher for the purpose of the study. The finding of the study
indicated that the instructors showed positive perceptions toward adopting Web 2.0 technologies
in their courses, and they believe that using these technologies is important for both learners and
instructors. The results also revealed some of the barriers for adopting web 2.0 at Aljouf
University, such as the lack of training on using web 2.0 technologies. The study concluded with a
number of recommendations to improve the adoption of Web 2.0 tools for learning at Aljouf
University and provided a suggested proposal for improving faculty members’ skills for using web
2.0 technologies in their courses.
KEYWORD: web 2.0 technologies, faculty perception, adoption for learning.
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