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  :مقدمة
لقد تطور مفهوم التعلم اإللكتروني بشكل متسارع، فمن مجرد مفهـوم الـتعلم             

مد علي الحاسب، إلي مفهوم الوسائط المتعددة، ثم ظهر مفهوم اإلنترنت، وتلي            المعت
ثم تبلورت مفاهيم حديثة في التعلم المعتمد علي        . ذلك ظهور مسمي التعلم اإللكتروني    

اإلنترنت من خالل تطور برمجياته ونظمه فيما أطلق عليـه الجيـل الثـاني للويـب        
(Web, 2)قد بهذا االسم فيوالذي نقل المستخدم من . م٢٠٠٤ أكتوبر  في مؤتمر ع

 غير متفاعل إلي مستخدم فعال ومشارك في الخدمات والتطبيقات، ومن           متلقيمجرد  
التركيز علي المحتويات مسبقة اإلعداد إلي وسائط تفاعلية يتم إنتاجها عـن طريـق              

  .المستخدم ويتشارك فيها مع اآلخرين
علي تبادل المعلومـات بـشكل    (Web, 2)وتقوم فلسفة الجيل الثاني للويب 

تعاوني متواصل، وهذه الفلسفة غيرت نظرة العالم إلي شبكة اإلنترنت، كما غيـرت             
العالقة بين األفراد وتلك الشبكة، فتحولوا من مجرد زائـرين للمواقـع يتـصفحون              
المعلومات الجاهزة المنشورة عليها إلي أفـراد مـشاركين فـي نـشر المعلومـات               

لومة لديهم وعرضها لآلخـرين حـول العـالم بكـل سـهولة             ويستطيعون نشر مع  
  .(Watson &Harber, 2008)ويسر

أن الجيل الثاني من التعلم االلكتروني      علي  ) ٣،  ٢٠٠٩(وتؤكد غادة العمودي    
ـ محيث ييهتم بدعم الجانب االجتماعي للعملية التعليمية،     مـن بنـاء   المتعلمـين ن كّ

ونشر هذا  ،  هم الفكري والمعرفي والهوايات   عالقات جديدة مع آخرين ومشاركة نتاج     
  .نترنتإل شبكة اعليالمتعددة من نص وصوت وصورة وفيديو  كله عبر الوسائط

 من أبرز أدوات الجيـل الثـاني للـتعلم          (Blogs)وتُعد المدونات اإللكترونية    
اإللكتروني التي اكتسبت شهرة كبيرة لسماحها للمشتركين بـالتعبير عـن آرائهـم             

لصورة والوصول إلي جميع مشتركي اإلنترنت في شـتي أنحـاء العـالم         بالصوت وا 
(Akbulut & Kiyici, 2007, 7).   
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صـفحة  : بأنهـا ) ويكيبيديا(وتُعرف المدونة اإللكترونية في الموسوعة الحرة       
عبارة عن تعليقـات أو وصـف     ) مدخالت(ويب يديرها شخص تظهر عليها تدوينات       

) المدخالت( وتظهر التدوينات     فيديو، م أ ات صور واد أخري سواء كان   أحداث أو أي م   
   .(Wikipedia, 2011)لقديم إلي افي ترتيب زمني عكسي من الحديث 

وتُعد خدمة المدونات اإللكترونية التي توفرها اإلنترنت للمتعلمين والمعلمـين          
 سواء وسيلة إلمدادهم باألنشطة الفعالة، كما تُتـيح لهـم فـرص التفاعـل               علي حدٍ 

 إنشاء صفحات علي الشبكة العالمية، وطرح أفكارهم علي هذه          وإمكانيةماعي،  االجت
الصفحات وإضافة تعليقات دون الحاجة إلي المعرفة بكيفيـة التـصميم والبرمجـة             

   . (Kuzu, 2007, 36)وغيرها 
كما تختص المدونات اإللكترونية بالعديد من الخصائص التي جعلتهـا مالئمـة          

المرونة، والتواصل، واألمان، والثبات،    : خدم العادي، ومنها  لالستخدام من قبل المست   
فوزية المـدهوني،   (والخصوصية، والمشاركة المتبادلة، وسهولة االستخدام وغيرها       

٢٥، ٢٠١٠.(  
 علي أن المدونات التعليمية (Wang & Fang, 2005)" وانج وفانج" ويؤكد 

ل في الشرح واإللقاء إلـي دور        دور المعلم من الدور التقليدي المتمث      تغييرتُسهم في   
المصمم للمقرر ولمواقف التعلم وفرصه، كما تزيد من تدعيم دور المتعلمين اإليجابي            

  .في تحمل مسئولية تعلمهم
 أن أهـم فوائـد   (Onchoy & Ching, 2007)" أونشوي وتشينج "ويضيف

