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   ملخص
اتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو استخدام المدونات التعليمية  تعرفهدفت الدراسة إلى 

وتكون مجتمع . دراسة الحالةمنهج  ةمستخدم. مقرر مهارات الحياة الجامعية تعلمكترونية في اإلل
هـ، أما 1434-1433في جامعة طيبة للعام الجامعي  السنة التحضيريةالدراسة من جميع طالبات 
في  مسار العلوم الصحية بالسنة التحضيريةطالبة من طالبات  73عينة الدراسة فتمثلت في 

 اتجاهاتمقياس ومدونة تعليمية إلكترونية، وتم إعداد واستخدام . بالمدينة المنورة يبةجامعة ط
وقد توصلت . مقرر مهارات الحياة الجامعية تعلماستخدام المدونات التعليمية اإللكترونية في  نحو

عند ( إلى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي الدراسة
مقرر  تعلملمقياس االتجاه نحو استخدام المدونات التعليمية اإللكترونية في  )0,05مستوى 

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ . مهارات الحياة الجامعية لصالح القياس البعدي
لطالب ألعضاء هيئة التدريس وا إقامة دورات تدريبية :أوصت الباحثة بعدد من التوصيات، منها

  .ت في الجامعات السعودية لتدريبهم على استخدام المدونات التعليمية اإللكترونيةوالطالبا

 نحو استخدام ات، االتجاهاإللكترونية ، المدونات التعليمية2,0الويب :الكلمات المفتاحية
  .، مهارات الحياة الجامعيةاإللكترونية التعليمية المدونات

 
Abstract 

This study aimed at investigating attitude towards e-learning blogs 
among the students at Taibah University in learning "University Life 
Skills". The study employed case study method. The population of the 
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study consisted of all female students in preparatory year at Taibah 
University for the academic year 1433- 1434 H, whereas the study 
sample was 73 female students from the path of Health Sciences 
Preparatory Year at Taibah University in Madinah. An e-learning blog 
was prepared and used to measure attitudes towards the use of e- learning 
blogs to learn "University Life Skills". The most important results of the 
study were there were statistically significant differences at (0.05 ≥ α) 
level between the mean scores of the pre and post applications of attitude 
of the experimental group at these levels in favor of the post application. 
In the light of the results of the study, the most important 
recommendation was: training courses for faculty and students in Saudi 
Universities on the use of E- Learning Blogs. 

Key Words: Web 2.0, E-Learning Blogs, Attitude towards E-
Learning Blogs, University Life Skills. 

 
  مقدمة

يشهد العالم اليوم تطورًا سريعًا في شتى المجاالت، وعلى األخص فيما يتعلق بمجال 
من مطالب العصر، وأخذ التقدم  مطلبًا أساسيًاوقد أصبحت التقنية بأشكالها المتعددة . التقنيات

  .المجاالت، وآان للتربية والتعليم النصيب الوفير من هذا التقدم التقني يدخل في آل

ضرورة من ضروريات نجاح آاإلنترنت بشبكة االستعانة ومن أبرز مظاهر التقدم التقني 
الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات، : ، والتي من أبرزهامزاياحقق عدة ، فهي تأي نظام تعليمي

افية لدى المتعلم، وتوفير اإلثارة والتشويق، وتوفير المرونة في وزيادة الحصيلة المعرفية والثق
 التعليم واستقاللية المتعلم، وبالتالي ساهمت في تغيير مالمح النظام التعليمي بعناصره 

 ساهمت في تغيير دور المعلم من مجرد ناقل للمعلومات إلى معلم قادر على  فقد ؛المختلفة
  المقوم، والمرشد، والمدرب، والمتحدي، والقائد البنَّاءالقيام بدور الميسر، والموضح، و

)Salem & Alghamdi, 2011, p. 5(.  

فلم تعد األساليب التعليمية التقليدية آافية إلآساب المتعلمين المهارات الالزمة للعمل وعليه، 
وني العولمة؛ لذلك اتجهت المجتمعات والحكومات إلى تبني التعلم اإللكتر عصروالمنافسة في 

ه في المؤسسات التعليمية المختلفة؛ إيمانًا منها بأنه بوابة الدخول إلى عالم المعرفة الذي اتوتطبيق
  .)Aboukhatwa, 2011, p. 4( يتميز بمصادره المعرفية المتعددة والمتنوعة والمتكاملة

ني م اإللكتروني استحداث الجيل الثاالتي حصلت في مجال تقنيات التعل أهم التطورات ومن
 2.0الويب تطبيقات  والذي يهتم بتوظيف E-Learning 2.0من أنظمة التعلم اإللكتروني 

 وقد أآدت العديد من الدراسات. وغيرها في العملية التعليمية Blogsتماعية مثل المدونات االج
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 ;Algamdi, 2011; Almadhouni, 2011; Zawilinski, 2009(الغامدي : من آلآدراسة 
Tardy, 2010 (  والتي طبقت في مجاالت تعليمية مختلفة، فاعلية مثل هذه البيئات التعليمية

  . االجتماعية التفاعلية على نتاج التعلم المهاري والمعرفي على حد سواء

شكال من أشكال تكنولوجيا االتصال  "أو المدونة اختصارا"لكترونية وتعد المدونة اإل
نقطة اتصال بين المعلم والمتعلم  بإيجادتعليم تسمح  داةأالتفاعلي المباشر والتي تمتاز باعتبارها 

)Wu, 2006 .( ويعتقد)Frye, Trathen, & Koppenhaver, 2010 ( أن المدونات وسيلة
 بعضال تكلف سوى  نهاإ؛ حيث تهاوإدار، ، ومشارآتهاالمعلومات اتصال مثالية للمتعلمين لنشر

ويطلق على المدونات التي تستخدم في التعليم  .النترنتبافضال عن االتصال  إلنشائهامن الوقت 
  ."E-Learning Blogs" اإللكترونية بالمدونات التعليمية

د لت وق ي    توص دال وويل ة مارتن ى  )Martindale & Wiley )2004دراس وق إل تف
دريس باستخدام المناقشات الصفية      ى الت وب     وأآدت . استخدام المدونات عل امز ويعق دراسة ويلي

Williams & Jacobs )2004 (         اهيم وتوسيع ة في مناقشة المف ة فعال ر طريق ة تعتب أن المدون
ا من خالل المحاضرة       مجال المناقشات والحصول على معلومات حديثة ال يمكن الحصول عليه
ارآين          ين المش ة ب ار القيم ادل األفك توى تب ن مس ع م ة رف ي المدون ارآة ف ادة، وأن المش . المعت

ارت ل   وأش ة آويب د      ) Quible )2005دراس ي تزاي يم ف ال التعل ي مج دونات ف تخدام الم أن اس
   .عتبارها أداة تساعد على التعاون والتواصل بين فرق العملامستمر؛ ب

افت  د أض دمج   وق ز ل لوب ممي ي أس تعلم، فه ة ال دة لعملي ادًا جدي دونات أبع  الم
تط       هل يس كل س ي ش فية، وه ة الص ل الغرف اج داخ ا بالمنه الب التالتكنولوجي ه  يع الط ل مع  عام

اطة  ل بس لة          بك ة مواص م إمكاني يح له داع، وتت ر واإلب ة للتعبي احة الالزم يهم المس ث تعط  ، حي
م       ات تعّلمه ن نتاج ن م ا يحس ان مم ت وأي زم ي أي وق فية ف ة الص دران الغرف ارج ج تعّلم خ  ال

)Kajder & Bull, 2004, p.32-35(.  

لة في بيئة التعلم متطلًبا مهًما م اإللكتروني بمنظومته المتكاملأصبح استخدام التع ولهذا
, وأمًرا ضرورًيا أملته الحاجة إلى التطوير النوعي المطلوب للمحتوى العلمي للمناهج

بمعطيات  وإثرائها ووسائل التدريس الالزمة في تفعيل البيئة التعليمية ،والمقررات الدراسية
 إستراتيجيةلة أدى إلى تبني إن أهمية مكونات تعليمية وتربوية فاع. وأساليب وتقنيات ضرورية

تعليمية تؤدي بشكل عملي إلى مخرجات تعليمية ذات مستوى علمي يؤهل الطلبة الخريجين من 
خاللها للدخول إلى معترك الحياة العلمية وإلى التطوير العلمي المستقبلي بكل جدارة واقتدار 

)Almosawi, 2008, p. 2(.  

مهارات  مقرر في إلكترونية ميم مدونة تعليميةإلى تص الباحثةوعليه، فقد توجه اهتمام 
  .هااتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو وتعّرفالحياة الجامعية، 

  مشكلة الدراسة

  :اآلتيسؤال ال عنيتضح أن الدراسة الحالية تسعى إلى اإلجابة مما سبق عرضه 
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مقرر  تعلمفي  اتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو استخدام المدونات التعليمية اإللكترونيةما 
  مهارات الحياة الجامعية؟

  فروض الدراسة
  :اآلتيالفرض تحاول الدراسة الحالية التحقق من صحة 

بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي ) 0,05عند مستوى ( إحصائياال يوجد فرق دال 
ستخدام والبعدي لمقياس اتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو تعّلم مقرر مهارات الحياة الجامعية با

  .المدونات التعليمية اإللكترونية

  أهداف الدراسة
ى    ة إل ذه الدراس دف ه ّرفته ة   اتاتجاه تع ات جامع ةطالب و  طيب تخدام نح دونات اس الم

 . مقرر مهارات الحياة الجامعية تعلمفي  التعليمية اإللكترونية

  أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية هذه الدراسة في عدة جوانب

 الجوانب النظرية
، مما يساعد Personal Learning Environmentsلتوجه الحديث نحو بيئات التعلم الشخصية ا .1

 . الطالبة على إيجاد بيئة تعليمية تتسم بالحيوية والنشاط

ث     .2 ية، بحي المقررات الدراس ة ب ج التقني ى دم ة عل ة القائم ة التعليمي دًا للعملي ًا جدي وفر نمط ت
 .ن نتائج عملية التعلمتتوفر في أي وقت وأي زمان، مما يحسن م

ة        .3 ة العربي الي بالمملك يم الع ي وزارة التعل ؤولين ف ام المس ع اهتم الي م ث الح زامن البح يت
اة        يم الفت د مناسب لتعل د جدي السعودية بالتعلم اإللكتروني آتحدٍّ جديد للتعليم الجامعي، وآراف

 .السعودية على وجه الخصوص

ة  ندرة الدراسات العربية التي تناولت توظيف .4 ة  المدونات التعليمي م في   اإللكتروني رر   تعل مق
ة   اة الجامعي م     - مهارات الحي ة في حدود عل ذا البحث جانب         - الباحث ى ه د يضفي عل ا ق مم

 .المبادرة

 الجوانب التطبيقية
ين   .1 ي تحس هم ف د تس ة ق ة إلكتروني ة تعليمي اء مدون و   إنش ة نح ة طيب ات جامع ات طالب اتجاه

 .مقرر مهارات الحياة الجامعية تعلمإللكترونية في استخدام المدونات التعليمية ا

اهج وطرق          .2 ة تطوير المن قد تسهم نتائج هذه الدراسة في وضع بعض المقترحات في عملي
  .التدريس وتقنيات التعليم بمرحلة التعليم العالي
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اتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو استخدام المدونات التعليمية اإللكترونية  تعرفتساعد في  .3
 .مقرر مهارات الحياة الجامعية تعلمفي 

قد تعطي الفرصة إلعادة النظر في البيئة التعليمية المعاصرة للجامعة التقليدية ومعرفة مدى  .4
تعلم الشخصية      ات ال مى ببيئ ا يس ة م ة تحت مظل ة حديث ة تعليمي تحداث بيئ ى اس ة إل الحاج

PLEs . 

