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ملدص البخح
أصبح استخداـ تكنولوجيا نقؿ المعمومات عامبل مؤث ارً عمى تطوير العممية التعميمية

وأدى إلى فرض تحديات جديدة أماـ التعميـ وأنظمة التدريب والبحث عف أساليب تقنية إلثراء
العممية التعميمية ولقد شيدت تقنيات الويب  webفي الجامعات العالمية خبلؿ العقديف
الماضييف انتشا ار واسعا ،بسبب النجاحات الكبيرة التي تحققت في مجاؿ المزاوجة بيف
تكنولوجيا التعميـ وتكنولوجيا المعمومات .فضبل عف تطور الثقافة المجتمعية في مجاؿ
استخداـ شبكة االنترنت ،التي تعد البيئة المثالية لنشر تقنيات الويب  .ولقد ىدؼ البحث
الحالي الي تقديـ نظرة شاممة حوؿ الجيؿ الثالث لمويب مف حيث ماىيتو وبدايتو ونظـ
تطويره .وتحديد الميارات المعرفية القائمة عمى تطبيقات الويب  Web 3.0في العممية
التعميمية .وتـ تطبيؽ استبانة عمي أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة االميرة نورة
بنت عبد الرحمف لمتعرؼ عمي مدي امكانية استخداـ الويب ٓ ٖ.في تنمية الميارات المعرفية
لدي الطالبة في الدراسة الجامعية ثـ تـ وضع تصور مقترح إلمكانية استخداـ تطبيقات الويب
ٖ ٓ.في تدريس المقررات الجامعية وذلؾ مف خبلؿ تصميـ موقع الكتروني يحوي مقرر
تقنيات التعميـ وتـ استخداـ ادوات الويب ٖ ٓ.ثـ تـ تطبيؽ مقياس لقياس مدي رضا
الطالبات عف امكانية استخداـ تطبيقات الويب ٖ ٓ.في تدريس مقرر تقنيات التعميـ ولقد
اتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي .ونتج عف البحث وجود نسبة
مرضية عف استخداـ تطبيقات الويب ٖ ٓ.في الدراسة الجامعية  .اوصي البحث ضرورة
التوجو نحو توظيؼ الويب ٓ ٖ.في التعميـ واالىتماـ بتطوير الجامعات لو وتطبيقاتو و تدريب
اعضاء ىيئة التدريس والطالبات عمي استخدامو في عممية التعميـ والتعمـ.
وٍّبد ِفزبد١خ :تصور مقترح  ،الميارات المعرفية لمطالب الجامعي  ،تطبيقات الويب
ٖٓ.
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.................. لتنمية المهارات المعرفية في الدراسة الجامعيةWeb 3.0 تصور مقترح قائم علي تطبيقات الويب

Abstract
A Suggested proposal based on the Web 3.0 to develop cognitive
skills in University study among students of Princess Noura Bint
Abdulrahman' University
The use of information technology has become an influential factor
in the development of the educational process, and it led to the imposition
of new challenges for education , training systems and the search for
technical methods to enrich the educational process. In the past two
decades, web technologies at international universities have been
widespread, due to the great successes achieved in the field of the
combination of education technology and information technology. As well
as the development of community culture in the use of the Internet, which
is the ideal environment for the dissemination of web technologies. The
present research aimed at providing a comprehensive overview of the
third generation of the Web in terms of its origin, its beginning and its
development systems. Also , identify the cognitive skills based on Web 3.0
in the educational process and determine the mechanism of using the third
generation of the Web in the development of cognitive skills for university'
students. A questionnaire was applied to the faculty members of the
Faculty of Education, Princess Nourah bint Abdulrahman University to
identify the possibility of using the Web 3.0 in the development of
cognitive skills of the student in the university study. Then designed a
suggested conceptualization of the possibility of using Web applications in
teaching university courses was developed through the design of an
electronic website containing the course of instructional techniques. Then
Applicated a measurement to determine the satisfaction of female
students about the possibility of using web0.3 applications in teaching the
course of teaching techniques. The research followed the descriptive
analytical and experimental method. The research resulted in a
satisfactory rate of using web 0.3 applications in university study. The
research recommended , the need to use Web 3.0 applications in
education and give professors and universities ' students many training
about applications of web
Keywords:- Suggested proposal , Cognitive skills , Applications of web 3.3
- ٕٖ٘ -

تصور مقترح قائم علي تطبيقات الويب  Web 3.0لتنمية المهارات المعرفية في الدراسة الجامعية..................

مكدمة البخح :
في عالمنا التعميمي أصبح استخداـ تكنولوجيا نقؿ المعمومات عامبل مؤث ارً عمى

تطوير العممية التعميمية وأدى إلى فرض تحديات جديدة أماـ التعميـ وأنظمة التدريب والبحث
عف أساليب تقنية إلثراء العممية التعميمية .
فالتكنولوجيا تؤدي دو ار ميما ؼ بجميع نواحي الحياة فمـ يعد ىناؾ حقؿ مف حقوؿ المعرفة
لـ يتأثر برياح التغير التكنولوجي والمعرفي ولـ تعد التكنولوجيا حك ار عمي الحقوؿ التقنية
البحتة بؿ أصبحت ايضا جزء ال يتج أز مف العموـ االنسانية .كما اف شبكات االنترنت لعبت
دو ار ىاما في حياتنا التعميمية مف خبلؿ تزويدىا لؤلفراد بالمعمومات والمعارؼ الحديثة وتسمح
بدراسة المحتوي بأي وقت وأي مكاف ومف ثـ أدي ذلؾ اؿ ثورة في منظومة التعميـ التي تقوـ
عمي توظيؼ االدوات المختمفة التي توفرىا شبكات االنترنت والتي تمثؿ شبكات الويب جزءا
منيا  .وقد خصص كثير مف باحثي التربية جيودىـ لمبحث في استخداـ تكنولوجيا نقؿ
المعمومات في عمميـ التربوي وفي عممية التعميـ والتعمـ ،وظير التوجو إلى استخداـ خبرات
المتعمميف الذيف استخدموا تقنيات الويب بالفعؿ في دروسيـ والتحديات التي تواجييـ.
ويعد التعميـ االلكتروني مف الطرؽ االيجابية التي تساعد المتعمـ عمي التفاعؿ
المستمر مف خبلؿ ما يتضمنو مف برمجيات تحتوي عمي ادوات تتطمب مف المتعمـ القياـ
بالعديد مف المياـ واالنشطة وتماشيا مع حاجو المجتمع الي دمج مجاالت التكنولوجيا في
المناىج ومسايرتيا لمتقدـ المتسارع في العمـ وايجاد حموؿ ألي عوائؽ مف خبلؿ التكنولوجيا
لتسييؿ التعميـ (عاشور  . )٘ :ٕٜٓٓ،ولقد تطورت النظرة الي التعمـ االلكتروني وتوسعت
كثي ار وذلؾ لما قدمتو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أدوات وبيئات الكرتونية قد تسيـ
في تسييؿ التعمـ وخاصة ما نتج عف ادوات الويب المختمفة ( .ميدي )ٕٜٚ :ٕٓٔ٘ ،
ولقد شيدت تقنيات الويب  webفي الجامعات العالمية خبلؿ العقديف الماضييف
انتشا ار واسعا ،بسبب النجاحات الكبيرة التي تحققت في مجاؿ المزاوجة بيف تكنولوجيا التعميـ
وتكنولوجيا المعمومات .فضبل عف تطور الثقافة المجتمعية في مجاؿ استخداـ شبكة االنترنت،
التي تعد البيئة المثالية لنشر تقنيات الويب  .وىذا اإلقباؿ عمى تقنيات الويب جاء نتيجة
لعامميف أساسييف ،األوؿ ىو سرعة تطور المفاىيـ العممية في التخصصات المختمفة،
وصعوبة مواكبتيا باستخداـ المقررات الدراسية التقميدية .والعامؿ الثاني ىو المرونة العالية
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التي توفرىا البيئة الرقمية في مجاؿ اإلحاطة الشاممة بكـ ىائؿ مف المعمومات مف خبلؿ الربط
بيف مفردات المنيج ومصادر المعمومات التكميمية .ومع اإلقرار اف البدايات األولى لتقنيات
الويب ارتبطت بالسياسية التعميمية لمجامعات المفتوحة أو برامج التعميـ عف بعد .إال إنيا
جذبت اىتماـ الجامعات التقميدية بعد اف امتمكت تمؾ الجامعات األدوات والوسائؿ البلزمة
لتنفيذىا .ولـ تعد تقنيات الويب حك ار عمى الجامعات في الدوؿ المتقدمة ،بؿ تعداىا الى العديد
مف الجامعات في الدوؿ النامية التي أدركت أىمية ىذه التقنيات في تطوير المستوى المعرفي
والميارى لممتعمميف (الزىيري .)ٕٜٓٓ،
وقد فرض ىذا التطور عمى المعمميف في مختمؼ التخصصات أدوا ارً وميارات جديدة

منيا ما يرتبط بالناحية المعرفية في مجاؿ التخصص ،ومنيا ما يرتبط بتوظيؼ المستحدثات
التكنولوجية في التعميـ وما يرتبط بيا مف ميارات في التصميـ واإلنتاج ،فمقد أصبحت ميارات
تصميـ وانتاج مصادر التعمـ اإللكتروني المختمفة مف الكفايات الضرورية لمعمـ ىذا العصر،
حيث أوصى الغريب زاىر ،بضرورة تشجيع الطبلب عمى تصميـ وانتاج الوسائؿ الفائقة

 ،Hypermediaواستخداميا في العممية لتعميمية؛ حتى يمكف تخريج جيؿ قادر عمى توظيؼ
تكنولوجيا المعمومات في التعميـ (.إسماعيؿ ) ٕٓٓٔ ،
وتعد األنظمة الرقمية مف المجاالت التي أدخمت عمييا تطورات سريعة ومتبلحقة
خمفت ورائيا تقنيات متعددة ،بفضؿ التطور المذىؿ في عمـ الكمبيوتر وبرمجياتو

(

 ، ( Erstad,2002ومف أىـ ىذه التقنيات تكنولوجيا الويب  ،حيث تعتبر شبكة الويب
أغنى المصادر المعموماتية بما تحويو مف مستندات ومعمومات ومصادر منوعة يمكف الوصوؿ
إلييا عف طريؽ محركات البحث التقميدية .غير أف تنظيـ ىذه المعمومات والمستندات بصورة
تسيؿ عممية البحث فييا والوصوؿ إلييا ،يعتبر أم ارً غاية في الصعوبة .يضاؼ إلى ذلؾ ،أنو

في ظؿ التزايد المستمر في حجـ المعمومات المنشورة في شبكة الويب أصبح مف الصعوبة

بمكاف قياـ محركات البحث بإيجاد المعمومات المناسبة.
ومف ىذه المشكمة ظيرت فكرة "الويب ٖ ذات الدالالت والمعاني المفظية" ،أو ما

يطمؽ عميو ( ،)Semantic Webوالتي ىي امتداد لمويب الحالية ولكف تختمؼ عنيا بأنيا
تتفيـ مدلوالت األلفاظ والمعاني البشرية (النجار.)ٕٖٓٔ،وقد بدأ العمماء في التفكير ؼ
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الجيؿ الثالث مف الويب حيث ستمكف اآلالت مف قراءة صفحات الويب بقدر قراءة البشر
) Java Jazz , ٕٓٓٚ(.
وبناء عمية يمكننا أف نتوصؿ إلى أف عممية التدريس يمكف أف تصبح عممية ممتعة
بالنسبة لممتعمميف إف ىـ اشتركوا في تقديـ المادة ،ولذلؾ تعد تطبيقات الويب  Web 3.0في
وداعما ليا
ضروريا ليذه العممية التعميمية،
عنصر
ًا
تنمية ميارات الطالبة التكنولوجية
ً
ً
ومحس ًنا لنتائجيا (استرذاكر .)ٕٓٓٛ ،كما أف التعميـ والتعمـ الفعاؿ يمكف أف يكوف حقيقة
واقعة مف خبلؿ استخداـ تطبيقات الويب  Web 3.0وذلؾ ألف ىذه التطبيقات

