واقع تطبيق طالبات الدراسات العليا يف قسم
تقنيات التعليم جبامعة امللك سعود للجيل
الثاني للوية ( Web 2.0واتس أب -يوتيوب-
تويرت)

هاله بيت سليم بً زامل السامل*

صالح بً محمد بً عبد هللا العطيىي**

امللخص _َدقذ الدزاطت الخالُت ئلى مػسقت وانؼ جوبُو هالباث الدزاطاث الػلُا في نظم جهىُاث الخػلُم في حامػت اإلالَ طػىد
ألدواث الجُل الثاوي مً الىٍب ،وهي :الىاحع أب ،وجىٍتر ،والُىجُىب ،ومػسقت أزس الخلكُت الخػلُمُت ،والخمًٌ مً اطخسدام الخاطب،
والػمس ،غلى مدي الاطخكادة مً جهىُاث الجُل الثاوي مً الىٍب .جم اطخسدام اإلاىهج الىؿكي الخدلُلي ،وػمل مجخمؼ الدزاطت
هالباث الدزاطاث الػلُا ،خُث بلـ غددًَ ( )34هالبت مً نظم جهىُاث الخػلُم اإلاظخىي السابؼ في حامػت اإلالَ طػىد في السٍاق،
وجم جوبُو الدزاطت غلى ًاقت غىاؿس مجخمؼ الدزاطت في الكـل الدزاسخي الثاوي للػام  .ٌ 1436/1435وند جم بىاء اطدباهت جهِع
مدي اطخكادة هالباث الدزاطاث الػلُا في نظم جهىُاث الخػلُم في حامػت اإلالَ طػىد مً أدواث الجُل الثاوي مً الىٍب ،وهي :الىاحع
أب ،وجىٍتر ،والُىجُىب ،وند جم الخدهو مً ؿدنها وزباتها ،وأظهسث هخاةج الدزاطت غدم وحىد قسوم ذاث داللت ئخـاةُت في مدي
ً
الاطخكادة مً جوبُهاث جىٍتر والىاحع أب والُىجُىب في حػصٍص البِئت الخػلُمت لدي هالب حامػت اإلالَ طػىد وقها لالزخالف في:
الخسـف ،والػمس .يما أظهسث الىخاةج أن  %77.87مً الػُىت جسي أَمُت اإلاػاًحر التي َّ
جلمىتها مداوز الاطدباهت باليظبت لخوبُو جىٍتر،
قُما ًاهذ اليظبت ألانل جمُل باججاٍ زقم أَمُت َرٍ اإلاػاًحر ،وأن  %%81.2مً الػُىت جسي َّ
أَمُت اإلاػاًحر التي َّ
جلمنها اإلادىز

باليظبت لخوبُو الُىجُىب ،قُما ًاهذ اليظبت ألانل جمُل باججاٍ زقم أَمُت َرٍ اإلاػاًحر ،وأن  %89.2مً الػُىت جسي َّ
أَمُت اإلاػاًحر
ً
التي َّ
جلمنها اإلادىز باليظبت لخوبُو الىاحع أب ،قُما ًاهذ اليظبت ألانل جمُل باججاٍ زقم أَمُت َرٍ اإلاػاًحر ،غمىما حؼحر نُمت
اإلاخىطواث الخظابُت غلى الخىالي :جىٍتر ()4.155؛ ًىجُىب ()4.3؛ والىاحع أب ( )4.48أن مدي اطخكادة غُىت الدزاطت مً َرٍ
الخوبُهاث جخم بمظخىي مسجكؼ .وفي كىء الىخاةج اوصخى الباخثان بلسوزة الاطخكادة مً جهىُاث الجُل الثاوي مً الىٍب لخػصٍص الػملُت
الخػلُمُت.
الكلماث املفخاحيت :هالباث الدزاطاث الػلُا ،الجُل الثاوي للىٍب ،واحع أبً ،ىجُىب ،جىٍتر.

* وزارة الخعليم_ اململكت العربيت السعىدًت.
** أسخاذ جقىياث الخعليم املشارك _ حامعت امللك سعىد
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واقع جطبيق طالباث الدراساث العليا في قسم جقىياث الخعليم بجامعت
امللك سعىد للجيل الثاوي للىيب ( Web 2.0واحس أبً -ىجيىب-جىيتر)

ُ ّ
َّ
مًٌ الولبت مً اإلاؼازيت في ئدازة مدخىي الىٍب،
الخوبُهاث ج ِ
ئهاز احخماعي.
والخكاغل قُما بُنهم في ٍ
وفي كىء ما أػازث ئلُه هخاةج غدد مً الدزاطاث قُما ًخػلو
بكاغلُت اطخسدام أدواث الجُل الثاوي مً الىٍب في الػملُت الخػلُمُت،
قهد أػازث دزاطت الػخُبي [ ]6ئلى قاغلُت ػبٌت الخىاؿل الاحخماعي
َّ ُّ
الخػلم
جىٍتر (الخدوًٍ اإلاـؿس) غلى الخدـُل الدزاسخي وجىمُت مهازاث
الخػاووي ،يما أػازث دزاطت الدوطسي [ ]7ئلى قاغلُت اطخسدام بػم
جوبُهاث الجُل الثاوي للىٍب  2.0في الخدـُل اإلاػسفي باطخسدام
بػم جوبُهاث الجُل الثاوي للىٍب  2.0وهي :اإلادوهت ،وؿكدت طالًد
ػحر ،ونىاة ًىجُىب ،واإلاىطىغت الخسة وٌٍبُدًا ،أما باليظبت لدزاطت
ممٌىت لبرهامج
اطخسداماث
ًل مً داػً وبىهاى [ ]8قهد جىؿلذ ئلى
ٍ
ٍ
الىاحع أب في اإلادازض وهي :اطخسدام الىاحع أب ًىطُلت للخىاؿل،
يمىـت حػلُمُت ،لدصجُؼ الوالب غلى جبادُ اإلاػلىماث ،ولخؿرًت الجى
الاحخماعي بحن الوالبَّ ،أما دزاطت بىشٍخى ومى [ ]9قهد َّ
جىؿلذ ئلى َّأن
ّ
ٌػصش
 %70.7مً الوالب ًىاقهىن بؼدة غلى أن الُىجُىب الخػلُمي ِ
قهمهم للمادة الخػلُمُت ،و %89مً الوالب واقهىا بؼدة غلى أن
ُّ
ً
ً
ً
الُىجُىب حػخبر أداة حػلُمُت مظاغدة للخػلم.
 .2مشكلت الدراست
في كىء ألادبُاث الظابهت هدى الاَخمام بالخهىُاث الخدًثت
ومداولت جىظُكها في زدمت الػملُت الخػلُمُتّ ،
يثحر مً اإلاؼٌالث
وخل ٍ
ِ
التي حػتركها مثل( :ونىف الخجل والتردد ً
غاةها أمام مؼازيت الٌثحر مً
الوالب وجكاغلهم أزىاء اإلاىنل الخػلُمي ،وغدم وحىد الىنذ الٍافي
للخكاغل والىهاغ بحن الوالب وأطاجرة اإلاهسز ،وبحن الوالب أهكظهم)،
قهد َّ
جىحه الاَخمام ئلى مػسقت وانؼ جوبُو هالباث الدزاطاث الػلُا في
نظم جهىُاث الخػلُم في حامػت اإلالَ طػىد ألدواث الجُل الثاوي مً
الىٍب ،وهي :الىاحع أب ،وجىٍتر ،والُىجُىب ،وجٌمً مؼٍلت الدزاطت
باإلحابت غلى الظإاُ السةِع" :ما وانؼ جوبُو هالباث الدزاطاث الػلُا
في نظم جهىُاث الخػلُم بجامػت اإلالَ طػىد للجُل الثاوي مً الىٍب:
"جىٍتر ،والىاحع أب ،والُىجُىب"؟ "
أ .أسئلت الدراست
خاولذ الدزاطت ؤلاحابت غلى الظإاُ السةِع الخالي" :ما وانؼ جوبُو
هالباث الدزاطاث الػلُا في نظم جهىُاث الخػلُم بجامػت اإلالَ طػىد
للجُل الثاوي مً الىٍب" :جىٍتر والىاحع أب والُىجُىب"؟" وبـىزة أيثر
ً
جددًدا ًداوُ البدث ؤلاحابت غلى ألاطئلت الكسغُت الخالُت:
• َل َىاى قسوم ذاث داللت ئخـاةُت ُحػصي إلاُ ّ
َّ
الخلكُت الخػلُمُت
خؿحر
ِ
في وانؼ جوبُو هالباث الدزاطاث الػلُا في نظم جهىُاث الخػلُم
بجامػت اإلالَ طػىد للجُل الثاوي مً الىٍب" :جىٍتر والىاحع أب
والُىجُىب"؟
ُ
ُّ
ّ
• َل َىاى قسوم ذاث داللت ئخـاةُت حػصي
إلاخؿحر الخمًٌ مً
ِ
اطخسدام الخاطب في وانؼ جوبُو هالباث الدزاطاث الػلُا في نظم

 .1املقدمت
ً
ً
ػهد الػالم في الظىىاث ألازحرة جهدما يبحرا في اإلاجاُ الخهجي ومجاُ
الاجـاالث ،وبايدؼاف ألاحهصة الريُت واإلادمىلت ،وجىاقع الؼسًاث في
جوىٍس جوبُهاث مخىىغت مجاهُت طهلت الاطخسدام ،ومىاطبت لكئاث
حصءا ال َّ
غمسٍت مسخلكت ،أؿبدذ جلَ ألاحهصة ً
ًخجصأ مً خُاة الكسد،
ُ
واطخسدمذ الػدًد مً جلَ الخوبُهاث في الػملُت الخػلُمُت إلاىايبت
الخوىز الخهجي ،ولخػصٍص الػملُت الخػلُمُت وجدظحن مسسحاث الخػلُم.
ومً أَم الخوىزاث التي خـلذ في اإلاجاُ الخهجي اطخددار الجُل
ً
ً
جهدما ملخىظا في ػبٌت ؤلاهترهذ ،وفي
الثاوي مً الىٍب ،الري أخدر
َرا الـدد ًريس أوزٍلي [ ]1أن الجُل الثاوي للىٍب أدي ئلى خدور
ُّ
جوى ٍز هىعي في غالنت ؤلاهترهذ باإلاظخسدمحن ،يما اهكسدث جوبُهاث
َّ
الجُل الثاوي للىٍب بالػدًد مً الخـاةف التي جمثلذ في جىقحر
ً
مظخىي مسجكؼ مً الخكاغلُت والدؼازى والخىظُم للمدخىي وقها لسؾبت
ً
اإلاظخسدم ،مما ٌػجي ُّ
جدىُ غالنت اإلاظخسدم للىٍب غملُا مً مجسد
ً
مىـت للهساءة ئلى مىـت للهساءة والٌخابت مػا.
وٍسي واحظىن وَازبس [ ]2أن الجُل الثاوي مً الىٍب ًهىم غلى
قلظكت جبادُ اإلاػلىماث بؼٍل جكاغلي حػاووي مخىاؿل ،وَرٍ الكلظكت
ؾحرث هظسة الػالم ئلى ػبٌت ؤلاهترهذ ،يما َّ
َّ
ؾحرث الػالنت بحن ألاقساد
َّ
قخدىلىا مً َّ
مجسد شاةسًٍ للمىانؼ ئلى أقساد مؼازيحن
وػبٌت ؤلاهترهذ،
في وؼس اإلاػلىماثٌ ،ظخوُػىن وؼس أي مػلىمت لديهم وغسكها لآلزسًٍ
خىُ الػالم.
ّ
َّ
جمثل
وذيس الخلكاوي [ ]3أن جوبُهاث الجُل الثاوي مً الىٍب ِ
ً
ً
حدًدا مً زدماث الىٍب ،جهىم غلى مبدأ الخكاغل واإلاؼازيت مؼ
حُال
اإلاظخسدم ،بدُث جدُذ للمظخسدمحن ً
ندزا أيبر مً الخكاغل والدؼازى
والخػاون في بىاء وئدازة مدخىي جكاغلي في ئهاز احخماعي ًداقظ غلى
َّ
وحىد غالناث احخماغُت بحن اإلاظخسدمحن ،قأزسث جوبُهاث الجُل
الثاوي مً الىٍب برلَ غلى اإلاجخمؼ ،وبدأث جكسق وحىدَا ياخدي
اإلاظخددزاث الخهىُت التي جلػب ً
دوزا ًّ
مهما في اإلاجاُ الخػلُمي.
وحػخبر جهىُت اإلاػلىماث مً أبسش مظاَس الػـس الخدًث ،وَػد
ؤلاإلاام باطخسدامها وجىظُكها في الخُاة مً أَم ألادواث للهىي الػاملت
في الهسن الخادي والػؼسًٍ .وألن ئغداد ألاقساد للىجاح في الخُاة مً
مهام التربُت ،قهد أوحب ذلَ أن ًٍىن مً مهام الخػلُم أن َّ
ٌػد
بٌكاءة ومهازة [.[4
الوالب لُخكاغلىا مؼ الخهىُت
ٍ
َّ
وٍسي طىلىمىن وػسوم [ ]5أن حُل الولبت اإلاىحىد الُىم في
ؿكىقىا الدزاطُت َى أوُ حُل ًيؼأ وٍجد ألادواث السنمُت بحن ًدًه.
لرا هجدَم ميؼؿلحن ً
داةما بازطاُ السطاةل الىـُت ئلى ألاؿدناء،
وباللهاءاث في الؼبٍاث الاحخماغُت ،وٍخكاغلىن مؼ الػالم غلى هدى ؾحر
مباػس ،قهم ًمٌنهم الخـىُ غلى اإلاػلىماث التي ًسٍدونها غىدما
ًدخاحىن ئليها ،وبالخالي ًمًٌ لخوبُهاث الجُل الثاوي مً الىٍب التي
ً
ُّ
ّ
ٌظخسدمها الولبت وٍجدونها حرابت أن جددر قسنا في حػلمهم ،قخلَ
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ًىجُىب" :You Tube :جوبُو ٌظمذ بخدمُل ومؼازيت أقالم الكُدًى التي
ًلػها اإلاظخسدمىن بأهكظهم بػد الدسجُل في اإلاىنؼ" [.[12
 .3إلاطار الىظري
ً
أوال :الجُل الثاوي مً الىٍب 2.0
"وٍب َ 2.0ى مؼسوع همىح يهدف ئلى جوىٍس ػبٍاث خاطىبُت جىهل
غالُت ،وذلَ لدظسَؼ ندوم ئهترهذ اإلاظخهبل .وند
بظسغت
اإلاػلىماث
ٍ
ٍ
ُ
أهلو مؼسوع الجُل الثاوي مً الىٍب غام 1999م بسغاًت UCAID
)(University Corporation for Advanced Internet Development
وحػمل ًّ
خالُا أيثر مً  170حامػت غلى جوىٍس وجىكُر ما ًخولبه وٍب
 2.0مً جوبُهاث وجهىُاث ػبٌُت مخهدمت ،وذلَ باالػتراى مؼ
ًّ
غاإلاُا في نواع
الخٍىمت ألامسٌٍُت ،ومؼ أيثر مً  60ػسيت زاةدة
جٌىىلىحُا اإلاػلىماث .ولً جهخـس اطخسداماث َرٍ الخوبُهاث
أًلا أؾس ً
والخهىُاث غلى ألابدار والخػلُم ،بل طدؼمل ً
اكا ججازٍت"
[.[13
أما طىلىمىن وػسوم [ ]5قهم ًىظسون ئلى الجُل الثاوي مً الىٍب
ّ
غلى أهه" :الجُل الثاوي مً الؼبٌت الػىٌبىجُت الري ًُ ِسيص غلى ندزة
الىاض غلى الخػاون ومؼازيت اإلاػلىماث غلى ػبٌت ؤلاهترهذَّ .ئن الجُل
الثاوي مً الىٍب ٌػجي أطاض الاهخهاُ مً ؿكداث  HTMLالجامدة ،ئلى
ً
جىظُما وحظدىد غلى جهدًم جوبُهاث
ؿكداث أيثر دًىامٌُُت جٍىن أيثر
ٍ
الؼبٌت ئلى اإلاظخسدمحن".
َّ
ُ
أما مبازش وقسسي [ ]12قهما ًسٍان أن مـولح "الىٍب ً 2.0ولو
ُ ّ
لىؿل الجُل الثاوي مً الؼبٌت الػىٌبىجُت التي ج ِسيص غلى ندزة
اإلاظخسدمحن غلى الخػاون وجبادُ اإلاػلىماث غبر الاهترهذ ،يما َّأن َرا
اإلاـولح ٌؼحر ئلى اهخهاُ ؿكداث الىٍب الظايىت ئلى ؿكداث الىٍب
ً
جىظُما".
ألايثر خُىٍت وألايثر
زـاةف الىٍب :2.0
َّ
باليظبت ألوزٍللي [ ]1قان الجُل الثاوي مً الىٍب َى مجمىغت مً
مىانؼ الخدماث والخوبُهاث التي ًخىاقس قيها ٌ
غدد مً الخـاةف منها:
غاُ مً الخكاغلُت مؼ اإلاظخسدم :وجخمثل َرٍ الخكاغلُت
 -1جىقحر ندز ٍ
بؼػىز اإلاظخسدم غىد اطخسدام أخد جوبُهاث وٍب  2.0ويأهه ًهىم
باطخسدام أخد جوبُهاث طوذ اإلاٌخب غلى حهاشٍ.
 -2مؼازيت اإلاظخسدم في اإلادخىي :في الظابو ًاهذ الىٍب غبازة غً
مىـت للهساءة قهى ،قاإلادخىي اإلاىحىد غلى الىٍب ًان ًهىم بخدسٍسٍ
ٌ
أشخاؾ جابػىن َّئما لؼسًاث أو حامػاث أو مإطظاث زاؿت أو
خٍىمُت ولم ًًٌ اإلاظخسدم الػادي لئلهترهذ ً
نادزا غلى اإلاظاَمت في
اإلادخىي اإلايؼىز .أما في الىنذ الخالي قهد أؿبذ بامٍان اإلاظخسدم
ؤلاكاقت والخػدًل غلى مدخىٍاث مىانؼ الىٍب  -التي حظمذ برلَ-
بظهىلت .وأؿبذ اإلاظخسدم َى اإلادىز ألاطاسخي في غملُت ئزساء مدخىي
الىٍب ،وذلَ بامٍاهُت مؼازيخه في ؿىؼ اإلادخىي .قخوبُهاث مثل
اإلادوهاث والىٍٍي طاَمذ في حػل الىٍب مىـت للهساءة والٌخابت،
بػدما ًاهذ مىـت ) (Read/Write webللهساءة قهى.
 -3ئمٍاهُت جىؿُل اإلادخىي :بما َّأن الػـب السةِع في جهىُاث وٍب
 2.0مبيُت غلى وحىد اإلادخىي ،والري طاَم به اإلاظخسدم بوسٍهت
مباػسة أو ؾحر مباػسةً ،ان البد مً ئًجاد هسٍهت حظاغد اإلاظخسدم