  حدود الدراسة
  :الحدود اآلتيةتتوقف إجراءات الدراسة ونتائجها في إطار 

من العام الدراسي  األولالدراسة في الفصل الدراسي طبقت : الحدود الزمنية
  .هـ1433/1434

  .بالمدينة المنورة طيبةالدراسة في جامعة  تطبق :الحدود المكانية

مسار العلوم الصحية الدراسة على عينة عشوائية من طالبات  اقتصرت: الحدود البشرية
  .بجامعة طيبةفي السنة التحضيرية 

مقرر  تعلمل إلكترونية تعليمية الدراسة على تصميم مدونة اقتصرت: الحدود الموضوعية
المسئولية االجتماعية في حياة الطالب : تيةاآل الوحدات على تتضمنمهارات الحياة الجامعية و

 ومهارات التعلمإدارة الوقت وترتيب األولويات، والجامعي، والتخطيط وتحديد األهداف، 
، ومهارات واإلنصاتمهارات االستماع واالستذآار، ومهارات التفكير وحل المشكالت، و

ومهارات البحث القراءة الفعالة، ومهارات الكتابة الجيدة، ومهارات التعامل مع االختبارات، 
 .ومهارات االتصال والعرض الفعالواالستقصاء، 

  مصطلحات الدراسة
يعبر عن  Attitudeبأن االتجاه  Attitude: (Arab Encyclopedia, 2012)االتجاه 

وهو حالة  .الشخصيةحالة نفسية، وله مكوناته ووظائفه وخصائصه، ويعد من أهم جوانب 
 الفردتعمل على توجيه استجابات  الشخصيةق الخبرات استعداد عقلي أو عصبي ُنظِّمت عن طري

لكل تلك األشياء والمواقف التي تتعلق بهذا االستعداد، ومن الناحية النفسية، ينطوي على 
اعتقادات آما ينطوي على مشاعر، واالتجاه تهيؤ أو نزوع متعلَّم، وثابت نسبيًا، لدى الشخص 
الستجابة تفضيل أو عدم تفضيل، موضوعها األفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو األفكار 

  . مجال يستثير تلك االستجابة وذلك في

مجموع استجابات  : قصد به في هذه الدراسة بأنهيو :Attitudeالتعريف اإلجرائي لالتجاه 
هـ لقبول أو رفض 1434-1433بجامعة طيبة للعام الجامعي  السنة التحضيريةالعينة من طالبات 

م رر  تعل ةمق اة الجامعي ارات الحي و  مه اه نح اس االتج ى مقي تخدام عل ة اس دونات التعليمي الم
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ي  ة ف ماإللكتروني ة تعل اة الجامعي ارات الحي رر مه ن مق د م داده والتأآ ة بإع ذي قامت الباحث ، وال
  .صدقه وثباته، وطبق عليهن

 المدونة )Fraj, 2006( يعرف :E-learning blogs اإللكترونية المدونات التعليمية
وبصورة  ،صرة ومرتبة زمنيـًامخت posts تشتمل على تدوينات ةعلى أنها صفحة عنكبوتي

تطبيق من تطبيقات اإلنترنت يعمل من خالل نظام إلدارة المحتوى، وهو  المدونةتفصيلية، فإن 
مؤرخة ومرتبة  "مدخالت"تظهر عليها تدوينات  ةفي أبسط صوره عبارة عن صفحة عنكبوتي
المدخالت القديمة، ويكون لكل مدخل منها عنوان  ترتيبا زمنيا تصاعديا، تصاحبها آلية ألرشفة

بحيث يمكن للمستفيد الرجوع إلى  ،على الشبكة تدوينهدائم ال يتغير منذ لحظة   URL إلكتروني
  .معينة في وقٍت الحق عندما ال تعد متاحة في الصفحة األولى للمدونة ةتدوين

ويقصد به في هذه الدراسة : E-learning blogsالتعريف اإلجرائي للمدونات التعليمية 
والتي  ،مهارات الحياة الجامعيةصفحة تعليمية على شبكة االنترنت والخاصة بمقرر : بأنها

تتكون من عدد من المدخالت والروابط ذات الصلة بالمقرر الدراسي؛ وتسمح المدونة للطالبات 
آما يمكن  ،لكترونيإ التكليفات والتعيينات الكتابية بشكل لتدوينباستخدامها بصورة تفاعلية 

للطالبات االطالع على مشارآات الزميالت واالستجابة لها من خالل التدوين؛ إضافة إلى إمكانية 
التواصل بين أستاذة المقرر والطالبات من خالل هذه المدونة وذلك عن طريق التغذية الراجعة 

  .التي تزود بها أستاذة المقرر الطالبات في شكل تعليقات

  ظرياإلطار الن
أحد أشهر أمثلة الشبكات والمواقع االجتماعية المتمرآزة على  Blogsتعد المدونات 

يرجع السبب في شهرتها وسرعة انتشارها، تميزها بالتفاعلية، و. 2.0المستخدمين في الويب 
والوصول المباشر من قبل المستفيدين إليها، وتشكيل التجمعات اإللكترونية بين محرريها 

ومما ، نها، وذلك بصورة أآثر فعالية من غيرها من وسائل االتصال األخرىوالمستفيدين م
 Permanent Link لـ يجعل المدونات مختلفة عن المواقع األخرى في الويب هو استخدامها

الفائدة من هذه الوصالت هي أن المستخدمين يستطيعون وتعتبر ، "وصلة انترنت دائمة"وتعني 
 التدوينةحتى ولو تم تحديث محتوى . في المدونة في أي وقت ناتالتدوياستخدامها للرجوع إلى 

  .)Alhayek, 2007, p. 24( أو أضيف إليه تعليقات الزوار، فإن وصلته الدائمة ال تتغير

  E-Blogsنشأة المدونات اإللكترونية 

ات الميالدية من يآان أول ظهور لهذا النوع من التطبيقات اإللكترونية في منتصف التسعين
مذآرات شخصية وخواطر ألشخاص يدونون مذآراتهم  فقد بدأت بصورةقرن الماضي، ال

واألحداث في حياتهم على صفحاتهم الخاصة على الشبكة، بعد ذلك تطور استخدام المدونات 
اإللكترونية لتشتمل عدة أغراض ومواضيع عامة ومتخصصة وازداد عدد روادها لتسجل 

وتتعدد أهداف المدونات . ن قبل مستخدمي اإلنترنتحضورًا ملخصًا واهتمامًا آبيرًا م
وانتشر استخدام المدونات  ،اإللكترونية لتشمل السياسية واالقتصادية واألدبية والتقنية وغيرها
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اإللكترونية من جميع فئات مستخدمي اإلنترنت لتشمل السياسيين واالقتصاديين واألآاديميين 
حون لالنتخابات النيابية للوصول إلى شكا والمروغيرهم وقد أستخدمها السياسيون في أمري

ستخدمها أعضاء الكونجرس األمريكي للتواصل مع ارائهم وخططهم وآمناصبهم وشرح 
  .)Alobody, 2007(م استفساراتهم وتساؤالته عنالجمهور واإلجابة 

السياسية واالقتصادية ثم ما لبثت هذه المدونات أن انتشرت في جميع شؤون الحياة 
  .لتثقيفية وغيرهافيهية واوالتر

  E-Blogsأنواع المدونات اإللكترونية 
لمدونات اإللكترونية، والتي يمكن االستفادة منها في العملية التعليمية، لهناك عديد أنواع 

  :)  Ibrahim & Aladel, 2009, p.16-17(؛ )CITC, 2011(ولعل من أبرزها 

تعتبر المدونات : Link blogsالتشعبية المدونات اإللكترونية التي تحتوي على الروابط  .1
أول أنواع المدونات  web link logs اإللكترونية التي تحتوي على الوصالت التشعبية

 اإللكترونية على شبكة اإلنترنت، ومن هنا جاء اسم المدونة تدوينهااإللكترونية التي تم 
weblog .مواقع اإلنترنت التي ويحتوي هذا النوع من المدونات على العديد من الروابط ل

يرى صاحب المدونة أنها تستحق الزيارة إضافة إلى وصف مختصر للموقع المشار إليه 
 .بالرابط

تتناول : Online diary blogsالمدونات اإللكترونية التي تحتوي على المذآرات اليومية  .2
روابط  وال تحتوي هذه المدونات بالضرورة على ،لمالكها هذه المدونات الحياة اليومية

 .لمواقع إلكترونية أخرى

يمكن أن يحتوي هذا : Article blogsالمدونات اإللكترونية التي تحتوي على المقاالت  .3
وهي عادة ما . النوع من المدونات على عرض وتعليقات على األخبار واألحداث والتقارير

تحتوي على  أقل عن الحياة اليومية لكاتبها من المدونات اإللكترونية التي ًاتكشف قدر
 .المذآرات

يحتوي هذا النوع من : Photo blogsالمدونات اإللكترونية التي تحتوي على الصور  .4
  .وغيرها" صورة اليوم"المدونات على الصور، مثل 

يمكن اعتبار : Podcast blogsالمدونات اإللكترونية التي تحتوي على مقاطع بث إذاعي  .5
رامج إذاعية قصيرة مسجلة بواسطة صاحب على أنها ب Podcasts مقاطع البث اإلذاعي

 علما بأن المصطلح . المدونة، وبإمكان المستمع تحميلها عندما يريد االستماع إليها
Podcast مأخوذ من أجهزة iPodوهي عبارة عن مشغالت الملفات الصوتية بصيغة 

mp3   التي بإمكانها تشغيل ملفاتpodcast. 
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مقاطع : Videocast blogsلى مقاطع بث مرئي المدونات اإللكترونية التي تحتوي ع .6
وهي مماثلة . هي أحدث اتجاه في أوساط المدونات اإللكترونية  Videocastالبث المرئي

  .غير أنها تعد بواسطة الفيديو  Podcast مقاطع البث اإلذاعيل

تعتبر معظم المدونات اإللكترونية مزيجا من أنواع : المدونات اإللكترونية المنوعة .7
 .دونات المذآورة أعالهالم