تتمتع

مستمرا .وقد
بخاصية إثارة اىتماـ الطالب بالمادة العممية والحفاظ عمى بقاء ىذا االىتماـ
ً
أشارت "فارانت " الى أف توفر عنصر الرغبة واالىتماـ لدى المتعمـ فإنو يتعمـ بصورة واضحة
ويحقؽ أفضؿ النتائج ".لذلؾ أف السعي الستخداـ الويب  Web 3.0في التدريس أمر يستحؽ
بذؿ الكثير مف الجيد (.)j&F farrant .2005

مصكلة البخح
تحددت مشكمة الدراسة مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمي العديد مف توصيات المؤتمرات
كالمؤتمر الرابع لمتعميـ االلكتروني والتعميـ عف بعد (ٕ٘ٔٓ) بالرياض والمؤتمر العممي
الخامس لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ( ()ٕٜٓٓوالتي أوصت بضرورة تطوير وتصميـ
مجتمعات الكترونية تفاعمية وتوظيفيا بشكؿ فعاؿ لتحقيؽ االىداؼ التعميمية كما تولد لدي
الباحثة انو ال توجد دراسات كثيرة عف الويب ٖ عمي حد عمـ الباحثة بالرغـ مف التطوير
المستمر في أدوات الويب واىميتيا لمتعميـ حيث اف مستخدمي االنترنت اغمبيـ يستخدمونو
ألغراض الترفيو لذا كاف مف الضروري توظيؼ االنترنت والتعمـ اإللكتروني في التعميـ
السعودي لمواكبة التطورات العممية والتكنولوجية .
نبعت مشكمة البحث مف خبلؿ فكرة نابعة مف اىتماـ الباحثة بتوظيؼ تطبيقات
الويب

 Web 3.0في الدراسة الجامعية بشكؿ فعاؿ  ،حيث أف البحث الحالي سوؼ يبحث

فيػ ما لمستو الباحثة في الواقع مف ضعؼ في الميارات التكنولوجية التي تساعد عمى التعمـ
بشكؿ فعاؿ  .كما استندت الباحثة الى خبرتيا في مجاؿ التدريس الى القوؿ بالحاجة الماسة
لزيادة ميارات الطالبة التكنولوجية ي تطبيقات الويب  Web 3.0ػ وبمراجعة الباحثة لؤلدب
النظري والدراسات السابقة لمست الندرة في البحث والدراسة التي تناولت استخداـ تطبيقات
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الويب Web 3.0كميارة تكنولوجية لخدمة االىداؼ والمواقؼ التعميمية في التعميـ الجامعي.
وتػأسيسا عمى ما سبؽ فاف مشكمة البحث الحالي تتمخص في االجابة عف التساؤؿ
الرئيسي التالي :
ما التصور المقترح قائـ عمي تطبيقات الويب  Web 3.0لتنمية الميارات المعرفية
في الدراسة الجامعية لدي طالبات جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمف ؟
ويتفرع مف ىذا التساؤؿ التساؤالف الفرعياف التالياف :
ٔ -ما الميا ارت المعرفية البلزمة لمطالبة الجامعية ؟
ٕ -ما ىي تطبيقات الويب  Web 3.0البلزمة لتنمية الميارات المعرفية لمطالبة الجامعية
؟
ٖ -ما التصور القائـ عمي تطبيقات الويب  Web 3.0لتنمية الميارات المعرفية لمطالبة
الجامعية ؟

أهداف البخح- :
ييدؼ البحث الحالي الي -:
ٔ -تقديـ نظرة شاممة حوؿ الجيؿ الثالث لمويب مف حيث ماىيتو وبدايتو ونظـ تطويره.
ٕ -تحديد الميارات المعرفية القائمة عمى

تطبيقات

التعميمية

الويب

 Web 3.0في العممية

ٖ -تصميـ قائمة بالميارات المعرفية التي يجب أف تتمكف منيا الطالبة الجامعية في
العممية التعميمة.
ٗ -التعرؼ عمي الية استخداـ الجيؿ الثالث لمويب في تنمية المعارؼ
٘ -تبصير أعضاء ىيئة التدريس بضرورة استثمار تطبيقات الويب  Web 3.0لبلرتقاء
بالميارات التدريسية لمطالبات .

أهنية البخح - :
استنادا إلى ما قدمتو الباحثة في عرض المشكمة فإف الباحثة تأمؿ أف تفيد نتائج ىذه
الدراسة في.:
ٔػ التعرؼ عمي مدى أىمية تطبيقات الويب Web 3.0
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ٕ -تحديد مدي االستفادة مف الجيؿ الثالث لمويب وكيفية توظيفو في مجاؿ التعميـ وخدمة
المقررات الدراسية بطريقة منظوميو .
ٖ .لفت أنظار الميتميف ببرنامج اعداد المعممات بكمية التربية بضرورة االىتماـ بتوظيؼ
المستحدثات التكنولوجية في مجاؿ التعميـ الجامعي واعداد المعمـ الجيد .
ٗ .قد تساىـ ىذه الدراسة في توجيو اىتماـ المختصيف والباحثيف في تطوير ميارات
المعممة المعرفية في التدريب عمى تطبيقات الويب Web 3.0وطرائؽ االستفادة
منيا في العممية التعميمية

حدود الدراسة:
تمتزـ الدراسة الحالية بالحدود التالية :
الحدود الموضوعية  ) :تصور مقترح قائـ عمي تطبيقات الويب  Web 3.0لتنمية الميارات
المعرفية في الدراسة الجامعية لدي طالبات جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمف )
 الحدود المكانية  -:كمية التربية بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمف -الحدود الزمانية الفصؿ الدراسي الثاني  ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗىػ

االطار الهظري للبخح
املبخح االول - :اجليل الجالح للويب ( ) web 3
يعد الويب ٓ .ٖ.عالـ افتراضي بشكؿ حقيقي .وىي فكرة بعيدة المناؿ ،ولكف البعض توقع
بأف شعبية العوالـ االفتراضية واأللعاب عبر اإلنترنت قد تزيد عمى نطاؽ واسع إلى أف تقوـ
الشبكة العالمية بأكمميا عمى العالـ االفتراضي .وقد عمدت شركة  Kinsetمؤخ ارً إلى إنشاء

مركز لمتسوؽ حيث يمكف لممستخدميف السير في المتاجر المختمفة واالطبلع عمى الرفوؼ

المميئة بالمنتجات وكذلؾ دخمت شركات التسويؽ في حجز مساحات إعبلنيو في متاجر
وشوارع افتراضية ،ولكف فكرة تطور الشبكة بأكمميا لتصبح عالماً واحداً لمتسوؽ االفتراضي

والستكشاؼ الناس ولمتفاعؿ معيـ؛ تعتبر أم ارً ال ُيصدؽ بالمعنى التقني ،وىناؾ أكثر مف
مجرد عقبات تقنية لموصوؿ إلى ىذه الفكرة ،حيث قد يصعب عمى الجميع الدخوؿ إلى ىذا
العالـ ألنو يحتاج إلى برامج رسومية ثبلثية األبعاد ،ويحتاج إلى تكاليؼ أكثر في نفس الوقت
وقد يكوف محصو ارً عمى شركات كبيرة ألنو سيمثؿ نفقات إضافية محتممة ستشكؿ عبئاً أكثر

مف البلزـ عمى الشركات الصغرى ومواقع اإلنترنت ،وىناؾ العديد مف العقبات تقؼ في سبيؿ
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الوصوؿ إلى ىذا الويب االفتراضي ،ولكف ذلؾ يمكف أخذه في االعتبار عند إطبلؽ الويب
ٓ.ٗ.
يطمؽ عمى الويب ٖ Web 3.0 ٓ.مصطمح الويب الداللي Symantec Web
وذلؾ العتماده عمى معاني ودالالت الكممات ،فيو يعتمد بشكؿ أساسي عمى الذكاء
االصطناعي في عممو وادارتو ،كما يطمؽ عميو الويب الذكي  Intelligent Webالعتماده
عمى تكنولوجيا الذكاء الصناعي ،ويطمؽ عميو ويب البيانات  Web of Dataالعتماده عمى
تحويؿ بيانات الويب إلى لغة تفيميا اآللة.
ولقد بدأ العمماء في التفكير في الجيؿ الثالث مف الويب واحدى ىذه األفكار ىي ما
يسمى بالويب المغوي  Semantic Webوىو أحد المقترحات التي ستجرى محاولة تطبيقيا
في الجيؿ الثالث مف االنترنت . (Berners-Lee, et al., 2001حيث يعتقد البعض أف
ظيور التقنيات مثؿ الويب الداللي )الويب الذي يعتمد عمى فيـ معاني الكممات( سيغير
طريقة استخداـ الويب ،وسيؤدي إلى احتماالت جديدة في الذكاء الصناعي ،فيو يحاوؿ
تحويؿ

دور

اآللة

مف

مجرد

عارض

لممدخبلت

التي

أدخميا

المستخدـ

إلى فيـ المعمومات التي أدخميا المستخدـ ،وبالتالي تكوف أكثر إنتاجية ويعرؼ الويب
كمصطمح كالتالي " تحويؿ شبكة الويب إلى قاعدة بيانات ،وىي خطوة تمكف مف الوصوؿ إلى
مف

المحتوى

العديد

مف

التطبيقات

دوف

الدخوؿ

إلييا،

واالستفادة

افي المكاف . (Java Jazz Up,
مف تقنيات الذكاء االصطناعي ،والويب الداللي ،والويب جغر ّ
2007
 ويرى محمد السيد النجار أف الويب ٖ ٓ.يحوؿ الويب إلى قاعدة بياناتديناميكية تعمؿ في إطار الذكاء الصناعي ،لتيسير عمميات البحث ،والوصوؿ بكفاءة ويسر
إلى المعمومة والمعمومات ذات العبلقة بيا.
يرى "فموريدي )" (Floridi, 2010, 3أف الويب ٖ ٓ.ييدؼ إلى وجود محتوى صفحات
الويب ذات المعني ،وخمؽ بيئة تمكف مستخدمي الويب مف التجوؿ بيف صفحات الويب
بسيولة ،والقياـ بمياـ معقدة بمساعدة اآللة ،حيث تقوـ بمياـ الذكاء الصناعي دوف الدخوؿ
في برمجياتو
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يعرفو رجب (" )ٕٓٓٛشبكة بيانات بالمعنى ،أي أنو يمكف لمبرامج الحاسوبية الخاصة أف
تعرؼ ماذا تعني ىذه البيانات "
ويعرؼ بانو مجموعة مف الطرائؽ التقنية لجعؿ االالت قادرة عمي فيـ المعني او
الدالالت والمعمومات عمي الشبكة العنكبوتية العالمية ()Guha 2003
عرفو االكمبي (ٕٕٔٓ) :مصطمح يستخدـ لوصؼ مستقبؿ الويب العالمية ،وىو يعبر
عف ثورة الويب الحديثة ويشير الى مستقبؿ الويب في االبداع في عالـ ألنترنت .فيو يفكر
مثؿ ال نساف ،ويوكد المختصيف اننا سنجده في كؿ مكاف وكؿ شيء ،ىو الويب الذي
سيكسر الحواسيب ليكوف موجود في اليواتؼ المحمولة والعادية والتمفاز والثبلجة وحتى في
األجيزة التي لـ تخترع بعد كؿ شيء سيكوف معو انترنت.
و ترى الباحثة أف الويب ٖ ٓ.يحوؿ الويب إلى قاعدة بيانات ديناميكية تعمؿ في
إطار الذكاء الصناعي ،لتيسير عمميات البحث ،والوصوؿ بكفاءة ويسر إلى المعمومة
والمعمومات ذات العالقة بيا.
ويعد تيـ بيرنرز لي  Tim Berners-Leeىو أوؿ مف صاغ مصطمح الويب
الداللي ، Symantec Webوقد دخؿ مفيوـ الويب ٖ ٓ.ألوؿ مرة في أوساط الجميور في
عاـ ٕٔٓٓ ـ ،والتي وصفت ىذا المصطمح كمكاف ،حيث يمكف آلالت قراءة صفحات الويب
بقدر قراءة البشر (Java Jazz Up, 2007).
وتساعد تطبيقات الويب ٖ ٓ.عمى تقميؿ المياـ البشرية والق اررات ،وتتركيا لآللة مف
خبلؿ توفير المحتويات المقروءة مف قبؿ اآللة عمى الويب ،ويحتوي الويب ٖ ٓ.عمى مكونيف
رئيسييف ،األوؿ :التكنولوجيا الداللية والتي تمثؿ معايير مفتوحة يمكف تطبيقيا في مقدمة
الويب ،والثاني :بيئة الكمبيوتر االجتماعية والتي تسمح بالتعامؿ البشري مع اآللة وتنظيـ
عدد كبير مف مجتمعات الشبكة االجتماعية ،وببساطة يمكف لمويب ٖ ٓ.أف يوضح األشياء
بطريقة يفيميا الكمبيوتر حيث إف اليدؼ الرئيس ىو جعؿ الويب ٖ ٓ.مقروءاّ مف قبؿ اآللة

وليس فقط مف قبؿ اإلنساف ) Aghaei, S., et al., 2012) .

