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نحددو  -معممددا العمددوش الةددرتية  -لددا التعددرى تمددا توجطدداا الطدد   إ ةالحاليدد ةهددد ا الدراسدد
والعوامد  المدؤةرع تميطدا. ولتحقيدك الدد الطددى ،  ا الصى الدراسا  2استخداش تقنياا الوي  

الكمددا والنددوتا .  ينليةددم  المنطجدد،   mixed methodsتددش اسددتخداش المددنطت المخددتمط 
مددن خدد   ،  2لددا العوامدد  المددؤةرع تمددا توجطدداا اسددتخداش تقنيدداا الويدد  إحيددت تددش التوصدد  

دوا الدراسددة المتمةمددة   ددا اةسددتبانة  والمقدداب ا والم حظدداا المباةددرع مددن خدد   ال يدداراا أ
  دواا وةباتطددا وتطبيقطددا تمددا تينددة مددن الطدد الميدانيددة.  وبعددد التحقددك مددن صدددك هددا  اأ

 :لا مجموتة من النتائت من أهمطا إتش التوص  ، معمما العموش الةرتية 
تمدددا اتجدددا  الطالددد  المعمدددش  دددا مباةدددر ن هنددداد ة ةدددة توامددد  رئيسدددة ااا تددد ةير إ -

تددد ةير و ,  وهدددا القناتدددة، 2تخصدددل العمدددوش الةدددرتية ةسدددتخداش تطبيقددداا الويددد  
وأن ، قدددرع تمددا اةسددتخداش أو ال، والكفددا ع ، المجتمددا المدرسددا أو تدد ةير ا خددرين 

 ا هو القناتة باةستخداش.كةرها ت ةير  أ
 ددا الصددى  2 ددا ممارسددة تطبيقدداا الويدد   اأظطددرا نتيجددة الدراسددة أن هنالددد  ددعف    -

وأن مدددن أبدددر  العوامددد  ، يجابيدددة لممةددداركين التوجطددداا اإمدددن وجدددود رغش ، بدددالالدراسدددا 
 ر التجطي اا التقنية  ا الصى الدراسا . هو تدش تو   ؛ السمبية التا أسطما  ا الد 

أوصددا الدراسددة ب ددرورع  تفعيدد  دور وحددداا الدددتش الفنددا والتقنددا  ددا إداراا التعمدديش  -
تاقدا تطبيدك الطد   أالعوامد  السدمبية التدا  ةةهتمداش بدراسد درورع اوالمراك  المطنيدة  و 

 معمما العموش الةرتية لتمد التطبيقاا.
  2الوي   -العموش الةرتية -ال  المعمش الكمماا المفتاحية: الط
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 املكدمة

جميدا الفاتمدة  دا جدرا اا اإطدرك و الالقدرع تما الت ةير  دا  2أصبح لتقنياا الوي  
أصدبحا أنطدا  .  كمدا & Cheng(Szeo(2014 ,المجاةا والتخصصاا  دا الوقدا الحدالا 

 Digital والدا  يطمدك تمديطش جيد  ، تحظدا بةدعبية باتدا تالميدة مدن أبندا  الجيد  الحدالا 
Native أو Generation y  تفكيدرهش  ةسدمو  حيداتطش وتممطدش وطريقدأوأ دحا مدؤةرع  دا

(Bennett et al. 2008) 
 Topوالدددددا  نةدددددر  موقدددددا ش  2103و دددددك تقريدددددر اأسدددددواك العالميدددددة لعددددداش  

Universities.Com دددا جميددا أنحدددا  العدددالش  -مدددن الطدد    - %75ن مددا نسدددبت  إ ددد 
وقددد تبددر العديددد مددنطش أن تددويتر يعددد وسدديمة تواصدد  اجتماتيددة وتعميميددة  .تخدمون تددويتريسدد

 خرين.والحصو  تما أرا  ا ،  كار را  واأتتيح تباد  ا ، ا  اتمة جد  
اسدتخداش مدد  لمعر ة  ارامكو السعودية استط ت  أو ا المممكة العربية السعودية, أجرا ةركة 

أو دحا نتيجدة اةسدتط ع أن الةدبا  السدعود  يد تون  دا وقدد وسائ  التواصد  اةجتمداتا. 
؛ لوكالة اأنبا  العالميدة بدا بدا سدا  استخداش السنا  ةاا. وو ق  ا ا  االمرتبة الةامنة تالمي  

أن السدعودية تدد تا  كمدا، % مددن النةدطا   دا تددويتر  41 ت ن السدعوديين يةددكمون مدا نسدبإ د
حيددت يتددراود تدددد مددا يتصددفحة الفددرد ،  ح اليوتيددو   ددا تصددف -ا تالمي دد –مرتبددة  ددا اأتمددا 

 .االواحد من سبعة إلا ةمانية مقاطا يومي  
أن يمتمكدددوا  -كةدددر مدددن أ  وقدددا م دددا أ -طمددد  مدددن اأ ددراد و ددا العصدددر الحدددالا ي   

صددبحا تمددد المطدداراا مددن أ ددا اسددتخداش التقنيدداا الحديةددة.  قددد  امطدداراا تاليددة ومتقدمددة جددد  
القدددرع  ةتقويدد؛ بوالتددا تددو ر  ددرل تعميميددة وتعمميددة ،  2تقنيددة الويدد  متطمبدداا سددوك العمدد  ك
والدد مددن خد   تواصدد  ، مد   التتعظديش مطددارع قددراا الكتابددة و تنميدة النقديدة لددا المتعممددين و 

  بد  طال دتتدرجش مدا ت   2ن تطبيقداا الويد  والدد إ  المتعممين ما بع طش البعض بةدك   اتد .
تعممد  اسدتةمار مطاراتد   دا أةندا  سطاش الطال   ا إ عمن  رور  العديد من اةتجاهاا التربوية

بنا  المعر ة من خ   البحت والتحمي  والمناقةة وتباد  المعمومداا مدا ا خدرين حةِّ  تما و ، 
 ,Constructivism Theory ((Braid & Fisherبةدك  تعداونا و دك النظريدة البنائيدة 

2006 
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، سد مية  ا تددري  التربيدة اإ 2الوي  آلية ( إلا أهمية ش2107  الغامد  )وقد نو   
التغمددد  تمدددا المةدددك ا التكنولوجيدددة المصددداحبة لنمددداا    دددالفائددددتطا  دددا مسددداتدع المعمدددش 

 امةدارك  بوصدف  المدتعمش  تنظر إلا والتا ، كما أنطا تدتش النظرية البنائية ؛ التدري  التقميدية 
 قتصددري،  اسددمبي   الددي  مسددتطمك  ، حيددت إندد  التعميميددة  محددور العمميددةأندد  و ،  دا تمميددة تعممدد  

 اولكددن نظددر  . تسددطش  ددا دتددش تعمددش الطدد    0تمقددا المعمومدداا.  تكنولوجيددا الويدد   تمددادور  
ة تتيح لممتعممين المةاركة  دا إةدرا  المحتدوا أنطا و ،  الكونطا تقدش المحتوا بةك  معد مسبق  

مدن  قدد قم د   إن الدد  2كما هو الحا   ا تطبيقاا الوي  ، باإ ا ة أو التعدي  أو المناقةة 
   عاليتطا  ا إيجاد ديناميكية ااتية إنتا  المعر ة وتطويرها وتبادلطا ما ا خرين.

 –بما يحمم  من تناصدر ااتيدة و ةقا يدة و ةخصدية و مجتمعيدة و أخ قيدة إن قناتة المعمش  
تربويددة سددميمة توجدد  تمميدداا تطددوير  تنصددر جددوهر  أ  ممارسددة -و بمددا يقدمدد  لط بدد  

صدد حال كمددا  ،أن اتجاهدداا المعمددش وقناتاتدد ؛  (Barak, 2003) طا مؤسسدداا التعميميددة وا 
هدددا العامددد  المدددؤةر تمدددا طدددرك التعمددديش  و أسددداليب    Davis et al. (2010)اكدددر

 مية.واةستراتيجياا التربوية المستخدمة ، كما أنطا ها من يةكِّ  كيفية الممارساا الفع
ن هنالد العديد مدن الدراسداا وأ ا العممية التعميمية  2همية تطبيقاا الوي  أعما الرغش من   

ستخداش المعمش لمتقنياا التعميمية الحديةة  ا التدري  ولتطبيقداا الويد  االتا تناولا معوقاا 
قدداا تناولددا العوامدد  المددؤةرع تمددا توجطدداا المعممددين نحددو تطبيقددد قمددة مددن الدراسدداا   ددإن 2

. كمدا ةحدظ الباحدت أن  تناولدا معممدا مدا قبد  الخدمدةقدد وندرع من تمد الدراساا ،  2الوي  
 - ا التدري  واتجاهداا المعممدين حولطدا  2العديد من الدراساا التا تناولا تطبيقاا الوي  

ما جنبية و قد تش تناولطا  ا الدراساا اأ -والعوام  المؤةرع  ا تمد التوجطاا  مدن  قمدةقدد س دجِّ
 . تمد الدراساا بالعربية

 النظــــرية الداعمــــــة :

رادتطش يت ةر ت ش اأ راد  بعددع توامد   - ا تطبيك اتجاهاتطش نحو ما يؤمنون بد   -وا 
دد. TPB Theory of Planned Behavior سددرتطا نظريددة   ليطددا إ  والتددا توص 

kekajzen (1998)  الع قددددة بددددين  اإدراكددددا لمحاولددددة  طددددش المددددنطت ىوظ دددد الددددا
و ك ها  النظرية  إن تد ش الفدرد  دا تطبيدك مدا يتجد  نحدو  يتد ةر بعددع و والسمود.  اةتجاهاا
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، والمعر ددة ، تدد ةير ا خددرين و والتوا قيددة مددا ممارسددة الفددرد, ، توامدد  وهددا القناتددة بالجدددوا 
 وكفا ع اةستخداش.

 مسدددتق    اأمدددر   اليسددد أن السدددمود والممارسدددة تمدددا تؤكددددTPB  دددإن نظريدددة ؛  تددداش بةدددك و 
تدددن ترجمدددة  عوالممارسدددة همدددا تبدددار أ السدددمود  ةهدددا مترابطددد بددد ،    يددد العوامددد  المدددؤةرع تدددن

 . لممعتقداا
التدا ، وقد تش اختيار ها  النظرية ةسدتخدامطا الواسدا مدن قبد  العديدد مدن الدراسداا  

تدؤمن  نطداإحيدت ،  دا الصدى  طدااهتما بدراسة اتجاهاا المعممين نحو ممارسة التقنية ودمج
 ددا  -قائمددة و طرقدد  ودمجطددا  ددا أسددالي  تدريسدد   وممارسددت  بدد ن اتجددا  المعمددش نحددو التقنيددة

 سمبية. شنا إيجابية أاسوا  ك؛ ومعر ية  تما توام  ةخصية واجتماتية -أساسطا 
المدددؤةراا الةخصدددية تعندددا بمددددا توا دددك خبدددراا المعمدددش السدددابقة وخاصدددة حيدددت إن 

مدن تدمد   دا الصدى الدراسدا وقناتاتد  كمعمدش  2يداا الويد  الميدانية منطا نحو استخداش تقن
والتدا ت عدد المعمدش  -حو  دور   ا العمميدة التعميميدة.  دالمعمش الدا  يدؤمن بالنظريدة السدموكية 

دد -محدور لمعمميددة التعميميددة وتطمدا دور الطالدد     اسددتخداش أدندا مسددتوا مددن وجددد أند  يف ِّ
بينمدا المعمدش الدا  يدؤمن بد ن الطالد  هدو ؛ قناتاتد  وهو الد النوع الا  يتوا ك مدا ، التقنية 

يمكند  مدن جعد  الطالد  ،  إند  يسدتخدش أتمدا مسدتوا مدن التقنيدة ؛ محور العمميدة التعميميدة 
 يسطش  ا تممية التعمش.  انةط   امتعمم  

قناتدددة  وقدددد أةدددارا العديدددد مدددن البحدددوت إلدددا أن هنددداد ت قدددة إيجابيدددة وةيقدددة بدددين
توجطاتد  نحدو دمدت التقنيدة  دا  النظريدة البنائيدة  دا التددري  و وتبندا الخدمةما قب   معمما

الطالد  هدو محدور العمميدة التعميميدة يتجطدون  ب ن التدري  مستقب    المعممون الاين يؤمنون
   وتطبيقاا متقدمة. إلا استخداش برامت

  أند Judson, (2006) نتيجدة دراسدة أظطدرا  قدد؛  تمدا كد  حدا  لدي  لكدن هداا 
والتدا تعتبدر ، إيمدانطش العميدك بالنظريدة البنائيدة  تمدا أكدوا المعممينبعض تما الرغش من أن 

كمدتعمش نةدط   دا تمميدة تعممد  امسداهم   يكدون يج  أن وأن ، المتعمش محور العممية التعميمية 
سدددددتخداش التطبيقددددداا التقنيدددددة التدددددا تسدددددطش  دددددا اإيمانددددد  ب تدددددن مدددددا الغيدددددر معبدددددرا امةدددددارك  
  التطبيقاا  ا الصى. ستخداش تمداب لش يقوموا - ا الواقا  -نطش إ  الد تع ي 
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وبمدا ، جتماتيدة  طدا تعندا بمددا جددوا ممارسدتطا ونفعطدا ل خدرين أما المؤةراا اة
استخداش التقنية من تدم   ا الصدى ب ا قرار المعممين  امطم   ايعتقد  ا خرون بما يؤد  دور  

