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 فمسطين –القدس 
 م 4238 -ىـ :365

 



 
 

 اإلىـداء
 

سرى العز والفخر الِ كؿ ألِ إ الحٓرة والكراهة، شٍداء فمسطٓف، شٍداء كـر هىا جهٓعا أإلِ هف ٌـ 

  ٌذا العالـ احرار

ب الذي أستاذي إلِ  وقتً هف عظًٓها ىٌْو

 وهعمـ وآب" لْ أخ أىت

 

 إلِ هف دفعوىْ إلِ العمـ وبٍـ ازداد افتخاري عائمتْ

 والدي ووالدتْ واخوتْ وزوجتْ وابىائْ 

 

 إلِ ٌذا الصرح العمهْ الهعطاء جاهعة القدس

 
 الباحث:

 الجعبري مخمص



 
 

 

 



 أ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إقرار

  

لىٓؿ درجة الهاجستٓر، وأىٍا ىتٓجة أبحاثْ الخاصة،  أقر أىا هعد الرسالة بأىٍا قدهت لجاهعة القدس،
باستثىاء ها تـ ا٘شارة لً حٓثها ورد، وأف ٌذي الدراسة، أو أي جزء هىٍا، لـ ٓقدـ لىٓؿ درجة عمًٓا ٖي 

 جاهعة أو هعٍد آخر.

 
 
 

 التوقٓع:
 

 اسـ الطالب: هخمص جواد جعبري
 

 8261/  1/     1التآرخ:
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 شكر وعرفان
 

 إٚ أف أقدـ الشكر هلل عز وجؿ الذي أهدىْ بالقوة ٚ ٓسعىْ

 أعاىىْ عمِ الوصوؿ إلِ ٌذي الهرحمة ... وأساؿ اهلل العمْ القدٓرو  

 أف ٓجعؿ ٌذا الجٍد خالصا لوجًٍ الكٓرـ ولخدهة أبىاء وطىْ وأهتْ.

 واىطٛقًا هف العرفاف بالجهٓؿ فإىً ٓسرىْ أف أتقدـ بالشكر

 ٌٓـ عوض الذي هدىْ هف هىابعواٚهتىاف إلِ الدكتور ابرا

والِ الدكتور هٍىد الجعبري، والدكتور ىضاؿ الجعبري هها قدهوي هف هساعدة  عمهً بالكثٓر كهشرؼ،

 لْ فْ ٌذي الرسالة

رضِ ٓحب لها الجهٓع اهلل ّوفؽ  ٓو

 مخمص جواد الجعبري
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 ممخص 

وتشهؿ   8261وشٍر اذار  8265أجٓرت ٌذي الدراسة فْ الفترة الزهىٓة الواقعة ها بٓف شٍر شباط 
ب  8.2الدراسة هىطقة الضفة الغربٓة هف فمسطٓف وكاف ذلؾ بغرض التعرؼ عمِ واقع تطبٓقات الٓو

ؿ ٌْ هستخدهة والغرض هف استخداهٍا وبمغ  فْ التدٓرب اٚلكتروىْ لدى الجاهعات الفمسطٓىٓة ٌو
ْ الجاهعة اٚهٓركٓة جىٓف ،جاهعة  9عدد الجاهعات   ، جاهعة  ٓف التقىٓةفمسطجاهعات  ٌو طولكـر

الىجاح ىابمس، جاهعة بٓرٓزت راـ اهلل، جاهعة القدس ابو دٓس، جاهعة بٓت لحـ ،الجاهعة اٌٚمٓة بٓت 
 .ؿ ،جاهعة بولٓتكىؾ فمسطٓف الخمٓؿلحـ ، جاهعة الخمٓ

ٓا كادٓهٓٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة الذٓف لٍـ عٛقة بدائرة تكىولوجوتكوف هجتهع الدراسة هف اٖ
بإالهعموهات حٓث ٌدفت الدراسة  فْ التدٓرب اٚلكتروىْ  8.2لِ التعرؼ عمِ  واقع تطبٓقات الٓو

هف استخداـ تمؾ التطبٓقات ودعـ الجاهعات  الدى الجاهعات الفمسطٓىٓة وعهمٓة استخداهٍا والرض
ب ؿ تستخدـ تمؾ التطبٓقات ٖغ 8.2لعهمٓة التدٓرب اٚلكتروىْ هف خٛؿ تطبٓقات الٓو راض عمهٓة ٌو

 خرى.أٖغراض  أـ

اهؿ لجهٓع أفراد الهجتهع جؿ ذلؾ استخدـ الباحث الهىٍج الوصفْ وذلؾ هف خٛؿ عهؿ هسح شأهف 
ر اٚستباىة وبعد    اشخص (55وعددٌـ) ف تـ التأكد هف صدؽ وثبات اٖداة قاـ أكها عهؿ عمِ تطٓو

سخة حٓث بمغت ىسبة اٚسترجاع ( ى16)الباحث بتوٓزع  اٚستباىة عمِ الهبحوثٓف وتـ استرجاع 
%( هف ثـ قاـ الباحث بتحمٓؿ وهعالجة هخرجات اٚستباىة إحصائٓا هستخدها برىاهج الرـز 55)

 . SPSSا٘حصائٓة لمعمـو اٚجتهاعٓة 

ا ب اف وقد توصؿ الباحث الِ هجهوعة هف الىتائج كاف هف ابرٌز فْ  8.2استخداـ تطبٓقات الٓو
تطبٓقات هف  1%هف الهبحوثٓف ٚ ٓستخدهوف 52شرة حٓث اكثر هف هىت غٓرالتدٓرب ا٘لكتروىْ 

ب  الغرض هف . كها افتطبٓقات 5اصؿ  كاف بالدرجة اٚولِ لمعهؿ وبىاء  8.2استخداـ تطبٓقات الٓو
% هف 91عٛقات اجتهاعٓة والترفًٓ بدرجة اولِ وهف ثـ عمهٓا وتدٓربٓا بدرجة ثاىٓة، اٚ اف 

ذا ٓؤكد عمِ حاؿ طمب هىٍـ اٚلتحاؽ فْ دورات تدٓربٓة الكتروىٓة  الهبحوثٓف  اكدوا عمِ اف فْ ٌو
  .التدٓرب اٚلكتروىْ  وكفاءةفعالٓة 

باها ابرز الهشاكؿ والتحدٓات التْ تواجً   8.2تطبٓؽ التدٓرب اٚلكتروىْ باستخداـ تطبٓقات الٓو
ب استخداـ تمؾ ،وآضا  8.2لخصت فْ عدة ىقاط كاف اٌهٍا عدـ هعرفة اٌهٓة تطبٓقات الٓو



 د
 

التطبٓقات لمتدٓرب اٚلكتروىْ واٚغراض العمهٓة، وعدـ تفعٓؿ التدٓرب اٚلكتروىْ فْ الهؤسسات 
  التعمٓهٓة فْ فمسطٓف.

بوعمِ صعٓد الهقترحات الكفٓمة فْ تفعٓؿ  فْ التدٓرب اٚلكتروىْ اقترح  8.2استخداـ تطبٓقات الٓو
بٓحتوي عمِ عدة خطوات هف اجؿ تف االباحث ىهوذج فْ التدٓرب  8.2عٓؿ استخداـ تطبٓقات الٓو

 اٚلكتروىْ

ا  بكها لخصت الدراسة هجهوعة هف التوصٓات كاف ابرٌز بشكؿ واسع  8.2عدـ استخداـ تطبٓقات الٓو
،ٓعزى الِ عدـ هعرفة الهبحوثٓف بأٌهٓة تمؾ التطبٓقات ،فأوصت الدراسة بعهؿ ىدوات وورش عهؿ 

بلىقاش اٌهٓة استخداـ تمؾ التطبٓقات  8.2، وآضا اوصت بتىفٓذ تجارب فْ استخداـ تطبٓقات الٓو
ٌو الحاؿ فْ الجاهعات اٚجىبٓة ، لتعهٓـ الفائدة لمتدٓرب اٚلكتروىْ كها فْ التدٓرب اٚلكتروىْ 
ب  .8.2باستخداـ تطبٓقات الٓو
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Abstract 
 

This study was conducted in the period between February 2015 and March 
2016, and it included the West Bank area. The aim of this study is to 
recognize the reality of Web 2.0 applications in e-learning at the Palestinian 
universities and whether they are used and the purpose of their use. 
Furthermore, the number of universities included were 9 universities, which 
are the American University in Jenin, Palestine technical University in 
Tulkarm,  Najah University in Nablus, Birzeit University in 
Ramallah , University of Jerusalem (Abu Dis), Bethlehem University, National 
University of Bethlehem, Hebron University in Hebron, Palestine Polytechnic 
University. 
The target group of the study consisted of academics in the universities who 
are involved in the information technology department, as the study aimed at 
identifying the reality of Web 2.0 applications in e-learning at the Palestinian 
universities and the practical use and satisfaction from the use of those 
applications and the support of the universities to the email training through 
Web 2.0 applications and whether those applications are for scientific 
purposes or for other purposes. 
To reach this target, the researcher used the descriptive research 
methodology through a comprehensive survey for  the study population-(55) 



 و
 

people- and also worked on developing the questionnaire. And after making 
sure of the validity and reliability of the research tool, the researcher 
distributed a questionnaire and received 41 respondents, so the retrieval 
percentage is (75%), then the researcher analyzed and  the outputs of the 
research using statistical software packages for Social Sciences SPSS. 
The researcher found a set of results , the most significant result was that 
the use of Web 2.0 applications in e-learning is not spread as more than 
50% of the respondents do not use  4 apps out of 7 applications. The 
purpose of using Web 2.0 applications was primarily to work and build social 
relationships and entertainment on the first hand and then scientifically and 
training on the other hand, but 96% of the respondents emphasized that 
they would be happy to participate in training courses  if asked to be 
enrolled in and this confirms the effectiveness and efficiency of the online 
training. 
The main problems and challenges facing the application of e-learning using 
Web 2.0 applications are summarized in a few points, most importantly was 
not knowing the importance of Web 2.0 applications, and also the use of 
these applications in e-training and scientific purposes, and that the 
electronic training in educational institutions in Palestine is not activated. 
In terms of proposals to activate using Web 2.0 applications in e-learning, 
the researcher suggested that the model contains several steps to activate 
using Web 2.0 applications in the e-training. 
The study also outlined a series of recommendations, including not using 
Web 2.0 applications widely, due to lack of knowledge towards the 
importance of those applications, the study also recommended organizing 
seminars and workshops to debate the importance of using those 
applications, and also recommended the implementation of experiments in 
using Web 2.0 applications in the e-training as the case at the foreign 
universities to mainstream interest for e-learning using Web 2.0 
applications. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة 3.3

واٚتصاٚت  ،ٓشٍد العالـ الهعاصر تطورًا ىوعًٓا وكهًٓا غٓر هسبوؽ فْ هجاٚت تقىٓة الهعموهات
اىعكس هف خٛؿ  ،حٓث اف هظاٌر ٌذا التطور ،واستخداهاتٍا فْ هٓادٓف التعمٓـ والتعمـ والتدٓرب 

ات التعمٓـ فْ تٓسٓر أس ،استخداـ شبكة ا٘ىترىت الٓب التعمـ والتدٓرب ا٘لكتروىْ ، لتحقٓؽ أرقِ هستٓو
 (.8222 ،)الهعٓمْ ،دود الزهاف والهكافهف دوف تقٓد بح ،والتدٓرب

 جودة طرؽ أداءتحسٓو الذي ٓعهؿ عمِ  ،لمهعموهات والهعرفة التكىولوجْ  التقدـٓزادة اٌهٓة َهع 
 اٖداء رفع جَدة ؿ ، والعه وتقمٓؿ تكمفة، غرق لٙىجازػاختصار الَقت الهستعمِ َؿ ، العه

ٓن ػٓػقػعمِ  تؿ الهتسارعة، َتعه الهتغٓرات  هع ٌذيؿ تتفاعالهؤسسات تواكب ٌذا التقدـ ، وأصبحت 
ا أَضاعٍا   َذلك عو طرٓق  ، أَ ىقص فْ هٍارات العاهمٓو بٍا ؿ ،َسد أّ خموأداء كوادٌر

عمِ هستَُ الهَارد ؿ اٖجؿ ثهار طَٓػاٚستػؿ  ىبع أٌهٓة التدرٓب الذّ ٓهثػالتدرٓب .َهو ٌىا ت
تمعب دَرا رئٓسا فْ ، َالتدرٓب  فٍٓا .  إو الجاهعات َالهؤسسات التعمٓهٓة الهؤسسة البشرٓة فْ 
عمِ ؿ أو تعه  ،قدن ػٌذا الت لهواكبة َبالتالْ فإىٍا تحتاج  ،الفكر ا٘ىساىْ وبىاء   ،ؿصىاعة العقَ

 (.8222 ،وهٍاراتٍـ )ىعهافرفع هستَٓاتٍن  َتحرص عمِ  ،ٍاتٍٓئة الجَ الهٛئن  لمعاهمٓو  ب
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ا عمِ العىصر البشري ،ا٘دارة وظائؼ أٌـ هف ،ةريشػػلبتعتبر ادارة الهوارد ا الذي ٓعتبر أثهف  ،لتركٌٓز
والتىظٓـ السموكْ  ،والفكٓرة ،هورد لدى ا٘دارة تأثٓرا عمِ  ا٘طٛؽ، وهف ٌىا ىجد إف القدرة ا٘بداعٓة

ٍو قادر عمِ التكٓؼ والتغٓر ف ،تتوقؼ عمِ درجة تعمٓهً لهواجٍات التغٓرات التْ تحدث أهاهً ،لمفرد
 (.8229 ،)سٓد

ب   ٓحهؿ ىفس اٚسـ ،، وتحدٓدًا فْ هؤتهر(8225 )فْ عاـ 8.2كاف أوؿ ظٍور لهصطمح ٓو

Web 2.0 Conference))  ( ْوالتْ ىظهتً شركة أورآمO'Reilly  الهصطمح كاف  ىتٓجة .)
 ،ركة أورآمْالتْ أقٓهت عمِ ٌاهش الهؤتهر بٓف كؿ هف ش ،ؼ ذٌىْ فْ أحد اٚجتهاعاتعص

 (.  Aniemeka, 2013شركة هٓدٓا ٚٓؼ  العاهٓة )و 

التْ تقدـ بٍا الهادة التدٓربٓة لمطالب  والهتدرب، فالوسائؿ ا٘لكتروىٓة هثؿ  ،غٓرت ا٘ىترىت الطٓرقة
بٓة  لمهتدرب، و لكف هع القوائـ البٓردٓة و هىتدٓات الىقاش ق اهت بدور ٌاـ فْ إٓصاؿ الهادة التدٓر

بٓة لتحؿ هحمٍا تقىٓات  ،بدأت الوسائؿ السابقة تفقد بٓرقٍا ،ظٍور وسائؿ جدٓدة ٘ٓصاؿ  الهادة التدٓر
ب  (Web2.0 )أطمؽ عمٍٓا اسـ  ،جدٓدة هكف استشعار   ،بالتفاعمٓة والهروىة ،8.2تتهٓز تقىٓات ٓو ٓو

كْ )  ،تقىٓات بالىظر فْ أهثمة عمِ الخدهات التْ تقدهٍافاعمٓة ٌذي ال و  ،(wikisهثؿ براهج الٓو
ا،( RSSوخٛصات الهواقع ) ،(weblogsالهدوىات )  (8222 ،)خمٓفة .وغٌٓر

ب   ،8.2وهف خٛ ؿ تطبٓقات الوٓب ،وادواتً الهتىوعة،فْ حٓاتىا العهمٓة  8.2وهف خٛؿ اٌهٓة الٓو
ببأف ٓقـو بدر  ،رأى الباحث وتعٓزز القدرات لدى العاهمٓف فْ  ،فْ التدٓرب 8.2اسة دور الٓو

 الجاهعات الفمسطٓىٓة.

 مشكمة الدراسة 4.3 

عدٓد هف الهتغٓرات ىتج عىٍا ال ،ثورة عمهٓة وتكىولوجٓة هتسارعة، تشٍد الهجتهعات ا٘ىساىٓة
ر وابتكار إطارات وبراهج ؛هر الذي دعا الِ بذؿ الجٍوداٖ ؛والتطورات بها ٓكفؿ  ،تعمٓهٓة جدٓدة لتطٓو

 لمتوافؽ هع ٌذي الهتغٓرات وهواكبتٍا. ؛إعداد اٖفراد

وهف هظاٌر التطور فْ هجاؿ تكىولوجٓا الهعموهات واٚتصاٚت، استخداـ هجهوعة هف التكىولوجٓات 
بوالتْ عرفت با ،والتطبٓقات الشبكٓة ،الجدٓدة ب  ٓضاأكها ٓطمؽ عمٍٓا  ، 8.2سـ ٓو الٓو

ب القراءة (participatory web)التشاركْ  (.(read-write webالكتابة -او ٓو
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ب بىاءً  ف أٓثبت  ،فْ التدٓرب اٚلكتروىْ 8.2عمِ ها ٓتوفر لدٓىا هف هعموهات حوؿ دور الٓو
فْ  ،رغـ الدور الٍاـ الذي ٓمعبً التدٓرب اٚلكتروىْ ،الجاهعات الفمسطٓىٓة تفتقر لهثؿ ٌذي التدٓرب

 .والقدرات لمهورد البشري ،تعٓزز وتىهٓة الهٍارات

 ،8.2الذي ٓمعبً  الوٓب الواقع دراسة تتمخص هشكمة الدراسة فْ الحصوؿ عمِ هعموهات ٌاهة عف
 .وتعٓزز القدرات لدى العاهمٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة ،لكتروىْفْ عهمٓة التدٓرب ا٘

 الدراسة ومبررات أىمية  6.3

بحوؿ ا ،بىاء عمِ ها ٌو هتاح هف هعموهات .6 تبٓف  ،فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة 8ستخداهات ٓو
 والتأٌٓؿ ،وخاصة فْ عهمٓة التدٓرب ،لىا عدـ وجود ىهاذج كفؤة فْ ٌذا السٓاؽ

لمجاهعات  ؤف اٌهٓة الدراسة فْ رسـ ىهوذج كفتكه ،عمًٓ ( بىاءً وفٓف)اٖكادٓهٓملمعاه
لدى  ،لٓة والكفاءةلتحقٓؽ الفعا ؛هف اجؿ تعٓزز ورفع هستوى درجة التدٓرب ،الفمسطٓىٓة

 اٖكادٓهٓٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة.

ٚستخداـ تطبٓقات  ،فْ إعداد ابحاث عمهٓة تجٓربٓة ،سوؼ تشكؿ ٌذي الدراسة اٌهٓة كبٓرة .8
ب  والتشجٓع هف اجؿ استخداـ التدٓرب اٚلكتروىْ بتمؾ التطبٓقات، 8.2،الٓو

بٚ توجد دراسة ربطت بٓف هتغٓري تط –عمِ حد عمـ الباحث  .3 والتدٓرب  ،8.2بٓقات الٓو
 اٚلكتروىْ.

ٚ توجد دراسة استٍدفت الفئة الهستٍدفة هف اٚكادٓهٓٓف الذٓف ٓعهموف فْ الجاهعات  .1
 .بٍدؼ التدٓرب اٚلكتروىْ ،الفمسطٓىٓة

 ىداف الدراسةأ 3.7

 اليدف العام

ب  ،دراسة وتحمٓؿ الواقع تٍدؼ ٌذي الدراسة الِ ستخداهاتٍا فْ عهمٓة وا ،8.2الذي تمعبً تطبٓقات الٓو
وذلؾ هف أجؿ تقدٓـ سٓاسة هف  ،وصقؿ الهٍارات لٗكادٓهٓٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة  ،التدٓرب

ر اٚكادٓهٓٓفأهف  ؛والهقترحات لهسؤولْ الجاهعات ،التوصٓات عف  ،ورفع هستوى ادائٍـ ،اجؿ تطٓو
ب  .8.2طٓرؽ اٚستفادة هف تطبٓقات الٓو
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 االىداف الفرعية لمدراسة:

ب .6  .كادٓهٓٓفهف قبؿ اٖ 8.2التعرؼ عمِ استخداـ تطبٓقات الٓو

الذٓف  ،استخداهاتٍا ٖغراض التدٓرب ا٘لكتروىْ هف قبؿ اٖكادٓهٓٓف والتحقؽ هف فحص .8
 .ٓعهموف فْ دائرة تكىولوجٓا الهعموهات

وصقؿ  ،هدى استفادة الجاهعات هف ٌذي التطبٓقات فْ التدٓرب اٚلكتروىْل والتحقؽ فحص .3
 .اراتالهٍ

هف استخداـ ،جؿ تعظٓـ اٚستفادة والهىفعة أهف  ،تقدٓـ هجهوعة هقترحات لمجاهعات الفمسطٓىٓة .1
ب   .فْ التدٓرب 8.2تطبٓقات الٓو

 .خرىأغراض أو أفحص استخداهٍا  ٖغراض عمهٓة  .5

 اسئمة الدراسة 8.3

ـ؟هف أجؿ تحقٓؽ أ ،تحتوي ٌذي الدراسة عمِ أربعة أسئمة  ٌداؼ الدراسة ٌو

بلـ اٚكادٓهٓٓف استخدا ها هدى -6  ؟8.2تطبٓقات الٓو
باستخدا ها كٓفٓة -8  ٖغراض التدٓرب؟ 8.2ـ اٚكادٓهٓٓف تطبٓقات الٓو
باستخدا ها كٓفٓة -3  فْ التدٓرب اٚلكتروىْ لصقؿ الهٍارات؟ 8.2ـ الجاهعات تطبٓقات الٓو
ب وفاٖكادٓهٓ ٌؿ ٓستخدـ -1  او ٖغراض اخرى؟ ،ٖغراض عمهٓة 8.2تطبٓقات الٓو

 دود ومحددات الدراسةح 9.3

 حدود الدراسة  3.9.3

 .وذلؾ لعدـ قدرة الباحث الوصوؿ الِ كؿ اجزاء فمسطٓف ،الحدود الهكاىٓة: الضفة الغربٓة

 (ـ.8265-8261)السىة الدراسٓة  الحدود الزهاىٓة:

لقدرتٍـ  ؛لٍـ عٛقة بتكىولوجٓا الهعموهات فالذٓ ،فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة وفالحدود البشٓرة: اٚكادٓهٓ
 ٓضا ٌٖهٓة التدٓرب ا٘لكتروىْ لٍذي الفئة فْ الهجتهع.أو  ،عمِ اٚجابة عمِ اٚستبٓاف
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 محددات الدراسة 4.9.3
 تتمخص هحددات الدراسة بالىقاط التالٓة:

ب .6 ا فْ التدٓرب  ،8.2ىدرة الدراسات العربٓة واٖجىبٓة التْ تتحدث عف تطبٓقات الٓو ودوٌر
تىقٓب وبحث هستهرة عبر هحركات البحث الهتقدهة ،وآضا عبر فبعد عهمٓة  ،ا٘لكتروىْ

ب ،هحركات بحث تابعة لجاهعات عربٓة هع التعمٓـ  8.2لـ اجد سوى دراسات تربط الٓو
 وصٓغت ٌذي الدراسة عمِ ىهط تمؾ الدراسات. ،اٚلكتروىْ

ا اضطر هه ،وذلؾ لطبٓعة الدواـ اٚكادٓهْ،غٓاب او عدـ تواجد لٛكادٓهٓٓف فْ هكاتبٍـ  .8
 .لباحث الذٌاب عدة هرات لمشخص الواحد هف اجؿ جهع اٚستبٓاىات

هها اضطر الباحث الِ السفر عدة هرات  ،هجتهع الدراسة وصعوبة التواصؿ هعٍـ الكتروىٓا .3
 هف اجؿ التواصؿ وجهع اٚستبٓاىات

 إجراءات الدراسة 3.:

 لقد تهت إجراءات الدراسة وفؽ الخطوات التالٓة:

 ٓف.تحدٓد الهبحوث 

  .إعداد أداة البحث بصورتٍا الىٍائٓة 

   .توٓزع اٚستباىة 

 ا ،تجهٓع اٚستباىة هف الهبحوثٓف دخالٍا إلِ الحاسوب ،وترهٌٓز وهعالجتٍا إحصائًٓا باستخداـ  ،وا 
 (.SPSSالبرىاهج ا٘حصائْ )

 .تفٓرغ إجابات أفراد العٓىة 

 .استخراج الىتائج وتحمٓمٍا وهىاقشتٍا 
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 سةىيكمية الدرا 3.;

 كها ٓمْ: ٌْ تتكوف الدراسة الحالٓة هف خهسة فصوؿ

شهؿ: هقدهة، هشكمة الدراسة، هبرراتٍا، أٌهٓتٍا، أٌدافٍا، أسئمتٍا، حدودٌا  :الفصل األول ٓو
 وهحدداتٍا، والحموؿ.

