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مدى استخدام تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإللكتروني من قبل أعضاء الهيئة 
 التدريسية في الجامعة االفتراضية

 جامعة دمشق - باحثة دكتوراة  في قسم المكتبات والمعلومات: دالل عبد الغني

 -األستاذ المساعد في قسم المكتباات والمعلوماات  إشراف  الدكتور هيثم محمود
                                                              .جامعة دمشق - جامعة دمشق

 الملخص: 

جياال الثاااني وانعكاسااات  علاا  تتناااول هااذد الدارسااة موضااو  تقنيااات ال 
حيث يوفر تقنيات الجيل الثاني بيئة 9التعلم اإللكتروني وصوالً إل  مفهوم التعليم

خصاابة ومالئمااة للباااحثيني ويعطااي الفرصااة ل هااور قنااوات جدياادة لالتصااال  
 كالمدونات والشبكات االجتماعية.

  كما تتطرق الدراساة أيضاا إلا  توضاير أثار تقنياات الجيال الثااني علا
إتاحة وتقاسم المعرفة بين الباحثين مستجدة في تبادل نتائج األبحاث والدارساتي 
وبشااكل عملااي قاادمت الدراسااة اسااتبيان موجاا  ألعضاااء الهيئااة التدريسااية فااي 
الجامعااة االفتراضاااية لمعرفاااة مااادى اساااتخدام تقنيااات الجيااال الثااااني فاااي الاااتعلم 

 اإللكتروني.

 .9مفهوم العلم  -التعلم اإللكتروني  -الثاني تقنيات الجيل الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:

دوراً مهماااً فااي العمليااة  (E-Learning) يحتاال التعلاايم اإللكترونااي
التعليمية في عالم اليومي بوصف  قائماً عل  تو يف التقنيات اإللكترونية في تقديم 
المحتوى للمتعلم؛ وحت  يتمكن المتعلم من مواكبة تطورات هذا العصر. ومفهوم 
الجيل الثاني من تقنياات اإلنترنات وتطبيقاتهاا فاي التعلايم التاي تركاد علا  قادرة 

 التعاون ماع ييارد مان المتصافحيني ومشااركتهم فاي المعلوماات المتصفر عل 
مجموعاة مان التقنياات والتطبيقاات  Web 2.0)9.1واختصاراًي تقادم االوياب .

َفت منذ بعض الوقت في مجال التعليم منها  والتدوين  ي وويكي(Blog) التي ُو ِّ
(Wiki)ي وباااّث الوساااائط (Podcasting)  وييرهاااا مماااا سااايجدها المعلااام

ساااتخدم بكافاااة تطبيقاتهاااا ويتعااارف عليهااااي ومااان ثااام يو فهاااا فاااي معالجاااة والم
 (.9102المشكالت التعليمية.ا الجهنيي

فاي االنتشاار فاي اآلوناة األخيارة وها  تعتبار  Web 2.0 بادأت تقنياة
بمثابة االنطالقة الجديدة في عالم الويب والتي تقوم عل  مبدأ المشاركة والتفاعل 
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وها  ترفاع  WEB 2.0 شارك ومناذ بداياة  هاورمع المستخدم وتعتبر دورة م
سوف  WEB 2.0 يأخذ الناس إل  المعلومات فإن Web شعار إذا كان الويب 

تأخااذ الناااس إلاا  المعلومااات وتعماال علاا  تحرياار البيانااات والتخلااي عاان مباادأ 
 WEB 2.0 السيطرة عل  البيانات والذي تميد ب  الجيل األول للوياب وأثارت

ا وسائل اإلعالم والتجارة وبدأت تفرض وجودهاا كأحاد عل  مجاالت عديدة منه
المسااتحدثات التكنولوجيااة والتعلاايم ال ينعاادل عاان المجتمااع والبااد أن يكااون لهااذد 
الثورة تاأثيرا علا  التعلايم بعاد النجااي الاذي احدتتا  التعلايم االلكتروناي بصاورة 

كل تصااميم المختلفااة فااي تطااوير العمليااة التعليميااة. وبانتشااار هااذد التقنيااة فااإن شاا
التعليم االلكتروني بحاجة إل  تغيير بماا يتناساب ماع التقنياة الجديادة حتا  تادداد 
فاعليت  كما أن تصاميم المقاررات االلكترونياة المعتمادة علا  الوياب بحاجاة إلا  
تغيياار فااي شااكل التصااميم يتناسااب مااع الجياال الجديااد ماان الويااب ممااا ياا دى إلاا  

 .حدوث نهضة تعليمية جديدة

 اسة:أهمية الدر

تنبااع أهميااة الدراسااة إلاا  تسااليط الضااوء علاا  تقنيااات الجياال الثاااني فااي 
كونهاا تاوافر أرضاية تشااركية  9.1التعلم اإللكتروني وصاوالً إلا  مفهاوم العلام 

وتفاعلياة فااي التعلايم االلكترونااي والقاادرة علا  تحااديث المحتاوى وتقااديم وسااائط 
تمرار فااي الااتعلم ماادى متعااددة وتيسااير تبااادل المعااارف والمهااارات ويمكاان االساا

 الحياة.

كما تتجل  أهميتها لكونهاا تباين مادى اساتخدام تقنياات الجيال الثااني فاي 
الااتعلم اإللكترونااي ماان قباال أعضاااء الهيئااة التدريسااية فااي الجامعااة االفتراضااية 

 السورية. كما تبرد أهميتها من حداثة الموضو  وعدم تدوال .  

 هدف الدراسة:

 تهدف الدراسة إل   

قديم تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإللكتروني من أهميتها وتطبيقاتها وأدوات ت -
 الجيل الثاني في التعلم. 

مدى استخدام تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإللكتروني من قبل أعضاء الهيئاة  -
 التدريسية في الجامعة االفتراضية السورية.

 مشكلة الدراسة:
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فااي  اال التطااور التقنااي والعلمااي الااذي يشااهدد العااالم الحاااليي والتطااورات 
التكنولوجية التي أفاردت مان تكنولوجياا ودورهاا فاي تحاديث أسااليب الاتعلم الجاامعي 
وتطويرهاي  وأبرد تقنيات الجيال الثااني للاتعلم اإللكتروناي التفااعلي مان خاالل أدوات 

ير بما يتناسب مع التقنية الجديادة حتا  تادداد تساعد في تطوير العملية التعليمية و التغي
فاعليت  كما أن تصميم المقررات االلكترونية المعتمدة عل  الويب بحاجة إل  تغيير في 
 شااااااااااكل التصااااااااااميم يتناسااااااااااب مااااااااااع الجياااااااااال الجديااااااااااد ماااااااااان الويااااااااااب.

للطالاااااااب  التعليمياااااااة الماااااااادة بهاااااااا تقااااااادم التاااااااي الطريقاااااااة اإلنترنااااااات ييااااااارت
الماااااواد الدراسااااايةي  موقاااااع مثااااال االعتيادياااااة ونياااااةاإللكتر فالوساااااائل والمتعلمااااايني

 للمتعلميني العلمية إيصال المادة في هام بدور النقاشي قامت ومنتديات البريديةي والقوائم
 .9.1محلها تقنية وياب  لتحل بريقها تفقد السابقة الوسائل بدأت الويبي تطور مع ولكن

 ومن هنا يمكن طري التسا ل التالية  

استخدام تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإللكتروني من قبل ما هو واقع 
 أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة االفتراضية السورية؟

 فروض الدراسة: 

يعتبار اسااتخدام تقنيااات الجياال الثاااني فااي الااتعلم اإللكترونااي ضاارورة ملحااة  -
 األبحاث والدراسات بين الباحثين.  بالعصر الحالي لكون  وسيلة تسهم تقاسم

يعتباار اسااتخدام تقنيااات الجياال الثاااني فااي الااتعلم اإللكترونااي وساايلة مكملااة  -
 وليست أساسية بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة االفتراضية السورية. 