 Brush & Hewو Doering (2003)الدراسددا. وقددد أكددد العديددد مددن البدداحةين مةدد  
يجدد   -ومددن أجدد  دتددش قناتدداا المعممددين بقيمددة التقنيددة و ائدددع اسددتخدامطا  -أندد   (2008)
أن تو ددح لممعممدددين قيمددة هدددا   -وبدددرامت إتددداد  المعمددش المتمركددد ع حددو  مؤسسدداا التمددا 

 تقنياا بالنسبة لط بطش.ال
د    المعممدين كما أظطرا العديدد مدن الدراسداا أن أحدد أهدش العوامد  التدا تدؤةر  دا توج 

قددداش بطدددا  نتيجدددة دراسدددة  قدددد أسدددفرا . إلدددا التقنيدددة  دددا التددددري  هدددو مددددا إ ادتطدددا لمطالددد 
Archambault & Barnett (2010)   دددرورو  تمدددا أكددددوا المعممدددين أنتمدددا 

تعمدش  وأن تحسدن،  2تطبيقداا الويد   قداموا بددمت تنددما،  ومطاراتطش التدريبيدةقدراتطش  ريتطو 
 لطش. امحف    كان تام    ط بطش قد
ا ومعممدة معمم د 0234اسدتطد ا   بدراسدة  Blackwell et al. (2014)قداش وقدد  

أن وقد وجدا الدراسدة ، لدراسة التوجطاا حو  دمت التقنية  ا التعميش و ا دتش تعمش الط   
من أهش العوام  المؤةرع تما اتجاهاا المعممين والمعمماا هدو مددا مسداتدع التقنيدة  دا ر دا 

 تحصي  الط  .
بدراسة العوامد  التدا تدؤةر تمدا اتجدا  الطالد  المعمدش نحدو  Yilmaz (2016)قاش كما        

أ دد ش  ددا تحريددر ا 2أةنددا  تمقيدد  أحددد المددواد  ددا تطبيقدداا ويدد   2سددتخداش تطبيقدداا الويدد  ا
وقدد أظطدرا نتدائت الدراسدة أن ، مدن الطد   المعممدين  98وقد ةارد  ا الدراسدة ، التعميمية 

، أبدر  العوامد  المدؤةرع تمدا اتجداهطش هدو تام  تحسدين أدا  المعمدش وتنميتد  مدن أجد  ط بد  
 وكالد تام  ت ةير المجتما المدرسا.

متوقعددة مددن اسددتخداش التقنيددة أن الفائدددع ال Teo & Schaik (2009)كمددا وجددد          
تمددا ممارسددة  بصددورع  اتمددة أةددرقددد  لممددتعمش وانعكاسددطا تمددا تمميددة الددتعمش و ائدددتطا بالنسددبة

 لمتقنية  ا الصى الدراسا.  المعمش ودمج
وي تا المةرى التربو  أو اأكاديما والمعمش المتعداون مدن قبد  المدرسدة التدا يتددر   

اريددة  ددا المدرسددة مةدد  مدددير المدرسددة أحددد أهددش توامدد  بطددا الطالدد  أو مددن قبدد  الطيئددة اإد
 & Brown بطدا قاش المؤةراا اةجتماتية التا تؤةر  ا استخداش المعمش لمتقنياا.  فا دراسة
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Warschauer, (2006)  تينددددة مددددن الطدددد   المعممددددين الدددداين أكممددددوا مددددادع  تمددددا
أبدر  العوامد  المدؤةرع  دا دمدت  بدين أن مدن وجددا، قدد  اإتدداد التربدو  برنامت من التقنية  ا

هددددددددددددددو  -مددددددددددددددن قبدددددددددددددد  الطدددددددددددددد   المعممددددددددددددددين  -التقنيددددددددددددددة  ددددددددددددددا التدددددددددددددددري  
لمتقنيدة   الطال  المعمش يتد ةر بمددا توجد  مةدر   واسدتخدام أن الدراسة وجدا  قد المةرى. 

الطالد  المعمدش تمدا الدد. و دا دراسدة  يحدرل أن ة اأرجدح  إن كان ة يستخدمطا  إن مدن؛ 
ن مدددن أهدددش توامددد  أاكدددر المعممدددون  Boulton & Hramiak (2014)اش بطدددا قددد

 دعى اإرةداد والتوجيد  ، هو :  من دمت التقنية  ا الصى الدراسا واستخدامطا تمكنطش تدش
سدتخداش تطبيقداا ا دا مدا يتعمدك ب، من قب  المةرى التربو  داخد  المدرسدة ومدن المختصدين 

 التقنية  ا الصى الدراسا.
اا المعر يددة  تةددم  المعر ددة والقدددرع تمددا اةسددتخداش. الكفددا ع الااتيددة لممعمددش  ددا أمددا المددؤةر 

 & Gialamas)اسددتخداش التقنيددة و ةقددة المعمددش  ددا قدرتدد  تمددا دمددت التقنيددة  ددا تعميمدد 
Nikolopoulou, 2010) ). 

و دا ، أن انعداش ةقة الطال  المعمش  ا نفسد  إلا   Wang et al.  (2004)ويةير 
، ا  دا الصدى الدراسدا ؤد  إلا تدش استخداش المعمش لمتقنية  عمي  يقدرت  تما استخداش التقنية 

تدرا  والتدا، هاا المصطمح ل  ت قة بالنظريدة اإدراكيد  و  ا .رسمي   اتندما يصبح معمم  وةسيما 
كبيدر تمدا بد  تعتقدد أن إيماند  بااتد  لد  أةدر ،  البيئدة مدن حولد ب يتد ةرأن اإنسان لدي   قدط 

 .(Bandura, 1977)أ عال   يؤةر تما نتائتأن  و ، سموك  
بدراسدة لتحديدد الع قدة بدين تددع توامد  تدؤةر  دا اتجدا  Chen (2010)   وقداش  

مددن الطمبددة المعممددين  ددا  216الطالدد  المعمددش نحددو دمددت التقنيددة  ددا التعمدديش ةددمما الدراسددة 
لكفا ع الااتية هدا أهدش العوامد  المدؤةرع تمدا مرحم  ما قب  الخدمة. أظطرا نتائت الدراسة أن ا
 توج  الطال  المعمش نحو إستخداش ودمت التقنية.

 ةمعر دة المعمدش وسدطول إلدا أن Conole & Alevizon ( 2010)  وأةدارا دراسدة 
تدمد . كمدا أن إجدادع اسدتخداش  ل سدتخداش مدن  المعممدين وتوجطاتد  اةستخداش تؤةر تما قرار

م  مة تمد التقنياا لمممارساا وطرك التدري  وجاه يدة وكفا تد  الااتيدة مةد  التقنية ومدا 
 ةقت   ا اات  والقدرع تما استخدامطا تع   استخداش المعمش لتمد التقنياا.
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وقد أظطرا الدراسة أن  كممدا ، معممة  021بدراسة ةمما  Quardri (2014)وقاش 
درت  تما اةستخداش وممارسة دمت التقنية  دا  ادا ةقة المعمش بنفس   ادا كفا ع المعمش  ا ق

 الصى الدراسا.
أن ةقدة المعمدش بنفسد   دا اسدتخداش التقنيدة إلدا اأوروبيدة  ةأةار تقرير المفو يقد و  

، ومدن أهدش العوامد  المدؤةرع  دا اسدتخداش المعممدين مدن تدمد  لمتقنيدة  -ي عد المفتداد الدرئي  
التدددري  والتطددوير المطنددا التددا يق دديطا المعمددش  ددا بعدددد سدداتاا  اوالتددا بدددورها تتدد ةر طردي دد

 وممارسة. االتقنية تعمم  
 ددإن اأ ددراد Teaching Acceptance ModeL   التقنددا التقبدد  و ددك نمددوا  
 وتمكنوا من استخدامطا والوصو  إليطا. ، بفائدتطا   حيت أدركوا التقنية ويستخدمونطا يتقبمون

 
أن المعممدين  Cheung & Vogel (2013)و  & 2015Gallagher ( Ciampa ( ياكر

لدددددددديطش القددددددددرع والةقدددددددة  دددددددا  بددددددد ن يةدددددددعرون التطبيقددددددداا التقنيدددددددة تنددددددددمايسدددددددتخدمون 
مددا  تعدداونا اسددتخدامطا بةددك  سددطمة اةسددتخداش وأن بإمكددانطش اسددتخدامطا وأنطددا تمددا الددنف 

تددع خصدائل تدؤةر تمدا  Huitt( 2000)حدد قد و  أون ين. وخاصة تندما تكون، خرين ا 
 كفا   المعمش الااتية: 

 الةعور باإنجا  الةخصا. -0
 .طش التوقعاا اإيجابية تما سمود الط   وتحصيم -2
 ن تعميش الط  .س  لية تن ح  ئو الةعور بالمس -3
 اةستراتيجياا التا يمكن لطا تحقيك اأهداى. -4
 اةتتقاد باأةار اإيجابية. -5
 تحكش.القدرع تما ال -6
 استةعار اأهداى التربوية العامة. -7
 القدرع تما اتخاا القرار.  -8

وقددد أكددد كددالد تمددا أن المعمددش يجدد  أن يكددون لديدد  ةقددة  ددا نفسدد  وأن انعددداش ةقددة  
 المعمش  ا نفس  يجع  من المعمش غير قادر تما دمت التقنية  ا التعميش.
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ا التعمدديش مةدد : تدددش تددو ر الدددتش لدددمت المعمددش لمتقنيددة  دد معيقددة هنالددد توامدد  كةيددرع 
 العديد من الدراساا مة : دراسة  لالد أةارا المدرسة وقد والتقنا والتجطي اا  ا الفنا

Hutchison & Einking, (2011)  ،وكالد دراسة (Ertmer et al. (2012  . 
تطبيدك المعممدين   داة تبحت الدراسدة الحاليدة العوامد  المتعمقدة بالبيئدة المدرسدية والتدا تدؤةر 

بدد  تمدا العوامد  المدؤةرع تمددا اتجاهداا المعممدين نحدو اسددتخداش ، مدن تدمد  لمتقنيدة الحديةدة 
و دا  دو  ، آنفة الداكر  الة ة   ا ما يخل الدراسة الحالية  تمد العوام  .2تطبيقاا الوي  

 ددا  مددا سددبك يمكددن الخددرو  بمجموتددة العوامدد  التددا يمكددن أن تددؤةر تمددا اتجاهدداا المعممددين
و  وهددو  ددا الصددى الدراسددا يمكددن تعريفطددا كددا تا: العامدد  اأ  تدمدد  اسدتخداماا التقنيددة مددن

القناتة والرغبة  دا اةسدتخداش وةدعور الطالد  المعمدش اإيجدابا والسدمبا تجدا  اسدتخداش تقنيدة 
 . 2الوي  

: الخمفيدة  دا هدا  الدراسدة ب ند   -تش تعريفد   وقدطو ت ةير البيئة المحيطة  نا االة العام  أما
، أةددر تميدد  ا لطدد التدداو ، و المظدداهر الطبيعيددة و الح ددارية التددا تحدديط بدد  ، ممعمددش ل الةقا يددة 
الةالدددت  العامددد  الطددد  . أمدددا وكدددالد مةددد  الددد م   والمةدددرى مدددا يقدددوش بددد  ويمارسددد  وقيمدددة

الااتيدة تمدا  بقدراتد  المعمدشإيمدان  ا د المخمل ، المتمة  الكفا ع والقدرع تما اةستخداش طو 
 وقد استفاد البحت الحالا من ها  العوام   ا بنا  أدوات  البحةية. دمت التقنية  ا الصى.