 ثـ التعقٓب عمٍٓا. ،وٓشهؿ: ا٘طار الىظري لمدراسة والدراسات السابقة :الفصل الثاني

شهؿ: :الفصل الثالث  هىٍجٓة الدراسة. ٓو

شهؿ: عرض لىتائج الدراسة. :الفصل الرابع  ٓو

شهؿ: هىاقشة ىتائج الدراسة :الخامس الفصل  والتوصٓات. واٚقتراحات ،ٓو
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة 3.4

هثؿ الهواقع  ،، فالوسائؿ اٚلكتروىٓةغٓرت اٚىترىت الطٓرقة التْ تقدـ بٍا الهادة التدٓربٓة لمهتدرب
قاهت بدور ٌاـ فْ آصاؿ الهادة التدٓربٓة لمهتدرب، ولكف هع ظٍور  ،والقوائـ البٓردٓة ،اٚلكتروىٓة

بٓة ،وسائؿ جدٓدة لتحؿ هحمٍا تقىٓات جدٓدة  ،بدأت الوسائؿ السابقة تفقد بٓرقٍا ،٘ٓصاؿ الهادة التدٓر
ب  .8.2أطمؽ عمٍٓا اسـ تطبٓقات الٓو

ب ىقمة ىوعٓة عمِ صعٓد العالـ والتكىولوجٓا ،حٓث قدـ خدهات الهشاركة  ،8.2كاف لتطبٓقات الٓو
 ،وتوفٓر الوقت ،اٚستفادة هف ٌذي الخدهات ،والتفاعمٓة لمهستخدهٓف، وبذلؾ سهح لمهدربٓف والهتدربٓف

 ووسائؿ هختمفة. ،دواتبعدة ا ،فْ ىقؿ الهحتوى التدٓربْ ،عف طٓرؽ استخداـ ٌذي التطبٓقات ،والتكمفة

 ف:تىاوؿ فْ ٌذا الفصؿ هحوٓرف رئٓسٓٓسى

ب -6  .8.2الهحور اٚوؿ :تطبٓقات الٓو
 .هحور الثاىْ :التدٓرب اٚلكتروىْال -8

  التعريف االجرائي لمصطمحات الدراسة 4.4

ب  ( أىٍا أدوات تهكف الهتعمـ فْ اٚىخراطDownes, 2005: ٓعرفٍا داوىز ) 8.2الٓو

 كوف هف شبكة هف اٖشخاص والخدهات والهوارد.تت ،فْ بٓئة هوزعة

ب  (O'Reilly, 2005 ) وعرؼ   التطبٓقات التْ هجهوعة هف الهواقع و الخدهات و بأىٍا : 8.2الٓو
 هف الخصائص. تتوافر فٍٓا عددً 
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عرؼ  هف التفاعمٓة  ْالتْ تتهٓز بقدر عال ،جرائٓا بأىً: هجهوعة هف التطبٓقات والخدهاتإٓو
خذ التغذٓة أو  ،هف اجؿ ىقؿ الهحتوى التدٓربْ ،التْ تقدـ لمعهمٓة التدٓربٓة البٓئة الهىاسبةو   ،والتشاركٓة
 الراجعة.

بالتطبٓقات  غىٓة ،تـ فٍٓا تٍٓئة بٓئة تفاعمٓةلعهمٓة التْ ٓا( 8229 التدٓرب اٚلكتروىْ: ٓعرفً )حسف،
ُْ تهكف الهتدرب هف بموغ أٌداؼ ووسائطً الهتعددة، الت ،وشبكاتً ،عمِ تقىٓة الحاسب ألْ ،الهعتهدة

ا، وذلؾ فْ أقصر وقت ههكف، وبأقؿ جٍد هبذوؿ،  ،العهمٓة التدٓربٓة هف خٛؿ تفاعمً هع هصادٌر
ات الجودة  هف دوف تقٓد بحدود الهكاف والزهاف. ،وبأعمِ هستٓو

عرفً ) و التقىٓات  ،ٓعتهد عمِ استخداـ وسائؿ اٚتصاؿ ،( أسموب تدٓرب8268ْ ،الهطٓريٓو
بشكؿ  ،و اٚتجاٌات لمهتدربٓف ،و الهٍارات ،٘ٓصاؿ الهعموهات ،لكتروىٓة بأشكالٍا الهتىوعةا٘

 و أكثر كفاءة و جودة. ،بأقؿ جٍد ،هتزاهف أو غٓر هتزاهف

عرؼ اجرائٓا بأىً: اسموب حدٓث لىقؿ الهحتوى التدٓربْ تعتهد عمِ  ،وآصالً بتقىٓات هختمفة ،ٓو
 هف اٚسموب التقمٓدي لمتدٓرب. ،ووقت ،وجٍد ،بحٓث تكوف اقؿ تكمفة ،الهراد آصالٍا ،طبٓعة الهادة

  

 4.2( يوضح الشكل التالي الممخص لمحور تطبيقات الويب3.4شكل رقم )

(8222الهصدر)خمٓفة،   
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 :4.2تعريف الويب 5.4
ب   ف تبادؿ الهعموهات بشكؿ تعاوىْ هتواصؿ، فتحوؿ اٖفراد ه :تقـو عمِ فمسفة هفادٌا 8.2الٓو

إلِ أفراد هشاركٓف فْ ىشر  ،ٓتصفحوف الهعموهات الجاٌزة الهىشورة عمٍٓا .هجرد زائٓرف لمهواقع
  وعرضٍا لٕخٓرف حوؿ العالـ ،ٓستطٓعوف ىشر أي هعموهة لدٍٓـ ،الهعموهات

Waston , harber , 2008)) 
ب ترتكز عمِ خمؽ ،ا٘ىترىتعبر  ستضٓفةهالالجٓؿ الثاىْ هف الخدهات  وأكثر  ،ىساىٓةأكثر إ ،ٓو

ًٛ تفا التفاعمٓة بأسموب  اتإلِ هصىع لمهعموه، الجاٌزةموهات هف هصدر لمهع ا٘ىترىت تحوؿ، فٍْ ع
ا الهعموهاتسٍؿ، هف خمؿ تصهٓـ هواقع تعزز ا٘بداع وتبادؿ  براٌز الهستخدهٓف)الفار،  ٓٓفوالتشارك وا 

8268) 
ٓقات تتهٓز بالتفاعمٓة والتشاركٓة، تستخدـ هجهوعة هف التطب عمِ اىً عمِ ها سبؽ ٓهكف تعٓرفً: بىاءً 

لمتدٓرب حسب ىوع الهحتوى التدٓربْ، تتهٓز ٌذي التطبٓقات بالتعاهؿ هع كؿ اىواع البٓاىات والوسائط 
 وتحقؽ الفعالٓة والكفاءة هف حٓث الوقت ،والجٍد، والتكمفة.

 24.و ويب  23.الفرق بين ويب   6.4

 الفرق بين الجيل االول لإلنترنت والجيل الثاني لإلنترنت ( يوضح الجدول التالي3.4جدول رقم )

 8.2وٓب 6.2وٓب
هواقع شخصٓة، عبارة عف هواقع تقدـ هف خٛؿ صاحبٍا 

 و ٓهكف لمزوار اٚطٛع عمِ هحتوٓاتٍا. ،ها ٓٓردي ٌو
تهكف صاحبٍا  ،هدوىات، هواقع بسٓطة ذات تصهٓـ احترافْ

لمزوار اٚطٛع ف الهقاٚت بشكؿ هتقدـ، و ٓهك هف إضافة
 و حتِ تقٓٓهٍا. ،عمٍٓا التعمٓؽعمِ الهقاٚت و 

 هواقع جهاعٓة، هواقع ٚ تختمؼ كثًٓرا عف
اٚ أىٍا تتحدث عف هجهوعة هف  ،الهواقع الشخصٓة

 .ٌـ غالًبا أعضاء فْ جهاعة هعٓىة ،الىاس

شبكات اجتهاعٓة، تهكف هستخدهٍٓا هف عهؿ الهمفات 
 ،و التعرؼ عمِ اٚصدقاء ،وتبادؿ التعمٓقات ،الشخصٓة

ف الجهاعات   .اٚفتراضٓة و تكٓو
ا عف طٓرؽ صاحبٍا  هواقع هحتوٓات، هواقع تقدـ لزواٌر
همفات هختارة عبري، حٓث ٓستطٓع الجهٓع تىٓزمٍا و 

 .ااٚطٛع عمٍٓ

هواقع استضافة و هشاركة همفات، تقدـ لهستخدهٍٓا خدهة 
هع جهٓع الىاس و هشاركتٍا فْ اٚىترىت  ،استضافة الهمفات

أو هع هجهوعة هعٓىة هىٍـ، كها تقدـ فْ بعض اٚحٓاف 
 خدهة الىسخ اٚحتٓاطْ.

الهتكررة، غالًبا ها تكوف جاهدة و ٚ  اٚسئمةصفحات 
 تتغٓر و تكوف هقدهة عبر إدارة الهوقع.

قة تشاركٓة حٓث  ؛الوٓكْ، هواقع تقدـ الهعموهات بطٓر
 تعدٓؿ عمٍٓا.ٓستطٓع اٚعضاء كتابة الهقاٚت و ال

قة تشاركٓة حٓث ٓستطٓع برهجٓات بسٓطة، تقدـ بعض اٚهكاىٓات البسٓطة  الوٓكْ، هواقع تقدـ الهعموهات بطٓر
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 اٚعضاء كتابة الهقاٚت و التعدٓؿ عمٍٓا. لهستخدـ الوٓب.
خدهة لتبادؿ  :(RSS)با٘ىجمٓٓزة:  (إس ،إس ،رأ)خدهة  خدهات أخرى لـ تكف هوجودة.

 ،أو أي هوقع آخر ،أو هدوىة ،هجموبة هف هىتدىاٚخبار ال
 دوف الحاجة لموصوؿ

( 8225 )الهحٓسف،  

 وىنا نستطيع تمخيص الجدول بنقطتين رئيسيتين:

ب -6 ات الٓو  )هسؤوؿ الهوقع، الهبرهج( :كاىت تىشأ هف عدد قمٓؿ هف الهؤلفٓف 6.2هحتٓو

ب  ب ٓهكىٍـ اف ٓتصفحوا، اصبح هستخدهو 8.2اها فْ الٓو ٓعدلوا، وٓشاركوا فْ  و ىشروا،ٓ و الٓو
ب ات الٓو  .هحتٓو

ب  -8 ب 6.2فْ الٓو ات وخدهات الٓو ب واحدة  ،كاىت هحتٓو عادة ها ،هوجودة فْ صفحة ٓو
ب واحد  .تخص هوقع ٓو

ب  ات و لفا 8.2اها فْ الٓو ب ،موٓبلخدهات الهحتٓو وعرضٍا هع  ،ٓتـ تجهٓعٍا هف أكثر هف هوقع ٓو
ب واحدة  .بعضٍا البعض فْ صفحة ٓو

 ومن اىميا : 4.2ىناك عدد من الخصائص التي يتميز بيا الويب  47.

هف التفاعمٓة هع الهستخدـ: وتكوف ٌذي التفاعمٓة بشعور الهستخدـ عىد استخداـ  اً عالٓ اً ٓوفر قدر  -6
ب   وكأىً ٓقـو باستخداـ أحد تطبٓقات سطح الهكتب عمِ جٍازي.  ،8.2أحد تطبٓقات ٓو

ب عبارة عف هىصة لمقراءة اصبح الهستخدـ هشارؾ فْ بىاء ا -8 لهحتوى: فْ السابؽ كاىت الٓو
أو  ،إها لشركات ،وفكاف ٓقـو بتحٓرري أشخاص تابع ،ٓبفقط، فالهحتوى الهوجود عمِ الو 

أو حكوهٓة، ولـ ٓكف الهستخدـ العادي لٙىترىت قادرًا عمِ  ،أو هؤسسات خاصة ،جاهعات
فقد أصبح بإهكاف الهستخدـ ا٘ضافة  ،ْأها فْ الوقت الحال ،الهساٌهة فْ الهحتوى الهىشور

ب ،والتعدٓؿ ات هواقع الٓو  بسٍولة.  -التْ تسهح بذلؾ-عمِ هحتٓو

ب  (: بها أف العىصرTaggingإهكاىٓة توصٓؼ الهحتوى ) -3 هبىْ  8.2الرئٓس فْ تقىٓات ٓو
الذي ساٌـ بً الهستخدـ بطٓرقة هباشرة أو غٓر هباشرة، كاف ٚبد هف  ،عمِ وجود الهحتوى
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اتإٓج ا وترتٓبٍا  ،اد طٓرقة تساعد الهستخدـ أٓضًا عمِ توسٓـ )أي توصٓؼ( ٌذي الهحتٓو لفرٌز
 .و اٚستفادة هىٍا ،ٚحقاً لمرجوع إلٍٓا 

إلِ اٖىظهة هفتوحة الهصدر: فبدأ التحوؿ إلِ بٓئات  ،التحوؿ هف ىظـ إدارة الهحتوى التعمٓهْ -1
وفقًا  ،هع بعضٍا البعض ،عمِ ا٘ىترىتوالتْ تعتهد عمِ تكاهؿ عدة أىظهة  ،التعمـ الشخصٓة

 (O’Reilly, 2005( ،)Karrer, 2006)لحاجات الهستخدـ، ولٓس ىظاهًا واحدًا هٍٓهىًا. 

 ( وخدماتو ومزاياه:4.2أدوات الجيل الثاني لمتدريب اإللكتروني )الويب 8.4

ب  كْ، التْ تستخدـ فْ هجاؿ التعمٓـ والتدٓرب، هثؿ:  ،8.2ٌىاؾ عدد هف أدوات الٓو الهدوىات، والٓو
 وخدهات تبادؿ الوسائط الهتعددة، والبث ا٘ذاعْ، و الفٓسبوؾ . وفٓها ٓمْ توضٓح لتمؾ اٖدوات:

 ادوات الشبكات االجتماعية:3.8.4
ىا ىتحدث عف اشٍر اداة  هف ٌذي اٚدوات و الفٓسبوؾ: ،ٌو ٌو  

ف اٚصدقاءالفيسبوك 3.3.8.4 ب ٓعهؿ عمِ تكٓو ساعدٌـ ،:ٌو هوقع ٓو  عمِ تبادؿ ٓو
ف عٛقات فْ  ،والتعمٓؽ عمٍٓا ،وهقاطع الفٓدٓو ،والصور الشخصٓة ،الهعموهات سٍؿ إهكاىٓة تكٓو ٓو
 فترة قصٓرة.

ٓهكف استخداهً فْ التدٓرب هف خٛؿ:   

ودعوة الهتدربٓف لمهشاركة  ،او دورة تدٓربٓة ،اىشاء الهدرب هجهوعة او صفحة لهركز تدٓربْ -6
 ىشر الهواد التدٓربٓة وىقاشٍا.و  ،وتبادؿ الهعموهات ،فٍٓا

 وتبادلٍا بٓف الهدرب والهتدربٓف. ،ىشر الصور وهقاطع الفٓدٓو التْ تساٌـ فْ الدورة التدٓربٓة -8
ف صداقات بٓف الهتدربٓف -3 وتبادؿ  ،هف جهٓع اىحاء العالـ ،والهٍتهٓف فْ الدورة التدٓربة ،تكٓو

 (Boogart, 2004)(8229 الهعموهات والخبرات فْ ها بٓىٍـ.)الهحٓسف،

رى الباحث اف ٌذي اٚداة هف اٚدوات الهٍهة فْ التدٓرب اٚلكتروىْ ٖىٍا تعتبر اٚشٍر  ،ٓو
وهجهوعات  ،وههكف استخداـ ادوات عدٓدة لعرض الهحتوى التدٓربْ ،واٚكثر اتساعا فْ العالـ

 تدٓربٓة.
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 ادوات بث ونشر الوسائط4.8.4

ْ اٚدوات التْ تتعاهؿ هع الوسائط وال تسجٓؿ لمصوت والفٓدٓو وعهمٓة  :صوتٓات هف حٓثٌو
ا مٍا وىشٌر  .تحهٓمٍا وتىٓز

 وتىقسـ ادوات بث وىشر الوسائط الِ عدة ادوات ههكف استخداهٍا فْ التدٓرب اٚلكتروىْ:

 التدوين الصوتي البودكاست:48.3.4.

 ،ؿ( الشٍٓر هف شركة أبPodاٖوؿ هأخوذة هف جٍاز ): كمهة بودكاست عبارة عف هقطعٓف
عىْ الىشر.Castوالثاىْ) ،والهستخدـ فْ حفظ الهمفات الصوتٓة وتشغٓمٍا  ( ٓو

ف الصوتْ ٓقـو عمِ تسجٓٛت صوتٓة وىدوات، وقد ىشأت هىذ زهف  ،وهقابٛت ،وهحادثات ،التدٓو
  (I-podهشػغؿ آٓبود Appleػؿ ركة آبقدهػػػت ش ،الهدوىات الصوتٓة، وبهجرد وضع هعآٓر ثػػابتة لٍا

وبراهج تىقٓة الصوت الهرتبطة بٍا، وبدأت عهمٓات أخرى ُأطمؽ عمٍٓا البث ا٘ذاعْ،  ،ْالصوت( 
ىاؾ تطور جدٓد ٌو البث بالفٓدٓو، الذي ٓقـو عمِ التوصٓؿ الهباشر عبر الفٓدٓو وهىٍا  ،ٌو

)عبد ( ،Anderson, 2007التْ توفر خاصٓة تشغٓؿ الفٓدٓو.) ،ا٘صدارات اٖحدث هف آٓبود آبؿ
 (8229، الستار

ه ف استخداهٍا فْ التدٓرب هف خٛؿ:كٓو  

ٓات الهتحدة هثؿ -6 جاهعة بٓر  ،تسجٓؿ الهحاضرات وبثٍا: تعهؿ هعظـ الجاهعات الكبرى فْ الٚو
(Berkeley)، (وستاىفوردStanfordعمِ تسجٓؿ هحاضراتٍا )،  خدهة طٓرؽ وبثٍا عف 

ITunes) )اٖهٓركٓة هجاىٓة لمجاهعات ةخده بتقدٓـ أبؿ شركة قاهت فقد .أبؿ شركة هف الهقدهة 

 ،او هقاطع الفٓدٓو عبر اٚىترىت ،بث هحاضراتٍا الصوتٓة تود جاهعة لكؿ (ITunes)تدعِ 
 لطمبتٍا الهسجمٓف فْ الجاهعة.

ف تقىٓة عمِ تعتهد التْ المغة هعاٌد هف العدٓد ٌىاؾ :المغة تعمٓـ -8  طمبتٍا لتدٓرب ،الصوتْ التدٓو

ا. لمحوارات عاٚستها أو ،الكمهات عمِ ىطؽ  وغٌٓر
التدوٓف  باستخداـ تقىٓة الهتحدة الههمكة فْ جٛسكو هدٓىة فْ هستشفٓاف قاـ ،الطمب تحت التدٓرب -3

 تدٓربٓة هقاطع صوتٓة بتحهٓؿ وذلؾ ؛هعٓىة حاٚت دراسة عمِ الجدد اٖطباء لتدٓرب ؛الصوتْ

 ،صوتٓة ٌٓئة همفات عمِ، التدٓربٓة الهواد ىشر با٘هكاف أىً ذلؾ ٓعىْ ؛Ipodجٍاز  عمِ
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 استٓعابٍـ لقٓاس هدى :هثٛ الحاسب أجٍزة عمِ ،هساىد بىشاط القٓاـ ثـ وهف ،لٛستهاع إلٍٓا

 (8229التدٓربٓة.)هحٓسف،  لمهادة

 اليوتيوب4.4.8.4

ٓسهح لمهستخدهٓف برفع وتىٓزؿ وهشاٌدة هقاطع الفٓدٓو، وتقٓٓهٍا  ،ٌو هوقع عمِ شبكة اٚىترىت
 .أي هكاف وباي وقت هف ،والتعمٓؽ عمٍٓا

بهشػػػػػػػػػػػاٌدة هحتػػػػػػػػػػػوى الفٓدٓػػػػػػػػػػػو وهشػػػػػػػػػػػاركتً، كهػػػػػػػػػػػا ٓهكػػػػػػػػػػػف  ،ٓسػػػػػػػػػػػهح ٓوتٓػػػػػػػػػػػوب لمهسػػػػػػػػػػػتخدهٓف
هكػػػػػػػػػػػػػف  ،لمهسػػػػػػػػػػػػػتخدهٓف غٓػػػػػػػػػػػػػر الهسػػػػػػػػػػػػػجمٓف البحػػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػػف هقاطػػػػػػػػػػػػػع الفٓدٓػػػػػػػػػػػػػو وهشػػػػػػػػػػػػػاٌدتٍا ٓو

 ،لمهسػػػػػػػػػػػػتخدهٓف الهسػػػػػػػػػػػػجمٓف تحهٓػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػدد غٓػػػػػػػػػػػػر هحػػػػػػػػػػػػدود هػػػػػػػػػػػػف هقاطػػػػػػػػػػػػع الفٓدٓػػػػػػػػػػػػو أٓضػػػػػػػػػػػػا
تػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػرض هعظػػػػػػػػػػػـ هقاطػػػػػػػػػػ وتتٓػػػػػػػػػػػح هعظػػػػػػػػػػػـ ػع الفٓدٓػػػػػػػػػػػو لمهسػػػػػػػػػػػتخدهٓف وضػػػػػػػػػػػع تعمٓقػػػػػػػػػػػات، ٓو

ػػػػػػػػػػؽ اٖفػػػػػػػػػراد هىتػػػػػػػػػػػج بشػػػػػػػػػػػكؿ  كهػػػػػػػػػػا توفػػػػػػػػػػر الخدهػػػػػػػػػػة هحتػػػػػػػػػػوى ،الهحتػػػػػػػػػػوى وتحهٓمػػػػػػػػػػً عػػػػػػػػػػف طٓر
 ،وهقاطػػػػػػػػػػػػػػػػع الفٓدٓػػػػػػػػػػػػػػػػو الهوسػػػػػػػػػػػػػػػػٓقٓة ،والبراهػػػػػػػػػػػػػػػػج التمفٓزوىٓػػػػػػػػػػػػػػػػة ،احترافػػػػػػػػػػػػػػػػْ، ٓشػػػػػػػػػػػػػػػػهؿ اٖفػػػػػػػػػػػػػػٛـ

وهشػػػػػػػػػػػػػاٌدة أغمبٓػػػػػػػػػػػػػة هقاطػػػػػػػػػػػػػع  ،ٓوتٓػػػػػػػػػػػػػوب ػػػػػػػػػػػػػػركاءالػػػػػػػػػػػػػػواردة هػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػركاء هعٓىٓػػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػػف ش
 (8268، الهىصور).الفٓدٓػو هجاىٓػة وتدعهٍػا ا٘عٛىات

هكف استخداهٍا فْ التدٓرب:  ٓو

 .ىقؿ الهحاضرات والهؤتهرات عبر هقاطع فٓدٓو -6
 (8229 )هحٓسف،.تختص فْ الدورة التدٓربٓة ،تجهٓع هقاطع الفٓدٓو عبر قىاة هعٓىة -8

 التعاوني وتمكين المحتوىادوات التأليف 48.5.

ْ اٚدوات التْ تتعاهؿ هع الىصوص الكتابٓة والتعمٓؽ عمِ  ،والتعدٓؿ ،وتدعـ عهمٓات الىشر ،ٌو
 .الهىشور اٚساسْ

 أدوات ههكف استخداهٍا فْ التدٓربالِ عدة  ،وتهكٓف الهحتوى ،تتكوف ادوات التألٓؼ التعاوىْ 
 ا٘لكتروىْ:
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 الويكي 48.3.5.