ويعتمد ويب ٖ ٓ.عمى ذكاء االتصاؿ وتكنولوجيا الذكاء الصناعي ،حيث يحاوؿ ذلؾ
النوع مف الويب مف تحويؿ البيانات إلى قاعدة بيانات يمكف الرجوع إلييا في سياقات متعددة،
وفقا لنمط البحث ،كما يحاوؿ تحويؿ البيانات إلى لغة تفيميا اآللة مثؿ البشر ومف ثـ
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التعامؿ معيا بحرية أكثر ،فتتعامؿ مع مرادفات الكممات ومشتقاتيا ومكوناتيا وبالتالي تعمؿ
بشكؿ أكثر ذكاًء ،وتكوف معموماتيا داللية ،ويعتمد عمى قواعد البيانات الموزعة .والتي ال
يمكف عمؿ أي جيؿ مف أجياؿ الويب إال بعد اعتماده عمى الجيؿ السابؽ لو حيث يمثؿ
بالنسبة لو قاعدة عمؿ ال يمكف الخروج عنيا ،وبذلؾ يكوف التطور في شكؿ متصؿ ومترابط
وذا أساس عممي وعممي .
وبالرغـ مف أف متصفح الويب ٖ ٓ.يبحث عف الروابط بيف المستندات ،فإف متصفح
الويب ٖ ٓ.يبحث مف خبلؿ الروابط المستندات( في شبكة المفاىيـ ،ويجب أف يكوف
المتصفح عمى وعي بما وراء مستندات الويب وخدمات االستعبلـ.
)(Berners-Lee, et al , 2001

لذلؾ فالعممية التعميمية تقوـ عمى االىتماـ بالمتعمـ .لذلؾ فأىمية تكنولوجيا نقؿ
المعمومات كوسيمة لمتعميـ واردة في كؿ تقارير األقساـ التربوية في الجامعات ،في نصوص
مثؿ:
"تعتبر طرؽ نقؿ تكنولوجيا المعمومات أكثر فاعمية عندما تطبؽ عمى اعتبار أنيا
جزء ال يتج أز مف عممية التعميـ والتعمـ ،كما أنيا ضرورية لممعمـ والمتعمـ .واستخداـ
تكنولوجيا نقؿ المعمومات في التعميـ المعتمد عمى تحقيؽ نتائج يشجع عمى أف تدور العممية
التعميمية حوؿ أنشطة المتعمـ ،كما يشجع عمى المشاركة في إعادة التفكير في طريقة تناوليـ
لممنيج واعادة تشكيمو)Edgerton &Rollins.2001( ".
ويعد الجيؿ الثالث لمويب منيجية تتعامؿ مع المعمومات والبيانات عبر
ُ
مساريف:األوؿ :يجعؿ أدوات جمع ،وتصنيؼ ،وفيرسة ،وتخزيف ،واسترجاع ،ومعالجة،
وعرض البيانات والمعمومات ،والبحث فييا ،تعمؿ بناء عمى ما تحممو ىذه المعمومات
والبيانات مف دالالت ومعاف ،وليس عمى أساس ما تحتويو مف أحرؼ ،وألفاظ ،وكممات ،ومف
ثـ بناء التنسيقات المشتركة لتبادؿ البيانات .والثاني :يجعؿ جميع أنواع ىذه األدوات مف
تطبيقات ،ومتصفحات ،وقواعد بيانات وبرمجيات إدارة التقويمات ،وجداوؿ المواعيد ،والجداوؿ
اإلحصائية وغيرىا مف البرمجيات مييأة ألف تنفتح ببل حواجز أماـ أدوات البحث عف
المعمومات والبيانات والتقاطيا وتجميعيا كمحركات البحث ،ومتصفحات اإلنترنت ،وأدوات نقؿ
المعمومات وعرضيا في مكاف واحد بما يجعؿ منيا جميعا نسيجا متكامبل مترابطا وليس كتبلً

مستقمة مغمقة عمى نفسيا ،وبذلؾ يتيح لمفرد البدء بقاعدة بيانات معينة ،ثـ االنتقاؿ مف
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خبلؿ مجموعة ال تنتيي مف قواعد البيانات التي ترتبط ببعضيا ليس باألسبلؾ ولكف بأنيا
جميعا تدور حوؿ نفس الموضوع أو نفس الشيء.و الجيؿ الثالث لمويب سيكوف األشير عمى
اإلطبلؽ .وىذا السيناريو سيكوف األقرب الزدياد شعبية أجيزة اإلنترنت النقالة واندماج نظـ
الترفيو والويب ودمج أجيزة الكمبيوتر لتصبح كمصدر لمموسيقى ،واألفبلـ ،ومصدر أساسي
وقرب اإلنترنت في وقتنا الحالي مف أعمالنا ،وكونو حاض ارً دائماً في
لمتواصؿ االجتماعي ّ
حياتنا :في العمؿ ،وفي المنزؿ ،وعمى الطريؽ ،وفي العشاء ،وأينما ذىبنا؛ والنقمة النوعية في
أجيزة اليواتؼ الذكي ة والمعتمدة عمى اإلنترنت سنعتبرىا كميا شعمة انطبلقة الويب ٖ ٓ.والذي
سيكوف األشير حسب ما أشارت الدراسات البحثية حوؿ مستقبؿ اإلنترنت.
أياً ما كانت مبلمح الويب ٓ ٖ.فالمتوقع أف تشيد المواقع اإللكترونية نقم ًة نوعي ًة

كبيرةً خبلؿ السنوات الخمس القادمة ،ستصب في النياية في مصمحة مستخدمي اإلنترنت
حوؿ العالـ وأممنا الوحيد حياؿ ذلؾ كمو ىو أف تكوف مواقعنا العربية مواكبة ليذه النقبلت مع

بدايتيا .ولقد عدد (الفار ، ٕٕٓٔ ،صٕ )ٖٙسمات الجيؿ الثالث لمويب فيو يحتوي عمى
ذكاء الويب الداللي وايضا يحتوي عمى شبكة محوسبة التي تقدـ البرامج عمى انيا خدمة
.باإلضافة الي احتوائو عمى تقنيات مفتوحة المصدر .ولقد ذكر النجار (ٖٕٔٓ) اف مميزات
الجيؿ الثالث لمويب تتمثؿ في -:
 التعامؿ بمنطقية مع البيانات ،ومحاولة محاكاة العقؿ البشري. تطوير عمميات البحث بحيث تبحث عف الكممات ودالالتيا. توظيؼ كؿ مف بيئتي عمؿ الويب ٖ ٓ.والويب ٖ ٓ.واالستفادة مف مميزات كممنيما. إمكانية الحديث المستمر وبشكؿ آلي. يؤكد النجار اف ىناؾ مجموعة مف اإلمكانات التربوية لمجيؿ الثالث لمويب وىي توفيرالدعـ واإلرشاد لممتعمميف عند قياميـ بعمميات البحث.و سرعة الحصوؿ عمى المعمومات
وتوفير قاعدة البيانات الموزعة إلمكانية توظيؼ البيانات والمعمومات في أكثر مف سياؽ
وايضا توفير المساحة التخزينية لمموقع وسيولة استخدامو لعدـ تكرار المعمومات و
توظيؼ إمكانات الويب ٔ ٓ.والويب ٕ ٓ.ودمج معيـ تكنولوجيا الذكاء الصناعي لتوفر
بيئة عم ؿ شاممة كما انيا تدعـ اىتمامات المتعمميف وتوفير ما يتناسب معيـ مف خبلؿ
عمؿ ممؼ شخصي الحتياجاتيـ واستدعائو عند الحاجة.
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 أي اف مف وجية نظر اؿ أف عبلقة الويب في التعميـ ىي اف الويب يسيؿ العمميةالتعميمية في االنترنت فيو يقتصر الجيد والوقت ويكوف فيو مرونة ،وبتطبيقاتو يكوف
لمطالب قدرة عمى الوصوؿ لممعمومة بسيولة ويراعي الفروؽ الفردية ويتمكف الطالب مف
البحث في جميع المجاالت بحيث يتوافؽ مع قدراتو والويب يثري المادة التعميمية بالخبرات
والتجارب مف حيث بناء المحتوى التعميمي مف المستخدميف والحذؼ واالضافة ،
وايضا طرؽ اال تصاؿ بيف المعمـ والطبلب وكذلؾ بيف الطبلب أنفسيـ في التعميـ المعزز
بصفحات الويب
 •االتصاؿ الغير مباشر  :وفيو يستطيع الطبلب االتصاؿ فيما بينيـ بشكؿ غير مباشر ومفدوف اشتراط حضورىـ في نفس الوقت  ،البريد اإللكتروني  :وفيو تكوف الرسالة والرد
كتابيا بالنصوص والبريد الصوتي  :وفيو تكوف الرسالة والرد صوتيا
 •االتصاؿ المباشر  :وعف طريقو يتـ التخاطب في المحظة نفسيا الدردشة الكتابية  :حيثيكتب الطالب أو المعمـ ما يريد قولو بموحة المفاتيح والشخص المقابؿ يرى ما يكتب في
المحظة

نفسيا

فيرد

عميو

بنفس

الطريقة

بعد

انتياء

األوؿ

مف

الكتابة

المؤتمرات الصوتية  :حيث يتـ التخاطب صوتيا في المحظة نفسيا ىاتفيا عف طريؽ
االنترنت المؤتمرات الصوتية المرئية  :حيث يتـ التخاطب عمى اليواء حيا بالصوت
والصورة.
وأشار "أولكف )" ( Olken, 2009, 9إلى أف أىمية الويب ٖ ٓ.تتمثؿ في :-
تحسيف عممية البحث و تحسيف تصنيؼ البيانات و تطوير المفردات كما انيا تحسف نشر
المعمومات المنتقاة وتكامميا مف خبلؿ المخططات وتساىـ ايضا في مزج البيانات وتجسيدىا
كما تحقؽ الويب  0.3التوليؼ اآللي لمويب ويحقؽ ايضا آلية اإلجابة عف األسئمة.
ويوفر الويب ٖ ٓ.مجموعة مف األدوات المستحدثة التي تساعد عمى االستفادة مف
إمكانياتو ،وتُوظؼ لخدمة العديد مف المياـ سواء كانت تربوية أو غير تربوية ،حيث تـ عقد
المؤتمر الدولي السابع لمويب الداللي الممتد في اليوناف عاـ ٖٕٓٓ ـ والذي تعرض ألدوات
الويب ٖ ٓ.المستحدثة ،ومف ىذه األدوات:-
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) (1أداة اسرتجاع وشرح الوثائل GoNTogle
ىي أداة تستخدـ السترجاع وشرح الوثائؽ ،والتي تـ بناؤىا في مقدمة أدوات الويب
 ، 0.3وتقدـ ىذه األداة الوصؼ اليدوي واآللي المعتمد عمى ميسرات الشرح ،مدعما في ذلؾ
المستندات في صياغات متنوعة مثؿ)( doc, pdf, txt, rtf, odt, sxw