 9تطبًكات الىيب 

ى تصني ب ن  يمكن Kaplan & Haenlein  (2010) اكر 
 سا مجموتاا كا تا: إلا اةجتماتا التواص  وسائ 

الويكا :  مة  يةتعاون مةروتاا -0
 . Delicious and Diegoمة  جتماتيةاة والمرجعياا

بالتفاتد  والم حظداا مدن  تسدمح والتدا،  ةةخصدي صدفحاا المحتوية تما المدوناا -2
 تويتر. مة  ا خرين

بدددددددددين  ةت ميدددددددددوالتدددددددددا تسدددددددددط  تبدددددددداد  المدددددددددواد اإ، جتماتيدددددددددة اة الحاويدددددددداا -3
 اليوتيو . مة  الصور أو الفيديو مة  المستخدمين
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والتدددددا تسدددددمح لممسدددددتخدمين بالتواصددددد  ، مواقدددددا ةدددددبكاا التواصددددد  اةجتمددددداتا  -4
صددقا  ل طد ع اأمن خ   إنةا  ممفاا ةخصية ودتوع  البعض ببع طش واةتصا 

رسا  إيمي ا تمد تما   الفيسبود. مة  ة وري ورسائ  الممفاا وا 
؛  الدبعض التفاتد  مدا بع دطش مدن المستخدمون يتمكن لعا  اة ترا ا حتاتالش اأ  -5

 .World of Warcraftمة  ،  ةالحقيقي ع ا الحيا كما
يسدمح لممسدتخدمين  والا ،  Second Lifeمة   اة ترا ا جتماتيةاة الحياع تالش -6

ت ويدددددددد ةخصدددددددياتطش و  المطددددددداراا المةدددددددكمة اختيددددددداربمدددددددن الحيددددددداع اة ترا دددددددية 
 الحرية.  من بم يد ياتطشسموك

 و يما يما تو يح لتمد الوسائ :
 :تىيتـــــر
ةدددطرع واسدددعة  اكتسدددبا ةدددبكاا التواصددد  اةجتمددداتا والتدددا أحدددد أةدددطر تدددويتر عددددي   

 Classroom Mateالصدى أصددقا  مدن تدويتر  كدرع بددأا وقددش ، 0995تداش ظطورهدا منا
ط قدد  Obvious ةددركة قامددا كمددا و منصددة . ش2116تدداش  لممسددتخدمين ارسددمي   بتطددوير  وا 

 Twitter الكممدة ترجمدة والدد،  محدودع اأحرى تسما تغريدع صغيرع مدونةتويتر تبارع تن 
اةجتمداتا التدا تتديح لممسدتخدش  . و ي عد تدويتر مدن مواقدا التواصد  الجديدع الةركة اسش وهو

معر دة  يتديح تدويتر لممسدتخدشو ا خدرون.  ب  دأو يغرِّ  ما يطرد ومتابعة،   تح حسا  إلكترونا
ويددو ر مكتبددة داخدد  الحسددا  ، وكددالد الصددور ، اأ دد ش القصدديرع  نةددركمددا يتدديح ،  يتابعدد  مددن

ويتدديح التعميددك ، قائمددة مف ددمة لكدد  مسددتخدش  يددو ر كمددا أندد ، اةطدد ع تميطددا  ل خددرين يمكددن
تادع،  يكتبون بما وكالد اإتجا ، تما ما يكتب  ا خرون   .   ما يكتبونتما  التغريد وا 

 (Carpenter & Krutka, 2014) 
وأن تويتر يتيح إ ا ة الروابط اةلكترونية  ا التدويند .  إند  بدالد يمعد  دور الوسديط        

كمدا أن ؛ المرئيدة  ش ا الدةلدة إلدا المواقدا اأساسدية التدا توجدد بطدا المدادع سدوا  المقدرو ع أ
ميدد ع الطاةددتاك التددا يو رهددا تددويتر تتدديح إظطددار المدددوناا ااا الع قددة بددين مو ددوع محدددد 

مما يسدط  تمدا ، ةترد من خ   ربططا ككمماا دةلية ومفتاحية تسبقطا ت مة الطاةتاك وم
 جميا المستخدمين التعرى تما بع طش البعض.
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ت دددددددددددمين الصدددددددددددور  وكدددددددددددالد،  يتددددددددددديح تدددددددددددويتر لممسدددددددددددتخدمين التددددددددددددوينو  
بددين المعممددين أنفسددطش. تمددا ، مددا الطدد    التفاتدد  والتةدداردو اإلكترونيددة  والددروابط والفيددديو

تباد  اأخبار والتجار  ما ا خرين. ومدن أهدش مدا يميد  تدويتر  المعممون سبي  المةا  يستطيا
واإتددد ن تدددن ، مدددا ا خدددرين  يومياتددد  يةدددارد  يطدددا المسدددتخدش أنددد  مدوندددة قصددديرع يوميدددة: 

، وطدرد مو دوتاا لمنقداا  اأ كدار تبداد  المسدتخدش وكدالد طمة لداماأحدات والمناسباا ال
 ,Carpenter & Krutkaالتعدارى والتفاتد  والمةداركة  مدات أصدحا  اةهتمداشا مما يةدجِّ 
2014).) 
سددط   - 2ك حددد تطبيقدداا ويدد   -أن تددويتر إلددا أةددارا العديددد مددن الدراسدداا وقددد  

والتدددا تددددتش العمددد  التةددداركا بدددين ، لمتربدددويين اةن دددماش إلدددا مجموتدددة الممارسدددة أون يدددن 
قددا اأساسددية التددا توجددد بطددا المددادع االمو  تمدداالدةلددة  ندد  يمعدد  دور الوسدديط  دداأالتربددويين و 

 المرئية. شسوا  المقرو ع أ
هددد ا إلددا التعددرى تمددا  اتميدد   ةتجريبيدد ةددب  بدراسددة )ش2103( قددد قدداش العتيبددا  

طالبدة  دا المجموتدة  31  الجد   اأو  منطدا طالبدة ةدك   61ةدمما  ةتويتر  دا تحصدي  تيند
اسدددتخدما الدراسدددة اةختبدددار القبمدددا قدددد و ، طالبدددة  دددا المجموتدددة ال دددابطة  31التجريبيدددة و

إلدا وجدود  دروك ااا دةلدة إحصدائية لصدالح المجموتدة  توصدماو والم حظدة كد داع.  والبعد 
 التعاونا.مطاراا التعمش  وكالد،  التجريبية  ا التحصي  الدراسا

بدراسدة حدو  دواتدا اسدتخداش المعممدين   Kurta & Carpenter  (2014) وقداش  
% مدن 96مدن قبد   اختيدار  أظطرا نتدائت الدراسدة أن تدويتر تدشوقد لتويتر وكيفية استخدام . 

 المعممين بغرض تباد  المعموماا والحصو  تما المصادر.
  الىيكٌ

الويكا موقا  أبر  مواقا ومن، اوائية الط ةالسرتة بالمغ:   ويكا تعنا كممةو  
 الويكيبيديا

(Efe, 2015)   يستخدش الويكا و لكترونا تبر صفحة الوي  المترابطة. إوهو نظاش تدوين
نظاش تحرير مفتود يسمح لك  المستخدمين باإسطاش  ا إنةا  صفحاا متعددع من 

بروابط إلكترونية. ويعد ويكا : يربططا ما يسما ، و  تطاوا  ا  هاوتحرير  تطاالمعموماا وكتاب
 (.2107)الغامد   ةأداع  عالة  ا التواص  وتباد  الخبراا بين أصحا  اإهتم ماا المةترك
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ظطدر  دا بدايدة القدرن الواحدد قدد  أن الدويكاإلدا  Goldstein  (2016) ويةدير  
اصدد  والعةددرين ببرمجيددة اجتماتيددة تدددتش التعدداون بددين الطدد   إةددرا  النقدداا مددن خدد   التو 

؛ الصددفا بيددنطش. ولقددد أظطددرا العديددد مددن الدراسدداا أةددر الددويكا اإيجددابا  ددا التعمدديش والددتعمش 
ومدن  (Bruns & Humphreys, 2005)جتماتيدة يددتش تطبيدك النظريدة البنائيدة اة كون ل

الدددتعمش المبندددا تمدددا و اأمةمدددة تمدددا الدددد: الدددتعمش المبندددا تمدددا اةستقصدددا  وحددد  المةدددك ا، 
 الحالة.  دراسةو المةروع، 

تمدا المو دوتاا ااا  تركي هدا القائمة تمدا النظريدة البنائيدة  دا مة  تمد اةستراتيجية وتتسش
بددين اأ ددراد، الددتعمش  العمدد  التعدداونا والجمدداتا حددو ركدد  تمت أنطددا،  المعنددا بالنسددبة لممددتعمش

  أن ينقدددد هددددو، و  الددددويكا المةدددداركة واةندددددما . مددددن أبددددر  مميدددد ااوتعددددد ، االموجدددد  ااتي دددد
 ومؤلى. مةارد إلا معموماا اقارئ   من كون  المستخدش
 فًشبىك

هددو و . Markzuckberg  وكبيددر  مددارد مددن قبدد ش  2104تدداش  أسدد  الفيسددبود 
يمتقددا العديددد مددن المسددتخدمين لمتعددارى وتكددوين الصددداقاا  حيددت،  أون يددن ةددبكة اجتماتيددة

اأتوماتيكية وتمقدا رسدائ   الرسائ الفيسبود خدماا إنةا   يقدشو وتباد  الرسائ  والمعموماا. 
،  انةدددط ةدددطري   بميدددون مسدددتخدش 2.2الم دددا ين  دددا قائمدددة اأصددددقا . وهنددداد مدددا يقدددار  

. (Facebook, 2018) لغددددة 71 نحددددو بعدددددع لغدددداا تالميددددة يتددددو ر الفيسددددبود أن كمددددا
د - بد  يسدمح،  قط بتباد  النصول بين المسدتخدمين   الفيسبود  يسمح وة بتكدوين  -ا أي  
 ولمختمى اأهداى واأغراض. ، ةخصية  شمطنية أ كانا تمد المجموتاا لمجموتاا سوا ا

اسدددتخداش الفيسدددبود مدددن خددد   الحصدددو  تمدددا  لممعممدددين و دددا مجدددا  التعمددديش يمكدددن 
ددددد -أو بعدددددض اأ كدددددار اأنةدددددطة الصدددددفية وال صدددددفية ،  تح ددددديراا الددددددرو  مدددددة    -اأي  

 اأ  ش القصيرع. الوي  وكالد تما بعض المواقا المفيدع تباد  بإمكانطش 
مةد  ، لقد أظطر العديدد مدن الدراسداا التدا تناولدا  ائددع اسدتخداش الفيسدبود لمطد    
وجدددا أن اسددتخداش الفيسددبود مددن قبدد  الطدد   ي يددد  والتددا (Mourlam, 2013)دراسددة 

كما أن المعممين وجدوا أن الفيسدبود مفيدد  دا  يدادع ، التواص  بين الط   وتباد  المعموماا 
إلدا أن المعممدين  (Asterhan & Rosenberg, 2015)مةداركة الطد  ، وتةدير دراسدة 

 يستخدمون الفيسبود لعدع أسبا  منطا:
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 كاديما من خ   مناقةاا وتسميش اأتما  بةك  إلكترونا. يادع التعمش والتحصي  اأ  -0
 الط  . لدا تعمشلم  يادع الواقعية -2
مسددداتدع  وريدددة لمدددن  ويدددو ر، بةدددك  أ  ددد   الطددد   معر دددة يسددداتد المعممدددين تمدددا -3

 منطش. يحتا 
أةدر  لمعر دة بدراسدة Suwannatthachote & Tantrarungroj, (2012)قداش  

وقددد  تمددا المسددتوا الةخصددا والمطنددا. طددشالفيسددبود تمددا تواصدد  الطدد   المعممددين وتمم
حتدا قبد   -مدن الطد   المسدتخدمين لمفيسدبود  215اد العينة وتددهش الدراسة أن أ ر  وجدا

وتحفدد هش ،  تجمعطددش الفيسددبود كدد داع تمددا أةنددوا قددد - انخددراططش  ددا برنددامت اإتددداد التربددو 
 ما ا خرين.  الجماتا العم  تما

 التعمًمًة :  جىجن تطبًكات

 يما: ما منطا الممي اا من بالعديد التطبيقاا تمد تتمي  
 مجانية اةستخداش وسطولت . -0
 دتمطا المغة العربية. -2
 Skyحيدت إنطدا تعتمدد الةدبكة السدحابية ، إمكانيدة الوصدو  إليطدا مدن أ  مكدان و مدان  -3

cloud. 
 وجود دتش  نا محترى وصيانة مستمرع من ةركة جوج . -4
 ,Chio)بميددون مسددتخدش  017تدددد المسددتخدمين لتطبيقدداا جوجدد  حددو  العددالش بمدد   -5

2011). 
 Googleأداع إدارع الصددى والددتعمش مددن قبدد  ةددركة  Google classroomيعددد و  

لممدار  من أج  دمدت التقنيدة  دا التعمديش و دا التكميفداا المدرسدية. تدش إطد ك التطبيدك تداش 
 ,Statistaمميون مستخدش ) 51ك   نحو  أون ين وقد بم  تدد مستخدما جوج  ش2104
2018.) 
،   ددددا تنميددددة مطدددداراا التواصدددد  بددددين المسددددتخدمين Googleتسدددداتد تطبيقدددداا و  

الصدى  حدو  إت نداا وتنبيطداا لمطد   إرسدا   -لممعممين  مة    - جوج  يتيح تطبيك حيت
 .(Edtech, 2018)اة ترا ا 
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أون ين لتحريدر النصدول  تطبيك وهو .Google Doc  جوج  من  من تطبيقااو 
باسدتخداش  ؛بحيت يستطيعون مبادلة الوةيقدة وتعدديمطا ومةداركتطا ، وتبادلطا بين المستخدمين 

العم  الجمداتا والتعداون  تما يةجا Google Docكما أن  ،ك ود سكا  الةبكة السحابية
يسددددددددتطيعون اةطدددددددد ع   ددددددددالمعممون، اأ ددددددددراد المسددددددددتخدمين  بددددددددين الوةددددددددائك وتحريددددددددر

، تعدددددي  أو تصددددحيح وتصددددحيحطا وا  ددددا ة مددددايودون إ ددددا ت  مددددن  الطدددد   واجبدددداا تمددددا
رسا   الط  . الد إلا وا 

 يىتًىب

ن يعدد  أيمكدن كمدا  أداع إت ميدة وةائقيدة ومصددر مرئدا لممةداركة اةجتماتيدة.وهو : 
YouTube غددراض التربيددة والتعمدديش. وقددد اا مدداتش اسددتخدام  أ، إون يددن أداع لقندداع تعميميددة أ

: مةد  ، ةارا العديد من الدراساا إلا جدوا دمت يويتيو  واستخدامات   ا الصى الدراسدا أ
( و التدا وجددا أن ةقدة المعممدين قدد تعد  ا مدن خد   Krauskopf et al. 2012دراسة )
  ا التدري .  YouTubeدمت 

هدد ا إلدا التعدرى تمدا أبدر   التا  (Szeto et al. 2016) كما قد أةارا دراسة 
ن ، أ كددد دواا تعميميدددة ، ا مدددن قبددد  المعممدددين   التواصددد  اةجتمددداتا اأكةدددر اسدددتخدام  وسدددائ

 YouTube  بر هددا ألددا الجمددا بددين وسددائ  اةتدد ش اةجتماتيددة ومددن إالمعممددين يميمددون 
كمددا اكددر المعممددون أن مددن السددط   لمةدداركة المحتددوا مددا اةخددرين ولمبحددت تددن المعمومدداا.