كْ ٌْ صفحة ا بسٍولة ،أو هجهوعة هف صفحات ا٘ىترىت الٓو فرد  ساطةبو  ،التْ ٓهكف تحٓرٌر
ًٚ لٍا كبٓدٓا هثا ا أداة تعاوىٓة تٓسر إىتاج عهًؿ باعتبا ،هسهوح لً باٚتصاؿ بٍا، وتعد صفحات ٓو ٌر

كْ ٓسهح فٍٓا بالتحٓرر والتواصؿ بسٍولةجهاعْ أو  ،وتهكف هستخدهٍٓا هف تغٓٓر ،، وصفحة الٓو
ستخدـ ىظاهإلغاء هحتو  الهتعدد فْ عرض هجهوعة هف الصفحات  ،لمربط الىصْ اً ى الصفحة، ٓو

 ( (Anderson, 2007 .لٛتصاؿ بٍا ،القابمة

ك هكف اْ بٍا ىظاـ لتوعمِ خٛؼ الهدوىة فإف الٓو ٓرخ الهشاركات هها ٓسهح بفحص اٖرشٓؼ، ٓو
 (Lamb, 2004) .استعادة ا٘صدارات السابقة

 المدونات 48.4.5.

ب (6995)عاـ  فْ (Barger) ساطةرح هصطمح الهدوىة ا٘لكتروىٓة بو ُاقت شٓر إلِ صفحة ٓو ، ٓو
والهفكرات الشخصٓة، أو الروابط  التْ ٓطمؽ  ،والهعموهات ،هف الرأي ،تتكوف هف فقرات وجٓزة ،بسٓطة

تـ ترتٓبٍا زهىٓا ات هف اٖحدث إلِ اٖقدـ فْ شكؿ إلكتروىْ، وهعظـ الهدوى ،عمٍٓا هشاركات، ٓو
 تسهح لقرائٍا بإضافة تعمٓقات عمِ الهشاركات .

 وتتكوف الهدوىات هف:

و تتهٓز ٌذي الهحررات بدعهٍا الكاهؿ لمغة العربٓة  ( Blooger) :هثؿ ،خادـ هقدـ لمخدهة -6
 هع وجود اسـ ىطاؽ فرعِ لمهدوىة. ،و إهكاىٓة التسجٓؿ ،هثؿ: وجود لوحة تحكـ

 ذى ٓقـو بإىشاء الهدوىة.هحرر لمهدوىة )الهدّوف( و ٌو الشخص ال -8
ات الهدوىة بشكؿ هتتابع زهىْ. -3  عرض هحتٓو
ات الهدوىة. -1  وجود أرشٓؼ لهحتٓو
 (Anderson, 2007، ) (8229 )عبد الستار، إضافة تعمٓقات عمِ هحتوى الهدوىة. -5

 :المنتدى 48.5.5.

واجػػػػػػػػػراء  ،بشػػػػػػػػػبكة ا٘ىترىػػػػػػػػػت لتبػػػػػػػػادؿ اٚفكػػػػػػػػار وأراء ،احػػػػػػػػدى أدوات التواصػػػػػػػػػؿ غٓػػػػػػػػػر الهتػػػػػػػػػزاهف
هػػػػػػػع إهكاىٓػػػػػػػة إرفػػػػػػػاؽ الصػػػػػػػور التوضػػػػػػػٓحٓة  ،هػػػػػػف خػػػػػػػٛؿ اٚتصػػػػػػػاؿ الكتػػػػػػػابْ ،الحػػػػػػوارات والهىاقشػػػػػػات

أو سػػػػػػػػػؤاؿ  ،بطػػػػػػػػرح هوضػػػػػػػػوع هػػػػػػػػا ،والفٓػػػػػػػدٓو، حٓػػػػػػػث ٓقػػػػػػػـو أحػػػػػػػد اٖعضػػػػػػػاء الهشػػػػػػػػتركٓف بالهىتػػػػػػػػدى
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بإبػػػػػػداء آرائٍػػػػػػـ حػػػػػػوؿ الهوضػػػػػػوع  ،اهػػػػػػػػات الهشػػػػػػتركةي اٌٚتهثػػػػػػػػـ ٓقػػػػػػػـو بػػػػػاقْ اٖعضػػػػػػػػاء ذو  ،هعػػػػػػػػٓف
حٓػػػػػث ٓهكػػػػػف  ؛الهطػػػػػػروح ، والػػػػػػرد عمػػػػػػِ السػػػػػػؤاؿ، وتكػػػػػػوف ٌػػػػػػذي الػػػػػػردود هرتبػػػػػػة تبعػػػػػػا لػػػػػزهف إضػػػػػافتٍا

 ( (Palkova, 2014 هىذ بدء الىقاش وحتِ ىٍآتً ،وقتالرجوع إلٍٓا فْ أي 

 المفضمة االجتماعية: 6.5.8.4   

هع إضافة وصؼ هحتوى الهوقع الهخزف، وتسهح ٌذي  ،واقع ا٘ىترىتٌْ هواقع تخزف فٍٓا ه
ف هواقعً الهفضمة ،الهواقع لهستخدـ ا٘ىترىت والرجوع  ،فْ قاعدة بٓاىات الخدهة ،بتخٓزف عىآو

لهفضمتً هف أي هكاف فْ العالـ، وتتهٓز هواقع الهفضمة اٚجتهاعٓة بإهكاىٓة هشاركة هفضمة شخص 
 (Anderson ,2007) (8221فة، هع أخٓرف )الخمٓ ،ها

 استخدام المفضمة االجتماعية في التدريب:

التْ لٍا عٛقة فْ  ،تحتوي هواقع وروابط الصفحات ،ٓستطٓع الهتدرب اىشاء هفضمة اجتهاعٓة
ستطٓع الهتدرب اكتشاؼ روابط بىفس الهوضوع ،الهحتوى التدٓربْ لمدورة التدٓربٓة عف طٓرؽ  ،ٓو

 .(8229 )هحٓسف، .فْ الدورة استكشاؼ هفضٛت زهٛئً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 التدريب االلكتروني 49.

 مقدمة:

ًٛ  اً ٓشٍد العصر الحالْ تقده وتطبٓقاتٍا فْ الحٓاة العهمٓة ، ولعؿ  ،فْ هجالْ العمـ والتكىولوجٓا ،هذٌ
ذا ها دفع بعض الهٍتهٓف  ،فْ هقدهة ذلؾ ظٍور الحاسوب وتقىٓاتً العدٓدة ذات اٚهكاىات الٍائمة، ٌو

ر البراهج التدٓربٓة ،عمِ توظٓؼ ٌذي التقىٓات ،فْ هجاؿ التدٓرب وظٍر ها ٓعرؼ بالتدٓرب  ،فْ تطٓو
 (.8221 .)القادري،Training -Eا٘لكتروىْ 

 :التدريب االلكتروني 49.3.

ذا ٓقتضْ   ،بأىً التدٓرب الذي ٓتـ هف خٛؿ اٚىترىت ،ٓعرؼ التدٓرب ا٘لكتروىْ عبر اٚىترىت ٌو
هكاىٓاتً الٍائمة، كها  ،ووسائطً الهتعددة ،استخداـ الحاسوب وتقىٓاتً الهتىوعة ،حاؿبطبٓعة ال وا 

ٓتضهف استخداـ اٚىترىت كوسط ) بٓئة ( لمتدٓرب، ٓتـ هف خٛلً التفاعؿ بٓف الهدرب والهتدربٓف؛ 
تـ التواصؿ بٓف  ولٍذا ٓتـ التدٓرب هف خٛؿ البراهج التدٓربٓة الهحوسبة، وهف هصادر هتعددة .ٓو

الهدرب والهتدربٓف الكتروىٓا عبر ا٘ىترىت ، إضافة إلِ طرؽ اٚتصاؿ التقمٓدٓة ، إذا أرادوا ذلؾ 
 (.8221 )القادري،

عرفً آضا ) ٓعد أحد  ،أف التدٓرب اٚلكتروىْ بىوعٓة الهتزاهف وغٓر الهتزاهف (Huang, 2005ٓو
هف  ،ىقؿ الهحتوى التدٓربْ إلِ الهتدرب فْ ،التْ تعتهد عمِ التكىولوجٓا الحدٓثة ،"أسالٓب التدٓرب
و أسموب هكهؿ ٖسالٓب التدٓرب التقمٓدٓة ،خٛؿ الكهبٓوتر  .   "أو شبكة اٚىترىت، ٌو

التْ ٓعتهد عمٍٓا التدٓرب  ،اشار إلِ أف ٌىاؾ العدٓد هف اٖدوات   (Cailliau, 2005)اها
ٓهكف أف ٓقدـ عبر  ،أف الهحتوى التدٓربْوغرؼ الدردشة والهىتدٓات، كها  ،اٚلكتروىْ وهىٍا ا٘ٓهٓؿ

 .أو الىصٓة ،أو الهقاطع الصوتٓة ،هقاطع الفٓدٓو

ببىاء عمِ ذلؾ ٓهكف تعٓرؼ التدٓرب اٚلكتروىْ فْ ىقؿ الهحتوى  ،8.2: استخداـ تطبٓقات الٓو
تهٓز عف التعمٓـ اٚلكتروىْ ،التدٓربْ الِ الهتدرب ،هف خٛؿ شبكة اٚىترىت الِ بسعْ الهوظؼ  ،ٓو

ر قدراتً وذلؾ حسب طبٓعة  ،با٘ضافة الِ الطرؽ التقمٓدٓة ،عبر وسائؿ التعمٓـ ا٘لكتروىْ ،تطٓو
 .الدورة التدٓربة
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 :فوائد التدريب االلكتروني49.4.

 :اإللكتروني لتدريببيا اأىم الفوائد التي يتمتع 

 عمِ صعٓد الهؤسسات والفرد ىفسً: ،ٌىاؾ فوائد عدٓدة لمتدٓرب اٚلكتروىْ

ات الوصوؿ وسرعة سٍولة و ،الهٛءهة و بالهروىة ٓتهتع -3  وأي بأي وقت ،واٖىشطة لمهحتٓو
 . باستهرار وتتزآد هتوفرة دورات بٓف اٚختٓار إهكاىٓة هع ،هكاف

 وسرعة سٍولة هع، والتهآرف واٚهتحاىات، الواجبات، أداء عىد فوٓرة راجعة تغذٓة ٓوفر -8
 .توٓزعوال والتحٓرر، الهراجعة، والتحدٓث،

ًٛ  ،الهتدرب قدرة وهىٍا ،الهتدربٓف بٓف الفردٓة الفروؽ هراعاة -5  . ببطء أو بسرعة ٓدرس أف :هث
 .الهمؿ تهىع هتىوعة تعمٓهٓة وأسالٓب تسٍٓٛت، ٓقدـ -6
تٓح ٓوفر حٓث :الوقت -7  وظروؼ ٓتىاسب بها ،لدورتً تمقًٓ ٓجدوؿ بحٓث ؛وقتً تىظٓـ لمهتدرب ٓو

 .ٓعرفٍا وىشاطات هواد عف القفز لً ٓتٓح و كها ،والعائمة العهؿ،
 ا٘ىتاج، تكمفة ٓخفض وكذلؾ والهعٓشة، والتىقؿ، السفر، تكمفة ٓخفض حٓث :الهاؿ كمفة -8

 وقت ضٓاع تكمفة تقمٓص إلِ إضافة والهدربٓف الهكاتب، وتكمفة التدٓربٓة، لمهواد والتوٓزع
 .العاهمٓف

 والهتدربٓف، الهدرب بٓف ،الهباشر كتروىْا٘ل والتفاعؿ اٚتصاؿ إهكاىٓة :التفاعؿ و اٚتصاٚت -5
د وسائؿ خٛؿ هف ،بٓىٍـ فٓها إلكتروىٓا الفوري التفاعؿ ،لمهتدربٓف الفرصة إتاحة وكذلؾ  البٓر

 (8225 ،)طهٓزي. الحوار غرؼ و الىقاش وهىتدٓات ،ا٘لكتروىْ

 :انواع التدريب االلكتروني 49.5.

 (synchronous) ,رر التدٓربْ بصورة هتزاهىة التدٓرب الهتزاهف )الهباشر(: حٓث ٓقدـ الهق -6
الدراسة عف  :هثؿ ،أثىاء عرض البرىاهج التدٓربْ ،ٓتواجد فٍٓا الهدرب والهتدرب فْ وقت هحدد

ستطٓع  ،الحصوؿ عمِ التغذٓة الراجعة لدراستً ،وفًٓ ٓستطٓع الهتدرب ،طٓرؽ البث الفضائْ ٓو
 .تقٓٓـ هستواي خٛؿ فترة وجٓزة

  ،  هقرر التدٓربْ بصورة غٓر هتزاهىةهتزاهف )غٓر الهباشر (: حٓث ٓقدـ الالتدٓرب غٓر ال -8
(an synchronous فٛ ٓشترط الوجود الهتزاهف لمهدرب والهتدرب أثىاء عهمٓة التدٓرب، وهف )

وكذلؾ ٓستطٓع الهتدرب إعادة  ،حسب هٛئهة اٖوقات لً ،ههٓزاتً أف الهتدرب ٓسٓر فْ دراستً
 كمها احتاج إلِ ذلؾ. ،رجوع إلٍٓاوال ،دراسة الهادة
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 سمات التدريب اإللكتروني عبر اإلنترنت مقارنة بالتدريب التقميدي:49.6. 

 عف التدٓرب التقمٓدي بجهمة هف السهات هىٍا: ،ٓختمؼ التدٓرب ا٘لكتروىْ عبر اٚىترىت

ورة لتواجد ٓتجاوز التدٓرب ٘لكتروىْ عبر اٚىترىت عاهمْ الزهاف والهكاف ، إذ ٚ توجد ضر  -6
الذي ٓصعب فًٓ عمِ  ،كها فْ التدٓرب التقمٓدي ،الهدرب والهتدربٓف فْ ىفس الهكاف والزهاف
وفْ أي وقت خارج زهاف وهكاف التدٓرب الهعمف  ،الهتدربٓف اٚتصاؿ بالهدرب فْ أي هكاف

وفْ أي وقت ٓرغبوف بً  ،عىً، فْ حٓف ٓهكف لمهتدربٓف التواصؿ هع الهدرب هف أي هكاف
 تروىٓا ؛ بسبب ها توفري اٚىترىت هف خصائص فْ ٌذا الهجاؿ .الك

التغمب عمِ عوائؽ التدٓرب  ،ٓتٓح  التدٓرب ا٘لكتروىْ عبر اٚىترىت ٖطراؼ عهمٓة التدٓرب -8
وها   ،عاقة ،أوترؾ العهؿالعوائؽ الهادٓة والسفر ، أو الهرض ، أو ا٘ :هثؿ ،التقمٓدي الهختمفة

 . إلِ ذلؾ
بشكؿ أكبر  ،إهكاىٓة اٚستفادة هف الهتدربٓف الهتهٓٓزف ،٘لكتروىْ عبر اٚىترىتٓتٓح التدٓرب ا -3

 وفعاؿ.
فْ هجاؿ  ،ٚستثهار التقدـ التكىولوجْ ؛ٓوفر التدٓرب ا٘لكتروىْ عبر اٚىترىت فرصا ٌائمة -1

 كبٓر فْ الوقت والجٍد والىفقات. التدٓرب بشكؿ كبٓر ، هع توفٓر
ر ٓوفر التدٓرب ا٘لكتروىْ عبر  -5 اٚىترىت إهكاىٓة تحدٓث الهحتوى التدٓربْ هع ظٍور أي تطٓو

 تحقٓؽ ذلؾ فْ التدٓرب التقمٓدي. أو تغٓٓر فًٓ ، فْ حٓف ٓصعب
التْ  ،تفوؽ كثٓرا فرص التدٓرب ،فرص تدٓرب كبٓرة ،ٓوفر التدٓرب ا٘لكتروىْ عبر اٚىترىت -1

ا التدٓرب التقمٓدي، ولذلؾ فٍو ٓسهح بٓزادة أعداد الهت  دربٓف بشكؿ كبٓر.ٓوفٌر
دوف  ،وفٓشاؤ بتكرار أىشطة التدٓرب حسبها ٓسهح التدٓرب ا٘لكتروىْ عبر اٚىترىت لمهتدربٓف  -5

بٓة الهطموبة .   ؛حرج وبها ٓتىاسب وقدراتٍـ  حتِ ٓتقىوا الهٍارات التدٓر
و ٓوفر التدٓرب ا٘لكتروىْ عبر اٚىترىت الفرص لمقائهٓف عمِ التدٓرب لمهىافسة فْ التدٓرب  -2

 (8221 )القادري، التهٓز فًٓ، فٍذا العصر ٚ هكاف فًٓ لغٓر التهٓز وا٘بداع .

 :لسهات هثؿٓتهٓز  بالعدٓد هف ا ،ٓتضح أف التدٓرب ا٘لكتروىْ عبر اٚىترىت ،فْ ضوء ها تقدـ
توفٓر الوقت والجٍد ، وتسٍٓؿ التدٓرب بالىسبة لمهتدربٓف ، وتسٍٓؿ إجراء و  تحسٓف هستوى التدٓرب،

ٓزادة أعداد الهتدربٓف ، والهىافسة فْ التدٓرب ، التخمص هف عوائؽ و  تدٓرب لمقائهٓف عمِ التدٓرب ،ال
التدٓرب التقمٓدٓة الهألوفة ، السهاح لمهتدرب بتكرار أىشطة  التدٓرب ، وعدـ ضٓاع فرص التدٓرب ٖي 

بسبب  ،اىقطاع الدخؿو  ،هتدرب بسبب الهرض ، التغمب عمِ صعوبات السفر وا٘قاهة، وهغادرة العهؿ
التخمْ الكاهؿ عىً لصالح التدٓرب ، إضافة إلِ إهكاىٓة استثهار هختمؼ هواقع اٚلكتروىٓة الهوجٍة 
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ر الكفآات الحاسوبٓة لمهتدربٓف ،لمتدٓرب  ،هف خٛؿ التدٓرب اٚلكتروىْ ،وتحدٓث الهعموهات ، تطٓو
 (8221 لوجٓة التدٓربٓة الحدٓثة.)القادري،ىحو ٌذي التقىٓات التكىو  ،وتولٓد اتجاٌات إٓجابٓة لدٍٓـ

 :التدريبية األساليب49.7.

 الهىظهة حٓث تصؿ ،ىفسٍا التدٓربٓة العهمٓة هف الٍدؼ باختٛؼ الهتخذة، التدٓربٓة اٖسالٓب تختمؼ
ا أف إلِ ،قىاعاتٍا فْ  ،ها هشكمة حؿ فْ  ،الهتاحة البدائؿ بٓف هف اٖفضؿ ،التدٓربْ البدٓؿ اختٓاٌر
 ،اٖفضؿ إلِ تغٓٓري ٓتطمب والذي ،الهىظهة فْ الحالْ الوضع تحسٓف أجؿ هف ،ا٘داري عهؿال فْ

 خٛؿ هف وذلؾ ،العاهمٓف لدٍٓا لدى اٖداء كفاءة رفع خٛؿ هف ،ا٘ىتاجٓة فْ ٓزادة إلِ لموصوؿ
ا ةالهطموب الهتطمبات والتغٓٓرات هع ٓتهاشِ بها وتعدٓمٍا ،سموكٓاتٍـ وتغٓٓر ،هٍاراتٍـ تىهٓة  فْ ،أداٌؤ
 التدٓربٓة العهمٓة فْ الخطوات أٌـ ٓعد هف ،الهٛئـ التدٓربْ اٖسموب اختٓار أف وحٓث ، العهؿ هجاؿ
 ، التدٓربٓة العهمٓة ىجاح فْ ٌاهاً  جزءاً  ٓهثؿ ،التدٓربْ اٖسموب اختٓار فْ الىجاح ٖف وذلؾ ،ككؿ
 وهساٌهتٍـ ،ا٘ٓجابْ وتفاعمٍـ ،الهتدربٓف اٌتهاـ ٓهكف استثارة، الهٛئـ التدٓربْ اٖسموب خٛؿ فهف

ؤثر ٓضٓؼ هها ،التدٓربْ البرىاهج فْ الفعالة  .بعد فٓها أدائٍـ عمِ رئٓسٓة بدرجة ٓو

 (8266)صالح، (8222 )الهغربْ،

 المحاضرات: أسموب49.3.7.

 هف لهجهوعة ،هعٓف هوضوع فْ خبرة هتخصص ذو فرد ٓقدهً  ،هكتوب غٓر أو هكتوب حدٓث" بأىً
 ،واٚتجاٌات واٖفكار ،والهعارؼ ،الهعموهات هف الهحاضر هجهوعة ٓىقؿ حٓث ؛رسهٓة بصورة فراداٖ

 ،الهحاضرة أسموب ٓهثؿ وحٓث "الىقاش فْ ٓشاركوا أف دوف ،هف الهستهعٓف هجهوعة إلِ والخبرات
 ٌها  رئٓسٓٓف اىتقادٓف اٖسموب ٌذا واجً فقد ،واحد جاىب هف اتصاؿ عهمٓة

 لتمؾ فرصة الهىاقشة لٍـ ٓكوف أف دوف ،الهتدربٓف قبؿ هف إلًٓ اٚستهاع ٓتـ أىً حٓث رالهحاض : أوًٚ 
 .تقدٓهٍا ٓتـ التْ ،واٖفكار الهعموهات

 اٖفكار هعاىْ ٖف وذلؾ ؛لمهحاضرة الهتدربٓف تفٍـ فْ واختٛؼ تفاوت حدوث احتهاؿ ثاىًٓا:
 الفردٓة )الفروقات أي ،وهستواٌـ العمهْ ،عٓتٍـوىو  اٖفراد باختٛؼ ،لٗفراد بالىسبة تختمؼ ،والكمهات

 أخٓرف فٍـ عف ٓختمؼ ،الهحاضرة والهوضوع لهضهوف هتدرب كؿ فٍـ فإف وبالتالْ ، هىٍـ( لكؿ
 عمِ التأثٓر هف قدر عمِ ٓكوف أف هف الهحاضر ٓستمـز ،الهحاضرة بأسموب اٖخذ فإف وبالتالْ .لٍا
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 عف ٓخرجوف ٚ ٖىٍـ وذلؾ ،اٌتهاهٍـ عمِ وبالتالْ اٚستحواذ ،الهحاضرة عمٍٓا تمقِ التْ ،الهجهوعة
تابعوف ٓفكروف ٓجعمٍـ ،الىقاش فْ ىشطة اً أطراف ولٓسوا ،هستهعٓف هجرد كوىٍـ  أىً كها ،باٌتهاـ ٓو
 الفروؽ ٌذي وهعرفة ،الهتدربٓف وخصائص ،الفردٓة الفروقات بعٓف اٚعتبار ٓأخذ أف الهحاضر عمِ

 ،واٚجتهاعٓة والعهمٓة ،العمهٓة وخمفٓتٍـ ،والىضوجْ ،العقمْ هستواٌـ عمِ عرؼخٛؿ الت هف ،السائدة
براعتً  وعمِ ،ىفسً الهحاضر عمِ ٓتوقؼ ،الهحاضرة أسموب ىجاح فإف وعمًٓ،وهٓولٍـ وخبراتٍـ

 (8223 )ٓاغْ، .هستهعًٓ عمِ وعرضٍا ،وآرائً أفكاري تىظٓـ فْ وقدرتً

 الحالة دراسة أسموب49.4.7.

 خٛؿ أو هف ،واقعٓة هشكٛت أو هواقؼ الهختص ٓستحضر أف فكرة عمِ ،اٖسموب ٌذا ٓقـو
ات  التْ ،بالهحاور الهوضوعٓة صمة ذات تكوف أف بشرط ،افتراضٓة هشكٛت أو لهواقؼ ،سٓىآرٌو

عتبر ، هىاقشتٍا ثـ تتـ وهف ،هىٍجْ وبشكؿ ،حالة بصورة وصٓاغتٍا ،التدٓربْ اٖداء عمٍٓا ٓقـو  ٓو
ا ،التدٓربٓة اٖسالٓب أٌـ هف ،الحاٚت سةدرا أسموب  فْ الخبرة الِ ٓحتاج اٚ اىً ،شٓوعاً  وأكثٌر
ٓرة الكتابة ر عمِ القادرة ،التصٓو  .وواضح بشكؿ هىٍجْ الهشكٛت أو ،الهواقؼ تصٓو

تهٓز  عالواق فْ التْ  توجد ،الهشكٛت بٓف فعمٓاً  تقارباً  تحقؽ التْ ،والواقعٓة بالهروىة اٖسموب ٌذا ٓو
 تكالٓؼ إلِ ٓحتاج أىً ٚ أٓضاً  ههٓزاتً هف أف كها ، الحاٚت فْ الهتضهىة الهشكٛت وبٓف ،العهمْ
 .كبٓرة وجٍود ،عالٓة

 الحدث أسموب49.5.7.