) (2أداة املفضلة االجتناعية والوصف اهلهدسي البسيط SOBOLEO
ويقوـ المستخدموف بتصنيؼ المصادر تعاونيا ،واستخداميا لوصؼ مصادر الويب،
باإلضافة الستخداميا كقاعدة بيانات معرفية أثناء البحث ،وتتكوف ىذه األداة مف أربعة أجزاء
رئيسية *البحث :محرؾ البحث الذي يبحث مف خبلؿ وصؼ مصادر الويب مستخدما الوصؼ
كخمفية معرفية * .التصفح :واجية مستخدـ لبلستعراض مف خبلؿ التصنيؼ ،ومصادر
الوصؼ * .الوصؼ  :واجية الوصؼ إلضافة مفضبلت لمفيرس ،ويمكف استخداـ المفاىيـ مف
الوصؼ وعبلمات التصنيؼ لوصؼ مصادر الويب ،ويمكف سحب مفتاح الوصؼ إلى لوحة
تحكـ المفضمة بالمستعرض لتعمؿ كمفضمة*.التحرير :محرر الوقت التعاوني الحقيقي
لمتصنيؼ ،ويعني ذلؾ أنو يمكنؾ مشاىدة التغييرات التي يقوـ بيا اآلخروف في الوقت
الحقيقي ،ويكوف ذلؾ أكثر متعة في االستخداـ إذا وجدت شخصا آخر يقوـ بتحرير وتعديؿ
المحتوى في نفس الوقت ،ومف المبلحظ أنو يتـ تحرير التصنيؼ بشكؿ تعاوني مف قبؿ
الجميع ). ( Crespo, et al, 2011

) (3أداة نظام إدارة البيانات املرتبطة Callimachus
أداة نظاـ إدارة البيانات المرتبطة ىو إطار إلنشاء تطبيقات تعتمد عمى البيانات،
وذلؾ عمى أساس مبادئ البيانات المترابطة ،وتسمح ىذه األداة لمؤلفي الويب بإنشاء
تطبيقات الويب الداللية بسيولة وسرعة .كما تسمح بتخزيف بيانات إطار وصؼ المصدر
) ،RDF (Resource Description Frameworkويوفر نظاـ قالب لتصور إطار
وصؼ المصدر ،وبناء تطبيقات تعتمد عمى البيانات .وتتكوف أداة نظاـ إدارة البيانات
المرتبطة مف ثبلثة طبقات رئيسية ىي :طبقة المصادر :وتقوـ ىذه الطبقة بتخزيف المصادر
وكافة العناصر المرتبطة بتمؾ المصادر .طبقة المجاؿ  :وتتعامؿ ىذه الطبقة مع الوصؼ
المستخدـ لتكويف المعمومات الداللية لمصفحات المشتممة عمى المعمومات ،والمحتوى الخاص
بإطار وصؼ المصدر وطبقة التطبيؽ :تعتمد ىذه الطبقة عمى طبقة المجاؿ ،حيث يتـ بناء
- ٕٗٙ -

تصور مقترح قائم علي تطبيقات الويب  Web 3.0لتنمية المهارات المعرفية في الدراسة الجامعية..................

النظاـ المطموب مع تجمعات نظاـ إدارة البيانات المطموب والموجود بطبقة المجاؿ وتطبيقيا
عمى طبقة المصادر))Crespo, et al, 2011

)(4أداة خدمة الويب اآللي ألجيال البيانات الوصفية MetaGlance
حيث يمكف مف خبلؿ ىذه األداة جمع البيانات الوصفية مف معظـ أنواع الممفات مثؿ
ممفات  ، PDFوممفات  ،DOCوصفحات الويب ،وحزـ  ، SCORMوتقديـ ىذه البيانات في
كائف واحد قابؿ لمبحث الداللي .وفي حالة عدـ توافر البيانات أو عدـ اكتماليا تقوـ ىذه
األداة باستخداـ مجموعة مف الخوارزميات لتوليد البيانات مف النص الموجود بالممؼ .وتقوـ
أنواع البيانات الوصفية بجمع أشياء مثؿ :العناويف ،والكممات المفتاحية ،واحصاءات
النصوص ،وأكثر مف ذلؾ أنو يتـ إضافة أشياء جديدة والتحديث طواؿ الوقت.

)(5أداة قاموس الكلناتWordpress PoolParty Thesaurus
وتساعد أداة قاموس الكممات عمى جعؿ المدونات والمواقع أكثر قابمية لمفيـ ،حيث
يتـ تحسيف الموقع مف خبلؿ ربط الوظائؼ ذات المصطمحات الرئيسية والمصطمحات األساسية
مع

شروط

رئيسية

أخرى،

ويقوـ

البرنامج

المساعد

باستيراد

نظاـ

المعرفة

البسيطة ،أو لغة استعبلـ لمصادر الويب الداللي عبر الويب ،استنادا إلى المعمومات المخزنة
مسبقا ،ويتـ إضاءة المصطمح في المقالة تمقائيا ويكوف التعريؼ متضمنا بداخميا ويكوف
اإلضاءة بتأثير مرور الفأرة عمى المصطمح ،ويكوف قاموس المصطمحات مصد ار إضافيا
في المدونة ،ويمكنؾ التجوؿ لمعرفة المزيد عف الموضوع في الحاؿ ،ويعمؿ البرنامج المساعد
أيضا عمى التعامؿ بالعديد مف المغات وترجمة بعضيا لمغة المرغوبة ،وتستخدـ ىذه األداة
السترجاع تعريفات

المصطمحات تمقائيا

والتي يفتقر إلييا

القاموس

الذي تـ

استرجاعو .
ويتكوف الويب ٖ ٓ.مف مجموعة مف نظريات التصميـ ،ومجموعات عمؿ ،وعدد مف
وينظر إلى بعض عناصره عمى أنيا عناصر مستقبمية لـ تنفذ بعد ،والبعض اآلخر
التقنياتُ ،
ُيعبر عنو بمواصفات منيجية  .ويتضمف الويب الداللي الكود الموحد وروابط المصادر مثؿ
صفحات الويب و لغة التمييز الممتد تقوـ بعمؿ واصفات لمربط ذو المعني بيف عناصر أي

مصطمح Shipman, 2003

&  . (Marshallوالمكوف الثالث لمجيؿ الثالث لمويب ىو

اطار وصؼ المصدر فيو يوفر إطار وصؼ المصدر ،كما أنو وسيمة متجانسة وموحدة
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لوصؼ موارد اإلنترنت وطمب المعمومات منيا بدءا مف صفحات النصوص والرسومات إلى
ممفات الصوت ومقاطع الفيديو  .اما المكوف الرابع يتمثؿ في مخططات اطار وصؼ المرجع
ىو أشبو بمعجـ لوصؼ خصائص وصفوؼ مصادر إطار وصؼ المصدر  RDFومعانييا،
كما يوفر وصفاً مسبقاً لممصدر ،وىو النمط األساسي لنظاـ  RDFإلى جانب أنو يصؼ

طبقات وخصائص المصادر في نموذج  RDFاألساسي ،كما يوفر إطا ارً منطقياً بسيطاً

الستنتاج أنواع المصادر(  . (Aghaei, S., et al., 2012, 7والمكوف الخامس ىو لغة
مراجع وصؼ الويب وتيتـ ىذه التقنية بتحويؿ لمحتوى مف محتوى عادي يفيمو البشر فقط
إلى محتوى يفيمو كؿ مف البشر واآللة معا ،ومف ثـ تفيـ مواقع الويب ومحركات البحث
ودالالتو ،ثـ نأتي لممكوف السادس وىو المنطؽ والبرىاف

وىو نظاـ االستدالؿ اآللي ،المقدـ

في بداية مقدمة بنية تبويب البيانات ،لموصوؿ الستنتاجات جديدة ثـ يميو بروتوكوؿ سباركؿ
ولغة استعبلـ إطار وصؼ المصدر وىو المكوف التالي لمويب ٖ ٓ.و ىو عبارة عف بروتوكوؿ
ولغة استعبلـ لمصادر الويب الداللي ،ومصادر إطار وصؼ المصدر  ،RDFوتسمح ىذه
المغة لممستخدميف بكتابة استعبلمات عمومية غير مبيمة .كما تقوـ ىذه المغة باالستعبلـ
داخؿ قواعد البيانات ،واسترجاع البيانات المخزنة ومعالجتيا ،ويكوف البحث في نظاـ ثبلثي،
حيث يبحث في االرتباطات والتباينات والبحث االختياري .وتعبر ىذه المغة عف استعبلمات
الصياغة في الجداوؿ ،وتيدؼ إلى إنشاء واجية مستخدـ بسيطة تسمح لممستخدميف ببناء
استعبلمات في  ، RDFوالمكوف االخير ىو الثقة  ,ىي الطبقة النيائية لمعناويف التي يدعميا
الويب ٖ ، ٓ.ولـ يحقؽ ىذا المكوف تقدما بعيدا عف رؤية السماح لممستخدميف بوضع أسئمة
عف مصداقية بيانات الويب ،وذلؾ مف أجؿ تأكيد توفر جودتيا والثقة بيا.