جهىُاث الخػلُم بجامػت اإلالَ طػىد للجُل الثاوي مً الىٍب "جىٍتر
والىاحع أب والُىجُىب"؟
• َل َىاى قسوم ذاث داللت ئخـاةُت حػصي إلاخؿحر الػمس في وانؼ
جوبُو هالباث الدزاطاث الػلُا في نظم جهىُاث الخػلُم بجامػت اإلالَ
طػىد للجُل الثاوي مً الىٍب" :جىٍتر والىاحع أب والُىجُىب"؟
ب .أهداف الدراست
َدقذ الدزاطت ئلى مػسقت وانؼ جوبُو هالباث الدزاطاث الػلُا في
نظم جهىُاث الخػلُم بجامػت اإلالَ طػىد للجُل الثاوي للىٍب" :جىٍتر
والىاحع أب والُىجُىب".
ج .أهميت الدراست
َّ
ُّ
َّ
حظخمد الدزاطت أَمُتها مً جهدًم الخىؿُاث الالشمت اإلاظخمدة مً
هخاةج الدزاطت هدى أَمُت وكسوزة جوبُو الجُل الثاوي لؿسق حػصٍص
َّ ُّ
َّ
ّ
أَم َُّت الدزاطت في الىهان
الخػلم وجوىٍس اإلاسسحاث الخػلُمُت ،وجخطح ِ
َّ
الخالُت:
• جيبؼ أَمُت جوبُهاث الجُل الثاوي مً أَمُتها في البِئت الخػلُمُت.
• جهدًم جىؿُاث ئلى نظم جهىُاث الخػلُم لخوبُو جىؿُاث الدزاطت
في البِئت الخػلُمُت.
ً
• كسوزة مىايبت الخهىُت الخدًثت زـىؿا في نظم جهىُاث الخػلُم.
د .فرضياث الدراست
اهبثهذ غً أطئلت الدزاطت الكسكُاث آلاجُت:
• الكسكُت ألاولى :ال جىحد قسوم ذاث داللت ئخـاةُت غىد مظخىي
الدالت ( )0005بحن مخىطى اطخكادة هالباث الدزاطاث الػلُا جسـف
اطدىادا ّ
ً
إلاخؿحر الخلكُت الخػلُمُت.
جهىُاث حػلُم في حامػت اإلالَ طػىد
ِ
• الكسكُت الثاهُت :ال جىحد قسوم ذاث داللت ئخـاةُت غىد مظخىي
الدالت ( )0005بحن مخىطى اطخكادة هالباث الدزاطاث الػلُا جسـف
اطدىادا ّ
ً
إلاخؿحر الػمس.
جهىُاث الخػلُم في حامػت اإلالَ طػىد
ِ
ٌ .حدود الدراست
ُ
ّ
ُّ
الدزاطاث الػلُا جسـف جهىُاث حػلُم
• ه ِّبهذ الدزاطت غلى هالباث ِ
في حامػت اإلالَ طػىد اإلاظخىي السابؼ .
ُ
• ه ِّبهذ الدزاطت في الكـل الدزاسخي الثاوي للػام .ٌ1436/1435
و .مصطلحاث الدراست
وانؼ :مً الىانؼ وَى الخاؿلً .هاُ :أمس وانؼ أي خاؿل .والىناتؼ :هي
ألاخدار :اإلاعجم الىطُى [.[10
الجُل الثاوي مً الىٍبWeb2.0 :
"َى مـولح ٌؼحر ئلى مجمىغت مً الخهىُاث الجدًدة والخوبُهاث
الؼبٌُت التي َّأدث ئلى حؿُحر طلىى الؼبٌت الػاإلاُت ،وحػلتها َّجخجه هدى
اإلاؼازًاث الاحخماغُت" [.[3
ُ
الىاحع أب َ" :WhatsAppى جوبُو أهلو غام ً 2009دُذ
للمظخسدمحن الخىاؿل بسطاةل هـُت وجبادُ اإلالكاث الـىجُت والـىز.
وَى مجاوي ًمًٌ جدمُله غلى أحهصة الهاجل اإلادمىُ دون أي جٍلكت
ئكاقُت" [.[11
ّ
جىٍترَ " :Twitter :ى غبازة غً زدمت جدوًٍ مجاهُت جمًٌ مظخسدميها
ً
ُ ّ
مٌنهم يرلَ
مً ئزطاُ الخػلُهاث لؿاًت  140خسقا جدعى حؿسٍداث ،وج ِ
مً نساءة الخؿسٍداث التي ًسطلها آلازسون" [.[5
173
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ُ ّ
َّ
َّ
خػلم الثهت في هكظه وفي أداةه ،وجخؿلب غلى الٌثحر
الخػلُم ،وجمىذ اإلا ِ
مً اإلاؼٌالث الىكظُت التي ًىاحهها بػم الولبت ًالخجل والتردد.
وٍمًٌ جلخُف أَمُت جىظُل الخهىُاث الخدًثت يأدواث الجُل
الثاوي مً الىٍب في الخػلُم بالىهان الخالُت يما ذيسَا غظحري
واإلادُا [:[4
 .1مىايبت إلاظخجداث الػـس ،وليؼس زهاقت جهىُت اإلاػلىماث في
اإلاجخمؼ ،وزقؼ مظخىي الجىدة في الخػلُم.
َّ
الصمىُت والجؿساقُت والىؿىُ ئلى
 .2جمٌحن الوالب مً احخُاش الخدود
يم َاةل مً اإلاػلىماث ،والػمل مؼ آلازسًٍ في أحصاء بػُدة مً الػالم.
 .3جهدًم زدماث حػلُمُت غالُت الجىدة.
 .4الاطخكادة مً مصاًا اطخسدام جوبُهاث الجُل الثاوي مً الىٍب في
الػمل التربىي ،وئزساء بِئت الخػلم.
 .5جىمُت الخكٌحر الابخٍازي لدي اإلاخػلم.
 .6جصوٍد الوالب بأدواث مخهدمت للبدث والخكاغل.
أما باليظبت ُ الكاز [َّ ]13
قان َّ
أَمُت اطخسدام جٌىىلىحُاث (وٍب )2.0
في غملُتي الخػلُم والخػلم جبرش مً زالُ ألاوحه ألازبؼ الخالُت:
َّ -1أن الىطاةل الالٌتروهُت الظابهت مثل مىنؼ اإلاادة الدزاطُت والهىاةم
البرًدًت ومىخدًاث الىهاغ التي نامذ بدوز ّ
مهم في ئًـاُ اإلاادة
ٍ
الػلمُت للمخػلم لم حػد آلان ججرب الٌثحر مً الوالب ،الججاَهم إلاا
َّ
َّ
هاث وبسامج الىٍٍي وهدىَا.
جهىُاث (وٍب )2.0
اطخجد مً
ًاإلادو ِ
ِ
َّ -2أن جهىُاث (وٍب َّ )2.0
جخمحز بالخكاغلُت واإلاسوهت ،التي مً ػأنها أن
ً
ً
ً
مخلهُا ومسطال ومخكاغال
جيخهل بالخػلُم ئلى الخػلم ،وججػل الوالب
ً
ّ
ومخلو ّ
ومؼازًا ،ال َّ
طلبي.
مظخهبل
مجسد
ٍ
ٍ
ٍ
 -3أنها حظاَم في حػل الخػلُم حػاووي وجٍاملي بحن الوالب ،قالجمُؼ
ًدؼازى في الخدسٍس واليؼس وؤلاكاقت والخػلُو.
 -4أنها حظاَم في زقؼ همىح الوالب وحصجػهم غلى اإلاؼازيت في الخػلُم
والخػلم بؼٍل أنىي مما طبو.
قػىدما ٌظخسدم اإلاػلم أدواث الجُل الثاوي مً الىٍب في البِئت
ً
الخػلُمُت قان أهىاغا يثحرة مً الخػلم جخدهو يما ًىضخها الجدوُ
الخالي:

ً
أًلا غلى جىطُم (أي جىؿُل) َرٍ اإلادخىٍاث لكسشَا وجسجُبها للسحىع
ئليها ً
الخها والاطخكادة منها.
وٍلُل ًل مً الخلكاوي [ ]3ومبازش وقسسي [َّ ]12أن الجُل الثاوي مً
ًخمحز بالخـاةف َّ
الىٍب َّ
الخالُت:
 .1الاغخماد غلى مبدأ الدؼازى في ئهخاج اإلادخىي :قاإلاظخسدمىن َم مً
ًبىىن اإلادخىي ،وبرلَ ال ًهخـس دوز اإلاظخسدم غلى الهساءة قهى ،بل
ٌؼازى ً
أًلا في بىاء اإلادخىي.
 .2جىقس الىٍب  2.0ند ًزا يبح ًرا مً الخكاغلُت مؼ الوالبُّ :
وٍخم ذلَ مً
جكاغل طهلت الاطخسدام.
واحهاث
زالُ
ِ
ٍ
زةِع غلى اإلادخىي والبُاهاث :قهى مدىز غمل
 .3جسيص الىٍب  2.0بؼٍل ٍ
حمُؼ أدواث الىٍب  2.0قهي حظمذ بخػدًل وخرف وئكاقت اإلادخىي
لجمُؼ اإلاظخسدمحن.
 .4حػوي الىٍب  2.0الثهت للمظخسدمحن :قأَم مبادب الىٍبَ 2.0ى
ئغواء الثهت الٍاملت للمظخسدم للمظاَمت في بىاء اإلادخىي.
 .5حػمل الىٍب  2.0يمىـاث جوىٍس مخٍاملت حظمذ للمخػلم بالخكاغل
مػها واطخسدام مٍىهاتها يما لىًان ًخػامل مؼ أخد البرامج الجاَصة.
 .6جخمحز الىٍب  2.0ببػم اإلاالمذ الريُت يمدسًاث البدث اإلاخوىزة.
ممحزاث الىٍب :2.0
ًخمحز الجُل الثاوي مً الىٍب بػدد مً اإلاصاًا ذيسَا الكاز []13
وهي ًالخالي:
 .1طهلت الاطخسدام.
 .2نلُلت الخٍلكت.
 .3حظمذ للمظخسدمحن بالخػدًل وؤلاكاقت والخرف مً اإلادخىي.
ندزا ً
 .4جدُذ للمظخسدمحن ً
يبحرا مً الخكاغل الاحخماعي.
َّ
أَمُت اطخسدام جهىُاث الجُل الثاوي مً الىٍب (وٍب  )2.0في الخػلُم
والخػلم:
َّ
بؼٍل أقلل وٍوىزون
وٍسي طىزقِظٍي [ [5أن الولبت طِخػلمىن
ٍ
مهازاث أقلل لدي جدزَظهم في بِئت حػلم حؼمل أدواث الجُل الثاوي
َّ ُّ
ّ
ّ
َّ
دة
بِئت
جمًٌ الولبت مً الخػلم في ٍ
مخجد ٍ
ِ
مً الىٍب ،ألن جلَ ألادواث ِ
ُّ
الوسم َّ
َّ
الخهلُدًت في
ومخىىغت ،وجهضخي غلى زجابت
ؾىُ ٍت باإلاػازف
ٍ

حدول 1
أهىاع الخعلم املخحقق مً أدواث الجيل الثاوي مً الىيب سىلىمىن وشروم [[5
املهاراث الفىيت
الخيظُو بحن الُد والػحن
الثهت الكىُت
جـمُم الىٍب/ابخٍاز
اإلادخىي

املهاراث إلادراليت/البدهيت
حػدد اإلاهام
الخكٌحر اإلاىوهي
خل اإلاؼٌالث
الخػلم بالخجسبت والخوأ

املهاراث الاحخماعيت/الشخصيت
الخىاؿل
اإلاػسقت الػامت
ؤلابداع
الخػاون
الاخترام الراحي
اإلاػالجت اإلاخىاشٍت
ؤلاؿساز
الخػلم مً نسًٍ ئلى نسًٍ
اإلاساهسة

(خلكاوي ،)2011 ،الكاز [ ،]13مبازش وقسسي [ ]12وٍمًٌ جلخُـها
بالخهىُاث الخالُت:

جهىُاث الجُل الثاوي مً الىٍب :2.0
للجُل الثاوي مً الىٍب الػ ـدًـ ـد م ـً الخهىُـ ـاث ذيـ ـسَ ـا يـ ـل مـ ــً
174