ري هع فارؽ الحالة دراسة أسموب ىفس ٌو أىً الحدث و ،جٌو  الهتعمقة التفصٓٛت جهٓع أف ٌو
ىه ،الهجهوعة عمِ عرضٍا ٓتـ ٚ ،بالهشكمة  بٍدؼ ،الهدرب عمِ أسئمة بطرح ىفسً الهتدرب ٓقـو اوا 
 حمٍا الهراد الهشكمة هف لمتحقؽ بتحمٓمٍا الهجهوعة تقـو ثـ ،الهتعمقة بالهشكمة الحقائؽ عمِ الحصوؿ

 عف والهعموهات الحقائؽ عمِ لمحصوؿ ،الهتدربٓف هٍارة ٓىهْ أىً ،ٌذا اٖسموب بً ٓتهٓز وها .
ضٓؼ اٖسئمة طٓرؽ  ،الهعموهات عمِ لمحصوؿ الهٍارة تىهٓة ههٓزاتً هف أف 2000) عساؼ،( ، ٓو

 .(8223 )ٓاغْ، حولً الحموؿ بدائؿ تىهٓة ثـ وهف ،الحدث كأساس لتحمٓؿ
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 ممخص الفصل:

ب وكٓفٓة استخداهٍا فْ التدٓرب اٚلكتروىْ حٓث قسهت الِ  8.2تـ استعراض اٌـ تطبٓقات الٓو
 ثٛثة اقساـ :

ْ الفٓسبوؾ وكٓفٓة استخداهٍا فْ التدٓرب ادوات التواصؿ اٚجتهاع -6 ْ تـ هىاقشة اٌـ اداة ٌو
 اٚلكتروىْ

ْ البودكاست لمصوتٓات، والٓوتٓوب لمفٓدٓو  -8 ادوات بث وىشر الصور وتـ هىاقشة اٌـ اٚدوات ٌو
كٓة  وكٓفٓة استخداهٍـ فْ التدٓرب اٚلكتروىْ وتـ استعراض بعض التجارب فْ الجاهعات اٚهٓر

 لمتدٓرب اٚلكتروىْ.فْ استخداهٍـ 
كْ، الهدوىات، الهىتدى ، وتـ استعراض كٓفٓة  -3 ـ الٓو ف الهحتوى ٌو ادوات التالٓؼ التعاوىْ وتكٓو

  استخداـ كؿ أداة فْ التدٓرب اٚلكتروىْ وهزآا كؿ أداة عف اٚخرى

ي عف والهحور الثاىْ حٓث استعرضت الدراسة التدٓرب اٚلكتروىْ ،واىواعً ، وفوائدي ، ،وها ٓهٓز 
الههكف  ،وهف ثـ تحدثت الدراسة عف بعض واٌـ اسالٓب التدٓرب بشكؿ عاـ ،التدٓرب التقمٓدي

 استخداهٍا فْ التدٓرب اٚلكتروىْ.
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 الدراسات السابقة432.

والتْ افادت  ،الدراسات السابقة ذات العٛقة بهوضوع الدراسة الحالٓة ،ٓعرض الباحث فْ ٌذا الفصؿ
 وتـ تقسٓـ الدراسات الِ هحوٓرف ،هىٍجٓة ،وآضا تحدٓد اداة الدراسةكثٓرا بتحدٓد ال

 واستخداماتيا 4.2دراسات بحثت في تطبيقات الويب432.3.

ب ( 8261 ،دراسة)الدوسري   ٌدفت الدراسة الِ الكشؼ عف فاعمٓة استخداـ تطبٓقات الجٓؿ الثاىْ لمٓو
ات، 8.2 لدى طالبات البرىاهج الهشترؾ  ،سب ألْبهقرر الحا ،الهعرفٓة فْ التحصٓؿ عىد الهستٓو

وقد  ،استخدهت الدراسة الهىٍج الشبً تجٓربْ ،ىظاـ الهقررات بهدٓىة هكة الهكرهة ،الثاىوي بالتعمٓـ
ب  ،خمصت الدراسة  ،فْ التحصٓؿ الهعرف8.2ْالِ فاعمٓة استخداـ بعض تطبٓقات الجٓؿ الثاىْ لمٓو

ا ،الحاسب ألْ بهقرر ىظاـ الهقررات  ،بالتعمٓـ الثاىوي ،ى طالبات البرىاهج الهشترؾلد ،واٚتجاي ىحٌو
لمتعرؼ  ؛هف الدراسات الههاثمة لمدراسة الحالٓة وصت الدراسة الِ إجراء هٓزدأو ،بهدٓىة هكة الهكرهة

 ،بهقرر الحاسب ألْ ،الهتعددة فْ التحصٓؿ 8.2عمِ فاعمٓة استخداـ تطبٓقات الجٓؿ الثاىْ لموٓب 
 .وفْ هتغٓرات  أخرى ،اواٚتجاي ىحٌو

وكذلؾ  ،( بحثت الدراسة فْ الطرؽ التقمٓدٓة فْ التوظٓؼ واٚختٓارD.kyriokoy ,2013دراسة)
والعهؿ عمِ اغتىاـ فرصة اٚستفادة هف وسائؿ اٚعٛـ اٚجتهاعٓة، وخمصت  ،والتقٓٓـ ،التقدـ الوظٓفْ

الذٓف ٓبحثوف  ،اب العهؿ والهرشحٓفتعهؿ عمِ جهع ارب ،الدراسة الِ اف شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ
قمؿ التكمفة ،عف العهؿ، استخداـ شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ  .ٓعهؿ عمِ القضاء عمِ الهسافات ٓو

وهواقع التواصؿ اٚجتهاعْ  ،( بحثت الدراسة فْ كٓفٓة استخداـ الكهبٓوترAniemeka ,2013دراسة)
جاهعات باستخداـ العٓىة الطبقٓة، واعتهدت الدراسة  فْ تعمٓـ الٓرادة فْ ىٓجٓٓرا، اختارت الدراسة اربع

كٓؼ لمجاهعات استخداـ هواقع  -6  ئمةالهركزة ،سألت الدراسة عدة أس والهجهوعات ،اسموب الهقابمة
ها ٌْ اىواع هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ التْ -8 ؟التواصؿ اٚجتهاعْ فْ تعمٓـ الٓرادة فْ ىٓجٓٓرا

ادةههكف اف تستخدهٍا الجاهعات ف وقد خمصت الدراسة الِ اف استخداـ هواقع التواصؿ  ؟ْ تعمٓـ الٓر
ادة لمجاهعات الىٓجٓٓرة، هواقع التواصؿ  ،اٚجتهاعْ ٓهكف اف تمعب دورا ٌاها فْ تعمٓـ الٓر
 ة واقؿ تكمفة هف الطرؽ التقمٓدٓةتعهؿ عمِ تعمٓـ الٓرادة بأكثر فاعمٓ ،اٚجتهاعْ

فْ تىهٓة الهسؤولٓة  ،لِ فحص اثر هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ( ٌدفت الدراسة ا8229 دراسة)عوض،
 هتوسط بٓف ،إحصائٓة دٚلة ذات فروؽ توجد ٚلدى فئة الشباب، وافترضت الدراسة باىً  ،الهجتهعٓة
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بٓة الهجهوعة أفراد درجات  ،اٚجتهاعٓة الهسؤولٓة هستوى فْ(  a≤0.05لدٚلة )ا هستوى عىد ،التجٓر
 وجودالِ  ،، استخدهت الدراسة الهىٍج شبً التجٓربْ، وقد خمصت الدراسةبعديو  البرىاهج تطبٓؽ قبؿ

 الهسؤولٓة هستوى فْ ،التجٓربٓة الهجهوعة أفراد درجات هتوسط بٓف ،إحصائٓة دٚلة ذات فروؽ
 الِوصت الدراسة أ،و  تطبٓؽ البرىاهج التدٓربْ بعد لصالح ،وبعدي البرىاهج تطبٓؽ قبؿ ،اٚجتهاعٓة

 الهراحؿ وطمبة ،واٖطفاؿ ،الجاهعات طمبة هجتهع وهىٍا ،هختمفة هجتهعات عمِ ههاثمة اتدراس إجراء
 تىهٓة فْ ،اٚجتهاعْ التواصؿ هواقع استخداـ تأثٓر هدى وفحص الهدارس، فْ العمٓا اٖساسٓة
 .اٚجتهاعٓة الهسؤولٓة

 

بSene ,2008دراسة)  وهدى فائدتٍا   8.2( ٌدفت الدراسة الِ التعرؼ عمِ هزآا تطبٓقات الٓو
استخدهت الدراسة الهىٍج ، ٍا كأدوات فْ ٌذي البحوثوكٓفٓة استخداه ،لبحوث العمـو اٚجتهاعٓة

العمهْ قبؿ  الِ التهٓٓز بٓف البحث ،وقد خمصت الدراسة  ،واداة الدراسة اسموب الهقابٛت ،الوصفْ
ب دد اٚبحاث وىوعٓتٍا بعد ظٍور الٓزادة الكبٓرة فْ ع ،ظٍرت ىتائج الدراسةأحٓث  ،وبعدي 8.2الٓو
ب وقد اوصت الدراسة الِ تصهٓـ هواقع  ،فْ اعداد البحث العمهْ ،والِ الفعالٓة والسرعة 8.2الٓو
 بشكؿ عاـ. العمهْالباحثٓف والبحث خاصة فْ  ،اىترىت

ب8222 ،دراسة )خمٓفة واستخداهٍا فْ  ،8.2( ٌدفت الدراسة الِ التعرؼ عمِ التقىٓات فْ الٓو
ب ،ـ والتدٓرب اٚلكتروىْالتعمٓ ههكف  ،8.2وقد خمصت الدراسة الِ اف التقىٓات الهوجودة فْ الٓو

 ،وتعهؿ عمِ رفع الكفاءة العهمٓة التعمٓهٓة، وقد اوصت الدراسة ،استخداهٍا فْ عهمٓة التعمٓـ والتدٓرب
 ،ادة هف ٌذي الخدهاتبالهبادرة فْ اٚستف ،فْ البمداف العربٓة ،الِ حث الهؤسسات التعمٓهٓة والتدٓربٓة
ب بكٓفٓة  ،لتعٓرؼ الهدرسٓف والطٛب ؛وبعقد ورش عهؿ دوٓرة ،والتطورات الحاصمة فْ تقىٓات الٓو

 عهؿ ٌذي  التقىٓات.

 المحور الثاني: الدراسات السابقة التي تتعمق بالتدريب االلكتروني     432.4.

قائهة  ،ـ بٓئة تعمـ الكتروىْ تشاركٌْدفت الدراسة الِ تصهٓ (8263اسة)البسٓوىْ ،عبد الرزاؽ، در 
ب ِ: هحررات الوٓب التشاركٓة8عمِ بعض أدوات الٓو ب  (،Wiki )ٌو ف الهرئْ عبر الٓو  والتدٓو

(Video casting)،وىاقؿ اٖخبار((Rss ، ،بعد القٓاـ بتحدٓد اٖسس والهعآٓر الٛزهة لمبٓئة الهقترحة
ب بكمٓات و هعمهْ الحاس ،ر التدٓرب الهٓداىْ لمطٛبفْ تطوٓ ،والتعرؼ عمِ فاعمٓة البٓئة الهقترحة

التربٓة الىوعٓة. استخدـ الباحثاف الهىٍج الوصفْ واٚستباىة كأداة لمدراسة. وقد خمصت الدراسة الِ 
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لتصهٓـ بٓئة التعمـ ا٘لكتروىْ التشاركْ، ووجود فروؽ دالة إحصائٓا  ،تحدٓد اٖسس والهعآٓر الٛزهة
ة ) البعدي و  ،بٓف هتوسطْ درجات طٛب عٓىة البحث فْ القٓاس القبمْ ،(26,2عىد هستوى هعىٓو
 لبطاقة هٛحظة اٖداء.

ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ هدى إلهاـ الهوظفٓف والهوظفات بالهتطمبات ( 8266، دراسة )الغدٓاف
ا فْ الهتدربٓف/الهتدربات فْ براهج التدٓرب ا٘لكتروىْ الفعاؿ ،اٖساسٓة لتأكٓد عمِ و ا ،الواجب توافٌر

ـ هف أٌـ  ،أٌهٓة توافر الهتطمبات اٖساسٓة فْ الهدربٓف فْ براهج التدٓرب ا٘لكتروىْ، باعتباٌر
لبٓئة التدٓرب ا٘لكتروىْ الفعاؿ، و استخدـ الهىٍج الوصفْ  ،الخصائص اٖساسٓة و تحدٓد ،عىاصري
ة السعودٓة، وخمصت و طبقت عمِ عدد هف هوظفْ القطاع الحكوهْ فْ الههمكة العربٓ ،لمدراسة
ا فْ الهدربٓف فْ براهج التدٓرب  ،الِ اٌهٓة تحدٓد الهتطمبات اٖساسٓة ،الدراسة الواجب توافٌر

 .هف حٓث هٍاراتً فْ استخداـ الحاسب اٚلْ وتطبٓقاتً ،ا٘لكتروىْ

ِ عم ،تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر استخداـ تكىولوجٓا الهعموهات( 8262دراسة)العتٓبْ،
 ،    فْ اٖكادٓهٓة الدولٓة اٚسترالٓة فْ همبورف، واثر ذلؾ عمِ اٖداء الوظٓفْ ،أداء الهوارد البشٓرة

الهستخدهة حالٓا فْ الهؤسسات التعمٓهٓة، واىظهة الخدهات  ،الِ التعرؼ عمِ اىظهة الهوارد البشٓرةو 
فْ إدارة الهوارد  ،داـ التكىولوجٓافْ التوجً ىحو استخ ،لها لٍا هف دور كبٓر ؛التعمٓهٓة اٚلكتروىٓة

واستخدـ اداة الدراسة اٚستباىة، وقد خمصت  ،البشٓرة. اعتهد الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ
فْ ادارة الهوارد  ،ٌٖهٓة استخداـ تكىولوجٓا الهعموهات ،الدراسة: ٌىاؾ وضوح لدى عٓىة الدراسة

ة، ىظاـ اٚكادٓهٓة فْ تقدٓـ الخدهات التعمٓهٓة البشٓرة، وادراؾ تاـ هف قبمٍـ لفوائدٌا الهتعدد
وخاصة فْ هجاؿ التدٓرب  ،لً تأثٓر عمِ وظائؼ ادارة الهوارد البشٓرة اٚلكتروىٓة ،اٚلكتروىٓة

 ْ ر، اٚتصاؿ والتعمـ اٚلكتروىْ، الخدهات التعمٓهة اٚلكتروىٓة، ٌْ واقع العصر الحالْ، ٌو والتطٓو
هكف اٚستفادة هف  ،وثورة الهعموهات ،ْ عصر تكىولوجٓا اٚىترىتف ،رافد هٍـ لمتعمٓـ الىظاهْ ٓو

والتدٓرب عف بعد،  ،كالتعمٓـ اٚلكتروىْ ،بشكؿ واسع فْ بعض أىشطة ادارة الهوارد البشٓرة ،هزآاٌا
فْ اىشطة ووظائؼ ادارة الهوارد  ،اٚستفادة هف الخدهات التعمٓهٓة اٚلكتروىٓة ،وقد اوصت الدراسة 

ولكف ٚ تستغؿ فْ ٌذا الهجاؿ  ،كالتدٓرب والتعمـ عف بعد، حٓث أف اٚهكاىٓات هتوفرة ،البشٓرة
 بالىسبة لمهوظؼ.

فْ  ،لتدٓرب الهعمهٓف عمِ ا٘ىترىت ،ٌدفت إلِ وصؼ الحالة الفعمٓةRegino, 2009)  دراسة )
كمٓات  ضهف هجهوعة هف ،هف خٛؿ تصورات الهعمهٓف الهدربٓف عمِ ا٘ىترىت ،التعمٓـ العالْ

ٓة كالٓفورىٓا، وقد تـ إجراء استطٛع عمِ ا٘ىترىت ،الهجتهع بٓف ٌذي  ،فْ إحدى هقاطعات ٚو
هف أجؿ قٓاس آرائٍـ حوؿ جودة تدٓرب الهعمهٓف عمِ  ،هف أعضاء ٌٓئة التدٓرس ،الهجهوعة
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ٓعتقد  التْ ،وأشارت الىتائج إلِ الجواىب التدٓربٓة ،داخؿ الهؤسسات التْ ٓعهموف بٍا ،ا٘ىترىت
ـ حوؿ تدٓر ًٛ عف شعوٌر داخؿ  ،بٍـالهعمهوف اىٍا اٖكثر أٌهٓة لمهعمهٓف عمِ ا٘ىترىت ، فض

 الهؤسسات التابعٓف لٍا.

والهتوسطة  ،ٌدفت لبحث استخداـ الهشروعات الصغٓرة Roy & Raymond, 2008) دراسة )
بٓةهدى تمبٓتً لمحاجات الو  ،لمتعمٓـ ا٘لكتروىْ قد جهعت الهعموهات شروعات، و ٖعضاء ٌذي اله ،تدٓر

و هع هسؤولْ التدٓرب  ،هع هالكْ الهشروعات الصغٓرة و الهتوسطة ،بواسطة الهقابٛت الشخصٓة
تستخدـ التدٓرب ا٘لكتروىْ لتدٓرب  ،هف ٌذي الهؤسسات75 %واظٍرت ىتائج الدراسة أف  ،واٚدآرٓف
 . هوظفٍٓا

 التعقيب عمى الدراسات432.5. 

بالدراسات التْ بح  ،وهدى استخداهٍـ لمتدٓرب اٚلكتروىْ ،8.2ثت  فْ التعرؼ عمِ تطبٓقات الٓو
والتْ تتفؽ هع الدراسة  ،( 8261دراسة)الدوسري ، ،او لعدة اغراض عمهٓة ،او التعمٓـ اٚلكتروىْ

ب ،الحالٓة  ،وقدرتىا عمِ ربط ٌذي التطبٓقات ،وهدى اٚستفادة هىٍا عمهٓا، 8.2فْ فعالٓة تطبٓقات الٓو
عمِ هزآا  استخداـ  ،( تتفؽ هع الدراسة الحالٓةD.kyriokoy ,2013دراسة)، ع هتغٓرات اخرى ه

ب واستخداـ بعض التطبٓقات فْ الىواحْ    ،والفوائد التْ تعود عمِ الهؤسسات 8.2تطبٓقات الٓو
الِ فعالٓة استخداـ تطبٓقات  ،وتؤكد ٌذي الدراسة آضا ،(Aniemeka ,2013العمهٓة، دراسة )

با فْ تأثٓر  ،فتتفؽ هع الدراسة الحالٓة ،(8229دراسة )عوض ، ،هف حٓث الوقت والتكمفة، 8.2لٓو
ب وقد اظٍرت  ،حٓث فحصت تأثٓر بعض التطبٓقات عمِ الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة ،82تطبٓقات الٓو

فؽ هع ( فتت8222التأثٓرات بىسب عالٓة عمِ الهسؤولٓة اٚجتهاعٓة،  اها دراسة )خمٓفة ، ،الىتائج تمؾ
ب،الدراسة الحالٓة  وهدى اٚستفادة  ،والتدٓرب ،فْ التعمٓـ 8.2فْ القدرة عمِ استخداـ تطبٓقات الٓو

( تتفؽ هع الدراسة Sence,2008، اها دراسة)  التْ ستحظِ بٍا الهؤسسات والهىظهات العربٓة
ب ،الحالٓة وآضا الفارؽ الكبٓر  ،وكٓفٓة اٚستفادة هىٍا 8.2فْ الهٓزات التْ تتهتع بٍا تطبٓقات الٓو

ا                                                  .هف ىاحٓة عدد وىوع اٚبحاث العمهٓة ،قبؿ وبعد ظٍوٌر

ب  ،وعهمٓة استخداهٍا عمهٓا ،8.2ٌذي هجهوعة دراسات تجٓب عمِ اٚسئمة التْ تتعمؽ بتطبٓقات الٓو
 ؟.وكٓؼ ههكف استخداهٍا هع هتغٓرات عمهٓة عدٓدة

فْ اهكاىٓة استخداـ ىوع او اكثر هف  ،( تتفؽ هع الدراسة الحالٓة8263راسة )البسٓوىْ ،عبد الرزاؽ، د
ب تتفؽ  ،(8266، الغدٓافلىقؿ الهحتوى التدٓربْ ، دراسة )؛فْ التدٓرب اٚلكتروىْ  ،8.2تطبٓقات الٓو
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لفعالٓة التدٓرب  ،ىهوذجٓة وبٓئة تدٓربٓة ،فْ وجوب توفر هدربٓف ذات كفاءة عالٓة ،هع الدراسة الحالٓة
فْ  ،( تتفؽ هع ٌذي الدراسة8262وتطبٓقً عمِ القطاع العاـ والحكوهْ، دراسة )العتٓبْ ، ،اٚلكتروىْ

وكٓفٓة اٚستفادة هف  ،والتعمٓـ اٚلكتروىْ ،الفائدة ٚستخداـ الخدهات التكىولوجٓة فْ التدٓرب عف بعد
 ،( تتفؽ هع الدراسة الحالٓةRegino, 2009ٓرة، دراسة)فْ وظائؼ ادارة الهوارد البش ،ٌذي الخدهات

وع هع ىوهدى هٛئهة ٌذا ال ،عف طٓرؽ اٚىترىت ،الِ ضرورة تدٓرب الهعمهٓف فْ الكمٓات الهختمفة
فْ ضرورة  ،( تتفؽ هع الدراسة الحالٓةRoy & Raymond, 2008طبٓعة العهؿ لمهعمهٓف ،دراسة )

  .ؤسساتاستخداـ التدٓرب اٚلكتروىْ فْ اله

ـ ال ،تجٓب عمِ اٚسئمة التْ تتعمؽ بالتدٓرب اٚلكتروىْ ،ٌذي هجهوعة دراسات الثاىْ  سؤاٚفٌو
 .والثالث

 :بعد عرض الدراسات السابقة ٓتضح ها ٓمْ

ب ،اىٍا  ربطت بٓف هتغٓٓرف ،ها ٓهٓز ٌذي الدراسة - ها تطبٓقات الٓو والتدٓرب  ،8.2ٌو
 .فْ التدٓرب اٚلكتروىْ ،ٌذي التطبٓقات استخداـ إهكاىٓةوفحص هدى  ،اٚلكتروىْ

ب وغٓر العمهٓة ،بأىٍا تبحث فْ اٚستخداهات العمهٓة ،ها ٓهٓز ٌذي الدراسة -  .8.2لتطبٓقات الٓو
و ٌو  ،و الجاهعات ،و الشركات ،تتجً ىحوي الهؤسسات ،أف التدٓرب ا٘لكتروىْ اتجاٌي حدٓث -

ًٛ عف التدٓرب التقمٓدي  ْ الجاهعات الفمسطٓىٓة.ف ،ها ٓىبغْ أف ٓكوف بدٓ
فٍْ تحتاج الِ التدٓرب  ،تدٓرب واستٍداؼ فئة)اٚكادٓهٓٓف فْ الجاهعات(ها ٓهٓز ٌذي الدراسة  -

 .وهىاٌج واسموب التدٓرس ،العمـو لكْ تواكب التطورات السٓرعة فْ ؛صؿبشكؿ هتوا
فْ  ،لكفاءة والفعالٓةلتحقٓؽ ا ؛هع التكىولوجٓا الهتطورة ،ربط دائرة الهوارد البشٓرة فْ الجاهعات -

 .عهمٓة التىهٓة
ب ،تتطرؽ الدراسة الحالٓة - واٚلٓات  ،اٚدوات ،فْ التدٓرب 8.2الِ كٓفٓة استخداـ تطبٓقات الٓو

 والطٓرقة فْ استخداهٍا .
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 لفصل الثالثا

 واجراءات الدراسة ةمنيج

 الدراسة ةمنيجي 3.5
الحالٓة الهىٍج الوصفْ، فْ وصؼ وتفسٓر استخدهت الدراسة  ،استىادا الِ طبٓعة الدراسة واٌدافٍا

ٍتـ بوصفٍا وصفا دقٓقا ،وتحمٓؿ الدراسة، ٚعتهادٌا عمِ دراسة الظاٌرة  ،كها توجد فْ الواقع، ٓو
عبر عىٍا كٓفٓا بوصفٍا  وتوضٓح خصائصٍا.  ،ٓو

شٓع استخداـ ٌذا الهىٍج فْ الدراسات التْ تصؼ وتفسر الوضع الراٌف، او ها ٌو كائف عمِ  ،ٓو
ا ،كها ٓعد ٌذا الىوع هف البحوث  ،ض الواقع لمظاٌرةار  ف الفرضٓات واختباٌر والدراسات التْ تٍتـ بتكٓو
 (8265 )الٍٓرهْ،.فْ هجاؿ الدراسات اٚىساىٓة ،اٌهٓة خاصة يذ

الِ هحاولة  ،عىد هجرد جهع بٓاىات وصفٓة حوؿ الظاٌرة، واىها ٓتعدى ذلؾ ،ٚو ٓقؼ الهىٍج الوصفْ
وبٓاف ىوعٓة العٛقة بٓف  ،وقٓاسٍا ،وتصىٓفٍا ،والتفسٓر لٍذي البٓاىات ،والربط ،ٓؿوالتحم ،التشخٓص
 (saunders, 2009)(Cooper, 2002) .واستخٛص الىتائج هىٍا ،تجاٌاتٍاوا ،واسبابٍا ،هتغٓراتٍا

 نموذج الدراسة4.5

 (  نموذج الدراسة3.5شكل )

  الهتغٓر التابع                              الهتغٓر الهستقؿ                               
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ة  ؛الٛزهة عمِ اٚستبٓاف ،واٚختبارات ا٘حصائٓة ،قاـ الباحث بإجراء التحمٓٛت ٚختٓار هعىٓو
ب بوساطة ،الىهوذج  ،روىْفْ التدٓرب اٚلكت 8.2الحاسب ألْ، لدراسة واقع تطبٓقات الٓو

والتْ قاـ  ،ذات الصمة ،والهشابٍة لٍذي الدراسة باٖبحاثباٚستعاىة  ،واٚختبارات ،واجراء التحمٓٛت
التْ تساعد عمِ فٍـ كٓفٓة  ،واٚستعاىة بهجهوعة هف الهصادر والهراجع الباحث بدراستٍا وتحمٓمٍا،

   .تطبٓقٍا  

 مجتمع وعينة الدراسة 55.