يتم آتابة هذا النوع من المدونات بواسطة مجموعة من : المدونات اإللكترونية الجماعية .8
 .األشخاص

  E-learning Blogsأبرز استخدامات المدونات التعليمية اإللكترونية 
ا        د من المجاالت من أبرزه  ,Alkhalifa(تستخدم المدونات في العملية التعليمية في العدي

2006, p. 5-6( ؛)Hegazy, 2011, p. 199(:  

 .نشر المتعلمين من خاللها أبحاثهم وواجباتهم إلكترونيا بدال من الطريقة التقليدية .1

 .المتعلمين، وخلق جو من الحوار البناء بمتابعة مدونات زمالئهم والتعليق عليهاون تعا .2

 .مل لتمارين المقررحل تمارين وأنشطة المقررات ونشرها في المدونة، لتصبح مرجع شا .3

ا   .4 ة يخزن فيه ة إلكتروني ا حقيب د  اعتباره ا عن ا الحق وع إليه ه للرج ه وإنجازات تعلم أعمال الم
 .الحاجة

اء      .5 ف أنح ي مختل زمالء ف ين وال ين المعلم ات ب ائح والتوجيه ات والنص ادل المعلوم أداة لتب
 .العالم

ه،     .6 ل محل ه أو لتح ا لوج تعلم وجه م ال تخدامها ال يح دع ة أن اس ة  وخاص اج االحترافي ت
 .الحاسوبية

  .منتدى فعال يتم فيه عرض ومناقشة األنشطة التي يتم تنفيذها داخل أو خارج قاعة الدراسة .7

  E-learning Blogsالمدونات التعليمية اإللكترونية  عناصر
ف  ا      تختل رى، إال أنه دة ألخ ن واح ة م ات المدون ر،     مكون ن العناص دد م ود ع ق بوج   تتف

وان    ا عن د به ث يوج ي حي يعBlog Titleرئيس رات  ، ومواض ة  Postsأو نش   مؤرخ
ات        وع، وتعليق ر المواض ن نش ين زم فة تب ة  Commentsومؤرش ط ثابت   ، ورواب

يع  يفPermalink للمواض ة  Archives ، وأرش ي المدون ث ف رك بح يع، ومح  للمواض
)Alkhalifa, & Alfahad, 2006, p. 2(.  
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  E-learning Blogsة خطوات تصميم المدونات التعليمية اإللكتروني
إللكترونية على المصمم أن يتبع الخطوات التالية مع اختالف  اعند تصميم المدونة التعليمية 

ة     دونات اإللكتروني ع استضافة الم  ,Almelegy, almaragy, Alkuly & Alhakim( مواق
2010, p. 580:(:  

 .اسم وآلمة مرورإنشاء حساب جديد، فيصبح للمستخدم  .1

 .مدونة اإللكترونيةتسجيل عنوان لل .2

 .قبول شروط الموقع المستضيف .3

 .اختيار قالب التصميم المناسب .4

  الدراسات السابقة
ر   و وواقن ة دي ى  ) Du & Wagner )2005دراس دفت إل ي ه رفالت تخدام  تع أثير اس ت

ة الدراسة في     .المدونات على مستوى التعليم الشخصي ة      31وتمثلت عين ا من طالب جامع طالب
ونج   City Universityسيتي  ونج آ نهج     . به ى الم د اعتمدت الدراسة عل ي  وق وتمثلت  . التجريب

ا   وقد آشفت الدراسة عن مجموعة من   . المدونة، واالختباراألدوات في  ائج، منه اط  النت أن االرتب
ويري       دور التط د ال ا يؤآ ت مم رور الوق ع م وير أداء الطالب زاد م ة وتط تخدام المدون ين اس ب

  .بالبحث في أفضل الطرق الستخدام المدونات وقد أوصت الدراسة. بللمدونة على أداء الطال

ى    ) Tu et al )2007 وآخرون و يدراسة توفي الصين أجريت  ر   والتي هدفت إل تعرف أث
ة  القدرة الكتابيةالمدونة اإللكترونية على  اتهم نحو      للغة االنجليزية آلغة ثاني دى الطالب واتجاه ل

ة  تخدام الكتاب ك باس ة وذل تالكتاب بكة اإلنترن تخدام ش ى اس ة عل ة القائم تخدمت الموجه ، واس
الصف الثامن من  وطالبة طالبا 43وتمثلت عينة الدراسة في . المدونات اإللكترونية آقالب للكتابة

تبيان وتمثلت األدوات في  . وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي. بالمرحلة اإلعدادية ، االس
ة و ات الكتاب ل تعليم ن  وق. دلي ة م ن مجموع ة ع فت الدراس ا د آش ائج، منه دونات النت ة الم فاعلي

الب      ؤالء الط دى ه ة ل و الكتاب اه نح ة واالتج درة الكتابي ة الق ي تنمي ة ف د أوصت  . اإللكتروني وق
  .بإجراء المزيد من البحث فيما يخص تشجيع الكتابة الدراسة

يو ى التحصيل الدراسي ف دونات عل ويكي والم تخدام ال ر اس رر  لتعرف أث دمق ة  قواع اللغ
وتمثلت عينة الدراسة   .)Vise )2007دراسة فيز  األسبانية واالتجاه نحو تعلم هذه اللغة، أجريت

ي ا  41 ف ة غرب فرجيني ي جامع ة ف ًا وطالب ة طالب دة األمريكي ات المتح د ،بالوالي يمه وق م تقس  ات
د    طالبًا درسوا بأسلوب ا  ) 18(المجموعة األولى  ؛عشوائيًا إلى مجموعتين اوني المعتم يم التع لتعل

ة    ة الثاني ويكي، والمجموع ى ال ى    ) 23(عل د عل اوني المعتم يم التع تخدام التعل وا باس ًا درس طالب
دونات نهج   . الم ى الم ة عل دت الدراس د اعتم ي وق بة التجريب ي . ش ت األدوات ف ح  وتمثل مس

شفت الدراسة عن    وقد آ. ديموغرافي، واختبار تحصيلي قبلي وبعدي، ومقياس اتجاه، وأداة تقييم
رات في    النتائج، منها مجموعة من  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في التحصيل بعد ضبط المتغي



 "......اتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو اإللكترونية في "ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1774

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )8( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ين       بانية ب ة األس م اللغ االختبار القبلي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو تعل
بإجراء الدراسة   راسةوقد أوصت الد. الطالب الذين استخدموا المدونات والذين استخدموا الويكي

  .على حجم عينة أآبر

دونات السمعية     ) Hsu et al )2008 وآخروندراسة تشو  ة استخدام الم والتي بحثت فاعلي
ة  اه          ، في تحقيق األهداف التعليمي تماع؛ فضال عن اتج ارات التحدث واالس ويم مه دا في تق وتحدي

 .ين أدائهم الشفوي باللغة االنجليزيةعينة الدراسة حول إسهام المدونات التعليمية السمعية في تحس
دم      22وتمثلت عينة الدراسة في  ة المتق ة االنجليزي طالب أجنبي والمقيدين في مقرر التحدث باللغ

ة في    New York Institute of Technology في معهد نيويورك التكنولوجي للغة االنجليزي
د ويستبري   ات المتحدة األمريك    Old Westbury أول ة في الوالي ى     . ي د اعتمدت الدراسة عل وق

نهج  ي الم ي الكيف تلط الكم ي  . المخ ت األدوات ف دخالت   وتمثل ة، وم ة، والمالحظ تبانة مفتوح اس
ات الدراسة        ،المدونات دونات السمعية آمصادر لجمع بيان د آشفت   . ومقياس االتجاه نحو الم وق

لمتمثلة في المدونات السمعية فاعلية التكنولوجيا الحديثة واالنتائج، منها الدراسة عن مجموعة من 
ة          أدوات تعليمي دونات السمعية آ ة الم على أداء المعلم والمتعلم على حد سواء؛ حيث أثبتت فاعلي

تابة المعتمد يجابية نحو الك، واتجاهاتهم اإلعلى األداء الشفوي لمتعلمي اللغة االنجليزية آلغة ثانية
ة   باستخدام أنواع وقد أوصت الدراسة. على االنترنت أخرى من المدونات لتنمية المهارات اللغوي

  .األخرى في فصول تعلم اللغة االنجليزية

ى   ) Duda & Garrett )2008دودا وجاريت   بها اقامفي دراسة و ى  تعرف هدفت  إل  عل
م    ه في الحياة التطبيقيةر االشتراك في مدونة حول علم الفيزياء وأهميتثأ ، واتجاه الطالب نحو عل

وعتين      30 وتمثلت عينة الدراسة في  . آهم ألهمية هذا العلمياء وإدراالفيز ى مجم ًا، قسموا إل طالب
ون       ة آريجت اء في جامع ادة الفيزي مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة، ويدرس هؤالء الطالب م

Creighton  ة دة األمريكي ات المتح ا بالوالي ى  .بكاليفورني ة عل دت الدراس د اعتم نهج وق  الم
وقد آشفت الدراسة عن مجموعة من . مقياس االتجاه نحو الفيزياء دوات فيوتمثلت األ. التجريبي

اتهم أن الطالب الذين لم يستخدموا المدونة حدث لديهم انحدار في   النتائج، منها  رر   نحو  اتجاه مق
ين    ي ح اء، ف ة    أن الفيزي تخدموا المدون ذين اس الب ال رر     الط و مق ة نح اتهم ايجابي ت اتجاه آان

رر   أآدوا أنالفيزياء، و المدونة حسنت من خبراتهم في مادة الفيزياء بشكل عام، وأنها جعلت المق
انوا ال يشترآون في المناقشات      متعة وإثارة لالهتمام أآثر ذين آ ، آما اتضح للمعلم أن الطالب ال

ي     اعًال ف ر تف ًا وأآث ر اهتمام ه أصبحوا أآث اعلون مع ل الفصل وال يتف ررداخ اء مق د . الفيزي وق
  .بالمساعدة في وضع األساس لمزيد من البحث في هذا الموضوع أوصت الدراسة

تعرف اتجاهات المعلمين فقد قام بدراسة هدفت إلى ) Robertson )2008أما روبيرتسون 
ي   باالستعانة ب أثناء الخدمة في برنامج تدريب المعلمين تعلم االلكترون ا    – 2٫0تقنيات ال ومن بينه

من خالل   على حل المشكالت، والعمل في مجموعات صغيرة      لتدعيم التعلم المعتمد - المدونات
ي      ، التعلم المدمج تعلم االلكترون ات ال ا    2٫0بحيث تستخدم تقني ا    ومن بينه ة والتفاعل وجه المدون

