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 ملدص البخح 

أصبح استخجاـ تكشؾلؾجيا نقل السعمؾمات عامبل مؤثخًا عمى تظؾيخ العسمية التعميسية 
وأدى إلى فخض تحجيات ججيجة أماـ التعميؼ وأنغسة التجريب والبحث عؽ أساليب تقشية إلثخاء 

الجامعات العالسية خبلؿ العقجيؽ  في web تقشيات الؾيب ولقج شيجتالعسمية التعميسية 
ا واسعا، بدبب الشجاحات الكبيخة التي تحققت في مجاؿ السداوجة بيؽ الساضييؽ انتذار 

تكشؾلؾجيا التعميؼ وتكشؾلؾجيا السعمؾمات. فزبل عؽ تظؾر الثقافة السجتسعية في مجاؿ 
ولقج ىجؼ البحث  استخجاـ شبكة االنتخنت، التي تعج البيئة السثالية لشذخ تقشيات الؾيب .

الجيل الثالث لمؾيب مؽ حيث ماىيتو وبجايتو ونغؼ  الحالي الي تقجيؼ نغخة شاممة حؾؿ
العسمية  في  ٓ.ٖ Webتظؾيخه. وتحجيج السيارات السعخفية القائسة عمى تظبيقات الؾيب 

التعميسية. وتؼ تظبيق استبانة عمي أعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية بجامعة االميخة نؾرة 
في تشسية السيارات السعخفية  ٓ.ٖـ الؾيب عبج الخحسؽ لمتعخؼ عمي مجي امكانية استخجا بشت

استخجاـ تظبيقات الؾيب  إلمكانيةلجي الظالبة في الجراسة الجامعية ثؼ تؼ وضع ترؾر مقتخح 
يحؾي مقخر  الكتخونيفي تجريذ السقخرات الجامعية وذلػ مؽ خبلؿ ترسيؼ مؾقع  ٖ.ٓ

س لكياس مجي رضا ثؼ تؼ تظبيق مكيا ٖ.ٓتقشيات التعميؼ وتؼ استخجاـ ادوات الؾيب 
في تجريذ مقخر تقشيات التعميؼ  ولقج  ٖ.ٓالظالبات عؽ امكانية استخجاـ  تظبيقات الؾيب 

اتبع البحث السشيج الؾصفي التحميمي والسشيج التجخيبي  .ونتج عؽ البحث وجؾد ندبة 
في الجراسة الجامعية . اوصي البحث ضخورة  ٖ.ٓمخضية عؽ استخجاـ تظبيقات الؾيب 

في التعميؼ واالىتساـ بتظؾيخ الجامعات لو وتظبيقاتو و تجريب  ٓ.ٖنحؾ تؾعيف الؾيب  التؾجو
 والتعمؼ.اعزاء ىيئة التجريذ والظالبات عمي استخجامو في عسمية التعميؼ 

 

ترؾر مقتخح ، السيارات السعخفية لمظالب الجامعي ، تظبيقات الؾيب   وٍّبد ِفزبد١خ:  
ٓ.ٖ 
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Abstract 

A Suggested proposal based on the Web 2.3 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 2.3 

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 2.3 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 web3.2 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 3.2 applications in university study. The 

research recommended , the need to use Web 2.3  applications in 

education and give professors and universities ' students many training 

about applications of web 

Keywords:-  Suggested proposal , Cognitive skills , Applications of web 3.2 
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 :    مكدمة البخح 
عمى  عامبل مؤثخاً أصبح استخجاـ تكشؾلؾجيا نقل السعمؾمات في عالسشا التعميسي    

تظؾيخ العسمية التعميسية وأدى إلى فخض تحجيات ججيجة أماـ التعميؼ وأنغسة التجريب والبحث 
 . عؽ أساليب تقشية إلثخاء العسمية التعميسية  

فالتكشؾلؾجيا تؤدي دورا ميسا ؼ بجسيع نؾاحي الحياة فمؼ يعج ىشاؾ حقل مؽ حقؾؿ السعخفة 
في ولؼ تعج التكشؾلؾجيا حكخا عمي الحقؾؿ التقشية لؼ يتأثخ بخياح التغيخ التكشؾلؾجي والسعخ 

بل أصبحت ايزا جدء ال يتجدأ مؽ العمؾـ االندانية .كسا اف شبكات االنتخنت لعبت  البحتة
دورا ىاما في حياتشا التعميسية مؽ خبلؿ تدويجىا لؤلفخاد بالسعمؾمات والسعارؼ الحجيثة وتدسح 

أدي ذلػ اؿ ثؾرة في مشغؾمة التعميؼ التي تقؾـ بجراسة السحتؾي بأي وقت وأي مكاف ومؽ ثؼ 
عمي تؾعيف االدوات السختمفة التي تؾفخىا شبكات االنتخنت والتي تسثل شبكات الؾيب جدءا 

وقج  خرص كثيخ مؽ باحثي التخبية جيؾدىؼ لمبحث في استخجاـ تكشؾلؾجيا نقل مشيا . 
وعيخ التؾجو إلى استخجاـ خبخات تعميؼ والتعمؼ، الوفي عسمية  السعمؾمات في عسميؼ التخبؾي 

 الستعمسيؽ الحيؽ استخجمؾا تقشيات الؾيب بالفعل في دروسيؼ والتحجيات التي تؾاجييؼ.
ويعج التعميؼ االلكتخوني مؽ الظخؽ االيجابية التي تداعج الستعمؼ عمي التفاعل 

ياـ السدتسخ مؽ خبلؿ ما يتزسشو مؽ بخمجيات تحتؾي عمي ادوات تتظمب مؽ الستعمؼ الك
بالعجيج مؽ السياـ واالنذظة وتساشيا مع حاجو السجتسع الي دمج مجاالت التكشؾلؾجيا في 

عؾائق مؽ خبلؿ التكشؾلؾجيا  أليالسشاىج ومدايختيا لمتقجـ الستدارع في العمؼ وايجاد حمؾؿ 
( . ولقج تظؾرت الشغخة الي التعمؼ االلكتخوني وتؾسعت ٘: ٜٕٓٓلتدييل التعميؼ )عاشؾر ،

وذلػ لسا قجمتو تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت مؽ أدوات وبيئات الكختؾنية قج تديؼ  كثيخا
 ( ٜٕٚ: ٕ٘ٔٓفي تدييل التعمؼ وخاصة ما نتج عؽ ادوات الؾيب السختمفة . )ميجي ، 

في الجامعات العالسية خبلؿ العقجيؽ الساضييؽ   web تقشيات الؾيب شيجت ولقج 
انتذارا واسعا، بدبب الشجاحات الكبيخة التي تحققت في مجاؿ السداوجة بيؽ تكشؾلؾجيا التعميؼ 
وتكشؾلؾجيا السعمؾمات. فزبل عؽ تظؾر الثقافة السجتسعية في مجاؿ استخجاـ شبكة االنتخنت، 

وىحا اإلقباؿ عمى تقشيات الؾيب جاء نتيجة   ب .التي تعج البيئة السثالية لشذخ تقشيات الؾي
لعامميؽ أساسييؽ، األوؿ ىؾ سخعة تظؾر السفاليؼ العمسية في التخررات السختمفة، 
وصعؾبة مؾاكبتيا باستخجاـ السقخرات الجراسية التقميجية. والعامل الثاني ىؾ السخونة العالية 
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مة بكؼ ىائل مؽ السعمؾمات مؽ خبلؿ الخبط التي تؾفخىا البيئة الخقسية في مجاؿ اإلحاطة الذام
بيؽ مفخدات السشيج ومرادر السعمؾمات التكسيمية. ومع اإلقخار اف البجايات األولى لتقشيات 

أو بخامج التعميؼ عؽ بعج. إال إنيا   الؾيب ارتبظت بالدياسية التعميسية لمجامعات السفتؾحة
مػ الجامعات األدوات والؾسائل البلزمة جحبت اىتساـ الجامعات التقميجية بعج اف امتمكت ت

لتشفيحىا. ولؼ تعج تقشيات الؾيب حكخا عمى الجامعات في الجوؿ الستقجمة، بل تعجاىا الى العجيج 
مؽ الجامعات في الجوؿ الشامية التي أدركت أىسية ىحه التقشيات في تظؾيخ السدتؾى السعخفي  

 (.ٜٕٓٓلمستعمسيؽ )الدىيخي ، والسيارى 
في مختمف التخررات أدوارًا وميارات ججيجة   حا التظؾر عمى السعمسيؽوقج فخض ى

مشيا ما يختبط بالشاحية السعخفية في مجاؿ التخرص، ومشيا ما يختبط بتؾعيف السدتحجثات 
التكشؾلؾجية في التعميؼ وما يختبط بيا مؽ ميارات في الترسيؼ واإلنتاج، فمقج أصبحت ميارات 

اإللكتخوني السختمفة مؽ الكفايات الزخورية لسعمؼ ىحا العرخ،  ترسيؼ وإنتاج مرادر التعمؼ
بزخورة تذجيع الظبلب عمى ترسيؼ وإنتاج الؾسائل الفائقة ,حيث أوصى الغخيب زاىخ 

Hypermedia واستخجاميا في العسمية لتعميسية؛ حتى يسكؽ تخخيج جيل قادر عمى تؾعيف ،
 (  ٕٔٓٓ, إسساعيل .) تكشؾلؾجيا السعمؾمات في التعميؼ

وتعج األنغسة الخقسية مؽ السجاالت التي أدخمت عمييا تظؾرات سخيعة ومتبلحقة 
)    خمفت ورائيا تقشيات متعجدة، بفزل التظؾر السحىل في عمؼ الكسبيؾتخ وبخمجياتو

Erstad,ٕٕٓٓ (   , ومؽ أىؼ ىحه التقشيات تكشؾلؾجيا الؾيب ، حيث تعتبخ شبكة الؾيب
أغشى السرادر السعمؾماتية بسا تحؾيو مؽ مدتشجات ومعمؾمات ومرادر مشؾعة يسكؽ الؾصؾؿ 
إلييا عؽ طخيق محخكات البحث التقميجية. غيخ أف تشغيؼ ىحه السعمؾمات والسدتشجات برؾرة 

ا، يعتبخ أمخًا غاية في الرعؾبة. يزاؼ إلى ذلػ، أنو تديل عسمية البحث فييا والؾصؾؿ إليي
في عل التدايج السدتسخ في حجؼ السعمؾمات السشذؾرة في شبكة الؾيب أصبح مؽ الرعؾبة 

 بسكاف قياـ محخكات البحث بإيجاد السعمؾمات السشاسبة.
 ذات الجالالت والسعاني المفغية"، أو ما يظمق ٖومؽ ىحه السذكمة عيخت فكخة "الؾيب 

(، والتي ىي امتجاد لمؾيب الحالية ولكؽ تختمف عشيا بأنيا تتفيؼ Semantic Webعميو )
وقج بجأ العمساء في التفكيخ ؼ الجيل (.ٖٕٔٓمجلؾالت األلفاظ والسعاني البذخية )الشجار،
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 ٕٚٓٓمؽ قخاءة  صفحات الؾيب بقجر قخاءة البذخ .) اآلالتالثالث مؽ الؾيب حيث ستسكؽ 
Java Jazz , ) 

وبشاء عمية يسكششا أف نتؾصل إلى أف عسمية التجريذ يسكؽ أف تربح عسمية مستعة      
في   ٓ.ٖ Web الؾيببالشدبة لمستعمسيؽ إف ىؼ اشتخكؾا في تقجيؼ السادة، ولحلػ تعج تظبيقات 

عشرًخا ضخورًيا ليحه العسمية التعميسية، وداعًسا ليا ومحدًشا تشسية ميارات الظالبة التكشؾلؾجية 
(.كسا أف  التعميؼ والتعمؼ الفعاؿ يسكؽ أف يكؾف حكيقة واقعة مؽ ٕٛٓٓتائجيا )استخذاكخ ، لش

وذلػ ألف ىحه التظبيقات  تتستع بخاصية إثارة  ٓ.ٖ Web تظبيقات الؾيبخبلؿ استخجاـ 
" وقج أشارت  "فارانت اىتساـ الظالب بالسادة العمسية والحفاظ عمى بقاء ىحا االىتساـ مدتسًخا. 