املبخح الجاني  :املوارات املعرفية- :
وىي التي يغمب عمييا األداء العقمي ،وىذه الميارات يتطمب أداؤىا توظيؼ العقؿ والتفكير؛
أي إنيا تتطمب معالجة المعمومات والمفاىيـ والمبادئ والتنسيؽ بينيما ،وتوظيفيا في تفسير
المعمومات والتنبؤ بالنتائج وحؿ المشكبلت ،فعندما يواجو الفرد مشكمة فيبحث عف حموؿ ليا
إلى أف يتوص ؿ إلى عدد مف الحموؿ ،ثـ يخضع ىذه الحموؿ لمتجريب إلى أف يصؿ إلى الحؿ
المناسب لممشكمة فيو ىنا يمارس عددا مف الميارات المعرفية ،وفى ىذه الحالة يطمؽ عمى
ىذه الميارات ،ميارات حؿ المشكبلت وىي إحدى أنواع الميارات المعرفية،
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وتعرف املوارة املعرفية اجرائيا بانوا:
الجانب المعرفي لمميارة :يختص ىذا الجانب بالمعمومات والمعرفة البلزمة لمفرد ألجؿ
القياـ بالميارة ،فمف الطبيعي أف ال يستطيع الفرد القياـ بتصميـ المواقع اإللكترونية كميارة
إال في حالة إذا كاف لديو المعرفة الكاممة والكافية عف عمـ التصميـ ،وبالتحديد تصميـ
المواق ع اإللكترونية ،لذا مف الضروري العمؿ عمى ىذا الجانب وتنميتو لدى األفراد والعينات
في البحوث قبؿ أف يتـ التنفيذ العممي واألدائي لمميارة ،فيذا الجانب التحصيمي لمميارة ىو
بمثابة الخريطة التي تنظـ العمؿ األدائي وىو الجانب التالي.
اف الميارات المعرفية متعمقة بالع مميات والنتائج المعرفية او االشياء المرتبطة بالفرد
كما تعني تكيؼ المتعمـ لخصائص المعمومات والبيانات المتاحة ) Mercer 1983( .
ويمخص وينج ( )ٜٜٔٚمفيوـ الميارات المعرفية بمدي معرفة الفرد كيفية التعمـ
وىذا يشير الي مدي وعي الفرد باالستراتيجيات المتاحة التي تساعد عمي التعمـ.
وكما قاؿ بيكر  ٜٜٔٚاف لميارات المعرفية تستمزـ وعي باالستراتيجيات والمصادر البلزمة
ألداء ميمو عقمية والقدرة عمي استخداـ ميكانيزمات التنظيـ الذاتي مثؿ التخطيط والتقويـ
الفعاؿ وتنظيـ المخرجات وعبلج الصعوبات.
وىي مجموعة الميارات االدراكية والتحصيمية التي تتمكف منيا الطالبة الجامعية حتي
تتمكف مف اداء عممية التدريس بيسر وكفاءة .وتوجد ميارات حؿ المشكبلت وىي إحدى أنواع
الميارات المعرفية ،وتوجد ميارات معرفية أخرى مثؿ ميارات االستقصاء ،وميارات اتخاذ
القرار ،واالستماع والتحدث والقراءة والكتابةEster thukr & elt, )ٕٓٓٛ, p62( .
وىناؾ ميارات عقمية تشترؾ في التصنيؼ مع الميارات الحسحركية والنفسحركية ،مثؿ:
ميارات القراءة والكتابة؛ ألنيا تتطمب تنظيما دقيقا بيف عدد مف أعضاء الجسـ وحواسو
وعضبلتو ،وعقؿ اإلنساف وجيازه العصبي.
وترتبط الميارات المعرفية بالمعرفة بعممية التعمـ وخصائص المتعمميف والمعرفة
بإجراءات تصميـ وتخطيط وتنفيذ وتقويـ الدرس والنمو الميني لدى المعمـ كما انيا تشمؿ
المعرفة التخصصية بالمادة العممية مثؿ المفاىيـ والمبادئ
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وتبني ىذا البحث الميارات المعرفية التي تيدؼ لقياس ميارات التفكير النقدي وميارات
حؿ المشكبلت وىي:
 ميارات التفكير النقدي :القدرة عمى تقييـ النقاشات والبراىيف ،واجراء االستدالالت ،وتحديداألدلة واألسباب منطقياً.

 ميارات حؿ المشكبلت :تشمؿ ميارات مثؿ القدرة عمى تحميؿ وتصنيؼ البيانات وتسمسميا،بناء عمى معمومات معينة وعرض مستوى أعمى مف الميارات
والتوصؿ إلى التعميمات ً
القياسية.

الدراسات السابكة- :
 دراسة عايد عايض الرويمي و منصور الصعيدي (ٕ٘ٔٓ) بعنواف فاعمية برنامج تعميميقائـ عمي الويب الداللية في تدريس الرياضيات عمي تنمية المفاىيـ التبولوجية لدي
التبلميذ ذوي االعاقة العقمية بالمممكة العربية السعودية وتكونت عينة البحث مف ٗٔ
تمميذة بالصؼ الثاني االبتدائي مف ذوي االعاقة العقمية واستخدـ الباحثاف المنيج شبة
التجريبي وتوصمت نتائج الدراسة الي وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي
رتب درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي في اختبار المفاىيـ
التبولوجية في الرياضيات مما يظير فاعمية استخداـ الويب الداللية .
 دراسة السعدني (ٖٕٔٓ) بعنواف فاعمية برنامج تعميمي مقترح باستخداـ موقع ويبتعاوني ويكي في زيادة تحصؿ وتنمية االتجاىات االيجابية نحو المحتوي التعميمي لدي
المعمميف .ونتج عف البحث وجود فروؽ ذات داللة احصائية لدي المجموعة التجريبية
مف المعمميف بعد استخداـ تقنية الويب والويكي .
 دراسة غساف مراد ٕٓٔٓـ بعنواف االساليب الحديثة لمبحث عف المعمومات والويبالداللي وتناولت الدراسة الرصد االستراتيجي واستعراض الطرؽ الداللية لمبحث عف
المعمومات مف خبلؿ المغة واشكالية المعالجة االلية لمصطمحات المغة العربية والصعوبات
التي تعوؽ الوصوؿ لمم عمومات وخمصت الدراسة الي ضعؼ الجيود العربية في اتاحة
المحتوي الرقمي العربي واف ما يخدمو محركات بحث وادلو غير مكتممة .
 دراسة رجب عبد الحميد  ٕٓٓٚ-:ـ بعنواف تقنيات الويب الداللي لممكتبات الرقمية وقدأشار فييا الي ظيور تقنية جديد في محركات البحث ونظـ استرجاع المعمومات وتسمي
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بالويب الداللي ومف احد تطبيقاتيا اليامو بناء المكتبات الرقمية والتي تتضمف عدد امف
مف واجيات االستخداـ والواجيات التفاعمية بيف الحواسيب وتتيح تقنية الويب الداللي
عرض المعمومات والبيانات وحسابات المستفيديف مما يضمف حريو التحرؾ لممستخدـ
في مس احو معينو مف البيانات والتحكـ فييا وخمصت الدراسة الي اف ىذه التطبيقات
مازالت قيد البحث والتجريب ويمكف تنفيذىا في المستقبؿ.

التعكيب علي الدراسات السابكة
 توضح الدراسات السابقة العبلقة بيف تطبيقات الويب الداللي واعماؿ ادارة المعرفةباعتبار الويب  .3واحد مف التقنيات الميمة في بيئة المعرفة وانيا الزلت تحتاج الي
مزيد مف البحث واالكتشاؼ وخاصو فيما يتعمؽ بالمغة العربية
 واف الويب الداللي يعتمد بشكؿ كبير عمي خريطة تبويب المعارؼ والمفاىيـ واف ىناؾعبلقة وثيقة بيف الويب الداللي وادارة المعرفة.
اجراءات البخح - :
أً  -مهوج البخح :تـ استخداـ الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي
ب – أدوات ومواد البخح - :
ٔ -استبياف لقياس مدي امكانية استخداـ تطبيقات الويب ٖ ٓ.في تنمية الميارات المعرفية
لدي طالبات كمية التربية بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمف مف وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس .
ٕ -تصور مقترح عبارة عف موقع الكتروني قائـ عمي استخداـ أدوات الويب ٖ. ٓ.
ٖ -استبياف لقياس مدي رضا طالبات كمية التربية جامعة االميرة نورة حوؿ استخداـ
تطبيقات الويب ٖ ٓ.في مقرر تقنيات التعميـ
ج  -اخلطوات االجرائية للبخح - :
 -تصميـ أدوات البحث وتطبيقيا لذا

تـ بناء استبياف لقياس مدي امكانية استخداـ

تطبيقات الويب ٖ ٓ.لدي طالبات كمية التربية بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمف مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وتـ تحديد المصادر التي يعتمد عمييا الباحث في بناء
ىذه االستبانة مف خبلؿ الدوريات والمجبلت التربوية ذات الصمة بمشكمة البحث ومقابمة
ذوي االختصاص لبلستفادة مف خبراتيـ .
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 صدؽ االستبانة  -:تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بعد التطبيؽ وتمثمت في صدؽاالتساؽ الداخمي.
جذٚي ( )1دغبة ِؼبِالد االسرجبغ ث ٓ١دسجخ اٌؼجبسح ٚاٌذسجخ اٌىٍ١خ ٌالعزجبٔخ
ِؼبًِ االسرجبغ
374
3.65
3.63
3.74
3.62
3.73
3.64
3.62
3.67
3.73
3.62
3.63
3.61
3.62
3.73
3.63
3.66
3.66
3.62
3.63
3.62
3.73
3.63
3.62
374
3.65
3.63
3.74
3.64
3.62

سلُ اٌؼجبسح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
21
22
23
24
25
26
27
28
29
33

 تراوحت قيـ المعامبلت االرتباط مف (ٓ )ٓ.ٙالي (ٗ )ٓ.ٚوجميع قيـ معامبلت االرتباطموجبة ومرتفعة وذات داللة احصائية عند مستوي (٘ٓ )ٓ.وتشير الي االتساؽ الداخمي
لبلستبانة .
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 -ثبات االستبانة- :

 تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ معامؿ الفا كرونباخ وكانت النتائجٕ ٓ.ٜوىيقيمة مرتفعة تشير الي اف االستبانة عالية الثبات
 وضع التصور المقترح حوؿ استخداـ تطبيقات الويب ٓ ٖ.في التعميـ الجامعي حيث تـتكميؼ الطالبات بمتابعة دراسة مقرر تقنيات التعميـ عف طريؽ موقع الكتروني قائـ
عمي استخداـ أدوات الويب ٖ ٓ.في محاولة لربط المادة العممية بأدوات الجيؿ الثالث
لمويب .
د١ث رُ رصّ ُ١اٌّٛلغ اٌىزش ٚ ٟٔٚرجٕذ اٌجبدثخ إٌّٛرج اٌؼبَ ٌٍزصّ ُ١اٌزؼٍّٟ١

ٚ،ساثػ ٘زا اٌّٛلغ (https://edtechniques131.wordpress.com/home/

ٚرُ

رصّ ّٗ١ػٍ ٟاٌّشادً االر١خ -:
*ِشدٍخ اإلػذاد ٚاٌزذٍٚ: ً١رشزًّ ػٍ ٝاٌخطٛاد ا٢ر١خ:
 رذذ٠ذ اٌّبدح اٌزؼٍ١ّ١خ ِ ٟ٘ٚمشس رمٕ١بد اٌزؼٍ131 ُ١ رذذ٠ذ اٌٙذف اٌؼبَ ٌّٛلغ اٌ٠ٛى ٛ٘ٚ ،ٟػشض ثؼط رطج١مبد اٌ٠ٛت  3.3اٌذالٌ١خٚاعزخذاِٙب ِٓ لجً اٌطبٌجبد
 رذٍ ً١خصبئص اٌّزؼٍّبد ٚ:رعّٓ رٌه رذذ٠ذ ِغز ٜٛاٌطبٌجبد ِٙٚب ا سر ٓٙاٌذبعٛث١خد١ث ارعخ جٛدح اعزخذاٌٍِ ٓٙذبعت.
*ِشدٍخ اٌزصّٚ: ُ١رشزًّ ػٍ ٝاٌخطٛاد ا٢ر١خ
 رذذ٠ذ األ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ :لبِذ اٌجبدثخ ثص١بغخ األ٘ذاف اٌغٍٛو١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ٌٍّمشس ثصٛسحٚاظذخ ٚاٌّجٕ١خ ف ٟخطخ اٌّمشس ػٍ ٟاٌّٛلغ .
 رذٍ ً١اٌّذزٚ ٜٛرٕظ: ّٗ١لبِذ اٌجبدثخ ثزذٍِ ً١ذز ٜٛاٌّمشس ظٛء اٌزٛص١ف اٌّؼزّذ.ٚٚلذ رُ رمغ ُ١اٌّذز ٜٛإٌ ٝأسثؼخ فصٛي ٚ ،لذ ُسٚػ ٟاٌززبثغ إٌّطم ٟف ٟرمذُ٠
اٌّٛظٛػبد ٚرغٍغً اٌّؼٍِٛبد ثذ١ث رغ١ش ِٓ اٌغ ًٙإٌ ٝاٌصؼت .
 رذذ٠ذ غش٠مخ اٌزؼٍُ :رُ اعزخذاَ غش٠مخ اٌزؼٍُ االٌىزش ٟٔٚاٌزشبسوٚ ٟاٌزؼٍُ اٌزارٚ ،ٟالزصشدٚس اٌّذسط ػٍ ٝاٌّزبثؼخ ٚغشح اٌّٛاظ١غ ٚاٌمعب٠ب ٌٍٕمبػ ٚاٌزمّ٠ٚ. ُ٠ٛثً دٚس
اٌّزؼٍُ اٌذٚس األوجش ف ٟاٌجذث ٚاٌزمص ٟإلثشاء اٌّٛلغ.
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ِشدٍخ اٌزمٚ -: ُ٠ٛاشزٍّذ ػٍ ٟرذذ٠ذ أدٚاد اٌزمٚ ُ٠ٛرّثٍذ ف ٟاعزجبٔخ ٌزمِ ُ١١ذٞ
سظب اٌطبٌجبد ػٓ اعزخذاَ اٌّٛلغ ٚأدٚاد اٌ٠ٛت ( 3.3شىً ٚ )1شىً (. )2
 ثـ تـ تطبيؽ استبانة لقياس مدي رضا الطالبات عف استخداـ تطبيقات الويب ٖ ٓ.فيتعميـ المقررات الجامعية.
 بعد االطبلع عمى أدبيات تكنولوجيا التعميـ وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والدراساتالسابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة .و لتحقيؽ أىداؼ البحث أعدت الباحثة استبانة
مغمقة مكونة مف (ٕٓ) عبارة ،وقد استخدمت الباحثة المقياس الثبلثي (أوافؽ  -غير
متأكد  -ال أوافؽ )  ،وتعطى ىذه الخيارات جميعيا الدرجات (ٖ ) ٔ-ٕ-عمى الترتيب .