طـالب  استخدام المعلمين المدونات لتحديث المحتوي المقـدم لل       : المدونات تكمن في  
وتطويره، وإتاحة الفرصة لجميع الطالب والمعلمـين للمـشاركة فـي موضـوعات             
الدروس، وسهولة مراجعة الرسائل واألفكار الحديثة، كما أنها أكثر تنظيما في عرض   
المحتوي، ودعم العالقات بين المتعلمين والتعاون بينهم والـسماح بتبـادل األفكـار             

لي المرونة في تدعيم وظائف الوسائط المتعددة       والتعقيب علي ما يعرض، باإلضافة إ     
  .وتصميم الصفحات
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االنتشار السريع للمدونات بين مـستخدمي  وكان لهذه الخصائص دور مهم في      
اإلنترنت علي مستوي العالم، مما جعل استخدامها في التعليم أمرا ضروريا وحيويا؛            

 التواصل، ونشر المعلومـات     إذ يساعد المتعلمين علي االستفادة من هذه التقنية في        
" ديرلـي "ويؤكد  . واألفكار، والخبرات بين الماليين من البشر من مختلف بلدان العالم         

(Dyrli, 2005, 69) علي أن المدونات أخرجت الشبكة العنكبوتية من مجرد كونها 
. أداة لنشر المعلومات إلي أن تصبح مجاالً لتبادل المعلومات والتعامل مع اآلخـرين              

 من خالل اكتساب المعلومات المتاحة      تلك لم يعد األفراد مجرد مستهلكين لإلنترن      وبذ
عليها، إنما أصبحوا مشاركين فعالين فيها، وبذلك يكون لهم دور إيجابي فـي إفـادة            

  .     اآلخرين
 من (Researching Skills)ومن ناحية أخري، يعد تنمية المهارات البحثية 

حـسين  (ناسب والتطورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة      األهداف التربوية التي تت   
وأوسعها انتـشارا وتأييـدا لـدي األوسـاط التربويـة           ) . ٢،  ٢٠٠١عبد الباسط،   

 الركيزة األساسية لكافـة  بوصفهاوالتعليمية علي المستويين العالمي والمحلي، وذلك       
في المراحل المختلفـة،    العلوم الطبيعية واإلنسانية التي يدرسها المتعلم خالل تعلمه         

  .وأكثر القدرات البحثية قابلية للتطبيق إزاء المشكالت الحياتية في الحاضر والمستقبل
والجغرافيا من المقررات المهمة في المرحلة الثانوية وعليها تقع المـسئولية           
والدور األكبر في إعداد الطالب للحياة والتكيف مع مجتمع يتسم بالتطور التكنولوجي            

فالجغرافيا تُعد مجاالً خصبا لتنمية وتعلـيم       . ير السريع في ظل معطيات الواقع       والتغ
مهارات بحثية متنوعة، ويعزى هذا إلى طبيعتها التي جعلت منها ميدانًَا يساعد كثيرا             
على تنمية قدرات الطالب على المالحظة والبحث والتعليل، وربط األسباب بالنتـائج،            

  ).٦٤، ٢٠٠٩خالد عمران، (ن اإلنسان وبيئته واستنباط أوجه التفاعل بي
، إلي أنه مـن أهـداف    )٥،  ١٩٩٥( ويشير أبو الفتوح رضوان وفتحي مبارك     

تدريس مادة الجغرافيا في مراحل التعليم المختلفة مساعدة المتعلمـين علـى إتقـان            
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وذلك لما لهذه المهارات مـن دوٍر بـارٍز فـي مـساعدة             . مهارات البحث الجغرافي  
  .ن على مسايرة التطورات العلمية والتكنولوجيةالمتعلمي

علي أنه في ظل التطورات التكنولوجيـة       ) ١٦٤،  ١٩٩٩(ويؤكد محمد عباس    
أصبح ينظر إلى الجغرافيا على إنها نظام معرفي متجدد تقتضى دراسـتها مهـارات              
ا علمية وفكرية معينة، من أهمها االعتماد على تحليل البيانات بعد تجميعها ومالحظته

حيث تغرس في المتعلم روح االرتباط الوثيق بينه وبين بيئته ومجتمعه وتستثير فيه             
  .عمدا أو عرضا بعض مهارات البحث واالستقصاء العلمي

 من النـواتج التعليميـة      ا مهم اناتجتُعد  من هنا فإن مهارات البحث الجغرافي       
لدي المتعلمـين؛ وذلـك     وأحد األهداف الرئيسة التي تسعى مادة الجغرافيا لتحقيقها         

  ) : ١٢٦-١٢٥، ٢٠٠٦منصور عبد المنعم وحسين عبد الباسط، (ألنها 
خـارج  / داخـــل (تحقق التكامل بين دراسة الجغرافيا على المستوى المكاني          •

  ).في أي وقت(، والزمني )المدرسة
تدرب المتعلمين على أساليب البحث العلمي واكتساب المهارة في التخطيط وجمع            •

ات المرتبطة بظاهرة جغرافية ما وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها والخروج         المعلوم
  .منها بأحكام

 في التعرف على المالمح الطبيعية والبشرية للظاهرات عـالوة          المتعلمينتساعد   •
على التفاعل الذكي مع المشكالت الناتجة عن تغير هذه المالمـح مـع مـرور               