 دمت مقاطا اليويتبو  وت ويد الط   بطا  مما يساتد  ا إي اد المحتوا لمط  . 
 مشكمة الدرسة :

وأن ، اإرةددداد والتوجيددد   ا دددا النظريددداا التربويدددة الحديةدددة أن مطمدددة المعمدددش هدددتتق 
ش امددت د المعمددش لممطدداراا ممددا يحددتِّ ؛ محددور العمميددة التعميميددة هددو مةددارد و و الطالدد  مددتعمش 

ومنطا قدرت  تما دمدت التقنيدة  دا التعمديش. مدن تمدد التطبيقداا المعيندة ، ال  مة لتحقيك الد 
 .2تطبيقاا الوي  

ومددن خدد   تدددري  الباحددت لمددادع التدددري  الميدددانا بةددقيطا النظددر  والعممددا ةحددظ  
لرجوع إلددا الدراسدداا السددابقة . وبددا2الباحددت تدددش ممارسددة الطدد   المعممددين لتطبيقدداا الويدد  

ة يجطمددون العديددد مددن  -قبدد  الخدمددة ومددا بعدددها   ددا مرحمتددا مددا -وجددد أن بعددض المعممددين 
 ددا أن تمددد  إنمددا يتمةدد إة أن التحددد  ، باتتبددارهش مددن أبنددا  جيدد  التقنيددة  2تطبيقدداا الويدد  
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مددن خددد    أشالتطبيقدداا متجددددع سددوا   ددا ااتطدددا مددن خدد   التحددديةاا التدددا تجددرا تميطددا 
 .  (Albion, 2008)تطبيقاا جديدع 

لي   ا تددش معر دة المعمدش أو الطالد  المعمدش لمعديدد مدن تمدد  - اأحيان   -المةكمة  تتمة كما 
 -ن الدبعض مدنطش يتفدوك تمدا القدائمين تمدا بدرامت اإتدداد المطندا لممعمدش إبد  ، تطبيقاا ال

توظيدى تمددد مطدداراا  ددا تددش معر دة  المةدكمة تتمةدد مدن ناحيددة المعر دة. ولكدن  -اأكداديميين
وجددد أندد  تمددا  Swain, (2006).  التقنيدداا التوظيددى اأمةدد   ددا الصددى الدراسددا وخارجدد 

 2تمدا أهميدة و ائددع بدرامت الويد   -بةدك  كامد   -يؤكددون  الرغش مدن أن بعدض المعممدين 
التوظيدى اأمةد  نطش يجطمدون توظيفطدا  دإ ا العممية التعميمية ورغدش معدر تطش بتمدد التطبيقداا 

  ا تدريسطش.
 Ertmer at al. (2012)و Bos & Lee, (2010)ا الدراسداا كدراسدة كمدا دل د 

 غيا   طش العوام  المدؤةرع تمدا اتجاهداا المعمدش لتطبيدك مدا  ا  إنما يتمة أن التحد  اأكبر 
الدا  يدد ا  وة يحقدك رغبدة النظداش التعميمدا، وانعداش الد يبددد الجطدود ، تش إتداد  لممارست  

ورغبة النظاش التعميمدا  دا ، باتجا  تخمل العديد من المعممين من أسالي  التدري  التقميدية 
ومنطدا تطبيقداا ؛ اةتجا  نحو تطبيدك المددار  أحددت اأسدالي  التدريسدية لممدرسدة البنائيدة 

 .  2الوي  
دد    تمميدداا إن اتجاهدداا المعمددش هددا حجددر ال اويددة  ددا كدد  ممارسددة تربويددة سددميمة توجِّ

صدددد د لممؤسسدددداا التعميميددددة كمددددا اكددددر ، . أن اأمددددر  (Barak, 2014)تطددددوير وا 
Venkatesh et al. (2003)    اتجاهداا المعمدش وقناتاتد  هدا العامد  المدؤةر تمدا طدرك

التعمددديش وأسددداليب  واةسدددتراتيجياا التربويدددة المسدددتخدمة ؛ كمدددا أنطدددا هدددا مدددن ت ةدددك  كيفيدددة 
 الممارساا الفعمية.

أدرد الباحت الحاجة إلا إجرا  الدراسة الحاليدة لمتعدرى تمدا العوامد  التدا  قد  تمي و  
كيفيدة ممارسداتطا تمدا و ،  2يمكن أن تؤةر تما معمما ما قبد  الخدمدة حدو  تطبيقداا الويد  

مدن قبد  المعمدش  -وة ت من دمت التقنيدة  دا التعمديش ، ودمجطا؛ وأن المعر ة وحدها ة تكفا 
اهتمددا الدراسددة ببحددت توجطدداا المعممددين واتتقدداداتطش حددو  اسددتخداماا   قدددرغددش أهميتطددا  -

 تقنية ومدا ةقتطش بقدرتطش تما التطبيك.
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 أسئمة الدراســــــــــة: 

نحو ، طاا الطال  المعمش  ا تخصل العموش الةرتية ما العوام  المؤةرع تما توج   -0
 .بالمممكة العربية السعودية؟ 2استخداش تطبيقاا الوي  

اةستخداش الفعما لتطبيقاا مد  أ  مدا تش نق  تمد التوجطاا إلا الواقا و  لاإ -2
التقنية من قب  الطال  المعمش  ا تخصل العموش الةرتية  ا الصى  2الوي  

 .الدراسا بالمممكة العربية السعودية؟
ما العوام  المؤةرع التا أتاقا استخداش الطال  المعمش  ا تخصل العموش الةرتية  -3

وتمد التا سطما تحقيك ، التقنية  2مكة العربية السعودية لتطبيقاا الوي   ا المم
 .اةستخداش الفعما لتمد التطبيقاا ؟

 هداف الدراســـــة:أ

 :النقاط التالية  هداى الدراسة الحالية  اأتتحدد  
دراسة العوام  المؤةرع تما توجطاا الطالد  المعمدش  دا تخصدل العمدوش الةدرتية  -0

مددن أجدد   يددادع تحصددي  ؛ التقنيددة  ددا الصددى   2نحددو اسددتخداش تطبيقدداا الويدد  
 وتطوير مستواهش التحصيما.، الط   

ى تمدددا أ  مدددا تدددش نقدد  تمدددد التوجطدداا إلدددا الواقددا واةسدددتخداش الفعمدددا التعددر   -2
التقنيدة مدن قبد  الطالد  المعمدش  دا تخصدل العمدوش الةدرتية  2لتطبيقاا الويد  

 كج   من برنامت اإتداد التربو .، محتوا تمما لبعد التعرض 
، التقنيددة  2التعددرى تمددا العوامدد  المددؤةرع التددا أتاقددا اسددتخداش تطبيقدداا الويدد   -3

 وتمد التا سطما تحقيك اةستخداش الفعما لتمد التطبيقاا.
 :حدود الدراســـــــة 

 :  ىوىعًةاملدود احل 

اقتصرا الدراسة تما العوام  المؤةرع تما توجطاا الطال  المعمش  ا تخصل العموش 
  ا الصى الدراسا.  2الةرتية نحو استخداش تقنياا الوي  
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 كايًة: املدود احل

اقتصرا الدراسىة تما الط   المعممين  ا تخصل العموش الةرتية  ا كمية التربية بجامعة 
 طيبة بالمممكة العربية السعودية. 

  زمايًة:الدود احل

 .هد  0439-0438الجامعا  و  والةانا لمعاش اأ الدراسيين تش تطبيك الدراسة  ا الفصمين 

 أهمًة الدراســـــة :

 : النواحا اإيجابية التالية أهميتطا مما يمكن أن تسطش ب   يتستمد ها  الدراسة  
مساتدع الط   المعممين لمعموش الةرتية  ا التعرى تما توجطاتطش نحو استخداش  -1

أن  ت مكنطش مندهش با لياا التا وِّ مما ي  ؛ واةستخداش الفعما لطا ،  2تقنية الوي  
 ري  العموش الةرتية. ا تد 2روا من أدائطش  ا استخداش الوي  يطوِّ 

 2استخداش تقنية الوي   منمكنطش ت  مةر ا العموش الةرتية باإجرا اا التا  ت ويد -2
 .بصورع جيدع   ا تدري  العموش الةرتية

 ا  2القائمين تما برامت إتداد معمما العموش الةرتية بكيفية استخداش الوي   ت ويد -3
 التعام  ما مقرراا العموش الةرتية.

الدراساا أماش الباحةين لتناو  ق ايا جديدع مرتبطة بالعموش الةرتية وتقنية  تح با   -4
 الوي .

 مصطمحات الدراسة:

 : الطال  المعمش لمعموش الةرتية
طال  الكمية أو المعطد الا  يتددر  تمدا التددري   ب ن  ":   75ل  ش(2105يعر   تبداهلل )

 طددو ، والوظددائى التددا يقددوش بطددا المعمددش تحددا اةددراى المؤسسددة التعميميددة التددا يدددر  بطددا ، 
ا مدن الحصدل ومعمدش بحكدش تدريسد  تددد  ، كم  دراست   ا المعطد أو الكميدة أن  لش ي  ؛ طال  
 (.ش2105حدا المدار  التعاونية" )تبداهلل, إ ا 

طالد  الددبموش  ب ند  ": الدراسدة مكن تعريى الطال  المعمش لمعموش الةدرتية  دا هدا  وي   
 دا المدرسدة  االا  يمار  التدري   عمي د، التربو  بجامعة طيبة  ا تخصل العموش الةرتية 

 . بإةراى ومتابعة من المةرى اأكاديما بالجامعة والمدرسة المتعاونة
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  2الوي  
مجموتة من : ب نطا  Heinlein & Kaplan, (2010)  طاكما تر   2الوي   مكن تعريىي  

وتباد   لأل راد إنةا  تتيح،  التطبيقاا القائمة تما الوي  المبنية تما أسا  تقنية و كرية
 .  المحتوا

، واستخدش ،  Dale Doughertyأطمق   وقد،  ش2114تاش   ا 2الوي   وقد ظطر مصطمح
سنواا  رتب المنتةرع وهو يةم  العديد من التقنياا والتطبيقاا،  O"reilyوانتةر من خ   

والتا تقوش تما ،  0الوي   والمعتمدع تما المحتوا التفاتما بين اأ راد تما تك  تقنية، 
تسطي  التواص   تما يعم  نظاش:  ( ب ن 2103اأحاد . كما يعر طا النجار ) التفات 
تساتد تما نةر ، من خ   تطبيقاا ،  عالة  بطريقة بين المستخدمين والتفات 
 .  ولي   قط متمقين، بحيت تتيح لممستخدمين أن يكونوا مةاركين ؛  وتبادلطا الممفاا
تا  والددا  يدد، لكترونددا اإ  وسدديط لمتفاتدد :  ب نطددا المغددو  البريطددانا المعجددش طددايعر ِّ  

 ,Collins)الحصو  تما المعموماا والقرا ع  دورها مجرد يتجاو و ، بةك  مدوناا أو ويكا 
،  وهددا اليوتيددو ،  2 ددا هددا  الدراسددة تطبيقدداا الويدد   2بالويدد   اجرائي ددإويقصددد  .(2018

  لمةدداركة الوةددائك وتحريرهددا ، جددو جالددويكا ، تطبيددك و ةددبكاا التواصدد   يسددبود وتددويتر ، و 
 .   المدوناا و أدواا حفظ وتف ي  المواقاو 

 منوحًة الدراسة :

نوتية بحوت ، هما : لا نوتين إ -بةك  تاش  -يمكن تصنيى مناهت البحت  
إلا أن البحوت التا تمي  إلا  Denzin and Lincoln, (2005) يةير   .وبحوت كمية

تمي  إلا استخداش البحت ، مباةرع لمظاهرع مح  الدراسة المعر ة الالحصو  تما بياناا و 
 ا سياقطا الطبيعا  تطاأما البحوت التا تمي  إلا بحت الظاهرع مح  الدراسة ودراس، الكما 

أن المنطجين من  Gorard, (2002)ياكر و .  ش البحوت النوتية تما اأغم  طا تستخد؛ 
 ا  Mix Method.  من خ   ما يسما بالمنطت المختمط، الممكن أن يعم  إلا جن  

 الدراسة. ةلإلجابة تن أسئم  وجما اأدلة ، مما يتيح التكام  ، البحت 
و الداا يتةدك   Mix Methodطبقدا الدراسدة الحاليدة أسدمو  المدنطت المخدتمط وقد  
بندا  تمدا تددع ، جا  قرار الباحت بطداا الخصدول وقد المنطت النوتا والمنطت الكما. من : 

 اتتباراا ومعايير  ا تصميش البحت. 
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تمددا اتجاهدداا الطدد   المعممددين  ددا  عالدراسددة الحاليددة مطتمددة بدراسددة العوامدد  المددؤةر : أوة 
 .  2استخداش تطبيقاا الوي  

ن هددا  الدراسددة مطتمددة بالحصددو  تمددا معمومدداا وأرقدداش كميددة  ددا معر ددة أ  العوامدد  إ ةاني ددا:
 ددا التدددري .  2المددؤةرع تمددا اتجاهدداا المعممددين  ددا اسددتخداش أو تدددش اسددتخداش تقنيددة الويدد 