يعتبر استخدام الشبكات االجتماعية من أكثر تقنيات الجيل الثااني فاي الاتعلم  -
 ا األكثر االنتشار في المجتمع المحلي.اإللكتروني لكونه

 منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة عل  المنهج الوصفي التحليلي من خالل رصد وتحليل 
عل  النتاج الفكري وتحليل نتائج االستبيان الموج  للباحثين في جامعاة الساورية 

 االفتراضية. 

 أدوات جمع المعلومات: 

النتاااج الفكااري ذي العالقااة اطلعاات الباحثااة فااي المجااال الن ااري علاا  
بموضاااو  الدراساااةي أماااا فاااي المجاااال العملاااي فقاااد اعتمااادت الباحثاااة االساااتبانة 

 االلكترونية ألنها األداة المالئمة لموضو  الدراسة.

 مجتمع الدراسة وعينتها:
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يشمل مجتمع الدراسة عضاء الهيئة التدريسية في الجامعاة االفتراضاية  
( عضو هيئة تدريسية وتم الوصول لعينة (524السوريةي حيث يصل عددهم لــ 

(عضااو فااي الجامعااة بجميااع التخصصااات بهاادف معرفااة ماادى 55تصاال لـااـ ا
استخدام أعضااء هاذد التقنيااتي وقامات الباحثاة باإجراء اساتبيان الكتروناي علا  

وتم توديع  عان طرياق البرياد االلكتروناي و  Google docمستندات يويل 
 . link inبوك ولينك ان الشبكات االجتماعية مثل فيس 

 الدراسات السابقة:

Castaneda, Vise, Daniel (2007): The Effects of Wiki-
and Blog technologies on the Students’ 

Performance When Learning the Preterit and 
Imperfect Aspects in Spanish. (Dissertation 

submitted to the College of Human Resources and 
Education at West Virginia University in partial 

fulfillment of the requirements for the degree of Doctor 
of Education in Technology Education 

 Westفاي جامعاة 9115فاي عاام    Castanedaهادفت الدراساة  
Virginia University  أثر استخدام تقنياات لنيل درجة الدكتوراد  إل  معرفة

طالباااً  40الجياال الثاااني االااويكي والماادونات بشااكل خاااب( علاا  عينااة بلغاات 
جامعياً قسموا إل  مجماوعتين؛ مجموعاة؛ تعلمات بالطريقاة العادياةي واألخارى  
تجريبية؛ عن طريق الويبي وتوصلت النتائج إلا  لصاالر المجموعاة التجريبياة 

 في تعليم  اللغة االسبانية.

(  أثاار اسااتخدام الجياال 2002عبااد هلاا  باان يحياا  حساان    آل محيااا 
الثااااني للاااتعلم االلكتروناااي علااا  مهاااارات التعلااايم التعااااوني لااادى  ااا   كلياااة 

جامعة أم القرى   كلية التربية  رسالة دكتوراه غير منشورة  المعلمين في أبها
 بمكة المكرمة  

ى  لنيال أم القار فاي جامعاة 9112هادفت الدراساة  ل محياا   فاي عاام  
درجاة الادكتوراد  إلا  قيااس أثار اساتخدام الجيال الثااني للاتعلم االلكتروناي علا  

طالباً كلية المعلمين بجامعاة الملاك  50مهارات التعليم التعاوني عل  عينة بلغت 
قسموا إل  مجموعتين؛ مجموعة؛ تعلمت  عان طرياق ن اام إدارة  يخالد في أبها
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التعلم واألخرى باستخدام التعلم التعااوني المعتماد علا  الاويكي وتوصالت نتاائج 
 الدراسة إل  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين. 

 

 الدارسة النظرية: الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني

م( مصطلر الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني 9115أطلق في أواخر عام ا
 دا   األبحااث لماراد التاابع من معهد تقنية المعلومات وأبحاث التعلم اإللكتروناي

في الوطني والذي طاور معاايير متعاارف عليهاا عالميااً فاي الوحادات التعليمياةي 
م اإللكترونااي بأناا  قطااع والماادوناتي والااويكيي وتاام تعريااف الجياال الثاااني للااتعل

صاغيرة اماان المعلوماات عباار الشاابكات( والتاي تاارتبط مااع بعضاها بشااكل ماارن 
والتي تدمج استعمال أدوات منفصالة ومكملاة لبعضاها عبار الويابي وهاي تعتماد 

وييرهاا مان بارامج االنترنات االجتماعياة والتاي تادعم  عل  الاويكي والمادونات
ف الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني بأن  تكوين مجتمعات التعلم عبر الشبكاتي عر

التعليم الذي يستخدم أدوات الجيل الثاني من االنترنت ويتميد الجيل الثاني للتعلم 
اإللكترونااي بالخصااائب التاليااة  يتااألف المحتااوى ماان أجااداء صااغيرةي وأن يااتم 
إيصاال  علاا  شااكل أجاداء صااغيرة ماان حادم المعلومااات التااي تنتقال علاا  شااكل 

 (.45ي ب9112لبرامج الكبيرة. ا ل المحياي أجداء في ا

التعلاايم العااالي خصوصااا فيمااا يتعلااق باالنفجااار المعرفااي والتوسااع فااي 
الطلب المتدايد عل  التعليم العاليي وتاوفير التعلايم المساتمر أي مواصالة التعلايم 
لمن لم تتير لهم الفرب الستكمال تعليمهمي وكذلك ذكر بأن للتكنولوجيا دور في 

أساااليب الااتعلم الجااامعي وتطويرهاااي فااالتعلم اإللكترونااي بمااا يااوفرد ماان تحااديث 
إمكانيات في عالج مشكلة الفجوة ما بين التعليم وسوق العمال مان خاالل تاوفيرد 
لخدمات تكنولوجية مماثلة لما هو متوفر في سوق العمال. وتقاوم طبيعاة وفلسافة 

ساااس تقااديم المحتااوى منصااات الااتعللم القائمااة علاا  الجياال الثاااني للويااب علاا  أ
العلماااي إلااا  الماااتعلم باألسااااليب واألدوات المتوافقاااة ماااع احتياجاتااا  الفردياااة. 

 (.001يب9105ياال فيري

مما أبرد تقنيات الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني التفاعلي من خالل ما تم 
ياتم تو يفهاا  9االطال  علي  من أدبيات اتضر أن أي تقنية من تطبيقات الوياب 

ملية التعليمية تعتبر إحدى تقنيات الجيل الثاني للتعلم اإللكترونيي والتي ال في الع
هذا وقد أورد معادلة رياضية لخب بموجبهاا  0يمكن فصلها عن تقنيات الويب 

 :تقنيات الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني التفاعلي صيغتها
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ونااي ت تقنيااات الجياال الثاااني للااتعلم اإللكترونااي ا الجياال ا ول للااتعلم اإللكتر
 (5يب 9105ياالحسن .الجيل الثاني من الوي  ت تفاعل العنصر البشري
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 :التعليم االلكترونيفي  0 2أهمية الوي  

بشكل واسع جداً في العملية التعليمية حياث يمكنناا  9.1تتعا م أهمية الويب 
فاي عمليتاي الاتعلم  تو يف تطبيقاتها في جميع المراحل الدراسية واالستعانة بباا

والتعليم وكمحور أساسي فاي اإلدارة المدرساية وفيماا يلاي عارض ألهميتهاا فاي 
 هذا المجال 

ماان أكثاار الوسااائل جااذباً النتباااد المتعلمااين لتااوفر تقنيااات فائقااة  9.1الويااب  .0
 اإلثارة لحس المتعلمين.