 .الزمن
حـب االسـتطالع،    :  مثـل  المتعلمينى  تنمى بعض االتجاهات المرغوب فيها لد      •

والبحث عن العلل واألسباب الكامنة وراء حدوث الظاهرة، وهو مـا يعـد أحـد               
 .األهداف الرئيسة لتعليم الجغرافيا وتعلمها 

إلي أن القيمة الحقيقية للمهارات البحثية في       ) ٦٢،  ٢٠٠٢(ويؤكد أحمد ماهر    
والتعلم، وهذه القابلية هي التي تجعلهـا       إطار الجغرافيا تتمثل في إنها قابلة لالنتقال        
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ذات صلة بحياة األفراد والمجتمعات في ظل المتغيرات التكنولوجية الحديثة في كافـة     
  .المجاالت

 فـي  لها تـأتى     المتعلمين، واكتساب   مهارات البحث الجغرافي  وإذا كانت تنمية    
تحـصيل    المراحـل التعليميـة المختلفـة، فـإن    فيمقدمة أهداف تدريس الجغرافيا    

 ال يقل أهمية    المتعلمين للمعلومات والمعارف الجغرافية، وزيادة دافعيتهم نحو التعلم،       
 توجه المتعلم السـتخدام     الدافعيةا ألن   ، نظر مهارات لديهم تلك ال عن اكتساب وتنمية    
 تحصيل المعرفة   في ضرورية   فهي البحث والتفكير، ومن ثم      فيطرق العلم ومهاراته    

حتى يشعر المتعلمين بأهمية وفائدة دارسة  مواقف حياتية فيامها واستيعابها واستخد
  .الجغرافيا في حياتهم اليومية
 في جوهريا تُعد مكونًا للتعلم الدافعية علي أن) ١، ٢٠١١(ويؤكد مسعد الغنامي 

 اإلنـسان  حياة في بالغة أهمية لها أن كما ذاته وتوكيدها، تحقيق تجاه اإلنسان سعي
 ، المواقـف إدراك علـى  ومساعدته سلوكه وتنشيطه، وتوجيه اياتهغ لتحقيق عموما
 األداء في الرغبة نحو سلوكه تدفع حيث المتعلم حياة في للدافعية أهمية خاصة وتبرز
  .التعليمي النجاح لتحقيق الجادة المحاوالت إلى بذل والميل الجيد

 للمعلومات ولما كانت تنمية مهارات البحث الجغرافي، وكذلك تحصيل المتعلمين    
والمعارف الجغرافية، وأيضا زيادة دافعيتهم للتعلم من األهداف المهمة التي تـسعي            
مادة الجغرافيا لتحقيقها لدي طالب المرحلة الثانوية، وكانت المدونات التعليمية مـن            
أدوات الجيل الثاني للويب وهي من التطبيقات الحديثة التي يمكن اسـتخدامها فـي              

التعلم، والتي قد تُسهم في معالجة بعض نواحي القصور في تعلـيم            عمليتي التعليم و  
جاءت فكرة الدراسة الحالية في محاولـة السـتخدام المـدونات          .  الجغرافيا وتعلمها 

 فاعليتها في   وتقصيالتعليمية في تدريس مادة الجغرافيا لطالب الصف األول الثانوي          
  .م لدي هؤالء الطالبالتحصيل ومهارات البحث الجغرافي والدافعية للتعل
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  :اإلحساس مبشكلة الدراسة
علي الرغم من أهمية مهارات البحث الجغرافي في حياة المتعلمين، من ناحية،            
وتأكيد أهداف مادة الجغرافيا في المرحلة الثانوية علي ضرورة االهتمام بها وتنميتها            

 يركز علي تزويد    إال أن االهتمام في تدريس الجغرافيا مازال      . لديهم من ناحية أخرى   
المتعلمين بالمعلومات والحقائق والمفاهيم كما لو كان هذا هو الهدف الوحيد لتعلـيم             
الجغرافيا وتعلمها، دون االهتمام الكافي بتنمية مهارات البحث الجغرافي لديهم، والتي        

  .تؤهلهم للتوافق والتغيرات والتطورات المعاصرة 
تعلمين لمهارات البحث الجغرافـي     وترتب علي ذلك ضعف ملحوظ في أداء الم       

. في مختلف المراحل الدراسية بصفة عامة، وفي المرحلة الثانويـة بـصفة خاصـة    
ويؤكد علي ذلك نتائج مجموعة من البحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بتنميـة             

، ومن هذه   من خالل تعليم الجغرافيا وتعلمها    مهارات البحث الجغرافي لدي المتعلمين      
، والتي استهدفت التعـرف علـى       )١٩٩٠(أحمد شلبي   دراسة  : والدراساتالبحوث  

مهارات البحث الجغرافي التي ينبغي توافرها لدى طالب شعبة الجغرافيا بكلية التربية            
جامعة الملك سعود، وأشارت الدراسة إلي أن هناك ضعفًا في مـستوي أداء هـؤالء               