ي     14وتمثلت عينة الدراسة في  .لوجه ة أر أم أي ت ورن    RMITمعلما ومعلمة في جامع في ملب
تبان مسحي  وتمثلت األدوات في   . التجريبينهج وقد اعتمدت الدراسة على الم. باستراليا د  . اس وق
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ا   آشفت الدراسة عن مجموعة من      ائج، منه دونات سهلة االستخدام،      النت ين وجدوا الم أن المعلم
نهم استخدامها في الوقت      ووأن لها دورًا مهمًا في دعم التعلم التعاوني،  تتسم بالمرونة، حيث أمك

ا أن استخدام    والمكان المناسبين لهم، وأنهم يستطي عون مراجعة الموضوعات القديمة بسهولة، آم
ع       فرصة  لهم المدونات لتسهيل التعلم في بيئة العمل قدم ة ورف يلة التقني ذه الوس ات ه لتعرف إمكان

رًا لخصائصها    م؛ نظ هم لطالبه ي تدريس ذاتي وف تعلم ال ي ال تخدامها ف ة اس م لقيم توى إدراآه مس
ين،   وقد أوصت الدراسة. خدامهااإليجابية التي تشجع على تبني است بالترآيز على ممارسة المعلم

  .واالستفادة منها مع طالبهم

ا   اني       )Almuhia, 2008(وفي دراسة محلية أجراها آل محي ل الث ر استخدام الجي اس أث لقي
ي   اوني     2٫0للتعلم اإللكترون يم التع ارات التعل ى مه ة الدراسة في     . عل اً  51وتمثلت عين  من  طالب

ة  ا       طالب آلي د في أبه ك خال ة المل ين بجامع ة السعودية     المعلم ة العربي يعهم من   في المملك ، وجم
يم         لوب التعل ها بأس م تدريس ة ت ى تجريبي وعتين؛ األول ى مجم يمهم إل م تقس ذآور، وت الب ال الط
دونات، والمجموعة          ي والتي من ضمنها الم تعلم االلكترون التعاوني باستخدام الجيل الثاني من ال

دي بنظام   الثانية ضاب طة تم تدريسها بأسلوب التعليم التعاوني المعتمد على التعلم االلكتروني التقلي
نهج     . LMSإدارة التعلم  ى الم ي  شبه وقد اعتمدت الدراسة عل وتمثلت األدوات في أداة   . التجريب

و وأندرسون         ا ول ززة بشبكات الحاسب لجونواردين ة المع قياس مهارات التعليم التعاوني في البيئ
Gunawardena, Low & Anderson .         د ائج، فق د آشفت الدراسة عن مجموعة من النت وق

روق    اك ف أشارت إلى أن انخفاض مستوى التعليم التعاوني إجماال لدى المجموعتين، ولم توجد هن
د مؤسسات     . ذات داللة إحصائية في التعليم التعاوني بين المجموعتين وقد أوصت الدراسة بتزوي

الي ب   يم الع ي         التعل دريس ف ة الت اء هيئ دريب أعض ي، وت تعلم اإللكترون اني لل ل الث أدوات الجي
  .مستجدات التعليم اإللكتروني

د سعت    د    وق ين ومحم ة     )Ameen & Mohammed, 2009(دراسة أم ى تعرف تنمي إل
مهارات التفاعل االجتماعي واالتجاه نحوها لدى طالب الدراسات العليا ذوي المستويات المختلفة 

ة       220وتمثلت عينة الدراسة في . لنفسيةللطاقة ا ا في آلي طالبا وطالبة من طالب الدراسات العلي
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وشبه   . التربية بجامعة المنيا بجمهورية مصر العربية

ي اس    . التجريب اعي، ومقي ل االجتم اس التفاع ية، ومقي ة النفس اس الطاق ي مقي ت األدوات ف وتمثل
اه دونات اإل االتج و الم ةنح ن  . لكتروني ة م ة عن مجموع د آشفت الدراس ا وق ائج، منه ادة النت زي

دونات اإل اه نحو الم ةاالتج ة. لكتروني د أوصت الدراس اج  وق ن بإنت ى يمك ة حت دونات إلكتروني م
اليب     التعليمية تعلمماحتياجات ال لتلبيةالوصول  اره ألس ه آاختي ويحقق أهدافه ويهتم بتنمية مهارات

ه       تعل ا ال يعرف ه في اآتشاف م ا يعرف و من خالل    مه، وممارسته لمهارات التفكير لتوظيف م لينم
  .تعلمه الذاتي

ا يمكن أن تضيفه      وفي ظل االهتمام ب يم الجامعي، وم تعرف أثر استخدام المدونات في التعل
الب  رات الط ور خب ن أن تط ف يمك ل، وآي ل الفص ة داخ ة التعليمي ى البيئ ام ، إل يل تق شيرش

)Churchill, 2009( ة    24في تمثلت عينتها  بدراسة طالبًا من طالب الدراسات العليا في مرحل
ونج    ونج آ ة ه ة بجامع ة التربي تير بكلي ي   . الماجس نهج التجريب ى الم ة عل دت الدراس د اعتم . وق



 "......اتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو اإللكترونية في "ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1776

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )8( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أمالت        وتمثلت األدوات في تبيان، والت ابالت، واالس ة، والمق ل أنشطة المدون . المالحظات، وتحلي
أن استخدام المدونة ساعد على تنمية التحصيل النتائج، منها ت الدراسة عن مجموعة من وقد آشف

ة هو مشاهدة            اء استخدام المدون ه الطالب أثن تمتع ب الدراسي لدى الطالب، وأن أفضل شيء اس
اتفق الطالب على أن المدونة ساهمت  ومشارآات اآلخرين وتلقي تعليقات الغير على ما يكتبونه، 

دى    في تيسير  د أب تعلمهم، وساهمت  في تعلمهم ألشياء جديدة بعد مشاهدتهم ألعمال اآلخرين، وق
بتوسيع نظام   وقد أوصت الدراسة. معظم الطالب رغبتهم واستعدادهم لعمل مدونات في المستقبل

  .المدونات من خالل االستفادة منها آمستودعات رقمية

ا    دراسةوفي  دهوني  محلية أخرى قامت به ى     Almadhouni, 2011( الم والتي هدفت إل
دى      ا ل اه نحوه ي واالتج ة التحصيل الدراس ي تنمي ة ف دونات التعليمي تخدام الم ة اس ة فاعلي دراس

ة السعودية   طالبات جامعة القصيم م  . بالمملكة العربي ل       اوت ى تحلي ائم عل نهج الوصفي الق اع الم تب
نهج شبه ال        ذلك الم ة، وآ ادة صياغته بصورة إلكتروني ى تصميم     المحتوى وإع ائم عل ي الق تجريب

المدونة لمجموعتين تجريبية وضابطة، درست المجموعة التجريبية المقرر باستخدام  بعدي -قبلي
ة، وتكونت      التعليمية اإللكترونية ة التقليدي ه بالطريق رر ذات ، بينما درست المجموعة الضابطة المق

ن   ث م ة البح ات الم    72عين ن طالب وائيًا م ارهن عش م اختي ة ت ة   طالب م اللغ ادس بقس توى الس س
ة  وعتين التجريبي ى المجم وائيًا عل يمهن عش م تقس دة وت وم واآلداب ببري ة العل ة بكلي اإلنجليزي

ة بإعداد األدوات        ق أهداف البحث، قامت الباحث ة والضابطة، ولتحقي ار تحصيلي في    : اآلتي اختب
اه نحو    2مقرر الوسائل وتقنيات التعليم  اس االتج ة التعلي ، مقي ة  المدون ة اإللكتروني واستخدامها   مي

اس        في التعلم ق مقي ا طب ديًا، آم ًا وبع وعتين قبلي تم تطبيق االختبار التحصيلي على طالبات المجم
رق   . االتجاه على طالبات المجموعة التجريبية فقط قبليًا وبعديًا  ذيوأسفرت الدراسة عن وجود ف

ين متوسطي درجات الكسب      0٫05داللة إحصائية عند مستوى   ة    ب ات المجموعة التجريبي لطالب
الالتي درسن   وطالبات المجموعة الضابطة   المدونة التعليمية اإللكترونيةدرسن باستخدام الالتي 

رق          بالطريقة التقليدية ذلك وجود ف ة، آ ي لصالح المجموعة التجريبي في االختبار التحصيلي الكل
توى     يذ د مس ائية عن ة إحص اس    0٫05دالل ات مقي طي  درج ين متوس و   ب اه نح ة االتج المدون

دى    التعليمية اإللكترونية اه ل واستخدامها في التعلم في القياس القبلي والقياس البعدي لمقياس االتج
ام باستخدام      . طالبات المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي  ادة االهتم وأوصت الدراسة بزي

ة، ومقررات   ك للحد من المشكالت      المدونات التعليمية في التعليم بمراحله المختلف ه المتنوعة، وذل
  .تي قد تعترض العملية التعليميةالتعليمية ال

ة    التي هدفت إلى  ،)Almasry, 2011(دراسة المصري وفي  ة استخدام مدون تعرف فاعلي
اه           وتر واالتج ادة الكمبي اهيم المجردة بم ة للمف ة اإلعدادي تعليمية في زيادة تحصيل طالب المرحل

ادة و الم ي وتمثل. نح ة ف ة الدراس ة  35ت عين دقي التعليمي دارس إدارة ال دى م ن إح ة م طالب
ة    رى تجريبي داهما ضابطة واألخ وعتين، إح ى مجم موا عل ة، قس ة مصر العربي د . بجمهوري وق

ت،  . اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي وتمثلت األدوات في مدونة تعليمية على شبكة اإلنترن
وتر واالختبار التحصيلي، ومقياس ات د آشفت الدراسة عن مجموعة من       . جاه نحو مادة الكمبي وق

ا  ائج، منه تخدمت   النت ي اس ة الت ة التجريبي الح المجموع روق لص ود ف ة وج ة التعليمي المدون
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د أوصت الدراسة    . لزيادة المستوى التحصيلي، وزيادة االتجاه نحو مادة الكمبيوتر اإللكترونية وق
ه الطال    ا يمتلك اني         باألخذ في االعتبار م ل الث ات الجي ى استخدام تقني درات عل ارات وق ب من مه

  .للويب، والسعي لإلفادة منها بما يدعم تعلمهم

ان  شاسفر دراسة  وأجريت   ى     )Shahsavar & Tan, 2012( وت تعرف  والتي هدفت إل
وتمثلت عينة الدراسة في  . في تدريس اللغة االنجليزية آلغة ثانية اتجاهات الطالب نحو المدونات

ة    30 ة الجامعي ا  طالب من طالب المرحل ي      . بماليزي نهج التجريب ى الم د اعتمدت الدراسة عل . وق
عن مجموعة من   وقد آشفت الدراسة. اتجاه نحو المدونة، والمقابالتوتمثلت األدوات في مقياس 

و     ة نح ات الطلب اس اتجاه وير أداة لقي ة لتط ادئ التوجيهي ة اإلاالمب ةلمدون د أوصت . لكتروني وق
  .أآبربإجراء الدراسة على عينة  ةالدراس