ً
أوال :جهىُت الخدوًٍ:
حػسف اإلادوهت غلى أنها ؿكدت اهترهذ دًىامٌُُت َّ
جخؿحر ًّ
شمىُا خظب
اإلاىاكُؼ اإلاوسوخت قيها ،وند اهدؼسث جهىُت َّ
بؼٍل يبحر ً
هظسا
اإلادوهاث
ٍ
ٍ
لظهىلت اطخسدامها ].[36
ومً جوبُهاث جهىُت الخدوًٍ ألامثلت الخالُت:
 .1الخدوًٍ الىصخي اإلاظهب ًاإلادوهاث  ،Blogsواإلادوهاث الخػلُمُت
Edubloger
 .2الخدوًٍ اإلاسخـس يخىٍتر .
 .3الخدوًٍ الـىحي ًالبىدًاطذ.
زاهُا :الكِظبىى Facebook
َّ
جأطع مىنؼ الكِظبىى غام 2004م ،ويهدف إلغواء مظخسدمُه
قسؿت لالجـاُ قُما بُنهمَّ ،
والخػبحر َّ
مػسق
غما يهمهم ،وَى بمثابت
ٍ
للـىزٌ ،ظخوُؼ مظخسدمىٍ ججزًل ُّ
الـىز الصخـُت التي ًسؾبىن بها
[.[14
زالثا :الىٍٍي Wiki
ُ ّ
مًٌ الىٍٍي أي مظخسدم لئلهترهذ مً ئهخاج أو جدسٍس ؿكدت
ً ِ
ئهترهذ مً زالُ بسهامج اإلاخـكذ في حهاش اإلاظخسدم بدسٍت [.[4
ز ً
ابػا :حؼازى الـىز Flicker
ومً زالله ًمٌىَ جبادُ الػدًد مً الـىز الىادزة واإلاكُدة
لخىكُذ اإلادخىي الخاؾ بَ ،بدُث ٌظخوُؼ مظخسدمى اإلاىنؼ أن ًسوا
حػلُهاث للـىز حظاغد اإلاظخسدم مً جوىٍس هكظه
ؿىزى وٍلُكىا
ٍ
[.[15
ً
زامظا :حؼازى الؼكاقُاث Slideshare
مىنؼ َّ
جأطع غام  2006ومً زالله ًمًٌ ججزًل ومؼاَدة اإلالكاث
الىـُت ،وملكاث الكُدًى ،والظحر الراجُت ،والهدف منها مؼازيت
اإلاػازف بحن اإلاظخسدمحن ،وٍبلـ مخىطى شواز اإلاىنؼ  60ملُىن
ً
مظخسدم ػهسٍا [.[16
ً
طادطا :البرًد ؤلالٌترووي:
جدُذ َرٍ الخدمت للمظخسدم جبادُ السطاةل واإلاهاالث والىـىؾ
والـىز وؾحر ذلَ مؼ شخف أو أشخاؾ آزسًٍ لهم بسٍد ئلٌترووي
زىان مػدودة .وَؼترى مالًحن
غلى الؼبٌت ،والٌظخؿسم ذلَ طىي ٍ
ألاشخاؾ في َرٍ الخدمت خُث ًدبادلىن البرًد بظسغت قاةهت [.[17
ً
طابػا :جهىُت الاجـاُ اإلاتزامً:
والتي جدُذ قسؾ الاجـاُ اإلاتزامً للخـىُ غلى السطاةل الىـُت
والـىث والكُدًى لدغم الدؼازى في جسلُو وئوؼاء اإلادخىٍاث
الصخـُت في الىنذ الخهُهي  Just in timeوهي مثل:
طٍاي بي  Skypeاو ًىٍص أي يُى  WiziQأو دمم  Dimdimأو الىاحع
أب  Whatsappوالتي غً هسٍو أي منها ًمٌىَ الخىاؿل مؼ أنساهَ
الوالب واإلاػلمحن والخبراء مً أي مٍان وفي أي ونذ مخاح ،ومؼازيتها
غبر ؤلاهترهذ في جسلُو وئوؼاء اإلادخىي الخػلُمي الصخصخي أي الخاؾ
بَ [.[13
ً
زامىا :وٌٍبُدًا Wikipedia
وٍ ـٌب ـُ ـدً ـا َ :ـي م ـؼـ ـسوع ال ـمىطىغت السنمُت ،مخػ ـددة اللؿ ـاث ،خ ـسة
اإلادخ ـىيٌ .ظخوُ ـؼ أي شخ ـف الخدسٍ ـس قيها بدون حسجُل ،وَظخوُؼ أي

شخف الاطخكادة مً اإلادخىي ،واطخؿالله بهدف ججازي أو ؾحرٍ ً
وقها
لترزُف اإلاىطىغتَ .ىاى  287وسخت مً وٌٍُبُدًا بلؿاث مسخلكت.
ً
ً
مظاَما وؼوا في يخابت ما
وفي اليسخت الػسبُتٌ ،ظاَم أيثر مً 3941
ًصٍد غً  ، 3790721وٍجسي آالف الصواز ،مً مسخلل أهداء الػالم،
الٌثحر مً الخػدًالث ،وٍيؼئىن الٌثحر مً اإلاهاالث الجدًدة ً
ًىمُا [.[18
أهىاع جهىُاث الجُل الثاوي مً الىٍب:
ً
جم جىاوُ الخهىُاث آلاجُت التي حػخبر حصء مً الجُل الثاوي مً
الىٍب ،وهي :جىٍتر ،والُىجُىب ،والىاحع أب ،وقُما ًلي اطخػساق
إلااَُت وأَمُت ًل منها في البِئت الخػلُمُت.
ً
أوال :جىٍتر  :Twitterوهي زدمت للخدوًٍ اإلاـؿس غلى ؤلاهترهذ ،جدُذ
إلاظخسدميها أن ًسطلىا وٍهسؤوا زطاةل آلازسًٍ التي جظهس غلى ؿكداتهم
ّ
جلهي جلَ السطاةل غبر مىنؼ جىٍتر ،أو
وٍمًٌ إلاخابػيهم نساءتها ،وٍمًٌ ِ
غبر زطاةل اإلادمىُ الهـحرة ،أو غبر وطاةى وجوبُهاث أزسي [.[19
ما َى اإلاهـىد بخىٍتر Twitter؟
ًلمت جىٍذ هي حػبحر غً ؿىث ،وَى ؿىث الػـكىز ،وٍمٌىىا
َّ
ؿسدُ ،وٍ ُ
ُ ّ
سمص له بالػـكىز ألاشزم الـؿحر .ظهس
الهىُ ئن جىٍتر ٌػجي اإلا ِ
اإلاىنؼ في أواةل غام  2006يمؼسوع بدثي نامذ به ػسيت اوبكُىض
 Obviousألامسٌٍُت ،وًان ؾحر مخاح للػمىم ،لًٌ بػد ذلَ جم ئهالنه
ًّ
زطمُا في أيخىبس  ،2006والبػم ًـكىهه غلى أهه مىنؼ للخدوًٍ
اإلاـؿس قُمٌىَ جدوًٍ ما جهىم بػمله لخ ًّ
ظُا [.[19
وَ ّ
ػسف الكاز [ ]13جىٍتر  Twitter:بأهه زدمت احخماغُت للخدوًٍ
اإلاـؿس غلى الاهترهذ ،جدُذ إلاظخسدميها أن ًسطلىا وٍهسؤوا زطاةل
آلازسًٍ التي جظهس غلى ؿكداتهم ،وٍمًٌ إلاخابػيهم نساءتها.
غساف جىٍتر َّ
أما مبازش وقسسي [ ]12قهد َّ
بأهه غبازة غً زدمت جدوًٍ
ُ ّ
َّ
مًٌ مظخسدميها مً ئزطاُ حؿسٍداث غً أي مىكىع جـل
مجاهُت ج ِ
ً
لخد أنصخى لؿاًت  140خسقا.
إلااذا ٌُ ُّ
ػد جىٍتر أداة مكُدة في الػملُت الخػلُمُت؟
ٌػخبر جىٍتر مً أػهس أدواث الجُل الثاوي مً الىٍب ،وَى أداة ػاتػت
الاطخسدام في الػملُت الخػلُمُت ،قأؾلب اإلاػلمحن والػاملحن في التربُت
لديهم خظاباث في جىٍترً ،دُذ لهم الخىاؿل قُما بُنهم وجهدًم هـاةذ
ً
ُّ
جسـ ِـهم.
حػلُمُت ،وأخُاها جهدًم دزوض ومػلىماث نُمت في مجاُ
ٌػخبر اطخسدام جىٍتر في الػملُت الخػلُمُت خدًث الػهدَّ ،
ولٌىه طسَؼ
هظسا َّ
إلاج َّ
الاهدؼاز ً
اهُت وطهىلت اطخسدامه.
ً
وند اطخػسق ًل مً جحري ََُ [ 60 ]20ويُلي وٍلؽ [ ]21هسنا
ً
غدًدة الطخسدام جىٍتر في البِئت الخػلُمُت ،أبسشَا ماًلي:
• جىٍتر ًلىخت ئغالهاثً :مًٌ اطخسدام جىٍتر ًلىخت اغالهاث لوالبَ
ً
اإلاخابػحن لخظابَ يخأحُل ازخباز مثال.
ً
• ئبهاء ههاغ الوالب مكخىخا :باطخسدام الهؼخام ًمًٌ كمان
اطخمسازٍت ههاغ الوالب خىُ مىكىع مػحن ختى بػد اهتهاء ونذ
الخـت الدزاطُت.
• الخػاون في غمل اإلاؼازَؼً :مًٌ غً هسٍو جبادُ الخؿسٍداث بحن
الوالب الخيظُو بُنهم ومخابػت غملهم في اإلاؼازَؼ.
• الخىاؿل مؼ والدي الوالبً :مًٌ لروي الوالب مخابػ ـت مػلم ـي ابنه ـم
إلاخابػت الىاحباث وم ـىاغُ ـد الازخب ـازاث ،وخخ ـى مى ـانؼ ـت اإلاػل ـم في بػم
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ُ
أوشخئ مىنؼ الُىجُىب غام  2005م ،وَى مىنؼ مجاوي لخجزًل وجدمُل
َّ
مهاهؼ الكُدًى الصخـُت ،لهد وقس (وٍب  )2.0قسؿت ئهخاج مهاهؼ
الكُدًى ،ومً َّ
زم جبادلها ومؼازيتها مؼ آلازسًٍ [.[23
ما َى مىنؼ ًىجُىب؟
مىنؼ غام إلاؼازيت مهاهؼ الكُدًىّ .
ًصود ؾىؾل بأداة جدسٍس ُحظمىَّ
ِ
زٍمٌُظحر  Remixerوهي لخدسٍس مهاهؼ الكُدًى غلى ػبٌت ؤلاهترهذ
مباػسة .وَظخوُؼ اإلاظخسدمىن ئغادة مصج مهاهؼ الكُدًى في ًىجُىب أو
جدظُنها بالػىاوًٍ واإلاإزساث [.[5
أما مبازش وقسسي [ ]12قُػسقىهه بأهه" :جوبُو ٌظمذ بخدمُل ومؼازيت
أقالم الكُدًى التي ًلػها اإلاظخسدمىن بأهكظهم بػد الدسجُل في
اإلاىنؼ".
نىاة الُىجُىب الخػلُمُت:
أهلو مىنؼ الُىجُىب نىاة الُىجُىب الخػلُمُت ،وهي نىاة َّ
مجاهُت
ُّ
تهدف ليؼس الػلم ومظاغدة مظخسدمي مىنؼ الُىجُىب غلى الخػلم،
خُث ًخم ججزًل دزوض مجاهُت في ًاقت الخســاث واإلاجاالث غلى نىاة
ًىجُىب الخػلُمُت ،وٌَرا ٌظخوُؼ ُّ
أي هالب في أي مٍان في الػالم
الاطخكادة مً َرٍ الدزوض ،وٍبلـ غدد اإلاؼتريحن بالهىاة ًّ
خالُا أيثر
مً  10مالًحن مؼترى [.[23
أَمُت نىاة ًىجُىب الخػلُمُت:
ُ
ّ
هدم الكُدًى الخػلُمي ،وذيس
ٌػخبر مىنؼ الُىجُىب مً اإلاىانؼ التي ج ِ
طالم [ ]17ممحزاث غدًدة الطخسدام الكُدًى الخػلُمي في الػملُت
الخػلُمُت منها ماًلي:
ٌ .1ظاغد الكُدًى الخػلُمي اإلاخػلمحن غلى الخدزٍب غلى اإلاالخظت
الدنُهت.
ّ
وجدكص اإلاخػلمحن إلاا حػسكه مً مهاهؼ
 .2جصٍد مً الداقػُت للخػلم
ِ
ُ ّ
ؼىنت.
م ِ
ً .3جمؼ الكُدًى الخػلُمي بحن الـىث والـىزة والخسيت وؾحرَا مما
ٌظاغد غلى بهاء أزس الخػلم.
 .4طهىلت ؤلاغادة والخٌساز وؤلاًهاف اإلاإنذ حظاغد في ئهجاح غملُت
الخػلم وشٍادة الخدـُل ألاًادًمي والخكٌحر اإلاىوهي.
َّ
 .5جساهب مهاهؼ الكُدًى خاطتي الظمؼ والبـس ،مما ًصٍد مً طسغت
ُّ
الخػلم.
وَػخبر الُىجُىب مً اإلاىانؼ ألايثر شٍازة ،قهى ًدخىي غلى مهاهؼ
قُدًى مجزلُت وحػلُمُت وطُاطُت واحخماغُت مخىىغت ،وَػىد ؤلانباُ
الؼدًد غلى َرا اإلاىنؼ لؤلطباب الخالُت :[24] Conner
 .1مىنؼ الُىجُىب طهل الاطخسدام.
 .2مىنؼ الُىجُىب ٌػسق مهاهؼ الكُدًى بجىدة غالُت.
 .3مىنؼ مجاوي.
ولرلَ ٌظخسدم الُىجُىب بٌثرة في الػملُت الخػلُمُت ،وٍجب غلى
اإلاػلمحن مساغاة الخالي غىد غسق قُدًى مً مىنؼ الُىجُىب [:[25
 .1غدم ئغواء الوالب الخسٍت بالدزىُ إلاىنؼ الُىجُىب مً دون مسانبت
وجىحُه.
َّ ُ
 .2مؼاَـ ـدة ال ـك ـُ ـدً ـى ن ـب ـل غ ـسك ـه غلـ ـى ال ـو ـالب ،للخ ـأي ـد مً مىاطبخه
للدزض ّ
وزلىٍ مً اإلاؼاَد اإلاسلت بالدًً والخهالُد.
ِ