الذٓف لٍـ عٛقة بدائرة تكىولوجٓا  ،كادٓهٓٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓةٓتكوف هجتهع الدراسة هف اٚ
، وقد تـ اختٓار ٌذا تخصص تكىولوجٓا الهعموهات ههف ٓحهموف شٍاداتوالذٓف آضا  الهعموهات

لقدرتٍـ عمِ اٚجابة وآضا  ،الهجتهع وذلؾ ٚىٍـ ٓعتبروا افضؿ التخصصات التْ تخص الحاسوب
د الهسح الشاهؿ وقد تـ اعتها لتْ تختص بفرع هف فروع تكىولوجٓا الهعموهات،ا ،اٚستباىةاسئمة  عف

ـ ،لمهجتهع عتبر الهجتهع هجتهع صغٓر، وقد اعتهد الهسح  ،والوصوؿ الٍٓـ ،وذلؾ ٘هكاىٓة حصٌر ٓو
ادة دقة الىتائج، وتخطْ اٖ  خطاء العشوائٓة.الشاهؿ لٓز

قاـ  ،حكهٓف هف ذوي اٚختصاص والخبرةوعرضٍا عمِ هجهوعة هف اله ،وبعد اعداد اٚستباىة
التْ تجٓب عف اسئمة  ،الىتائج الهرجوة ءواضافة ٘عطا ،الباحث بإجراء التعدٓٛت الهطموبة هف حذؼ

وكاىوا هوزعٓف عمِ الىحو ،الدراسة، وقد تـ توٓزعٍا عمِ العاهمٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة فْ الضفة 
 التالْ:

 الجاهعة عدد اٚكادٓهٓٓف
 لجاهعة اٚهٓركٓةا 1

 جاهعة الىجاح 66
 فمسطٓف التقىٓة جاهعة 5
 جاهعة بٓر ٓزت 1
 جاهعة بٓت لحـ 1
 جاهعة بٓت لحـ اٌٚمٓة 1
 جاهعة الخمٓؿ 1
 جاهعة بولٓتكىٓؾ فمسطٓف 9

 جاهعة القدس 1
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ىولوجٓا الهعموهات، اىات ٌـ هف ذوي العٛقة بدائرة تككد بأف هف قاـ بتعبئة ٌذي اٚستبعمها باىً تـ التأ
 وذلؾ عف طٓرؽ تقدٓـ اٚستباىة شخصٓا هف خٛؿ الباحث ىفسً.

%(، وقد 55( استباىة ، أي بىسبة استجابة بمغت )16وتـ استرجاع ) ،( استباىة55وقد تـ توٓزع )
 حٓث اف جهٓعٍا خضعت لمتحمٓؿ اٚحصائْ. ؛كاىت جهٓعٍا صالحة لمتحمٓؿ

 اتأسمـوب وأداة جمـع البيـانـ 56.

ب و هعرفة واقع تطبٓقات الٓو فْ التدٓرب اٚلكتروىْ لدى  8.2ها اجؿ تحقٓؽ الٍدؼ العاـ لمدراسة ٌو
الذي هف  اىة، واٚستباىة ٌْ الهصدر اٖوؿاستب بإعدادالعاهمٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة قاـ الباحث 

 هحاور رئٓسة ٌْ : خهسة اسئمة الدراسة ،وقد قسهت اسئمة الدراسة الِ فخٛلً سٓجٓب الباحث ع

 المحور االول:

ببراهج الحاسوب  ،هعرفة هجتهع الدراسةلقٓاس هدى  ؛بٍذا الهحورقاـ الباحث بتصهٓـ عدة اسئمة 
دؼ الباحثوعمِ هتصفحات اٚىترىت ،ٓقضٍٓا عمِ ٌذي البراهج ْالت ،والفترة الزهىٓة فْ ٌذا  ، ٌو

 .اـ براهج الحاسوبوالوقت فْ استخد ،لفحص هدى اجادة الهبحوثٓف ،الهحور

 المحور الثاني:

ب اف كاف  ،والغرض هف استخداهٍا ،8.2ٓقٓس الهرات التْ ٓستخدـ بٍا الهبحوث لتطبٓقات الٓو
فحص استخداهٍا اذا كاف تستخدـ لمتدٓرب ا٘لكتروىْ ،او ٖسباب اخرى ،عمهٓا  .ٓو

 المحور الثالث:

ؿ  ،هف خٛؿ دائرة الهوارد البشٓرة ،ةٓفحص دعـ الهؤسسة لمتدٓرب اٚلكتروىْ بسٓاساتٍا العاه ٌو
 .هف وجٍة ىظر الهبحوث ،فْ حاؿ اقتىعت بفوائدي ،طبؽ ٌذا الىوع هف التدٓربٓس

 المحور الرابع:

عبر تطبٓقات  ،وآضا فحص تمقًٓ لمتدٓرب ،واستخداهً لمتدٓرب اٚلكتروىْ ،ٓقٓس هدى عمـ الهبحوث
ب   .وعهمٓة تقٓٓهً لمدورة التدٓربٓة،8.2الٓو
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 المحور الخامس: البيانات الشخصية:

، الحالة اٚجتهاعٓة، العهر ،الجىس) ،لهجتهع الدراسة ،عمِ هعموهات عاهة واشتهؿ ٌذا الهحور
ؿ العمهْ  .(ىوع الوظٓفة، الخبرة، الهٌؤ

 مراحل تطوير االستبانة: 57.

ر اٚستباىة وفؽ أتْ :  لقد تـ تطٓو

ات البىاء اٖولْ لٛستب -6 لمتأكد هف شهولٓتٍا،  ،اىة، وهىاقشتٍا هع الدكتور الهشرؼتـ إعداد هحتٓو
ف الفقرات الواردة بٍا  تقٓس ها ٓراد قٓاسً بالفعؿ. ،وتغطٓتٍا لجواىب الدراسة الهختمفة، وا 

عرضت اٚستباىة بعد ذلؾ عمِ هختصٓف هف جاهعة بولٓتكىٓؾ فمسطٓف  كهحكهٓف ،وآضا  -8
ٍا اٚستباىة وطٓدة العٛقة  لمتأكد هف  ،دكتور هف كمٓة العروب التقىٓة أف العبارات التْ تحٓو

بأبعاد الدراسة، ولمتأكد هف شهولٓتٍا وتغطٓتٍا ٖبعاد الهوضوع، وقد أدى ذلؾ إلِ إضافة بعض 
لتكوف أكثر وضوحًا وتحقٓقًا  ،ىآٌؾ عف حذؼ البعض أخر ،وتعدٓؿ فقرات أخرى ،الفقرات

ا. لٌٗداؼ ، كها عرضت عمِ أستاذ لغة عربٓة   هحاضر وذلؾ بٍدؼ تصحٓحٍا لغٓو

 مصادر جمع البيانات 58.

 اعتهد الباحث عمِ ىوعٓف هف البٓاىات هف أجؿ تحقٓؽ اٌداؼ الدراسة:

 اوال: البيانات الثانوية

لكْ ٓتهكف  ؛ذات العٛقة بهوضوع ٌذي الدراسة ،استعرض الباحث ادبٓات عدد هف الدراسات السابقة
 ،هف اجؿ تحقٓؽ اٌداؼ الدراسة ،وها ٓتعمؽ بالجاىب الىظري ،ٓتـ وضعٍاهف هعرفة ها اٚسئمة التْ س

ة هف خٛؿ: الدراسات السابقة فْ ٌذا الهجاؿ،  قاـ الباحث بالحصوؿ عمٍٓا باستخداـ الهصادر الثاىٓو
 واٚسترشاد بالهؤلفات والكتب والهراجع .
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 ثانيا :المصادر األولية

حقٓؽ اٌداؼ الدراسة تـ اعداد استباىة تقوـ عمِ فحص واقع اسئمة الدراسة وت فهف اجؿ اٚجابة ع
ب  هف خٛؿ استخداـ تمؾ  ،وهدى تحقٓؽ اٚستفادة ،فْ التدٓرب اٚلكتروىْ 8.2تطبٓقات الٓو

وقمة الهعموهات هها جعمىا  ،وذلؾ لقمة الدراسات التْ تتحدث بعىواف الدراسة التطبٓقات فْ هؤسساتىا.
ب ،هف اجؿ جهع الهعموهات ،ىصهـ اٚستباىة فْ التدٓرب  8.2والتعرؼ عمِ واقع تطبٓقات الٓو

 ا٘لكتروىْ.
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 الفصل الرابع

 تحميل نتائج االستبانة

 مقدمة3.6

ب ًٛ لىتائج الدراسة، حوؿ دور تطبٓقات الٓو ًٛ وهفص فْ عهمٓة  8.2ٓتضهف ٌذا الفصؿ عرضًا كاه
اهعات الفمسطٓىٓة ، وذلؾ هف خٛؿ ا٘جابة عف أسئمة لدى العاهمٓف فْ الج ،التدٓرب اٚلكتروىْ
( استباىة وتـ 55تـ توٓزع )( هبحوثا  حٓث 16ٌذا وكاف هجتهع الدراسة الفعمْ ) الدراسة وأٌدافٍا .

%(، وقد كاىت جهٓعٍا صالحة لمتحمٓؿ حٓث 55( استباىة ، أي بىسبة استجابة بمغت )16استرجاع )
 ئْ.اف جهٓعٍا خضعت لمتحمٓؿ اٚحصا

 

والوقت  فْ استخداـ  ،ٌىاؾ هعموهات عاهة حوؿ جودة ،اسئمة الدراسة واٌدافٍا فوقبؿ اٚجابة ع
 الحاسوب واٚىترىت وكاىت الىتائج لمعٓىة كالتالْ: 

 :وكاىت الىتٓجة كالتالْ ،قاـ الباحث بفحص هدى هعرفة واجادة استخداـ براهج الحاسوب واٚىترىت

 ،واٚىترىت بدرجة ههتازة ،غالبٓة الهبحوثٓف ٓجٓدوف استخداـ الحاسوب اف ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ
 ،فٓها الذٓف أجابوا باىٍـ ٓجٓدوف استخداـ الحاسوب واٚىترىت بدرجة جٓد جدا %22حٓث كاىت ىسبتٍـ

ذا ٓدؿ عمِ الهستوى العالْ لمهبحوثٓف ،% 68كاىت ىسبتٍـ   باستخداـ براهج الحاسوب واٚىترىت ،ٌو

 االنترنت ومواقع الحاسوب برامج استخدام اجادة درجة  (3.6جدول)
 الفقرة

 
 النسبة المئوية العدد

 %:: 58 ممتازة
 %34 7 جيد جدا
 %322 63 المجموع

 عدد الساعات التْ تقضٍٓا عمِ الحاسوب  فْ الٓوـ -8
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 ،الحاسوبعمِ  ،الٓـوساعات فْ 5ٓقضوف اكثر هف  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف
%فْ حٓف 85حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،ساعات 5-3% ٓمٍٓـ الذٓف ٓقضوف هف  12كاىت ىسبتٍـ ثحٓ

 .%85تٍـ بحٓث كاىت ىس ،ساعات ٓوهٓا 3-6كاف اقمٍـ الذٓف ٓقضوف هف 

 اليوم في  الحاسوب عمى تقضييا التي الساعات ( عدد4.6جدول)
 النسبة المئوية العدد الفقرة

 %47 32 ساعة 3-5
 %49 33 ساعة 5-7

 %:6 42 اكثر من ذلك
 %322 63 المجموع

 هعدؿ استخداـ اٚىترىت فْ الٓوـ -3

ساعات  3-6هعدؿ استخداهٍـ لٙىترىت هف  ،الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ
حٓث كاىت  ،ساعات 5% ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف اٚىترىت اكثر هف 35حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،ٓوهٓا
% 81حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،ساعات 5-3ىت هف ثـ ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف اٚىتر  وهف ،% 38تٍـىسب

 %5ساعة حٓث كاىت ىسبتٍـ  6-دقٓقة  32فْ حٓف كاف اقمٍـ الذٓف ٓستخدهوف اٚىترىت هف 

 معدل استخدام االنترنت في اليوم( 5.6جدول)

النسبة  العدد الفقرة
 المئوية

 %9 5 ساعة3-دقيقة52
 %59 37 عةسا 3-5
 %46 32 ساعة 5-7

 %54 35 اكثر من ذلك
 %322 63 المجموع

 الغرض هف استخداـ اٚىترىت-1

ز القدرات  ،الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف ٓستخدهوف اٚىترىت ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ هف اجؿ تعٓز
حٓث كاىت  ،ؿ% ثـ ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف اٚىترىت هف اجؿ العه56حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،والهٍارات
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اجؿ التعمٓـ حٓث كاىت ىسبتٍـ هف  ،% فْ حٓف كاف اقمٍـ الذٓف ٓستخدهوف اٚىترىت35ىسبتٍـ 
68%. 

 

 الغرض من استخدام االنترنت( 6.6جدول )
 النسبة المئوية العدد الفقرة
 %59 37 عمل

 %34 7 تعميمي
 %73 43 تعٓزز القدرات والهٍارات

 %322 63 المجموع

 :تتناول الدراسة خصائص عينة الدراسة الديمغرافية فيما يأتي 4.6

  الجدوؿ التالْبحسب جىس أفراد عٓىة الدراسة فقد توزعت كها ٓوضحٍا: 
 لٙىاث.35و ،% لمذكور13أف ىسبة  الهبحوثٓف  ،هف خٛؿ هعطٓاتً التالْ  ٓوضح الجدوؿ % 

 األعداد والنسب المئوية لمتغير الجنس. (7.6)جدول
 نسبة المئويةال العدد المتغير

 %13 81 ذكر
 %35 65 أىثِ
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 ( متغير الجنس3.6شكل)

 

 التالْ: جدوؿالفقد توزعت كها ٓوضحٍا  ،بحسب الفئة العهٓرة ٖفراد عٓىة الدراسة  
حٓث كاىت ىسبتٍـ   12-36كاىت  هف فئة العهر ها بٓف  ،تشٓر ىتائج الجدوؿ إف غالبٓة الهبحوثٓف

 .56فْ حٓف كاف أقمٍا لمفئة هف عهر أكثر هف  ،%85بىسبة  52-16% ٓمٍٓا العهر  11

 ألفراد عينة الدراسة. األعداد والنسب المئوية الفئة العمرية (8.6)جدول
 النسبة المئوية  العدد  العمر

 %88 9 32أقؿ هف 
36-12 69 11% 
16-52 66 85% 
 %5 8 فأكثر-56
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 ( متغير الفئة العمرية4.6شكل)

 

  الجدوؿ التالْ:فقد توزعت كها ٓوضحٍا  ،ٖفراد عٓىة الدراسةعٓة الحالة اٚجتهابحسب 
فْ الجاهعات  ،ذات العٛقة بدائرة  تكىولوجٓا الهعموهات ،أف غالبٓة الهبحوثٓف هف اٚكادٓهٓٓف

% ٓمٍٓا الحالة اٚجتهاعٓة  52حٓث كاىت ىسبة الهتزوجٓف   ،الفمسطٓىٓة هف الحالة اٚجتهاعٓة
 %8حٓث كاىت ىسبتٍـ   ،ٓف كاف أقمٍا لمهبحوثٓف غٓر ذلؾ% فْ ح82 بىسبة أعزب

 ألفراد عينة الدراسةاألعداد والنسب المئوية الحالة االجتماعية  (9.6)جدول

 النسبة المئوية  العدد الحالة االجتماعية 
 %82 2 أعزب
 %52 38 هتزوج

 %8 6 غٓر ذلؾ
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 ( متغير الحالة االجتماعية5.6ل )شك

 

  الجدوؿ التالْ:فقد توزعت كها ٓوضحٍا  ،ٖفراد عٓىة الدراسة تعمٓهْالهستوى البحسب 

 ،ذات العٛقة بدائرة  تكىولوجٓا الهعموهات ،ف غالبٓة الهبحوثٓف هف اٚكادٓهٓٓفأ  ،تشٓر ىتائج الجدوؿ
% ٓمٍٓا 35حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،استاذ هساعد، هف الهستوى التعمٓهْ ،فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة

%فْ حٓف كاف 5%ٓمٍٓا استاذ هشارؾ بىسبة 81%  وهف ثـ هاجستٓر بىسبة 89ىسبة بكالوٓروس ب
  .%8حٓث كاىت ىسبتً  ،أقمٍا لمهبحوثٓف هف استاذ

 ألفراد عينة الدراسة األعداد والنسب المئوية لممستوى التعميمي (6.:)جدول

 النسبة المئوية العدد المستوى التعميمي
 %89 68 بكالوٓروس
 %81 62 هاجستٓر

 %35 65 استاذ هساعد
 %5 3 استاذ هشارؾ

 %8 6 استاذ
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 ( متغير المستوى التعميمي6.6شكل )

 

  الجدوؿ التالْ:فقد توزعت كها ٓوضحٍا  ،ٖفراد عٓىة الدراسة سىوات الخبرةبحسب 

ذات العٛقة بدائرة  تكىولوجٓا  ،تشٓر ىتائج الجدوؿ إف غالبٓة الهبحوثٓف هف هف اٚكادٓهٓٓف
حٓث كاىت  62-5هف سىوات الخبرة تهثؿ  لمفئة  ،فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة ،وهاتالهعم

% فْ حٓف كاف أقمٍا لمهبحوثٓف هف  فئة أقؿ 31بىسبة  62الخٓار أكثر هف  % ٓمٍٓا 18ىسبتٍـ
 %.88حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،سىوات 5هف 

 ألفراد عينة الدراسة األعداد والنسب المئوية سنوات الخبرة :(6.;)جدول
 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 %88 9 سىوات 5أقؿ هف 
 %18 65 سىوات 5-62

 %31 65 سىوات 62اكثر هف 
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 ( متغير سنوات الخبرة7.6شكل)

 

  الجدوؿ التالْ:دراسة فقد توزعت كها ٓوضحٍا ٖفراد عٓىة ال ىوع الوظٓفةبحسب 

ذات العٛقة بدائرة  تكىولوجٓا  ،فهف اٚكادٓهٓٓ ئج الجدوؿ إف غالبٓة الهبحوثٓفتشٓر ىتا
حٓث كاىت      ،ههف ٓعهؿ اكادٓهْ ،فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة هف ىوع الوظٓفة ،الهعموهات

% فْ حٓف كاف أقمٍا لمهبحوثٓف ههف  82بىسبة  ،الخٓار اٚكادٓهْ اٚداري % ٓمٍٓا 12ىسبتٍـ
 %.68حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،ٓعهؿ بوظٓفة اداري

 ألفراد عينة الدراسة د والنسب المئوية لنوع الوظيفة األعدا (32.6)جدول
 النسبة المئوية العدد نوع الوظيفة

 % 12 82 اكادٓهٓة
 %68 5 ادآرة

 %82 2 اكادٓهٓة ادآرة
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 ( متغير نوع الوظيفية8.6شكل)
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 نتائج أسئمة الدراسة 65.