 عل  ترسيخ تفاعل المتعلم وأهمية مشاركت .  9.1تعمل الويب  .9
الااتعلم التعاااوني فتجعاال ماان جميااع الطااالب مجموعااات متشاااركة تهيااب بيئااة  .2

 بفاعلية
رفااع طمااوي الطااالب إلاا  الوصااول بهاام لتصااميم تقنيااات ُمشااابهة لتلااك التااي  .4

 يدرسون من خاللها.
ديااادة التفاعاال االجتماااعي وفااتر المجااال للحااديث عاان الاانفس بااين الطااالب  .5

 لديادة انخراطهم في الممارسات التعليمية. 
راد عل  عملية التعلم المساتمر حياث يمكان االساتمرار فاي الاتعلم تساعد األف .6

 الالمتناهية. 9.1مدى الحياة من خالل تطبيقات الويب 
تيسااير تبااادل المعااارف والمهااارات بااين المتعلمااين والمعلاام وبااين المتعلمااين  .5

 أنفسهم وبينهم وبين المتخصصين.
خاالل التجاارب ُتساعد علا  إدراك أوساع للمفااهيم والمعاارف المجاردة مان  .2

  مثل تطبيقات الواقع المعدد والواقع االفتراضي. 9.1وتطبيقات الويب 
تقريااب البيئااة البعياادة التااي يصااعب الوصااول إليهااا ماان المااتعلم ماان خااالل  .2

التطبيقات المختلفة حيث البعد عن األخطاار والتجرياب الاذي قاد يا ثر علا  
 سالمة المتعلمين.

لمعلام مان ملقان تقليادي إلا  مرشاد تغيير دور ا 9.1مع تطبيقات الويب  .01
للمتعلمااين قائااداً للموقااف التعليمااي وداعماااً لاا  حيااث يو ااف التطبيقااات فااي 

 (9102يعرض المحتوى واألنشطة التعليمية. اعبد الع يم

 خصائص الجيل الثاني التعليم االلكتروني:

 تمثل خصائب الجيل الثاني التعليم االلكتروني بالتالي 

تتحااول الويااب ماان عمليااة دفااع المعلومااات للمتعلمااين إلاا  سااحب  التقنيااة: .0
المعلومات من المتعلمين وإعادة تقديمها إليهم مرة أخرى كاذلك التحاول مان 

 البوابات الهرمية التقليدية في تقديم المحتوى إل  محتوى ابداعي.
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القواعااد الصااارمة للملكيااة الفكريااة والتااي ال  9.1  تتحاادى الويااب المعرفااة .9
علا  بارامج مفتوحاة  9.1ل  االبدا  واالبتكار حياث يعتماد الوياب تشجع ع

تتااير الوصااول إلاا  كاام وكيااف أكباار ماان المحتويااات والمعااارف اإلبداعيااة 
 الجديدة.

يتحااول المسااتهلك ماان مجاارد مسااتهلك للمعلومااات إلاا  مسااتخدم  المسااتخدمين: .2
 (59ي ب 9105 ياعليان ي9.1نشط ومبد  للمعارف المتاحة عبر الويب 

 ت بيقات وخدمات الجيل الثاني التعليم االلكتروني

 :وتشتمل عل  التطبيقات والخدمات التالية

تاادفقات  9  تسااهل أدوات الويااب أوالً تقاساام ا بحااال والدراسااات بااين الباااحثين
ومن هذد  يالعمل في المجتمع البحثي وتساعد عل  كسر القيود الرسمية لالتصال

 :األدوات

الجاناب األكثار شاهرة فاي  تعتبار الشابكات االجتمااعي :الشابكات االجتماعياة -
. بالنسبة لألفاراد والمجتمعااتي حياث تسامر باالتصاال المتادامن وفاي 9الويب 

وقت واحد عبر منصات مكن من تبادل جميع أنوا  الوثائق والمعلومات. وبهذا 
تكون أداة ممتادة لفارق البحاث التاي تعمال علا  تشاارك الماوارد وتباادل نتاائج 

 بحوث والدراسات. تعتبر الشبكات االجتماعية بمثابة مخاابر بحاث افتراضايةال
تقدم خدماتها لألعضاء المنتسبين كن م اتصال وقنوات لتبادل وتخادين الوثاائق 

 ( 54ي ب9104 يومناقشة النتائج...اكرثيو

وماان أشااهر الشاابكات االجتماعيااة المسااتخدمة فااي مجااال العلمااي  موقااع 
بواسااطة  9112(  الااذي انطلااق عااام ResearchGate"ريساايرش يياات" ا

" وعاااالم الحاساااوب Sören Hofmeyr" و"Ijad Maischالطبيباااين "
"Horst Ficken scher"وبحسااب الموقاع فقاد باادأت فكرتا  عناادما أدرك  ي

ين فاي دول مختلفاة اثنان من الباحثين ألول مرة أن التعااون ماع البااحثين اآلخار
حول العالم ليس مهمة سهلة حصد الموقع تفاعال وإقباال كبيرين من ِقبل الباحثين 
والطالب والمهتمين في أنحاء العالم حت  وصل عددهم عل  الموقاع الياوم أكثار 

مليون عالِمي  041دولةي وبات ُيشّكل رابطا بين  022مليون عضو من  05من 
عالِماااا ممااان حصااالوا علااا  جاااائدة  62ائ  إضاااافة إلااا  كونااا  يضااام باااين أعضااا

 (.9102نوبل.اأبو لبدةي 

إحااادى شااابكات التواصااال االجتمااااعيي وُيساااتخدم  كماااا يعاااّد اإلنساااتغرام
اللتقاط الصور الفوتويرافية والفيديوي وتعديلهاي ثّم مشاركتها كما أّن  يعتبار مان 

https://www.researchgate.net/about
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تطبيقااات التواصاال االجتماااعّي؛ حيااث إّناا  مخّصااب لمشاااركة الصااور ومقاااطع 
الفيديو من الهواتف الذكية كغيارد مان مواقاع التواصالي وعنادما ُينشاب الشاخب 

علي  فإّن  ي هر لا  الملاف الشخصاّي الخااب با ي كماا سايتمّكن مان نشار  حساباً 
صورة أو مقطع فياديوي ثاّم ياتّم عرضاها علا  ذلاك الملافي ويساتطيع المتاابعون 
لهذا الشخب ر ية المنشوري وكذلك سيرى الشاخب مشااركات األخارين الاذين 

 يتابعهمي.

نسااتغرام عاان وماان الجاادير بالااّذكر أّناا  يمكاان التفاعاال مااع مسااتخدمي اإل
طريااق متااابعتهمي والتعليااق لهاامي واإلعجاااب بمشاااركاتهمي ويوجااد أيضاااً مياادة 

 (9102يالرسائل الخاصةي وحف  الصور الموجودة علي .امشعل

 تستخدم االنستغرام في التعليم االلكتروني من خ ل: 

و …( أعماال تطبيقياة  يرساوم يالتقاط صور إلنجادات المتعلماين ا كتاباات -0
فااي حساااب خاااب بالفصاال علاا  انسااتغرام و مشاااركتها مااع أولياااء عرضااها 
 األمور.

اختيااار الطالااب الاانجم ا المتفااوق ( الخاااب بكاال أساابو  كوساايلة تحفيديااة  -9
 للطالب اآلخرين و التقاط صورة معبرة ل  و نشرها عل  انستغرام .

التقاااط الصااور الخاصااة برحلااة ميدانيااة أو حفلااة مدرسااية أو نشاااط مااواد و  -2
 شرها عبر انستغرام كوسيلة لحف  الذكريات الخاصة بالفصل .ن

توثيق التجارب العلمية و تتبع المشاريع المدرسية خطوة خطاوة عبار التقااط  -4
 صورة توضيحية لكل مرحلة و مشاركتها مع الجميع.