 صدم االداة:بعد تصميـ األداة استطمعت الباحثة آراء عدد مف الطالبات بكمية التربية حوؿ مدى
تحقيؽ األداة ألىدافيا وأنيا تقيس ما وضعت مف أجمو  .قامت الباحثة بعرض الصورة
المبدئية لبلستبانة عمى المحكميف والمتخصصيف في تكنولوجيا التعميـ  ،وذلؾ بيدؼ
فحص عناصر االستبانة ومراجعتيا وتحديد سبلمة الصياغة المغوية ووضوح العبارات
مف حيث المعنى المضمف في كؿ عبارة  ،والحكـ عمى مدى مبلئمة العبارات  ،وحذؼ
الفقرات أو إضافة بعضيا  ،واجراء التعديبلت المقترحة .
 صدؽ االتساؽ الداخمي  :لمتأكد مف الصػدؽ الػداخمي لػؤلداة تػـ اسػتخداـ معامػؿ االرتبػاطلقياس صدؽ االتساؽ الػداخمي لعبػارات محػاور االسػتبانة ومعرفػة مػدى ارتباطيػا بالدرجػة
الكميػػة لكػػؿ محػػور  ،وقػػد اتضػػح اف جميػػع عبػػارات االسػػتبانة دالػػة عنػػد مسػػتوى (ٔٓٓ.
و(٘ٓ )ٓ.ممػػا دؿ عمػػى صػػدؽ العبػػارات  .والجػػدوؿ ( ٔ) يوضػػح ارتبػػاط عبػػارات محػػاور
الدراسة بالدرجة الكمية لكؿ محور .

- ٕ٘ٗ -
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سلُ اٌؼجبسح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23

ِؼبًِ االسرجبغ
3.53
3.38
3.44
3.43
3.43
3.39
3.29
3.33
3.42
3.41
3.58
3.44
3.48
3.53
3.44
3.52
3.51
3.46
3.52
3.44

 -ثبات األداة:

لقيػػاس ثبػػات األداة ،تػػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػػرو نبػػاخ الفػػا  ،وذلػػػؾ بعػػد أف أعيػػد تطبيػػػؽ

االسػػتبانة عمػػى ( ٘ٔ) طالبػػة مػػف خػػارج عينػػة الدراسػػة وذلػػؾ بفػػارؽ أسػػبوعيف بػػيف التطبيػػؽ
االوؿ والتطبيػػؽ الثػػاني  ،وقػػد بمػػا معامػػؿ الفػػا ( ٖ ) ٓ.ٛوىػػى قيمػػة عاليػػة تػػدؿ عمػػى ثبػػات
األداة .

 -حتليل الهتائج وتفسريها- :

 اوال تحميؿ استبياف لقياس مدي امكانية استخداـ تطبيقات الويب ٖٓ.في تنمية المياراتالمعرفية لدي طالبات كمية التربية بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمف مف وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس وتكونت االستبانة مف

مف ٖٓ عبارة وتـ تطبيقيا عميٓٙ

اعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية – جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمف و قامت
الباحثة باستخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لعبارات االستبانة والتي تقيس
مدي امكانية استخداـ تطبيقات الويب ٓ ٖ.في التعميـ الجامعي وكانت النتائج كالتالي-:
- ٕ٘٘ -
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سلُ
اٌؼجبسح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
21

اٌؼجبسح
رزٛفش ٌذِ ٞؼٍِٛبد دٛي اٌج ً١اٌثبٌث ٌٍ٠ٛت
أربثغ اٌزمٕ١بد اٌذذ٠ثخ ف ٟاعزخذاَ اٌ٠ٛت
ثبعزّشاس
اعزخذِذ رطج١مبد اٌ٠ٛت ٚ 1اٌ٠ٛت  2فٟ
اٌزؼٍ ُ١اٌجبِؼٟ
ارؼشف ػٍ ٟخذِبد ٚرطج١مبد اٌ٠ٛت 3.3
اعزخذاَ اٌ٠ٛت ٚ 3.33رطج١مبرٗ ٠غبُ٘ فٟ
رذغِ ٓ١غز ٞٛاٌزؼٍُ١
رذمك رطج١مبد اٌ٠ٛت ٚ 3.3ظٛح اٌّمشساد
االٌىزش١ٔٚخ
اعزخذاَ اٌ٠ٛت ٠ 3.33ذػُ اٌزٛاصً فّ١ب ثٓ١
اٌطالة ٚاػعبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ف ٟاٌجبِؼبد
اٌغؼٛد٠خ
رفزخ رطج١مبد اٌ٠ٛت  3.3أفبلب غ١ش ِذذٚدح
أِبَ اٌّزؼٍّٓ١
رز١خ رطج١مبد اٌج ً١اٌثبٌث ٌٍ٠ٛت غش٠ك أعًٙ
إلٔزبج اٌّؼشفخ ٌذ ٞاٌّزؼٍّٓ١
 ّٟٕ٠اٌ٠ٛت  3.3اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ
ٚاالدساو١خ ٌٍّزؼٍُ
اعزخذاَ اٌ٠ٛت  3.33ع ّٟٕ١رذص ً١اٌّزؼٍُ
٠ذمك اٌج ً١اٌثبٌث ٌٍ٠ٛت ص١بغخ عٍّ١خ
ٌٍّذز ٞٛاٌؼٍّٟ
٠شثػ اٌج ً١اٌثبٌث ٌٍ٠ٛت االٔشطخ اٌزىٌٕٛٛج١خ
ثبأل٘ذاف اٌغٍٛو١خ
 ّٟٕ٠اٌ٠ٛت  3.3اٌزفى١ش إٌمذٞ
٠غبػذ اٌ٠ٛت  3.3ف ٟرذذ٠ذ االعجبة ٚاٌؼًٍ
ٚرم ُ١١إٌمبشبد ٚاٌجشا٘ٓ١
 ّٟٕ٠اٌ٠ٛت ِٙ 3.33بساد دً اٌّشىالد
ّ٠ىٓ ِٓ خالي اٌ٠ٛت 3.3اعزمصبء
اٌّؼٍِٛبد دٛي رمٕ١بد اٌزؼٍٚ ُ١اٌزىٌٕٛٛج١ب
اٌذذ٠ثخ .
اْ خذِبد اٌ٠ٛت 3.3رغبػذ ػٍ ٟرط٠ٛش
ِٙبساد االرصبي
اْ خذِبد اٌ٠ٛت ٚ 3.3رطج١مبرٗ رز١خ ٌٍطبٌجخ اٌّؼٍّخ
اٌزفى١ش االثذاػٟ
٠مذَ اٌ٠ٛت  3.3رغز٠خ ساجؼخ فٛس٠خ ثٓ١
اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ
اعزخذاَ اٌ٠ٛت ٠ 3.3طٛس اٌّٙبساد
اٌزىٌٕٛٛج١خ ٌذ ٞاٌّزؼٍُ
- ٕ٘ٙ -

اٌّزٛعػ االٔذشاف
اٌذغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
3.43
4.79
3.53
4.72
4.71

3.55

4.76
4.68

3.43
3.63

4.68

3.61

4.64

3.64

4.6

3.61

4.59

3.72

4.59

3.72

4.58
4.71

3.68
3.56

4.77

3.93

4.55
4.57

3.65
3.67

4.54
4.52

3.71
3.73

4.49

3.67

4.44

3.81

4.43

3.93

4.32

3.91
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٠غ ًٙاٌ٠ٛت 3.3غشح االعئٍخ ٚاجبثزٙب
ّ٠ىٓ رطج١مبد اٌ٠ٛت 3.3رصٕ١ف اٌج١بٔبد
٠غبػذ اٌ٠ٛت  3.3ف ٟرغٍغً اٌج١بٔبد
ٚرذٍٍٙ١ب
٠ز١خ اٌ٠ٛت ٌٍّ 3.3زؼٍُ اٌجذث ِٚشبسوخ
اٌّصبدس اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّخزٍفخ
٠ز١خ اٌج ً١اٌثبٌث ٌٍ٠ٛت ٔظبَ ِذبوٟ
ٌٍّٙبساد اٌزمٕ١خ
٠ز١خ اٌ٠ٛت  3.3أشبء ِغزٛدػبد سلّ١خ
ِٕظّخ رشثػ اٌّؼبسف اٌّخضٔخ ثشٚاثػ ِجٕ١خ
ػٍ ٟف ُٙاٌؼاللبد
٠شجغ اٌ٠ٛت  3.3اٌّزؼٍّ ٓ١ػٍ ٟاظبفخ لّ١خ
ٌٍزطج١مبد اٌّغزخذِخ ف ٟاٌزؼٍُ
٠ؼزجش اٌ٠ٛت ِ 3.3خضْ ٌٍّؼٍِٛبد إٌّظّخ
اٌّزٕبعمخ
٠غبػذ اٌ٠ٛت  3.3ف ٟرذم١ك اٌزىبًِ ٚثٕبء
ِجزّؼبد رغؼٌٍ ٟزؼٍُ اٌزىٌٕٛٛجٟ