 ؟4.2ويبىل يستخدم االكاديميين تطبيقات ال: السؤال األول 3.5.6

 االيميل-3

حٓث  ،ٓهٓؿ اكثر هف هرة فْ الٓـوتشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف هعظـ الهبحوثٓف ٓستخدهوف ا٘
 ،%62حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،دة فْ الٓـوٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف اٚٓهٓؿ لهرة واح،% 92كاىت ىسبتٍـ 

ذي ٓشٓر الِ اىتشار واست  ،خداـ كبٓر لٛٓهٓؿ عىد الهبحوثٓفٌو

 (: استخدام االيميل33.6)جدول
ة العدد اٚستخداـ  الىسبة الهئٓو

 92 35 اكثر هف هرة
 %62 1 هرة فْ الٓـو

 

 

 (Facebookمواقع التواصل االجتماعي ) -4

حٓث  ،اكثر هف هرة فْ الٓـو  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف ٓستخدهوف الفٓسبوؾ
 ،%68حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،ف ٓستخدهوف الفٓسبوؾ لهرة واحدة ٓوهٓا% ثـ ٓمًٓ الذ52ٓكاىت ىسبتٍـ 

فْ حٓف كاف اقمٍـ الذٓف ٓستخدهوف ،%5حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،ٓمٍٓـ الذٓف ٚ ٓستخدهوف الفٓسبوؾ
 .%8حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،او فْ الشٍر ،الفٓسبوؾ هرة فْ اٚسبوع

 ( استخدام الفيسبوك34.6جدول )

ةالىسبة ال العدد اٚستخداـ  هئٓو
 %52 38 اكثر هف هرة
 %68 5 هرة فْ الٓوـ

 %8 6 هرة فْ اٚسبوع
 %8 6 هرة فْ الشٍر

 %5 8 ٚ استخدـ
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 YouTubeاليوتيوب -5

حٓث  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف ٓستخدهوف الٓوتٓوب  اكثر هف هرة فْ الٓـو
 ،%65حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،ٓوتٓوب لهرة واحدة ٓوهٓاثـ ٓمًٓ الذٓف ٓستخدهوف ال ،%52كاىت ىسبتٍـ 

فْ حٓف كاف اقمٍـ الذٓف ،%65حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف الٓوتٓوب  هرة فْ اٚسبوع
 .%5حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،هوف الٓوتٓوباو الذٓف ٚ ٓستخد ،ٓستخدهوف الٓوتٓوب هرة فْ الشٍر

 ( استخدام اليوتيوب35.6جدول)

ة العدد اٚستخداـ  الىسبة الهئٓو
 %52 81 اكثر هف هرة
 %65 5 هرة فْ الٓوـ

 %65 1 هرة فْ اٚسبوع
 %5 8 هرة فْ الشٍر

 %5 8 ٚ استخدـ

 

 Blogsالمدونات -6

 ،%19حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف ٚ ٓستخدهوف الهدوىات
ٓمٍٓـ  ،%65حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،او فْ الشٍر ،ىات لهرة واحدة ٓوهٓاثـ ٓمًٓ الذٓف ٓستخدهوف الهدو 

الذٓف  ،فْ حٓف كاف اقمٍـ،%62حٓث كاىت ىسبتٍـ ،الذٓف ٓستخدهوف الهدوىات  هرة فْ اٚسبوع 
 .%5حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،هرة فْ الٓـوٓستخدهوف الهدوىات اكثر هف 

 ( استخدام المدونات36.6جدول )

ةالىس العدد اٚستخداـ  بة الهئٓو
 %5 3 اكثر هف هرة
 %65 5 هرة فْ الٓوـ

 %62 1 هرة فْ اٚسبوع
 %65 5 هرة فْ الشٍر

 %19 82 ٚ استخدـ
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  odcastPالبودكاست -7

حٓث كاىت ىسبتٍـ   ،ٚ ٓستخدهوف البودكاست ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف
حٓث  ،او فْ الشٍر ،او فْ اٚسبوع ،اكثر هف هرة ٓوهٓا ثـ ٓمًٓ الذٓف ٓستخدهوف البودكاست ،11%

حٓث كاىت  ،فْ الٓـو واحدة هرةفْ حٓف كاف اقمٍـ الذٓف ٓستخدهوف البودكاست  ،%62كاىت ىسبتٍـ 
 .%62ىسبتٍـ

 ( استخدام البودكاست37.6جدول )
ة العدد اٚستخداـ  الىسبة الهئٓو

 %62 1 اكثر هف هرة
 %5 8 هرة فْ الٓـو

 %62 1 ْ اٚسبوعهرة ف
 %62 1 هرة فْ الشٍر

 %11 85 ٚ استخدـ

 

 Social Bookmarالمفضمة االجتماعية -8

حٓث كاىت   ،الهفضمة اٚجتهاعٓةٚ ٓستخدهوف  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف
كاىت ىسبتٍـ حٓث  ،هرة فْ اٚسبوعالهفضمة اٚجتهاعٓة  ثـ ٓمًٓ الذٓف ٓستخدهوف ،%13ىسبتٍـ 

 ،%62حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،الهفضمة اٚجتهاعٓة اكثر هف هرة ٓوهٓآمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف  ،68%
حٓث كاىت  ،او فْ الشٍر ،ـهرة فْ الٓو  الهفضمة اٚجتهاعٓةفْ حٓف كاف اقمٍـ الذٓف ٓستخدهوف 

 .%5ىسبتٍـ

 ( استخدام المفضمة االجتماعية38.6جدول )
ةالىسبة  العدد اٚستخداـ  الهئٓو

 %62 1 اكثر هف هرة
 %5 3 هرة فْ الٓـو

 %68 5 هرة فْ اٚسبوع
 %5 3 هرة فْ الشٍر

 %13 81 ٚ استخدـ
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 ourmFالمنتدى -9

حٓث كاىت ىسبتٍـ   ،الهىتدىٚ ٓستخدهوف  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف
ٓمٍٓـ الذٓف  ،%88حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،ـوهرة فْ الٓ  الهىتدى ثـ ٓمًٓ الذٓف ٓستخدهوف ،56%

الهىتدى هرة وهف ثـ الذٓف ٓستخدهوف ، %65حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،الهىتدى  هرة فْ الشٍرٓستخدهوف 
هف هرة  اكثر الهىتدىفْ حٓف كاف اقمٍـ الذٓف ٓستخدهوف  ،%5حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،فْ اٚسبوع

 .%8حٓث كاىت ىسبتٍـ ،ٓوهٓا

 منتدى( استخدام ال39.6جدول )
ة العدد اٚستخداـ  الىسبة الهئٓو

 %8 6 اكثر هف هرة
 %88 9 هرة فْ الٓـو

 %5 3 هرة فْ اٚسبوع
 %65 5 هرة فْ الشٍر

 %56 86 ٚ استخدـ
 %622 16 الهجهوع

ب:  السؤال الثاني4.5.6  ؟ٖغراض التدٓرب 8.2ٌؿ ٓستخدـ اٚكادٓهٓٓف تطبٓقات الٓو

 هف اجابة عمِ السؤاؿ ٖكثرختٓار كاف الهبحوث لدًٓ الحٓرة واٚ

 E-mail الغرض من استخدام االيميل-3

حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،اٚٓهٓؿ هف اجؿ العهؿتشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف كؿ الهبحوثٓف ٓستخدهوف 
فْ حٓف ،%13حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،اٚٓهٓؿ هف اجؿ اٚصدقاء ثـ ٓمًٓ الذٓف ٓستخدهوف ،622%

 .%35حٓث كاىت ىسبتٍـ ،اٚٓهٓؿ فْ التدٓربخدهوف كاف اقمٍـ الذٓف ٓست

 االيميل استخدام الغرض من( 6.:3جدول )
ة العدد الغرض هف اٚستخداـ  الىسبة الهئٓو

 %13 81 لٗصدقاء
 %622 16 لمعهؿ

 %35 65 فْ التدٓرب عبر هراسمة الهدربٓف والهؤسسات
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 Social Mediaمواقع التواصل االجتماعي  -4

هف اجؿ بىاء عٛقات   ،الفٓسبوؾئج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف ٓستخدهوف تشٓر الىتا
ف صداقاتهف اجؿ  الفٓسبوؾ  ثـ ٓمًٓ الذٓف ٓستخدهوف، % 51حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،اجتهاعٓة  ،تكٓو

ثـ ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف  ،%51حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،الذي ىٍتـ بً ،هع الهٍتهٓف بالهحتوى التدٓربْ
ٓمٍٓـ  ،%19حٓث كاىت ىسبتٍـ ،هف اجؿ اىشاء او الهشاركة فْ صفحات لمتعمٓـ والتدٓرب ،سبوؾالفٓ

فْ  ،%39حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،وتىهٓة الهٍارات ،هف اجؿ تعٓزز القدرات ،الذٓف ٓستخدهوف الفٓسبوؾ
  .% 5حٓف الذٓف ٚ ٓستخدهوف الفٓسبوؾ كاىت ىسبتً 

 كاستخدام الفيسبو الغرض من ( 6.;3جدول )
ة العدد الغرض هف اٚستخداـ  الىسبة الهئٓو

بْ الذي ىٍتـ بً  %51 88 لتكوٓف صداقات هع الهٍتهٓف فْ بالهحتوى التدٓر

 %19 82 الهشاركة فْ صفحات ىخص التدٓرب
 %19 82 اىشاء هجهوعات او صفحات لمتعمٓـ والتدٓرب

 % 39 61 لتعٓزر االقدرات وتىهٓة الهٍارات
 %51 83 عٓةلبىاء عٛقات اجتها

 %5 8 ٚ ٓستخدهوف الفٓسبوؾ

 Blogsالغرض من استخدام المدونات  -3

   حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،الهدوىاتتشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف ٚ ٓستخدهوف  
حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،الهدوىات هف اجؿ قراءة هدوىات اٚصدقاءثـ ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف  ،% 56
او  ،ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف الهدوىات هف اجؿ اىشاء هدوىة تٍتـ بهوضوع عمهْ هعٓف ثـ ،% 88

فْ حٓف كاف اقمٍـ الذٓف ٓستخدهوف  ،%65كاىت ىسبتٍـ  ،وصقؿ الهٍارات ،لتعٓزز القدرات
 .%68حٓث كاىت ىسبتٍـ ،تىاقش هوضوع عمهْ هعٓف ،لهىاقشة هدوىات ،الهدوىات

 مدوناتال استخدام من الغرض( 42.6) جدول
ة العدد الغرض هف اٚستخداـ  الىسبة الهئٓو

 %65 1 اىشاء هدوىة تٍتـ بهوضوع عمهْ هعٓف
 %88 9 قراءة هدوىات اٚصدقاء

 %68 5 هىاقشة هدوىات اٚخٓرف التْ تىاقش هوضوع عمهْ هعٓف
 % 65 1 لتعٓزر القدرات وصقؿ الهٍارات

 % 56 86 ٚ ٓستخدهوف الهدوىات
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 Youtubeالٓوتٓوب دام الغرض من استخ-6

حٓث كاىت   ،الٓوتٓوب هف اجؿ التعمٓـٓستخدهوف  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف
ثـ  ،%11حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،الٓوتٓوب هف اجؿ الترفًٓثـ ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف   ،%25ىسبتٍـ 

ات الت حٓث كاىت  ،عمٓهٓة والتدٓربٓةٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف الٓوتٓوب هف اجؿ تحهٓؿ الفٓدٌٓو
حٓث  ،وصقؿ الهٍارات ،ثـ ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف الٓوتٓوب هف اجؿ تعٓزز القدرات ،%56ىسبتٍـ

 .%5كاىت ىسبتٍـ ،فْ حٓف الذٓف ٚ ٓستخدهوف الٓوتٓوب ،%19كاىت ىسبتٍـ

 اليوتيوب استخدام الغرض من( 43.6جدول )

ة العدد الغرض هف اٚستخداـ  الىسبة الهئٓو
 % 11 85 ترفٍْٓ
 %25 35 تعمٓهْ

 %19 82 لتعٓزز القدرات وتىهٓة الهٍارات
بٓة ات التعمٓهٓة والتدٓر  % 56 86 لتحهٓؿ الفٓدٌٓو

 %5 8 ٚ ٓستخدهوف الٓوتٓوب

 Podcastالبودكاست الغرض من استخدام -7

ٓث كاىت ىسبتٍـ ح، البودكاستٚ ٓستخدهوف  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف
ثـ ٓمٍٓـ  ،%88حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،هف اجؿ التعمٓـ ،ثـ ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف البودكاست  ،11%

ثـ  ،% 62حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،وتىهٓة الهٍارات ،الذٓف ٓستخدهوف البودكاست هف اجؿ تعٓزز القدرات
ات التعمٓهٓة  حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،والتدٓربٓةٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف البودكاست هف اجؿ تحهٓؿ الفٓدٌٓو

5 %. 

 البودكاست استخدام الغرض من( 44.6جدول )

الىسبة  العدد الغرض هف اٚستخداـ
ة  الهئٓو

 %88 9 تعمٓهْ
 %62 5 لتعٓزز القدرات وتىهٓة الهٍاراتتدٓربْ 

 %5 3 لتحهٓؿ التسجٓٛت التعمٓهٓة والتدٓربٓة
 % 11 85 ٚ ٓستخدهوف البودكاست
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 Social Bookmarkالمفضمة االجتماعية  ن استخدامالغرض م-8

حٓث كاىت  ،الهفضمة اٚجتهاعٓةٚ ٓستخدهوف  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف
ف بشكؿ عاـ ،ثـ ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف الهفضمة اٚجتهاعٓة  ،%51ىسبتٍـ  ،هف اجؿ حفظ العىآو

ف  ،ٓستخدهوف الهفضمة اٚجتهاعٓة ثـ ٓمٍٓـ الذٓف ،% 38حٓث كاىت ىسبتٍـ  هف اجؿ حفظ العىآو
 .% 82حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،لهواقع التدٓرب

 المفضمة االجتماعية استخدام الغرض من( 45.6جدول )
ة العدد الغرض هف اٚستخداـ  الىسبة الهئٓو

ف بشكؿ عاـ  %38 63 حفظ العىآو
ف لهواقع التدٓرب  %82 2 حفظ العىآو

 %51 83 ضمة اٚجتهاعٓةٚ استخدـ الهف

 

 Fourmالهىتدى الغرض من استخدام -9

  ،%56حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،الهىتدىٚ ٓستخدهوف  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ الِ اف غالبٓة الهبحوثٓف
ثـ ٓمٍٓـ الذٓف  ،%11حٓث كاىت ىسبتٍـ   ،هف اجؿ القراءة والتعمـ ثـ ٓمٍٓـ الذٓف ٓستخدهوف الهىتدى

حٓث كاىت  ،ٓب تدٓربٓةوتىهٓة الهٍارات عبر اسال ،ى هف اجؿ كتابة الهىشوراتٓستخدهوف الهىتد
 .% 82ىسبتٍـ 

 المنتدى استخدام الغرض من( 46.6جدول )
ة العدد الغرض هف اٚستخداـ  الىسبة الهئٓو

 %11 62 لمقراءة والتعمـ
 %82 2 لكتابة الهىشورات

بٓة  %82 2 تىهٓة الهٍارت والقدرات عبر اسالٓب تدٓر
 % 56 86 ٚ استخدـ
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تدريب االلكتروني لصقل في ال 4.2السؤال الثالث :ىل تستخدم الجامعات تطبيقات الويب 5.5.6
 الميارات؟

 ،الهؤسسة تعهؿ عمِ تىهٓة الهوارد البشٓرةاجابوا باف  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف
حٓث  ،فٓها ٓمٍٓـ  الذٓف اجابوا احٓاىا،%35سبتٍـ حٓث كاىت ى ،عف طٓرؽ التدٓرب والتعمٓـ  غالبا

اقؿ  ،فْ حٓف كاىت اٚجابة بىادرا ،%88كاىت ىسبتٍـ ،اها الذٓف اجابوا دائها ،%85كاىت ىسبتٍـ 
 .%65حٓث كاىت  ،ىسبة

 ( المؤسسة تعمل عمى تنمية الموارد البشرية 47.6جدول )
 لتدٓرب والتعمٓـ              الهؤسسة تعهؿ عمِ تىهٓة الهوارد البشٓرة عف طٓرؽ ا -6
 

 النسبة المؤوية العدد

 %44 ; دائما
 %59 37 غالبا
 %49 33 احيانا
 %37 8 نادرا

 

تستخدـ التدٓرب  ،دائرة الهوارد البشٓرة ا باف:تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف اجابو
  ،فٓها ٓمٍٓـ  الذٓف اجابوا غالبا،%38ٍـحٓث كاىت ىسبت ،فْ تدٓرب اٚكادٓهٓٓف احٓاىا ،اٚلكتروىْ

حٓث  ،ٓمٍٓـ الذٓف اجابوا ىادرا ،%88كاىت ىسبتٍـ ،اها الذٓف اجابوا ابدا ،%81حٓث كاىت ىسبتٍـ 
 .%5اقؿ ىسبة حٓث كاىت  ،جابة دائهافْ حٓف كاىت اٚ ،%65كاىت ىسبتٍـ 

 تستخدم دائرة الموارد البشرية التدريب االلكتروني ( :48.6جدول )

ة التدٓرب اٚلكتروىْ فْ تدٓرب  -8 تستخدـ دائرة الهوارد البشٓر
 اٚكادٓهٓٓف

 

 النسبة المؤوية العدد

 %9 5 دائما
 %46 32 غالبا
 %54 35 احيانا
 %37 8 نادرا
 ; 44 
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 استعهاؿ التدرب اٚلكتروىْ ٓعهؿ عمِ تىهٓة :تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف اجابوا
حٓث كاىت  ،فٓها ٓمٍٓـ  الذٓف اجابوا احٓاىا،%51حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،وتعٓزز قدراتؾ غالبا ،هٍاراتؾ
اقؿ ىسبة  ،فْ حٓف كاىت اٚجابة ابدا ،%62كاىت ىسبتٍـ ،ٓمٍٓـ الذٓف اجابوا دائها ،%38ىسبتٍـ 

 .%5حٓث كاىت 

 استعمال التدرب االلكتروني يعمل عمى تنمية مياراتك ( :49.6جدول )
هاؿ التدرب اٚلكتروىْ ٓعهؿ عمِ تىهٓة هٍاراتؾ وتعٓزز استع-3

  قدراتؾ
 النسبة المؤوية العدد

 %32 6 دائما
 %76 44 غالبا
 %54 35 احيانا
 %7 4 ابدا

استخداـ التدٓرب اٚلكتروىْ سٓعهؿ  فإاجابوا: ب تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف
فٓها ٓمٍٓـ  الذٓف ،%18حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،ٓرب التقمٓدي غالباهقارىة بالتد ،عمِ ٓزادة الهتدربٓف

ٓمٍٓـ الذٓف  ،%5كاىت ىسبتٍـ ،ٓمٍٓـ الذٓف اجابوا دائها ،%31حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،اجابوا احٓاىا
 .%8حٓث كاىت  ،جابة ابدا اقؿ ىسبةفْ حٓف كاىت اٚ،%1حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،اجابوا ىادرا

 ب االلكتروني سيعمل عمى زيادة المتدربيناستخدام التدري ( :6.:4جدول )

ادة الهتدربٓف هقارىة -1 استخداـ التدٓرب اٚلكتروىْ سٓعهؿ عمِ ٓز
 بالتدٓرب التقمٓدي

 

 المئويةالنسبة  العدد

 %34 7 دائما
 %64 39 غالبا
 %56 36 احيانا
 %32 6 نادرا
 %4 3 ابدا

الهؤسسة ستعهؿ عمِ التدٓرب اٚلكتروىْ  ا: بأفاجابو  تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف
حٓث  ،فٓها ٓمٍٓـ  الذٓف اجابوا احٓاىا،%19حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،فْ حاؿ تأكدت هف فوائدي غالبا

حٓث كاىت  ،ٓمٍٓـ الذٓف اجابوا ىادرا ،%5كاىت ىسبتٍـ ،ٓمٍٓـ الذٓف اجابوا دائها ،%85كاىت ىسبتٍـ 
 .%8حٓث كاىت  ،بدا اقؿ ىسبةجابة افْ حٓف كاىت اٚ،%62ىسبتٍـ 
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 المؤسسة ستعمل عمى التدريب االلكتروني في حال تأكدت من فوائده ( :6.;4جدول )
 المئويةالنسبة  العدد الهؤسسة ستعهؿ عمِ التدٓرب اٚلكتروىْ فْ حاؿ تأكدت هف فوائدي-5

 %34 7 دائما
 %;6 42 غالبا
 %49 33 احيانا
 %32 6 نادرا
 %4 3 ابدا

فْ عصر  ،ٓروف باف التدٓرب اٚلكتروىْ ضرورة همحة ,الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓفتشٓر 
او ٚ  ،فٓها ٓمٍٓـ  الذٓف اجابوا عمِ عدـ الهوافقة،%95حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،التكىولوجٓا واٚتصاٚت

 .% 8حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،اعمـ
 التكنولوجيا واالتصاالت التدريب االلكتروني ضرورة ممحة في عصر ( :52.6جدول )

 المئويةالنسبة  العدد التدٓرب اٚلكتروىْ ضرورة همحة فْ عصر التكىولوجٓا واٚتصاٚت -6
 %63 39 موافق بشدة

 %76 44 موافق
 %4 3 ال اعمم

 %4 3 غير موافق بشدة

تروىْ فْ ٓروف باف الهؤسسة تدعـ التدٓرب اٚلك ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف
حٓث كاىت  ،فٓها ٓمٍٓـ  الذٓف اجابوا عمِ عدـ الهوافقة،%52حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،سٓاستٍا العاهة

 .%5حٓث كاىت  ،ة ٚ اعمـ  اقؿ ىسبةفْ حٓف كاىت اٚجاب ،%85ىسبتٍـ 

 المؤسسة تدعم التدريب االلكتروني في سياستيا العامة ( :53.6جدول )
 المئويةالنسبة  العدد وىْ فْ سٓاستٍا العاهةالهؤسسة تدعـ التدٓرب اٚلكتر  -8

 %;3 : موافق بشدة
 %73 43 موافق
 %7 4 ال اعمم

 %42 : غير موافق
 %7 4 غير موافق بشدة

ٓعهؿ عمِ استخداـ وقت  ،ٓروف اف التدٓرب اٚلكتروىْ ,تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف
فٓها ٓمٍٓـ  الذٓف اجابوا ٚ ،%26حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،هتدربحسب رغبة ال ،التدٓرب بكفاءة وفعالٓة

 .%5حٓث كاىت  ،فْ حٓف كاىت اٚجابة بعدـ الهوافقة  اقؿ ىسبة ،%68حٓث كاىت ىسبتٍـ ،اعمـ
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 التدريب االلكتروني يعمل عمى استخدام وقت التدريب ( :54.6جدول )
ة وفعالٓة التدٓرب اٚلكتروىْ ٓعهؿ عمِ استخداـ وقت التدٓرب بكفاء-3

 حسب رغبة الهتدرب
 النسبة المؤوية العدد

 %42 : موافق بشدة
 %83 47 موافق
 %34 7 ال اعمم

 %9 5 غير موافق
تحقؽ هزآا التدٓرب  ،ٓروف اف الدورة التدٓربٓة ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف

حٓث كاىت  ،الذٓف اجابوا ٚ اعمـ  فٓها ٓمٍٓـ،%11حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،اٚلكتروىْ هف حٓث الوقت
 .%65اقؿ ىسبة حٓث كاىت   ،فْ حٓف كاىت اٚجابة بعدـ الهوافقة ،%82ىسبتٍـ

 الدورة التدريبية تحقق مزايا التدريب االلكتروني من حيث الوقت ( :55.6جدول )
بٓة تحقؽ هزآا التدٓرب اٚلكتروىْ هف حٓث الوقت -1  ئويةالمالنسبة  العدد الدورة التدٓر

 %39 9 موافق بشدة
 %;6 42 موافق
 %42 : ال اعمم

 %7 4 غير موافق
 %32 6 غير موافق بشدة

ٓروف اف الدورة التدٓربٓة تحقؽ هزآا التدٓرب  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف
حٓث كاىت  ،ـفٓها ٓمٍٓـ  الذٓف اجابوا ٚ اعم،%56حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،هف حٓث الجٍد ،اٚلكتروىْ

 .%61حٓث كاىت  ،الهوافقة  اقؿ ىسبةفْ حٓف كاىت اٚجابة بعدـ  ،%65ىسبتٍـ

 الدورة التدريبية تحقق مزايا التدريب االلكتروني من حيث الجيد ( :56.6جدول )
بٓة تحقؽ هزآا التدٓرب اٚلكتروىْ هف حٓث الجٍد -5 ةالىسبة  العدد الدورة التدٓر  الهئٓو

 %65 5 هوافؽ بشدة
 %51 88 هوافؽ
 %65 1 ٚ اعمـ

 %8 6 غٓر هوافؽ
 %68 5 غٓر هوافؽ بشدة
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ٚ ٓروف اف الدورة التدٓربٓة تحقؽ هزآا التدٓرب  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف
حٓث  ،فٓها ٓمٍٓـ  الذٓف اجابوا ٚ اعمـ،%59حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،هف حٓث التكمفة ،اٚلكتروىْ
 .%82حٓث كاىت  ،قة  اقؿ ىسبةفْ حٓف كاىت اٚجابة بالهواف ،%88ٍـكاىت ىسبت

 تكمفةالدورة التدريبية تحقق مزايا التدريب االلكتروني من حيث ال ( :57.6جدول )
بٓة تحقؽ هزآا التدٓرب اٚلكتروىْ هف حٓث التكمفة -5  الىسبة الهؤوٓة العدد الدورة التدٓر

 %65 1 هوافؽ بشدة
 %5 8 هوافؽ

 %88 9  اعمـٚ
 %18 65 غٓر هوافؽ2

 %65 5 غٓر هوافؽ بشدة

ٓروف اف الدورة التدٓربٓة تحقؽ هزآا التدٓرب  ،تشٓر الىتائج فْ الجدوؿ اف غالبٓة الهبحوثٓف
فٓها ٓمٍٓـ  الذٓف اجابوا ٚ اعمـ حٓث كاىت ،%56حٓث كاىت ىسبتٍـ  ،هف حٓث الجٍد ،اٚلكتروىْ

 %61الهوافقة  اقؿ ىسبة حٓث كاىت جابة بعدـ % فْ حٓف كاىت ا65ٚىسبتٍـ

 

 الوقتالدورة التدريبية تحقق مزايا التدريب االلكتروني من حيث  ( :58.6جدول )
بٓة تحقؽ هزآا -5 ةالىسبة  العدد وقتالتدٓرب اٚلكتروىْ هف حٓث ال الدورة التدٓر  الهئٓو

 %65 5 هوافؽ بشدة
 %51 88 هوافؽ
 %65 1 ٚ اعمـ
 %8 6 فؽغٓر هوا

 %68 5 غٓر هوافؽ بشدة

 