مشاركة الطالب لصور الكتب و المجالت و األفالم التي اساتمتعوا بقراءتهاا  -5
 و مشاهدتها .

تتبع المسار الدراسي للمتعلم عبر الصور التي ياتم التقاطهاا لنتاائج امتحاناتا   -6
وعالمات  في كل مرحلة من السنة الدراسية للوقوف عل  مدى تحسن أو تراجاع 

 (.9104مستوى التحصيل الدراسي ا دوج ي

تمثل المنصات البحثية من التقنيات التي تساعد الباحثين في  :المنصات البحثية -
جميع مراحل عملية البحث العلميي حيث تشاتمل علا  خادمات تتمثال فاي إنشااء 
الشاابكات الموضااوعية وتشااارك البيانااات وإنشاااء المسااتودعات الوثائقيااة. خدمااة 
المخااابر االفتراضااية تناادرج تحاات هااذا الصاانف حيااث يمكاان اقتااراي الفرضاايات 

التجارب التي أجريت بالتعاون مع العلماء مان مختلاف أنحااء العاالمي تقادم هاذد و
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المنصات البحثية العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة بما في ذلك التقويمات 
المشاتركة والقاادرة علاا  إضااافة المادونات واسااتخراج اإلحصاااءات والرسااومات 

 ونشر النتائج... 

وهي عبارة عن منصة تستخدم  HUBzero دومن أبرد المنصات البحثية نج -
إلنشاء مواقع عل  شبكة اإلنترنت أليراض البحث وتوفير بنية تحتية لمنصاات 
علمية متخصصة تتاير هاذد المنصاة البحثياة للبااحثين إمكانياة تباادل المعلوماات 
والموارد التعليمية وإنشاء الرسومات وأداء المحاكاة ومناقشتها مع البااحثين كماا 

ي 9104 ياكرثياو .الخدمات التي توفرهاا الشابكات االجتماعياة األخارىتتضمن 
 (55ب

 مجموعة من األدوات التعاونية 9.0توفر تكنولوجيا الويب  :ا دوات التعاونية -
(Collaborative Tools)  من مرحل التخطايط للبحاث إلا  التجرياب...ومن

حيث يمكن للباحثين رفاع   تشارك الملفات هذد األدوات نجد خدمات للباحثين بدا
وثيقة عل  خودام عل  اإلنترنت وإمكانية إرسال  واالطال  عليها الحقاا مان أي 

 Googleمكااان وتشاااركها مااع الباااحثين وماان المواقااع التااي تقاادم هااذد الخدمااة
Docs  نجد  كما توجد أداة تعاونية أخرى مهمة للباحثين وهاي خدماة االساتبانة

تصااميم اسااتبانة علاا  اإلنترناات ثاام إرسااالها إلاا  اإللكترونيااة أيناايمكن للباحااث 
ومان  ت. المبحوثين لإلجابة وإمكانية تصانيف البياناات واساتخراج اإلحصااءات
-Mindاألدوات التعاونية األخرى المفيدة للبااحثين نجاد أدوات الخارائط الذهنياة

mapping Tools  حيث تفياد فاي م رحلاة تصاميم المشارو  البحثاي وتودياع
عضاء وهي مهمة للفرق التي تحتاج إل  تخطيط لمنهجية البحث. المهام عل  األ

هناك العديد من البرامج والمواقاع التاي تعطاي إمكانياة تصاميم الخارائط الذهنياة 
 (.56ي ب9104 يكرثيو

 Podcastتقنية التادوين الصاوتي تعارف بتقنياة البودكاساتفضالً عن   
قمياة تحاوي محتاوي علماي وهي عبارة عن تقنية تتير نسجيل ونشر مواد صوتية ر

قابلاة   (m p3)معايني بحياث ياتم نشارها وتوديعهاا عان طرياق اإلنترنات كملفاات
للتحميل ويمكن للمستخدم تحميلها واالستما  إليها وقت ما شااء وعليا  فاإن اساتخدام 
هذد التقنية في التعلم اإللكتروني يتم من خالل نشر دروس ومحااض ا رت األسااتذة 
الصوتية والفيديو عبار أجهادة الطاالب الرقمياةي حياث يقوماون بتوصايل مشاغالتهم 

طريااق برنااامج خاااب يااتم البحااث عاان الملفااات  الصااوتية الرقميااة باإلنترنااتي وعاان
وتقنياة الصوتية وتحميلها عل  المشغالت الرقمية ليتم تشاغيلها بعاد ذلاك أو تاداولها. 

تعتمد فكرة هذد التقنية عل  تخادين ملفاات  (Media Streaming)بل الوسائل
الوسااائل فااي قاعاادة البيانااات وباادء تشاااغيلها بمجاارد وصااول بدايااة الملااف لجهااااد 
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خدمي بحيث تسمر للمستخدم باالستما  أو مشاهدة المادة المعروضاة أثنااء قياام المست
الجهاد بتحميل باقي الملفي علي  فإن عملية البث تعمل بشكل مت ا دمن بين جهااد 

وقاد أتاحات هاذد التقنياة مان بعملياة عارض الوساائل عبار  يالمستخدم وجهاد الخاادم
اكتمال تحميل الملف فأصابر بإمكانا   اإلنترنت وعدم حاجة المستخدم لالنت ار حت 

مشاهدة األفالم الطويلة مباشرة عل  اإلنترنتي وأشهر أشكال الوسائل التي ياتم بثهاا 
 (01ي ب 9109بتلك التقنية ملفات الصوت والصورة.االحسني 

  وتشااتمل علاا  الماادونات والااويكي باإلضااافة إلاا  ثانياااً تشااارا نتااائج ا بحااال
 :خدمات اآلخبار العلمية

 يتعتباار الماادونات والااويكي ماان اباارد أدوات الجياال الثاااني :الماادونات والااويكي-
تطوير المدونات كان ناجحا للغاية حيث أنها أتتحات وسايلة ساهلة وأكثار جاذبياة 
بالنسااابة للبااااحثين وباااذلك تكاااون المااادونات أداة ممتاااادة لنشااار نتاااائج البحاااوث 

 لبنااااء المااادونات مثااالوالدراساااات. فاااي البداياااة كانااات هنااااك أدوات تقليدياااة ل
Blogger و WordPress  وبعادها  هارت العدياد مان المنصاات والبواباات

ف المدّونااة علاا  أّنهااا موقااع الجدياادة المتخصصااة فااي عمليااة تبااادل العلاام  وُتعاار 
ن منشورات ُمرّتبة دمنّيااً مان األحادث إلا  األقادم؛ بحياث يارى  إلكتروني يتضم 

فاااي البداياااة. تتاااير مواقاااع التااادوين دائااار هاااذد المواقاااع المنشاااورات األحااادث 
للمسااتخدمين إمكانّيااة التفاعاال فيمااا بياانهم عاان طريااق نشاار التعليقااات باإلضااافة 

تعتبر المدونات اإللكترونية من األدوات التكنولوجياة  ي(9102ابدري يللوصالت
التفاعلياااة القوياااة والمفيااادة لكااال مااان المعلماااين والطاااالب ولتو ياااف المااادونات 

 :التعليم في النقاط التاليةاإللكترونية في 

 .تساهم في تعديد التفاعل بين الطالب -

 .تسهم بشكل فعال في التعلم النشط -

 .تسهم في تنمية مهارات التفكير العليا  -

 .ت دي إل  مرونة أكبر في التعليم والتعلم -

 .تعطي فرصة للطالب للوصول إل  المحتوى بسهولة ويسر -

تعطااي فرصااة للطااالب الخجااولين فااي التعبياار عاان أنفسااهم تحاات اساام  -
 .مستعار