تدن  Quantitative method)لدالد تمددا الدراسدة الحاليدة إلدا اسدتخداش المدنطت الكمدا )
 .( Survey) طريك استخداش أداع اةستبانة

متابعددة مددا قددد تسددفر تندد  لو ، هددا  الدراسددة مطتمددة بالحصددو  تمددا معمومدداا أكةددر دقددة  ةالة ددا:
نتددائت اةسددتبانة ااا المعمومدداا الكميددة, لددالد تمدددا الدراسددة الحاليددة إلددا اسددتخداش المددنطت 

( مددا Interviewتددن طريددك اسددتخداش أداع المقابمددة ) Qualitative method)النددوتا )
من أجد  الحصدو  تمدا معمومداا إ دا ية حدو  البيانداا المتعمقدة بمعر دة ، اد العينة بعض أ ر 

 .2توجطاا الطال  المعمش  ا تخصل العموش الةرتية نحو استخداش تقنياا الوي 
: ب ند   Kerlinger, (1986)والدا  يمكدن تعريفد  ، أما ما يختل بتصدميش البحدت  

تبارع تن خطة إجرا اا الفحل والتحقيك المقنا والكا ا لإلجابة تن أسدئمة البحدت تت دمن 
من كتابة  ر دياا البحدت وتطبيقاتطدا اإجرائيدة  ابد   ؛ الخطوط العري ة  ا الدراسة والتحقيك 

الكد ش يمكدن إي داد واستناد ا تمدا مدا سدبك حتا تحمي  البياناا وكتابة النتائت والتوصياا. ، 
 مرحمتين أساسيتين: بتقسيش اأمر إلا الد ابك الس

 : املرحمة األوىل 

لمط   المعممين  ا الفص   2 من تقديش البرنامت التدريبا تما تطبيقاا الوي  تتو 
 ولمدع  ص  دراسا كام  كا تا:، و  من الدبموش التربو  الدراسا اأ 

وهددا العامدد  الددرئي  ، أقسدداش رئيسددة  3والتددا احتددوا تمددا ، تددش تقددديش اةسددتبانة اأولددا  -
والعامدددد  الددددرئي  الةددددانا )تدددد ةير المجتمددددا ، اأو  )القناتددددة باةتجددددا  نحددددو اةسددددتخداش( 

والعامدد  الددرئي  الةالددت )الكفددا ع والقدددرع تمددا ، المدرسددا  ددا اةتجددا  نحددو اةسددتخداش( 
المعممددين ةسددتخداش تطبيقدداا  اةسددتخداش( مددن أجدد   حددل العوامدد  المددوةرع تمددا اتجاهدداا

. تددد  الدددد مقددداب ا ةخصدددية مدددا بعدددض المةددداركين مدددن أجددد  الحصدددو  تمدددا 2الويددد  
 معموماا نوتية إ ا ية.
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تر دد  تمددا ة ةددة مددن المختصددين و  2تددش تصددميش البرنددامت التدددريبا  ددا تطبيقدداا الويدد   -
ل لكد  المخصد 2الويد  و ,  : المو دوتاا ةستط ع آرائطش حو  مدا مناسبت  من حيت

 سب  الوصو  إلا المواد التعميمية.و ,  اأنةطة التدريبيةو طرك التدري , و ,  مو وع
، تش تقديش البرندامت التعريفدا مدن خد   حمقداا وورا تدريبيدة مدا الطد   بةدك  مباةدر  -

وتددري  الطد   ،  2حيدت قداش الباحدت بتقدديش تطبيقداا الويد  ، وكالد بةك  غير مباةر 
موقدا الكتروندا خدال بالباحدت ومجموتدة واتسدا  تدش إنةداؤها لطداا  المعممدين مدن خد  

 الغرض.
إتاحددة ؛ لكترونددا أون يددن تددش ر ددا بعددض ةددرود التطبيقدداا المعرو ددة تمددا الموقددا اإ  -

 والرجوع إليطا  ا أ  وقا.، الفرصة لمط   ةستعرا طا 
أسدددئمة وتمقدددا أ  ، تدددش تكدددوين مجموتدددة واتسدددا  لجميدددا الطددد   لتدددو ير الددددتش الفندددا  -

 واستفساراا.
 تش حت الط   تما نق  ماتعممو  من معارى ومطاراا إلا الصى الدراسا. -
-  

 : املرحمة الجايًة  

؛ ممارسدة المةداركين لمتددري   دا الصدى الدراسدا قبد  كانا مرحمة مدا بعدد تقدديش البرندامت و 
 2ت منا ها  المرحمدة اسدتبانة هدد ا إلدا التعدرى تمدا تطبيدك المةداركين لتطبيقداا الويد  

وتمددد السددمبية التددا ، التددا سدداتدتطش  ددا التطبيددك ،  ددا الصددى الدراسددا والعوامدد  اإيجابيددة 
حدددا مددن تطبدديقطش. وقددد تددش مددن خدد   أداع المقابمددة الحصددو  تمددا معمومدداا نوتيددة إ ددا ية 

وال يددداراا الميدانيدددة لممةددداركين  دددا ، اسدددتخداش الم حظدددة المباةدددرع بدددااا الصددددد. كمدددا تدددش 
 مدارسطش من أج  الحصو  تما معموماا إ ا ية بطاا الخصول.

 صدق أدوات الدراسة وثباتوا :

تش ترض اأداتين تما خمسدة مدن المحكمدين مدن ؛ لمت كد من صدك أداتا اةستبانة  
صدين توكدالد مدن المخ، أت ا  هيئة التدري  من المتخصصين  ا المناهت وطرك التدري  

بطددى الوقدوى تمدا مددا م  مدة اأداتدين لمطددى المعددع مدن ؛  ا مجا  التعميش اإلكترونا 
دد ةالمقدمدد  ددا  ددو  الم حظدداا ةالتعدددي ا ال  مدد أ جريدداوقددد ، أجمدد   بعددض  اا . حيددت ح 

نندا يجد  أن اسدتخدش تقنيدة الويد  أالفقراا من اةستبانة مة   قرع " المجتما المدرسا يعتقدد 
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سدددت يد مدددن معر ددددة   2". كمدددا تدددش تعددددي  بعددددض العبددداراا مةددد  " أتتقدددد أن تقنيددددة الويددد  2
 2أتتقددد أن تقنيددة الويدد  وكددالد تعبيددر : المو ددوتاا التددا يقومددون بدراسددتطا" لكددا تصددبح " 

 ستسط  تما ت ميا  تعمش الم يد تن المو وتاا التا يقومون بدراستطا" 
تش الت كد من ةباا العباراا المت منة  ا أداع اةستبانة برصد العوام  المدؤةرع تمدا اتجاهداا و 

تددش احتسددا  معامدد  كرونبدداك ألفددا لكامدد  العبدداراا و . 2الطدد   المعممددين نحددو تطبيقدداا الويدد  
.  1.947حيدت بمد  معامد  الةبداا الكمدا ، تبارع  33ور رئيسة ت منا محا 3البال  تددها 

قاش الباحدت بحسدا  ةبداا محداور اأداع  ا. كمامما يعنا أن اأداع تتمتا بدرجة ةباا تالية جد  
 وجا ا كا تا:، 
 

 لفاأكرونباك  المحاور
 1.961 القناتة نحو اةستخداش

 1.777 اةستخداشت ةير المجتما المدرسا  ا اةتجا  نحو 
 1,834 الكفا ع والقدرع تما اةستخداش

 1,947 معام  اةتساك الكما 
 1,947لفددا لجميددا المحدداور الة ةددة هددو أن درجددة كرونبدداك أ -مددن الجدددو  أتدد    -يت ددح 

دراسدت   أن يسدتخدمطا  دامباحدت ليمكدن  يةنطا تتمتا بدرجة اتساك تال:إوبالتالا يمكن القو  
. 
  Semi structured interviewالمقابمة ةب  المحددع ختيرا  قد تش ا  ؛ داع المقابمة أما أ

واةتمما تما أسئمة تامة ةش تدرجا الا اسئمة خاصة. وقد تش ترض ها  اةسئمة تما 
مجموتة من المحكمين من ات ا  هيئ  التدري  من المختصين  ا المناهت وطرك 

  تقنياا التعميش ، وقد أ جريا بعض التعدي ا تما التدري  ، وكالد من المختصين  ا مجا
تمد اةسئمة ؛ لكا تخدش الغرض من ورا ها ، وهو استي اد آرا  المةاركين تينة الدراسة 

 حو  العوام  اإيجابية التا ساتدتطش  ا التطبيك ، وحد ا من التطبيك.
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 يتائــــخ  الدراسة :

أظطرا نتائت الدراسة أن هناد تدع توام  تؤةر تما اتجا  الطال  المعمش  ا تخصدل العمدوش 
نق  تمد اةتجاهاا إلدا الممارسدة  دا الصدى تما و ،  2الةرتية  ا استخداش تطبيقاا الوي  

الدراسا كما أن هناد العديد من العوام  والمعوقاا التا تؤةر تما نق  اةتجا  نحو الممارسدة 
 و يما يما استعراض لطا  النتيجة العامة كما يما:، التطبيك العمما أةنا  

" ما العوام  المؤةرع تمدا توجطداا الطالد  :والا  ينل تما ، و  ل جابة تما السؤا  اأ  -
قددد . و   ددا الصددى؟ 2المعمدش  ددا تخصددل العمددوش الةددرتية نحددو اسددتخداش تطبيقدداا الويدد  

ن العوامددد  المددؤةرع تمددا اتجاهدداا الطالددد  المعمددش  ددا اسدددتخداش أظطددرا نتيجددة الدراسددة أ
تد ةير المجتمدا المدرسدا أو و وهدا: القناتدة, ، ها ة ةدة توامد  رئيسدة ، تطبيقاا الوي  
والكفددا ع أو القدددرع تمددا اةسددتخداش ااا تدد ةير تمددا اتجددا  الطالدد  المعمددش ، تدد ةير ا خددرين 

وسديتش اسدتعراض هدا  العوامد  ،  2الويد    ا تخصل العموش الةرتية ةستخداش تطبيقاا
الرئيسددة والعوامدد  الفرتيددة المتعمقددة بكدد  تامدد  مددن خدد   مددا أسددفرا تندد  نتددائت أداتددا 

 والد تما النحو ا تا: ، : اةستبانة والمقاب ا الةخصية الدراسة
القناتدددة نحدددو اةسدددتخداش: أظطدددرا نتيجدددة الدراسدددة أن درجدددة تددد ةير العامددد  الدددرئي  اأو   -

مجمدوع العوامد   حيدت قدد بمد  متوسدط، قناتة نحو اةستخداش( قد جدا ا بدرجدة تاليدة )ال
واةتتقددداد بفائددددع ، الع ش/النيدددة تمدددا اةسدددتخداش  هدددوو ، الفرتيدددة المرتبطدددة بطددداا العامددد  

وبدين طدرك التددري  مدا  2لصالح الط   والتوا ك بين تطبيقاا الوي   2تطبيقاا الوي  
. و دا الجددو  ا تدا تو ديح بمتوسدطاا 1.602ار  قدر  وانحراى معي 3.831مجموت  

الحسدددابية المتحققدددة وانحرا اتطدددا المعياريدددة والنسدددبة المئويدددة لدرجدددة تبددداراا تمدددد العوامددد  
 الفرتية.
( المبدددين لممتوسدددطاا الحسدددابية المتحققدددة وانحرا اتطدددا المعياريدددة والنسدددبة المئويدددة 2جددددو  )

الدرئي  اأو  )القناتدة/ اةتجدا  نحدو اةسدتخداش( مرتبدة لدرجة تباراا العوام  الفرتية لمعام  
 = ن( 029) احس  ك  من قيش المتوسطاا الحسابية ونسبتطا المئوية تنا لي  
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 العام  الفرتا
 المتوسط
 الحسابا

 نسبة
 المتوسط

 اةنحراى
 المعيار 

معد  درجة ت ةير العام  الفرتا )اةتتقاد بفائدع تطبيقاا الويد  
 لمط  ( من العام  الرئي  اأو .  2

4.135 81.7 1.776 

معد  درجة تد ةير العامد  الفرتدا )العد ش/ النيدة تمدا اةسدتخداش( 
 من العام  الرئي  اأو .

3.837 76.7 1.756 

وجطددة النظددر نحددو معددد  درجددة تدد ةير العامدد  الفرتددا )الموقددى/ 
 ( من العام  الرئي  اأو .2الوي 

3.834 76.7 1.660 

 2معد  درجة ت ةير العام  الفرتا )التوا ك بين تطبيقداا الويد  
 وطرك التدري ( من العام  الرئي  اأو .