الى أف تؾفخ عشرخ الخغبة واالىتساـ لجى الستعمؼ فإنو يتعمؼ برؾرة واضحة ويحقق أفزل 
في التجريذ أمخ يدتحق بحؿ الكثيخ  ٓ.ٖ Web الؾيبالشتائج." لحلػ أف الدعي الستخجاـ 

 (. ٕ٘ٓٓ. j&F farrantمؽ الجيج )
 البخح مصكلة 

ج مؽ تؾصيات السؤتسخات تحجدت مذكمة الجراسة مؽ خبلؿ اطبلع الباحثة عمي العجي
( بالخياض والسؤتسخ العمسي ٕ٘ٔٓكالسؤتسخ الخابع لمتعميؼ االلكتخوني والتعميؼ عؽ بعج )

() والتي أوصت بزخورة تظؾيخ وترسيؼ ٜٕٓٓالخامذ لمجسعية العخبية لتكشؾلؾجيا التخبية )
سا تؾلج لجي مجتسعات الكتخونية تفاعمية وتؾعيفيا بذكل فعاؿ لتحقيق االىجاؼ التعميسية ك

عمي حج عمؼ الباحثة بالخغؼ مؽ التظؾيخ  ٖالباحثة انو ال تؾجج دراسات كثيخة عؽ الؾيب 
السدتسخ في أدوات الؾيب واىسيتيا لمتعميؼ حيث اف مدتخجمي االنتخنت اغمبيؼ يدتخجمؾنو 

في التعميؼ  يألغخاض التخفيو لحا كاف مؽ الزخوري تؾعيف االنتخنت والتعمؼ اإللكتخون
 عؾدي لسؾاكبة التظؾرات العمسية والتكشؾلؾجية .الد

نابعة مؽ اىتساـ الباحثة بتؾعيف تظبيقات  نبعت مذكمة البحث مؽ خبلؿ فكخة
يبحث سؾؼ البحث الحالي بذكل فعاؿ , حيث أف  الجراسة الجامعيةفي  ٓ.ٖ Web  الؾيب 

التي تداعج عمى التعمؼ  السيارات التكشؾلؾجيةفيػ ما لسدتو الباحثة في الؾاقع مؽ ضعف في 
كسا استشجت الباحثة الى خبختيا في مجاؿ التجريذ الى القؾؿ بالحاجة الساسة  ؿ . بذكل فعا

الباحثة لؤلدب  وبسخاجعة ػ  ٓ.ٖ Webلديادة ميارات الظالبة التكشؾلؾجية ي تظبيقات الؾيب 
ت استخجاـ تظبيقات الشغخي والجراسات الدابقة لسدت الشجرة في البحث والجراسة التي تشاول
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تكشؾلؾجية لخجمة االىجاؼ والسؾاقف التعميسية في التعميؼ الجامعي.  كسيارة ٓ.ٖ Webالؾيب 
تتمخص  في االجابة عؽ التداؤؿ  البحث الحالي وتػأسيدا عمى ما سبق  فاف مذكمة 

 الخئيدي التالي :
ات السعخفية لتشسية السيار  ٓ.ٖ Web ما الترؾر السقتخح قائؼ عمي تظبيقات الؾيب 

 ؟جامعة االميخة نؾرة بشت عبجالخحسؽ  في الجراسة الجامعية لجي طالبات 
 ويتفخع مؽ ىحا التداؤؿ  التداؤالف الفخعياف  التالياف :

 السعخفية البلزمة لمظالبة الجامعية ؟ تالسياراما  -ٔ
  السعخفية لمظالبة الجامعية سياراتالالبلزمة  لتشسية   ٓ.ٖ Web ىي تظبيقات الؾيبما  -ٕ

 ؟
السعخفية لمظالبة  سياراتاللتشسية  ٓ.ٖ Web ظبيقات الؾيبالترؾر القائؼ عمي  تما  -ٖ

 ؟  الجامعية
 

  -لبخح:أهداف ا

  -ييجؼ البحث الحالي الي :  
 تقجيؼ نغخة شاممة حؾؿ الجيل الثالث لمؾيب مؽ حيث ماىيتو وبجايتو ونغؼ تظؾيخه. -ٔ
في العسمية   ٓ.ٖ Webالؾيب   تظبيقاتعمى  القائسة  السعخفيةالسيارات تحجيج  -ٕ

 التعميسية  
في  الجامعية التي يجب أف تتسكؽ مشيا الظالبة سعخفيةترسيؼ قائسة بالسيارات ال  -ٖ

 .العسمية التعميسة
 التعخؼ عمي الية استخجاـ الجيل الثالث لمؾيب في تشسية السعارؼ   -ٗ
لبلرتقاء   ٓ.ٖ Web استثسار تظبيقات الؾيبتبريخ أعزاء ىيئة التجريذ بزخورة  -٘

 .بالسيارات التجريدية لمظالبات 
 -أهنية البخح :

استشادا إلى ما قجمتو الباحثة في عخض السذكمة فإف الباحثة تأمل أف تفيج نتائج ىحه  
 الجراسة في:. 

  ٓ.ٖ Web مجى أىسية تظبيقات الؾيبالتعخؼ عمي ػ ٔ
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وكيفية تؾعيفو في مجاؿ التعميؼ وخجمة يل الثالث لمؾيب تحجيج مجي االستفادة مؽ الج -ٕ
 . السقخرات الجراسية بظخيقة مشغؾميو

لفت أنغار السيتسيؽ ببخنامج اعجاد السعمسات بكمية التخبية بزخورة االىتساـ بتؾعيف . ٖ
 السدتحجثات التكشؾلؾجية في مجاؿ التعميؼ الجامعي واعجاد السعمؼ الجيج .

الجراسة في تؾجيو اىتساـ السختريؽ والباحثيؽ في تظؾيخ ميارات .   قج تداىؼ ىحه ٗ
وطخائق االستفادة  ٓ.ٖ Web في  التجريب عمى تظبيقات الؾيب السعخفية  ةالسعمس

 مشيا في العسمية التعميسية  
 حدود الدراسة: 

 تمتـد الجراسة الحالية بالحجود التالية :
لتشسية السيارات  ٓ.ٖ Web ترؾر مقتخح قائؼ عمي تظبيقات الؾيب  (الحجود السؾضؾعية : 

 (جامعة االميخة نؾرة بشت عبجالخحسؽ السعخفية في الجراسة الجامعية لجي طالبات 
 كمية التخبية بجامعة االميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ -الحجود السكانية : -
 ىػ ٓٗٗٔ/ٜٖٗٔ الثانيالحجود الدمانية الفرل الجراسي  -

 االطار الهظري للبخح 

 (  3webاجليل الجالح للويب )  -االول: املبخح

. عالؼ افتخاضي بذكل حكيقي. وىي فكخة بعيجة السشاؿ، ولكؽ البعض تؾقع ٓ.ٖيعج الؾيب 
بأف شعبية العؾالؼ االفتخاضية واأللعاب عبخ اإلنتخنت قج تديج عمى نظاؽ واسع إلى أف تقؾـ 

مؤخخًا إلى إنذاء  Kinset العالؼ االفتخاضي. وقج عسجت شخكة الذبكة العالسية بأكسميا عمى
مخكد لمتدؾؽ حيث يسكؽ لمسدتخجميؽ الديخ في الستاجخ السختمفة واالطبلع عمى الخفؾؼ 
السميئة بالسشتجات وكحلػ دخمت شخكات التدؾيق في حجد مداحات إعبلنيو في متاجخ 
وشؾارع افتخاضية، ولكؽ فكخة تظؾر الذبكة بأكسميا لتربح عالسًا واحجًا لمتدؾؽ االفتخاضي 

ستكذاؼ الشاس ولمتفاعل معيؼ؛ تعتبخ أمخًا ال ُيرجؽ بالسعشى التقشي، وىشاؾ أكثخ مؽ وال
مجخد عكبات تقشية لمؾصؾؿ إلى ىحه الفكخة، حيث قج يرعب عمى الجسيع الجخؾؿ إلى ىحا 
العالؼ ألنو يحتاج إلى بخامج رسؾمية ثبلثية األبعاد، ويحتاج إلى تكاليف أكثخ في نفذ الؾقت 

ؾرًا عمى شخكات كبيخة ألنو سيسثل نفقات إضافية محتسمة ستذكل عبئًا أكثخ وقج يكؾف محر
مؽ البلـز عمى الذخكات الرغخى ومؾاقع اإلنتخنت، وىشاؾ العجيج مؽ العكبات تكف في سبيل 
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الؾصؾؿ إلى ىحا الؾيب االفتخاضي، ولكؽ ذلػ يسكؽ أخحه في االعتبار عشج إطبلؽ الؾيب 
ٗ.ٓ. 

 Symantec Web مرظمح الؾيب الجاللي ٓ.ٖ Web ٖ.ٓيظمق عمى الؾيب      
 العتساده عمى معاني ودالالت الكمسات، فيؾ يعتسج بذكل أساسي عمى الحكاء وذلػ

 العتساده Intelligent Web االصظشاعي في عسمو وإدارتو، كسا يظمق عميو الؾيب الحكي
 العتساده عمى Web of Data عمى تكشؾلؾجيا الحكاء الرشاعي، ويظمق عميو ويب البيانات

 .تحؾيل بيانات الؾيب إلى لغة تفيسيا اآللة
 ولقج بجأ العمساء في التفكيخ في الجيل الثالث مؽ الؾيب وإحجى ىحه األفكار ىي ما    

 وىؾ أحج السقتخحات التي ستجخى محاولة تظبيقيا Semantic Web يدسى بالؾيب المغؾي 
حيث يعتقج البعض أف   ٕٔٓٓ ,.Berners-Lee, et al) .في الجيل الثالث مؽ االنتخنت

الكمسات) سيغيخ طخيقة  عيؾر التقشيات مثل الؾيب الجاللي (الؾيب الحي يعتسج عمى فيؼ معاني
الرشاعي، فيؾ يحاوؿ تحؾيل دور  استخجاـ الؾيب، وسيؤدي إلى احتساالت ججيجة في الحكاء

 اآللة مؽ مجخد عارض لمسجخبلت التي أدخميا السدتخجـ
ويعخؼ الؾيب  ؼ السعمؾمات التي أدخميا السدتخجـ، وبالتالي تكؾف أكثخ إنتاجيةإلى في

تسكؽ مؽ الؾصؾؿ إلى  تحؾيل شبكة الؾيب إلى قاعجة بيانات، وىي خظؾة كسرظمح كالتالي "
 السحتؾى مؽ العجيج مؽ التظبيقات دوف الجخؾؿ إلييا، واالستفادة

 ,Java Jazz Up) . والؾيب جغخافّي السكاف مؽ تقشيات الحكاء االصظشاعي، والؾيب الجاللي،
ٕٓٓٚ 

يحؾؿ الؾيب إلى قاعجة بيانات ديشاميكية  ٖ.ٓويخى دمحم الديج الشجار أف الؾيب   -
الحكاء الرشاعي، لتيديخ عسميات البحث، والؾصؾؿ بكفاءة ويدخ إلى السعمؾمة  تعسل في إطار

 .ذات العبلقة بيا والسعمؾمات
ييجؼ إلى وجؾد محتؾى صفحات  ٖ.ٓأف الؾيب  (ٖ ,ٕٓٔٓ ,Floridi) "يخى "فمؾريجي

الؾيب ذات السعشي، وخمق بيئة تسكؽ مدتخجمي الؾيب مؽ التجؾؿ بيؽ صفحات الؾيب 
بديؾلة، والكياـ بسياـ معقجة بسداعجة اآللة، حيث تقؾـ بسياـ الحكاء الرشاعي دوف الجخؾؿ 

 في بخمجياتو
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( "شبكة بيانات بالسعشى ,أي أنو يسكؽ لمبخامج الحاسؾبية الخاصة أف ٕٛٓٓيعخفو رجب )
 تعخؼ ماذا تعشي ىحه البيانات " 

ويعخؼ بانو مجسؾعة مؽ الظخائق التقشية لجعل االالت قادرة عمي فيؼ السعشي او 
 (ٖٕٓٓ Guha)الجالالت والسعمؾمات عمي الذبكة العشكبؾتية العالسية 

(: مرظمح يدتخجـ لؾصف مدتقبل الؾيب العالسية ,وىؾ يعبخ ٕٕٔٓاالكمبي )عخفو 
عؽ ثؾرة الؾيب الحجيثة ويذيخ الى مدتقبل الؾيب في االبجاع في عالؼ ألنتخنت .فيؾ يفكخ 

انشا سشججه في كل مكاف وكل شيء ,ىؾ الؾيب الحي   مثل ال نداف, ويؾكج السختريؽ
اتف السحسؾلة والعادية والتمفاز والثبلجة وحتى في سيكدخ الحؾاسيب ليكؾف مؾجؾد في اليؾ 

 انتخنت.  األجيدة التي لؼ تختخع بعج كل شيء سيكؾف معو
يحؾؿ الؾيب إلى قاعجة بيانات ديشاميكية تعسل في  ٖ.ٓو تخى الباحثة أف الؾيب 

إطار الحكاء الرشاعي، لتيديخ عسميات البحث، والؾصؾؿ بكفاءة ويدخ إلى السعمؾمة 
 ات ذات العالقة بيا.والسعمؾم

ىؾ أوؿ مؽ صاغ مرظمح الؾيب  Tim Berners-Lee ويعج تيؼ بيخنخز لي
ألوؿ مخة في أوساط الجسيؾر في  ٖ.ٓ، وقج دخل مفيـؾ الؾيب Symantec Web الجاللي

ـ،  والتي وصفت ىحا السرظمح كسكاف، حيث يسكؽ آلالت  قخاءة صفحات الؾيب ٕٔٓٓعاـ 
  .(ٕٚٓٓ ,Java Jazz Up)بقجر قخاءة البذخ 

عمى تقميل السياـ البذخية والقخارات، وتتخكيا لآللة مؽ  ٖ.ٓوتداعج تظبيقات الؾيب 
عمى مكؾنيؽ  ٖ.ٓخبلؿ تؾفيخ السحتؾيات السقخوءة مؽ قبل اآللة عمى الؾيب، ويحتؾي الؾيب 