 تنو  أشكال المحتوى العلمي بين النب والصورة والصوت. -

تعنااي بلغااة شااعب جاادر هاااواي األصااليين    (wiki)ويكااي الااويكي :أمااا 
 .بسرعةي والويكي بأنها أبسط قواعد بيانات يمكنها أن تعمل فاي الشابكة العالمياة
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يمكن استخدام الويكي أليراض كثيرةي فمن وسيلة لالحتفا  مالح ات شخصية 
إلاا  إنشاااء قاعاادة بيانااات معرفيااة مااروراً بإنشاااء مواقااع تقليديااةي يمكاان لباارامج 
الويكي أن تناسب الكثير من االحتياجاتي مع ذلك تبق  هذد البارامج بسايطة فاي 

 (.9102فكرتها االخضيريي

 :يتحتم عل  المعلم التحقق مما يلي ولتو يف الويكي في التعلم

 .تحديد الموضو  الذي سيتم تدريس  -

 .تحديد معايير استخدام الويكي في التعليم والتعلم -

 .تقسيم الطالب إل  مجموعات -

 .تحديد طريقة وتعليمات المشاركة -

 .تحديد خطة دمنية للمشاركة -

 .تحديد معايير واضحة لعملية التقييم  -

اور بااين المعلاام والطااالب لتقياايم التقاادم فااي ياادرج فااي قساام النقاااش التحاا -
 (9106ا الفهميي .الموضو  والذي يعتبر مشاركات في صفحة الويكي

هي خدمة مثلها مثل وسائل اإلعالم العامة مضااف إليهاا  :خدمة ا خبار العلمية
لتساهيل الوصاول وتباادل اإلخباار العلمياة مثال  مقلماات   9بعض أدوات الوياب
والشاابكات االجتماعياة...ومن بااين المواقاع التااي تقاادم  RSS تبسايط المحتااوى

الاذي يقادم خدماة األخباار  SciTopics خدمة األخبار في المجال العلمي موقع
العلمياااة حياااث ياااتم دعاااوة البااااحثين والعلمااااء لنشااار أعماااال قصااايرة فاااي مجاااال 
تخصصهم البحثي مع شكل وأسلوب مماثل للنشر في الدوريات العلميةي وهذا ما 

لباحثين عل  مواكبة التطاورات الجديادة فاي تخصصااتهم والتفاعال فيماا يساعد ا
بينهم من خالل التعليقات والتعقيبات في مواقع الشبكات االجتماعية. عل  الريم 
ماان أن نشاار هااذد ا ألعمااال يااتم بالاادعوة إال أنهااا يياار خاضااعة للتحكاايم العلمااي 

خدمة لمتابعاة  خار  هي  RSSخدمةو .وبالتالي ال يمكن اعتبارها دورية علمية
 األخبااار بشااكل مباشاار وباادون الحاجااة إلاا  ديااارة الموقااعي سااتقدم لااك خدمااة

  RSSووصالة أو راباط لانب الخبار  يومختصار لانب الخبار يعناوان الخبار
باإلضاااااافة إلااااا  عااااادد التعليقاااااات الموجاااااودةا وادي  يالكامااااال علااااا  الموقاااااع

  :لنقاط التاليةفي التعليم في ا  RSSوُيمكن إبراد أهمية .(9102التقنيةي
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الطالب من الحصاول علا  المعلوماات مان المواقاع  RSS تمكن خدمة -
التعليمية بشكل تلقائي دون الحاجة إل  ديارة الموقع الذي اساتمدت منا  

 هذد المعلومات

إمكانية وصول المعلومات المستقاة عل  الديساك تاوب الخااب باالمتعلم  -
 .أو أي جهاد  خر يدعم هذد الخدمة

 .لحصول عل  الملفات السمعية والمرئيةإمكانية ا  -

توفير الوقاتي فبادال مان التجاول فاي عادة مواقاع علا  اإلنترناتي ُيمكان  -
الحصاول علا  كال جدياد فيهاا خاالل ثاوان معادودةي وهاذا  RSS عبار

يوفر أيضا جدءا كبيرا مان تكااليف االتصاال باإلنترنات التاي ماا دالات 
 (9105مرتفعة في عدد كبير من البلدانيا بدويي

يمكان للبااحثين والعلمااء تقاسام  ثالثاً تشارا المصادر واالستشهادات المرجعية:
التاااي تتاااير تباااادل  9الماااواد المساااتخدمة فاااي البحاااث مااان خاااالل أدوات الوياااب 

 :الويبويرافيات والمفضالت االجتماعية. ومن بين هذد األدوات

معوبااة كبياارة يعاااني العديااد الباااحثين  :أدوات إدارة المراجااع البيبليوغرافيااة -
ومتدايدة في إدارة كم كبير من المعلومات بكفاءةي الذي توفرد العديد من المواقع 

. العدياد مان األدوات 9والمستودعات والمدونات...الخ. وفرت تكنولوجيا الويب 
المستخدمة في إدارة المراجاع البيبليويرافياة وتساهيل العمال والتصانيف المنهاي 

األدوات التعامل مع العديد من المصاادر المختلفاة  لهذد المرجع. حيث يمكن لهذد
ومان باين . (Medline, MLA ,ALA,IEEE1) وفقا لتقنيات عالمياة مختلفاة

وهو عبارة عن برنامج مفتوي المصدر يعمال ماع  Zotero) 9هذد الن م نجد ا
حيااث يساامر بااإدارة وتجميااع المراجااع  Firefox browser متصاافر الويااب

ن فاااي أي مكاااان وُيمكااان مااان اساااتخراج البياناااات وتقاسااامها باااين المساااتخدمي
كماا يمكان  …ISO, APA, MLA, Chicago البيبليويرافية في عدة تقانين

 تشارك هذد المراجع البيبليويرافية عبر مواقع الشبكات االجتماعية المختلفة

يالبا ما يقاس معامل تأثير عمل علمي بعدد   قياس االقتباسات واالستشهادات -
التي لقاها ذلك العملي هناك العديد من الخادمات التاي تقاوم بتحدياد  االستشهادات

مجموعاة مان الحلاول  9.0عدد االستشهادات مقال علمي ما. تقدم أدوات الويب 
التي تساعد الباحثين في حساب عدد االستشهادات التي تلقتهاا أبحااثهم المنشاورة 

دماة الباحاث خ Google Scholarومن بين هاذد الحلاول نجاد .عل  اإلنترنت
العلمي المقدمة من جوجلي حيث تمكن هذد الخدمة من معرفة عدد االستشهادات 
التي تلقاها مقاال علماي منشاور علا  اإلنترنات. وهاي عباارة عان محارك بحاث 
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للمنشاااورات العلمياااة وكشااااف لالستشاااهادات التاااي تسااااعد البااااحثين فاااي قيااااس 
علماي تطبياق مثاالي يساتخدم معامالت التاأثير الخاماة بأبحااثهم. يعتبار الباحاث ال

 (52ي ب9104 ي. كرثيو9تقنيات الويب 

الدراسة العملية: عن مدى استخدام تقنيات الجيل الثاني فاي الاتعلم اإللكتروناي 
 من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة االفتراضية:

مااان الجامعاااات العريقاااة التاااي تعتماااد علااا  التعلااايم  الجامعاااة االفتراضاااية
من قبال أعضااء الهبياة التدريساية استخدام  ي وبهدف معرفة مدىااللكتروني

تقنيات الجيال الثااني فاي الاتعلم اإللكتروناي التاي باتات جادء ال يتجارأ منا ي 
جاءت الدراسة العملية عبارة عن استبيان  الكترونية تم توديعهاا علا  عيناة 

ي تشااير المعلومااات اإلحصااائية ماان أعضاااء الهيئااة التدريسااية فااي الجامعااة
 الناتجة عن تحليل االستمارات إل  التالي  