3.615 72.0 1.782 

لمطد   وجطدة  2اةتتقاد بفائدع تطبيقاا الويد  ، ن العام  الفرتا : إكما يت ح من الجدو  
قد جا  بمتوسط حسابا هو اأتما بين العوام  المتعمقة بالعامد  الدرئي   2النظر نحو الوي  

 .% 81.7وبنسبة  4.135اأو  القناتة باةستخداش بمتوسط حسابا وقدر  
من لدة الةانيدة بدين العوامد  وهو الع ش تما اةستخداش  دا ال، كما قد جا  العام  الفرتا الةانا 
وقد جا  العام  الفرتا وجطدة النظدر ، % 76وبنسبة  3.837الفرتية بمتوسط حسابا وقدر  

. كمددا قددد جددا  العامدد  الفرتددا )التوا ددك بددين تطبيقدداا 3.834بمتوسددط وقدددر   2نحددو الويدد  
 %.72.0ونسبة  3.615وطرك التدري (  ا المرتب  الرابعة بمتوسط وقدر   2الوي  

نة والمقداب ا بد ن أبدر  العوامد  المدؤةرع  دا قدرار اتجاهداا اأظطرا نتيجدة اةسدتبقد و  
تمدددا تحصدددي   2الفوائدددد المتوقعدددة لمويددد   )  واسدددتخدام 2ممارسدددة الويددد  نحدددو المةددداركين 

كمدا أن مدا نسدبت  ، % من المةاركين يعتقدون الدد 61حيت أةارا النتائت إلا أن ( الط   
لطددا أةددر إيجددابا ممحددوظ تمددا مسددتوا مةدداركة  2تطبيقدداا الويدد  % مددنطش يعتقدددون أن 27

مدن  اتعدد جد     2% مدنطش بد ن تطبيقداا الويد  23بينمدا اكدر ، الط   وتفداتمطش  دا الصدى 
ممارسدت   دا مدا مدا يرغبدون  ااتتقادهش وقناتاتطش لمفطدوش تمميدة التددري  وأنطدا تتدوائش تمام د

  ا الصى الدراسا. 
أن مددن أهددش تناصددر العمميددة  ددا ة ةددد  : "أةنددا  المقدداب ا قددائ   وقددد تمددك أحددد المةدداركين 

وهدو ، وهداا الدا  درسدنا  وتعممندا  ، التعميمية ها الوسائ  التعميمية بجميا أنواتطا وأةكالطا 
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وأحدداو  أن ، وهدداا الددا  أسددعا إلددا تطبيقدد  مددا ط بددا ، جدد   ة يتجدد أ مددن مفطددوش التدددري  
لطدا  2تقنيدة الويد   ": ا خدر  قدا  الدبعض " أمدا ، التددري أن  يتوا ك ما طرك ؛ أستخدم  

ولطددا أةددر تمددا مسدداتدع الطالدد  يعنددا أن ،  اوهددا أنطددا مسدداتدع جددد  ، ممي اتطددا كمددا تعممنددا  
أند  ؛  اكةيدر   شتحسدن مسدتواهقدد ةحظ أن بعدض الطد   وأالطال  تند  مصادر  ا أ  وقا. 

 .أ    من المعمش"  -ا أحيان   -والتطبيقاا المواقا و يفطش من الفيديو  -سبحان اهلل  -
تمددا توجطدداا المعمددش  اةير   واأكةددر تدد -الدراسددة أن العامدد  الددرئي  الةددانا  ةمددا أظطددرا نتيجددك

هددو تدد ةير المجتمددا  - 2الطالد   ددا تخصددل العمددوش الةدرتية نحددو اسددتخداش تطبيقدداا الويد  
وبددانحراى معيددار  قدددر   ، 69.8وبنسددبة ،  3.488المدرسددا. حيددت بمدد  المتوسددط الحسددابا 

  قد جا ا كا تا:؛ أما العوام  الفرتية المت منة تحا هاا العام   .1.626
( المبين لممتوسطاا الحسابية المتحققة وانحرا اتطا المعيارية ونسبطا المئوية لدرجدة 3جدو  )

ا اةتجدا  تباراا العوام  الفرتية المت منة لمعام  الرئي  الةانا )تد ةير المجتمدا المدرسدا  د
نحو اةستخداش( من وجطة نظر تينة الدراسة الكمية من الط   المعممين  دا تخصدل العمدوش 
الةرتية بجامعة طيبة مرتبة حس  ك  من قديش المتوسدطاا الحسدابية والنسدبة المئويدة تنا ليدا  

 = ن(: 029)

 العام  الفرتا
 المتوسط
 الحسابا

 نسبة
 المتوسط

 اةنحراى
 المعيار 

)ت ةير المةرى أو قائد  3درجة ت ةير العام  الفرتا معد  
 .2المدرسة( من العام  الرئي  

3.585 70.7 1.840 

)ت ةير الط  ( من العام   4معد  درجة ت ةير العام  الفرتا 
 .2الرئي  

3.566 70.3 1.867 

)ت ةير ال م  ( من العام   2معد  درجة ت ةير العام  الفرتا 
 .2الرئي  

3.337 66.7 1.780 

( قدد الد م   تمدا ةير المةرى والقائدد التربدو   ت )كما يت ح من الجدو   إن العام  الفرتاو 
وبنسددبة ،  3.585اأولددا بددين العوامدد  الفرتيددة بدرجددة تاليددة بمتوسددط قدددر   ةجددا   ددا المرتبدد

 قدد كدان أما العامد  الفرتدا الةدانا اأكةدر تداةيرا   .1.840وانحراى معيار  وقدر  ، %  70.7
النتدائت  %. كما قد أظطرا 70.3وبنسبة قدرها  .3.566ت ةير تةجيا الط   وبمتوسط بم  
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 ، وبنحدددراى%.  66.7نسدددبة قددددرها بو ،  3.337أن تددد ةير الطددد   قدددد جدددا  بمتوسدددط قددددر  
 .1.780معيار  قدر  

ا والمقابمدة بد ن جريا نطاية  تدرع التددري  الميددانأ  والتا ، أظطرا نتيجة اةستبانة الةانية وقد 
 يمدا يتعمدك  - دا الصدى  2من أبر  العوام  المؤةرع قرار المةاركين ممارسة تطبيقاا الويد  

حيت أظطدرا نتيجدة اةسدتب نة ، هو ت ةير المةرى والقائد التربو   -بت ةير المجتما المدرسا 
دد االقائددد التربدو  يددؤد  دور  أن و ، % يددرون أن المةدرى التربددو  67أن مدا مجموتدد    ددا  امطم 

% مددن المةدداركين بدد ن الدد م   لطددش أةددر  ددا 25بينمددا يعتقددد ؛  2اسددتخداش تطبيقدداا الويدد  
%، مدنطش يدرون 8، وأن مدا نسدبت  من تدمد   2الوي   ةتجاهاتطش ورغبتطش  ا استخداش تقنيا

أسدفرا نتيجدة وقدد . 2تما استخدامطش واتجاهاتطش نحو اسدتخداش تقنيد  الويد   اأن لمط   أةر  
أحدد اأ دراد ممدن أجريدا معطدش قدا   قدد ا يعتقد الباحدت أند  تفسدير لتمدد النتدائت اب ا تم  المق

والتدا تعممناهدا  دا الددورع ،  2تةجيا المةرى وطمب  ب ن نسدتخدش تقنيدة الويد   "المقابما : 
سدوا  مدن قبد  مددير المدرسدة أو ؛ ج   من الةا  الا  يم ش أن أمارسد  وأطبقد  مدا الطد   

: "تنددما يحد  الطد    أحددهش قدائ   تند   قد تبر ، أما ت ةير الط    .  لجامعة"من مةرى ا
 هاا ةا  دا ا لد لكا تستمر وتبدع كمعمش".  ا أن الةا  الا  تمارس  وتقدم  لطش ة ةد 

حيدت بمد  ،  قدد كدان الكفدا ع والقددرع تمدا اةسدتخداش ر ا ، ةي أما العام  الرئي  الةالت اأكةر تد
أمدا العوامد   .1.686وانحراى معيار  قددر  ، % 70.7وبنسبة ،  3.585المتوسط الحسابا 

  قد جا ا كما هو وا ح  ا الجدو  ا تا:، الفرتية المت من  تحا هاا العام  
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( المبين لممتوسطاا الحسابية المتحققة وانحرا اتطا المعيارية ونسبطا المئوية لدرجة 4جدو  )
وام  الفرتية المت منة  ا العام  الرئي  الةالت )الكفا ع والقدرع تما اةستخداش( تباراا الع

من وجطة نظر تينة الدراسة الكمية من الط   المعممين  ا تخصل العموش الةرتية بجامعة 
 = ن(: 029طيبة مرتبة حس  ك  من قيش المتوسطاا الحسابية ونسبةا المئوية تنا ليا  )

 العام  الفرتا
 وسطالمت

 الحسابا
 نسبة
 المتوسط

 اةنحراى
 المعيار 

)سطولة اةستخداش( من  3معد  درجة ت ةير العام  الفرتا  
 (3العام  الرئي  )

3.674 73.5 1.772 

)الكفا ع الااتية( من العامد   2معد  درجة ت ةير العام  الفرتا  
 (3الرئي  )

3.643 72.9 1.811 

)القدرع اةستخداش( من  0معد  درجة ت ةير العام  الفرتا  
 (3العام  الرئي  )

3.475 69.5 1.779 

لمعامدد   2معددد  تدداش درجددة اةتجددا  نحددو اسددتخداش تقنيددة الويدد  
 ( )الكفا ع والقدرع تما اةستخداش(.3الرئي  ) 

3.585 70.7 1.686 

هددو  - ددمن العامدد  الددرئي  الةالددت  - االعامدد  الفرتددا اأكةددر تدد ةير   أنيت ددح مددن الجدددو   و
ونسدددبة وقددددرها ،  3.674حيدددت جدددا  بمتوسدددط حسدددابا وقددددر  ، تامددد  سدددطولة اةسدددتخداش 

،  3.643الااتيددة بمتوسددط قدددر   ع قددد كددان الكفددا  ا%. أمددا العامدد  الةددانا اأكةددر تدد ةير  73.5
قددد أظطددرا نتددائت الدراسددة أن  و. 1.811وبددانحراى معيددار  بمدد  ، % 72.9 ونسددبة وقدددرها
مددن العامدد   ةالةالةدد ةقددد جددا   ددا المرتبدد( القدددرع والكفددا ع تمددا اةسددتخداش ) العامدد  الفرتددا 

وبدانحراى ، %  70.7ونسدبة مئويدة وقددرها ،  3.475الرئي  الةالت بمتوسط حسابا وقددر  
 . 1.686معيار  وقدر  

% مدن 55تما أن ما نسدبت   -ا الةخصية وكالد نتائت المقاب  -دلا نتائت اةستبانة وقد 
تعددد أهددش أحددد العوامدد  المددؤةرع تمددا  2المةدداركين يعتقدددون أن سددطولة اسددتخداش تقنيددة الويدد  

% مدن المةداركين يعتقددون أن ةقدة المعمدش 28بينمدا ، الممارسة والتطبيك  ا الصى الدراسا 
مددا اتجاهدد   ددا اسددتخداش وب ندد  قددادر تمددا اسددتخداش التقنيدد  هددا العامدد  المددؤةر ت،  ددا نفسدد  
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أن القدددرع تمددا اةسددتخداش والكفددا ع هددا مددنطش % 07اكددر بينمددا مددن تدمدد   2تقنيددة الويدد  
 .  2استخداش الوي  بالعام  المؤةر تما قرار المعمش 

: قدا  أحددهش  قدد  –تما سبي  المةدا   -اسفرا نتيجة المقاب ا تن تفسير أكةر و وح  وقد أ
صددد التطبيددك الددا  يمكددن أن أسددتخدم  كمعمددش مددا ط بددا  ددا أق -2الويدد   ةكممددا كانددا تقنيدد
، أن سطولة اةسدتخداش تدو ر الجطدد والوقدا ؛ اةستخداش كان أ     ةسطم -الصى الدراسا 

المعمددش  ة، أمددا تددن ةقدد  طددا  مةددكمة وةددا  ة يةددجا ا وصددعب  ا أمددا إاا كددان اةسددتخداش معقددد  
الةدا  الدا  يةدك أند  يقددر  - دا الغالد   -  : اإنسدان يفعد حددهش قدائ   أك  قد تم  ، بنفس  

اا و ددعا  ددا نفسددد أنددد تسددتطيا تطبيددك مددا تعممتدد   ددا . المسدد لة نفسددية   ، تمددا  عمدد  وا 
 تقدر تما تمم  ما الط  ". -بإان اهلل  - إند ، الدبموش التربو  

 يكن االجتاه إىل املمارسة:

لا أ  مدا تش نق  تمد التوجطاا إلا إ" : والا  ينل تما ، جابة تما السؤا  الةانا لإل
التقنية من قب  الطال  المعمش  ا تخصل  2الواقا واةستخداش الفعما لتطبيقاا الوي  

 -% من المةاركين اكروا 47ظطرا نتيجة الدراسة أن ما نسبت  أ قد . العموش الةرتية؟" 
 2لتطبيقاا الوي   ب نطش تا مون تما اةستخداش المستقبما-أةنا  مرحمة ماقب  الميدان 

أو حا البياناا التا حص  ي ا . وقد % منطش اكروا ب نطش قد ة يستخدمونطا  عم53مقاب  
أن ما نسبت   - ا استبانة الوج  الةانا من الدراسة "مرحمة التدري  الميدانا -الباحت 

. وقد أظطرا ا% لش يستخدموها  عمي  64مقاب   2% قد استخدموا تطبيقاا الوي  34
 2 ا ممارسة تطبيقاا الوي   ا حظة الباحت أةنا  ال ياراا الميدانية أن هناد بالفع   عف  م

  ا الصى الدراسا من ق ب  هؤة  المعممين.
والددد ، المسددتخدمة كددان اليوتيددو   2كمددا أظطددرا الدراسددة أن أكةددر تطبيقدداا الويدد   
، % 58 يسدبود وتدويتر بنسدبة : مةد  ، يمي  ةبكاا التواص  اةجتمداتا ؛ %  84.2بنسبة 