جمة رئيدييؽ، األوؿ: التكشؾلؾجيا الجاللية والتي تسثل معاييخ مفتؾحة يسكؽ تظبيقيا في مق
الؾيب،  والثاني: بيئة الكسبيؾتخ االجتساعية والتي تدسح بالتعامل البذخي مع اآللة وتشغيؼ 

أف يؾضح األشياء   ٖ.ٓعجد كبيخ مؽ مجتسعات الذبكة االجتساعية،  وببداطة يسكؽ لمؾيب 
مقخوءّا مؽ قبل اآللة  ٖ.ٓبظخيقة يفيسيا الكسبيؾتخ  حيث إف اليجؼ الخئيذ ىؾ جعل الؾيب 

 (. (ٕٕٔٓ ,.Aghaei, S., et al ذ فقط مؽ قبل اإلنداف ولي
عمى ذكاء االتراؿ وتكشؾلؾجيا الحكاء الرشاعي، حيث يحاوؿ ذلػ  ٖ.ٓويعتسج ويب 

الشؾع مؽ الؾيب مؽ تحؾيل البيانات إلى قاعجة بيانات يسكؽ الخجؾع إلييا في سياقات متعجدة، 
لغة تفيسيا اآللة مثل البذخ ومؽ ثؼ وفقا لشسط البحث، كسا يحاوؿ تحؾيل البيانات إلى 
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التعامل معيا بحخية أكثخ، فتتعامل مع مخادفات الكمسات ومذتقاتيا ومكؾناتيا وبالتالي تعسل 
والتي ال  .بذكل أكثخ ذكًاء، وتكؾف معمؾماتيا داللية، ويعتسج عمى قؾاعج البيانات السؾزعة

الجيل الدابق لو حيث يسثل  يسكؽ عسل أي جيل مؽ أجياؿ الؾيب إال  بعج اعتساده عمى
بالشدبة لو قاعجة عسل ال يسكؽ الخخوج عشيا، وبحلػ يكؾف التظؾر في شكل مترل ومتخابط 

 وذا أساس عمسي وعسمي . 
يبحث عؽ الخوابط بيؽ السدتشجات، فإف مترفح  ٖ.ٓوبالخغؼ مؽ أف مترفح الؾيب 

يؼ، ويجب أف يكؾف يبحث مؽ خبلؿ الخوابط السدتشجات) في شبكة السفال ٖ.ٓالؾيب 
 السترفح عمى وعي بسا وراء مدتشجات الؾيب وخجمات االستعبلـ.

(Berners-Lee, et al , ٕٓٓٔ)                                              
فأىسية تكشؾلؾجيا نقل  لحلػ فالعسمية التعميسية تقؾـ عمى االىتساـ بالستعمؼ. لحلػ  

السعمؾمات كؾسيمة لمتعميؼ واردة في كل تقاريخ األقداـ التخبؾية في الجامعات، في نرؾص 
 مثل: 

"تعتبخ طخؽ نقل تكشؾلؾجيا السعمؾمات أكثخ فاعمية عشجما تظبق عمى اعتبار أنيا 
واستخجاـ جدء ال يتجدأ مؽ عسمية التعميؼ والتعمؼ، كسا أنيا ضخورية لمسعمؼ والستعمؼ. 

تكشؾلؾجيا نقل السعمؾمات في التعميؼ السعتسج عمى تحقيق نتائج يذجع عمى أف تجور العسمية 
التعميسية حؾؿ أنذظة الستعمؼ، كسا يذجع عمى السذاركة في إعادة التفكيخ في طخيقة تشاوليؼ 

 (ٕٔٓٓ.Edgerton &Rollinsلمسشيج وإعادة تذكيمو." )
 ة تتعامل مع السعمؾمات والبيانات عبخوُيعج الجيل الثالث لمؾيب مشيجي

يجعل أدوات جسع، وترشيف، وفيخسة، وتخديؽ، واستخجاع، ومعالجة،  :األوؿ:مداريؽ
البيانات والسعمؾمات، والبحث فييا، تعسل بشاء عمى ما تحسمو ىحه السعمؾمات  وعخض

وكمسات، ومؽ دالالت ومعاف، وليذ عمى أساس ما تحتؾيو مؽ أحخؼ، وألفاظ،  والبيانات مؽ
يجعل جسيع أنؾاع ىحه األدوات مؽ   :والثاني .التشديقات السذتخكة لتبادؿ البيانات ثؼ بشاء

تظبيقات، ومترفحات، وقؾاعج بيانات وبخمجيات إدارة التقؾيسات، وججاوؿ السؾاعيج، والججاوؿ 
ؽ مييأة ألف تشفتح ببل حؾاجد أماـ أدوات البحث ع اإلحرائية وغيخىا مؽ البخمجيات

كسحخكات البحث، ومترفحات اإلنتخنت، وأدوات نقل  السعمؾمات والبيانات والتقاطيا وتجسيعيا
يجعل مشيا جسيعا نديجا متكامبل متخابظا وليذ كتبًل  السعمؾمات وعخضيا في مكاف واحج بسا
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يتيح لمفخد البجء بقاعجة بيانات معيشة، ثؼ االنتقاؿ مؽ  مدتقمة مغمقة عمى نفديا، وبحلػ
البيانات التي تختبط ببعزيا ليذ باألسبلؾ ولكؽ بأنيا  مجسؾعة ال تشتيي مؽ قؾاعج خبلؿ

و الجيل الثالث لمؾيب سيكؾف األشيخ عمى .نفذ الذيء جسيعا تجور حؾؿ نفذ السؾضؾع أو
اإلطبلؽ. وىحا الديشاريؾ سيكؾف األقخب الزدياد شعبية أجيدة اإلنتخنت الشقالة وانجماج نغؼ 

ودمج أجيدة الكسبيؾتخ لتربح كسرجر لمسؾسيقى، واألفبلـ، ومرجر أساسي التخفيو والؾيب 
لمتؾاصل االجتساعي وقّخب اإلنتخنت في وقتشا الحالي مؽ أعسالشا، وكؾنو حاضخًا دائسًا في 
حياتشا: في العسل، وفي السشدؿ، وعمى الظخيق، وفي العذاء، وأيشسا ذىبشا؛ والشقمة الشؾعية في 

والحي  ٖ.ٓة والسعتسجة عمى اإلنتخنت سشعتبخىا كميا شعمة انظبلقة الؾيب أجيدة اليؾاتف الحكي
  .سيكؾف األشيخ حدب ما أشارت الجراسات البحثية حؾؿ مدتقبل اإلنتخنت

فالستؾقع أف تذيج السؾاقع اإللكتخونية نقمًة نؾعيًة  ٓ.ٖأيًا ما كانت مبلمح الؾيب 
الشياية في مرمحة مدتخجمي اإلنتخنت كبيخًة خبلؿ الدشؾات الخسذ القادمة، سترب في 

حؾؿ العالؼ وأممشا الؾحيج حياؿ ذلػ كمو ىؾ أف تكؾف مؾاقعشا العخبية مؾاكبة ليحه الشقبلت مع 
( سسات الجيل الثالث لمؾيب فيؾ يحتؾي عمى ٕٖٙ, ص ٕٕٔٓولقج عجد  )الفار,  .بجايتيا

ـ البخامج عمى انيا خجمة تقج  ذكاء الؾيب الجاللي وايزا يحتؾي عمى شبكة محؾسبة التي
( اف  مسيدات ٖٕٔٓ.باإلضافة الي احتؾائو عمى تقشيات مفتؾحة السرجر. ولقج ذكخ الشجار )

 -مؾيب تتسثل في :الجيل الثالث ل
 .التعامل بسشظكية مع البيانات، ومحاولة محاكاة العقل البذخي  - 
 .تظؾيخ عسميات البحث بحيث تبحث عؽ الكمسات ودالالتيا -
 .واالستفادة مؽ مسيدات كمسشيسا ٖ.ٓوالؾيب  ٖ.ٓتؾعيف كل مؽ بيئتي عسل الؾيب  -
 .إمكانية الحجيث السدتسخ وبذكل آلي  -
يؤكج الشجار  اف ىشاؾ مجسؾعة مؽ اإلمكانات التخبؾية لمجيل الثالث لمؾيب  وىي تؾفيخ  -

عمى السعمؾمات  سخعة الحرؾؿ و .الجعؼ واإلرشاد لمستعمسيؽ عشج قياميؼ بعسميات البحث
وتؾفيخ قاعجة البيانات السؾزعة إلمكانية تؾعيف البيانات والسعمؾمات في أكثخ مؽ سياؽ 

تؾفيخ السداحة التخديشية لمسؾقع وسيؾلة استخجامو لعجـ تكخار السعمؾمات و  وايزا 
ودمج معيؼ تكشؾلؾجيا الحكاء الرشاعي لتؾفخ  ٕ.ٓوالؾيب  ٔ.ٓتؾعيف إمكانات الؾيب 
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ل شاممة كسا انيا تجعؼ اىتسامات الستعمسيؽ وتؾفيخ ما يتشاسب معيؼ مؽ خبلؿ بيئة عس
 .عسل ممف شخري الحتياجاتيؼ واستجعائو عشج الحاجة

أي اف مؽ وجية نغخ اؿ أف عبلقة الؾيب في التعميؼ ىي اف الؾيب يديل العسمية  -
بيقاتو يكؾف التعميسية في االنتخنت فيؾ يقترخ الجيج والؾقت ويكؾف فيو مخونة, وبتظ

لمظالب قجرة عمى الؾصؾؿ لمسعمؾمة بديؾلة ويخاعي الفخوؽ الفخدية ويتسكؽ الظالب مؽ 
البحث في جسيع السجاالت بحيث يتؾافق مع قجراتو والؾيب يثخي السادة التعميسية بالخبخات 
والتجارب مؽ حيث بشاء السحتؾى التعميسي مؽ السدتخجميؽ والححؼ واالضافة , 

تراؿ بيؽ السعمؼ والظبلب وكحلػ بيؽ الظبلب أنفديؼ في التعميؼ السعدز طخؽ اال  وايزا
 برفحات الؾيب

االتراؿ الغيخ مباشخ : وفيو يدتظيع الظبلب االتراؿ فيسا بيشيؼ بذكل غيخ مباشخ ومؽ • -
وفيو تكؾف الخسالة والخد  : ، البخيج اإللكتخوني  دوف اشتخاط حزؾرىؼ في نفذ الؾقت

 كتابيا بالشرؾص و 
 لبخيج الرؾتي : وفيو تكؾف الخسالة والخد صؾتياا

الجردشة الكتابية : حيث  االتراؿ السباشخ : وعؽ طخيقو يتؼ التخاطب في المحغة نفديا• -
ما يخيج قؾلو بمؾحة السفاتيح والذخص السقابل يخى ما يكتب في  يكتب الظالب أو السعمؼ

 ؿ مؽ الكتابةالمحغة نفديا فيخد عميو بشفذ الظخيقة بعج انتياء األو
السؤتسخات الرؾتية : حيث يتؼ التخاطب صؾتيا في المحغة نفديا ىاتفيا عؽ طخيق 

السؤتسخات الرؾتية السخئية : حيث يتؼ التخاطب عمى اليؾاء حيا بالرؾت  االنتخنت
 والرؾرة.