ة بضرورة تـدريب المتعلمـين      الطالب لمهارات البحث الجغرافي، كما أوصت الدراس      
بجميع مراحل التعليم علي هذه المهـارات ومـساعدتهم علـي اكتـسابها بطـرق               

  . متنوعةيةتدريسوأساليب واستراتيجيات 
التي استهدفت تقويم أداء طالب الصف الثالث       ) ١٩٩٧ (حسنة محمد   ـدراسو

 الجغرافيـا،   الثانوي بدولة اإلمارات العربية المتحدة لبعض المهارات الوظيفية فـي         
 لدى هؤالء الطالب في أدائهـم لـبعض المهـارات           وأظهرت أن هناك ضعفًا ملحوظًا    

الوظيفية في الجغرافيا، ومنها مهارات البحث الجغرافي وأوصت بـضرورة تـوفير            
فرص حقيقية للمتعلمين لممارسة تلك المهارات وتدريبهم عليها لإلفادة منهـا فـي             

  .حياتهم العملية
التي استهدفت التعـرف علـى فعاليـة        ) ٢٠٠١( الباسط   ودراسة حسين عبد  

استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدريس الجغرافيا على تنميـة بعـض المهـارات             
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وأشارت الدراسة إلى أن هنـاك      البحثية والتحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي،        
ية هذه   في مستوى أداء هؤالء الطالب للمهارات البحثية، وأوصت بضرورة تنم          ضعفًا

  .المهارات لدي المتعلمين
دراسة هدفت إلي تنميـة مهـارات البحـث         ) ٢٠٠٩(كما أجري كرامي عزب     

الجغرافي والتحصيل واالتجاه نحو تكنولوجيا المعلومات لدي تالميذ الحلقة اإلعدادية،          
وأكدت الدراسة أن هناك ضعفًا ملحوظًا لدي التالميذ في مهارات البحث الجغرافـي،             

رة استخدام أساليب تدريسية حديثة في تعليم الجغرافيا وتعلمها تتسم          وأوصت بضرو 
  . بقدرتها علي تنمية مهارات البحث الجغرافي لدي المتعلمين

وباستقراء نتائج هذه البحوث والدراسات، يالحظ أنها أشارت إلى وجود ضعف           
د مـن   لدي المتعلمين في مهارات البحث الجغرافي، وقد عزتْ هذا الضعف إلى عـد            

العوامل، من أهمها األسلوب الذي يتبعه معلمي الجغرافيا في تعليم مادتهم وتعلمهـا،             
وقد دعت جميعها إلى زيادة االهتمام بمهارات البحث الجغرافي والعمل علي تنميتهـا             
لدي المتعلمين لما لها من فائدة فـي حيـاتهم اليوميـة، وإلـى اسـتخدام طـرق                  

  .ديثة في تعليم الجغرافيا وتعلمهاواستراتيجيات وأساليب تدريسية ح
كما تبين للباحث من خالل إشرافه علي برنامج التربية العملية في العديـد مـن               
المدارس الثانوية بمحافظة سوهاج، وحضوره لبعض حصص الجغرافيا، أن عددا كبيرا           
من معلمي هذه المادة يعتمدون في تدريسهم على الطرق التقليدية، وأنهم ال يهتمـون              

تنمية مهارات البحث الجغرافي بدرجة اهتمامهم بالحفظ واالسـتظهار، كمـا عـضد             ب
مالحظات الباحث إجراء بعض المقابالت المقننة مع معلمي وموجهي مادة الجغرافيـا،            
الذين أشاروا إلى أن هناك صعوبة في تعليم الطالب مهارات البحث الجغرافي باألساليب             

 طالبهم لتلك المهارات، وأنهم بحاجة إلى أسـاليب         التقليدية مما ترتب عليه ضعف أداء     
 تنميـة   مـن تدريسية حديثة تكون مسايرة للتطورات التكنولوجية المعاصرة وتمكنهم         

  .مهارات البحث الجغرافي لدى طالبهم
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للتعرف علي مدي تمكـن طـالب المرحلـة          الباحث اختبارا    وللتأكد من ذلك أعد   
طالبـة  ) ٤٠(قوامها  وتم تطبيقه علي مجموعة     مهارات البحث الجغرافي،    الثانوية من   

، وتبين مـن     بمدرسة الثانوية بنات بمحافظة سوهاج      الصف األول الثانوي   طالباتمن  
 ن لمهارات البحث الجغرافي، وأن هناك ضعفًا لـديه     الطالباتعدم امتالك   التطبيق  نتائج  

  .في ممارسة هذه المهارات
علمين للمعلومـات والمعـارف     ومن ناحية أخري فإن رفع مستوي تحصيل المت       

المتضمنة في مادة الجغرافيا، يعد من األهداف المهمة التي تسعي هذه المادة لتحقيقها             
، ورغم ذلك هناك ضعفًا ملحوظًا لدي طالب الصف األول الثـانوي فـي              متعلميهالدي  