، % 3.5بنسدبة  اق  اسدتخدام  أ%. وقد جا ا مةاركة الوةائك وتحريرها 44ةش الويكا بنسبة 
 %.20بنسبة  طاةش أدواا حفظ المواقا وتف يم؛ %  5.3يميطا المدوناا بنسبة 

رع التدا "ما العوامد  المدؤة: والا  ينل تما ، ئمة الدراسة أسلت من ال جابة تما السؤا  الةو 
وتمدد التدا سدطما تحقيدك اةسدتخداش الفعمدا لتمدد ، التقنيدة  2أتاقا استخداش تطبيقاا الوي  

 .  التطبيقاا؟"
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أةندا   تدرع  2 قد بيندا النتدائت تددع توامد  مدؤةرع تمدا اسدتخداش الطالد  المعمدش لتقنيدة الويد  
يدداا  ددا الصددى والتددا أدا دور المةددجا والمسدداتد لممارسددة تمددد التقن، التدددري  الميدددانا 

 الدراسا أو تدش الممارسة. 
وقددد ةحددظ الباحددت أن تمددد اةسددتجاباا ة تخددر  تددن العوامدد  الرئيسددة التددا تددش التعددرى تميطددا 

والتا أسدفرا نتدائت الدراسدة تنطدا  دا الوجد  اأو . تمدد العوامد  هدا: القناتدة نحدو ،  امسبق  
وكددالد مددا أسددفرا ، تمددا اةسددتخداش الكفددا ع والقدددرع و تدد ةير المجتمددا المدرسددا, و اةسددتخداش, 

العوامد  اإيجابيدة التدا سدطما وةدجعا الطد   أن مدن تن  نتائت المقداب ا مدا المةداركين. 
المعممين تما نق  قناتاتطش والممارسة الفعمية  دا الصدى الدراسدا هدا اةتتقداد بفائددع تقنيدة 

% مدددن 64ر حيدددت اكددد، تمدددا تحصدددي  الطددد   والمةددداركة  دددا الصدددى الدراسدددا  2الويددد  
% مددن 35بينمددا اكددر ، المةدداركين أن الددد كددان مددن أبددر  العوامدد  التددا ةددجعتطش تمددا الددد 

ببينمدا جددا   -القائدد التربددو   -المةداركين أن مدن أبددر  العوامد  المةددجعة هدو تد ةير المةددرى
% أن 04حيددت اكددر ، نيددة اسددطولة اةسددتخداش ومرونتدد   ددا المرتبددة الةالعامدد  المخددتل بدددد : 

 ستخداش كان العام  الرئي  المةجا والمسط  تما استخداش التقنياا.سطولة اة
جدا   2كما أظطرا نتيجة الدراسة أن العوام  التا أتاقا ممارسة المةاركين لتطبيقاا الويد  

، تدددش تدو ر التجطيد اا التقنيددة  دا الصدى الدراسددا   -أوة   –أبددر  العوامد  هدا أن مدن  يطدا 
أبددر  توامدد  تدددش تطبيدددك أن هدداا العامدد  مدددن ةدداركين % مدددن الم58حيددت اكددر مددا نسددبت  

 و عى أو تدش وجدود اأدواا التقنيدة والفنيدة ال  مدة  دا الصدى الدراسدا. 2تطبيقاا الوي  
% من المةاركين ب ن  ديك الوقدا العامد  اأبدر   دا تددش تطبديقطش لتطبيقداا  31بينما يرا 
تفاتدد  الطدد   وتةددجيعطش خاصددة % أن تدددش 24بينمددا يددرا ،  ددا الصددى الدراسددا  2الويدد  

 تطا .وممارس 2خار  الصى الدراسا من أبر  التحدياا التا أتاقا تطبيك تقنية الوي  
ظطددرا نتيجددة المقدداب ا الةخصددية معمومدداا أكةددر دقددة حددو  العوامدد  اإيجابيددة التددا أكمددا 

عتطددا : "هددا بطبي والتددا وصددفطا أحدددهش قددائ   ، ةددجعا المةدداركين تمددا ممارسددة التطبيقدداا 
وهداا أتتبدر  أكبدر ، وسيمة جاابدة لمطد   وتقددش محتدوا تممدا ممكدن أن يسدتفيد مند  المعمدش 

وبددنف  الوقددا ، وهددو تامدد  جيددد يسدداتد المعمددش  ددا  يددادع تحصددي  الطالدد  ، تامدد  إيجددابا 
 .الط   إلا الدر  يجا 
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كددان لطددا  ا خددر  قددد تمددك قددائ  : "متابعددة وحددرل المةددرى تمددا التدددري  العممدداالددبعض أمددا  
وكدددالد بعدددض ، اأةدددر اإيجدددابا الوا دددح تمدددا اسدددتخداش تطبيقددداا )أوراسدددما( مدددا الطددد   

"كممددا كددان :  قددد اكددر أحددد المةدداركين ب ندد  ، التطبيقدداا اأخددرا" أمددا تددن سددطولة اةسددتخداش 
أند  عندا ، بمسدوا  تمدا الطالد  أو المعمدش  ا ؛مدؤةر   وتدام    ااةستخداش أسط   كان الد مةجع  

 من العسير تطبيق  و ممارست  .كان  ا تطبيك معقد  الن لو كا
الصدعوباا التدا تدواجطنا  دا إن  : "  قد اكر أحد المةاركين قدائ   ، أما تن العوام  السمبية  

تدددش وجددود أ  أةدديا  تسدداتدد  ددا تطبيددك : أبر هددا أن يكددون ولكددن يمكددن ، المدرسددة كةيددرع 
 .   اكية ة جطا  ترض ة ةا ة سبورع ، ة يوجد ةا   ا الصى ، التقنية 

 -: "ما  حمة الجدو  اليوما والدراسدة والددواش  دا المدرسدة  ا خر  قد تمك قائ   البعض أما 
يعندا الواحدد بدالقوع يدا اهلل يدا اهلل يمحدك تمدا الحصدل الدراسدية  -واهلل ة نجد الوقدا الكدا ا 

أمدا  ، يعندا واهلل مدا  دا وقدا، والتح ير والمناوبداا  دا المدرسدة والعصدر دواش  دا الجامعدة 
لكدن الطد   ، : "واهلل يدا دكتدور أندا حاولدا  ك أحدد المةداركين قدائ   تن تفات  الط    قد تم  

يعندا أحد  أنطدا غريبدة تمديطش ةدو  أقدو  لطدش تمدا ،   توج  أو تفات  مدا التقنيدة أمالطش 
 تطبيقاا أو موقا الويكا سبي  ولكن ة حياع لمن تناد ".

 النتائخ : مناقشـــة
يجابيتد  تمدا التحصدي  الدراسدا  2أظطرا نتيجة الدراسة أن اتتقداد المعممدين بفائددع الويد   وا 

لمط   و يادع معد  مةاركة الط   وتفاتمطش  ا الصى الدراسدا كدان العامد  المدؤةر اأكبدر 
اسددتخداش التقنيددة  ددا الصددى الدراسددا. وهدداا يتفددك مددا نتددائت الدراسدداا تمددا تمددا اتجدداهطش و 
وجددا أن مدن أهدش العوامد  المدؤةرع   التدا و Blackwell et al. (2014) السدابقة دراسدة 

تما اتجاهاا المعممين والمعمماا هو مدا مساتدع التقنيدة  دا ر دا تحصدي  الطد  . وكدالد 
د Yilmaz & Baydas, (2016)دراسدة  ما إلدا أن تحسدين أدا  المعمدش وتنميتد  التدا توص 

أبدر  العوامد  المدؤةرع تمدا اتجداهطش نحدو اسدتخداش تطبيقداا من   من أج  تحسين أدا  الط 
 .Archambault, (2010)وكالد دراسة ،  2الوي  
أن الطال  المعمش يةعر بد ن تقييمد   سبب ت ةير تحصي  الطال  تما اتجا  المعمش قد يكون إن 
وأند  ، ولالد يحرل تما إةباا جدارتد  ، مرتبط بمستوا تحصي  الط    -ا متدرب  بوصف   –
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بسددب  ،  اوتدددش تدد ةر تحصددي  الطدد   سددمبي  ،  قددادر تمددا تحفيدد  الطدد   لممةدداركة الصددفية
 ربط تقييش المعمش بتحصي  ط ب  يراها العديد من التربويين مة  و تدريس . 

 (Darling- Hammond, 1997; Hattie, 2003; Kane & Staiger,  
  .    ( يةممارسة تربو  2008
ن   ددا توجطدداا ا تدد ةير المجتمددا المدرسددا التربددو  كددان العامدد  الددرئي  الةدد نا اأكةددر تدد ةير  وا 

كمددا أظطددرا نتيجددة الدراسددة ،  ددا الصددى الدراسددا  2المةدداركين نحددو اسددتخداش تقنيدد  الويدد  
 ,Yilmaz وهددا  النتيجددة تتفددك مددا نتددائت العديددد مددن الدراسدداا مةدد  دراسددة  -الحاليددة 
(2016)  . 

هدو أةدر القائدد والمةدرى التربدو  مدن ، أةارا نتيجة الدراسة الحالية إلا أن اأةر اأكبدر  قدو 
وهددا  ، ولدي  تدد ةير  مد   العمد  مددن المعممدين أو الطد   ، بدين أت دا  المجتمددا المدرسدا 

النتيجة تتفك ما نتدائت الدراسداا التدا أةدارا إلدا اأةدر البدال  لمقائدد والمةدرى التربدو  مةد  
 . Boulton & Hramiak, (2014)و  Warschar & Boown, (2006)اسةدر 

اأمددر ، وقددد يفسددر الددد بحددرل الطالدد  المعمددش تمددا نتيجددة تقييمدد   ددا آخددر الفصدد  الدراسددا 
تمدا الدرغش مدن أن العديدد مدن المةداركين لدش يمدار  ؛ الا  تحددت تند  المةداركون بصدراحة 

إلدا الدد اأمدر الدراسداا التدا تناولدا قمدك  دا الصدى الدراسدا. وقدد أةدار  2تطبيقاا الوي  
 .Evan et al. (2015) ، Alharbi,( 2012)مةد  دراسدة  طش ،المعممدين الجددد واهتمامدات

،   Sadaf et al.( 2013))لكن ها  النتيجة تختمى تدن النتيجدة التدا توصدما إليطدا دراسدة
تمدا قدرار أةر ا كبيدر ا  انك –كج   من المجتما المدرسا  -والتا وجدا أن أةر توقعاا الط   

 .  2استخداش تطبيقاا الوي  ب  المعممين
حيدت اكدر المةداركون أن بعدض ، قد  سرا نتائت الدراسة الحاليدة الدد مدن خد   المقداب ا و 

خددار   2وة يكترةددون باسددتخداش تطبيقدداا الويدد  ، الطدد   يفتقدددون ةددعور اةهتمدداش بددالتعمش 
 الصى الدراسا. 

كمدددا أسدددفرا نتيجدددة الدراسدددة تدددن العامددد  الةالدددت الدددرئي  اأبدددر   دددا التددد ةير تمدددا اتجاهددداا 
دلدا النتدائت و .  الكفا ع والقدرع تما اةسدتخداش :هو، و  2المعممين  ا استخداش تقنية الوي  
تتفك ها  النتيجدة مدا العديدد و . اهو العام  اأكةر ت ةير  كان تما أن تام  "سطولة اةستخداش" 

 الدراساا مة من 
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  Conole & Alevizon, (2016) ، Ertmer, (2012)  ، تد ةير إلدا  والتدا نوهدا
. ولكدن هدا  النتيجدة ة تتفدك مدا بعدض  سطولة اةسدتخداش تمدا قدرار المعمدش اسدتخداش التقنيدة

الكفددا ع والقدددرع  "هددو :الدراسدداا التددا وجدددا أن العامدد  الفرتددا اأبددر   ددمن العامدد  الددرئي  
 ,Quardriولي  "سطولة اةستخداش". مة  دراسدة ، هو ةقة المعمش باات  ، و خداش" تما اةست
 وكالد دراسة  ، (2014)

( Cheung & Vogel, (2013 و Ciampa & Gallagher (2015) . 
مدن  ديك ،  ان جدد  يوقد  سرا نتائت المقاب ا هاا اأمدر بكدون العديدد مدن المةداركين متدامر 

كدونطش يعممدون  دا المدرسدة ، لالدا  يبالوند  أةندا  اليدوش الدراسدا ، الوقا والجطد الم داتى 
  ا ااا اليوش.  ويتمقون محا راا مسا   ا ، صباح  

% بدين اةتجدا  نحدو اةسدتخداش وبدين 03أسفرا نتائت الدراسة تن  ارك بنسبة وقد  
تددنا نسدبة الممارسدة الفعميدة مدد  حيت أظطرا نتيجدة الدراسدة ، الممارسة الفعمية  ا الصى

مددن المةدداركين % 47، و أن  2مددن قبدد  المةدداركين  ددا الصددى الدراسددا لتطبيقدداا الويدد  ، 
أنطدش تدا مون تمدا اةسدتخداش المسدتقبما لتطبيقداا  -أةنا  مرحمة "ما قبد  الميددان"  -اكروا 
 ا ،وها  عمي دد% مددن المةدداركين قددد اسددتخدم34بينمددا أةددارا نتددائت الدراسددة إلددا أن ،  2الويدد  

 ,Judsons دددا مرحمدددة "التددددري  الميددددانا". وهدددا  النتيجدددة تتفدددك مدددا نتيجدددة دراسدددة    
وة تتفك ما نتائت بعض الدراساا التا أةارا إلا أن هنداد ت قدة إيجابيدة بدين ، . (2006)

 وبين الممارسة الفعمية  ا الصى الدراسا مة  دراسة، اتجاهاا المعممين قب  التطبيك 
   Sadaf et al.( 2013) و Niedrhauser,( 2011) و Chen (2010) . فسدر ت  وقدد

هددا  النتيجددة بمددا أسددفرا تندد  نتيجددة الدراسددة مددن وجددود العديددد مددن العوائددك والتحدددياا التددا 
 . واجططا المةاركون  ا الصى

المسدددتخدمة كدددان اليوتيدددو  بنسدددبة  2أو دددحا الدراسدددة أن أكةدددر تطبيقددداا الويددد  وقدددد       
تتفدك هدا  النتيجدة مدا دراسدة و . 38من المةاركين من أصد   32حيت استخدم  ، % 84.2

Cheon et al. (2012), Szeo & Cheng, (2014), Sadaf et al. (2013)   ،
يميدد  و مددن قبدد  المعممددين.  االتددا أو ددحا أن اأ دد ش هددا اأدواا والتطبيقدداا اأكةددر اسددتخدام  

 22حيدت قدد اسدتخدم  ، % 58وتدويتر بنسدبة ، مةد   يسدبود ، ةبكاا التواصد  اةجتمداتا 
 من المةاركين. وها  النتيجة تتفك ما دراسة
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 (Carpenter et al. 2016; Luo et al. 2017; Kalelioglu, 2016; Kurtka 
& Carpenter,2014)  مدنطش. وهدا  تتفدك مدا  07% وقدد اسدتخدم  44ةش الدويكا بنسدبة

 نتيجة دراسة
   O'Bannon & Britt (2011) . 