مىاكُؼ الدزاطت.
• السد الكىزيً :مًٌ مً زالُ جىٍتر الخـىُ غلى زد قىزي لبػم
اإلاىاكُؼ اإلاهمت دون الخاحت لخلُِؼ ونذ الخـت الدزاطُت بمىانؼتها.
• الخـىُ غلى مىازد حُدة :باطخسدام جىٍتر ًمًٌ للوالب الخـىُ
غلى مػلىماث نُمت مً زالُ مخابػت اإلاسخـحن بالتربُت وألاطاجرة في
مسخلل الخســاث.
• جوىٍس مهازاث الٌخابتٌ :ظاغد جىٍتر الوالب غلى جوىٍس مهازاث الٌخابت
وؤلامالء لديهم.
• صخُكت الكـلً :مًٌ اطخسدام جىٍتر ليؼس ئغالهاث الكـل مً
زخالث وأطماء اإلاخمحزًً.
• أداة للخهىٍمً :مًٌ اطخسدام جىٍتر يأداة لخهىٍم الوالب مً زالُ
هسح أطئلت غليهم مؼ الخؿرًت الساحػت الكىزٍت إلحاباتهم.
• أداة للخػسف غلى آلازسًًٍ :مًٌ اطخسدام جىٍتر للخػسف غلى هالب
آزسًٍ لىكع اإلاادة ،وجبادُ اإلاػلىماث قُما بُنهم إلزساء اإلادخىي.
• أداة للػـل الرَجي :مً زالُ هسح طإاُ غلى الوالب وجسى اإلاجاُ
ً
مكخىخا لديهم لئلحابت وئغوائهم الىنذ الٍافي لرلَ.
ههان اللػل في اطخسداماث جىٍتر الخػلُمُت:
ذيس لُكيظخىن [ً ]22
غددا مً ههان اللػل في اطخسدام جىٍتر
في الػملُت الخػلُمُت وهي:
• اطتهالى الىنذ :اطخسدام جىٍتر للخىاؿل مؼ الوالب مسَو للمػلم،
ً
وند ٌظخؿسم ً
ونخا هىٍال ،زاؿت في خالت الوالب يثحري الىهاغ.
• ؿؿس حجم الخؿسٍدة :جىٍتر ٌظمذ للمظخسدمحن بٌخابت  140خسف
قهى ،وند جٍىن ؾحر ًاقُت للؼسح ولىهاغ مىاكُؼ مهمت.
• خظاب مكخىح :جىٍتر ٌظمذ ألي شخف بمخابػخَ والػٌع صخُذ،
وَرا ند ٌُ ّ
ظبب بػم اإلالاًهاث والخسوج غً مىاكُؼ الدزوض
ِ
اإلاوسوخت وحؼدذ الوالب.
اهدؼاز جىٍتر في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت:
ّ ٌ
َّ
مخســت َّأن وظبت اهدؼاز «جىٍتر» بحن مظخسدمي
أيدث دزاطت
ِ
ؤلاهترهذ في الظػىدًت حػخبر ألاغلى في الػالم ،ئذ جبلـ  40في اإلائت ،مؼ
مػدُ همى طىىي ًـل ئلى  45في اإلائت ،مؼحرة ئلى َّأن الظػىدًحن ومً
ً
ًهُم غلى أزكهم ٌؿسدون  150ملُىن مسة ػهسٍا.
وأوضخذ الدزاطت التي أحستها ػسيت «واي جى ديWhy Today
اإلاخســت بالدظىٍو ؤلالٌترووي َّأن أزبػت مً ًل  10مظخسدمحن
ً
لئلهترهذ في الظػىدًت ًملٍىن خظابا في «جىٍتر» ،القخت ئلى َّأن غدد
مظخسدمي َرا اإلاىنؼ في الظػىدًت بلـ هدى  7مالًحن.
وغً غالنت الظػىدًحن ب«الواةس ألاشزم» ،ذيس السةِع الخىكُري
ُ«جىٍتر» دًَ ًىطخىلى أن «اإلاىنؼ لدًه  140ملُىن مظخسدم وؼى،
والىمى قُه ًأحي مً بلدان أزسي ؾحر الىالًاث اإلاخددة ًالؼسم ألاوطى،
همىا ًُ َّ
قالظػىدًت وخدَا ػهدث ً
هدز ب 3آالف في اإلائت» [.[19
وبدظب دزاطت وؼستها الؼسيت الكسوظُت  Semiocastأظهسث ايثر
اإلادن التي ًخم وؼس الخؿسٍداث قيها ،ولهد أظهس الترجِب وؿىُ مدًىت
َّ
وجسبػذ غلى الػسغ مدًىت حايسجا
السٍاق الى اإلاسيص الػاػس،
ؤلاهدوهِظُت ،ومً َّ
زم هىيُى ،وبػدَا لىدن.
ً
زاهُا :الُىجُىب YouTube
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وَػخبر بسهامج الىاحع أب مً بسامج الخداوز التي حظمذ بدبادُ
اإلاىانؼاث بحن مجمىغت مً ألاقساد في ونذ واخد وبوسٍهت مباػسة،
ومما شاد مً أَمُت بسامج الخداوز في الػملُت الخػلُمُت ماذيسٍ
َىداوي ،وابساَُم ،ومدمىد [ ]29بأن بسامج الخداوز جهضخي غلى بػم
اإلاؼٌالث الىكظُت لدي بػم الوالب ًالخجل والاهوىاء ،وحصجػهم
غلى مدادزت مػلميهم وأنسانهم بجسأة ،باإلكاقت ئلى طسغت الخداوز قيها
والاجـاُ َّ
جِظس اطخسدامها في ؤلادازة الخػلُمُت للمدازض والجامػاث
إلبالؽ الخػلُماث ،وخل اإلاؼٌالث الخػلُمُت ،ومخابػت الػملُت الخػلُمُت
غً بػد.
ممحزاث الىاحع أب:
ذيس ًل مً داػً وبىَىَ [ ]8الػدًد مً اإلامحزاث للىاحع أب
لػل أبسشَا:
• نل الخٍلكت.
• الخىاقس.
• طهىلت الاطخسدام.
• اطخمساز الخػلم زازج خدود الكـل.
• الىؿىُ للمىاد الخػلُمُت بظهىلت.
• جىاقس اإلاػلم في أي ونذ وأي مٍان.
غُىب الىاحع أب في البِئت الخػلُمُت:
وٍلخف ًل مً داػً وبىَىَ [ ]8غُىب الىاحع أب في البِئت
الخػلُمُت بما ًلي:
• ئشغاج اإلاػلمحن بالسطاةل ؾحر اللسوزٍت.
• غدم جىقس بسهامج الىاحع أب غىد حمُؼ الوالب.
اهدؼاز الىاحع أب في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت:
ذيس الظلوان [ ]30في مهاُ في حسٍدة الىهً أنَ " :ىا في اإلاملٌت
اهدؼس اطخسدام "الىاحع أب" بؼٍل مدظازع ،ختى ال جٍاد ججد ً
َاجكا
ً
َّ ً
ًّ
ومكػال به ،وبالوبؼ َرا
ذيُا دون أن ًٍىن الخوبُو مىحىدا
الاطخسدام اإلاخػاظم أدي ئلى أن ًٍىن ُ"الىاحع" جأزحر أوطؼ غلى
ًّ
غلمُا الصمُل
مىظىمت الاجـاُ الاحخماعي باإلاملٌت ،ألامس الري أزبخه
ؤلاغالمي" :غِسخى اإلاظدىحر"  -الخاؿل غلى اإلااحظخحر مً حامػت مىهاغ
ألاطترالُت بمسجبت الؼسف ألاولى ،ومإطع وزةِع حمػُت ؤلاغالمُحن
َّ
ّ
غلمي خدًث غلى آلازاز
الظػىدًحن في أطترالُا  -الري أيد في بدث
ٍ
ؤلاًجابُت لخوبُو "الىاحع أب" غلى الػالناث الاحخماغُت في الظػىدًت.
وزسحذ الدزاطت َّ
بأن "الىاحعَ" :ى الخوبُو ألاوُ الري ًجمؼ
أقساد الػاةلت الـؿحرة واإلامخدة في بِئت اقتراكُت واخدة في الىنذ
الخاكسَّ ،
ً
يثحرا مً مظخسدمي الخوبُو وحدوا قُه البِئت
وأن
الاحخماغُت ؤلالٌتروهُت اإلاىاطبت لخبادُ أزباز الػاةلت وألانازب،
ومىانؼت الهلاًا اإلاهمت ،وختى جسجِب السخالث واإلاىاطباث بحن أقساد
الػاةلت ،ويرلَ لخبادُ ألازباز وأهىاع اإلاػلىماث ًاقتً ،الكههُت
والاحخماغُت والتربىٍت.
 .3الدراساث السابقت
ً
جدىاوُ َرٍ الدزاطت غددا مً الدزاطاث الػسبُت وألاحىبُت التي
لها غالنت مباػسة أو ؾحر مباػسة بالدزاطت الخالُت ،وهي ًاآلحي:
ً
أوال :الدزاطاث الػسبُت:

 .3اطخسدام ئغداداث الخـىؿُت غىد جدمُل الكُدًى الخػلُمي
الخاؾ باإلاػلم أو الوالب لخكظ خهىنهم.
غُىب الُىجُىب:
ال ًسلى مىنؼ الُىجُىب مً الػُىبَّ ،
لػل أَمها غدم اخترام
خهىم اإلالٌُت الكٌسٍت ،باإلكاقت ئلى غسق مهاهؼ قُدًى مسلت باآلداب
والدًً] ، Bhaskar [25لرلَ حػمل وشازة الاجـاالث وجهىُت اإلاػلىماث
في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت حاَدة غلى مسانبت مدخىي الُىجُىب
وحجب أي مهاهؼ مسلت.
اهدؼاز الُىجُىب في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت:
ناُ زةِع «ؾىؾل ئهدطتري» في دوُ الخلُج الػسبي ألكىوظى دي
ّ
حُخاهى ،في دزاطت أهجصتها مإطظخه ،ئن الظػىدًت «خلذ باإلاسجبت
الثالثت ًّ
غاإلاُا في غدد مؼاَداث ًىجُىب في الُىم الىاخد ،وذلَ بػد
ً
ملُىها
أمحرًا والبراشٍل ،ووؿل غدد مؼاَداث اإلاىنؼ في اإلاملٌت ئلى 90
في الُىم الىاخد.
ّ
وأكاف« :الظػىدًت جخكىم غلى الىالًاث اإلاخددة في غدد
اإلاؼاَداث للصخف الىاخد ،ئذ َّأنها أيثر بثالر مساث مً غدد
ً
اإلاؼاَداث للمظخسدمحن في أمحرًا» ،مىضخا َأن« :الظبب الىخُد في
ُّ
جكىم أمحرًا في ئحمالي غدد اإلاؼاَداث َى الكسم الٌبحر في الخػداد
الظٍاوي بحن البلدًً» [.[26
وفي دزاطت وؼستها ابظىض [ ]27خىُ اهدؼاز واطخسدام الاهترهذ
في اإلاىوهت الػسبُت جأحي في مهدمت أيثر أؿىاف اإلاىانؼ (websites
) categoriesاطخسداما في اإلاملٌت مدسًاث البدث ،وبيظبت  89باإلائت،
ًّ
مىوهُا
والتي ًأحي في مهدمتها مىنؼ  ،google.com.saوَػخبر َرا ألامس
زـىؿا َّ
ً
وأن َّ
غملُت البداًت في اطخسدام الاهترهذ ال جٍىن بدون اإلاسوز
غلى مدسى البدث.
وجدخل مىانؼ الكُدًى اإلاسجبت الثاهُت يأيثر أؿىاف اإلاىانؼ
اطخسداما بيظبت  72باإلائت ،وَرا زاحؼ ئلى اغخباز اإلاملٌت مً بحن أوُ
الدوُ الػسبُت مؼاَدة واطخسداما إلاىنؼ  youtubeالري ًدخل بدوزٍ
اإلاسجبت مً خُث جسجِب اإلاىانؼ .بِىما جدخل مىانؼ الخىاؿل ؤلاحخماعي
اإلاسيص الثالث في ناةمت الخـيُل بيظبت  68باإلائت ،والتي ًأحي قيها مىنؼ
ً
الكِظبىى َى آلازس ز ً
أطاطا غلى
ابػا مً خُث جـيُل اإلاىانؼ اإلابجي
الاطخسدام الؼهسي [.[27
ً
زالثا :الىاحع أب Whatsapp
مؼ اهدؼاز الهىاجل الريُت اهدؼسث جوبُهاث للخىاؿل جدُذ
للمظخسدمحن الخىاؿل وئزطاُ السطاةل الىـُت والـىجُت بدون جٍلكت
غالُت ،ومً َرٍ الخوبُهاث الىاحع أب الري ٌػخبر مً جهىُاث
ً
ً
الخىاؿل الخدًثت وألاطسع اهدؼازا وقها إلاىنؼ حسٍدة الدًلي مُل التي
وؼسث مهالت غً الىاحع أب بنهاًت غام  ،2014وذيسث قُه طسغت
اهدؼازٍ ،خُث بلـ غدد مظخسدمُه زالُ أزبؼ طىىاث  419ملُىن
مظخسدم [.[28
ُ
ما َى الىاحع أب؟ الىاحع أب َ WhatsAppى جوبُو أهلو غام 2009
ًدُذ للمظخسدمحن الخىاؿل بسطاةل هـُت وجبادُ اإلالكاث الـىجُت
والـىز .وَى مجاوي ًمًٌ جدمُله غلى أحهصة الهاج ـل اإلادمـ ـىُ دون أي
جٍلكت ئكاقُت [.[11
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ُّ
وازخباز حػلم مكاَُم الخػلُم ؤلالٌترووي ومىكىغاجه؛ وحمُػها مً
ئغداد الباخثت .وند ُ
اطخسدم ٌ
غدد مً ألاطالُب ؤلاخـاةُت للىؿىُ ئلى
ِ
هخاةج الدزاطت ومنها :ازخباز وٍلٍىيظىن لداللت الكسوم بحن مجمىغخحن
مترابوخحن ،وازخباز (ث) لداللت الكسوم بحن مجمىغخحن مترابوخحن .وًان
مً أَم الىخاةج :وحىد قسوم ذاث داللت ئخـاةُت في حػلم اإلاكاَُم
آلاجُت):مكهىم الخػلُم ؤلالٌترووي ،هماذج جىظُل الخػلُم ؤلالٌترووي(،
ويرلَ في الدزحت الٍلُت لالزخباز ،لـالح الخوبُو البػدي .ويرلَ
وحىد قسوم ذاث داللت ئخـاةُت غىد اإلاظخىٍاث آلاجُت( :الكهم،
الخوبُو) ،ويرلَ في الدزحت الٍلُت لالزخباز؛ لـالح الخوبُو البػد.
وَدقذ دزاطت السخُلي ] [34ئلى الخػسف غلى اججاَاث هالباث
حامػت هُبت هدى اطخسدام اإلادوهاث الخػلُمُت ؤلالٌتروهُت في حػلم
مهسز مهازاث الخُاة الجامػُت ،واطخسدمذ الباخثت مىهج دزاطت
ُ
الخالتَّ ،
وجٍىن
مجخمؼ الدزاطت مً حمُؼ هالباث الظىت الخدلحرًت في
حامػت هُبت للػام الجامعي َّ ،ٌ1434-1433
وجٍىهذ غُىت الدزاطت مً
 73هالبت مً هالباث مظاز الػلىم الصخُت بالظىت الخدلحرًت في
وجم ئغداد واطخسدام َّ
َّ
حامػت هُبت باإلادًىت اإلاىىزةَّ ،
حػلُمُت
مدوهت
َّ
اإلادوهاث الخػلُمُت
ئلٌتروهُت ،ومهُاض اججاَاث هدى اطخسدام
ُّ
حػلم َّ
مهسز مهازاث الخُاة الجامػُت .وند جىؿلذ
ؤلالٌتروهُت في
الدزاطت ئلى وحىد قسوم ذاث داللت ئخـاةُت بحن مخىطوي دزحاث
الهُاطحن الهبلي والبػدي إلاهُاض الاججاٍ هدى اطخسدام اإلادوهاث
الخػلُمُت ؤلالٌتروهُت في حػلم مهسز مهازاث الخُاة الجامػُت لـالح
الهُاض البػدي .وفي كىء الىخاةج التي جىؿلذ ئليها الدزاطت قهد
أوؿذ الباخثت بػدد مً الخىؿُاث ،منها :ئنامت دوزاث جدزٍبُت ألغلاء
َُئت الخدزَع والوالب والوالباث في الجامػاث الظػىدًت لخدزٍبهم
غلى اطخسدام َّ
اإلادوهاث الخػلُمُت ؤلالٌتروهُت.
َدقذ دزاطت الػخُبي [ ]6ئلى الخػسف غلى قاغلُت ػبٌت الخىاؿل
الاحخماعي جىٍتر)الخدوًٍ اإلاـؿس (غلى الخدـُل الدزاسخي وجىمُت مهازاث
الخػلم الخػاووي لدي هالباث الـل الثاوي الثاهىي في َّ
مهسز الخاطب
آلالي .اغخمدث الدزاطت غلى اإلاىهج ػبه الخجسٍبي الهاةم غلى الخـمُم:
(الهبلي–البػدي) للمجمىغخحن( :الخجسٍبُت ،اللابوت)َّ ،
جٍىهذ غُىت
الدزاطت مً  60هالبت جم ازخُا َّ
زًَ بوسٍهت نـدًت 30 ،منهً في
اإلاجمىغت الخجسٍبُت و 30في اإلاجمىغت اللابوت ،ولخدهُو أَداف
الدزاطت نامذ الباخثت باغداد غدد مً ألادواث هي الازخباز الخدـُلي،
بوانت اإلاالخظت ،اطخوالع آزاء اإلاؼازًاث في الخجسبت .وزلـذ الدزاطت
ً
َّ
داللت ئخـاةُت بحن مخىطوي
ئلى هخاةج جخمثل في َّأن َىاى قسونا ذاث
ٍ
دزحاث الازخباز الخدـُلي الهبلي والازخباز البػدي لدي اإلاجمىغت
الخجسٍبُت ،لـالح الازخباز الخدـُلي البػدي ،وبحن اإلاجمىغخحن
الخجسٍبُت واللابوت في الازخباز الخدـُلي البػدي لـالح اإلاجمىغت
الخجسٍبُت ،وبحن مخىطوي دزحاث مالخظت مهازة الخػلم الخػاووي لدي
اإلاجمىغت الخجسٍبُت نبل وبػد اطخسدام جهىُت ػبٌت الخىاؿل
الاحخماعي جىٍتر لـالح دزحاث اإلاالخظت البػدي .وند أوؿذ الباخثت
بخىغُت اإلاػلماث باالطخكادة مً ػبٍاث الخىاؿل الاحخماعي ،وجىقحر
ُ ّ
مًٌ م ـً جىظُ ـل الخهىُت في
مػام ـل خ ـاط ـب آل ـي ق ـي مسخل ـل اإلاـدازض ج ِ
الػملُت الخػلُمُت.