 

 

 

2 
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 ؟ىل التحقت بدورة تدريبية عن طريق االنترنت س

 %15لذٓف اجابوا بٛ كاىت ىسبتٍـ اها ا ،%53الذٓف اجابوا بىعـ كاىت ىسبتٍـ 

ؿ حققت الدورة التدٓربٓة ىتائجٍا؟  ٌو

  :كاىت اٚجابات كالتالْو ،الذٓف التحقوا بالدورة التدٓربٓة ،%53الذٓف اجابوا عمِ السؤاؿ ٌـ هف 

 %13الذٓف اجابوا بىعـ  -6
 %1الذٓف اجابوا بٛ  -8
 %33الذٓف اجابوا بجزء ىهف الىتائج  -3

 توافؽ؟                                                                 أاذا طمب هىؾ اٚلتحاؽ بدورة تدٓربٓة الكتروىٓة 

 .%2كاىت ىسبتٍـ   ،لذٓف اجابوا بٛا ااه ،%98كاىت ىسبتٍـ  ،الذٓف اجابوا بىعـ

 ؟سيأخذ مكان التدريب التقميدي في المؤسسة ,س ىل تعتقد ان التدريب االلكتروني

 .%51تٍـ بكاىت ىس ،اها الذٓف اجابوا بٛ ،%11الذٓف اجابوا بىعـ 
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 الفصل الخامس

 ممخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات

 مقدمة 7.3

ًٛ لتحمٓؿ بٓاىات الدراسة، حوؿ  ٓتضهف ٌذا الفصؿ عرضاً  ًٛ وهفص واقع استخداـ تطبٓقات كاه
ب وذلؾ هف خٛؿ ا٘جابة عف أسئمة  ،فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة ،فْ التدٓرب اٚلكتروىْ 8.2الٓو

 .الدراسة وأٌدافٍا

 ؟4.2ن تطبيقات الويبوىل يستخدم االكاديمي: السؤال االول 4.7

ة لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ استخرجت ب ،الىسب الهئٓو هف قبؿ  8.2ٚستخداهات تطبٓقات الٓو
 .الهبحوثٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة

ب فْ ها  ،هف قبؿ اٚكادٓهٓٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة هختمفة 8.2كاىت ىتٓجة استخداـ تطبٓقات الٓو
 حٓث بعض الدراسات تحدثت عف استخداـ تمؾ التطبٓقات فْ ىفس ،جاء فْ الدراسات السابقة

الذٓف لٍـ عٛقة  ،اها فْ جاهعاتىا ٌىاؾ ىسبة كبٓرة هف اٚكادٓهٓٓف ،لتدٓرب اٚكادٓهٓٓف ،الجاهعة
تطبٓقات  1فٍىاؾ  ،كؿ شٍر هرة بعض التطبٓقات الـ ٓستخدهوا او ٓستخدهو  ،لهعموهاتبتكىولوجٓا ا
ٓوضح الجدوؿ تىا كها ساجاهعهعروفة لعدد قمٓؿ و هحدد هف اٚكادٓهٓٓف فْ  ،تطبٓقات 5هف اصؿ 

 التالْ:

 4.2( تطبيقات الويب 3.7جدول)
 الىسبة الهئوٓة  عدد الهستخدهٓف التطبٓؽ
 %622 16 اٚٓهٓؿ

 %92 35 هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ )الفٓسبوؾ(
 %55 36 الٓوتٓوب
 %31 61 الهدوىات

 %85 62 البودكاست
 %89 68 الهفضمة اٚجتهاعٓة

 %36 63 الهىتدى
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ذا السػػػػػػؤاؿ هختمفػػػػػػة عػػػػػػف هػػػػػػا ٌػػػػػػو فػػػػػػْ الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة، هػػػػػػف حٓػػػػػػث اسػػػػػػتخداـ جػػػػػػاءت ىتٓجٓػػػػػػة ٌػػػػػػ
ػػػػػب  الػػػػِ اسػػػػػتخداـ كبٓػػػػػر  ،فػػػػػْ التعمػػػػٓـ والتػػػػػدٓرب، حٓػػػػػث تظٍػػػػر الدراسػػػػػات السػػػػػابقة 8.2تطبٓقػػػػات الٓو

فػػػػػػْ الجاهعػػػػػػات اٚهٓركٓػػػػػػة هثػػػػػػؿ  ،وهىتشػػػػػػر لتمػػػػػػؾ التطبٓقػػػػػػات، فهػػػػػػثٛ: اسػػػػػػتخداـ تطبٓػػػػػػؽ البودكاسػػػػػػت
ػػػػػػذا التطبٓػػػػػػؽ هػػػػػػف التطبٓقػػػػػػػات وجاهعػػػػػػة سػػػػػػتاىفورد  ،جاهعػػػػػػة بٓركمػػػػػػْ لبػػػػػػث الهحاضػػػػػػرات لمطمبػػػػػػة ، ٌو

 (Anderson, 2007()8229الغٓر هستخدهة فْ جاهعاتىا الفمسطٓىٓة.)هحٓسف، 

 ألغراض التدريب؟ 4.2ىل يستخدم االكاديميين تطبيقات الويب: السؤال الثاني5.7

ة  لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ استخرجت الىسب الهئٓو

بكاىت ىتٓجة استخداـ تطبٓ حٓث التطبٓقات  ،هتفاوتة وهختمفة هف تطبٓؽ الِ اخر 8.2قات الٓو
ستخدـ لمعهؿ ٓفاٚٓهٓؿ  ،غراض التدٓربأغراض غٓر استخدهت ٖ ،الهستخدهة بشكؿ واسع وكبٓر

اها التطبٓقات غٓر  ،والٓوتٓوب لمتعمٓـ والترفًٓ ،لبىاء عٛقات اجتهاعٓة ؛والفٓسبوؾ آضا ،واٚصدقاء
فالهدوىات  ،كاف التدٓرب هف  الدرجة اٚولِ او الثاىٓة فْ استخداهٍا ،بٓرهستخدهة بشكؿ كال

والبودكاست  لمتعمٓـ   ،وتىهٓة القدرات ،ولصقؿ الهٍارات ،استخدهت لقراءة هدوىات اٚصدقاء
اها الهىتدى فكاف لمتعمـ  ،والهفضمة اٚجتهاعٓة ٚستخداـ تخٓزف الهواقع العاهة والتدٓربٓة ،والتدٓرب

 .ٓرب والتد

 ،والتدٓرب اٚلكتروىْ ،الدراسات السابقة تحدثت عف استخداـ تمؾ التطبٓقات فْ التعمٓـ ا٘لكتروىْ
تستخدـ تطبٓؽ البودكاست فْ تدٓرب  ،فْ الههمكة الهتحدة ٌىاؾ هستشفٓات :فهثٛ ،وكٓفٓة استخداهٍا

 (8225()هحٓسف، 8229 )عبد الستار،.مٓـ الطمبة فْ الجاهعاتعوآضا لتدٓرب وت ،الهتدربٓف طبٓا

في التدريب االلكتروني لصقل  4.2ىل تستخدم الجامعات تطبيقات الويب: السؤال الثالث 6.7
 الميارات؟

هف حٓث اجابات الهبحوثٓف  ،كاىت ىتٓجة استخداـ التدٓرب اٚلكتروىْ هف قبؿ الجاهعات  هىسجهة
ب عات الفمسطٓىٓة تستخدـ التدٓرب فْ التدٓرب اٚلكتروىْ، الجاه 8.2عمِ استخداـ تطبٓقات الٓو

ولكف استخداـ  ،%59حٓث كاىت ىسبة ههف اجابوا عمِ ذلؾ  ،بشكؿ عاـ فْ تىهٓة الهورد البشري
ههف  ،%36حٓث كاىت الىسبة فقط ،كاف ضعٓفا ،التدٓرب اٚلكتروىْ هف قبؿ دوائر الهوارد البشٓرة

 اجاب عمِ استخداـ ٌذي الدوائر لمتدٓرب اٚلكتروىْ ،
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 ،وتعٓزز القدرات ،ٓعهؿ عمِ تىهٓة الهٍارات ،ف الهبحوثٓف اكدوا عمِ اف التدٓرب اٚلكتروىْهع ا
 ،هقارىة بالتدٓرب التقمٓدي ،سٓعهؿ عمِ ٓزادة الهتدربٓف ،وعمِ اف التدٓرب اٚلكتروىْ ،%11بىسبة 
 ،هف فوائديفْ حاؿ تأكدت  ،التدٓرب اٚلكتروىْ ستستخدـوالذٓف اجابوا اف الجاهعات  %،51بىسبة 

 % هف الهبحوثٓف.16

فْ  ،%95كاىت ىسبتٍـ   ،اصبح ضرورة همحة فْ عصرىا ،اها الذٓف اكدوا اف التدٓرب اٚلكتروىْ
سٓاستٍا العاهة تدعـ التدٓرب اٚلكتروىْ فْ  ،حٓف كاىت ىسبة هف اكد عمِ اف الجاهعات  الفمسطٓىٓة

 ،واستغٛلً لموقت بكفاءة وفعالٓة  كتروىْا٘لاها عمِ صعٓد فوائد التدٓرب ، % هف الهبحوثٓف52
ب ،كاىت هختمفة قمٓٛ حٓث كاىت  ،هف قبؿ اٚكادٓهٓٓف والجاهعات 8.2لىسبة استخداـ تطبٓقات الٓو

 ،%56وهف حٓث الجٍد  ،%11هف حٓث استغٛؿ وقت التدٓرب   ،ىسبة هف اكد عمِ تمؾ الفوائد
ٚ ٓحقؽ هٓزة  ا٘لكتروىْبحوثٓف باف التدٓرب فكاىت اجابة اله ،،وكاف اٚختٛؼ هف حٓث التكمفة

 %.82حٓث فقط هف اجاب بتحقٓؽ ٌذي الهٓزة  ،التكمفة

ب فْ التدٓرب اٚلكتروىْ،  8.2جاءت ىتٓجة ٌذا السؤاؿ هختمفة، هف حٓث استخداـ تطبٓقات الٓو
ب لتعمٓهٓة ، هف قبؿ الهؤسسات ا 8.2حٓث اظٍرت الىتائج فْ الدراسات السابقة استخداـ تطبٓقات الٓو
ب ٌو هف ضهف السٓاسة العاهة  8.2فْ التدٓرب والتعمٓـ ،فالتدٓرب اٚلكتروىْ عبر تطبٓقات الٓو

 (8222)خمٓفة،  ((D.kyriokoy ,2013 الفعالة، لمهؤسسات التعمٓهٓة.

ألغراض عممية او ألغراض  4.2ن تطبيقات الويبوىل يستخدميا األكاديمي: السؤال الرابع 7.7
 ؟اخرى

بكاىت ىت حٓث اظٍرت الىتائج عكس  ،هختمفة هف تطبٓؽ الِ اخر 8.2ٓجة استخداـ تطبٓقات الٓو
ساعات ٓوهٓا  3هف  كثرٖف فْ استخداـ الحاسوب و فعدد الساعات التْ ٓقضٍٓا الهبحوث  ،الهتوقع

%هف 51 ، كاىت ىسبتٍـساعات ٓوهٓا 3هف  ٖكثروالذٓف ٓستخدهوف اٚىترىت  ،%55كاىت ىسبتٍـ ،
 هبحوثٓف .هجهوع ال

حٓث التطبٓقات اٚكثر  ،عمهٓة ٖغراضاظٍرت الىتائج اف ٌذا الوقت ٚ ٓستخدـ بالدرجة اٚولِ 
وهواقع التواصؿ  ،هثؿ اٚٓهٓؿ لمعهؿ واٚصدقاء ،كاف الغرض هىٍا ،استخداها هف قبؿ الهبحوثٓف

كاف  ،ات اٚقؿ استخداهااها التطبٓق ،والٓوتٓوب لمترفًٓ ،اٚجتهاعْ الفٓسبوؾ لبىاء عٛقات اجتهاعٓة
 التدٓرب والتعمٓـ ٌـ بالدرجة اٚولِ او الثاىٓة
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ـ )اٚٓهٓؿ، الفٓسبوؾ،الٓوتٓوب( ٚ  ،باف التطبٓقات اٚكثر استخداها ،وىستىتج هف الىتائج  تستخدـٌو
البودكاست، الهدوىات، الهىتدى(  اها التطبٓقات)الهفضمة اٚجتهاعٓة، ،عمهٓة بالدرجة اٚولِ ٖغراض
 عمهٓة وتدٓربٓة. ٖغراضولكف  ،بدرجة قمٓمة تستخدـ

ب كها أظٍرت ىتائج الدراسات السابقة الغرض هىً كاف تعمٓهْ بالدرجة  8.2استخداـ تطبٓقات الٓو
حٓث اجٓرت الدراسات الِ كٓفٓة استخداـ تمؾ التطبٓقات فْ رفع الكفاءة والفعالٓة لمهوظفٓف  اٚولِ

 (8261()الدوسري، Sence, 2009ة.)والطمبة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 النتائج أىم ممخص 8.7

ب -6 ذا  ،غٓر هستخدهة او هعروفة لدى الهبحوثٓف 8.2تشٓر الىتائج الِ اف هعظـ تطبٓقات الٓو ٌو
ب  %هف الهبحوثٓف ٚ ٓستخدهوف اربع52حٓث اكثر هف  ،8.2ٓدؿ عمِ عدـ هعرفة اٌهٓة الٓو

 .تطبٓقات 5تطبٓقات هف اصؿ 
بقابم -8 ب ،فْ التدٓرب هوجودة 8.2ٓة استخداـ الٓو فْ هشاركة وتجهٓع  8.2ولكف استخداـ الٓو

ب قمٓمة هثٛ: ات الٓو ولـ ٓستخدـ  ،الٓوتٓوب ٓستخدـ لتىٓزؿ هقاطع فٓدٓو تعمٓهٓة وتدٓربٓة هحتٓو
ات هف قبؿ الهتدربٓف  .لتحهٓؿ فٓدٌٓو

مة  ،ىٛحظ اٚستخداـ الههتاز لبراهج الحاسوب -3 % هف الهبحوثٓف ٓقضوف 55حٓث ولساعات طٓو
% ٓقضوف اكثر هف ثٛث ساعات 51و ،عمِ جٍاز الحاسوب ،ساعات ٓوهٓا ثٛثاكثر هف 

ب ،عمِ اٚىترىت بالىسبة  ،التدٓرب قمٓؿ ٖغراض 8.2وهع ذلؾ استخداـ تطبٓقات الٓو
 .ٚستخداهٍا فْ اغراض اخرى

وصقؿ  ،تعهؿ عمِ تىهٓة القدراتباف الهؤسسة  :ىٛحظ اف ىسبة كبٓرة هف الهبحوثٓف اجابوا -1
اجابوا بعدـ استخداـ التدٓرب  ،وآضا ىسبة كبٓرة ،والتعمـ ،عف طٓرؽ التدٓرب ،الهٍارات

ب ،داخؿ الهؤسسة ،اٚلكتروىْ  .هف قبؿ الهؤسسة 8.2وذلؾ لعدـ وضوح هفٍـو الٓو
ب -5 وتأتْ  ،بدرجة اولِ ،والترفًٓ ،والتواصؿ اٚجتهاعْ ،العهؿ ٖغراض 8.2استخداـ الٓو

 .اٚغراض العمهٓة بدرجة ثاىٓة
بتحقٓؽ الدورة  وأجابوا ،%53ىٛحظ اف ىسبة الذٓف التحقوا بدورة تدٓربٓة الكتروىٓة  فقط  -1

ذا ٓدؿ عمِ فعالٓة وكفاءة التدٓرب   ،%91ىتائجٍا او جزء هف الىتائج كاىت  ،اٚلكتروىٓة ٌو
 .اٚلكتروىْ

حٓث كاىت ىسبة هف اجابوا فْ  ؛سات بحاؿ تفعٓمًىٛحظ اف التدٓرب اٚلكتروىْ هطموب بالهؤس -5
 .% اجابوا بىعـ98 تدٓربٓةحاؿ طمب هىكـ اٚلتحاؽ بدورة 
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 االستنتاجات والتوصيات 9.7
هف اجؿ تحقٓؽ أٌداؼ الدراسة تـ استخٛص هجهوعة هف اٚستىتاجات والتوصٓات بىاء عمِ الىتائج 

 الذي خمصت الٍٓا الدراسة

ب عدـ استخداـ تطبٓقات -6 بشكؿ واسع ،ٓعزى الِ عدـ هعرفة الهبحوثٓف بأٌهٓة تمؾ  8.2الٓو
 .،فتوصْ الدراسة بعهؿ ىدوات وورش عهؿ لىقاش اٌهٓة استخداـ تمؾ التطبٓقاتالتطبٓقات 

وعدـ دعـ تمؾ  ،وقدرات الهوظفٓف بىسبة عالٓة ،ولتىهٓة الهٍارات ،دعـ الهؤسسات لمتدٓرب -8
استخداـ التدٓرب  بأٌهٓة ،الِ عدـ هعرفة الهؤسسة ٓعزى،الهؤسسات لمتدٓرب اٚلكتروىْ 

كهساىد او بدٓؿ)تعتهد عمِ طبٓعة  ،اٚلكتروىْ ،فتوصْ الدراسة الِ اعتهاد التدٓرب اٚلكتروىْ
بها ٓحققً هف فعالٓة وكفاءة بالىسبة لموقت، والجٍد هقارىة  ،الهادة التدٓربٓة( لمتدٓرب اٚلكتروىْ

 .بالتدٓرب اٚلكتروىْ
وآضا هف حٓث تحقٓؽ الىتائج لمدورة  هف حٓث الوقت والجٍد، ،ب اٚلكتروىْ ٓحقؽ هزآايالتدٓر -3

فتوصْ الدراسة الِ ىشر واعتهاد  ،التدٓربٓة،  وبها أىً ٓستخدـ فْ الدوؿ اٚجىبٓة بشكؿ واسع
ف هف عهمٓة تدٓرب و لها ٓحتاجً اٖكادٓهٓ التدٓرب اٚلكتروىْ فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة،

 وهستهرة. هتواصمة
ب -1  ،فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة 8.2التدٓرب اٚلكتروىْ غٓر هىتشر هف خٛؿ تطبٓقات الٓو

 .فتوصْ الدراسة الِ ىشر التدٓرب اٚلكتروىْ هف خٛؿ تمؾ التطبٓقات
ب -5 كها ٌو الحاؿ فْ  ،فْ التدٓرب اٚلكتروىْ 8.2تىفٓذ تجارب فْ استخداـ تطبٓقات الٓو

ب ،ـ الفائدة لمتدٓرب اٚلكتروىْلتعهٓالجاهعات اٚجىبٓة ،   .8.2باستخداـ تطبٓقات الٓو
توصْ الدراسة الِ اصحاب القرار بتىفٓذ ىهاذج هعٓىة فْ التدٓرب اٚلكتروىْ وهف ثـ تقٓٓهٍا  -1

 لمتأكد هف فوائد التدٓرب اٚلكتروىْ.
لكتروىْ توصْ الدراسة الِ الباحثٓف عمهٓا بضرورة اىجاز بحوث عمهٓة تطبٓقٓة فْ التدٓرب اٚ -5

ب   8.2عبر ادوات الٓو
اقتراح ىهوذج فعاؿ وقابؿ لمتطبٓؽ لتعٓزز التدٓرب ا٘لكتروىْ فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة عبر -2

ب  8.2تطبٓقات الٓو
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 4.2مقدم لتطوير التدريب االلكتروني عبر تطبيقات الويب مقترح ( نموذج:حسب توصية رقم )

بعمِ ىتائج ٌذي الدراسة حوؿ واقع تط بىاءً  والهتهثمة بعدـ  ،فْ التدٓرب ا٘لكتروىْ 8.2بٓقات الٓو
استخداـ اكثر هف ىصؼ تمؾ التطبٓقات هف قبؿ الهبحوثٓف ، والهستخدـ هىٍا لـ ٓكف بالدرجة اٚولِ 

 8.2لتعٓزز استخداـ تطبٓقات الوٓب ؛وهف اجؿ تحقٓؽ الٍدؼ العاـ لٍذي الدراسة ،او التعمٓـ ،لمتدٓرب
وعمِ اثر ذلؾ تـ اقتراح الىهوذج ، وتقدٓـ توصٓات لهسؤولْ الجاهعات بذلؾ ،ْفْ التدٓرب ا٘لكتروى

  :التالْ

 

في التدريب االلكتروني في  4.2( نموذج مقترح لتطوير استخدام تطبيقات الويب3.7شكل )
 الجامعات الفمسطينية
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ٓؿ التدٓرب عمِ الىتائج التْ خرجت هف الدراسة فْ تفع بىاءً  ،ٓر الشكؿ الِ اقتراح الباحثٓش
 وذلؾ هف ضهف الخطوات التالٓة: ،فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة ،ا٘لكتروىْ

ب -6 وكٓفٓة  ،وتوضٓح أٌهٓتٍا 8.2شخص هتخصص ٓدرب الهتدربٓف عمِ استخداـ تطبٓقات الٓو
با٘ضافة الِ وضع اٌداؼ التدٓرب، وهٛئهة  ،وذلؾ وجٍا لوجً ،استخداهٍا بالتدٓرب اٚلكتروىْ

بتمؾ اٌٖداؼ هع ت تـ ذلؾ عبر تسجٓؿ فٓدٓو واٚحتفاظ بً. 8.2طبٓقات الٓو  ٓو
ب ،لقاء هع الهتدربٓف  هف قبؿ الهدربٓف -8  ،8.2وذلؾ هف اجؿ تعٓرؼ الهتدربٓف بتطبٓقات الٓو

وهف ثـ تحدٓد اٚحتٓاجات لمدورات  ،، وتوضٓح اٌهٓتٍاوكٓفٓة استخداهٍا فْ التدٓرب اٚلكتروىْ
وآضا تتـ عهمٓة تسجٓؿ الفٓدٓو واٚحتفاظ  ات فْ الهستقبؿ.ووضع خطة عهؿ لمدور  ،الهستقبمٓة

 بً.
 ٓف :أجز عقد ورش عهؿ تدٓربٓة وتىقسـ ٌذي الورش الِ  -3

 الجزء اٚوؿ :لقاءات وجً لوجً )تدٓرب تقمٓدي(

ب      8.2الجزء الثاىْ: لقاءات الكتروىٓة عبر ادوات الٓو

بوآضا ع ،وهف ثـ تقٓٓـ الطٓرقتٓف عبر لقاء وجً لوجً -1  8.2بر اٚىترىت باستخداـ ادوات الٓو

والِ الهدربٓف الهوجودٓف فْ ، الذي ٓهثؿ الهؤسسة ،ىقؿ التغذٓة الراجعة الِ الهدرب الهتخصص
او عبر ىشر  ،وذلؾ بىفس الطٓرقة ،تـ تعهٓـ ٌذا الىهوذج فْ كافة الجاهعات الفمسطٓىٓةٓو  الهؤسسة 

ب  تطبٓقاتاـ باستخد ،التْ تـ تسجٓمٍا وذلؾ ،هقاطع الفٓدٓو  .8.2الٓو

ب ،الهقترح آلٓة عهؿ الىهوذج عف ، فْ التدٓرب ا٘لكتروىْ 8.2وكٓؼ ٓتـ تعٓزز استخداـ تطبٓقات الٓو
 ها ٌو هوجود حالٓا:

وكٓفٓة  ،حوؿ أٌهٓة ،ٓتـ احضار هدرب هتخصص لتدٓرب الهدربٓف الهوجودٓف فْ الهؤسسة .6
ب  . فْ التدٓرب اٚلكتروىْ 8.2استخداـ تطبٓقات الٓو

ب ،وعهمٓة هىاقشة لمقاء ،تتـ ٌذي العهمٓة وجٍا لوجً هع تسجٓؿ فٓدٓو  8.2عبر احد تطبٓقات الٓو
 وآضا حفظٍا. )الهىتدى ، الفٓسبوؾ ،الهدوىات (

وتوضٓح ، عف طٓرؽ الهدربٓف الهوجودٓف فْ الهؤسسة  ،ٓتـ احضار هجهوعة هف اٖكادٓهٓٓف .8
ب  .وكٓفٓة استخداهٍا  ،ب اٚلكتروىْفْ التدٓر 8.2اٌهٓة استخداـ تطبٓقات الٓو
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ب ،وعهمٓة هىاقشة لمقاء ،تتـ ٌذي العهمٓة وجٍا لوجً هع تسجٓؿ فٓدٓو  8.2عبر احد تطبٓقات الٓو
 وآضا حفظٍا. )الهىتدى ، الفٓسبوؾ ،الهدوىات (

ب ،ىقـو بعهؿ ورشة عهؿ تتعمؽ بالتدٓرب اٚلكتروىْ .3  تقسـ الِ قسهٓف: 8.2عبر تطبٓقات الٓو

تـ تسجٓمً واٚحتفاظ بً.القسـ ا  ٖوؿ: وجٍا لوجً ٓو

ب ،القسـ الثاىْ: ٓكوف المقاء عبر اٚىترىت وذلؾ لمتدرب عهمٓا عمِ  ،8.2وعف طٓرؽ تطبٓقات الٓو
 استخداـ تمؾ التطبٓقات فْ التدٓرب.