 -:تتسثل في ٖ.ٓإلى أف أىسية الؾيب  (ٜ ,ٜٕٓٓ ,Olken ) "وأشار  "أولكؽ
تحدؽ نذخ  و تظؾيخ السفخدات كسا انيا  تحديؽ ترشيف البيانات و تحديؽ عسمية البحث

السعمؾمات السشتقاة وتكامميا مؽ خبلؿ السخظظات وتداىؼ ايزا في مدج البيانات وتجديجىا 
 .آلية اإلجابة عؽ األسئمة التؾليف اآللي لمؾيب ويحقق ايزا   ٖ.ٓ كسا تحقق الؾيب 

 تحجثة التي تداعج عمى االستفادة مؽمجسؾعة مؽ األدوات السد ٖ.ٓويؾفخ الؾيب 
 إمكانياتو، وُتؾعف لخجمة العجيج مؽ السياـ سؾاء كانت تخبؾية أو غيخ تخبؾية، حيث تؼ عقج



 ..................لتنمية املهارات املعرفية يف الدراسة اجلامعية   0.3Webتصور مقرتح قائم علي تطبيقات الويب 

- ٔٗ - 

 ـ والحي تعخض ألدوات ٖٕٓٓالسؤتسخ الجولي الدابع لمؾيب الجاللي السستج في اليؾناف عاـ 
 -: ومؽ ىحه األدوات السدتحجثة، ٖ.ٓالؾيب 
  GoNTogle اسرتجاع وشرح الوثائلأداة  (1) 

 ىي أداة تدتخجـ الستخجاع وشخح الؾثائق، والتي تؼ بشاؤىا في مقجمة أدوات الؾيب
ذلػ  ، وتقجـ ىحه األداة الؾصف اليجوي واآللي السعتسج عمى ميدخات الذخح، مجعسا في ٖ.ٓ

 (doc, pdf, txt, rtf, odt, sxw ) السدتشجات في صياغات متشؾعة مثل
  SOBOLEO أداة املفضلة االجتناعية والوصف اهلهدسي البسيط(0) 

ويقـؾ السدتخجمؾف بترشيف السرادر تعاونيا، واستخجاميا لؾصف مرادر الؾيب، 
 باإلضافة

 الستخجاميا كقاعجة بيانات معخفية أثشاء البحث، وتتكؾف ىحه األداة مؽ أربعة أجداء رئيدية
 وصف مرادر الؾيب مدتخجما الؾصف كخمفيةمحخؾ البحث الحي يبحث مؽ خبلؿ  :*البحث
واجية مدتخجـ لبلستعخاض مؽ خبلؿ الترشيف، ومرادر  :*الترفح  .معخفية
واجية الؾصف إلضافة مفزبلت لمفيخس، ويسكؽ استخجاـ السفاليؼ مؽ  :الؾصف * .الؾصف
وعبلمات الترشيف لؾصف مرادر الؾيب، ويسكؽ سحب مفتاح الؾصف إلى لؾحة  الؾصف

محخر الؾقت التعاوني الحكيقي  :*التحخيخ.السفزمة بالسدتعخض لتعسل كسفزمة تحكؼ
لمترشيف، ويعشي ذلػ أنو يسكشػ مذاىجة التغييخات التي يقـؾ بيا اآلخخوف في الؾقت 
 الحكيقي، ويكؾف ذلػ أكثخ متعة في
 االستخجاـ إذا وججت شخرا آخخ يقـؾ بتحخيخ وتعجيل السحتؾى في نفذ الؾقت، ومؽ

 ,Crespo, et al ) .حع أنو يتؼ تحخيخ الترشيف بذكل تعاوني مؽ قبل الجسيعالسبل
ٕٓٔٔ)  

 Callimachus أداة نظام إدارة البيانات املرتبطة (ٖ) 
أداة نغاـ إدارة البيانات السختبظة ىؾ إطار إلنذاء تظبيقات تعتسج عمى البيانات، 

داة لسؤلفي الؾيب بإنذاء عمى أساس مبادئ البيانات الستخابظة، وتدسح ىحه األ وذلػ
 كسا تدسح بتخديؽ بيانات إطار وصف السرجر .الؾيب الجاللية بديؾلة وسخعة تظبيقات

RDF (Resource Description Framework)  ويؾفخ نغاـ قالب لترؾر إطار ،
السختبظة وتتكؾف أداة نغاـ إدارة البيانات  .وصف السرجر، وبشاء تظبيقات تعتسج عمى البيانات
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وتقـؾ ىحه الظبقة بتخديؽ السرادر وكافة  :طبقة السرادر  :بقات رئيدية ىيطمؽ ثبلثة 
وتتعامل ىحه الظبقة مع الؾصف السدتخجـ   :طبقة السجاؿ  .العشاصخ السختبظة بتمػ السرادر

لمرفحات السذتسمة عمى السعمؾمات، والسحتؾى الخاص بإطار  لتكؾيؽ السعمؾمات الجاللية
تعتسج ىحه الظبقة عمى طبقة السجاؿ، حيث يتؼ بشاء الشغاـ  :طبقة التظبيقو  سرجروصف ال

نغاـ إدارة البيانات السظمؾب والسؾجؾد بظبقة السجاؿ وتظبيقيا عمى  تجسعات السظمؾب مع
 ((ٕٔٔٓ ,Crespo, et alالسرادر طبقة

 MetaGlance أداة خدمة الويب اآللي ألجيال البيانات الوصفية  (ٗ)
يسكؽ مؽ خبلؿ ىحه األداة جسع البيانات الؾصفية مؽ معغؼ أنؾاع السمفات مثل حيث 

، وتقجيؼ ىحه البيانات في  SCORM ، وصفحات الؾيب، وحـد DOC، وممفات PDF ممفات
وفي حالة عجـ تؾافخ البيانات أو عجـ اكتساليا تقؾـ ىحه  .الجاللي كائؽ واحج قابل لمبحث

وتقؾـ  .خؾارزميات لتؾليج البيانات مؽ الشص السؾجؾد بالسمفال األداة باستخجاـ مجسؾعة مؽ
 أنؾاع البيانات الؾصفية بجسع أشياء مثل: العشاويؽ، والكمسات السفتاحية، وإحراءات

 .الشرؾص، وأكثخ مؽ ذلػ أنو يتؼ إضافة أشياء ججيجة والتحجيث طؾاؿ الؾقت
 Wordpress PoolParty Thesaurus أداة قاموس الكلنات (٘)

 وتداعج أداة قامؾس الكمسات عمى جعل السجونات والسؾاقع أكثخ قابمية لمفيؼ، حيث
األساسية  يتؼ تحديؽ السؾقع مؽ خبلؿ ربط الؾعائف ذات السرظمحات الخئيدية والسرظمحات

 مع شخوط رئيدية أخخى، ويقؾـ البخنامج السداعج باستيخاد نغاـ السعخفة
السخدنة  ب الجاللي عبخ الؾيب، استشادا إلى السعمؾماتالبديظة، أو لغة استعبلـ لسرادر الؾي

ويكؾف  مدبقا، ويتؼ إضاءة السرظمح في السقالة تمقائيا ويكؾف التعخيف متزسشا بجاخميا
 اإلضاءة بتأثيخ مخور الفأرة عمى السرظمح، ويكؾف قامؾس السرظمحات مرجرا إضافيا

السداعج  في الحاؿ، ويعسل البخنامج في السجونة، ويسكشػ التجؾؿ لسعخفة السديج عؽ السؾضؾع
ىحه األداة  أيزا عمى التعامل بالعجيج مؽ المغات وتخجسة بعزيا لمغة السخغؾبة، وتدتخجـ

 الستخجاع تعخيفات السرظمحات تمقائيا والتي يفتقخ إلييا القامؾس الحي تؼ
 استخجاعو .
 وعجد مؽمؽ مجسؾعة مؽ نغخيات الترسيؼ، ومجسؾعات عسل،  ٖ.ٓيتكؾف الؾيب و 

 التقشيات، وُيشغخ إلى بعض عشاصخه عمى أنيا عشاصخ مدتقبمية لؼ تشفح بعج، والبعض اآلخخ
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ويتزسؽ الؾيب الجاللي الكؾد السؾحج وروابط السرادر مثل  .ُيعبخ عشو بسؾاصفات مشيجية
صفحات الؾيب  و لغة التسييد السستج تقؾـ بعسل واصفات لمخبط ذو السعشي بيؽ عشاصخ أي 

والسكؾف الثالث لمجيل الثالث لمؾيب ىؾ  ٖٕٓٓ ,Marshall &   Shipman) .مرظمح 
اطار وصف السرجر فيؾ يؾفخ إطار وصف السرجر، كسا أنو وسيمة متجاندة ومؾحجة 
لؾصف مؾارد اإلنتخنت وطمب السعمؾمات مشيا بجءا مؽ صفحات الشرؾص والخسؾمات إلى 

ابع يتسثل في مخظظات اطار وصف السخجع ممفات الرؾت ومقاطع الفيجيؾ . اما السكؾف الخ 
 ومعانييا، RDF ىؾ أشبو بسعجؼ لؾصف خرائص وصفؾؼ مرادر إطار وصف السرجر

 إلى جانب أنو يرف RDF كسا يؾفخ وصفًا مدبقًا لمسرجر، وىؾ الشسط األساسي لشغاـ
 األساسي، كسا يؾفخ إطارًا مشظكيًا بديظاً  RDF طبقات وخرائص السرادر في نسؾذج

والسكؾف الخامذ ىؾ لغة  ٚ ,ٕٕٔٓ ,.Aghaei, S., et al) .)شتاج أنؾاع السرادرالست
لسحتؾى مؽ محتؾى عادي يفيسو البذخ فقط  مخاجع وصف الؾيب وتيتؼ ىحه التقشية بتحؾيل 

يفيسو كل مؽ البذخ واآللة معا، ومؽ ثؼ تفيؼ مؾاقع الؾيب ومحخكات البحث  إلى محتؾى 
وىؾ نغاـ االستجالؿ اآللي، السقجـ    دادس وىؾ السشظق والبخىافثؼ نأتي لمسكؾف ال ودالالتو،

بخوتؾكؾؿ سباركل  في بجاية مقجمة بشية تبؾيب البيانات، لمؾصؾؿ الستشتاجات ججيجة ثؼ يميو 
و ىؾ عبارة عؽ بخوتؾكؾؿ  ٖ.ٓوىؾ السكؾف التالي لمؾيب  ولغة استعبلـ إطار وصف السرجر

، وتدسح ىحه  RDFلي، ومرادر إطار وصف السرجرولغة استعبلـ لسرادر الؾيب الجال 
كسا تقؾـ ىحه المغة باالستعبلـ  .المغة لمسدتخجميؽ بكتابة استعبلمات عسؾمية غيخ مبيسة

 داخل قؾاعج البيانات، واستخجاع البيانات السخدنة
 ومعالجتيا، ويكؾف البحث في نغاـ ثبلثي، حيث يبحث في االرتباطات والتبايشات والبحث

 وتعبخ ىحه المغة عؽ استعبلمات الرياغة في الججاوؿ، وتيجؼ إلى إنذاء واجية .االختياري 
 ، والسكؾف االخيخ ىؾ الثقة RDF مدتخجـ بديظة تدسح لمسدتخجميؽ ببشاء استعبلمات في

بعيجا  ، ولؼ يحقق ىحا السكؾف تقجما ٖ.ٓىي الظبقة الشيائية لمعشاويؽ التي يجعسيا الؾيب  ,
أجل تأكيج  دساح لمسدتخجميؽ بؾضع أسئمة عؽ مرجاقية بيانات الؾيب، وذلػ مؽعؽ رؤية ال

 .تؾفخ جؾدتيا والثقة بيا
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  -املعرفية:  : املواراتاملبخح الجاني 
يغمب عمييا األداء العقمي، وىحه السيارات يتظمب أداؤىا تؾعيف العقل والتفكيخ؛  التي وىي

أي إنيا تتظمب معالجة السعمؾمات والسفاليؼ والسبادئ والتشديق بيشيسا، وتؾعيفيا في تفديخ 
السعمؾمات والتشبؤ بالشتائج وحل السذكبلت، فعشجما يؾاجو الفخد مذكمة فيبحث عؽ حمؾؿ ليا 

ل إلى عجد مؽ الحمؾؿ، ثؼ يخزع ىحه الحمؾؿ لمتجخيب إلى أف يرل إلى الحل إلى أف يتؾص
السشاسب لمسذكمة فيؾ ىشا يسارس عجدا مؽ السيارات السعخفية، وفى ىحه الحالة يظمق عمى 

 ىحه السيارات، ميارات حل السذكبلت وىي إحجى أنؾاع السيارات السعخفية،
 بانوا:وتعرف املوارة املعرفية اجرائيا 

ىحا الجانب بالسعمؾمات والسعخفة البلزمة لمفخد ألجل  صيخت :لمسيارةالجانب السعخفي 
الكياـ بالسيارة، فسؽ الظبيعي أف ال يدتظيع الفخد الكياـ بترسيؼ السؾاقع اإللكتخونية كسيارة 
إال في حالة إذا كاف لجيو السعخفة الكاممة والكافية عؽ عمؼ الترسيؼ، وبالتحجيج ترسيؼ 

ي العسل عمى ىحا الجانب وتشسيتو لجى األفخاد والعيشات السؾاقع اإللكتخونية، لحا مؽ الزخور 
في البحؾث قبل أف يتؼ التشفيح العسمي واألدائي لمسيارة، فيحا الجانب التحريمي لمسيارة ىؾ 

 بسثابة الخخيظة التي تشغؼ العسل األدائي وىؾ الجانب التالي.
الشياء السختبظة بالفخد اف السيارات السعخفية متعمقة بالعسميات والشتائج السعخفية او ا

 ( ٖٜٛٔ Mercer. ) الستاحةكسا تعشي تكيف الستعمؼ لخرائص السعمؾمات والبيانات 
( مفيـؾ السيارات السعخفية بسجي معخفة الفخد كيفية التعمؼ ٜٜٚٔويمخص ويشج )  

 التعمؼ.وىحا يذيخ الي مجي وعي الفخد باالستخاتيجيات الستاحة التي تداعج عمي 
اف لسيارات السعخفية تدتمـد وعي باالستخاتيجيات والسرادر البلزمة  ٜٜٚٔوكسا قاؿ بيكخ 

ميسو عقمية والقجرة عمي استخجاـ ميكانيدمات التشغيؼ الحاتي مثل التخظيط والتقؾيؼ  ألداء
 الرعؾبات.الفعاؿ وتشغيؼ السخخجات وعبلج 

كؽ مشيا الظالبة الجامعية حتي وىي مجسؾعة السيارات االدراكية والتحريمية التي تتس  
. وتؾجج ميارات حل السذكبلت وىي إحجى أنؾاع تتسكؽ مؽ اداء عسمية التجريذ بيدخ وكفاءة

السيارات السعخفية، وتؾجج ميارات معخفية أخخى مثل ميارات االستقراء، وميارات اتخاذ 
 ,Ester thukr & elt (pٕٕٙٓٓٛ ,القخار، واالستساع والتحجث والقخاءة والكتابة. )