4.57
4.58
4.59

3.46
3.68
3.73

4.44

3.88

4.33

3.87

4.52

3.75

4.49

3.76

4.57

3.67

4.52

3.75

جدوؿ (ٕ ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث في االستبياف

أشارت نتائج الجدوؿ (ٕ ) أف المتوسط الحسابي العاـ الستجابات عينة البحث يساوي
 ٗ.٘ٚوىو مؤشر عمي اف ىناؾ موافقة بشدة عمي استخداـ الويب ٓ ٖ.في التعميـ باعتباره
طريقة حديثة في تطوير التعميـ مف خبلؿ المستحدثات التكنولوجية وقيمة االنحراؼ المعياري
لممتوسط الحسابي العاـ يساوي  ٓ.ٗٙوىو قيمة صغيرة ومؤشر عمي التجانس الكبير بيف
استجابات عينة البحث .
 وبالرجوع لمجدوؿ نجد اف الموافقة عمي معظـ العبارات في االستبانة يؤكد امكانيةاستخداـ الويبٖ . ٓ.فأكدت استجابات أعضاء ىيئة التدريس بمتابعة التقنيات الحديثة حيث
انيا الوسيمة ا الكيدة في التعمـ في ىذا العصر ولذلؾ كانت استجاباتيـ بمتوسط حسابي
ٔ ٗ.ٚواالنحراؼ المعياري ٓ٘ ٓ.كما أكدت استجابات العضوات في االجابة عف العبارة
الثالثة والرابعة بشأف التعرؼ عمي الويب ٓ ٖ.بنيـ درسوا مف فبؿ الويب ٓ ٕ.وكانت الدراسة
ممتعو ومتطورة ولذلؾ كانت استجاباتيـ بالموفقة عمي التعرؼ عمي الويب ٖ ٓ.ومحاولة
الكشؼ عف الخدمات التي يقدميا .كما اف العبارات مف ٓٔ ٕٗ-فيي رصد لمدي امكانية
الويب ٖ ٓ.في تنمية الميارات المعرفية لمطالبة وكانت استجابات العضوات فييا بالموافقة
والمتوسط الحسابي لمعبارات تراوح ما بيف ٗٗ ٗ.ٜ٘- ٗ.وبانحراؼ معياري يتراوح ما بيف
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ٕ ٓ.ٛٔ-ٓ.ٚوىي نسبو مرتفعة تدؿ عمي موافقة اعضاء ىيئة التدريس عمي امكانية تنمية
الميارات المعرفية مف خبلؿ الويب ٖ ٓ.وتطبيقاتو .كما اف العبارات مف ٕ٘ ٖٓ-والتي تشير
الي مميزات الويب ٖ ٓ.ايضا مؤشراتيا مرتفعة دليؿ عمي ارتفاع استجابات أعضاء ىيئة
التدريس بالموافقة عمي أىمية استخداـ الويب ٖ ٓ.في عممية التعمـ وكانت المتوسطات
الحسابية لمعبارات تتراوح ما بيف ٕٖ ٗ.٘ٚ-ٗ.وبانحراؼ معياري يتراوح ما بيف -ٓ.ٗٙ
ٔ ٓ.ٜوىذه تعتبر مؤشرات مرتفعة .وىذه العبارات التي اختتـ بيا االستبياف كانت محاولة
لمتعرؼ عمي استجابات العينة لتطبيقات الويب ٖ ٓ.وخدماتو وايضا ارتفعت استجابات العينة
وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بيف  ٗ.ٜٗ-ٗ.ٜ٘وبانحرافات معيارية مرتفعة تتراوح ما
بيف ٓ.ٚٙ-ٓ.ٙٚ
وترجع الباحثة النتائج السابقة الي ما يمي  -:طبيعة تقنية الويب بشكؿ عاـ وما
عرفوه عف الجيؿ الثالث لمويب وما تتميز بو مف تشويؽ ومتعة ورسومات ودمج ممفات
وترتيب وتنظيـ المادة العممية التي تسيـ في عممية التعمـ  .وأيضا اشتممت القناة التعريفية
عمي مميزات استخداـ الويب والتعرؼ عمي خدماتو مما سيؿ عمي الطالبات التعرؼ عمي
الويب ٓ ٖ.وىؿ يتفؽ استخدامو في التعميـ بالجامعة مع احتياجاتيف التعميمية  .واتفقت
النتائج مع الدراسات السابقة .
 التصور المقترح -:واعتمد ىذا الموقع عمي استخداـ ادوات واليات الويب ٖ) ٓ.أداةخدمة الويب اآللي ألجياؿ البيانات الوصفية حيث يمكف مف خبلؿ ىذه األداة جمع البيانات
الوصفية مف معظـ أنواع الممفات مثؿ ممفات  ، PDFوممفات  ،DOCوصفحات الويب ،وحزـ
 ،SCORMوتقديـ ىذه البيانات في كائف واحد قابؿ لمبحث الداللي

كما وجدت اداة

المفضمة االجتماعية متمثمة في محركات بحث لمتصفح والبحث واداة خدمة الويب مف خبلؿ
المحاضرات االلكترونية الموجودة عمي الموقع (

شكؿ ٕ )ٗ،ٖ،واداة نظاـ ارتباط ادارة

البيانات المرتبطة( شكؿ ٘) وتتمثؿ في بعض الفيديوىات التي ترتبط بمحتوي المقرر تفيد
الطالبات في التصفح و ايضا سجؿ بالمراجع والمصادر التي يمكف الرجوع الييا شكؿ (. )ٙ
كما وجدت أداة قاموس الكممات (شكؿ  )ٛ،ٚالتي تساعد في جعؿ الموقع أكثر قابمية لمفيـ،
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حيث يتـ تحسيف الموقع مف خبلؿ ربط الوظائؼ ذات المصطمحات الرئيسية والمصطمحات
األساسية لمتكنولوجيا.

شكؿ (ٔ) يوضح صفحة الموقع

شكؿ (ٕ) يوضح صورة لمحتويات الموقع (اداة خدمة الويب مف خبلؿ المحاضرات
االلكترونية )
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شكؿ (ٖ)

شكل ()4

شكل ( )5اداة نظام ارتباط ادارة البيانات المرتبطة
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شكل ()6

شكل ( )7أداة قاموس الكممات

شكل ()8
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ومف خبلؿ ىذا الموقع قامت الطالبات بتتبع كؿ محتواه عند دراسة مقرر تقنيات
التعميـ ٖٔٔ ويمكف أف تعزى ىذه النتيجة إلى أف تقنية استخداـ الموقع االلكتروني
استخداـ أدوات تطبيقات الجيؿ الثالث لمويب داخؿ الموقع التي تتيح لممستخدـ المشاركة في
االطبلع عمي المحتوى واثراءه باإلضافة إلى المناقشة وطرح األسئمة واإلجابة عنيا والتعميؽ
عمى المواضيع المطروحة لمنقاش ،وتبادؿ اآلراء كما أف ىذه الموقع أدى إلى التنويع في
أساليب عرض المحتوى التعميمي والتنويع باألنشطة التعميمية ،حيث اشتمؿ عمى ممفات
معالج النصوص والبوربوينت والفيديو والصور واأللواف .كما اف دراسة تطبيقات الويب ٖٓ.
يمكف اف توفر بيئة تعميمية تتصؼ بالحرية وعدـ االقتصار عمى غرفة الصؼ أو التقيد
بالساعات الدراسية .

تحميؿ مقياس مدي رضا الطالبات عف استخداـ تطبيقات الويب ٖ ٓ.في تعميـ المقررات
الجامعية والتي تـ ارفاقيا عمي صفحة الموقع االلكتروني لئلجابة عنيا مف قبؿ الطالبات
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 اٌؼجبسادِذِ ٜؼشفخ ٚوفبءح اٌطبٌت ف ٟاعزخذاَ شجىخ اٌّؼٍِٛبد
إسعبي ٚاعزمجبي اٌجش٠ذ اإلٌىزش.E-mailٟٔٚ
اثذث ػٓ اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي اٌ٠ٛت.web
اعزخذاَ ٚ Google APPsرطج١مبد اٌ٠ٛت ف ٟرشجّخ اٌّفشداد
ٚاٌّصطٍذبد
الزٕغ ثبعزخذاَ خذِبد اٌ٠ٛت ٚرطج١مبرٗ اٌّخزٍفخ ف ٟدساعخ ِمشساد
اٌجبِؼخ ثذال ِٓ اٌطش٠مخ اٌزمٍ١ذ٠خ
اعزخذاَ اداح اعزشجبع ٚششح اٌٛثبئك ػٍ ٟاٌّٛلغ وبٔذ ٚاظذخ
ِٚف١ذح
رُ رٛف١ش ِؼٍِٛبد وبف١خ ٌذساعخ اٌّبدح اٌؼٍّ١خ ثبعزخذاَ اٌزطج١مبد .
رٛجذ ِغبػذح فٕ١خ ِالئّخ رغ ًٙاعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ
اٌّبدح اٌؼٍّ١خ.
أسغت ف ٟأخز ِٛاد ػٍّ١خ رؼشض إٌىزش١ٔٚب ثٕفظ األعٍٛة اٌّغزخذَ
دغت رطج١مبد اٌ٠ٛت 3.3
اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرُ اٌذصٛي ػٍٙ١ب ف ٟاٌّبدح اٌؼٍّ١خ رفٛق اٌّؼٍِٛبد
اٌزّ٠ ٟىٓ اٌذصٛي ػٍٙ١ب ثطشق اٌزؼٍ ُ١اٌزمٍ١ذ٠خ.
اعزخذِذ اداح اٌّفعٍخ االجزّبػ١خ ٚاٌٛصف ِٓ خالي اٌّصبدس
ِٚذشوبد اٌجذث ػٍ ٟاٌّٛلغ
أشؼش ثبسر١بح ثأجشاء اداح خذِخ اٌ٠ٛت االٌ ٟػٍ ٟاٌّٛلغ ثغِٓ ٌٗٛٙ
خالي جّغ اٌج١بٔبد
ٕ٘بن رٕغ١ك ِغزّش ثٚ ٟٕ١ث ٓ١أعزبر اٌّمشس دٛي إٌمبغ اٌّطشٚدخ
إٌىزش١ٔٚب.
عبػذٔ ٟاٌّٛلغ ف ٟف ُٙاٌّبدح اٌؼٍّ١خ ِٓ خالي ٚجٛد اداح لبِٛط
اٌىٍّبد ٚاٌّصطٍذبد اٌزىٌٕٛٛج١خ
اْ اعزخذاَ اٌّٛلغ وأدذ رطج١مبد اٌ٠ٛت  3.3غٛس ِٙبسار ٟفٟ
اعزخذاَ رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد.
اْ ػشض ٘زٖ اٌّبدح اٌؼٍّ١خ اٌىزش١ٔٚبً ٚثبعزخذاَ رطج١مبد دذ٠ثخ
صٚدٔ ٟثزذس٠ت ِٙٚبساد ِؼشف١خ .
 إْ اعزخذاَ رطج١مبد اٌ٠ٛت  3.3ف٘ ٟزٖ اٌّبدح ٛ٠فش فشصب ً رؼٍ١ّ١خػبدٌخ ِٚزغب٠ٚخ ألفشاد اٌّجزّغ.
 إْ اعزخذاَ رطج١مبد اٌ٠ٛت  3.3ف٘ ٟزٖ اٌّبدح غٛس ِٙبساداٌزفى١ش اٌزارٌٍ ٟطبٌت.
 ٕ٘بن صؼٛثخ ِزىشسح رٛاجٗ اٌطبٌت ػٕذ اٌذخٛي ٌّٛلغ اٌّبدحاٌىزش١ٔٚب ً ِٓ داخً اٌجبِؼخ.
 ٕ٘بن صؼٛثخ ِزىشسح ف ٟعشػخ االرصبي ثبٌشجىـخ اٌىزش١ٔٚب ً خـبسجاٌجبِؼخ
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اٌٛعػ
اٌذغبثٟ
2.15
2.83
2.33

اإلٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
3.438
3.863
3.652

2.29

3.699

3.24

3.617

3.2

1.187

4.21

3.883

2.66

1.128

3.5

1.431

3.16

1.326

2.31

1.222

3.14

1.254

3.4

1.139

3.56

1.258

3.33

1.133

3.53

3.896

2.96

1.293

3.26

1.176

2.93
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3.26
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تكونت االستبانة مف ٕٓ عبارة تقيس مدي استفادة الطالبات مف الموقع االلكتروني
الذي تـ انشاء معتمدا عمي استخداـ ادوات و تطبيقات الويب ٖ. ٓ.
وتضمنت االستبانة البحثية العبارات مف ٔ ٘-لقياس مدى معرفة وكفاءة الطالب فياستخداـ شبكة المعمومات والويب  ،حيث احتوى ىذا المحور عمى ثبلث متغيرات اساسية
حوؿ ميارات الطالب في ارساؿ واستقباؿ البريد االلكتروني والبحث عف المعمومات خبلؿ
الويب()webواستخداـ موقع الكتروني .وكما نبلحظ مف الجدوؿ رقـ (ٕ) فقد بما المتوسط
العاـ إلجابات افراد العينة حوؿ معرفة وكفاءة الطالب في استخداـ شبكة المعمومات
(٘ٔ)ٕ.اما االنحراؼ المعياري فقد بما ()ٓ.ٗٓٛوىذا يدؿ عمى عدـ وجود تشتت كبير في
استجابات افراد العينة حوؿ ىذا المتغير ،لذا يستنتج اف لدى الطالب معرفة وكفاءة مبلئمة
الستخداـ شبكة المعمومات .آف معرفة وكفاءة الطبلب في ارساؿ واستقباؿ البريد
االلكتروني()E-mailكانت االعمى لدى الطمبة حيث بما المتوسط الحسابي (ٖ)ٕ.ٛتمييا
المعرف ة والكفاءة في استخداـ شبكة المعمومات في البحث عف معمومات معينة ،آما معرفة
وكفاءة الطبلب في استخداـ الموقع الكتروني في ترجمة الكممات فقد كانت متدنية حيث بما
المتوسط ليا ()ٕ.ٕٜوىذا يعطي مؤش ارً عمى قابمية الطالبات الستخداـ تطبيقات وادوات
الكترونية حديثة .