ويؤكد ذلـك نتـائج عـدد مـن البحـوث           . تحصيلهم للمعلومات والمعارف الجغرافية   
، ودراسة مهـا حفنـي      )٢٠٠١(دراسة حسين عبد الباسط     :  السابقة منها  والدراسات

، ودراسـة   )٢٠٠٩(، ودراسة خالد عمـران      )٢٠٠٧(، ودراسة سها زوين     )٢٠٠٤(
  .)٢٠١٠(، ودراسة حارص عمار )٢٠٠٩(محمد بخيت 

ومما يؤكد أيضا علي ضعف تحصيل طالب الصف األول الثـانوي للمعلومـات             
دة الجغرافيا مراجعة الباحث لـدرجاتهم فـي االمتحانـات          والمعارف المتضمنة في ما   

الشهرية، والتي تبين منها حصول معظمهم علي درجات منخفضة في مادة الجغرافيـا،       
  .مما يشير إلي وجود مشكلة حقيقة لدي هؤالء الطالب في دراستهم لهذه المادة

ثـانوي   الحظ الباحث أن هناك نقص في الدافعية لدي طالب الـصف األول ال             كما
أنهم ينفرون من دراسة موضـوعاتها، وال يقبلـون علـي           ونحو تعلم مادة الجغرافيا،     

، ومن عدم قدرتهم علي     هااختيارها في السنوات التالية، ويشكون بصفة دائمة من جفاف        
فهمها بالطريقة التي ينفذ بها المعلمين دروسهم، وهذا ما أكده العديـد مـن معلمـي                

رحلة الثانوية، ومن حاجتهم إلي طرق وأساليب تكنولوجية        وموجهي هذه المادة في الم    
  . مسايرة للعصر يمكنهم من خاللها زيادة دافعية تعلم طالبهم نحو مادة الجغرافيا

ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه بعض البحوث والدراسات الـسابقة التـي أكـدت         
لمراحـل  و التعلم لدي معظـم الطـالب فـي مختلـف ا           حنتائجها علي نقص الدافعية ن    
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 & Kajder)" كاجـدر وبـول  "دراسة : الدراسية، ومن بين هذه البحوث والدراسات
Bull, 2004) مارتينـدل وويلـي  "، ودراسة "(Martindale & Wiley, 2005) ،

، (Elgort & Smith & Toland, 2008)" إلجـورت وسـميث وتوالنـد   "ودراسة 
  ).٢٠١١( سلطان ، ودراسة إدريس(Tekinarslan, 2008)" تكنارسالن"ودراسة 

وللتأكد من وجود هذه المشكلة لدي طالب الصف األول الثانوي أعـد الباحـث              
طالبـة مـن   ) ٤٠(مقياسا للدافعية نحو تعلم الجغرافيا وتم تطبيقه علي عينة قوامهـا        

طالبات الصف األول الثانوي بمدرسة الثانوية بنات بمحافظة سوهاج، وأظهرت النتائج           
لطالب نحو تعلم الجغرافيا، وأنهم ينفرون مـن دراسـتها وال           وجود ضعف في دافعية ا    

  .يقبلون عليها
األمر الذي يدعو إلي البحث عن مداخل وأساليب تدريسية جديدة وتناول جديـد             
لتعليم الجغرافيا وتعلمها في عصر الـسماوات المفتوحـة والتطـورات التكنولوجيـة             

لمعرفي لدي طالب المرحلـة     المتسارعة، يمكن من خاللها تحسين مستوي التحصيل ا       
الثانوية، وتنمية مهارات البحث الجغرافي لديهم، وزيادة دافعيتهم نحـو تعلـم مـادة              

  .الجغرافيا
المدونات التعليمية كأداة من أدوات الجيل الثـاني        أهمية توظيف   هنا تبرز   من  و
 اأهـدافه والتي قد تفيد في تحقيـق العديـد مـن           في تعليم الجغرافيا وتعلمها،     للويب  

  .التعليمية
 استهدفت تقصي فاعليـة اسـتخدام     وقد أجريت بعض البحوث والدراسات التي       

 التي هدفت إلـي  (Vise, 2007)" فيز"دراسة : المدونات التعليمية في التدريس، منها
علي التحصيل  ) الويكي والمدونات (استخدام أدوات الجيل الثاني االجتماعية      أثر  معرفة  

بانية واالتجاه نحو تعلم هذه اللغة، وتوصلت إلي عدم وجود          في مقرر قواعد اللغة األس    
فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل وفي االتجاه نحو تعلم اللغة األسبانية بين طالب         

  .مجموعتي الدراسة
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 دراسة هدفت إلي قياس أثر اسـتخدام أدوات  (Rayan, 2007)" ريان"وأجري 
ك الحسي نحـو التعـاون فـي المـدارس          اإلنترنت االجتماعية علي التحصيل واإلدرا    