َدقذ دزاطت خىاوي [ ]31ئلى الخػسف ئلى اججاَاث اإلاؼسقحن
ألاًادًمُحن هدى الاهترهذ واطخسداماتها في الخػلُم في حامػت الهدض
اإلاكخىخت في قلظوحن .يما َدقذ للخػسف ئلى مظاَمت مجاالث
الاطدباهت بالخيبإ بهُاض جلَ الاججاَاث .يرلَ َدقذ ئلى مػسقت دوز
بػم اإلاخؿحراث غلى جلَ الاججاَاث .بلـ مجخمؼ الدزاطت ()1348
ً
ً
أًادًمُاَّ ،
ًّ
جم ازخُاز الػُىت بالوسٍهت الوبهُت
مؼسقا ومؼسقت
ً
الػؼىاةُتَّ ،
جٍىهذ مً ( )360مؼسقا ومؼسقت بيظبت ( )% 27مً
مجخمؼ الدزاطت الٌليَّ .
ؿمم الباخث اطدباهت غسكذ غلى زالزت غؼس
َّ
ُمدٌ ًما مً ذوي الخبرة مً حامػتي الىجاح الىهىُت والهدض اإلاكخىخت
للمان ؿدنها ،زم جم اخدظاب مػامل الثباث لها قبلـ  0.92وبػد
جوبُو الدزاطت َّ
جىؿلذ الدزاطت ئلى أن اججاَاث اإلاؼسقحن ألاًادًمُحن
هدى الاهترهذ واطخسداماجه في الخػلُم في حامػت الهدض اإلاكخىخت في
قلظوحن ئًجابُت غلى حمُؼ اإلاجاالث وغلى الدزحت الٍلُت لها .يما
أػازث هخاةج الدزاطت ئلى غدم وحىد قسوم ذاث داللت ئخـاةُت غىد
مظخىي الداللت في اججاَاث اإلاؼسقحن ألاًادًمُحن هدى الاهترهذ
واطخسدامه في الخػلُم في ) (α=0.05حامػت الهدض اإلاكخىخت حػصي
إلاخؿحر الجيع ،والىكؼ الىظُكي ،واإلاإَل الػلمي ،والػمس ،وغدد
طىىاث الخبرة.
وَدقذ دزاطت غباد وألاػهس [ ]32ئلى جددًد الخـاةف التي
ًجب أن جخىاقس في أداة الىٍٍي في هظام ) ،(Moodleوالٌؼل غً
أَمُت جلَ الخـاةف ومدي الاطخكادة منها مً وحهت هظس هلبت
جٌىىلىحُا اإلاػلىماث بالجامػت ؤلاطالمُت .وند جم اطخسدام اإلاىهج
الىؿكي ،وجمثلذ أداة البدث في اطدباهت جهىٍم أَمُت زـاةف أداة
الىٍٍي ،ومدي اطخكادة الولبت مً جلَ الخـاةف ،وند جٍىهذ
الاطدباهت مً أزبػت مجاالث زةِظت هي :الىٍٍي والخكاغل بحن الولبت،
الىٍٍي وجكاغل الولبت مؼ اإلادزض ،الىٍٍي وجكاغل الولبت مؼ اإلاـادز،
والىٍٍي والخكاغل مؼ زدماتها البرمجُت .وجٍىهذ غُىت البدث مً حمُؼ
الوالب والوالباث اإلاسجلحن إلاظام أهظمت اإلاػلىماث بالجامػت
ؤلاطالمُت في الكـل الدزاسخي الثاوي  ،2010-2009خُث بلـ غدد
ً
الوالب( )23هالبا ،وغدد الوالباث ( )21هالبت .وأظهسث الىخاةج ازجكاع
دزحت أَمُت زـاةف أداة الىٍٍي لدي هلبت غُىت البدثَّ ،
وأن الخػلم
الخػاووي بحن َإالء الولبت ند جدهو بؼٍل يبحر أزىاء دزاطتهم ألداة
الىٍٍي أزىاء دزاطت مظام أهظمت اإلاػلىماث ،وأوصخى الباخثان بأَمُت
ّ
خث اإلاػلمحن وحصجُػهم غلى جىظُل أدواث الخكاغل والخػلم الخػاووي
ِ
َّ
ال طُما الىٍٍي.
أما دزاطت الجنهي [ ]33قهد َدقذ ئلى نُاض قاغلُت الخػلم
اإلاخىهل في جدزَع بػم مكاَُم الخػلُم ؤلالٌترووي ومىكىغاجه
لوالباث نظم دزاطاث الوكىلت ،في ًلُت غلىم ألاطسة للبىاث بجامػت
هُبت ،غىد اإلاظخىٍاث الثالزت ألاولى مً جـيُل بلىم َّ
اإلاػدُ ):الخريس
ُ
والكهم والخوبُو) .ه ِّبهذ الدزاطت غلى  11هالبت زالُ الكـل
الدزاسخي ألاوُ مً الػام الجامعي  .ٌ 1433/1432ولخدهُو ذلَ
اطخسدمذ الدزاطت :ناةمت مكاَُم الخػلُم ؤلالٌترووي ومىكىغاجه
ُ
التي ًجب أن جلم بها الوالباث ،وناةمت مػاًحر مدخىي مكاَُم الخػلُم
ُّ
ُ
ّ
طت َّ
اإلاخىهل،
زود بها الوالباث غبر الخػلم
ؤلالٌترووي ومىكىغاجه التي
ِ
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َّأما دزاطت الدوطسي [ ]7قهد َدقذ ئلى الٌؼل غً قاغلُت
اطخسدام بػم جوبُهاث الجُل الثاوي للىٍب  2.0في الخدـُل اإلاػسفي
بمهسز الخاطب آلالي لدي هالباث البرهامج اإلاؼترى بالخػلُم الثاهىي
ً
وجدهُها ألَداف الدزاطت
هظام اإلاهسزاث بمدًىت مٌت اإلاٌسمت.
اطخسدمذ الباخثت اإلاىهج ػبه الخجسٍبي ،خُث هبهذ الدزاطت غلى
غُىت بلـ حجمها  52هالبت مً هالباث البرهامج اإلاؼترى بالخػلُم
الثاهىي هظام اإلاهسزاث بمدًىت مٌت اإلاٌسمت في الكـل الثاوي للػام
الدزاسخي َ1434-1433ـَّ ،
وجم جهظُم الػُىت ئلى مجمىغخحن ئخداَما
ججسٍبُت وألازسي كابوت ،جٍىهذ ًل منهما مً  26هالبت ،خُث دزطذ
اإلاجمىغت الخجسٍبُت وخدة الدزاطت باطخسدام بػم جوبُهاث الجُل
الثاوي للىٍب  2.0وهي :اإلادوهت ،وؿكدت طالًد ػحر جم ئغدادَا مً
نبل الباخثت ،ونىاة ًىجُىب واإلاىطىغت الخسة وٌٍبُدًا .بِىما دزطذ
اإلاجمىغت اللابوت باطخسدام جوبُهاث الىٍب اإلاػخادة .وند َّ
ؿممذ
الباخثت أداحي الدزاطت وَما :ازخباز الخدـُل اإلاػسفي لهُاض
اإلاظخىٍاث اإلاػسقُت الػلُا ،ومهُاض الاججاٍ هدى جوبُهاث الجُل الثاوي
للىٍب  ،2.0وأطكسث هخاةج الدزاطت غً وحىد قسوم ذاث داللت
ئخـاةُت غىد مظخىي الدالت 0.05بحن مخىطوي دزحاث اإلاجىغخحن
الخجسٍبُت واللابوت لـالح اإلاجمىغت الخجسٍبُت ،يما أطكسث هخاةج
الدزاطت غً وحىد غالنت ازجباهُت مىحبت بحن الخدـُل اإلاػسفي
والاججاٍ هدى جوبُهاث الجُل الثاوي مً الىٍب لدي هالباث اإلاجمىغت
الخجسٍبُت في الهُاض البػدي ،وأظهسث الىدُجت الػامت للدزاطت قاغلُت
اطخسدام بػم جوبُهاث الجُل الثاوي للىٍب في الخدـُل اإلاػسفي
بمهسز الخاطب آلالي والاججاٍ هدىَا لدي هالباث البرهامج اإلاؼترى
بالخػلُم الثاهىي هظام اإلاهسزاث بمدًىت مٌت اإلاٌسمت ،وفي كىء هخاةج
الدزاطت أوؿذ الباخثت بمجمىغت مً الخىؿُاث ،حاء مً أَمها:
جىظُل جوبُهاث الجُل الثاوي للىٍب في جدزَع مهسز الخاطب آلالي
بالخػلُم الثاهىي هظام اإلاهسزاث.
ً
زاهُا :الدزاطاث ألاحىبُت:
نام ًل مً داػً وبىَىَ [ ،]8بدزاطت َدقذ ئلى مػسقت
ُ
اطخسداماث بسهامج الىاحع أب في اإلادازض ،وه ِّبهذ الدزاطت غلى ازجي
ً
مػلما َّ
ممً ٌظخسدمىن بسهامج الىاحع أب في الخىاؿل مؼ
غؼس
َّ
هالبهم ،واطخسدم الباخثان اإلاهابلت الصخـُت يأداة للدزاطت ،وجىؿل
زةِظت الطخسدام الىاحع أب بحن
أطباب
الباخثان ئلى وحىد أزبػت
ٍ
ٍ
اإلاػلمحن وهالبهم ،وهي :اطخسدام الىاحع أب ًىطُلت للخىاؿل،
يمىـت حػلُمُت ،لدصجُؼ الوالب غلى جبادُ اإلاػلىماث ،ولخؿرًت الجى
الاحخماعي بحن الوالب .يما َّ
خدد اإلاؼازًىن بالدزاطت ممحزاث الىاحع
َّ
أب التي حػلتهم ٌظخسدمىهه وهي :نلت الخٍلكت ،الخىاقس ،وطهىلت
الاطخسدام .أما باليظبت إلامحزاث الىاحع أب في الػملُت الخػلُمُت قهي
ُّ
يما َّ
خددَا اإلاؼازًىن بالدزاطت :اطخمساز الخػلم زازج خدود الكـل،
ً
الىؿىُ للمىاد الخػلُمُت بظهىلت ،أًلا طهىلت الخىاؿل مؼ اإلاػلم في
ونذ وأي مٍان .أما باليظبت لػُىب اطخسدام الىاحع أب بحن
أي ٍ
الوالب واإلاػلمحن قهي يما اػازث الدزاطت :ئشغاج اإلاػلمحن بالسطاةل
ُّ
ؾحر اللسوزٍتً ،
أًلا غدم جىقس بسهامج الىاحع أب غىد حمُؼ الوالب.
وق ـي دزاطت بىشٍتي أهد مىز [ ]9التي َدقذ إلاػسقت جىحهاث الوالب