 ..................لتنمية املهارات املعرفية يف الدراسة اجلامعية   0.3Webتصور مقرتح قائم علي تطبيقات الويب 

- ٔٛ - 

وىشاؾ ميارات عقمية تذتخؾ في الترشيف مع السيارات الحدحخكية والشفدحخكية، مثل: 
ميارات القخاءة والكتابة؛ ألنيا تتظمب تشغيسا دقيقا بيؽ عجد مؽ أعزاء الجدؼ وحؾاسو 

 وعزبلتو، وعقل اإلنداف وجيازه العربي.
 والسعخفة بإجخاءات بعسمية التعمؼ وخرائص الستعمسيؽ السعخفية بالسعخفةوتختبط السيارات 

 السعخفةكسا انيا تذسل  السيشي لجى السعمؼ والشسؾ  ترسيؼ وتخظيط وتشفيح وتقؾيؼ الجرس
سبادئ السفاليؼ و بالسادة العمسية مثل الالتخررية   

ات تيجؼ لكياس ميارات التفكيخ الشقجي وميار التي لسيارات السعخفية وتبشي ىحا البحث ا
 :وىيحل السذكبلت 

القجرة عمى تقييؼ الشقاشات والبخاىيؽ، وإجخاء االستجالالت، وتحجيج  الشقجي:ميارات التفكيخ   -
 .األدلة واألسباب مشظكياً 

تحميل وترشيف البيانات  ميارات حل السذكبلت: تذسل ميارات مثل القجرة عمى  -
، والتؾصل إلى التعسيسات بشاًء عمى معمؾمات معيشة وعخض مدتؾى أعمى مؽ وتدمدميا
 الكياسية.السيارات 

 -السابكة:الدراسات  

بعشؾاف فاعمية بخنامج تعميسي  (ٕ٘ٔٓدراسة عايج عايض الخويمي و مشرؾر الرعيجي ) -
لجي  قائؼ عمي الؾيب الجاللية في تجريذ الخياضيات عمي تشسية السفاليؼ التبؾلؾجية

 ٗٔالتبلميح ذوي االعاقة العقمية بالسسمكة العخبية الدعؾدية وتكؾنت عيشة البحث مؽ 
تمسيحة بالرف الثاني االبتجائي مؽ ذوي االعاقة العقمية واستخجـ الباحثاف السشيج شبة 
التجخيبي وتؾصمت نتائج الجراسة الي وجؾد فخوؽ ذات داللة احرائية بيؽ متؾسظي 

التجخيبية في التظبيقيؽ القبمي والبعجي في اختبار السفاليؼ  رتب درجات السجسؾعة
 التبؾلؾجية في الخياضيات مسا يغيخ فاعمية استخجاـ الؾيب الجاللية . 

بعشؾاف فاعمية بخنامج تعميسي مقتخح باستخجاـ مؾقع ويب   (ٖٕٔٓدراسة الدعجني ) -
لسحتؾي التعميسي لجي تعاوني ويكي في زيادة تحرل وتشسية االتجاىات االيجابية نحؾ ا

السعمسيؽ .ونتج عؽ البحث وجؾد فخوؽ ذات داللة احرائية لجي السجسؾعة التجخيبية 
 مؽ السعمسيؽ بعج استخجاـ تقشية الؾيب والؾيكي .
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بعشؾاف االساليب الحجيثة لمبحث عؽ السعمؾمات والؾيب ـ ٕٓٔٓ دراسة غداف مخاد -
استعخاض الظخؽ الجاللية لمبحث عؽ الجاللي وتشاولت الجراسة الخصج االستخاتيجي و 

السعمؾمات مؽ خبلؿ المغة واشكالية السعالجة االلية لسرظمحات المغة العخبية والرعؾبات 
التي تعؾؽ الؾصؾؿ لمسعمؾمات وخمرت الجراسة الي ضعف الجيؾد العخبية في اتاحة 

 السحتؾي الخقسي العخبي واف ما يخجمو محخكات بحث وادلو غيخ مكتسمة .
بعشؾاف تقشيات الؾيب الجاللي لمسكتبات الخقسية وقج  ـ ٕٚٓٓ-ة رجب عبج الحسيج :دراس -

أشار فييا الي عيؾر تقشية ججيج في محخكات البحث ونغؼ استخجاع السعمؾمات وتدسي 
بالؾيب الجاللي ومؽ احج تظبيقاتيا اليامو بشاء السكتبات الخقسية والتي تتزسؽ عجد امؽ 

ؾاجيات التفاعمية بيؽ الحؾاسيب وتتيح تقشية الؾيب الجاللي مؽ واجيات االستخجاـ  وال
عخض السعمؾمات والبيانات وحدابات السدتفيجيؽ مسا يزسؽ حخيو التحخؾ لمسدتخجـ 
في مداحو معيشو مؽ البيانات والتحكؼ فييا وخمرت الجراسة الي اف ىحه التظبيقات 

 مازالت قيج البحث والتجخيب ويسكؽ تشفيحىا في السدتقبل.
 التعكيب علي الدراسات السابكة 

تؾضح الجراسات الدابقة العبلقة بيؽ تظبيقات الؾيب الجاللي واعساؿ ادارة السعخفة  -
الزلت تحتاج الي  السعخفة وانياواحج مؽ التقشيات السيسة في بيئة  ٖ.باعتبار الؾيب 

 مديج مؽ البحث واالكتذاؼ وخاصو فيسا يتعمق بالمغة العخبية 
واف الؾيب الجاللي يعتسج بذكل كبيخ عمي خخيظة تبؾيب السعارؼ والسفاليؼ واف ىشاؾ  -

 .السعخفةعبلقة وثيقة بيؽ الؾيب الجاللي وادارة 
 -اجراءات البخح :

  الؾصفي التحميمي والسشيج التجخيبي  السشيج الباحثة تؼ استخجاـ  :بخحمهوج ال -ًأ 
   -البخح : ومواد أدوات –ب  

 في تشسية السيارات السعخفية  ٖ.ٓ استبياف لكياس مجي امكانية استخجاـ تظبيقات الؾيب  -ٔ
مؽ وجية نغخ أعزاء  لجي طالبات كمية التخبية بجامعة االميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ

 .ىيئة التجريذ 
 . ٖ.ٓالؾيب استخجاـ أدوات  قائؼ عمي عبارة عؽ مؾقع الكتخوني  ترؾر مقتخح  -ٕ
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رضا طالبات كمية التخبية جامعة االميخة نؾرة حؾؿ استخجاـ  لكياس مجياستبياف  -ٖ
 في مقخر تقشيات التعميؼ  ٖ.ٓتظبيقات الؾيب 

 -اخلطوات االجرائية للبخح : -ج

استبياف لكياس مجي امكانية استخجاـ تؼ بشاء  ترسيؼ أدوات البحث وتظبيقيا لحا  -
مؽ معة االميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ لجي طالبات كمية التخبية بجا ٖ.ٓتظبيقات الؾيب 

وتؼ تحجيج السرادر التي يعتسج عمييا الباحث في بشاء وجية نغخ أعزاء ىيئة التجريذ 
ىحه االستبانة مؽ خبلؿ الجوريات والسجبلت التخبؾية ذات الرمة بسذكمة البحث ومقابمة 

 ذوي االختراص لبلستفادة مؽ خبخاتيؼ .
بعج التظبيق وتسثمت في صجؽ تؼ التأكج مؽ صجؽ االستبانة  -صجؽ االستبانة : -

 االتداؽ الجاخمي.
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 ( دغبة ِؼبِالد االسرجبغ ث١ٓ دسجخ اٌؼجبسح ٚاٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌالعزجبٔخ0جذٚي )
 ِؼبًِ االسرجبغ سلُ اٌؼجبسح
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( وجسيع قيؼ معامبلت االرتباط ٗٚ.ٓ( الي )ٓٙ.ٓالسعامبلت االرتباط مؽ ) تخاوحت قيؼ -

( وتذيخ الي االتداؽ الجاخمي ٘ٓ.ٓمؾجبة ومختفعة وذات داللة احرائية عشج مدتؾي )
 لبلستبانة .

 -ثبات االستبانة: -
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وىي  ٕٜ.ٓوكانت الشتائج تؼ التأكج مؽ ثبات االستبانة مؽ خبلؿ معامل الفا كخونباخ -
 قيسة مختفعة تذيخ الي اف االستبانة عالية الثبات 

حيث تؼ في التعميؼ الجامعي  ٓ.ٖوضع الترؾر السقتخح حؾؿ استخجاـ تظبيقات الؾيب  -
مؾقع الكتخوني قائؼ عؽ طخيق مقخر تقشيات التعميؼ  بستابعة دراسة  تكميف الظالبات

الجيل الثالث بأدوات اولة لخبط السادة العمسية في مح ٖ.ٓالؾيب عمي استخجاـ أدوات 
 .لمؾيب 

 اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍزص١ُّ اٌؼبَ إٌّٛرج رجٕذ اٌجبدثخ اٌىزشٟٚٔ ٚ  اٌّٛلغد١ث رُ رص١ُّ 

ٚرُ    wordpress.com/home/ٖٔٔhttps://edtechniques.)ٚساثػ ٘زا اٌّٛلغ ،

  -:رص١ّّٗ ػٍٟ اٌّشادً االر١خ 

    :ا٢ر١خ اٌخطٛاد ػٍٝ ٚرشزًّ :ٚاٌزذ١ًٍ اإلػذاد *ِشدٍخ

 131ِمشس رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  ٟٚ٘ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّبدح رذذ٠ذ  -

اٌذال١ٌخ  3.3ثؼط رطج١مبد ا٠ٌٛت  ضػش ٚ٘ٛ ا٠ٌٛىٟ، ٌّٛلغ اٌؼبَ اٌٙذف رذذ٠ذ -

 ٚاعزخذاِٙب ِٓ لجً اٌطبٌجبد 

اٌذبعٛث١خ سرٙٓ  ا اٌطبٌجبد ِٚٙب ِغزٜٛ رذذ٠ذ رٌه ٚرعّٓ :اٌّزؼٍّبد خصبئص رذ١ًٍ -

 .د١ث ارعخ جٛدح اعزخذاِٙٓ ٌٍذبعت

 ا٢ر١خ اٌخطٛاد ػٍٝ ٚرشزًّ :اٌزص١ُّ *ِشدٍخ

ٌٍّمشس ثصٛسح  اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌغٍٛو١خ األ٘ذاف ثص١بغخ اٌجبدثخ لبِذ :اٌزؼ١ّ١ٍخ األ٘ذاف رذذ٠ذ  -

 .ٚاظذخ ٚاٌّج١ٕخ فٟ خطخ اٌّمشس ػٍٟ اٌّٛلغ 

 .اٌّؼزّذ اٌزٛص١ف ظٛء اٌّمشس ِذزٜٛ ثزذ١ًٍ اٌجبدثخ لبِذ :ٚرٕظ١ّٗ اٌّذزٜٛ رذ١ًٍ  -

 رمذ٠ُ فٟ إٌّطمٟ اٌززبثغ ُسٚػٟ ٚلذ فصٛي ، أسثؼخ إٌٝ اٌّذزٜٛ رمغ١ُ رُ ٚٚلذ

 . اٌصؼت إٌٝ اٌغًٙ ِٓ رغ١ش ثذ١ث اٌّؼٍِٛبد ٚرغٍغً اٌّٛظٛػبد

 ٚالزصش اٌزارٟ، ٚاٌزؼٍُ اٌزشبسوٟ االٌىزشٟٚٔ اٌزؼٍُ غش٠مخ اعزخذاَ رُ :اٌزؼٍُ غش٠مخ رذذ٠ذ -

 دٚس ٠ّٚثً .ٚاٌزم٠ُٛ ٌٍٕمبػ ٚاٌمعب٠ب اٌّٛاظ١غ اٌّزبثؼخ ٚغشح ػٍٝ اٌّذسط دٚس

 .اٌّٛلغ إلثشاء ٚاٌزمصٟ اٌجذث فٟ األوجش اٌذٚس اٌّزؼٍُ
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اعزجبٔخ ٌزم١١ُ ِذٞ  اٌزم٠ُٛ ٚرّثٍذ فٟ  أدٚاد ٚاشزٍّذ ػٍٟ رذذ٠ذ -: ِشدٍخ اٌزم٠ُٛ

  ( . 2)ٚشىً ( 1شىً ) 3.3سظب اٌطبٌجبد ػٓ اعزخذاَ اٌّٛلغ ٚأدٚاد ا٠ٌٛت 

في  ٖ.ٓرضا الظالبات عؽ استخجاـ تظبيقات الؾيب  مجي استبانة لكياسثؼ تؼ تظبيق  -
 الجامعية.تعميؼ السقخرات 

أدبيات تكشؾلؾجيا التعميؼ وتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت والجراسات بعج االطبلع عمى  -
أىجاؼ البحث أعجت الباحثة استبانة  لتحقيق الجراسة. والدابقة ذات الرمة بسؾضؾع 

غيخ  - )أوافقالباحثة السكياس الثبلثي  توقج استخجم عبارة،( ٕٓ)مغمقة مكؾنة مؽ 
 ( عمى التختيب .  ٔ-ٕ-ٖات جسيعيا الجرجات )ال أوافق ( ، وتعظى ىحه الخيار  -متأكج 