المتوسطة بكالفورنيا، وتوصلت إلي عدم وجود فرق دال إحصائيا في التحـصيل بـين              
، مع وجود فرق دال إحصائيا فـي اإلدراك الحـسي نحـو العمـل               الدراسة تيمجموع

  .التعاوني لصالح المجموعة التجريبية
التعـرف علـي أثـر     والتي هدفت إلـي  (Singer, 2008)" سينقر"أما دراسة 

، فقد توصلت إلي أن االشتراك في المدونات        لتعليمية علي التحصيل  استخدام المدونات ا  
ساعد علي تنمية تحصيل الطالب الدراسي، وتقوية ارتباطهم ببعضهم البعض وبالمقرر           
الدراسي الذي يدرسونه، حيث أصبحوا أكثر استمتاعا بالمقرر مقارنة باستخدام الطرق           

  .في التعليمالتقليدية 
 بدراسة هدفت إلي التعرف (Duda & Garrett, 2008)" دودا وجاريت"وقام 

علي مدي تأثير االشتراك في مدونة حول علم الفيزياء وأهميته في الحيـاة التطبيقيـة        
 من ناحية، واتجاه الطالب نحو علم الفيزياء وإدراكهم ألهمية هذا العلـم مـن ناحيـة               

طالب الذين لم يستخدموا المدونة حدث لهم انحدار فـي    أن ال  نتائجها، وأوضحت   أخري
نظرتهم االيجابية ألهمية الفيزياء، في حين أن الطالب الذين استخدموا المدونة أكـدوا             
علي أن المدونة حسنت من خبراتهم في مادة الفيزياء بشكل عام، وأنها جعلت المقرر              

ن كـانوا ال يـشتركون فـي        أكثر متعةً وتشويقًا، كما اتضح للمعلم أن الطـالب الـذي          
المناقشات داخل الفصل وال يتفاعلون معه أصبحوا أكثر اهتماما وتفـاعالً فـي مـادة               

  .الفيزياء
أثـر   التي هدفت إلي التعرف علـي  (Churchill, 2009)" شيرسيل"ودراسة 

 البيئة التعليمية داخل    علي المدونات في التعليم الجامعي، وما يمكن أن تضيفه          استخدام
ن اسـتخدام   أإلـي   نتائجهـا   ، وكيف يمكن أن تطور خبرات الطالب، وتوصلت         الصف

المدونة ساعد علي تنمية التحصيل الدراسي لدي الطالب، كما اتفق الطالب المشاركين            
في الدراسة علي أن المدونة ساهمت في تيسير تعلمهم، وتعلمهم أشياء جديـدة بعـد               
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الب رغبتهم واستعدادهم لعمل مدونات     مشاهدتهم ألعمال اآلخرين، وقد أبدي معظم الط      
  .في المستقبل

التي استهدفت التعرف علي فاعلية استخدام      ) ٢٠١٠(ودراسة فوزية المدهوني    
 لدي طالبات قسم اللغة اإلنجليزية بكلية       يالمدونات التعليمية في تنمية التحصيل الدراس     

 نالتعلـيم واتجاهـاته   العلوم واآلداب ببريدة جامعة القصيم في مقرر الوسائل وتقنيات          
نحو المدونات التعليمية، وأظهرت نتائجها فاعلية المـدونات التعليميـة فـي تنميـة              

وتتفق تلك النتائج مـع     . التحصيل واالتجاه نحو المدونات لدي الطالبات عينة الدراسة         
 التي توصلت إلي أن للمـدونات  (Tekinarslan, 2010)" تيكنارسالن"نتائج دراسة 
 علي تحصيل الطالب في قضايا تكنولوجيا التعليم في مقـرر الكمبيـوتر،             تأثير ايجابي 

وأوصت باستخدام المدونات لتعزيز اإلنجاز واكتساب المعرفة للطـالب، فـضالً عـن             
  .معلومات البحث وتبادل المهارات في مجتمع التعلم

دراسة استهدفت التعـرف علـي فاعليـة        ) ٢٠١١(كما أجرت سلوى المصري     
 تعليمية لزيادة تحصيل طالب المرحلة اإلعدادية للمفاهيم المجردة بمادة          استخدام مدونة 

الكمبيوتر واالتجاه نحو المادة، وأظهرت نتائجها فاعلية المدونة التعليمية فـي تنميـة             
  . ةالتحصيل واالتجاه نحو مادة الكمبيوتر لدي طالب المجموعة التجريبي

دراسات يتضح أنه يوجـد ثمـة       وباستقراء نتائج تلك المجموعة من البحوث وال      
تضارب بين النتائج التي توصلت إليها، حيث توصل بعضها إلي أن استخدام المدونات              

، (Singer, 2008)" سـينقر ""ساهم في تنمية التحصيل الدراسي كما في دراسـة  قد 
 ,Tekinarslan)" تيكنارسـالن "، دراسة (Churchill, 2009)" شيرسيل"ودراسة 
في . )٢٠١١(، ودراسة سلوى المصري     )٢٠١٠(ية المدهوني   ، ودراسة فوز  (2010