 وتتـ آضا عبر قسهٓف: عهمٓة التقٓٓـ .1

 .القسـ اٖوؿ: الكتروىٓا عبر اٚىترىت

ر  ،وتفادي أي خطأ ،وذلؾ لتقٓٓـ العهمٓة بشكؿ كاهؿ ،لوجًالقسـ الثاىْ: وجٍا  وهحاولة تطٓو
 .الىهوذج

 ىقؿ التغذٓة الراجعة الِ الهدرب الهتخصص ،وآضا الِ الهدربٓف الهوجودٓف فْ الهؤسسة

هؤسسات  عمِفْ حاؿ تعهٓـ الىهوذج الغرض هىٍا ختاها: عهمٓة التسجٓؿ لمقاءات الوجً لوجً ، 
 .وذج الكتروىٓا بشكؿ كاهؿٓكوف الىه اخرى ،

وقد تـ عرض الىهوذج عمِ عدة هحكهٓف هختصٓف فْ التعمٓـ والتدٓرب اٚلكتروىْ وبىاء الىهاذج وقد 
عمِ الىهوذج حٓث قاـ الباحث بأخذ جهٓع التعدٓٛت واضافتٍا عمِ  تـ اضافة بعض التعدٓٛت

 الىهوذج.

 الهحكهٓف الهختصٓف:

 راسات العمٓا فْ جاهعة بولٓتكىؾ فمسطٓفالدكتور هراد ابو صبٓح عهٓد الد

 الدكتور عدىاف شحادة هدٓر هركز فوزي كعوش لمتهٓز

 الدكتور هٍىد الجعبري هحاضر فْ جاهعة الخمٓؿ

 اٚستاذ هحهد هرعب هسؤوؿ التعمٓـ اٚلكتروىْ فْ جاهعة الخمٓؿ
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 المالحق

 (: االستبانة3ممحق )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا
 كمية التنمية المستدامة

 بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية
 

 االخ الفاضل......االخت الفاضمة...
 سالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو,ال

وها ستقضوىً  وشاكرا وهقدرا لكـ سمفا ها ستقدهوىً هف هعموهات، ، عظٓـ تحٓاتْ واهتىاىْ لسعادتكـ
 هف وقت فْ استٓفاء بٓاىات ٌذا اٚستبٓاف.

فْ اٚرتقاء والىٍوض بالبحث العمهْ فْ فمسطٓف بصفة عاهة  آراؤكـآهاىا هف الباحث بأٌهٓة 
ر هؤ  سستكـ بشكؿ خاص فقد خصصت ٌذي اٚستباىة هف اجؿ التعرؼ عمِ دور تطبٓقات وتطٓو

ب فْ عهمٓة التدٓرب فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة خاصة فْ الدوائر اٚكادٓهٓة ذات العٛقة  8.2الٓو
 بتكىولوجٓا الهعموهات

سعدىْ اف اجمب الِ اىتباي سٓادتكـ  باف ىجاح ٌذا البحث ٓتوقؼ عمِ هدى هساٌهتكـ ا لفعالة ٓو
بآرائكـ ،عمها بأف  ها ستتفضموف بً هف اراء وبٓاىات لف ٓستخدـ إٚ ٖغراض البحث العمهْ فقط، 

 وسٓتـ التعاهؿ هعٍا بشكؿ تجهٓعْ وسٓرة تاهة.
 شاكرا لكـ حسف تعاوىكـ

 الباحث :مخمص الجعبري
 
 

 



68 
 

 معمومات حول طبيعة العمل

 ٓة لٍا عٛقة بتكىولوجٓا الهعموهات( فْ دائرة اكادٓهFull timeٌؿ تعهؿ بوظٓفة كاهمة)

 ىعـ

 تفضؿ بتكهمة تعبئة اٚستباىة

ٚ 

 ٓرجِ التوقؼ عف تعبئة اٚستبٓاف

 اوال:استخدام االنترنت

 درجة اجادة استخداـ براهج الحاسوب وهواقع اٚىترىت-6

 ههتازة        جٓد جدا        جٓد         هقبولة

 مِ الحاسوب  فْ الٓـوعدد الساعات التْ تقضٍٓا ع-8

 ذلؾ هف اكثر          ساعة 5- ساعة3         ساعات3 – ساعة6         اقؿ هف ساعة

 هعدؿ استخداـ اٚىترىت فْ الٓـو-3

ساعة        اكثر 5-ساعة 3ساعات         3 –ساعة 6اساعة         –دقٓقة32دقٓقة         32
 هف ذلؾ

 اٚىترىتالغرض هف استخداـ -1

 تعٓزز القدرات والهٍارات-5تعمٓهْ      -1ترفٍْٓ      -3اجتهاعْ      -8عهؿ     -6

 4ثانيا:تطبيقات الويب

ب ٌو هصطمح ٓشٓر الِ هجهوعة هف التقىٓات الجدٓدة والتطبٓقات الشبكٓة التْ  8.2تطبٓقات الٓو
عمٓة هع الهستخدـ وتهكٓف الهستخدـ ادت الِ تغٓر سموؾ الشبكة العالهٓة "اٚىترىت" حٓث ٓتهٓز بالتفا

 هف بىاء الهحتوى والهشاركة فْ التعدٓؿ وبىاء قواعد البٓاىات.
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 تستخدـ التطبٓقات التالٓة

اكثر هف  التطبٓؽ
هرة فْ 

 الٓـو

هرة فْ 
 الٓـو

هرة فْ 
 اٚسبوع

هرة فْ 
 الشٍر

 ٚ استخدـ

      emailاٚٓهٓؿ -6
      (facebookهواقع التواصؿ اٚجتهاعْ )-8
      youtubeالٓوتٓوب -3
 Blogsالهدوىات -1

شٓر إلِ صفحة وٓب بسٓطة تتكوف التعٓرؼ : ت
هف فقرات وجٓزة هف الرأي والهعموهات والهفكرات 

ٍا بإضافة الشخصٓة، وهعظـ الهدوىات تسهح لقرائ
 تعمٓقات عمِ الهشاركات

     

  Podcastالبودكاست - 5

 هرئٓة، أو وتٓةص هتعددة وسائط التعٓرؼ:سمسمة
 همفات لكف الشبكة، عمِ هوجود همؼ أي هثؿ

ْ السٓدٓكٓشف عمِ تحتوي البودكاست  تصىع أف ٌو
 الهمؼ ٌذا وٓخزف ،XML ىوع هف صغًٓرا همًفا
 تبث ثـ البودكاست، براهج تمتقطً حتِ إىترىت عمِ
 - الصوتْ لمبث ثابتة قىاة عبر الهمفات ٌذي

     

 al BookmarSociالهفضمة اٚجتهاعٓة -1
تسهح ٌذي الهواقع لهستخدـ ا٘ىترىت  التعٓرؼ:

ف هواقعً الهفضمة فْ قاعدة بٓاىات  بتخٓزف عىآو
 الخدهة والرجوع لهفضمتً هف أي هكاف فْ العالـ،

     

 fourmالهىتدى -5

ٓتجهع اٖشخاص هف ذوي اٌٚتهاهات التعٓرؼ:
الهشتركة لٓتبادلوا اٖفكار والىقاش عف طٓرؽ إىشاء 

، وهف ثـ الهىتدى وضوع هف قبؿ أحد أعضاءه
ٓقـو باقْ اٖعضاء بعهؿ هشاركات وردود داخؿ 

سواء  الهوضوع لمىقاش هع صاحب الهوضوع.
بشكري عمِ الهعموهات التْ قدهٍا بهوضوعً أو 

 ىقدي والتعمٓؽ عمِ ها كتبً فًٓ
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 يمكنك اختيار اكثر من اجابة

 e-mailالغرض هف استخداـ اٚٓهٓؿ-2

o لٛصدقاء 

o العهؿ 

o فْ التدٓرب عبر هراسمة الهدربٓف والهؤسسات 

o ...........................................غٓر ذلؾ  حدد 

o استخدـ ٚ 

 social mediaالغرض هف استخداـ هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ -9

o ًف صداقات هع الهٍتهٓف بالهحتوى التدٓربْ الذي تٍتـ ب  تكٓو

o صفحات تختص بالتدٓرب الهشاركة فْ هجهوعات او 

o اىشاء هجهوعات او صفحات لمتعمٓـ والتدٓرب 

o والصفحات الهجهوعات عبر الهٍارات وتىهٓة القدرات لتعٓزز 
o لبىاء عٛقات اجتهاعٓة 

o .......................................غٓر ذلؾ  حدد 

o استخدـ ٚ 

 blogsالغرض هف استخداـ الهدوىات -62

o  ع عمهْ هعٓفاىشاء هدوىة تٍتـ بهوضو 

o قراءة هدوىات اٚصدقاء 

o هىاقشة هدوىات اٚخٓرف التْ تىاقش هوضوع عمهْ هعٓف 

o الهٍارات القدرات وصقؿ لتعٓزز 

o .......................................غٓر ذلؾ  حدد 

o استخدـ ٚ 

 youtubeالغرض هف استخداـ الٓوتٓوب -66

o ٍْٓترف 

o ْتعمٓه 
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o ٍاراتتدٓرب وتعٓزز القدرات وتىهٓة اله 

o ات التعمٓهٓة والتدٓربٓة  تحهٓؿ الفٓدٌٓو

o حدد  ذلؾ غٓر....................................... 

o استخدـ ٚ 

 podcastالغرض هف استخداـ البودكاست -68

o ْتعمٓه 

o تدٓرب وتعٓزز الهٍارات والقدرات 

o تحهٓؿ تسجٓٛت تعمٓهٓة وتدٓربٓة 

o حدد  ذلؾ غٓر....................................... 

o استخدـ ٚ 

 الغرض هف استخداـ الهفضمة اٚجتهاعٓة-63

o ف الهواقع بشكؿ عاـ  العهؿ عمِ حفظ عىآو

o ف الهواقع التدٓربٓة والتعمٓهٓة  استخداهٍا فْ حفظ عىآو

o .......................................غٓر ذلؾ  حدد 

o استخدـ ٚ 

 fourmالغرض هف استخداـ الهىتدى -61

o تعمـلمقراءة وال 
o لكتابة الهىشورات 
o تىهٓة الهٍارات والقدرات عبر اسالٓب تدٓربٓة 

o .......................................غٓر ذلؾ  حدد 
o استخدـ ٚ 
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 ثالثا:تنمية الموارد البشرية

 ابدا ىادرا احٓاىا غالبا دائها الفقرة

الهؤسسة تعهؿ عمِ تىهٓة الهوارد البشٓرة عف طٓرؽ  -8
 تعمٓـالتدٓرب وال

     

ة التدٓرب اٚلكتروىْ فْ  -8 تستخدـ دائرة الهوارد البشٓر
 تدٓرب اٚكادٓهٓٓف

     

استعهاؿ التدرب اٚلكتروىْ ٓعهؿ عمِ تىهٓة هٍاراتؾ  -3
 وتعٓزز قدراتؾ

     

ادة -1 استخداـ التدٓرب اٚلكتروىْ سٓعهؿ عمِ ٓز
 الهتدربٓف هقارىة بالتدٓرب التقمٓدي

     

ة ستعهؿ عمِ التدٓرب اٚلكتروىْ فْ حاؿ الهؤسس-5
 تأكدت هف فوائدي

     

 رابعا:التدريب االلكتروني

هوافؽ  الفقرة
 بشدة

 غٓر هوافؽ هوافؽ
 بشدة

غٓر 
 هوافؽ

 ٚ اعمـ

التدٓرب اٚلكتروىْ ضرورة همحة فْ عصر -6
 التكىولوجٓا واٚتصاٚت

     

      العاهةالهؤسسة تدعـ التدٓرب اٚلكتروىْ فْ سٓاستٍا -8

التدٓرب اٚلكتروىْ ٓعهؿ عمِ استخداـ وقت التدٓرب -3
 بكفاءة وفعالٓة حسب رغبة الهتدرب

     

بٓة تحقؽ هزآا التدٓرب اٚلكتروىْ هف -1 الدورة التدٓر
 حٓث الوقت

     

بٓة الدورة-5  هف اٚلكتروىْ التدٓرب هزآا تحقؽ التدٓر
 حٓث الجٍد

     

بٓة الدورة-1  هف اٚلكتروىْ التدٓرب هزآا تحقؽ التدٓر
 حٓث التكمفة
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 ٌؿ التحقت بدورة تدٓربٓة عف طٓرؽ اٚىترىت؟-5

o ىعـ 

o ٚ 

 اذا كاىت اٚجابة ىعـ:

 ها ٌْ ىوع الدورة التدٓربٓة؟

........................................... 

 ٌؿ حقت الدورة التدٓربٓة ىتائجٍا؟-1

o ىعـ 

o ٚ 

o جزء هف الىتائج 
 

 اذا طمب هىؾ اٚلتحاؽ بدورة تدٓربٓة الكتروىٓة ستوافؽ؟                                                                  -5

o ىعـ 

o ٚ 

 ٌؿ تعتقد اف التدٓرب اٚلكتروىْ سٓأخذ هكاف التدٓرب التقمٓدي فْ الهؤسسة-2

o ىعـ 

o ٚ 

 اذا كاىت اجابتؾ ٚ

 اذكر اٚسباب

..................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
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 ات الشخصٓةخاهسا:الهعموه

 الجىس – 6

 ذكر                                                                 اىثِ   

 العهر -8

 52اكثر هف               52-12هف            12-32هف                      32اقؿ هف 

 الحالة اٚجتهاعٓة-3

 ارهؿ                     هطمؽ                 اعزب             هتزوج

ؿ العمهْ-1  الهٌؤ

 استاذ        استاذ هشارؾ           استاذ هساعد           هاجستٓر   بكالوٓروس

 الخبرة-5

 سىوات 62اكثر هف                62-5هف               سىوات 5اقؿ هف 

 ىوع الوظٓفة -1

 ادآرة اكادٓهٓة                   اكادٓهة                ادآرة 

 اسئمة اخرى حوؿ اٚستبٓاف

 كـ هف الوقت الذي قضٓتً فْ تعبئة ٌذي اٚستباىة

 دقٓقة 65أكثر هف -3(دقٓقة             65-62)-8دقائؽ                  62اقؿ هف -6

ب عهمٓة التدٓرب فْ  8.2ٌؿ تعتقد اف ٌذا اٚستبٓاف قد غطِ كؿ العواهؿ التْ لٍا عٛقة بدور الٓو
 اٚلكتروىْ

 ٚ-8ىعـ                                          -6



75 
 

 اذا كاف الجواب ٚ فها تمؾ ٌْ العواهؿ اٚخرى؟

..................................................................................................
.................................................................................................. 

 ٌؿ كاف تصهٓـ اٚستباىة هىاسبا بحٓث ساعدؾ عمِ اٚجابة سٍولة عمِ كؿ فقراتٍا؟

 ٚ-8ىعـ                                           -6

 اذا كاف الجواب ٚ فها ٌْ اقتراحاتؾ؟

..................................................................................................
............................................................................................. 

 

 نشكر لكم حسن تعاونكم
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 (: قائمة أسماء المحكمين في الرسالة4ممحق)
 العملمكان  التخصص االسم

 جامعة القدس ادارة االعمال الدكتور ابراىيم عوض
 جامعة بوليتكنك فمسطين نظم معمومات الدكتور غسان شاىين

 جامعة بوليتكنك فمسطين نظم معمومات الدكتور اسماعيل الرومي
 كمية العروب التقنية تكنولوجيا المعمومات الدكتور نضال الجعبري
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 حقفيرس المال
 الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق

 52 اٚستباىة 6
 15 قائهة باسهاء الهحكهٓف 8
 12 كتاب تسٍٓؿ هٍهة هف هعٍد التىهٓة الهستداهة 3
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 فيرس االشكال 
 رقم الصفحة العنوان الرقم
 2 8.2هحور تطبٓقات الوٓب 6.8
 33 الجاهعات الفمسطٓىٓةعدد الطمبة والكادر اٖكادٓهْ وا٘داري فْ  8.8
 85 ىهوذج الدراسة 6.3
 38 هتغٓر الجىس 6.1
 33 هتغٓر الفئة العهٓرة 8.1
 31 هتغٓر الحالة اٚجتهاعٓة 3.1
 35 هتغٓر الهستوى التعمٓهْ 1.1
 31 هتغٓر سىوات الخبرة 5.1
 35 هتغٓر ىوع الوظٓفٓة 1.1
فْ التدٓرب اٚلكتروىْ  8.2ىهوذج اقتراح لتطوٓر استخداـ تطبٓقات الوٓب 6.5

 فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة
53 
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 فيرس الجداول
 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 9 8.2و وٓب 26.الفرؽ بٓف وٓب  6.8
 33 والكادر اٖكادٓهْ وا٘داري فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة الطمبةعدد  8.8
 81 ةتوٓزع العاهمٓف فْ الجاهعات الفمسطٓىٓ 6.3
 32 اٚىترىت وهواقع الحاسوب براهج استخداـ اجادة درجة 6.1
 36 الٓوـ فْ  الحاسوب عمِ تقضٍٓا التْ الساعات عدد 8.1
 36 هعدؿ استخداـ اٚىترىت فْ الٓوـ 3.1
 38 الغرض هف استخداـ اٚىترىت 1.1
 38 اٖعداد والىسب الهئوٓة لهتغٓر الجىس 5.1
 33 ٖفراد عٓىة الدراسة ئوٓة الفئة العهٓرةاٖعداد والىسب اله 1.1
 33 ٖفراد عٓىة الدراسةاٖعداد والىسب الهئوٓة الحالة اٚجتهاعٓة  5.1
 31 ٖفراد عٓىة الدراسة اٖعداد والىسب الهئوٓة لمهستوى التعمٓهْ 2.1
 35 ٖفراد عٓىة الدراسة اٖعداد والىسب الهئوٓة سىوات الخبرة 9.1
 31 ٖفراد عٓىة الدراسة والىسب الهئوٓة لىوع الوظٓفة  اٖعداد 62.1
 35 اٚٓهٓؿ استخداـ 66.1
 32 الفٓسبوؾ استخداـ 68.1
 32 استخداـ الٓوتٓوب 63.1
 39 استخداـ الهدوىات 61.1
 39 استخداـ البودكاست 65.1
 39 اٚجتهاعٓة الهفضمة استخداـ 61.1
 12 استخداـ الهىتدى 65.1
 12 اٚٓهٓؿ استخداـ هف الغرض 62.1
 16 الفٓسبوؾ استخداـ هف الغرض 69.1
 16 الهدوىات استخداـ هف الغرض 82.1
 18 الٓوتٓوب استخداـ الغرض هف 86.1
 18 البودكاست استخداـ الغرض هف 88.1
 13 الهفضمة اٚجتهاعٓة استخداـ الغرض هف 83.1
 13 الهىتدى استخداـ الغرض هف 81.1
 11 تعهؿ عمِ تىهٓة الهوارد البشٓرةالهؤسسة  85.1
ة التدٓرب اٚلكتروىْ 81.1  11 تستخدـ دائرة الهوارد البشٓر
 15 استعهاؿ التدرب اٚلكتروىْ ٓعهؿ عمِ تىهٓة هٍاراتؾ 85.1
ادة الهتدربٓف 82.1  15 استخداـ التدٓرب اٚلكتروىْ سٓعهؿ عمِ ٓز
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 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 11 حاؿ تأكدت هف فوائدي الهؤسسة ستعهؿ عمِ التدٓرب اٚلكتروىْ فْ 89.1
 11 التدٓرب اٚلكتروىْ ضرورة همحة فْ عصر التكىولوجٓا واٚتصاٚت 32.1
 11 الهؤسسة تدعـ التدٓرب اٚلكتروىْ فْ سٓاستٍا العاهة 36.1
 15 التدٓرب اٚلكتروىْ ٓعهؿ عمِ استخداـ وقت التدٓرب 38.1
بٓة تحقؽ هزآا التدٓرب اٚلك 33.1  15 تروىْ هف حٓث الوقتالدورة التدٓر
بٓة تحقؽ هزآا التدٓرب اٚلكتروىْ هف حٓث الجٍد 31.1  15 الدورة التدٓر
بٓة تحقؽ هزآا التدٓرب اٚلكتروىْ هف حٓث ال 35.1  12 تكمفةالدورة التدٓر
بٓة تحقؽ هزآا التدٓرب اٚلكتروىْ هف حٓث  31.1  19 الوقتالدورة التدٓر
 52 8.2 تطبٓقات الوٓب 6.5
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  اٌٚداء
 أ اٚقرار

 ب الشكر والتقدٓر
 ت همخص الدراسة بالعربٓة

 ج همخص الدراسة باٚىجمٓٓزة
 3 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة

 6 الهقدهة 6.6
 8 هشكمة الدراسة 8.6
 3 الدراسة وهبررات أٌهٓة 3.6
 3 الدراسةأٌداؼ  1.6
 1 أسئمة الدراسة 5.6
 1 حدود وهحددات الدراسة 1.6

 1 حدود الدراسة 6.1.6
 5 هحددات الدراسة  8.1.6
 5 إجراءات الدراسة 5.6
 5 ٌٓكمٓة الدراسة 2.6

 8 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1 الهقدهة 6.8
 1 تعٓرؼ هصطمحات الدراسة 8.8
 2 8.2لوٓبتعٓرؼ ا 3.8
 9 6.2والوٓب8.2الفرؽ بٓف الوٓب  1.8
 62 8.2خصائص الوٓب 5.8
 62 (8.2ادوات الجٓؿ الثاىْ )الوٓب 1.8

 62 الشبكات اٚجتهاعٓة 6.1.8
 66 ادوات بث وىشر الوسائط 8.1.8
 68 ادوات التألٓؼ التعاوىْ وتهكٓف الهحتوى 3.1.8
 61 الهفضمة اٚجتهاعٓة 5.8
 65 اٚلكتروىْالتدٓرب  2.8

 65 تعٓرؼ التدٓرب اٚلكتروىْ 6.2.8
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 رقم الصفحة الموضوع
 61 فوائد التدٓرب اٚلكتروىْ 8.2.8
 61 اىواع التدٓرب اٚلكتروىْ 3.2.8
 65 سهات التدٓرب اٚلكتروىْ هقارىة بالتدٓرب التقمٓدي1.2.8
 62 اٖسالٓب التدٓربٓة 5.2.8

 62 اسموب الهحاضرات 6.5.2.8
 69 لحالةاسموب دراسة ا 8.5.2.8
 69 اسموب الحدث 3.5.2.8

  الجاهعات الفمسطٓىٓة9.8
 69 الدراسات واٚدبٓات السابقة 62.8

جراءات الدراسة  47 الفصل الثالث: منيجية وا 
 85 هىٍجٓة الدراسة6.3
 85 ىهوذج الدراسة 8.3
 81 هجتهع وعٓىة الدراسة 3.3
 85 أسمػوب وأداة جهػع البٓػاىػات 1.3
 82 تطوٓر الدراسةهراحؿ  5.3
 82 هصادر جهع البٓاىات 2.3

 52 الفصل الرابع: تحميل نتائج الدراسة
 32 الهقدهة 6.1
 32 خصائص عٓىة الدراسة 8.1
 35 ىتائج اسئمة الدراسة 3.1

 72 الفصل الخامس: النتائج واالستنتاجات
 51 هىاقشة الىتائج 6.5
 55 توصٓات الدراسة 8.5

 51 الهصادر والهراجع
 52 الهٛحؽ



 