 :االداة صدم -
بعج ترسيؼ األداة استظمعت الباحثة آراء عجد مؽ الظالبات بكمية التخبية حؾؿ مجى 
تحقيق األداة ألىجافيا وأنيا تكيذ ما وضعت مؽ أجمو . قامت الباحثة بعخض الرؾرة 

لؾجيا التعميؼ ، وذلػ بيجؼ السبجئية لبلستبانة عمى السحكسيؽ والستخرريؽ في تكشؾ 
فحص عشاصخ االستبانة ومخاجعتيا وتحجيج سبلمة الرياغة المغؾية ووضؾح العبارات 
مؽ حيث السعشى السزسؽ في كل عبارة ، والحكؼ عمى مجى مبلئسة العبارات ، وححؼ 

 الفقخات أو إضافة بعزيا ، وإجخاء التعجيبلت السقتخحة . 
مؽ الرػجؽ الػجاخمي لػؤلداة تػؼ اسػتخجاـ  معامػل االرتبػاط  صجؽ االتداؽ الجاخمي : لمتأكج -

لكياس صجؽ االتداؽ الجاخمي لعبارات محػاور االسػتبانة ومعخفػة مػجى ارتباطيػا بالجرجػة 
و )  ٔٓ.ٓالكمية لكل محؾر ، وقج اتزح اف جسيع عبارات االستبانة دالػة عشػج مدػتؾى )

ارتبػػػاط عبػػػارات محػػػاور  ( يؾضػػػحٔ( مسػػػا دؿ عمػػػى صػػػجؽ العبػػػارات . والجػػػجوؿ ) ٓ.٘ٓ
 الجراسة بالجرجة الكمية لكل محؾر .
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 ِؼبًِ االسرجبغ سلُ اٌؼجبسح
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 ثبات األداة:  -

وذلػػػ بعػػج أف أعيػػج تظبيػػق  الفػػا ، ختػػؼ اسػػتخجاـ اختبػػار كػػخو نبػػا األداة،لكيػػاس ثبػػات 
( طالبػػة مػػؽ خػػارج عيشػػة الجراسػػة  وذلػػػ بفػػارؽ أسػػبؾعيؽ بػػيؽ التظبيػػق ٘ٔاالسػػتبانة عمػػى ) 

( وىػػى قيسػػة عاليػػة تػػجؿ عمػػى ثبػػات  ٖٛ.ٓاالوؿ والتظبيػػق الثػػاني  ، وقػػج بمػػا معامػػل الفػػا ) 
 األداة .  

 -وتفسريها:تائج حتليل اله -

في تشسية السيارات ٖ.ٓاستبياف لكياس مجي امكانية استخجاـ تظبيقات الؾيب اوال تحميل  -
وجية نغخ السعخفية  لجي طالبات كمية التخبية بجامعة االميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ مؽ 

 ٓٙيا عميعبارة وتؼ تظبيق ٖٓمؽ  ت االستبانة مؽ أعزاء ىيئة التجريذ وتكؾن
و قامت  جامعة االميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ –اعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية 

الباحثة باستخجاـ الستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لعبارات االستبانة والتي تكيذ 
  -:ؼ الجامعي وكانت الشتائج كالتاليفي التعمي ٓ.ٖمجي امكانية استخجاـ تظبيقات الؾيب 
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االٔذشاف 

بسٞاٌّؼ١  

اٌّزٛعػ 

 اٌذغبثٟ

سلُ  اٌؼجبسح

 اٌؼجبسح

 0 رزٛفش ٌذٞ ِؼٍِٛبد دٛي اٌج١ً اٌثبٌث ٠ٌٍٛت 3.12 3.32

أربثغ اٌزم١ٕبد اٌذذ٠ثخ فٟ اعزخذاَ ا٠ٌٛت  3.11 3.43

 ثبعزّشاس

1 

فٟ  1ٚا٠ٌٛت  0اعزخذِذ رطج١مبد ا٠ٌٛت  3.10 3.44

 اٌزؼ١ٍُ اٌجبِؼٟ

2 

3.2ا٠ٌٛت  ارؼشف ػٍٟ خذِبد ٚرطج١مبد 3.15 3.33  3 

ٚرطج١مبرٗ ٠غبُ٘ فٟ  2.33اعزخذاَ ا٠ٌٛت  .3.5 3.53

 رذغ١ٓ ِغزٛٞ اٌزؼ١ٍُ

4 

ٚظٛح اٌّمشساد  3.2رذمك رطج١مبد ا٠ٌٛت  .3.5 3.50

 االٌىزش١ٔٚخ

5 

٠ذػُ اٌزٛاصً ف١ّب ث١ٓ  2.33اعزخذاَ ا٠ٌٛت  3.53 3.53

اٌطالة ٚاػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌجبِؼبد 

 اٌغؼٛد٠خ

1 

أفبلب غ١ش ِذذٚدح  3.2رفزخ رطج١مبد ا٠ٌٛت  3.5 3.50

 أِبَ اٌّزؼ١ٍّٓ

. 

رز١خ رطج١مبد اٌج١ً اٌثبٌث ٠ٌٍٛت غش٠ك أعًٙ  3.42 3.11

اٌّؼشفخ ٌذٞ اٌّزؼ١ٍّٓ إلٔزبج  

2 

اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ   ٠3.2ّٕٟ ا٠ٌٛت  3.42 3.11

 ٚاالدساو١خ  ٌٍّزؼٍُ

03 

اٌّزؼٍُع١ّٕٟ رذص١ً  2.33اعزخذاَ ا٠ٌٛت  .3.4 .3.5  00 

٠ذمك اٌج١ً اٌثبٌث ٠ٌٍٛت ص١بغخ ع١ٍّخ  3.10 3.45

 ٌٍّذزٛٞ اٌؼٍّٟ

01 

٠شثػ اٌج١ً اٌثبٌث ٠ٌٍٛت االٔشطخ اٌزىٌٕٛٛج١خ  3.11 3.23

 ثبأل٘ذاف اٌغٍٛو١خ

02 

اٌزفى١ش إٌمذٞ ٠2.3ّٕٟ ا٠ٌٛت  3.44 3.54  03 

فٟ رذذ٠ذ االعجبة ٚاٌؼًٍ  ٠2.3غبػذ ا٠ٌٛت  3.41 3.51

إٌمبشبد ٚاٌجشا١٘ٓٚرم١١ُ   

04 

ِٙبساد دً اٌّشىالد ٠2.33ّٕٟ ا٠ٌٛت  3.43 3.10  05 

اعزمصبء ٠3.2ّىٓ ِٓ خالي ا٠ٌٛت  3.41 3.13

اٌّؼٍِٛبد دٛي رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب 

 اٌذذ٠ثخ .

01 

رغبػذ ػٍٟ رط٠ٛش  3.2اْ خذِبد ا٠ٌٛت 3.32 3.51

 ِٙبساد االرصبي

0. 

ٚرطج١مبرٗ رز١خ ٌٍطبٌجخ اٌّؼٍّخ  3.2اْ خذِبد ا٠ٌٛت  3.33 0..3

 اٌزفى١ش االثذاػٟ

02 

رغز٠خ ساجؼخ فٛس٠خ ث١ٓ  ٠3.2مذَ  ا٠ٌٛت  3.33 3.22

 اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ

13 

٠طٛس اٌّٙبساد  3.2اعزخذاَ ا٠ٌٛت  3.21 3.20

 اٌزىٌٕٛٛج١خ ٌذٞ اٌّزؼٍُ

10 
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 ( الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات عيشة البحث في االستبيافٕججوؿ )
( أف الستؾسط الحدابي العاـ الستجابات عيشة البحث يداوي ٕأشارت نتائج الججوؿ )

في التعميؼ باعتباره  ٓ.ٖوىؾ مؤشخ عمي اف ىشاؾ مؾافقة بذجة عمي استخجاـ الؾيب  ٚ٘.ٗ
طخيقة حجيثة في تظؾيخ التعميؼ مؽ خبلؿ السدتحجثات التكشؾلؾجية وقيسة االنحخاؼ السعياري 

وىؾ قيسة صغيخة ومؤشخ عمي التجانذ الكبيخ بيؽ  ٙٗ.ٓلعاـ يداوي لمستؾسط الحدابي ا
 استجابات عيشة البحث .

وبالخجؾع لمججوؿ نجج اف السؾافقة عمي معغؼ العبارات في االستبانة يؤكج امكانية  -
بستابعة التقشيات الحجيثة حيث  أعزاء ىيئة التجريذ. فأكجت استجابات  ٖ.ٓاستخجاـ الؾيب
الكيجة في التعمؼ في ىحا العرخ ولحلػ كانت استجاباتيؼ بستؾسط حدابي انيا الؾسيمة ا

في االجابة عؽ العبارة  العزؾاتكسا أكجت استجابات  ٓ٘.ٓواالنحخاؼ السعياري  ٔٚ.ٗ
وكانت الجراسة  ٓ.ٕبشيؼ درسؾا مؽ فبل الؾيب  ٓ.ٖالثالثة والخابعة بذأف التعخؼ عمي الؾيب 

ومحاولة  ٖ.ٓاباتيؼ بالسؾفقة عمي التعخؼ عمي الؾيب مستعو ومتظؾرة ولحلػ كانت استج
فيي رصج لسجي امكانية  ٕٗ-ٓٔالكذف عؽ الخجمات التي يقجميا .كسا اف العبارات مؽ 

فييا بالسؾافقة  العزؾاتفي تشسية السيارات السعخفية لمظالبة وكانت استجابات  ٖ.ٓالؾيب 
وبانحخاؼ معياري يتخاوح ما بيؽ  ٜ٘.ٗ- ٗٗ.ٗوالستؾسط الحدابي لمعبارات تخاوح ما بيؽ 

غشح االعئٍخ ٚاجبثزٙب ٠3.2غًٙ ا٠ٌٛت 3.41 3.35  11 

رص١ٕف اٌج١بٔبد ٠3.2ّىٓ رطج١مبد ا٠ٌٛت .3.4 .3.5  12 

فٟ رغٍغً اٌج١بٔبد  ٠3.2غبػذ ا٠ٌٛت  3.42 3.12

 ٚرذ١ٍٍٙب

13 

ٌٍّزؼٍُ اٌجذث ِٚشبسوخ  ٠3.2ز١خ ا٠ٌٛت  3.33 ...3

 اٌّصبدس اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ

14 

٠ز١خ اٌج١ً اٌثبٌث ٠ٌٍٛت ٔظبَ ِذبوٟ  3.23 1..3

 ٌٍّٙبساد اٌزم١ٕخ

15 

أشبء ِغزٛدػبد سل١ّخ   3.2ا٠ٌٛت  ٠ز١خ 3.41 3.14

ِٕظّخ رشثػ اٌّؼبسف اٌّخضٔخ ثشٚاثػ ِج١ٕخ 

 ػٍٟ فُٙ اٌؼاللبد

11 

اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٟ اظبفخ ل١ّخ  ٠3.2شجغ ا٠ٌٛت  3.32 3.15

 ٌٍزطج١مبد اٌّغزخذِخ فٟ اٌزؼٍُ

1. 

ِخضْ ٌٍّؼٍِٛبد إٌّظّخ  ٠3.2ؼزجش ا٠ٌٛت  3.41 3.51

 اٌّزٕبعمخ

12 

فٟ رذم١ك اٌزىبًِ ٚثٕبء  ٠3.2غبػذ ا٠ٌٛت  3.41 3.14

 ِجزّؼبد رغؼٟ ٌٍزؼٍُ اٌزىٌٕٛٛجٟ

23 
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عمي امكانية تشسية  عزاء ىيئة التجريذوىي ندبو مختفعة تجؿ عمي مؾافقة ا ٔٛ.ٓ-ٕٚ.ٓ
والتي  ٖٓ-ٕ٘وتظبيقاتو .كسا اف العبارات مؽ  ٖ.ٓالسيارات السعخفية مؽ خبلؿ الؾيب 

أعزاء بات ايزا مؤشخاتيا مختفعة دليل عمي ارتفاع استجا ٖ.ٓتذيخ الي مسيدات الؾيب 
في عسمية التعمؼ وكانت الستؾسظات  ٖ.ٓبالسؾافقة عمي أىسية استخجاـ الؾيب  ىيئة التجريذ

-ٙٗ.ٓوبانحخاؼ معياري يتخاوح ما بيؽ  ٚ٘.ٗ-ٕٖ.ٗالحدابية لمعبارات تتخاوح ما بيؽ 
وىحه تعتبخ مؤشخات مختفعة .وىحه العبارات التي اختتؼ بيا االستبياف كانت محاولة  ٜٔ.ٓ

 العيشةوخجماتو وايزا ارتفعت استجابات  ٖ.ٓلتظبيقات الؾيب  عيشةخؼ عمي استجابات اللمتع
وبانحخافات معيارية مختفعة تتخاوح ما  ٜٗ.ٗ-ٜ٘.ٗوتخاوحت الستؾسظات الحدابية ما بيؽ 

  ٙٚ.ٓ-ٚٙ.ٓبيؽ 
طبيعة تقشية الؾيب بذكل عاـ وما  -وتخجع الباحثة الشتائج الدابقة الي ما يمي :

عؽ الجيل الثالث لمؾيب وما تتسيد بو مؽ تذؾيق ومتعة ورسؾمات ودمج ممفات عخفؾه 
اشتسمت القشاة التعخيفية وأيزا  وتختيب وتشغيؼ السادة العمسية التي تديؼ في عسمية التعمؼ .