لمدونات علي التحصيل الدراسي كمـا      الستخدام ا حين لم يكن هناك تأثير دال إحصائيا        
تلـك  كمـا أن   . (Rayan, 2007)" ريان"، ودراسة (Vise, 2007)" فيز"في دراسة 
كنولوجيا التعلـيم،   اللغات وت الدراسات والبحوث كانت في مجال العلوم و      من   المجموعة

استخدام المدونات التعليمية في تعلـيم      أثر  وال يوجد بينها أية دراسة استهدفت تقصي        
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 أن طبيعية مادة الجغرافيا تمهـد وبـشكل مباشـر إلمكانيـة             رغمالجغرافيا وتعلمها،   
 في هذا المجال، لذا اسـتهدفت       ونات في تدريسها، مما يعد قصورا بحثيا      استخدام المد 

تنمية مهـارات البحـث     تقصي فاعلية استخدام المدونات التعليمية في        الحالية   الدراسة
  . الصف األول الثانويطالبعلم لدي الجغرافي والتحصيل المعرفي والدافعية للت

  :من خالل العرض السابق يتضح ما يلي
أهمية امتالك طالب المرحلة الثانوية لمهارات البحث الجغرافي، والتأكيـد علـى            •

ميتها لديهم، كهدف رئيس من أهداف تعليم الجغرافيا وتعلمها في تلك           ضرورة تن 
 .المرحلة

أثناء دراستهم لمادة الصف األول الثانوي وجود صعوبات ومشكالت تواجه طالب  •
مما جعل هذه المادة ال تثير تفكيرهم وال تجذب انتباههم، األمر الـذي             الجغرافيا،  

مهارات البحث  عدم تمكنهم من    و،  تب عليه ضعف مستوى تحصيلهم لدروسها     تر
 . الجغرافيانقص دافعيتهم نحو تعلمالجغرافي، باإلضافة إلي 

 في العـالم، إال أن الدراسـات        )٢,٠(بالرغم من االنتشار الواسع ألدوات الويب        •
العربية المتعلقة باستخدام المدونات التعليمية نادرة، نظرا لكـون هـذا المجـال             

، كما أن األجنبية منها لـم تتطـرق إلـى اسـتخدام             حديثًا في العملية التعليمية   
المدونات لتنمية مهارات البحث الجغرافي والتحصيل المعرفي والدافعية نحو تعلم          

 .الجغرافيا
صالحية استخدام المدونات التعليمية للتطبيق في معظم المراحل الدراسية، وفـي    •

ـ        ات الـسابقة  معظم المقررات الدراسية، حيث اتضح من خالل استعراض الدراس
 . أنها اُستخدمت في تدريس مقررات متعددة وفي مراحل دراسية مختلفة

   :حتديد مشكلة الدراسة
 الصف األول الثانوي في     طالبضعف مستوي    في   الدراسة الحالية  مشكلة   تتحدد

 ، من مهـارات البحـث الجغرافـي   م، وفي عدم تمكنه  لدروس مادة الجغرافيا   متحصيله
عزي هذا إلى األسلوب المتبـع فـي تـدريس          وي. م الجغرافيا تعلنحو   منقص دافعيته و
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الدراسة الحالية معالجة القـصور فـي   حاول الجغرافيا في المدارس الثانوية، ومن ثَم ت     
تنميـة  فـي   هـا    فاعليت وتقـصي استخدام المدونات التعليمية،     هذه الجوانب من خالل   

 طـالب لدي  الجغرافيا  علم  تنحو  التحصيل المعرفي ومهارات البحث الجغرافي والدافعية       
  .األول الثانويالصف 

  :أسئلة الدراسة
  :عن األسئلة التاليةتُجيب الدراسة الحالية 

ما فاعلية استخدام المدونات التعليمية في تـدريس الجغرافيـا علـى التحـصيل               -١
  الصف األول الثانوي؟طالبالمعرفي لدى 

افيا على تنمية مهـارات     ما فاعلية استخدام المدونات التعليمية في تدريس الجغر        -٢
  الصف األول الثانوي؟طالبالبحث الجغرافي لدى 

ما فاعلية استخدام المدونات التعليمية في تدريس الجغرافيا على تنمية الدافعيـة             -٣
  الصف األول الثانوي؟طالب لدى  الجغرافياتعلمنحو 

  :أهداف الدراسة
و  ،األول الثانوي  الصف   طالبرفع مستوي تحصيل     :تهدف الدراسة الحالية إلي   
  .دافعيتهم نحو تعلم الجغرافيازيادة لديهم، وتنمية مهارات البحث الجغرافي 

  : أهمية الدراسة
  :ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنها

محاولة لمعالجة أوجه القصور في أسـاليب واسـتراتيجيات تعلـيم الجغرافيـا           -١
ت التربوية الحديثة في    ، ومسايرة لالتجاها   الثانوية وتعلمها المتبعة في المدارس   