ام   د ق رانوق ى  بدراسة )Omran, 2012( عم دفت إل دونات  ه تخدام الم ة اس تعرف فاعلي
التعليمية في تدريس الجغرافيا على التحصيل المعرفي وتنمية مهارات البحث الجغرافي والدافعية 

ة  ط 80 وتمثلت عينة الدراسة في. للتعلم لدى طالب الصف األول الثانوي البة من طالبات المرحل
ة           داهما تجريبي وعتين، إح وا مجم ة، ليكون ر العربي ة مص وهاج بجمهوري ة س ة بمحافظ الثانوي

ة   وتمثلت األدوات في. التجريبي شبة وقد اعتمدت الدراسة على المنهج. واألخرى ضابطة المدون
ة  واختبار مهارات البحث الجغر، واالختبار التحصيلي، التعليمية اإللكترونية افي، ومقياس الدافعي
ة   النتائج، منها وقد آشفت الدراسة عن مجموعة من . نحو تعلم الجغرافيا دونات التعليمي فاعلية الم

م          و تعل ة نح ادة الدافعي ي، وزي ث الجغراف ارات البح ة مه ي، وتنمي يل المعرف ادة التحص ي زي ف
ة  بيئة تعلم ثرية للطالب تسودها   بتوفير  وقد أوصت الدراسة. الجغرافيا ة الحري ل   والديمقراطي مث

  .بيئة التعلم التي تتيحها المدونات التعليمية

ت  ا أجري ي آم ة المزروع ى   )Almazroui, 2013(دراس دفت إل ي ه رف والت دى تع م
د            دونات والبري دة للم ة المتح ارات العربي ة اإلم ين بدول ع والمعلم ة الصف التاس تخدام طلب اس

ابي اإل   مهاراتحسين االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي لت ي التواصل الكت وتمثلت  . لكترون
ا، و  564 عينة الدراسة في ة      53طالب ة العربي ا من معلمي اللغ ى     . معلم د اعتمدت الدراسة عل وق

نهج  فيالم ي  . الوص ت األدوات ف ين   وتمثل رى للمعلم الب، واألخ داهما للط تبانتين، إح د . اس وق
ا  آشفت الدراسة عن مجموعة من  نترنت بشكل   ٪ من الطالب يستخدمون اإل   50 أنالنتائج، منه

نترنت بشكل يومي، ٪ من المعلمين يستخدمون اإل56يومي، وتعد المدونات األقل استخداما، وأن 
ل استخداما    دونات األق د أوصت الدراسة   . وتعد أيضا الم ين      وق ز استخدام الطالب والمعلم بتعزي

  .لإلنترنت وبرامجها في التواصل الكتابي

  الدراسات السابقةالتعليق على 
ادت ة،        أف ام ألدوات الدراس ار الع ع اإلط ي وض ابقة ف ات الس ن الدراس ة م ة الحالي الدراس

اليب اإلحصائية ة، واألس ة الدراس ار النظريو ،ومنهجي اء اإلط ي بن ة ومنا ،ف ائج الدراس ة نت قش
ه   و .الحالية الحقا ابقة، إال أن د اتضح   على الرغم من تنوع أهداف الدراسات الس م    ع -ق ى حد عل ل

ة         -الباحثة  ة طيب ات جامع ى اتجاهات طالب ى التعرف عل وجود ندرة في الدراسات التي هدفت إل
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ة في       ة اإللكتروني دونات التعليمي م نحو استخدام الم ة     تعل اة الجامعي ارات الحي رر مه ا    ،مق ذا م وه
  .عنهتسعى الدراسة الحالية لإلجابة 

رة  ي فت ع الدراسات آانت ف ا يالحظ أن جمي ام ومم ذ ع  2005السبع سنوات الماضية، من
اج         ديثا، ويحت تعلم ظهر ح ة في ال ة اإللكتروني وبعد، وهذا يدل على أن استخدام المدونات التعليمي

  .تناوله في هذه الدراسة تمإلى مزيد من البحث والدراسة، وهذا ما 

ي،       ،حيث منهجية الدراسة ومن نهج التجريب ابين الم د تنوعت م نهج  فق ي،  شبة ال والم تجريب
د        الوصفي، والمنهج المختلط، والمنهج  ذي تعتم ة، ال نهج دراسة الحال م يستخدم م إال أن أيا منها ل

 .عليه الدراسة الحالية

ابين طالب     ،العينة جهةمن و د تنوعت م ة،   فق ة اإلعدادي ة،   وطالب  المرحل ة الثانوي  المرحل
اليوطالب  يم الع ع و، ينمعلموال، التعل ق م ة تتف ة الحالي ت طالب   الدراس ي تناول ات الت الدراس

  .التعليم العالي

ة ن جه ين  ،األدوات وم ا ب ت م د تنوع تبيان،   فق يلي، واالس ار التحص ة، واالختب   المدون
دخالت   ة، وم يم، والمالحظ اه، وأداة التقي اس االتج ديموغرافي، ومقي ح ال ة، والمس   األدل

ة    المدونات، ومقياس مهارات التعليم التعاوني في البيئة المعززة اس الطاق بشبكات الحاسب، ومقي
ابالت،    ة، والمق طة المدون ل أنش ات، وتحلي اعي، والمالحظ ل االجتم اس التفاع ية، ومقي النفس

ة    ، والتأمالت، واختبار مهارات البحث الجغرافي، ومقياس الدافعية إن الدراسة الحالي وعلى هذا ف
ي ا  اه نحو استخدام      متستخد تتفق مع الدراسات الت اس االتج ة   مقي ة اإللكتروني دونات التعليمي  الم

ة  ة ، و)Robertso, 2008(آدراس ة )Ameen & Mohammed, 2009(دراس ، ودراس
)Almadhouni, 2011(.  

وقد شملت الدراسات السابقة نطاقا واسعا من أماآن التطبيق، يتمثل في عدد من دول العالم، 
ة، وما  دة األمريكي ات المتح ة، والوالي ة مصر العربي ي جمهوري ة ه تراليا، وجمهوري ا، واس ليزي

 .اإلمارات العربية المتحدة، وهونج آونج، ووالمملكة العربية السعوديةالصين الشعبية، 

ة وعلى الرغم من عدم وجود دراسة  د من         مطابق ة إال أن العدي ر للدراسة الحالي ى حد آبي إل
ات أوصت  ال دونات، و    دراس تخدام الم رق الس ل الط ي أفض ث ف تخدامها آمبالبح تودعات اس س

ة ه    رقمي ة، ومقررات ه المختلف يم بمراحل ي التعل ة ف دونات التعليمي تخدام الم ام باس ادة االهتم ، وزي
ل        ات الجي ى استخدام تقني درات عل ارات وق المتنوعة، واألخذ باالعتبار ما يمتلكه الطالب من مه

م، و  دعم تعلمه ا ي ا بم ادة منه ب، والسعي لإلف اني للوي ة الث م ثري ة تعل وفير بيئ ودها ت للطالب تس
ة، و    دونات التعليمي ا الم ر،      الحرية والديمقراطية آالتي تتيحه ة أآب ى حجم عين  إجراء الدراسة عل

  .وهذا مما يعزز من أهمية الدراسة الحالية
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  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة
ة    ذي الطابع التجريبي دراسة الحالة منهج استخدم ى عين ه عل  من  واحدة  ، إذ اتخذ من تطبيق

دانا للدراسة؛      طالبا ة مي ة طيب ق  ت المسار الصحي بجامع اس  بتطبي ة   اقبلي  المقي ى العين د  ، عل وبع
 من قبل الباحثة،استخدام المدونة التعليمية اإللكترونية المصممة  ، وهوتعرضها للمتغير التجريبي

اس  يتم تطبيق دي  المقي رق في    ابع ى    استجابات ، ليكون الف اس المجموعة عل ي   المقي  البعدي والقبل
  .ناتجًا عن تأثرها بالمتغير التجريبي

  وعينتها مجتمع الدراسة
ل تي ة   920 مجتمع الدراسة في    مث نة التحضيرية بطالب ة    الس ة في جامع امعي   طيب ام الج للع
ـ1433-1434 م  .ه نوت وائية م ة عش ار عين ة 73 اختي ار الصحي طالب ات المس ة  من طالب آعين
ة   رر المجموعة التجريبية مق ت؛ بحيث درس تجريبية اة الجامعي ارات الحي دونات   باستخدام  مه الم

  . التعليمية اإللكترونية

  أدوات الدراسة
  :اآلتيةاستخدام األدوات  تم ق أهداف الدراسة واختبار فرضهالتحقي

  إلكترونية مدونة تعليمية: األداة األولى
 Instructionalبعد مراجعة الباحثة لألدبيات التربوية التي تناولت نماذج التصميم التعليمي

Design Models ة  ، قامت اة الجامعي ارات الحي رر مه ة لمق ة إلكتروني ة تعليمي بتصميم مدون
  :اآلتيةبإعداد الموقع وفق المراحل 

ل   .1 ة التحلي ت    :Analysisمرحل ة قام ذه المرحل ي ه ة بف ن  الباحث دف م ل اله ة تحلي المدون
ة، و ة اإللكتروني ينالتعليمي ل خصائص المتعلم ل ، وتحلي ةتحلي ادة العلمي ة ، والم ل البيئ تحلي

 . التعليمية والتدريبية

ميم   .2 ة التص ة        :Designمرحل داف التعليمي ياغة األه ة بص ت الباحث ة قام ذه المرحل ي ه ف
ل  لوآية لك دةالس د  ،وح يوتحدي وى العلم تعلمو، المحت تراتيجيات ال د اس ي تمت  ،تحدي والت

ا لوجه   والت تعلمباستخدام التعلم المدمج، حيث تم البدء بال دريب التقليدي؛ بلقاء الطالبات وجه
اله    ،من خالل المدونة التعليمية اإللكترونية اإللكترونيفي قاعة الدراسة، ثم تاله التعلم  م ت ث

دي  ة           التعلم التقلي ة اإللكتروني ة التعليمي ا من خالل المدون م تناوله ي ت ار الت  ،؛ بمناقشة األفك
ة، والرسوم التوضيحية و    والمتمثلة في  الوسائط المتعددةوتحديد  الصور  النصوص المكتوب
والذي تمثل بوضع بعض األسئلة أو األنشطة   أساليب التقويمومقاطع الفيديو، وتحديد  الثابتة

ات   التي يقومون بها الطالبات بعد دراسة آل وحدة و    ات الطالب ويم تعليق ى آل    تق ه عل  تدوين
تمر   كل مس ة  بش يناريو ، وآتاب ى الخ   و الس تمل عل ذي يش اء    ال ة لبن وات التنفيذي ة ط المدون
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ا ست    بشكل ورقي التعليمية اإللكترونية  ى م وى عل ة    تضمنه  يحت ة اإللكتروني ة التعليمي المدون
 :علىوقد تضمنت المدونة من صفحات وعناصر، وآلية تنظيمها، ومحتوياتها، 