خىُ ألاقالم الخػلُمُت في الُىجُىب وجـىزاتهم هدىَا ،هبهذ الدزاطت
في زبُؼ  2013في مػهد مىخـل ألاهلسخي الخػلُمي الري ٌػخمد غلى
اإلاهسزاث الالٌتروهُت ،واطخسدمذ الاطدباهت يأداة للدزاطت ،وبلـ غدد
الاطخجاباث  221اطخجابت ،وهخج غً الدزاطت أن  %70.7مً الوالب
ًىاقهىن بؼدة غلى أن الُىجُىب الخػلُمي ٌػصش قهمهم للمادة
الخػلُمُت ،و %89مً الوالب واقهىا بؼدة غلى أن الُىجُىب حػخبر أداة
حػلُمُت مظاغدة للخػلم.
الخعقيب على الدراساث السابقت:
َّ
ًالخظ مً مساحػت الدزاطاث الظابهت أن الدزاطاث التي جىاولذ
جوبُهاث الجُل الثاوي مً الىٍب خدًثت وحمُػها هخج غنها اججاَاث
ئًجابُت هدى اطخسدام الخوبُهاث غلى مسخلل أهىاغها ،قهد هخج غً
دزاطت خىاوي [ ]31اججاَاث ئًجابُت للمؼسقحن ألاًادًمُحن هدى
الاهترهذ واطخسداماتها في الخػلُم ،أما باقي الدزاطاث قٍاهذ أيثر
ً
جددًدا ،وجىاولذ جوبُهاث مخىىغت للجُل الثاوي مً الىٍب ،قدزاطت
غباد وألاػهس [ ]32جىاولذ جددًد الخـاةف التي ًجب أن جخىاقس في
أداة الىٍٍي في هظام ) ،(Moodleوالٌؼل غً أَمُت جلَ الخـاةف
ومدي الاطخكادة منها مً وحهت هظس هلبت جٌىىلىحُا اإلاػلىماث
بالجامػت ؤلاطالمُتَّ ،أما دزاطت الجنهي [ ]33قهد َدقذ ئلى نُاض
ّ
اإلاخىهل في جدزَع بػم مكاَُم الخػلُم ؤلالٌترووي
قاغلُت الخػلم
ِ
ومىكىغاجه لوالباث نظم دزاطاث الوكىلتَّ ،أما دزاطت السخُلي []34
قهد جىاولذ الخػسف غلى اججاَاث هالباث حامػت هُبت هدى اطخسدام
اإلادوهاث الخػلُمُت ؤلالٌتروهُت في حػلم مهسز مهازاث الخُاة الجامػُت،
أما دزاطت الػخُبي [ ]6قهد َدقذ ئلى الخػسف غلى قاغلُت ػبٌت
الخىاؿل الاحخماعي جىٍتر (الخدوًٍ اإلاـؿس) غلى الخدـُل الدزاسخي
وجىمُت مهازاث الخػلم الخػاووي لدي هالباث الـل الثاوي الثاهىي في
مهسز الخاطب آلالي بِىما ًاهذ دزاطت الدوطسي [َ ]7ادقت للٌؼل
غً قاغلُت اطخسدام بػم جوبُهاث الجُل الثاوي للىٍب 2.0في
الخدـُل اإلاػسفي بمهسز الخاطب آلالي لدي هالباث البرهامج اإلاؼترى
بالخػلُم الثاهىي هظام اإلاهسزاث بمدًىت مٌت اإلاٌسمت ،واطخسدمذ
الظاًد ػحر والُىجُىب وٍٍىبُدًا يخوبُهاث للجُل الثاوي مً الىٍب،
َّأما ًل مً داػً وبىَىَ [ ]8قهد َدقذ دزاطتهما ئلى مػسقت
اطخسداماث بسهامج الىاحع أب في اإلادازض ،وفي دزاطت بىشٍتي أهد مىز
[َ ]9دقذ الدزاطت إلاػسقت ُّ
جىحهاث الوالب خىُ ألاقالم الخػلُمُت في
ُّ
وجـىزاتهم هدىَا.
الُىجُىب
 .4الطريقت وإلاحراءاث
أ .مىهج الدراست
اإلاىهج اإلاخبؼ في الدزاطت َى اإلاىهج الىؿكي الخدلُلي الري يهدف ئلى
وؿل وجدلُل البُاهاث التي جخىاقس غً هسٍو جوبُو الاطدباهت اإلاػدة
لهرا الؿسق [.[35
ب .مجخمع الدراست وعيىتها
اػخمل مجخمؼ الدزاطت غلى هالباث الدزاطاث الػلُا جسـف
جهىُاث حػلُم في حامػت اإلالَ طػىد اإلاظخىي السابؼ ،وغددًَ 34
هالبت .واػخملذ غُىت الدزاطت غلى ًامل اإلاجخمؼ.
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أ -الـدم الظاَسي لؤلداة:
خُث غسكذ ألاداة بػد جـمُمها في ؿىزتها ألاولُت بما ًدىاطب
مؼ أَداقها الخالُت غلى مجمىغت مً اإلادٌمحن مً ذوي الازخـاؾ
في جهىُت الخػلُم .وند أغدث اطخمازة زاؿت الطخوالع آزاء اإلادٌمحن
خىُ مىاطبت ًل قهسة مً قهساث الاطدباهت إلاا وكػذ مً أحله،
َّ
ئمٍاهُت خرف أو ئكاقت ما ًسي
وجصخُذ ما ًيبغي جصخُده ،مؼ
ُ
اإلادٌم مً قهساث في أي مدىز مً مداوز ألاداة ،زم الاطخكادة مً
مالخظاث ومهترخاث اإلادٌمحن في حػدًل ؿُاؾت ألاداة ووكػها في
ؿىزتها النهاةُت.
ؿ ُ
بّ -
دم البىاء لؤلداة:
ِ
زلؼ ازخباز حىدة البُاهاث ؤلاخـاةُت التي جم حمػها مً غُىت
الدزاطت ،واإلاـممت الزخباز الـدم والثباث لالزخبازاث الخالُت:
ازخباز يسوهبار ألكا:
َّ
جم ئحساء ازخباز يسوهبار ألكا لٍل مخؿحر مً مخؿحراث الدزاطت غلى
خدي .وند حاءث هخاةجه يما ًلي:

ج .أداة الدراست
لخدهُو أَداف الدزاطت جم بىاء أداة الدزاطت باالغخماد غلى
ألادبُاث والدزاطاث الظابهت اإلاخػلهت بهرا اإلاىكىع .ويرلَ باالطخػاهت
بروي الازخـاؾ والخبرة في َرا اإلاجاُ .خُث َّ
جم جهظُم الاطدباهت ئلى
أزبػت مداوز وهي ًالخالي:
َّ
 اإلادىز ألاوُ :وٍخلمً مػلىماث غامت غً أقساد الػُىت وهي:ُّ
(الخسـف ،والجيع ،ومظخىي الخبرة في الخػامل مؼ الخاطب آلالي)،
وغدد مداوزٍ زالزت مداوز.
 اإلادىز الثاوي :وٍدىاوُ جوبُو جىٍتر Twitterومدي الاطخكادة مىه فيحػصٍص البِئت الخػلُمُت ،وغدد مداوزٍ أخد غؼس ً
مدىزا.
 اإلادىز الثالث :وٍدىاوُ جوبُو الُىجُىب  YouTubeومدي الاطخكادةمىه في حػصٍص البِئت الخػلُمُت ،وغدد مداوزٍ أخد غؼس ً
مدىزا.
 اإلادىز السابؼ :وٍدىاوُ جوبُو الىاحع أب  WhatsAppومدي الاطخكادةمىه في حػصٍص البِئت الخػلُمُت ،وغدد مداوزٍ ازىا غؼس ً
مدىزا.
ؿدم أداة الدزاطت:

حدول 2
ملخغيراث الدراست
قيم معامل لروهباخ ألفا ِّ
املحىر
الاطخكادة مً جوبُو جىٍتر
الاطخكادة مً جوبُو الُىجُىب
الاطخكادة مً جوبُو الىاحع أب

الرقم
1
2
3

مجمل اإلاداوز

ّ
مػدالث مسجكػت
اإلاخؿحراث أظهسث
ًبحن الجدوُ الظابوَّ ،أن حمُؼ
ٍ
ِ
مً ّ
الـدم والثباث أيثر مً  ،%60خُث وؿلذ ئلى ( )%84في مػُاز
ِ
الاطخكادة مً جوبُو الىاحع أب ،وهدى ( )%83.3في مػُاز جوبُو
الُىجُىب ،وأنلها بيظبت ( )%79.7في مػُاز جوبُو جىٍتر ،وحمُؼ ما
طبو مهازهت بمػامل ألكا يسوهبار إلاجمل اإلاداوز والتي بلؿذ نُمخه
( ،)%87.9وحػخبر نُمت ألكا يسوهبار مسجكػت وبالخالي ًمًٌ جوبُو
الاطدباهت لجمُؼ البُاهاث مً مجخمؼ الدزاطت.
جصخُذ أداة الدزاطت:
َّ
جم اطخسدام الىطى اإلاسجح إلاػسقت مدي جوبُو ًل غىـس مً
الػىاؿس ً
وقها للمهُاض اليظبي الخالي:
جكػا ًّ
أ .مً ًٍ 5 - 4.5ىن مس ً
حدا.

قيمت املعامل
0.797
0.833
0.84
0.879

ً
ب – 3.75 .أنل مً ًٍ 4.5ىن
مسجكػا.
ً
ً
ث .أنل مً ًٍ 3 - 3.75ىن مخىطوا (مهبىال).
ً
ر .أنل مً  - 3أيثر مً ًٍ 2ىن
كػُكا.
ج .أنل مً  2كػُل ًّ
حدا.
 .5الىخائج
اإلادىز ألاوُ :وانؼ جوبُو جىٍتر في حػصٍص البِئت الخػلُمُت:
جىاوُ َرا الجصء مً الاطدباهت جوبُو جىٍتر Twitterومدي
َّ
وٍخٍىن مً أخد غؼس
الاطخكادة مىه في حػصٍص الػملُت الخػلُمُت،
ً
مدىزا َّجمذ ؿُاؾتها ً
بىاء غلى أدبُاث الدزاطت ،وباالطخكادة مً زبراث
مؼسف الدزاطت ،وزبراث اإلادٌمحن لالطدباهت ،وقُما ًلي جدلُل
جكـُلي لىخاةج َرا اإلادىز:

حدول 3
الخكراراث اليسبيت وإلاحصاءاث الىصفيت للمحىر ألاول
املعيار

اطخسدام جىٍتر ًجػلجي أيثر خسٍت في
الخػبحر غً زأَي ألاًادًمي
أجابؼ في جىٍتر اإلاخســحن في مجاُ
جهىُت الخػلُم
ًدُذ لي الخىاؿل مؼ زواد جهىُت

املؤشراث إلاحصائيت

مدي جىفر عىاصر الجىدة
أوافق
بشدة %

أوافق
%

47.1

38.2

غير
مخألدة
%
5.9

ال
أوافق
%
8.8

0

60.6

39.4

0

0

0

4.6061

61.8

29.4

5.9

2.9

0

4.5000
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القرار إلاحصائي

ال أوافق
بشدة %

الىسط
الحسابي

الاهحراف
املعياري

جرجيب
العىاصر

القرار

4.2353

.923070

6

مسجكؼ

.496200

1

.748740

3

مسجكؼ
ً
حدا
مسجكؼ

الخػلُم بؼٍل مباػس
طاَم جىٍتر في حػسفي غلى مظخجداث
جهىُت الخػلُم
شادث دزاطتي للماحظخحر مً دزىلي
غالم جىٍتر
ٌظاَم جىٍتر في خـىلي غلى مػلىماث
مخىىغت في الخسـف
اطخسدام جىٍتر في خل اإلاؼٌالث
الخػلُمُت التي جىاحنهي في أي مً
اإلاهسزاث
اطخسدام جىٍتر للبدث غً مػلىماث
حدًدة
ٌصجػجي غلى َُئت الخدزَع غلى
اطخسدام جىٍتر لخػصٍص الػملُت
الخػلُمُت
أجىاؿل مؼ غلى َُئت الخدزَع مً
زالُ جىٍتر
أشجؼ غلى اطخسدام جىٍتر في الخػلُم

58.8

41.2

0

0

0

4.5882

.499550

2

38.2

29.4

23.5

2.9

5.9

3.9118

1.13798

7

ً
حدا
مسجكؼ
ً
حدا
مسجكؼ

54.5

39.4

6.1

0

0

4.4848

.618530

5

مسجكؼ

23.5

44.1

20.6

8.8

2.9

3.7647

1.01679

9

مسجكؼ

35.3

50

5.9

8.8

0

4.1176

.879560

8

مسجكؼ

26.5

32.4

17.6

17.6

5.9

3.5588

1.23561

10

مخىطى

17.6

35.3

29.4

11.8

5.9

3.4706

1.10742

11

مخىطى

55.9

38.2

5.9

0

0

4.5000

.615460

4

اإلاجمىع

43.6

34.27

9.28

7.7

5.15

4.1556

0.51521

مسجكؼ
ً
حدا
مسجكؼ

ّ
ًبحن الجدوُ ( )3اججاَاث الػُىت خىُ مدي الاطخكادة مً جوبُو
ِ
جىٍتر في حػصٍص البِئت الخػلُمُت ،وَىا َّ
جبحن َّأن  %77.87مً الػُىت ًسون
َّ
َّ
جلمنها اإلادىز ،قُما ًاهذ اليظبت ألانل جمُل
أَمُت اإلاػاًحر التي
ً
باججاٍ زقم َّ
وغمىما حؼحر
أَمُت َرٍ اإلاػاًحر ،وًاهذ بيظبت ،%12.85
نُمت الىطى الخظابي (َّ )4.155أن مدي اطخكادة غُىت الدزاطت مً
جوبُو جىٍتر َّ
جخم بمظخىي مسجكؼ ،وقُما ًلي جكـُل أيثر لخلَ اإلاػاًحر
ً
ّ
أَمُتها
(الاطخسداماث) مً الىاخُت ؤلاخـاةُت ،مسجبت خظب
ِ
ؤلاخـاةُت ً
َّ
وقها لهُمت الىطى الخظابي يما ًُ ِّبُنها الجدوُ الظابو
وأغالَا ًالخالي:
 .1أجابؼ في جىٍتر اإلاخســحن في مجاُ جهىُت الخػلُم ،وند خـل َرا
اإلاػُاز غلى وظبت مىاقهت مً نبل الػُىت بلؿذ  ،%100وغلُه قاهه ذو
ً
داللت مسجكػت ًّ
حد باليظبت لػُىت الدزاطت ،ووقها لهُمت الىطى
الخظابي ( ،)4.6061واهسكلذ مػه نُمت الاهدساف اإلاػُازي ()0.4962
وهي حؼحر ئلى اهسكاق في مظخىي جباًً أو حؼدذ آزاء الػُىت.
 .2طاَم جىٍتر في ُّ
حػسفي غلى مظخجداث جهىُت الخػلُم ،وند خـل َرا
اإلاػُاز غلى وظبت مىاقهت مً نبل الػُىت بلؿذ  ،%100وغلُه َّ
قاهه ذو
ً
داللت مسجكػت ًّ
حدا باليظبت لػُىت الدزاطت ،ووقها لهُمت الىطى
ً
الخظابي أًلا ( ،)4.5882واهسكلذ مػه نُمت الاهدساف اإلاػُازي

( )0.49955وهي حؼحر ئلى اهسكاق في مظخىي جباًً أو حؼدذ آزاء
الػُىت.
ً .3دُذ لي الخىاؿل مؼ زواد جهىُت الخػلُم بؼٍل مباػس ،وند خـل
ً
َرا اإلاػُاز غلى وظبت مىاقهت مً نبل الػُىت بلؿذ  ،%91.2ووقها
لهُمت الىطى الخظابي ( )4.5قاهه ذو داللت مسجكػت ًّ
حدا باليظبت
ٍ
ٍ
لػُىت الدزاطت ،ومػه ازجكػذ نُمت الاهدساف اإلاػُازي ئلى (.)0.78474
أما باليظبت لبهُت اإلاػاًحر قهد خـلذ غلى دالالث ئخـاةُت مخىطوت
باليظبت لػُىت الدزاطت ،وًان جسجُبها غلى الىدى الخالي:
 ٌصجػجي غلى َُئت الخدزَع غلى اطخسدام جىٍتر لخػصٍص الػملُتالخػلُمُت ،خُث خاش غلى وظبت مىاقهت بلؿذ .%58.9
 أجىاؿل مؼ غلى َُئت الخدزَع مً زالُ جىٍتر ،وخاش غلى وظبتمىاقهت بلؿذ .%.52.9
الكسكُت اإلاخػلهت بهرا اإلادىز:
 ال جىحد َىاى قسوم ذاث داللت ئخـاةُت في مدي الاطخكادة مًجوبُو جىٍتر في حػصٍص البِئت الخػلُمت لدي لوالباث نظم جهىُاث
ً
الخػلُم وقها لالزخالف في الخسـف ،الػمس .والزخباز قسكُت الكسوم
َّ
جم اطخسدام جدلُل الخباًً  ،ANOVAوٍبحن الجدوُ الخالي هخاةج َرا
الازخباز:

حدول 4
جحليل الخباًً للمخغيراث املسخقلت باخخالف الخخصص والعمر
الخخصص
1.646
()**0.166

املعيار
مدي الاطخكادة مً جوبُو جىٍتر في حػصٍص البِئت الخػلُمُت

العمر
2.485
(**)0.081

جىٍتر في حػصٍص البِئت الخػلُمُت ً
وقها لالزخالف في الخسـف أو الػمس.
اإلادىز الثاوي :وانؼ جوبُو الُىجُىب في حػصٍص البِئت الخػلُمُت:
ًدىاوُ َرا الجصء مً الاطدباهت جوبُـ ـو الُ ـىجُ ـىب  YouTubeومدي