عمي مسيدات استخجاـ الؾيب والتعخؼ عمي خجماتو مسا سيل عمي الظالبات التعخؼ عمي 
امو في التعميؼ بالجامعة مع احتياجاتيؽ التعميسية . واتفقت وىل يتفق استخج ٓ.ٖالؾيب 

 .الشتائج مع الجراسات الدابقة 
أداة  (ٖ.ٓواعتسج ىحا السؾقع عمي استخجاـ ادوات واليات الؾيب  -:الترؾر السقتخح -

حيث يسكؽ مؽ خبلؿ ىحه األداة جسع البيانات  خجمة الؾيب اآللي ألجياؿ البيانات الؾصفية 
 ، وصفحات الؾيب، وحـد DOC، وممفات PDF مؽ معغؼ أنؾاع السمفات مثل ممفاتالؾصفية 

SCORM كسا وججت اداة   الجاللي ، وتقجيؼ ىحه البيانات في كائؽ واحج قابل لمبحث
السفزمة االجتساعية متسثمة في محخكات بحث لمترفح والبحث واداة خجمة الؾيب مؽ خبلؿ 

واداة نغاـ ارتباط ادارة ( ٕ،ٖ،ٗ)  شكل السؾقع  ميالسحاضخات االلكتخونية السؾجؾدة ع
تفيج  وتتسثل في بعض الفيجيؾىات التي تختبط بسحتؾي السقخر (٘) شكل البيانات السختبظة

 . (ٙو ايزا سجل بالسخاجع والسرادر التي يسكؽ الخجؾع الييا شكل ) الظالبات في الترفح
أكثخ قابمية لمفيؼ، لسؾقع جعل اعج في التي تدا (ٚ،ٛ)شكل  قامؾس الكمسات أداةوججت كسا 
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 يتؼ تحديؽ السؾقع مؽ خبلؿ ربط الؾعائف ذات السرظمحات الخئيدية والسرظمحات حيث
  لمتكشؾلؾجيا.األساسية 

 

 

 

 

 

 ( يؾضح صفحة السؾقعٔشكل )
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

( يؾضح صؾرة لسحتؾيات السؾقع )اداة خجمة الؾيب مؽ خبلؿ السحاضخات ٕشكل )
 ( االلكتخونية
 



 ..................لتنمية املهارات املعرفية يف الدراسة اجلامعية   0.3Webتصور مقرتح قائم علي تطبيقات الويب 

- ٕٜ - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٖشكل )
 
 
 
 
 
 
 

 ( 4شكل )
 
 
 
 
 

 ( اداة نعام ارتباط ادارة البيانات السرتبطة5شكل )
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 (6شكل )

 
 
 
 
 
 

 أداة قامؽس الكمسات( 7شكل )
 
 
 
 
 
 

 (8شكل )
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 تقشياتعشج دراسة مقخر  محتؾاهومؽ خبلؿ ىحا السؾقع قامت الظالبات بتتبع كل 
استخجاـ السؾقع االلكتخوني  تقشية أف إلى ةىحه الشتيج تعدى  أف ويسكؽ ٖٔٔالتعميؼ 

 في السذاركة لمسدتخجـ تتيح استخجاـ أدوات تظبيقات الجيل الثالث لمؾيب داخل السؾقع التي
 والتعميق عشيا واإلجابة األسئمة وطخح السشاقذة إلى باإلضافة وإثخاءه االطبلع عمي السحتؾى 

 في التشؾيع إلى أدى ىحه السؾقع أف كسا اآلراء وتبادؿ لمشقاش، السظخوحة السؾاضيع عمى
 ممفات عمى اشتسل حيث التعميسية، باألنذظة والتشؾيع التعميسي السحتؾى  عخض أساليب
 ٖ.ٓكسا اف دراسة تظبيقات الؾيب  واأللؾاف. والرؾر والفيجيؾ والبؾربؾيشت الشرؾص معالج

التقيج  أو الرف غخفة عمى االقترار وعجـ بالحخية تترف تعميسية بيئة يسكؽ اف تؾفخ
 بالداعات الجراسية .

في تعميؼ السقخرات  ٖ.ٓمجي رضا الظالبات عؽ استخجاـ تظبيقات الؾيب مكياس تحميل 
 عشيا مؽ قبل الظالبات السؾقع االلكتخوني لئلجابة الجامعية والتي تؼ ارفاقيا عمي صفحة 

  



 ..................لتنمية املهارات املعرفية يف الدراسة اجلامعية   0.3Webتصور مقرتح قائم علي تطبيقات الويب 

- ٖٕ - 

  

لُ س 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبساد -

اٌٛعػ 

 اٌذغبثٟ

اإلٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 .3.33 1.04 ِذٜ ِؼشفخ ٚوفبءح اٌطبٌت فٟ اعزخذاَ شجىخ اٌّؼٍِٛبد -0

 E-mail. 1..2 3..53إسعبي ٚاعزمجبي اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ -1

 web. 1.22 3.541اثذث ػٓ اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي ا٠ٌٛت -2

فٟ رشجّخ اٌّفشداد ٚرطج١مبد ا٠ٌٛت   Google APPsاعزخذاَ  -3

 ٚاٌّصطٍذبد
1.12 3.522 

خذِبد ا٠ٌٛت ٚرطج١مبرٗ اٌّخزٍفخ فٟ دساعخ ِمشساد الزٕغ ثبعزخذاَ  -4

 اٌجبِؼخ ثذال ِٓ اٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ
2.13 3.501 

 خاعزخذاَ اداح اعزشجبع ٚششح اٌٛثبئك ػٍٟ اٌّٛلغ وبٔذ ٚاظذ -5

 ِٚف١ذح
2.1 0.0.1 

 2...3 3.10 اٌؼ١ٍّخ ثبعزخذاَ اٌزطج١مبد  .رُ رٛف١ش ِؼٍِٛبد وبف١خ ٌذساعخ اٌّبدح  -1

رٛجذ ِغبػذح ف١ٕخ ِالئّخ رغًٙ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ  -.

 اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ.
1.55 0.01. 

أسغت فٟ أخز ِٛاد ػ١ٍّخ رؼشض إٌىزش١ٔٚب ثٕفظ األعٍٛة اٌّغزخذَ  -2

 3.2دغت رطج١مبد ا٠ٌٛت 
2.4 0.330 

اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رُ اٌذصٛي ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ رفٛق اٌّؼٍِٛبد  -03

 اٌزٟ ٠ّىٓ اٌذصٛي ػ١ٍٙب ثطشق اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذ٠خ.
2.05 0.215 

اعزخذِذ اداح اٌّفعٍخ االجزّبػ١خ ٚاٌٛصف ِٓ خالي اٌّصبدس  -00

 ِٚذشوبد اٌجذث ػٍٟ اٌّٛلغ
1.20 0.111 

ا٠ٌٛت االٌٟ ػٍٟ اٌّٛلغ ثغٌٙٛٗ ِٓ اداح خذِخ أشؼش ثبسر١بح ثأجشاء  -01

 خالي جّغ اٌج١بٔبد
2.03 0.143 

ٕ٘بن رٕغ١ك ِغزّش ث١ٕٟ ٚث١ٓ أعزبر اٌّمشس دٛي إٌمبغ اٌّطشٚدخ  -02

 إٌىزش١ٔٚب.
2.3 0.032 

ِٓ خالي ٚجٛد اداح لبِٛط فٟ فُٙ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ  اٌّٛلغعبػذٟٔ  -03

 اٌىٍّبد ٚاٌّصطٍذبد اٌزىٌٕٛٛج١خ
2.45 0.14. 

ٙبسارٟ فٟ غٛس ِ 3.2وأدذ رطج١مبد ا٠ٌٛت  ٌّٛلغاعزخذاَ ااْ  -04

 اعزخذاَ رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد.
2.22 0.033 

اْ ػشض ٘زٖ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌىزش١ٔٚبً ٚثبعزخذاَ رطج١مبد دذ٠ثخ  -05

 .ِؼشف١خ صٚدٟٔ ثزذس٠ت ِٚٙبساد 
2.42 3..25 

فٟ ٘زٖ اٌّبدح ٠ٛفش فشصبً رؼ١ّ١ٍخ  3.2إْ اعزخذاَ رطج١مبد ا٠ٌٛت  - -01

 ػبدٌخ ِٚزغب٠ٚخ ألفشاد اٌّجزّغ.
1.25 0.123 

فٟ ٘زٖ اٌّبدح غٛس ِٙبساد   3.2إْ اعزخذاَ رطج١مبد ا٠ٌٛت  - -.0

 اٌزفى١ش اٌزارٟ ٌٍطبٌت.
2.15 0.015 

صؼٛثخ ِزىشسح رٛاجٗ اٌطبٌت ػٕذ اٌذخٛي ٌّٛلغ اٌّبدح  ٕ٘بن - -02

 اٌىزش١ٔٚبً ِٓ داخً اٌجبِؼخ.
1.22 0.532 

ٕ٘بن صؼٛثخ ِزىشسح فٟ عشػخ االرصبي ثبٌشجىـخ اٌىزش١ٔٚبً خـبسج  - -13

 اٌجبِؼخ
2.15 0.015 
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عبارة تكيذ مجي استفادة الظالبات مؽ السؾقع االلكتخوني  ٕٓتكؾنت االستبانة مؽ 
 .  ٖ.ٓتظبيقات الؾيب  استخجاـ ادوات و الحي تؼ انذاء معتسجا عمي

لكياس مجى معخفة وكفاءة الظالب في  ٘-ٔوتزسشت االستبانة البحثية العبارات مؽ -
استخجاـ شبكة السعمؾمات والؾيب , حيث احتؾى ىحا السحؾر عمى ثبلث متغيخات اساسية 

االلكتخوني والبحث عؽ السعمؾمات خبلؿ  حؾؿ ميارات الظالب في ارساؿ واستكباؿ البخيج
( فقج بما الستؾسط ٕ(واستخجاـ  مؾقع الكتخوني. وكسا نبلحع مؽ الججوؿ رقؼ )webالؾيب)

العاـ إلجابات افخاد العيشة حؾؿ معخفة وكفاءة الظالب في استخجاـ شبكة السعمؾمات 
ؾد تذتت كبيخ في (وىحا يجؿ عمى عجـ وجٛٓٗ.ٓ(اما االنحخاؼ السعياري فقج بما )٘ٔ.ٕ)

استجابات افخاد العيشة حؾؿ ىحا الستغيخ, لحا يدتشتج اف لجى الظالب معخفة وكفاءة مبلئسة 
الستخجاـ شبكة السعمؾمات. آف معخفة وكفاءة الظبلب في ارساؿ واستكباؿ البخيج 

(تمييا ٖٛ.ٕ(كانت االعمى لجى الظمبة حيث بما الستؾسط الحدابي )E-mailااللكتخوني)
ة والكفاءة في استخجاـ شبكة السعمؾمات في البحث عؽ معمؾمات معيشة, آما معخفة السعخف

وكفاءة الظبلب في استخجاـ السؾقع الكتخوني في تخجسة الكمسات فقج كانت متجنية حيث بما 
قابمية الظالبات الستخجاـ تظبيقات وادوات (وىحا يعظي مؤشخًا عمى ٜٕ.ٕالستؾسط ليا )

  الكتخونية حجيثة .
التعخؼ عمي مجي رضا الظالبة  ٛٔ -ٙتبيؽ مؽ تحميل االستبانة اف العبارات مؽ وي

 عؽ التأىيل والسعخفة التي حرل عمييا نتيجة دراستو لمسادة العمسية الكتخونيا وباستخجاـ
(باف الستؾسط العاـ ٕ، فيذيخ الججوؿ رقؼ ) ً في السؾقع االلكتخوني  ٖ.ٓالؾيب ادوات 

لبحثية حؾؿ مدتؾى الخضا والقشاعة عؽ التأىيل والسعخفة التي حرل إلجابات افخاد العيشة ا
( ٚٔٙ.ٓ(,اما االنحخاؼ السعياري فقج بما )ٕٗ.ٖفقج بما ) مؽ خبلؿ السؾقع التعميسي عمييا

وىؾ انحخاؼ مشخفض ويجؿ عمى عجـ وجؾد تذتت كبيخ في استجابات افخاد عيشة البحث حؾؿ 
خعي لئلجابات اف السحاور التالية حغيت بقبؾؿ اكبخ مؽ ىحا الستغيخ. ويبلحع مؽ التحميل الف

حيث رضا الظالب وقشاعتو عؽ التأىيل والسعخفة التي حرل عمييا تؼ تؾفيخ معمؾمات كافية 
(, اف عخض  ٕٔ.ٗلجراسة السادة العمسية باستخجاـ بعض التظبيقات حيث بما الستؾسط )