وان  - ةعن ى : المدون ي أعل د ف ذي يوج ةوال ي رأس الواجه ة ، ف ة مصممًا بطريق المدون
  .وفيها توضيح للغرض من هذه المدونة، والمقرر الذي تخدمه ،بسيطة جذابة

ي - وى العلم ي   : المحت وى العلم ة، وتضمنت المحت ابيع الدراس ي قسمت حسب أس والت
داتالخاص  وم التوضيحية بالوح دعوما بالرس ة ،م ديو ،والصور الثابت اطع الفي  ،ومق

ة الخاصة    رر والعروض التقديمي وت    ،بوحدات المق ى عناصر  ابحيث احت ة عل لمدون
اً   ة منطقي لة ومنظم ذ   ،متسلس ع األخ بان م ي الحس ي    ف ات الت ق المعلوم ا تتوثي حويه

 .المدونة

ات : اإلعالنات -  ،والتي تضمنت جميع اإلعالنات التي ترغب الباحثة في إيصالها للطالب
 .سواء ما يتعلق بالمحاضرات أو أي أحداث أخرى ذات عالقة

ت أبرز المراجع التي يمكن للطالبة الرجوع إليها في  والتي تضمن :المصادر والمراجع -
روابط      نترنتإالمقرر، من آتب ومجالت ومواقع  ق ال ا عن طري  ،يمكن الوصول إليه

ا المعروضة في المدونة  الوحداتمرتبطة بمحتوى بحيث تكون  ذه   و ،إلثرائه فحص ه
 .الروابط باستمرار لضمان استمرارية عملها

ة  ة بالباحثةالخاص المعلوماتتي تضمنت وال :للباحثةالملف الشخصي  - ، صاحبة المدون
 .والمكان ،المهنةآ المعلومات الرئيسة وتضم

فةعنصر  - ذي : األرش ويوال ط  يح دويناترواب فة الت اعدة  مؤرش اتلمس ى  الطالب عل
  .يوضح عليها تاريخ إضافتها للمدونة أي ،مؤرخة بمعنى أن تكون ،الوصول السريع

تفتاءعنصر  - ذي : االس اة    طوال ارات الحي ة مه ت مدون ا إذا آان ول م ؤال ح ه س رح ب
 .الجامعية مفيدة

ائها  : عنصر عدد الزوار - والذي يوضح عدد الزيارات التي تمت للمدونة منذ تاريخ إنش
 . حتى حينه

ارات      :عنصر االنضمام للمدونة - ة مه والذي يتيح للمستخدم فرصة االشتراك في مدون
 .الحياة الجامعة

ي  - ةالمعنصر البحث ف ة البحث عن  : دون يح للطالب ذي يت ي وال ات ف ة المعلوم المدون
 .ا، وتسهيل مهمة البحث لديهةلتوفير وقت الطالب التعليمية اإللكترونية

ي عنصر  - ى آخر     : Follow by Email المتابعة بالبريد االلكترون ك للحصول عل وذل
وفير  ؛ وف نفسها للمدونةدون عناء الدخول  المدونةالموضوعات واألخبار من  ي ذلك ت

 .للوقت والجهد
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 .تقويم آل يوم في حينه حسب تقويم أم القرىيظهر  والذي :التقويم الهجريعنصر  -

 .والذي يظهر توقيت اللحظة في حينها حسب توقيت السعودية: عنصر الساعة -

اج  .3 ة اإلنت ي جوجل   :Productionمرحل اء حساب ف ة بإنش ة قامت الباحث ذه المرحل ي ه  ف
Google شاء بريد جوجل عن طريق إنGmail       وجر ع بل ى موق ة عل م إنشاء مدون ، ومن ث

Blogger          دوين ع الت دوين من جوجل من أشهر مواق ة الت دم خدم د  الذي يق م تسجيل   ، وق ت
ة    الدخول للموقع،  ة التعليمي وان للمدون ومن ثم قبول شروط استخدام الموقع، يليها اختيار عن

م  ة  "باس اة الجامعي ارات الحي د skills.blogspot.com-life-www.uni "مه م ، وق ت
ات     اختيار القالب المناسب للمدونة التعليمية اإللكترونية ددة والملف ل الوسائط المتع  -، وتحمي

التي  -على الموقع، وقد تضمن الموقع على الصفحات والعناصر  -التي تم توضيحها مسبقا 
 .-آرها سابقا تم ذ

ويم  .4 ة التق اء  :Evaluationمرحل اء من بن د االنته ة بعرضها بع ة قامت الباحث ى المدون عل
ى صالحيته        يم، للوقوف عل ات التعل بته  امجموعة من المحكمين المختصين في تقني  اومناس

ه، ومراعاته   تللغرض الذي وضع ايير  امن أجل ة  للمع ة و التعليمي ة،  والنفسية و  التربوي الفني
دى ديل، أو    وم ث اإلضافة، أو التع ن حي اتهم م رض، ومقترح ة الع لوب وطريق بة أس مناس
  .دته في إطار األهداف المحددة لهوقد أآدوا صالحية الموقع وجو. الحذف

ق   .5 ة التطبي ن       :Implementationمرحل ة م ى مجموع ع عل ق الموق ة بتطبي ت الباحث قام
دخول  هولة ال ى س وف عل ات، للوق ةالطالب ين صفحاته، والتنقللمدون ع ال ب تخدام جمي ، واس

تخدام  اعناصره د اس ات عن ه الطالب ن أن تواج ن الممك ي م كالت الت د المش د . اه، وتحدي وق
ق االستطال    د التطبي ة عي اتضح بع دخول       للمدون د ال ا عدم وجود صعوبات عن ، وتصفح  له

  .، وآتابة التعليقاتاعناصره ا واستخدامصفحاته

ات نح :الثانيةاألداة  اس اتجاه ي و مقي ة ف ة اإللكتروني دونات التعليمي ماستخدام الم رر  تعل مق
  مهارات الحياة الجامعية

اس ى :هدف المقي ة نحوتعرف  هدف إل ة طيب ات جامع ات طالب تخدام  اتجاه دونات اس الم
ة     التعليمية اإللكترونية اة الجامعي ارات الحي رر مه ى       .في تعلم مق االطالع عل ة ب د قامت الباحث وق

م   ،لتربوية، وعلى مجموعة من المقاييس المصممةاألدبيات اعدد من  م  ومن ث ارات    ت صياغة عب
  . المقياس

ى  المقياس عرض: صدق المقياس ين    عل لتحقق من دالالت الصدق    ل مجموعة من المحكم
ين تخدام صدق المحكم اس باس ا، ، الظاهري للمقي عودية وخارجه ة الس ة العربي من داخل المملك

ا التعل  ي تكنولوجي يم اإل والمتخصصين ف ات التعل وي وتقني ي يم واالتصال الترب ويم لكترون والتق
مدى وضوح العبارة، وسالمة الصياغة،   : ، من خالل التعرف على آرائهم فيها من حيثوالقياس

ا  إجراء         . وإضافة إي عبارات أخرى يقترحونه ة ب ين قامت الباحث ا ورد من المحكم ى م اء عل وبن
ارات،     التعديالت الالزمة على المقياس، من اس ديل صياغة بعض العب تبعاد بعض العبارات، وتع
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رات،   ألف من       وإضافة بعض الفق اس يت ذلك أصبح المقي ا    33وب ارة، منه ة،    21عب ارة موجب عب
ة الشديدة،    12و عبارة سالبة، ولكل عبارة خمس بدائل لالستجابة، تمتد على متصل، يبدأ بالموافق

  .)1ملحق رقم (وينتهي بالرفض الشديد 

ات الث اسب وائية : مقي ة استطالعية عش ى عين اس عل ة االستطالعية للمقي ق التجرب م تطبي ت
ات الالتي      30بعينة الدراسة، تتكون من    ثلة لمجتمع الدراسة، وغير مشمولةمم ة من الطالب طالب

ام الدراسي           ة للع ة طيب ة بجامع ة التربي يم بكلي ات التعل رر تقني رك   1433/1434درسن مق ـ، وت ه
  :ق منق، وذلك بهدف التحاحمفتو اإلجابةزمن 

م تق  : وضوح التعليمات   .1 ة من   ل اس من ضمن        الم أي طالب يهن المقي ق عل ات الالتي طب طالب
ة      ة اإلجاب اس وآيفي ه العينة االستطالعية باالستفسار عن تعليمات المقي ى    عن دل عل ذا ي ، وه

  .وضوح تعليمات المقياس

اس .2 ردات المقي م تق :وضوح مف ات الالل ن طالب ة م ن م أي طالب اس م يهن المقي ق عل ي طب ت
ة    مفرداتضمن العينة االستطالعية باالستفسار عن  ة اإلجاب ه المقياس وآيفي دل   عن ذا ي ، وه

  .على وضوح مفردات المقياس

اس   .3 ارات المقي ة لعب ياغة اللغوي م  :الص ن  تقل ة م يهن   الم أي طالب ق عل ي طب ات الالت طالب
لغة المقياس، وهذا يدل على وضوح  المقياس من ضمن العينة االستطالعية باالستفسار عن 
 .الصياغة اللغوية للمقياس والمصطلحات التي وردت فيه

اس  .4 ى        :الزمن المناسب لالستجابة على عبارات المقي الزم لالستجابة عل زمن ال م حساب ال ت
اس وهو  ارات المقي تغرقته أول  15عب ذي اس زمن ال ة بتسجيل ال ة، حيث قامت الباحث دقيق
ة استجابت          طالبة استجابت على ع ذي استغرقته آخر طالب زمن ال ذلك ال اس وآ ارات المقي ب

  .المقياس، ثم حساب متوسط الزمنين على عبارات

م .5 اب  ت لحس اخ معام ا آرونب اس   Cronbach's Alpha ألف ات المقي ل ثب غ معام د بل ، وق
  .صالحية المقياس لالستخداميدل على  ،، وهو معامل ثبات مرتفع)0٫92(

 سةإجراءات تطبيق الدرا

  جراءات التمهيدية لتطبيق التجربةاإل  .أ
  .تحديد مشكلة الدراسة، وتحديد أسئلتها، وفرضياتها، ومتغيراتها .1

 .دراسة الحالةتحديد منهج الدراسة، والذي يتمثل في  .2

جامعة طيبة للعام ب السنة التحضيريةتحديد مجتمع الدراسة، والذي يتمثل في طالبات  .3
 .هـ1434-1433الجامعي 

على أدبيات الدراسة من إطار نظري ودراسات سابقة إلعداد أدوات  االطالع .4
  .الدراسة
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على عينة  اوتجريبهالمحكمين، ، وعرضها على المدونة التعليمية اإللكترونيةإعداد  .5
 .تطبيقلل اصالحيتهوالتأآد من استطالعية، 