ًخطح مً الجدوُ الظابو أن الداللت ؤلاخـاةُت للخسـف بلؿذ
( )0.166وإلاخؿحر الػمس ( )0.081وغلى ذلَ ههبل َّ
هف الكسكُت التي جسي
بػدم وحىد قسوم ذاث داللت ئخـاةُت ق ـي م ـدي الاطخك ـادة مً جوبُو
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َّ
وٍخٍىن مً أخد غؼس
الاطخكادة مىه في حػصٍص الػملُت الخػلُمُت،
ً
مدىزا جمذ ؿُاؾتها ً
بىاء غلى أدبُاث الدزاطت ،وباالطخكادة مً زبراث
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مؼسف الدزاطت وزبراث اإلادٌمحن لالطدباهت ،وقُما ًلي جدلُل جكـُلي
لىخاةج َرا اإلادىز:

حدول 5
الخكراراث اليسبيت وإلاحصاءاث الىصفيت للمحىر الثاوي
املعيار

مدي جىفر عىاصر الجىدة
أوافق
أوافق
بشدة% %

ُّ
ُ
أخسؾ غلى الخػلم غبر الهىىاث الخػلُمُت
في الُىجُىب
ٌػخبر اطخسدام الُىجُىب في الخػلم ممخػاً
ٌظهم الخػلم غبر الُىجُىب في خل يثحر مً
اإلاؼٌالث التي ٌػاوي منها الخػلُم الخهلُدي
اطخسدام اإلاػلىماث اإلاهدمت في الُىجُىب في
حػلم البرامج اإلاكُدة لخسـصخي
ًهدم الُىجُىب مػلىماث دنُهت في
اإلاىكىغاث التي أدزطها في مسخلل الهسازاث
ًإزس الُىجُىب في جدـُلي الدزاسخي بؼٍل
ئًجابي
ًدكص الُىجُىب غلى حػلم مػلىماث حدًدة
في الخسـف
ال اطخوُؼ الاطخؿىاء غً الُىجُىب في
دزاطتي
ٌصجػجي غلى َُئت الخدزَع غلى
اطخسدام الُىجُىب لخػصٍص البِئت الخػلُمُت
ٌػد الخػلم غبر الهىىاث الخػلُمُت في
الُىجُىب أقلل مً الخػلم غبر الىف
اإلاٌخىب
أشجؼ غلى اطخسدام الُىجُىب في الخػلُم
اإلاجمىع

املؤشراث إلاحصائيت

غير مخألدة ال
أوافق
%
%
0
8.8

0

4.4706

.662200

3

مسجكؼ

52.9
52.9

41.2
38.2

2.9
8.8

2.9
0

0
0

4.4412
4.4412

.704580
.660170

5
4

مسجكؼ
مسجكؼ

67.6

29.4

2.9

0

0

4.6176

.652020

1

مسجكؼ حدا

38.2

44.1

11.8

5.9

0

4.1471

.857490

8

مسجكؼ

29.4

35.3

32.4

2.9

0

3.9118

.865770

10

مسجكؼ

38.2

55.9

5.9

0

0

4.3235

.588810

6

مسجكؼ

44.1

38.2

8.8

5.9

2.9

4.1471

1.01898

9

مسجكؼ

38.2

23.5

26.5

11.8

0

3.8824

1.06642

11

مسجكؼ

52.9

32.4

14.7

0

0

4.3824

.739150

7

مسجكؼ

55.9
43.3

44.1
37.9

0
10.3

0
5.8

0
2.9

4.5588
4.3021

.503990
0.47461

2

ً
مسجكؼ حدا

55.9

35.3

ال أوافق الىسط
بشدة  %الحسابي

الاهحراف
املعياري

القرار إلاحصائي
جرجيب
العىصر

القرار

غلى وظبت مىاقهت مً نبل الػُىت بلؿذ  ،%100وغلُه قاهه ُّ
ٌػد ذو
ً
داللت مسجكػت ًّ
حدا باليظبت لػُىت الدزاطت وقها لهُمت الىطى
الخظابي ( ،)4.5588واهسكلذ مػه نُمت الاهدساف اإلاػُازي ئلى
(.)0.50399
 .3أخسؾ غلى الخػلم غبر الهىىاث الخػلُمُت في الُىجُىب ،وند خـل
ً
َرا اإلاػُاز غلى وظبت مىاقهت بلؿذ  %91.2ووقها لهُمت الىطى
الخظابي ( )4.47قاهه ٌػد ذو داللت مسجكػت ،وبلؿذ نُمت الاهدساف
اإلاػُازي هدى (.)0.6622
الكسكُت اإلاخػلهت بهرا اإلادىز:
 ال جىحد َىاى قسوم ذاث داللت ئخـاةُت في مدي الاطخكادة مًجوبُو الُىجُىب في حػصٍص البِئت الخػلُمت لدي هالباث نظم جهىُت
ً
الخػلُم وقها لالزخالف في الخسـف ،الػمس .والزخباز قسكُت الكسوم
جم اطخسدام جدلُل الخباًً  ،ANOVAوٍبحن الجدوُ الخالي هخاةج َرا
الازخباز:

ّ
ًبحن الجدوُ ( )5مدي الاطخكادة مً جوبُو جىٍتر في حػصٍص البِئت
ِ
َّ
ّ
هبحن أن  %%81.2مً الػُىت ًسون أَمُت اإلاػاًحر التي
الخػلُمُت ،وَىا ِ
َّ
جلمنها اإلادىز ،قُما ًاهذ اليظبت ألانل جمُل باججاٍ زقم أَمُت َرٍ
ً
وغمىما حؼحر نُمت الىطى الخظابي
اإلاػاًحر ،وًاهذ بيظبت ،%8.7
( )4.3أن مدي اطخكادة غُىت الدزاطت مً جوبُو الُىٍخىب جخم
بمظخىي مسجكؼ ،وقُما ًلي جكـُل أيثر لخلَ اإلاػاًحر (الاطخسداماث)
مً الىاخُت ؤلاخـاةُت مسجبت خظب أَمُتها ؤلاخـاةُت ً
وقها لهُمت
الىطى الخظابي يما ًبُنها الجدوُ الظابو وأغالَا ًالخالي:
 .1اطخسدام اإلاػلىماث اإلاهدمت في الُىجُىب في حػلم البرامج اإلاكُدة
لخسـصخي ،وند خـل َرا اإلاػُاز غلى وظبت مىاقهت مً نبل الػُىت
بلؿذ  ،%97.1وَػد ذو داللت مسجكػت ًّ
حدا باليظبت لػُىت الدزاطت،
ً
ووقها لهُمت الىطى الخظابي ( ،)4.6176يما وؿلذ نُمت اهدساقه
اإلاػُازي ئلى (.)0.65202
 .2أشج ـؼ غل ـى اطخس ـدام الُـ ـىجُ ـىب في الخػلُ ـم ،وند خـل َرا اإلاػُاز
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حدول 6
جحليل الخباًً للمخغيراث املسخقلت باخخالف الخخصص والعمر
املعيار
مدي الاسخفادة مً جطبيق اليىجيىب في حعسيس البيئت الخعليميت

الخخصص
0.46
()**0.871

ًّ
ئخـاةُا ،وبىاء
ًخطح مً الجدوُ الظابو أن اإلاخؿحراث مهبىلت
غلى مظخىي الداللت اإلاىضح ههبل هف الكسكُت التي جسي بػدم وحىد
قسوم ذاث داللت ئخـاةُت في مدي الاطخكادة مً جوبُو الُىجُىب في
ً
حػصٍص البِئت الخػلُمُت وقها لالزخالف في الخسـف أو الػمس.
اإلادىز الثالث :وانؼ جوبُو الىاحع أب في حػصٍص البِئت الخػلُمُت:

العمر
0.081
()**0.97

ًدىاوُ َرا الجصء مً الاطدباهت جوبُو الىاحع أب WhatsApp
َّ
وٍخٍىن مً ازجي غؼس
ومدي الاطخكادة مىه في حػصٍص الػملُت الخػلُمُت،
ً
مدىزا َّجمذ ؿُاؾتها ً
بىاء غلى أدبُاث الدزاطت ،وباالطخكادة مً زبراث
مؼسف الدزاطت وزبراث اإلادٌمحن لالطدباهت ،وقُما ًلي جدلُل جكـُلي
لىخاةج َرا اإلادىز:

حدول 7
الخكراراث اليسبيت وإلاحصاءاث الىصفيت للمحىر الثالث
املعيار

لدي مجمىغاث زاؿت باإلاىاد الدزاطُت
إلاىانؼت مىكىغاث اإلاهسزاث
أهانؽ الدزوض مؼ شمُالحي في مجمىغاث
الىاحع أب
أخسؾ غلى جبادُ السطاةل اإلاكُدة غبر
الىاحع أب
ال أطخوُؼ الاطخؿىاء غً الىاحع أب في
دزاطتي
ٌػد الىاحع أب وطُلت جىاؿل مسهت
ومخىقسة في ًل ألاوناث
أغواوي الىاحع أب قسؿت إلبداء السأي
بؼٍل أقلل مً الخىازاث اإلاباػسة
جـلجي مً زالُ الىاحع أب مػلىماث
مكُدة في مجاُ الخسـف
الىاحع أب ًإزس غلى جدـُلي الدزاسخي
بؼٍل ئًجابي
أبدث غً مجمىغاث جوىز خـُلتي
الػلمُت
ٌصجػجي غلى َُئت الخدزَع غلى
اطخسدام الىاحع أب لخػصٍص الػملُت
الخػلُمُت
أجىاؿل مؼ غلى َُئت الخدزَع مً زالُ
الىاحع أب
أشجؼ غلى اطخسدام الىاحع أب في الخػلُم
اإلاجمىع

املؤشراث إلاحصائيت

مدي جىفر عىاصر الجىدة

القرار إلاحصائي

أوافق
بشدة%

أوافق
%

غير مخألدة
%

88.2

11.8

0

ال
أوافق
%
0

0

88.2

8.8

2.9

0

0

4.8529

70.6

29.4

0

0

0

4.7059

.462500

76.5

14.7

5.9

2.9

0

4.6471

.733710

5

82.4

14.7

2.9

0

0

4.7941

.478600

3

ً
مسجكؼ حدا

55.9

35.3

5.9

2.9

0

4.4412

.746350

7

مسجكؼ

55.9

35.3

5.9

2.9

0

4.4412

.746350

8

مسجكؼ

47.1

44.1

5.9

2.9

0

4.3529

.733710

10

مسجكؼ

35.2

32.4

26.5

5.9

0

3.9706

.936960

11

مسجكؼ

20.6

38.2

29.4

8.8

2.9

3.6471

1.01152

12

مخىطى

55.9

38.2

0

5.9

0

4.4412

.785910

9

مسجكؼ

67.6
62

23.5
27.2

8.8
7.35

0
3.2

0
0.241

4.5882
4.4804

.656790
0.42147

6

ً
مسجكؼ حدا
مسجكؼ

ّ
ًبحن الجدوُ ( )7اطخجاباث الػُىت خىُ مدي الاطخكادة مً
ِ
جوبُو الىاحع أب في حػصٍص البِئت الخػلُمُت ،وَىا َّ
جبحن َّأن  %89.2مً
الػُىت جسي َّ
أَمُت اإلاػاًحر التي َّ
جلمنها اإلادىز ،قُما ًاهذ اليظبت ألانل
ً
جمُل باججاٍ زقم َّ
أَمُت َرٍ اإلاػاًحر ،وًاهذ بيظبت  ،%3.44وغمىما
حؼحر نُمت الىطى الخظابي ( )4.48أن مدي اطخكادة غُىت الدزاطت

القرار

ال أوافق
بشدة %

الىسط
الحسابي

الاهحراف
املعياري

جرجيب
العىصر

4.8824

.327030

1

ً
مسجكؼ حدا

.435710

2

ً
مسجكؼ حدا

4

ً
مسجكؼ حدا
ً
مسجكؼ حدا

مً جوبُو الىاحع أب جخم بمظخىي مسجكؼ ،وقُما ًلي جكـُل أيثر
لخلَ اإلاػاًحر (الاطخسداماث) مً الىاخُت ؤلاخـاةُت مسجبت خظب
ً
أَمُتها ؤلاخـاةُت وقها لهُمت الىطى الخظابي يما ًبُنها الجدوُ
الظابو وأغالَا ًالخالي:
 .1لـ ـ َّ
دي م ـج ـم ـىغ ـاث زـ ـاؿـ ـت ب ـال ـم ـىاد ال ـدزاط ـُ ـت ل ـم ـى ـان ـؼت مىكىغاث
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اإلاهسزاث ،وند خـل َرا اإلاػُاز غلى وظبت مىاقهت مً نبل الػُىت
بلؿذ  ،%100وَػد ذو داللت مسجكػت ًّ
حدا باليظبت لػُىت الدزاطت
ً
ووقها لهُمت الىطى الخظابي ( ،)4.8824يما وؿلذ نُمت اهدساقه
اإلاػُازي ئلى مظخىي مىسكم َّ
حدا بلـ (.)0.32703
 .2أهانؽ الدزوض مؼ شمُالحي في مجمىغاث الىاحع أب ،وند خـل
َرا اإلاػُاز غلى وظبت مىاقهت بلؿذ  ،%97.1وَى ٌػد ذو داللت
ً
مسجكػت ًّ
حدا باليظبت لػُىت الدزاطت ،وقها لهُمت الىطى الخظابي
( ،)4.8529وبلؿذ نُمت الاهدساف اإلاػُازي (.)0.43571
أما باليظبت ،للمػاًحر التي خـلذ غلى أَمُت مسجكػت مً نبل غُىت
الدزاطت قهي:
 .1أغواوي الىاحع أب قسؿت إلبداء السأي بؼٍل أقلل مً الخىازاث
اإلاباػسة ،وخاش غلى وظبت مىاقهت بلؿذ  %91.2مً نبل أقساد الػُىت.
 .2جـلجي مً زالُ الىاحع أب مػلىماث مكُدة في مجاُ الخسـف،
وخاش غلى وظبت مىاقهت بلؿذ  %91.2مً نبل أقساد الػُىت.
 .3أجىاؿل مؼ غلى َُئت الخدزَع مً زالُ الىاحع أب ،وخاش غلى
وظبت مىاقهت بلؿذ  %94.1مً نبل أقساد الػُىت.