ويتبيف مف تحميؿ االستبانة اف العبارات مف  ٔٛ -ٙالتعرؼ عمي مدي رضا الطالبة
عف التأىيؿ والمعرفة التي حصؿ عمييا نتيجة دراستو لممادة العممية الكترونيا وباستخداـ
ادوات الويب ٖ ٓ.في الموقع االلكتروني ً  ،فيشير الجدوؿ رقـ (ٕ)باف المتوسط العاـ
إلجابات افراد العينة ا لبحثية حوؿ مستوى الرضا والقناعة عف التأىيؿ والمعرفة التي حصؿ
عمييا مف خبلؿ الموقع التعميمي فقد بما (ٕٗ،)ٖ.اما االنحراؼ المعياري فقد بما ()ٓ.ٙٔٚ
وىو انحراؼ منخفض ويدؿ عمى عدـ وجود تشتت كبير في استجابات افراد عينة البحث حوؿ
ىذا المتغير .ويبلحظ مف التحميؿ الف رعي لئلجابات اف المحاور التالية حظيت بقبوؿ اكبر مف
حيث رضا الطالب وقناعتو عف التأىيؿ والمعرفة التي حصؿ عمييا تـ توفير معمومات كافية
لدراسة المادة العممية باستخداـ بعض التطبيقات حيث بما المتوسط (ٕٔ ،) ٗ.اف عرض
ىذه المادة العممية الكترونياً وباستخداـ تطبيقات حديثة زودني بتدريب وميارات معينةمث اداة
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استرجاع وشرح الوثائؽ والمتمثمة في المحاضرات عمي الموقع بما المتوسط(٘،)ٖ.ونستنتج
أف الطمبة كاف لدييـ رضا عف المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا.
وايضا وضح الجدوؿ رقـ (ٕ) أيضاً اف ىناؾ قناعة بيف الطالبات البلتي درسف المادة

العممية الكترونياً يحقؽ مزايا إضافية مقارنة باألسموب التقميدي حيث بما المتوسط العاـ

لئلجابات(ٕ٘ )ٖ.واالنحراؼ المعياري(ٗٗ )ٓ.ٙمف خبلؿ تحميؿ االجابات لمطالبات عينة
البحث حوؿ النقاط التي تضمنتيا المحاور الفرعية،
تبيف اف المحاور التالية لقيت قبوالً كبي ارً مف الطمبة :مثؿ (ساعدني الموقع في فيـ

المادة العممية مف خبلؿ وجود اداة قاموس الكممات والمصطمحات التكنولوجية ) بما المتوسط
العاـ لئلجابات( .)ٖ.٘ٙو ( إف عرض المادة العممية الكترونياً زودني بتدريب وميارات معينة
بما المتوسط العاـ لئلجابات(ٖ٘.)ٖ.وايضا العبارة ( اف استخداـ ىذه التكنولوجيا قد طورت

المادة العممية الكترونياً فقد بما المتوسط العاـ لئلجابات(ٖٖ.)ٖ.و نستنتج أف استخداـ

الموقع االلكترونية قد حقؽ مزايا إضافية لمطمبة مقارنة باألسموب التقميدي ،وىذا أيضاً يعطي
مؤش ارً حوؿ أىمية التوجو لعرض المادة العممية الكترونياً عمى شبكة المعمومات باستخداـ

خدمات الويب لمجيؿ الثالث بما يساعد الطمبة في فيـ المادة العممية بأسموب سمس وواضح

ويزيد مف ميارات الطمبة في التفاعؿ مع الوسائؿ التكنولوجية الحديثة في التعميـ .آما
العبارة ٜٔو ٕٓ فيي عبرت عف المشاكؿ والمعوقات مف استخداـ المادة العممية االلكترونية
عند التدريس بيذه الطريقة ومف خبلؿ تحميؿ إجابات أفراد العينة البحثية تبيف أنيـ واجيوا
مشاكؿ ومعوقات فنية

خبلؿ دراستيـ لممادة العممية حيث بما المتوسط العاـ لئلجابات عمى

المحاور المتعمقة بيذه الفرضية( )ٖ.ٔٛواالنحراؼ المعياري( )ٓ.ٛٛٙواىـ المشاكؿ التي
واجيتيا الطالبات ىي ىناؾ صعوبة متكررة تواجو الطالب عند الدخػوؿ لمػوقع المػادة
الكترونػياً مف خػارج الجامػعػة بما المتوسط العاـ لئلجابات (ٖ٘ ، )ٖ.سرعة االتصاؿ بالشبكػة

الكترونياً خػارج الجامعة غػير مبلئمة بما المتوسط العاـ لئلجابات(.)ٖ.ٜٔو نستنتج أف
تجربة التعمـ االلكتروني تُ ْبرز ضرورة االنتباه لبعض المشاكػؿ المرتبػطة بيا مػثؿ مشاكػؿ
تخػص البنػيػة التحتيػة لممؤسسات التعميمية ،كحالة عدـ وجود عدد كاؼ مف مختبرات
الحاسوب واالجيػػزة المتاحة لمطمبة في اوقات متعددة ،باإلضافة الى المشاكؿ الخاصة بتوفير
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بنية اتصاؿ إلكترونية مبلئمة لمطمبة ،وىذا يتطمب تنسيقاً مع جيات حكومية أو خاصة أخرى
خارج المؤسسة التعميمية لتوفير اتصاؿ عبر الشبكة بسرعة أفضؿ وتكمفة أقؿ.

ونستنتج مف ذلؾ انو مف الناحية التعميمية ىناؾ مرونة إيجابية وعالية لدى الطالبات
أف لدى الطالبات معرفة
في تقبؿ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة في مجاؿ الويب ٖ ٓ.كما وجد ّ
وكفاءة مبلئمة الستخداـ شبكة المعمومات العالمية رغـ حداثػة تطبيقات الويب ٖٓ.حيث
يتوقع ليذه المعرفة والكفاءة اف تزداد باطراد مع زيادة االىتماـ بإدخاؿ تكنولوجيا المعمومات
بمغت نسبة الوسط الحسابي ٘ٔ ٕ1واالنحراؼ المعياري  ، ٓ1ٗٓٛومف النتائج
حيث
ْ
أف المعمومات التي وفرت لو كانت كافية وأبدت رغبة حقيقية
إف
الطالبة يعتقُد ّ
الواضحة ايضا ّ
َ
في دراسة مواده الدراسية االخرى وبنفس األسموب وذلؾ بنسبة ٘ ٖ1واالنحراؼ المعياري

ٔٓٗ. ٔ1وأيضا تؤكد نتائج االستبانة اف ىناؾ بعض المشكبلت والمعػوقات التي ارتبطت
بتػعمـ المادة العمميػة الكترونياً واف إظيار مثؿ ىذه المشكبلت لو فائدة تتمثؿ بتوفير معمومات

ألصحاب القرار عند طرحيـ لموضوع التعمـ االلكتروني وادخاؿ تطبيقات الجيؿ الثالث لمويب

وذلؾ بنسبة  ٖ1ٔٛفي حيف بما االنحراؼ المعياري  ٓ1ٛٛٙومف ابرز المشاكؿ والمعوقات
التي واجيت عرض المادة العممية وجود صعوبة متػكررة لػدى الطمبػة عػند الدخػوؿ واستخداـ
التطبيقات الحديثة لمويب ٖ ،ٓ.واالنقطاعػات المتواصمة في خط االنترنت.

واستجابات الطالبات ايضا تدل علي - :
بل عما تحممو
 -1تمقي الطالبات معمومات جديدة ترتبط ارتباطاً مباش ارً بالبيئة المحيطة بيـ ،فض ً
مف أشكاؿ جذابة مف خبلؿ الموقع ساعدت في فيـ الطالبات ليا.

 -2إيجابية المتعممة في الموقؼ التعميمي مف خبلؿ التعمـ مف خبلؿ الموقع التعميمي .
 -3وجود أنشطة تتطمب بحث التبلميذ عف المعمومات بأنفسيـ مف خبلؿ استخداـ شبكة
االنترنت.
 -4توافر مصادر متنوعة لممعمومات االلكترونية التي تـ ربطيا مف خبلؿ المواقع ذات صمة
أسيـ في اكتساب الطالبات لممفاىيـ والمعمومات المرتبطة بالمقرر.
 -5اعتماد تدريس المقرر عمى تطبيقات الويب ٖ ٓ.في شبكة االنترنت أدي إلي تنمية
بعدي المرونة واالبتكارية ،فقد أثرت أساليبو المتنوعة والمتعددة في العرض والبحث عف
المعمومات عمى تنمية مرونة األفكار.
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 -6التعميمات والمعمومات المستخدمة بشكؿ جديد في البرنامج ساعدت عمي تحسيف بعد
التوجو لمتحصيؿ مف أجؿ الظيور بمستوي تحصيمي عالي وتحصيؿ أفضؿ والتقدير مف
الزمبلء أثناء المناقشة وذلؾ لشعور الطالبة بأف التحصيؿ المرتفع يكسبيا االحتراـ مف
األخريات وذلؾ كمو دفع لمطالبة لبذؿ الجيد مف أجؿ النجاح واليروب مف الفشؿ .

توصيات البخح - :
في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يمي -:
 ضرورة التوجو نحو توظيؼ الويب ٓ ٖ.في التعميـ الجامعي . تدريب اعضاء ىيئة التدريس والطالبات عمي استخداـ تطبيقات الويب ٓ ٖ.في عمميةالتعميـ والتعمـ .
أف تعتمد وزارة التعميـ عمي تقنيات الويب الحديثة كوسيمة أساسية لمتعميـ الجامعي  ،وأفتعمؿ عمى توفير كافة المقومات التي تساعد عمى استخدامو بفعالية  ،بما في ذلؾ تشجيع
أعضاء ىيئة التدريس ،توفير الدعـ الفني ،استكماؿ التجييزات خصوصا في قاعات
المحاضرات.
 العمؿ عمى تجييز معامؿ لمطالبات يمكنيف استخداميا ،والعمؿ عمى توفير مساعديف معمؿ Lab Assistantsيتولوف مساعدة الطالبات  ،وحؿ أي إشكاالت تواجييف في تنفيذ
التكميفات.

مكرتحات البخح - :
في ضور نتائج البحث الحالي يمكف اقتراح الدراسات منيا -:
تطوير نظاـ لمتعميـ المدمج قائـ عمي الويب ٓ ٖ.في دعـ عممية التعمـ أثر استخداـ تطبيقات الويب ٓ ٖ.عمي نواتج تعمـ مختمفة -دراسة مقارنة بيف استخداـ الويب ٓ ٖ.في تعمـ ميارات التصميـ لممقررات االلكترونية
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