مقرر  متعلنحو استخدام المدونات التعليمية اإللكترونية في  اتإعداد مقياس االتجاه .6
تجريبه على عينة  المحكمين، ومن ثمعلى  وعرضه ،مهارات الحياة الجامعية

له، وبالتالي  - الصدق والثبات  - استطالعية، من أجل قياس الخصائص السيكومترية 
 .صالحيته للدراسة

الخبرات السابقة في مقرر آضبط بعض المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج الدراسة  .7
استخدام والقدرة على ستخدام اإلنترنت، والقدرة على ا معية،مهارات الحياة الجا

 .المدونة

مقرر  من طالبات طالبة 73اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية؛ حيث تم اختيار  .8
بجامعة طيبة في  السنة التحضيريةمن المسار الصحي ب مهارات الحياة الجامعية

 .عشوائياهـ 1434-1433عام الجامعي لل األولالفصل الدراسي 

تعريفهن بطبيعة الدراسة، وأهدافها، وأهميتها، ؛ ل طالباتالاجتمعت الباحثة ب .9
 وحداتوبضرورة المواظبة والمشارآة، وبالخطة الزمنية التي سوف تتبع في دراسة 

المقرر، واالحتياجات التقنية والتعليمية التي سيحتاجونها أثناء الدراسة، وتوضيح 
  .الوحداتوف تتبع في دراسة اإلجراءات والخطوات التي س

 إجراءات تطبيق الدراسة  .ب

  : التطبيق القبلي ألدوات الدراسة  :أوال
نحو استخدام المدونات التعليمية اإللكترونية في التطبيق القبلي لمقياس اتجاهات الطالبات 

 .م3/11/2012هـ، الموافق 18/12/1433، وذلك يوم السبت مقرر مهارات الحياة الجامعية تعلم

 تطبيق تجربة الدراسة: ثانيا
. قبل الشروع في التجربة المدونة التعليمية اإللكترونيةعلى آيفية استخدام  لطالباتا تدريب .1

 :من خالل ذلكوقد تم 

على جوجل، من خالل إنشاء بريد إلكتروني،  Accountقيام آل طالبة بإنشاء حساب  -
إذا آان لدى الطالبة من  Gmailأو ترك الحرية للطالبة الستخدام البريد االلكتروني 

قبل، وبذلك يصبح لكل طالبة اسم دخول وآلمة مرور، بحيث يحافظ على سرية 
 .بيانات الدخول

لهن على  توفيرهو ،لكتروني الخاص بالباحثةتعريف الطالبات بعنوان البريد اإل -
 .المدونة التعليمية اإللكترونية
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، ومنحهن رابطها إنشاؤهاالذي تم ية بالمدونة التعليمية اإللكترونتعريف الطالبات  -
 .طالبات فقطالخاص ب اوالذي آان إذن الدخول له

، أو بعد التجريباستقبال استفسارات الطالبات في أي وقت، سواء آان ذلك أثناء  -
 .االنتهاء منه

التي يكتبنها على  هنتقديم تغذية راجعة فورية للطالبات، وذلك من خالل متابعة تعليقات -
 .بما يطرحنه والرد على استفساراتهنواالهتمام  آل تدوينة،

لالشتراك في  ،٪10قل عن تال ، تخصيص جزء من الدرجات الخاصة بالمقرر -
 .وطرح الجديد المدونة والتعليق والمناقشة

المختارة، بهدف تنمية  الوحدات تعلمتطبيق التجربة من خالل البدء في تنفيذ الخطة الزمنية ل .2
نحو استخدام المدونات التعليمية  بجامعة طيبة سنة التحضيريةالاالتجاه لدى طالبات 

 ثمانيةطبيق التجربة لمدة ، واستمر تمقرر مهارات الحياة الجامعية تعلماإللكترونية في 
 .أسابيع

نحو استخدام التطبيق البعدي لمقياس اتجاهات الطالبات : التطبيق البعدي ألدوات الدراسة  :ثالثا
مقرر مهارات الحياة الجامعية، وذلك يوم السبت  تعلمإللكترونية في المدونات التعليمية ا

 .م22/10/2012هـ، الموافق 9/2/1433

 إجراءات ما بعد تطبيق التجربة: ج
 الحزم اإلحصائية مجباستخدام برنا جمع البيانات ومراجعتها وتفريغها وتحليلها إحصائيا .1

، من خالل Statistical Package for Social Sciences SPSSللعلوم االجتماعية 
لعينتين ) ت(باستخدام اختبار  معالجة البيانات الناتجة عن تطبيق أدوات الدراسة

، آما سيتضح في الجزء التالي من ، وعرض النتائج، ومن ثم تفسيرها ومناقشتهامترابطتين
 .البحث

 .سةعرض توصيات الدراسة، ومقترحاتها، في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدرا .2

  نتائج الدراسة
بين ) 0,05عند مستوى (ال يوجد فرق دال إحصائيا : "الختبار فرض الدراسة ونصه

متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس اتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو تعّلم مقرر 
الجدول ، آما هو موضح في "مهارات الحياة الجامعية باستخدام المدونات التعليمية اإللكترونية

 ).1(رقم 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي لمقياس  :)1(جدول 
  .مقرر مهارات الحياة الجامعية تعلماالتجاهات نحو استخدام المدونات التعليمية اإللكترونية في 

 القياس البعدي القياس القبلي
  االنحراف المعياري  سط الحسابيالمتو  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

3٫49 0٫507 3٫84 0٫405 

، )3٫84(يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي لدرجات القياس البعدي بلغ 
؛ مما يدل على وجود )3٫49(وهو أعلى من المتوسط الحسابي لدرجات القياس القبلي والذي بلغ 

 ةالباحث تولبيان داللة هذا الفرق، استخدم. بعديفرق بين متوسطي درجات القياسين القبلي وال
 ).ت(، النتائج الخاصة باختبار )2(لعينتين مترابطتين، ويوضح الجدول رقم ) ت(اختبار 

لعينتن مترابطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات القياسين ) ت(نتيجة اختبار : )2(جدول 
مقرر  تعلمنات التعليمية اإللكترونية في القبلي والبعدي لمقياس االتجاه نحو استخدام المدو

  .مهارات الحياة الجامعية

المتوسط   القياس
  الحسابي

فرق 
 المتوسطين

قيمة 
  "ت"

درجة 
مربع   الداللة  الحرية

  إيتا
حجم 
  األثر

 3٫84 البعدي  آبير 0٫23 0٫000 72 4٫702 0٫35 3٫49 القبلي

وهي قيمة دالة إحصائيا عند ) 4٫702(بلغت ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
بين متوسطي درجات ) 0,05عند مستوى (وجود فرق دال إحصائيا  ، مما يعني)0٫05(مستوى 

التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس اتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو تعّلم مقرر مهارات الحياة 
البعدي، وتؤدي هذه النتيجة إلى لصالح القياس الجامعية باستخدام المدونات التعليمية اإللكترونية 

يوجد فرق دال إحصائيا  "رفض الفرض الصفري، وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه 
بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس اتجاهات طالبات ) 0,05عند مستوى (

لتعليمية اإللكترونية جامعة طيبة نحو تعّلم مقرر مهارات الحياة الجامعية باستخدام المدونات ا
  ".لصالح التطبيق البعدي

؛ وهو حجم أثر آبير، ويعني )0٫23(ثر بلغ األآما يتضح من الجدول السابق أيًضا أن حجم 
يعود إلى استخدام المدونات التعليمية اإللكترونية تجاه نحو االمن التباين الحاصل في ) ٪23(أن 

   .معيةمقرر مهارات الحياة الجا تعلماستخدامها في 

  ومناقشتها تفسير النتائج
عند مستوى (فرق دال إحصائيا  الحالية التي تشير إلى وجودالدراسة  يمكن تفسير نتيجة

بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس اتجاهات طالبات جامعة طيبة ) 0,05
اإللكترونية لصالح التطبيق  نحو تعّلم مقرر مهارات الحياة الجامعية باستخدام المدونات التعليمية
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مهارات الحياة مقرر  تعلمفي  للمدونات التعليمية اإللكترونية الطالبات بأن استخدامالبعدي، 
فقد استخدامها، أثر في تكوين اتجاهات ايجابية نحو تغيير النمط التقليدي، مما  ساهم في الجامعية
ومتعة،  وحيوية، ودافعية، ،ااطر فاعلية، ونشأآثأفضل، و وتحصيلهن العلمي تعلمهن أصبح

 تهنجعلو ثقة في النفس،الو، الفكرية حريةالتأمل، والتفكير الناقد، وال حيث منحتهن وتشويقا،
زميالتهن، مع أستاذتهن و وتعاونا تواصالوارتباطا و تفاعال ،تحمال لمسؤولية تعلمهن أآثر

الجهد والوقت، وسهولة  ، ووفرت لهن، وتحسين أدائهن الكتابيوأتاحت لهن تبادل آرائهن
إمكانية التواصل المستمر والتفاعل مع أستاذة  لهن تأتاحو ،الوصول من خالل األجهزة المختلفة

ومكنتهن من جمع  ن،في ذلك على حقوق ملكيته يكتبنه، محافظات، وقراءة ما وزميالتهن المقرر
ع بسهولة لجميع والرجو، حول تعلمهن ، والتزود بالتغذية الراجعةوتنظيمها المعلومات

استخدام الخدمات التي تقدمها المدونة، والمؤرشفة،  المدونة التعليمية اإللكترونيةموضوعات 
حيث ال يتطلب استخدامها مهارات تقنية معقدة،  اإلنترنتتتوفر به خدمة  أي مكان منوذلك 

م المستخدم وآلمة وفتح المدونة باستخدام اس ،فيكفي أن تعرف الطالبة آيفية الدخول إلى اإلنترنت
  .المرور الخاصة بها

لطالبات في االتجاه نحو استخدام لتعزو الباحثة الفرق بين التطبيقين القبلي والبعدي و
 األستاذةوجود تعزيز إلى مهارات الحياة الجامعية مقرر  تعلمالمدونة التعليمية االلكترونية في 

 اإللكترونيليدي والتعلم التعليم التق والتنوع بين ،النقاشات والتعليقاتخالل من  للطالبات
حيث أتاح للطالبات بيئة  ،اللكترونيالتقليدي وا أساليب وطرق التواصل والتفاعل واختالف

على مستوى  همع توفر تقويما ذاتيا تتعرف الطالبة من خالل ،تعليمية مناسبة متنوعة وثرية
ا تضمنته المدونة من عرض مو ،المتعددة تحصيلها، بواسطة األنشطة المطروحة والوسائط

 ،ومقاطع فيديو ،ةوصور ،باستخدام الوسائط المتعددة من صوت ،للمحتوى العلمي بشكل ممتع
ك البحث في صفحة المدونة ووجود محرفي أي وقت أرادته الطالبة، وآذلك تواجد هذا المحتوى 