السااا ال ا ول: عااان مااادى اساااتخدام تقنياااات الجيااال الثااااني فاااي الاااتعلم   -
 اإللكتروني من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة االفتراضية: 

 تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإللكتروني ( مدى استخدام1الجدول رقم  

 النسبة المئوية عدد التكرارات اإلجابة

  ٪56 55 نعم

  ٪94 02 ال

  ٪011 55 المجمو 

من أعضااء الهيئاة التدريساية فاي الجامعاة  ٪56وبتحليل المعلومات بالنسبة 
مان أعضااء  ٪94بينماا كاان تستخدموا هذد التقنيااتي االفتراضية محل الدارسة 

الهيئة التدريسية لعال السابب يكمان أن الجامعاة تعتماد علا  التعلايم االفتراضايي 
واستخدام مثل هذد التقنيات بالجامعة االفتراضية أكثر سهولة من الجامعات التي 

 .  تعتمد عل  طرق التقليدية في التعليم
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 كتروني( مدى استخدام تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإلل1الشكل رقم  

الساا ال الثاااني: أمااا عاان ا ساابا  التااي تاادعو أعضاااء الهيئااة التدريسااية فااي 
الجامعاااة االفتراضاااية إلااا  عااادم اساااتخدام تقنياااات الجيااال الثااااني فاااي التعلااايم 

  االلكتروني

 ( ا سبا  التي تدعو إل  عدم استخدام تقنيات 2الجدول رقم  
 الجيل الثاني في التعلم اإللكتروني

 العبارات
 أرفض

أرفض 
 بشدة

أوافق إل  
 حد ما

 أوافق
أوافق 
 بشدة

٪ ٪ ٪ ٪ ٪ 

      تقنيةصعوبات 

  ٪44.44    عدم القواعد الصارمة للملكية الفكرية

عدم موثوقية يتحول المستهلك من 
مجرد مستهلك للمعلومات إل  
 مستخدم نشط ومبد  للمعارف

   55.55٪  

مااان أعضااااء الهيئاااة التدريساااية الاااذين ال يقوماااوا  ٪ 55.55وبالنسااابة 
تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإللكتروني  الذين وصالت نسابتهم إلا  باستخدام 

يجدون عدم الموثوقياة سابب األساساي لعادم  من ا عضاء محل الدارسة ( 24٪
مانهم وجادوا عادم وجاود قواعاد صاارمة  ٪ 44.44استخدام هذد التقنياات بينماا 

للملكية الفكرية هو السبب الرئيسي عادم اساتخدامهم مثال هاذد التقنياات ولام يارد 
 بين األسباب وجود صعوبات تقنية . 
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 ( ا سبا  التي تدعو إل  عدم استخدام تقنيات الجيل الثاني 2الشكل رقم  
 في التعلم اإللكتروني

ا ساابا  التااي تاادعو أعضاااء الهيئااة التدريسااية فااي الساا ال الثالاال: أمااا عاان 
  الجامعة االفتراضية إل  استخدام تقنيات الجيل الثاني في التعليم االلكتروني

 ( ا سبا  التي تدعو إل  استخدام تقنيات الجيل الثاني 3الجدول رقم  
 في التعلم اإللكتروني

 العبارات
 أرفض

أرفض 
 بشدة

أوافق إل  
 حد ما

 أوافق
 أوافق
 بشدة

٪ ٪ ٪ ٪ ٪ 

تاااااوفير قااااادر أكبااااار مااااان 
 التفاعلية

  25.12٪   

القاااااادرة علاااااا  تحااااااديث 
المحتاااوى وتقاااديم وساااائط 

 متعددة
  92.29٪   

      االهتمام بالتغذية الراجعة 

   ٪42.25   بيئة التعلم التعاوني

تيسااااير تبااااادل المعااااارف 
 والمهارات

  2.55٪   

يمكن االستمرار في التعلم 
 الحياةمدى 
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عضو(  من أعضاء الهيئة التدريسية  الذين  91اأي  ٪25.12وبالنسبة    
تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإللكتروني االذين وصلت نسبتهم يقوموا باستخدام 

مااان األعضااااء محااال الدارساااة ( أشااااروا أن سااابب اساااتخدامهم لهاااذد  ٪56إلااا  
عضاو(   05اأي  ٪92.29بينماا  يالتقنيات  هي توفير ها قدر أكبر من التفاعلية

فيعود سبب استخدامهم بسبب قدرة هذد التقنيات تحديث المحتوى وتقديم الوسائط 
لسابب وراء عضو( النسبة الكبارى أن ا95اأي  ٪42.25المتعددةي فيما نجد أن 

 تيسير تبادل المعارف والمهاراتاستخدامهم كونها بيئة عمل تعاونيي وأحردت 
عضاو( وأي كاان السابب وراء اساتخدام هاذد التقنياات فهاي 5اأي   ٪2.55نسبة

 وسيلة إضافة الكثير للتعليم االلكتروني.

 

 ( ا سبا  التي تدعو إل  استخدام تقنيات الجيل الثاني3الشكل رقم  
 التعلم اإللكترونيفي 

  



                                                                               9102أكتوبر  –العدد السابع والثالثون  – بكلية اآلداب المجلة العلمية
  دالل عبد الغني/ ةالطالب

 111 002 

فااي التعلاايم تقنيااات الجياال الثاااني الساا ال الرابااع : أمااا عاان كيفيااة اسااتخدام 
 االلكتروني من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة االفتراضية :

 استخدام تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإللكترونيكيفية ( 4الجدول رقم  

 العبارات
 أرفض

أرفض 
 بشدة

حد  أوافق إل 
 ما

 أوافق
أوافق 
 بشدة

٪ ٪ ٪ ٪ ٪ 

      كوسيلة أساسية ووحيدة.

كوسيلة أساسية ومكلمة للمادة 
 العلمية.

   59.62٪  

  ٪42.25    كوسيلة ثانوية ويير أساسية.

عضو( من أعضاء الهيئاة التدريساية الاذين  21اأي  ٪59.62وبالنسبة 
التعلم اإللكتروني االذين وصلت نسبتهم تقنيات الجيل الثاني في يقوموا باستخدام 

وافق عل  استخدام هذد التقنيات كوسيلة  يمن األعضاء محل الدارسة( ٪56إل  
(  ماان أعضاااء الهيئااة عضااو ماان  95أساسااية ومكلمااة للمااادة العلميااة وبينمااا 

كوساايلة ثانويااة ووافقااوا علاا  اسااتخدام التقنيااات  ٪42.25التدريسااية  أي بنساابة 
تركوا الخيار مفتوي بدون أي  ٪2.5ينما نجد أن عضوان بنسبة ويير أساسية. ب

 إجابة.

 

 استخدام تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإللكترونيكيفية ( 4الشكل رقم  
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التااي الخاادمات التااي تقاادمها تقنيااات الجياال الثاااني  الساا ال الخااامس : أمااا عاان
الهيئاة التدريساية عملت عل  ت ويعها  في التعليم االلكتروني من قبال أعضااء 

 في الجامعة االفتراضية:

 ( الخدمات التي تقدمها تقنيات الجيل الثاني5الجدول رقم  

 العبارات
 أرفض

أرفض 
 بشدة

أوافق  
 إل  حد ما

 أوافق
أوافق 
 بشدة

٪ ٪ ٪ ٪ ٪ 

تقاسم األبحاث والدراسات بين 
 الباحثين.

     

      تشارك نتائج األبحاث.

واالستشهادات تشارك المصادر 
 المرجعية.

   011٪  

عضااو( ماان أعضاااء الهيئااة التدريسااية  55اأي  ٪011وبالنساابة كباارى 
تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإللكتروناي االاذين وصالت الذين يقوموا باستخدام 

تقنياات الجيال الثااني  هاي ان  مان األعضااء محال الدارساة (  ٪56نسبتهم إل  
واالستشهادات المرجعية في التعلم اإللكتروناي ليسات وسيلة للمشاركة المصادر 

وسلة للتقاسم األبحاث والدراسات وتشارك نتاائج األبحااث خصوصااُ أن تقنياات 
 تستخدم مع طالب الجامعة وليس مع باحثين في إطار هذد الدراسة.