4
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 .4الىاحع أب ًإزس غلى جدـُلي الدزاسخي بؼٍل ئًجابي ،وخاش غلى
وظبت مىاقهت بلؿذ  %91.2مً مجمل آلازاء ألقساد الػُىت.
ُ ّ
وى ُز خـُلتي الػلمُت ،وخاش غلى وظبت
 .5أبدث غً مجمىغاث ج ِ
مىاقهت بلؿذ  %67.6مً مجمل أقساد الػُىت.
أما اإلاػُاز ألازحر الري خـل غلى دزحت أَمُت مخىطوت مً نبل
أقساد الػُىت قهى:
ٌ .1صجػجي غلى َُئت الخدزَع غلى اطخسدام الىاحع أب لخػصٍص
الػملُت الخػلُمُت ،وخاش غلى وظبت مىاقهت بلؿذ  %58.8مً مجمل
أقساد الػُىت.
الكسكُت اإلاخػلهت بهرا اإلادىز:
 ال جىحد َىاى قسوم ذاث داللت ئخـاةُت في مدي الاطخكادة مًجوبُو الىاحع أب في حػصٍص البِئت الخػلُمت لدي هالباث نظم جهىُت
ً
الخػلُم وقها لالزخالف في :الخسـف ،الػمس .والزخباز قسكُت الكسوم
جم اطخسدام جدلُل الخباًً  ،ANOVAوٍبحن الجدوُ الخالي هخاةج َرا
الازخباز:

حدول 8
جحليل الخباًً للمخغيراث املسخقلت باخخالف الخخصص والعمر
املعيار
مدي الاطخكادة مً جوبُو الىاحع أب في حػصٍص البِئت الخػلُمُت

ًّ
ئخـاةُا ،وبىاء
ًخطح مً الجدوُ الظابو أن اإلاخؿحراث مهبىلت
غلى مظخىي الداللت ههبل هف الكسكُت التي جسي بػدم وحىد قسوم
ذاث داللت ئخـاةُت في مدي الاطخكادة مً جوبُو الىاحع أب في حػصٍص
ً
البِئت الخػلُمُت وقها لالزخالف في الخسـف .بِىما ال جىحد مثل َرٍ
الكسوم بازخالف الػمس.
 .6مىاقشت الىخائج
ً
أوال :مىانؼت الىخاةج اإلاخػلهت باإلادىز ألاوُ :
أػازث الىخاةج أن  %77.87مً الػُىت جسي أَمُت اإلاػاًحر التي
جلمنها اإلادىز ،قُما ًاهذ اليظبت ألانل جمُل باججاٍ زقم أَمُت َرٍ
ً
اإلاػاًحر ،وًاهذ بيظبت  ،%12.85وغمىما حؼحر نُمت الىطى الخظابي
( )4.155أن مدي اطخكادة غُىت الدزاطت مً جوبُو جىٍتر جخم بمظخىي
مسجكؼ ،وَرا ًخكو مؼ دزاطت الجنهي [ ]33التي َدقذ ئلى نُاض قاغلُت
الخػلم اإلاخىهل في جدزَع بػم مكاَُم الخػلُم ؤلالٌترووي ومىكىغاجه
لوالباث نظم دزاطاث الوكىلت ،في ًلُت غلىم ألاطسة للبىاث بجامػت
هُبت والتي هخجذ غنها قسوم ذاث داللت ئخـاةُت لـالح اإلاجمىغت
الخجسٍبُت التي ُدزطذ باطخسدام الخػلم اإلاخىهل.
يما جخكو الىخاةج مؼ دزاطت الػخُبي [ ]6التي َدقذ ئلى الخػسف غلى
قاغلُت ػبٌت الخىاؿل الاحخماعي جىٍتر)الخدوًٍ اإلاـؿس (غلى
الخدـُل الدزاسخي وجىمُت مهازاث الخػلم الخػاووي لدي هالباث الـل
الثاوي الثاهىي في مهسز الخاطب آلالي ،وأوؿذ الباخثت بخىغُت
اإلاػلماث باالطخكادة مً ػبٍاث الخىاؿل الاحخماعي.
ً
زاهُا :مىانؼت الىخاةج اإلاخػلهت باإلادىز الثاوي:
أػازث الىخاةج ئلى أن  %%81.2مً الػُىت جسي أَمُت اإلاػاًحر الخ ـ ـي

الخخصص
3.129
(* )0.015

العمر
0.796
()0.507

جلمنها اإلادىز ،قُما ًاهذ اليظبت ألانل جمُل باججاٍ زقم أَمُت َرٍ
ً
وغمىما حؼحر نُمت الىطى الخظابي
اإلاػاًحر وًاهذ بيظبت ،%8.7
( )4.3أن مدي اطخكادة غُىت الدزاطت مً جوبُو الُىٍخىب جخم
بمظخىي مسجكؼ ،وَرا ًخكو مؼ دزاطت الدوطسي [ ]7التي َدقذ ئلى
الٌؼل غً قاغلُت اطخسدام بػم جوبُهاث الجُل الثاوي للىٍب 2.0
في الخدـُل اإلاػسفي بمهسز الخاطب آلالي لدي هالباث البرهامج اإلاؼترى
بالخػلُم الثاهىي هظام اإلاهسزاث بمدًىت مٌت اإلاٌسمت ،واطخسدمذ
الباخثت بػم جوبُهاث الجُل الثاوي للىٍب  2.0وهي :اإلادوهت ،وؿكدت
طالًد ػحر جم اغدادَا مً نبل الباخثت ،ونىاة ًىجُىب واإلاىطىغت
الخسة وٌٍبُدًا يما أطكسث هخاةج الدزاطت غً وحىد غالنت ازجباهُت
مىحبت بحن الخدـُل اإلاػسفي والاججاٍ هدى جوبُهاث الجُل الثاوي مً
الىٍب لدي هالباث اإلاجمىغت الخجسٍبُت في الهُاض البػدي ،وأظهسث
الىدُجت الػامت للدزاطت قاغلُت اطخسدام بػم جوبُهاث الجُل الثاوي
للىٍب في الخدـُل اإلاػسفي بمهسز الخاطب آلالي والاججاٍ هدىَا لدي
هالباث البرهامج اإلاؼترى بالخػلُم الثاهىي هظام اإلاهسزاث بمدًىت مٌت
اإلاٌسمت ،وفي كىء هخاةج الدزاطت أوؿذ الباخثت بمجمىغت مً
الخىؿُاث ،حاء مً أَمها :جىظُل جوبُهاث الجُل الثاوي للىٍب في
جدزَع مهسز الخاطب آلالي بالخػلُم الثاهىي هظام اإلاهسزاث.
يما جخكو الىخاةج مؼ دزاطت ] Buzzetto-More [9التي َدقذ إلاػسقت
جىحهاث الوالب خىُ ألاقالم الخػلُمُت في الُىجُىب وجـىزاتهم هدىَا
وهخج غً الدزاطت أن  %70.7مً الوالب ًىاقهىن بؼدة غلى أن
الُىجُىب الخػلُمي ٌػصش قهمهم للمادة الخػلُمُت ،و %89مً الوالب
واقهىا بؼدة غلى أن الُىجُىب حػخبر أداة حػلُمُت مظاغدة للخػلم.
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ً
زالثا :مىانؼت الىخاةج اإلاخػلهت باإلادىز الثالث:
أػازث الىخاةج ئلى أن  %89.2مً الػُىت جسي أَمُت اإلاػاًحر التي
جلمنها اإلادىز ،قُما ًاهذ اليظبت ألانل جمُل باججاٍ زقم أَمُت َرٍ
ً
اإلاػاًحر وًاهذ بيظبت  ،%3.44وغمىما حؼحر نُمت الىطى الخظابي
( )4.48أن مدي اطخكادة غُىت الدزاطت مً جوبُو الىاحع أب جخم
بمظخىي مسجكؼ ،وَرٍ الىخاةج جخكو مؼ دزاطت  Bouhnikو Deshen
][8التي َدقذ ئلى مػسقت ما هي اطخسداماث بسهامج الىاحع أب في
اإلادازض وجىؿل الباخثان ئلى وحىد  4أطباب زةِظت الطخسدام الىاحع
أب بحن اإلاػلمحن وهالبهم وهي :اطخسدام الىاحع أب ًىطُلت للخىاؿل،
يمىـت حػلُمُت ،لدصجُؼ الوالب غلى جبادُ اإلاػلىماث ،ولخؿرًت الجى
الاحخماعي بحن الوالب .يما خدد اإلاؼازًىن بالدزاطت ممحزاث الىاحع
أب التي حػلتهم ٌظخسدمىهه وهي :نل الخٍلكت ،الخىاقس ،وطهىلت
الاطخسدام .أما باليظبت إلامحزاث الىاحع أب في الػملُت الخػلُمُت قهي
يما خددَا اإلاؼازًىن بالدزاطت :اطخمساز الخػلم زازج خدود الكـل،
ً
الىؿىُ للمىاد الخػلُمُت بظهىلت ،أًلا جىاقس اإلاػلم في أي ونذ وأي
مٍان.
يما جخكو مؼ دزاطت الجنهي [ ]33التي َدقذ ئلى نُاض قاغلُت
الخػلم اإلاخىهل في جدزَع بػم مكاَُم الخػلُم ؤلالٌترووي ومىكىغاجه
لوالباث نظم دزاطاث الوكىلت ،في ًلُت غلىم ألاطسة للبىاث بجامػت
هُبت ،والتي هخجذ غنها قسوم ذاث داللت ئخـاةُت لـالح اإلاجمىغت
الخجسٍبُت التي ُدزطذ باطخسدام الخػلم اإلاخىهل.
 .7الخىصياث
في كىء هخاةج الدزاطت ًىصخي الباخثان بما ًلي:

] [4غظحري ،ئبساَُم مدمد ،واإلادُا ،د .غبدهللا ًدحى .)2011( .الخػلم
ؤلالٌترووي اإلاكهىم والخوبُو .مٌخب التربُت الػسبي لدوُ الخلُج:
السٍاق.
] [5طىلىمىن ،ؾىًٍ .ػسوم ،لحن .)2013( .دلُل اإلاػلمحن للجُل الثاوي
مً الىٍب .جسحمت :مٌخب التربُت الػسبي لدوُ الخلُج.
] [6الػخُبي ،هىزة بيذ طػد .)2013( .قاغلُت ػبٌت الخىاؿل

الاحخماعي جىٍتر غلى الخدـُل الدزاسخي وجىمُت مهازاث الخػلم
الخػاووي لدي هالباث الـل الثاوي زاهىي في مهسز الخاطب
آلالي .وزنت بدث ميؼىزة في اإلاإجمس الدولي الثالث للخػلم
الالٌترووي والخػلُم غً بػد :السٍاق.
] [7الدوطسي ،الـكاء بيذ طػُد .)2014( .قاغلُت اطخسدام بػم

جوبُهاث الجُل الثاوي للىٍب  2. 0في الخدـُل اإلاػسفي بمهسز
الخاطب آلالي والاججاٍ هدىَا لدي هالباث البرهامج اإلاؼترى
بالخػلُم الثاهىي هظام اإلاهسزاث بمدًىت مٌت اإلاٌسمت .حامػت أم
الهسي :مٌت اإلاٌسمت.
] [10مجمؼ اللؿت الػسبُت .)2004( .اإلاعجم الىطُى .مٌخبت الؼسوم
الدولُت .الوبػت السابػت.
] [12مبازش ،مىاُ غبدالػاُ وقسسي ،أخمد مدمىد .2013 .الخػلُم
ؤلالٌترووي .السٍاق :داز الصَساء.
] [13الكاز ،ئبساَُم غبدالىيُل .)2012( .جسبىٍاث جٌىىلىحُا الهسن
الخادي والػؼسًٍ جٌىىلىحُا وٍب .0 .2الدلخا لخٌىىلىحُا
الخاطباث :هىوا.
] [17طالم ،أخمد مدمد .)2010( .وطاةل وجٌىىلىحُا الخػلُم .مٌخبت
السػد .السٍاق.
] [22لُكيظخىن ،بىُ .)2015( .أخدر وطاةل ؤلاغالم الجدًدة .جسحمت:
السبُؼَ ،بت .داز الكجس لليؼس والخىشَؼ :مـس.
]َ [29ىداوي ،أطامت طػُد غلي؛ ئبساَُم ،خمادة مدمد مظػىد؛
مدمىد ،ئبساَُم ًىطل مدمد .)2009( .جٌىىلىحُا الخػلُم
واإلاظخددزاث الخٌىىلىحُت .غالم الٌخب :الهاَسة.
ً
] [30الظلوان ،غبدالسخمً" .)2014( .الىاحع أب طػىدًا" .مهاُ
ميؼىز في حسٍدة الىهً :اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.
http://www. alwatan. com. sa/Articles/Detail.
aspx?ArticleId=24140
] [31خىاوي ،مجدي خلمي .)2005( .اججاَاث اإلاؼسقحن ألاًادًمُحن

• أن ًدبجى نظم جهىُاث الخػلُم قٌسة جىظُل جهىُاث الجُل الثاوي
مً الىٍب في الػملُت الخػلُمُت.
• غلى ئدازة الجامػت خث ألاطاجرة غلى جىظُل جهىُاث الجُل الثاوي
مً الىٍب في الػملُت الخػلُمُت.
• نُام ألاطاجرة بيؼس زهاقت الجُل الثاوي مً الىٍب بحن الولبت
لخدهُو أيبر ندز مً الخكاغل مؼ َرا الىىع مً الخػلُم.
• غلى ألاطاجرة خث الوالباث غلى جىظُل جهىُاث الجُل الثاوي مً
الىٍب لخػصٍص الػملُت الخػلُمُت.
• غلى ألاطاجرة خث الوالباث غلى ئزساء اإلادخىي الػلمي الػسبي مً
زالُ جهىُاث الجُل الثاوي مً الىٍب ًالُىجُىب وجىٍتر.
مهترخاث الدزاطت:

هدى الاهترهذ واطخسداماتها في الخػلُم في حامػت الهدض اإلاكخىخت
في قلظوحن .دزاطت غلمُت ميؼىزة في حامػت الىجاح الىهىُت:

• جوبُو الدزاطت غلى أغلاء َُئت الخدزَع بجامػت اإلالَ طػىد
إلاػسقت مدي اطخكادتهم مً جهىُاث الجُل الثاوي مً الىٍب.
• ئحساء دزاطت ججسٍبُت خىُ قاغلُت الُىجُىب وجىٍتر في شٍادة
الخدـُل الػلمي للوالباث في حامػت اإلالَ طػىد.
املراحع
أ .املراحع العربيت
] [3الخلكاوي ،ولُد طالم مدمد .2011 .الخػلُم ؤلالٌترووي "جوبُهاث
مظخددزت" .مـس :داز الكٌس الػسبي.

قلظوحن.
] [32غباد .قإاد ئطماغُل ،وألاػهس .أ .غبدالٌسٍم مدمىد.)2011( .

أزس اطخسدام أدواث الىٍب 0 .2في هظام ئدازة الخػلم ()Moodle
غلى جدهُو الخػلم الخػاووي لدي هلبت جٌىىلىحُا اإلاػلىماث
بالجامػت ؤلاطالمُت .دزاطت ميؼىزة في مجلت دزاطاث
اإلاػلىماث .الػدد الػاػس .ؾصة.
] [33الجنهي ،لُلى .)2013( .قاغلُت الخػلم اإلاخىهل غبر السطاةل

الهـحرة في جدزَع بػم مكاَُم الخػلُم
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THE REALITY OF THE HIGHER STUDIES
STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF
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THE SECOND GENERATION TECHNIQUES
OF THE WEB (WHATSAPP, TWITTER AND
YOUTUBE)
HALA S. ALZAMIL
Minstry Of Education, Saudi Arabia

SALEH M. ALITAWY
King Saud University
ABSTRACT_ This study aimed to statement and assess the reality of the higher studies students in
the Department of Educational Technology at the King Saud University benefit from the second
generation techniques of the Web which are Whatsapp, Twitter and YouTube. Moreover, this study
aimed to know the impact of educational background, capable of using computer and age in
getting advantage of the second generation of Web technologies. The researcher used the
descriptive analytic method. The study sample consisted of 34 female students from the Master
Level IV in Department of Education Technology at King Saud University in Riyadh. It was
applied in the second semester of the year 1435/1436 AH. The researcher has used a as a tool of
the study to measure how the higher studies students in the Department of Educational Technology
at the King Saud University benefit of the second generation Web tools which are Whatsapp,
Twitter and YouTube. The researcher has checked the validity and reliability of the questionnaire.
The study showed There are no statistically significant differences in the benefits of Whatsapp,
Twitter, YouTube applications in promoting the educational environment at King Saud University
students and that according to the differences in the specialty and old. The result showed that
77.87% of the sample of the study recognize the importance of the criteria that contained in the
questionnaire of Twitter application. 81.2 % of the sample of the study recognize the importance of
the criteria that contained in the questionnaire of YouTube application. And 89.2% of the sample
of the study recognize the importance of the criteria that contained in the questionnaire of
YouTube application. Overall the arithmetic mean value is (4.155) Twitter; (4.3) YouTube; and
(4.48) YouTube, which means that the benefits of the sample of the study of these applications
raise. In light of the results of the study, the researcher recommends that it is important to get
advantage of the second generation techniques of the Web to enhance the educational process.
KEY WORD: higher studies students, Web 2.0, Whatsapp, Twitter and YouTube .
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