اإلسهام لى ع هنحرصنفسها، وعنصر المتابعة عبر البريد االلكتروني الخاص بالطالبة، و
ات تعليقوحرصهن على االطالع على معلومات إضافية تختلف عما هو موجود في المدونة، ب

  .القدرة على النقد البناء واحترام رأي اآلخرينوتنمية زميالتهن  وإضافات

دراسة أمين ، و)Robertson, 2008(دراسة روبيرتسون وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
 )Almadhouni, 2011(المدهوني ، ودراسة )Ameen & Mohammed, 2009(ومحمد 

  .أن عينة الدراسة لديها اتجاهات ايجابية نحو المدونة التعليمية اإللكترونيةفي 

 ,Hsu(دراسة ، و)Tu, Chen, & Lee, 2007(تيو  راسةالنتيجة مع نتائج دوتختلف هذه 
Wang & Comac, 2008( ،)Duda & Garrett, 2008( ودراسة ،)Almasry, 2011( ،

  .نحو المقرر أو موضوع الدراسة ايجابًيإاالتجاه أصبح أن  في

  التوصيات
ى تصميم     السعودية  عضاء هيئة التدريس في الجامعات  ألعقد دورات تدريبية  .1 دريبهم عل لت

 .واستخدامها المدونات التعليمية اإللكترونية
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د .2 ا  عق ة للطالب والطالب دري  تدورات تدريبي عودية لت ات الس ي الجامع تخدام ف ى اس بهم عل
 .المدونات التعليمية اإللكترونية

دريس   اءعضأ إنشاء .3 ة ت ة خاصة به    في الجامعات السعودية    هيئ وى المح، تتضمن  ممدون  ت
 .  وتعليقات واستفسارات الطالب، وما إلى ذلك، بهالخاصة ، واإلعالنات العلمي للمقرر

داد .4 ل إع ة اإللكترون    دلي دونات التعليمي تخدام الم ميم واس ةتص دريس   ي ة الت اء هيئ  ،ألعض
 .واستخدامها المدونات الخاصة بهمإلرشادهم إلى طريقة تصميم 

ي .5 ة ف دونات التعليمي تخدام الم يم  مراحل اس امعي بمختلف مالتعل ه، الج ن قررات تفادة م لالس
 .  بها لتعليميةالجوانب اإليجابية ا

  المقترحات
دونات .1 تخدام الم اه نحو اس اول االتج ة تتن ي المراحل  دراسة تجريبي ة ف ة اإللكتروني التعليمي

ة         التعليمية األخرى دونات التعليمي ر استخدام الم ة أث ررات أخرى، أو معرف م مق ، أو في تعل
اإللكترونية في متغيرات تابعة أخرى، أو معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح لتدريب أعضاء 

 .لتعليمية اإللكترونيةهيئة التدريس بالجامعات السعودية على مهارات تصميم المدونات ا

ة وصفية  .2 رف دراس تخداملتع ات اس دريس معوق ة الت عودية أعضاء هيئ ات الس ي الجامع  ف
 .اإللكترونية مدونات التعليميةلل
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  1ملحق رقم 
 

  عزيزتي الطالبة

ة نحو             ة طيب ات جامع ر عن اتجاهات طالب ي تعب ارات الت م لديك مجموعة من العب اة     تعل ارات الحي رر مه مق
في العمود الذي  الجامعية باستخدام المدونات التعليمية اإللكترونية، وعليك قراءة آل عبارة بتمهل ثم وضع إشارة 

ة    تعلمة اتجاهاتك نحو يعبر عن الدرجة التي تعتقدين أن ما جاء في العبارة يصف حقيق اة الجامعي مقرر مهارات الحي
تخدم         ك ستس أن إجابات ا ب ارة، علم ك العب ي تل اء ف ا ج ى م ك عل ة وموافقت ة اإللكتروني دونات التعليمي تخدام الم باس

  .ألغراض البحث العلمي فقط ولن تؤثر بأي شكل في عالمتك في المقرر

  :مثال

أوافق  العبارة  م
ال  محايد أوافق بشدة

 فقأوا
ال أوافق 
 بشدة

1
مقرر مهارات الحياة الجامعية  تعلمأن أعتقد 
 باستخدام المدونة التعليمية ايجابيةأآثر  سيكون

 .اإللكترونية
     

  
 ايجابيةصبح أآثر يسمقرر مهارات الحياة الجامعية  عبارة تدل على أنها ترى أن تعلمإجابة الطالبة على هذه ال

  .اإللكترونية ةالمدونة التعليمي باستخدام

  شاآرة حرصك واهتمامك وتعاونك سلفا

  وتقبلي خالص التقدير واالحترام
  الباحثة

 

أوافق  العبارة م
ال  محايد أوافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 
 بشدة

1 
مقرر مهارات الحياة الجامعية  أشعر أن تعلم

المدونة التعليمية أآثر فاعلية باستخدام  سيصبح
 .اإللكترونية

     

2 
تقد أن تعلم مقرر مهارات الحياة الجامعية عأ

سيكون  المدونة التعليمية اإللكترونيةباستخدام 
 .هدرا للجهد

     

المدونة لمعلومات باستخدام ا أعتقد أن تحصيل 3
      .صبح أفضلسي التعليمية اإللكترونية

4 
مقرر مهارات الحياة الجامعية  تعلم أعتقد أن
سيشعرني  ة اإللكترونيةالمدونة التعليميباستخدام 

 .بحريتي الفكرية
     

5 
 استخدام المدونة التعليمية اإللكترونية أعتقد أن

أي  منتعلم مقرر مهارات الحياة الجامعية سيتيح 
 .مكان
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أوافق  العبارة م
ال  محايد أوافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 
 بشدة

6  
أعتقد أن استخدام المدونة التعليمية اإللكترونية 
سيتيح تعلم مقرر مهارات الحياة الجامعية في أي 

 .وقت
     

7 
مقرر  سيتحسن عند تعلمالكتابي  األداءأعتقد أن 

المدونة مهارات الحياة الجامعية باستخدام 
 .التعليمية اإللكترونية

     

8 
مقرر مهارات الحياة الجامعية  أن تعلم أشعر

سيقلل من  المدونة التعليمية اإللكترونيةباستخدام 
 .التفاعل مع أستاذة المقرر

     

9 
ر مهارات الحياة الجامعية أشعر أن تعلم مقر

باستخدام المدونة التعليمية اإللكترونية سيقلل من 
 .التفاعل بين الزميالت

     

10 
مقرر مهارات الحياة الجامعية  أعتقد أن تعلم

سيتيح  المدونة التعليمية اإللكترونيةباستخدام 
  .لتواصل الدائم المستمر مع أستاذتيا

     

المدونة التعليمية تخدام أعتقد أن من األفضل اس 11
      .جميع المقررات تعلمفي  اإللكترونية

الرجوع بسهولة لجميع  أعتقد أن باإلمكان 12
      .المدونة التعليمية اإللكترونيةموضوعات 

13 
العلمي في مقرر مهارات  التحصيلأعتقد أن 

 لمدونة التعليميةا د باستخداميزسيالحياة الجامعية 
 .اإللكترونية

     

 أعتقد أن استخدام المدونة التعليمية اإللكترونية 14
      .هاأي تعليق في سيؤدي بالخجل عند آتابة

أعتقد أن استخدام المدونة التعليمية اإللكترونية  15
      .في نفسيسيزيد من ثقتي 

تكتبه أستاذتي في سأشعر باهتمامي بقراءة ما  16
      .المدونة التعليمية اإللكترونية

تكتبه زميالتي في سأشعر باهتمامي بقراءة ما  17
      .المدونة التعليمية اإللكترونية

18  
أعتقد أن استخدامي للمدونة التعليمية في تعلم 

يجعلني أآثر سمقرر مهارات الحياة الجامعية 
 .تأمال فيما يكتبه غيري

     

19 
مقرر مهارات الحياة الجامعية  أعتقد أن تعلم

يساعدني س المدونة التعليمية اإللكترونية باستخدام
 .على تطوير مهارة التفكير الناقد

     

20 
 المدونة التعليمية اإللكترونيةاستخدام أن أشعر 

عند تعلم مقرر مهارات الحياة الجامعية سيضعف 
 .ارتباطي بزميالتي

     



 "......اتجاهات طالبات جامعة طيبة نحو اإللكترونية في "ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1794

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )8( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أوافق  العبارة م
ال  محايد أوافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 
 بشدة

ب استخدامي للخدمات عصأنه سيكون من الأعتقد  21
      .نة التعليمية اإللكترونيةالمدوالتي تقدمها 

22 
تعلم مقرر مهارات الحياة الجامعية أن أشعر 
اإللكترونية سيزيد من  لمدونة التعليميةا باستخدام
 .دافعيتي

     

23 
مقرر مهارات الحياة الجامعية أشعر أن تعلمي 

جعلني سي المدونة التعليمية اإللكترونيةباستخدام 
 .أآثر تحمال لمسؤولية تعلمي

     

24 
مقرر مهارات الحياة الجامعية  أعتقد أن تعلم

سمح لي سي المدونة التعليمية اإللكترونيةباستخدام 
 .بتبادل أفكاري مع زميالتي

     

  المدونة التعليمية اإللكترونيةأعتقد أن استخدام  25
      .يجهض حقوق الملكية الفكرية لألستاذةس

 لتعليمية اإللكترونيةالمدونة اأعتقد أن استخدام  26
      .يجهض حقوق الملكية الفكرية للطالباتس

27 
مقرر مهارات الحياة الجامعية  أشعر أن تعلم

يقلل من س المدونة التعليمية اإللكترونيةباستخدام 
 .تعاوني مع زميالتي

     

28 
أعتقد أن تعلم مقرر مهارات الحياة الجامعية 

لكترونية سيشعرني باستخدام المدونة التعليمية اإل
 .بالكسل

     

29 
مقرر مهارات الحياة الجامعية  أعتقد أن تعلم

يمدني س المدونة التعليمية اإللكترونيةباستخدام 
 .بالتغذية الراجعة حول تعلمي

     

ستكون  المدونة التعليمية اإللكترونيةأعتقد أن  30
      .وتنظيمها وسيلة جيدة لجمع المعلومات

31 
استخدام المدونة التعليمية اإللكترونية  أشعر أن
مقرر مهارات الحياة  متعتي عند تعلمسيفقدني 
 .الجامعية

     

32 
أشعر أن تعلم مقرر مهارات الحياة الجامعية 
باستخدام المدونة التعليمية اإللكترونية سيصيبني 

 .للمبال
     

33 
مقرر مهارات الحياة الجامعية أعتقد أن تعلمي 

يتيح لي س المدونة التعليمية اإللكترونية باستخدام
 .تبادل اآلراء مع غيري

     

  