 

 ( الخدمات التي تقدمها تقنيات الجيل الثاني5الشكل رقم  
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التاي عملات علا  اساتخدامها   تقنياات الجيال الثاانيالس ال الساادس : أماا عان 
فاااي التعلااايم االلكتروناااي مااان قبااال أعضااااء الهيئاااة التدريساااية فاااي الجامعاااة 

 االفتراضية:

 التي عملت عل  استخدامها  ( تقنيات الجيل الثاني6الجدول رقم  
 في التعليم االلكتروني

 العبارات
 ال نعم

٪ ٪ 

  ٪51 الشبكات االجتماعية

   المدونات

   الويكي

  ٪01 األدوات التعاونية مثل بتقنية البودكاست

  RSS 91٪خدمة األخبار العلمية مثل 

   أدوات إدارة المراجع البيبلويرافية

مااان أعضااااء الهيئاااة التدريساااية الاااذين يقوماااوا  ٪51وبالنسااابة كبااارى 
وصالت نسابتهم إلا  تقنيات الجيل الثاني فاي الاتعلم اإللكتروناي االاذين باستخدام 

تقنياات االجتماعياة مان  من األعضااء محال الدارساة( اساتخدموا الشابكات 56٪
اسااااتخدموا األدوات  ٪01الجياااال الثاااااني فااااي التعلاااايم االلكترونااااي بينمااااا نجااااد

علمااااً أن أعضااااء الهيئاااة   RSSاساااتخدموا   ٪91االلكترونياااة أخااارى بينماااا 
 ار االستبيان.التدريسية انحصرت اختياراتهم بخيار واحد عل  مد

 

 التي عملت عل  استخدامها  ( تقنيات الجيل الثاني6الشكل رقم  
 في التعليم االلكتروني
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 النتائج والمقترحات:

 تبين من خالل الدراسة أن     

العديد من األدوات والتقيات في الجيل الثاني تعمل عل  ديادة التفاعل  وجود -
االجتماعي وفتر المجال للحديث عان الانفس باين الطاالب لدياادة انخاراطهم 

 في الممارسات التعليمية.

هو منصات التعللم القائمة عل  الجيال الثااني للوياب علا  أسااس  .2.0العلم  -
م باألسااااليب واألدوات المتوافقاااة ماااع تقاااديم المحتاااوى العلماااي إلااا  الماااتعل

 احتياجات  الفردية.

اسااتخدام تقنيااات الجياال فااي التعلاايم االلكترونااي عماال علاا  تقاساام األبحاااث  -
 والدراسات بين الباحثين وتشارك نتائج األبحاث.

مان أعضااء الهيئاة التدريساية فاي الجامعاة االفتراضاية محال  ٪ 56بالنسبة  -
 ت في التعليم االلكتروني.تستخدموا هذد التقنياالدارسة 

من أعضاء الهيئة التدريسية محال الدارساة الاذين يقوماوا  ٪59.62النسبة ب  -
تقنيات الجيل الثاني في التعلم اإللكتروني كوسايلة أساساية ومكلماة باستخدام 

 للمادة العلمية.

ماان أعضاااء الهيئااة التدريسااية الااذين يقومااوا باسااتخدام  ٪51بالنساابة كباارى  -
االجتماعياة  الثاني فاي الاتعلم اإللكتروناي ااساتخدموا الشابكات تقنيات الجيل

 .تقنيات الجيل الثاني في التعليم االلكترونيمن 

 وعليه ويمكن أن نقدم المقترحات اآلتية:

 استثمار تقنيات الجيل الثاني الحديثة لخدمة التعليم االلكتروني. -

يناسابهم مان هاذد يجب عل  مان أعضااء الهيئاة التدريساية الاذين اختياار ماا  -
 األدوات مما يوفر توفير قدر أكبر من التفاعلية في التعليم.

يجب عل  الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية اساتثمار تقنياات الجيال الثااني  -
 المختلفة واالستفادة من مدايا كل تقنية كما الن لكل تقنية جمهورها.

لساورية الساتثمار توعية البااحثين وأعضااء الهيئاة التدريساية فاي جامعاات ا -
تقنيااات الجياال الثاااني الحديثااة لخدمااة التعلاايم والبحااث العلمااي فيعااود ساابب 
اسااتخدامهم بسااابب قاادرة هاااذد التقنيااات تحاااديث المحتااوى وتقاااديم الوساااائط 

 المتعددة

إجراء المديد من الدراسات عن الموضو  لماا لا  مان أهمياة خصوصااً فاي  -
 نة بحياتنا االجتماعية.العصر الحالي ولما لها هذد التقنيات من مكا
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 قائمة المراجع:

(. أثار اساتخدام الجيال الثااني للاتعلم 9112 ل محياي عبد هلال بن يحي  حسن .ا
 يااللكتروني عل  مهاارات التعلايم التعااوني لادى طاالب كلياة المعلماين فاي أبهاا

 جامعة أم القرى بمكة المكرمة . يكلية التربية يرسالة دكتوراد يير منشورة

لكال باحاث.. هاذد أهام منصاات التواصال االجتمااعي  (.9102هالاة .ا يلبدةأبو 
 مي متاي عل  92/00/9102األكاديميي تم استرجاعها 

https://midan.aljazeera.net/miscellaneous/education/20
18/12/20 

مي متاااي 92/00/9102(. تعريااف المدونااةيتم اسااترجاعها 9102علااي .ا باادري
 عل  

https://mkaleh.com/٪D8٪AA9٪81_٪D8٪A7٪D9٪84٪ 
D9٪88٪D9٪86٪D8٪A9 

و  Web 2.0 (. أدوات الجيال الثااني للوياب9105محمد عبد الهادي .ا يبدوي
مي متاااااااااي علاااااااا   2/09/9102المصااااااااادر الرقميااااااااة. تاااااااام اسااااااااترجاعها 

https://www.new-educ.com/٪D8٪A3٪D8٪AF٪D9٪2 

(. تقنياااااات وتطبيقاااااات الجيااااال الثااااااني مااااان التعلااااايم 9102ي ليلااااا . االجهناااااي
 .914الدار العربية للعلوم ناشروني ب   يبيروت ي9.1اإللكتروني

ور تقنيااات الجياال الثاااني للااتعلم د (. 9109عصااام إدريااس كمتااور.ا الحسااني 
اإللكتروني في نشر وتعلم اللغة العربية بكليات التربية الساودانية. مجلاة العلمياة 

 .6بكلية التربية بوادي الجديديالعدد 

ماادى فاعليااة تقنيااات الجياال الثاااني  (. 9105عصااام إدريااس كمتااور.ا الحسااني 
للتعلم اإللكتروناي التفااعلي فاي التادريس الجاامعي مان وجهاة ن ار اختصاصاي 