مث اداة حجيثة زودني بتجريب وميارات معيشة ىحه السادة العمسية الكتخونيًا وباستخجاـ تظبيقات
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(,وندتشتج ٘.ٖبما الستؾسط) استخجاع وشخح الؾثائق والستسثمة في السحاضخات عمي السؾقع 
 التي تؼ الحرؾؿ عمييا. السعمؾماتأف الظمبة كاف لجييؼ رضا عؽ 

السادة  البات البلتي درسؽأيزًا اف ىشاؾ قشاعة بيؽ الظ (ٕوايزا وضح الججوؿ رقؼ )
العمسية الكتخونيًا يحقق مدايا إضافية مقارنة باألسمؾب التقميجي حيث بما الستؾسط العاـ 

عيشة  البات( مؽ خبلؿ تحميل االجابات لمظٗٗٙ.ٓ( واالنحخاؼ السعياري)ٕ٘.ٖلئلجابات)
 البحث حؾؿ الشقاط التي تزسشتيا السحاور الفخعية,

في فيؼ  السؾقعساعجني خًا مؽ الظمبة: مثل  )تبيؽ اف السحاور التالية لقيت قبؾاًل كبي
بما الستؾسط مؽ خبلؿ وجؾد اداة قامؾس الكمسات والسرظمحات التكشؾلؾجية ( السادة العمسية 
(. و ) إف عخض السادة العمسية الكتخونيًا زودني بتجريب وميارات معيشة ٙ٘.ٖالعاـ لئلجابات)

رة ) اف استخجاـ ىحه التكشؾلؾجيا قج طؾرت (.وايزا العباٖ٘.ٖبما الستؾسط العاـ لئلجابات)
(.و ندتشتج أف استخجاـ ٖٖ.ٖالسادة العمسية الكتخونيًا فقج بما الستؾسط العاـ لئلجابات)

االلكتخونية قج حقق مدايا إضافية لمظمبة مقارنة باألسمؾب التقميجي, وىحا أيزًا يعظي  السؾقع 
الكتخونيًا عمى شبكة السعمؾمات باستخجاـ مؤشخًا حؾؿ أىسية التؾجو لعخض السادة العمسية 

خجمات الؾيب لمجيل الثالث بسا يداعج الظمبة في فيؼ السادة العمسية بأسمؾب سمذ وواضح 
ويديج مؽ ميارات الظمبة في التفاعل مع الؾسائل التكشؾلؾجية الحجيثة في التعميؼ. آما 

السادة العمسية االلكتخونية  فيي عبخت عؽ السذاكل والسعؾقات مؽ استخجاـ ٕٓو  ٜٔالعبارة
عشج التجريذ بيحه الظخيقة ومؽ خبلؿ تحميل إجابات أفخاد العيشة البحثية تبيؽ أنيؼ واجيؾا 

خبلؿ دراستيؼ لمسادة العمسية حيث بما الستؾسط العاـ لئلجابات عمى   مذاكل ومعؾقات فشية 
( واىؼ السذاكل التي ٙٛٛ.ٓ( واالنحخاؼ السعياري)ٛٔ.ٖالسحاور الستعمقة بيحه الفخضية)

واجيتيا الظالبات ىي ىشاؾ صعؾبة متكخرة تؾاجو الظالب عشج الجخػؾؿ لسػؾقع السػادة 
( , سخعة االتراؿ بالذبكػة ٖ٘.ٖالكتخونػيًا مؽ خػارج الجامػعػة بما الستؾسط العاـ لئلجابات )

(.و ندتشتج أف ٜٔ.ٖالكتخونيًا خػارج الجامعة غػيخ مبلئسة بما الستؾسط العاـ لئلجابات)
تجخبة التعمؼ االلكتخوني ُتبْخز ضخورة االنتباه لبعض السذاكػل السختبػظة بيا مػثل مذاكػل 
تخػص البشػيػة التحتيػة لمسؤسدات التعميسية, كحالة عجـ وجؾد عجد كاؼ مؽ مختبخات 

بتؾفيخ الحاسؾب واالجيػػدة الستاحة لمظمبة في اوقات متعجدة, باإلضافة الى السذاكل الخاصة 
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بشية اتراؿ إلكتخونية مبلئسة لمظمبة ,وىحا يتظمب تشديقًا مع جيات حكؾمية أو خاصة أخخى 
 خارج السؤسدة التعميسية لتؾفيخ اتراؿ عبخ الذبكة بدخعة أفزل وتكمفة أقل.

انو مؽ الشاحية التعميسية ىشاؾ مخونة إيجابية وعالية لجى الظالبات   وندتشتج مؽ ذلػ 
كسا وجج أّف لجى الظالبات معخفة  ٖ.ٓالتكشؾلؾجية الحجيثة في مجاؿ الؾيب  في تقبل الؾسائل

حيث ٖ.ٓالعالسية رغؼ حجاثػة تظبيقات الؾيب  وكفاءة مبلئسة الستخجاـ شبكة السعمؾمات 
يتؾقع ليحه السعخفة والكفاءة اف تدداد باطخاد مع زيادة االىتساـ بإدخاؿ تكشؾلؾجيا السعمؾمات 

, ومؽ الشتائج  ٛٓٗ,ٓواالنحخاؼ السعياري  ٘ٔ,ٕؾسط الحدابي حيث بمغْت ندبة ال
الؾاضحة ايزا إّف الظالَبة يعتُقج أّف السعمؾمات التي وفخت لو كانت كافية وأبجت رغبة حكيكية 

واالنحخاؼ السعياري  ٘,ٖفي دراسة مؾاده الجراسية االخخى وبشفذ األسمؾب وذلػ بشدبة 
اف ىشاؾ بعض السذكبلت والسعػؾقات التي ارتبظت  ةالستبان.وأيزا تؤكج نتائج ا ٔٓٗ,ٔ

بتػعمؼ السادة العمسيػة الكتخونيًا واف إعيار مثل ىحه السذكبلت لو فائجة تتسثل بتؾفيخ معمؾمات 
ألصحاب القخار عشج طخحيؼ لسؾضؾع التعمؼ االلكتخوني وادخاؿ تظبيقات الجيل الثالث لمؾيب  

ومؽ ابخز السذاكل والسعؾقات  ٙٛٛ,ٓالسعياري  في حيؽ بما االنحخاؼ ٛٔ,ٖوذلػ بشدبة 
التي واجيت عخض السادة العمسية وجؾد صعؾبة متػكخرة لػجى الظمبػة عػشج الجخػؾؿ واستخجاـ 

 , واالنقظاعػات الستؾاصمة في خط االنتخنت.ٖ.ٓالتظبيقات الحجيثة لمؾيب 
 -تدل علي :ايضا  واستجابات الطالبات

الظالبات معمؾمات ججيجة تختبط ارتباطًا مباشخًا بالبيئة السحيظة بيؼ، فزبًل عسا تحسمو  تمقي -0
 مؽ أشكاؿ جحابة مؽ خبلؿ السؾقع ساعجت في فيؼ الظالبات ليا.

 إيجابية الستعمسة في السؾقف التعميسي مؽ خبلؿ التعمؼ مؽ خبلؿ السؾقع التعميسي .  -1
عمؾمات بأنفديؼ مؽ خبلؿ استخجاـ شبكة وجؾد أنذظة تتظمب بحث التبلميح عؽ الس  -2

 االنتخنت.
تؾافخ مرادر متشؾعة لمسعمؾمات االلكتخونية التي تؼ ربظيا مؽ خبلؿ  السؾاقع ذات صمة   -3

 أسيؼ في اكتداب الظالبات لمسفاليؼ والسعمؾمات السختبظة بالسقخر.
تشسية  في شبكة االنتخنت أدي إلي ٖ.ٓاعتساد تجريذ السقخر عمى تظبيقات الؾيب   -4

بعجي السخونة واالبتكارية، فقج أثخت أساليبو الستشؾعة والستعجدة في العخض والبحث عؽ 
 السعمؾمات عمى تشسية مخونة األفكار. 
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التعميسات والسعمؾمات السدتخجمة بذكل ججيج في البخنامج ساعجت عمي تحديؽ بعج  -5
والتقجيخ مؽ  التؾجو لمتحريل مؽ أجل الغيؾر بسدتؾي تحريمي عالي وتحريل أفزل

الدمبلء أثشاء السشاقذة وذلػ لذعؾر الظالبة بأف التحريل السختفع يكدبيا االحتخاـ مؽ 
 األخخيات وذلػ كمو دفع لمظالبة لبحؿ الجيج مؽ أجل الشجاح واليخوب مؽ الفذل .

  -توصيات البخح :

 -في ضؾء نتائج البحث الحالي تؾصي الباحثة بسا يمي : 
 في التعميؼ الجامعي . ٓ.ٖتؾعيف الؾيب ضخورة التؾجو نحؾ  -
في عسمية  ٓ.ٖتجريب اعزاء ىيئة التجريذ والظالبات عمي استخجاـ تظبيقات الؾيب  -

 التعميؼ والتعمؼ .
أف تعتسج وزارة التعميؼ عمي تقشيات الؾيب الحجيثة كؾسيمة أساسية  لمتعميؼ الجامعي ، وأف -

عمى استخجامو بفعالية ، بسا في ذلػ تذجيع  تعسل عمى تؾفيخ كافة السقؾمات التي تداعج
أعزاء ىيئة التجريذ، تؾفيخ الجعؼ الفشي، استكساؿ التجييدات خرؾصا في قاعات 

 السحاضخات.
العسل عمى تجييد معامل لمظالبات يسكشيؽ استخجاميا، والعسل عمى تؾفيخ مداعجيؽ معسل  -

Lab Assistants الت تؾاجييؽ في تشفيح يتؾلؾف مداعجة الظالبات ، وحل أي إشكا
 التكميفات.

 -مكرتحات البخح :

 -في ضؾر نتائج البحث الحالي يسكؽ اقتخاح الجراسات مشيا : 
 في دعؼ عسمية التعمؼ ٓ.ٖتظؾيخ نغاـ لمتعميؼ السجمج قائؼ عمي الؾيب -
 عمي نؾاتج تعمؼ مختمفة  ٓ.ٖأثخ استخجاـ تظبيقات الؾيب  -
 في تعمؼ ميارات الترسيؼ لمسقخرات االلكتخونية ٓ.ٖدراسة مقارنة بيؽ استخجاـ الؾيب  -
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 املراجعاملصادر و

 أواًل: املراجع العربية:

( . كيف تكؽن محترف كسبيؽتر خطؽة خطؽة. القاهرة: نهزة مرر لمطباعة 8008أحسج , رجب) -
 والشذر.

وإجراءات التحؽل لمبيئة الرقسية. عسان: دار دجمة، الزهيري، طالل ناظػ. حؽسبة السعمؽمات   -
8009 

الزهيري، طالل ناظػ. مهارات استخجام الحاسؽب الذخري لمعامميؼ في مؤسدات السعمؽمات.   -
 .8009عسان: دار دجمة، 

( 8008( )8,0الفار , ابراهيػ عبجالؽكيل . تربؽيات تكشؽلؽجيا القرن الحادي والعذريؼ تكشؽلؽجيا ) -
 0ط. طشطا . 

الرؤى السدتقبمية لمتعميػ اإللكتروني في ضؽء اتجاهات العرر (:  8005) إحدان بؼ دمحم  -
، ، 05، الجسعية السررية لتكشؽلؽجيا التعميػ، السؤتسر العمسي الدشؽي العاشر، يؽليؽ، جالحجيث

 .5صـ
عالػ الكتب، ، القاهرة، تكشؽلؽجيا السعمؽمات وتحجيث التعميػ(:    8000)الغريب زاهر. إسساعيل  -

 .800صـ
مفهؽمها ومكؽناتها وأدواتها . مجمة  – 0.2.تقشية الؽيب   ,سبتسبر(8002الشجار, دمحم الديج)  -

  التعميػ االلكتروني

نؽفسبر( . تطبيقات الـؽيـب الـجاللي في بيئة السعرفة. -,مايؽ8008االكمبي ,عمي بؼ ذيب )  -
 .8, ع08مجمة مكتبة السمغ فهج الؽطشية . مج 

 (. مؽقـــــــــــب التـــــــــــؽدري،  ـــــــــــالرجؽع إلـــــــــــ :8000حدـــــــــــيؼ التـــــــــــؽدري، ) عـــــــــــؽ   -
www.todary.aun.edu.eg  

، القاهرة، دار دليمغ إل  محركات البحث عم  شبكة اإلنترنت(:   8000)حدام الجيؼ  ,حافظ  -
 .6الكتب العمسية لمشذر والتؽزيب، ، ص

 .5، ص 8005، القاهرة، عالػ الكتب، مشعؽمة التعميػ عبر الذبكات: دمحم عبج الحسيج  -
رطف  جؽدت صالح. مفهؽم تكشؽلؽجيا التعميػ في عرر السعمؽمات. متاح في )بؽا ة تكشؽلؽجيا م  -

-00-84االطـــــــالع تـــــــاري    gawdat.net-http://www.mostafaالتعمـــــــيػ( عمـــــــ  الـــــــرا   :
8008. 

http://www.todary.aun.edu.eg/
http://www.mostafa-gawdat.net/
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