يميطددا المدددوناا بنسددبة ، % 3.5بنسددبة  اوقددد جددا ا مةدداركة الوةددائك وتحريرهددا أقدد  اسددتخدام  
مدددن  8حيدددت اسدددتخدم   قدددط ، % 20بنسدددبة  طاةدددش أدواا حفدددظ المواقدددا وتف ددديم، % 5.3

استخداش أغمد  المةداركين لميوتيدو  والفيدديو وتجدر اإةارع إلا أن . 38المةاركين من أص  
الطدد   يجدددون  يدد  "متعددة". ولكددن   قددد يفسددر  مددن أن ائت المقدداب ا  سددرت  نتددقددد التعميمددا 

لمدا يحققد  مدن مسداتدع لطدش  دا إدارع الصدى. ، و ق ا حرل المةاركين تما استخداش الفيديو 
أن العديددد مددن  إلددا Tamim  (2013) مةدد  دراسددة ، حيددت أةددارا العديددد مددن الدراسدداا 

أةندا   وجدابطشويتيو  ك داع لتحفيد  انتبدا  الطد   المعممين يستخدمون الفيديو التعميما أو الي
 مة  مساتدتطش تما  طش المحتوا.، بجان  الفوائد اأخرا ، الدر  

 :9العىامن املؤثرة عمى ممارسة املعممني لتكنًة الىيب 
التدا سداتدا ، أظطرا نتيجدة الدراسدة الحاليدة أن هنداد العديدد مدن العوامد  المدؤةرع اإيجابيدة 

 والممارسدة 2تطبيقداا الويد  اسدتخداش قناتات  وتوجطات  نحو لالطال  المعمش تما نق  المعمش 
ور دا ، الحرل تما تحسين مستوا تعمش الطالد   :ها  المؤةراا ومن  ا الصى. ل  الفعمية 

هدا  تتفدك نتيجدة و وسدطولة اةسدتخداش. ، والمةدرى التربدو  ، ت ةير القائد و تحصيم  الدراسا, 
 الدراسة ما نتائت تدع دراساا مة :

  Sadaf et al. (2013) وBlackwell et al. (2014) وYilmaz, (2016) 
 و Warschar & Boown, (2006) و Archambault & Barnett, (2010)و

 Boulton &Hramiak, (2014) و Conole & Alevizon, (2016) و Ertmer et al. 
(2012)  

 -التدا أسدطما ، و أن هناد العديدد مدن العوامد  السدمبية المدؤةرع الحالية كما أظطرا الدراسة 
إلدا  2قناتاتد  وتوجطاتد  نحدو تطبيقداا الويد  ل ا إتاقدة نقد  الطالد  المعمدش  -بةك  سمبا 

تددش تدو ر التجطيد اا التقنيدة منطدا :  ها  المؤةراا السمبية كانو الممارسة واةستخداش الفعما. 
 و Boulton & Hramiak (2014) تفك ها  النتيجدة مدا دراسدة ت، و  ا الصى الدراسا 
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Hutchison & Einking (2011)  التا أظطدرا أن  دعى التسدطي ا المتعمقدة بتجطيد اا
 ددا إتاقددة نقدد  المعممددين بصددورع حاسددمة اأدواا التقنيددة والدددتش الفنددا والتقنددا توامدد  مؤةرع

 توجطاتطش وقناتاتطش إلا الممارسة الفعمية  ا الصى الدراسا. ل
أن  دعى البنيدة التحتيدة والتجطيد اا  Alwani & Soomro (2010)أظطدرا دراسدة وقدد 

 ددا المممكددة  -ةنددا المعممددين التقنيددة المدرسددية أتددا  ددا المرتبددة اأولددا بددين العوائددك التددا ت  
 .   تن استخداش التقنية-العربية السعودية 

 قددد كددان تدددش تددو ر الوقددا  -الددا  أظطرتدد  الدراسددة الحاليددة  -ا المددؤةر السددمبا الةددانا أمدد
وكدالد دراسدة ،  Al-Sulaimani, (2010) المناس . وها  النتيجة تتفك ما نتيجة دراسدة 

Alharbi & Lally, (2017)   بسدب  نصداب   -التا وجدا أن  يك وقدا المعمدش السدعود
 يعد من أبر  توائك دمت التقنية  ا الصدى الدراسدا -ش الدراسا التدريسا الم دحش أةنا  اليو 

 .2. أما العام  الةالت  قد كان تددش تفاتد  الطد   خدار  الصدى الدراسدا مدا تقنيداا الويد  
 فسر الد بما أةارا إلي  العديد من الدراساا مة  دراسة قد ي  و 

 Albugami & Ahmed  (2015)  مدن تد وى الطالد  السدعود  تدن اسدتخداش التقنيداا
سددوا  مددن ، والددد لعدددع أسددبا  منطددا:  قدددان التوجيدد  واإرةدداد ، الحديةددة  ددا تمميددة تعممدد  

، وغيدا  التخطديط السدميش ، ومطاراتد  التقنيدة ، وكدالد  دعى إدراكد  ، المدرسة أو مدن البيدا 
 والدتش من قب  المؤسساا التعميمية. 

 

 :ة تىصًات الدراس

 لمنتائت التا تش التوص  إليطا توصا الدراسة با تا: او ق   
تطددددوير بددددرامت اإتددددداد المطنددددا لممعمددددش بحيددددت تت ددددمن المعددددارى والمطدددداراا المتعمقدددد   -1

 مة   ا الصى الدراسا. استخدامطا اةستخداش اأ ةوكيفي،  2بالتطبيقاا الوي  
المعمدددش تدددن نقددد  اتجاهاتددد  وقناتاتددد   تصدددرىمعالجدددة جوانددد  ال دددعى والقصدددور التدددا  -2

 إلا الصى الدراسا. 2اإيجابية نحو تطبيقاا الوي  
اةهتمددداش بتنميدددة اةتجاهددداا اإيجابيدددة ومعالجدددة اةتجاهددداا السدددمبية لددددا الطالددد  نحدددو  -3

  ا العممية التعميمية. 2تطبيقاا الوي  
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أةندا   تدرع اةتدداد  2يد  ممارسة القائمين تما برامت اإتداد المطنا لممعمش لتطبيقاا الو  -4
مدن أجد  بندا   Hands-on activitiesالمطنا واسدتخداش أسدمو  التددري  بالممارسدة 

 اةتجاهاا والمعارى والمطاراا المرغوبة لدا الطال  أةنا   ترع اإتداد المطنا.
سدوا   دا ، اةهتماش بالبنية التحتية والتجطي اا التقنيدة ال  مدة  دا المؤسسداا التعميميدة  -5

 المؤسساا المطنية القائمة تما برامت اةتداد المطنا لممعمش أو  ا ميدان المدار .
إتددداد دليدد  إرةدداد  ةددام  لممعمددش والمةددرى والقائددد التربددو  تددن كيفيددة تطبيددك أنددواع  -6

  ا الصى الدراسا. 2متعددع من تطبيقاا الوي  
 امدش  دا تمميدة تعممد  و ق دهمية مةداركة الطالد  لممعأاةهتماش بنةر ةقا ة التعمش الااتا و   -7

 استخداش التطبيقاا المعينة ل  تما الد. بو ، لمنظرية البنائية 
المعمدش  تمدايجابيدة وانعكاساتطا اإ 2بفائدع تقنياا الوي    تع ي  اتجاهاا المعمش وقناتات -8

 .تما مختمى المجاةا  ولصالح الطال  ااات  مطني  
لتت ددمن ؛ إداراا التعمدديش والمراكدد  المطنيددة تفعيدد  دور وحددداا الدددتش الفنددا والتقنددا  ددا  -9

؛  2تقدددديش الددددتش والمسددداندع ال  مدددة إقامدددة دوراا تدريبيدددة لمتعريدددى بتطبيقددداا الويددد  
نةا  مصدادر تمميدة لةدرد كد  مدا يسدتجد مدن تمدد التطبيقداا لممعممدين  وتدالي  كا دة ، وا 

 العقباا أماش ك  من الطال  والمعمش نحو استخدامطا.
  ش المطتمدددة بددداأ 2العديدددد مدددن المعممدددين يف دددمون اسدددتخداش تطبيقددداا الويددد  ن أبمدددا   -11

داراا التعميش والجطداا المختصدة  -القصيرع توصا الدراسة  لدا مؤسساا اتداد المعمش وا 
تاحددة الفرصددة كددالد إو ، تددو ير مكتبددة إلكترونيددة متنوتددة تحددو  أ دد ش تعميميددة مطنيددة ب -

تسددش بالمةدداركة والعمدد  ب تمددا  تلمكتبددة اإلكترونيددة تغايددة تمددد ا ددا  سددطاش لممعممددين لإل
 الجماتا.

لجميدددا  -مدددن قبددد  مراكددد  اإةدددراى التربدددو   دددا إداراا التعمددديش  -إتدددداد برندددامت دتدددش  -11
ومعالجددة ، لدراسددة تمددد الحدداةا  2المعممددين الدداين لددش يسددتطيعوا ممارسددة تقنيدداا الويدد  

ومسددداندتطش نحدددو تحقيدددك ، ين وتممددد  حاجددداا المعممددد، اأسدددبا  بغيدددة تدددالي  العقبددداا 
 الممارسة الفعمية لتمد التطبيقاا.

 
 



 ..........................2نحو استخدام تقنيات الويب  )تخصص العلوم الشرعية(توجُّهات الطالب المعلم في  

- 867 - 

 مكرتحات لبحىث مشتكبمًة :

 دإن الدراسدة الحاليدة ؛ وما أوصا ب  من توصياا ،  ا  و  ما أسفرا تن  الدراسة الحالية 
 تقترد إجرا  م يد من الدراساا حو  ا تا:

توجطاتدد  وقناتاتدد  إلددا ممارسددة تمميددة  ددا ل -و الطالدد  المعمددش أ -دراسددة نقدد  المعمددش  -0
كيدى ، و البحت تدن آليدة مناسدبة لإلجابدة تدن تسداؤ  ممدح ، و هدو : الصى الدراسا 

ومدا  درل ؟ .مدا المعيقداا والمحفد اا و ما العوام  المؤةرع؟ و تتش تممية التحوي  والنق ؟ 
 .؟ النجاد والفة 

نحو تقنية الويد   -لباا المعممااأو الطا -دراسة العوام  المؤةرع  ا توجطاا المعمماا -2
 ومقارنتطا بنتائت ها  الدراسة.،  2

وااا اأةدر ، المرغوبدة لددا الطالد   2إجرا  الم يد من الدراساا حو  تطبيقاا الويد   -3
 . اإيجابا العائد تمي 

 بالمراح  الدراسية المختمفة. 2تقويش استخداش معمما العموش الةرتية لتقنياا الوي   -4
 :  املراجع

(.  اتمية ةبكة التواص  اةجتماتا تويتر ش2103العتيبا, نور  بنا سعد بن أحمد ) -
)التدوين المصغر( تما التحصي  الدراسا وتنمية مطاراا التعمش التعاونا لدا طالباا 
الصى الةانا ةانو   ا مقرر الحاس  ا لا, المؤتمر الدولا الةالت لمتعمش اإلكترونا 

 .والتعميش تن بعد
(. تدري  التربية اإس مية باستخداش الويكا و ش2105الغامد ،  ريد بن تما. ) -

 Wiki Uses in Teachingاستكةاى المةك ا التا تحو  دون التنفيا الناجح= 
Islamic Education and Exploring Problems to Successful 

Implementation. Journal of Educational and Psychological 
Sciences, 272(3778 ,)0-37. 

(.التربية العممية ومكانتطا  ا برامت تربية المعممين. 2004، ) ، تبدالرحمن تبداهلل -
 تمان، اأردن. دار وائ  لمنةر.
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. (  مفطومطا ومكوناتطا وأدواتطا ) 1.3تقنية الوي   .(ش2103النجار, محمد السيد ) -
 مجمة التعميش اإلكترونا.
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