 .2ي  99مج يبتكنولوجيا التعليم والمعلومات. مجلة العلوم اإلنسانيةي جامعة با

(. هااال تعااارف مااااهو الاااويكي جججي تااام اساااترجاعها 9102ي ساااعد.االخضااايري 
 مي متاي عل   2/00/9102

https://abunawaf.com/٪D9٪87٪D9٪84-
٪D8٪AA٪D8٪B9٪D8٪B1٪D9٪81-  

 –انساااتقرام فاااي التعلااايم ( .طااارق مبتكااارة الساااتخدام 9104دوحااا ي نجياااب .ا
 مي متاي عل  92/00/9102انفوجرافيكيتم استرجاعها 

http://www.new-educ.com/instagram-en-education 

https://midan.aljazeera.net/miscellaneous/education/2018/12/20
https://midan.aljazeera.net/miscellaneous/education/2018/12/20
https://mkaleh.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
https://mkaleh.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8-2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82
https://www.abjjad.com/author/2139389952/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/2139389952/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%8A
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A3.%D9%85.%20%D8%AF%20%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85%20%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A3.%D9%85.%20%D8%AF%20%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85%20%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%20%22&uiLanguage=en
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A3.%D9%85.%20%D8%AF%20%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85%20%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A3.%D9%85.%20%D8%AF%20%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85%20%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%20%22&uiLanguage=en
https://abunawaf.com/author/abunawaf/
https://abunawaf.com/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%9F%D8%9F%D8%9F/
https://abunawaf.com/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%9F%D8%9F%D8%9F/
http://www.new-educ.com/instagram-en-education
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" وأهميتهاا فااي العمليااة التعليميااةيتم 9.1(. الويااب 9102عماارو .ا يعباد الع اايم
 مي متاي عل  92/00/9102ها استرجاع

https://alroya.om/post/212557/٪D8٪ ٪D8٪A9 

(. معوقااات تصااميم  وتو يااف المعلمااات 9105نجااود حسااين محمااد .ا يعليااان
العلوم في المملكة العربية السعودية ألدوات الجيل الثاني للويب فاي تعلام مادتهاا 

 .02وتعلمها . مجلة البحث العلمي في التربيةي   

(. استقصاء  راء أعضاء الهيئة األكاديمية بجامعاة 9105فاير منشر.ا يال فيري
الكويت عن مدى جااهديتهم لتو ياف منصاات التعال القائماة علا  الجيال الثااني 

فاي مقارراتهم التدريسايةي مجلاة الدولياة للبحاوث التربوياةي ( Web2. ) للوياب
 025 -019يب ب 2  ي40مج

تاااام ي(wiki)"الااااويكي“شاااااركية (. محااااررات الويااااب الت9106نجااااوى.ايالفهمي
 مي متاي عل  92/00/9102استرجاعها 

http://teachernajwayahya.blogspot.com/2016/0/ 

(. دور المساااتودعات الم سساااية فاااي نشااار المصاااادر 9104إباااراهيم .ا يكرثياااو
 يإطار االتصال العلمي يير الرسمي بين الباحثين.االلكترونية يير الرسمية في 

 جامعة قسطينة  يرسالة دكتوراد

مي 92/00/9102(. مااا هااو اإلنسااتغرامي تاام اسااترجاعها 9102مشااعليطالل .ا
 متاي عل  

https://mawdoo3.com/٪D9٪85٪D8٪A7_٪D9٪D9٪85 

مي 2/00/9102ي تام اساترجاعها RSS(. ماا هاي خدماة 9102وادي التقنية .ا
 #https://itwadi.com/what-is-RSS متاي عل  

Castaneda, Vise, Daniel (2007): The Effects of Wiki-
and Blog technologies on the Students’ 

Performance When Learning the Preterit and Imperfect 
Aspects in Spanish. (Dissertation 

submitted to the College of Human Resources and 
Education at West Virginia University in partial 

fulfillment of the requirements for the degree of Doctor 
of Education in Technology Education 

 

https://alroya.om/post/212557/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8-2-0-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://teachernajwayahya.blogspot.com/2016/0/
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://itwadi.com/what-is-RSS
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 ( االستبانة:(Aملحق

" دراسااة ماادى اسااتخدام تقنيااات الجياال الثاااني فااي الااتعلم اإللكترونااي ماان قباال 
 أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة االفتراضية "

البيانات وسيتم استخدامها أليراض البحث وقد تم تصميم االستبانة بغرض جمع 
العلمي فقط. علماً بأن حرصكم عل  تقاديم المعلوماات الكافياة بدقاة وموضاوعية 

 إل  تقديم أفضل لموضو  الدراسة.–بدون  شك  –سي دي 

هاال تسااتخدم تقنيااات الجياال الثاااني فااي الااتعلم اإللكترونااي كونااا ماان قباال  -
 فتراضية؟ أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة اال

o نعم 
o  ال 

إذا كانت اجابتا " ال " ما ا سبا  التي تدعوا إلا  عادم اساتخدام تقنياات  -
 الجيل الثاني في التعليم االلكتروني في الجامعة االفتراضية؟

 العبارات
 أرفض

أرفض 
 بشدة

أوافق إل  
 حد ما

 أوافق بشدة أوافق

٪ ٪ ٪ ٪ ٪ 

      تقنيةصعوبات 
      القواعد الصارمة للملكية الفكرية عدم

عدم موثوقية يتحول المستهلك من مجرد 
مستهلك للمعلومات إل  مستخدم نشط ومبد  

 للمعارف
     

إذا كانت اجابتا "نعم " ما ا سبا  التاي تادعو ا إلا  اساتخدام تقنياات الجيال 
 الثاني في التعليم االلكتروني في الجامعة االفتراضية؟

 العبارات
 أرفض

أرفض 
 بشدة

أوافق إل  
 حد ما

 أوافق بشدة أوافق

٪ ٪ ٪ ٪ ٪ 

      توفير قدر أكبر من التفاعلية

القدرة عل  تحديث المحتوى 
 وتقديم وسائط متعددة

     

      االهتمام بالتغذية الراجعة
      بيئة التعلم التعاوني

      تيسير تبادل المعارف والمهارات
االستمرار في التعلم مدى يمكن 

 الحياة
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ماهي كيفية استخدام تقنيات الجيال الثااني فاي التعلايم االلكتروناي فاي الجامعاة 
 االفتراضية؟

 العبارات
 أرفض بشدة أرفض

أوافق إل  
 حد ما

 أوافق بشدة أوافق

٪ ٪ ٪ ٪ ٪ 

      كوسيلة أساسية ووحيدة.

      أساسية ومكلمة للمادة العلمية. كوسيلة

      كوسيلة ثانوية ويير أساسية.

التي عملت عل  ت ويعها فاي ما هي الخدمات التي تقدمها تقنيات الجيل الثاني 
 التعليم االلكتروني في الجامعة االفتراضية؟

 العبارات
 أرفض بشدة أرفض

أوافق  إل  
 حد ما

 أوافق بشدة أوافق

٪ ٪ ٪ ٪ ٪ 

      تقاسم األبحاث والدراسات بين الباحثين.

      تشارك نتائج األبحاث.

تشارك المصادر واالستشهادات 
 المرجعية.

     

التي عملت عل  استخدامها في التعليم االلكتروني فاي  ما التقنيات الجيل الثاني
 الجامعة االفتراضية؟

 العبارات
 ال نعم

٪ ٪ 

   الشبكات االجتماعية

   المدونات

   الويكي

   األدوات التعاونية مثل بتقنية البودكاست

   RSSخدمة األخبار العلمية مثل 

   أدوات إدارة المراجع البيبلويرافية

 هل يوجد أي اقتراحات أخرى بهادا الخصوص ؟

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

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

 ع جزيل الشكرم
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The extent of the use of second generation 
technologies in e-learning by faculty members at 

the virtual university  

Summary  :  

  This study deals with the topic of second 
generation technologies and its implications for e-
learning, up to the concept of education 2, as second 
generation technologies provide a fertile and 
appropriate environment for researchers, and it gives 
the opportunity for new channels of communication to 
emerge: blogs and social networks. 

The study also deals with clarifying the effect of the 
second generation technologies on the availability and 
sharing of knowledge among researchers emerging in 
the exchange of research results and studies, and in 
practical terms the study presented a questionnaire 
directed to faculty members at the virtual university to 
know the extent of the use of second generation 
technologies in e-learning. 

Key words: second generation technologies - e-
learning - education concept 2. 
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