فـي  ) المدونات كأداة من أدوات الجيل الثاني للويب      (استخدام التعلم اإللكتروني    
  . العملية التعليمية بما يمكن أن يسهم في زيادة فعاليتها

نموذجا إجرائيا لكيفية تصميم مدونة تعليميـة تتـضمن         لمعلمي الجغرافيا   تُقدم   -٢
 همبما يعيـن  ،  لصف األول الثانوي  لغرافيا  من مقرر الج  " البيئة"موضوعات فصل   

 .، واالسترشاد به لبناء نماذج أخرىاستخدامهعلي 

28/08/2012 09:17:57 AM 

Page 14 of 73 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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تُفيد واضعي ومصممي مناهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية في تخطيط مناهجهم           -٣
بطريقة تساعد على توظيف المدونات التعليمية في تدريس مادة الجغرافيا، مما           

 .اهجيسهم مستقبالً في تطوير هذه المن
اختبار تحصيل معرفي، اختبار مهـارات البحـث        : تُقدم أدوات تقويم تتمثل في     -٤

، يمكن اإلفادة منها فـي تقـويم         الجغرافيا تعلمنحو  الجغرافي، مقياس الدافعية    
  .م الجغرافيا وتعلمهايبعض جوانب تعل

  :حدود الدراسة
  :التزمت الدراسة الحالية بالحدود التالية

بمدينـة  " الثانويـة بنـات   "بيق هذه الدراسة في مدرسة      تم تط : الحدود المكانية  -١
 .سوهاج

، نة من طالبات الصف األول الثـانوي      طُبقت الدراسة علي عي   : الحدود البشرية  -٢
 .، مقسمة إلي مجموعتين تجريبية وضابطةطالبة) ٨٠(بلغ عددها 

طُبقت التجربة األساسية للدراسة في الفصل الدراسي األول من         : الحدود الزمنية  -٣
  . م٢٠١٢ – ٢٠١١عام الدراسي ال

 : وتمثلت فيالحدود الموضوعية -٤
المقرر ضمن منهج الجغرافيـا     " البيئة"تصميم مدونة تعليمية لموضوعات فصل       •

 .م٢٠١٢ – ٢٠١١للصف األول الثانوي، للعام الدراسي 
 الصف األول الثانوي للمعلومات الجغرافية المتضمنة في فـصل          طالبتحصيل   •

  للمجـال  وفقًا لتصنيف بلوم  ) التذكر، والفهم، والتطبيق   (الدراسة عند مستويات  
 .المعرفي

جمع المعلومات، تسجيل المعلومـات، تنظـيم       : مهارات البحث الجغرافي التالية    •
  . الجغرافيةتقويم المعلوماتوالمعلومات، تفسير المعلومات، عرض المعلومات، 
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  : منهج الدراسة
منهج شبه التجريبي ذي المجموعتين     اقتضت طبيعة الدراسة الحالية استخدام ال     

على ) متغير مستقل (المتكافئتين، حيث يتم دراسة فاعلية استخدام المدونات التعليمية         
 نحو تعلم الجغرافيـا   التحصيل المعرفي، وتنمية مهارات البحث الجغرافي، والدافعية        

  . الصف األول الثانويطالبلدى ) متغيرات تابعة(
  :حتديد مصطلحات الدراسة

(Instructional Blogs) 
بيئة تعليمية عبر الويـب،     : يقصد بالمدونات التعليمية في الدراسة الحالية أنها      

حيث تحوي باإلضافة   صورة شيقة وجذابة،    بتدوينات  أو ال  المعلومات يتم فيها عرض  
 لطـالب  الصور ومقاطع الفيديو والروابط المفيدة       إلي النصوص المكتوبة العديد من    

مـن مقـرر   ) البيئـة (الصف األول الثانوي والمتعلقة بموضوعات الفـصل الثالـث      
، من األقدم إلـي األحـدث     وتكون التدوينات مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا       الجغرافيا،  

تنفيـذ   من خالل تبادل المناقـشات، و      الطالبوتسمح بحدوث تفاعالت اجتماعية بين      
  .بمادة الجغرافيااألنشطة التعليمية المرتبطة 

(Cognitive Achievement) 
كتـسبه طالـب   يمقدار مـا  : يقصد بالتحصيل المعرفي في الدراسة الحالية أنه     

 بعد دراسـته  الصف األول الثانوي من حقائق ومفاهيم وتعميمات ومبادئ ونظريات          
وذلك عند مستويات التذكر والفهـم والتطبيـق،        ،   من مقرر الجغرافيا   "البيئة"فصل  ل

عد  المعرفيالتحصيل يحددها اختبار التيا بالدرجات مقدرلهذا الغرضالم .  
(Geographical Research Skills) 

مجموعـة مـن    : رافي في الدراسة الحاليـة أنهـا      يقصد بمهارات البحث الجغ   
 خالل تعامله مع المادة الجغرافيـة   الصف األول الثانوي  طالبقوم بها   ياألنشطة التي   

 ، وتفـسير  ، وعرض ، وتنظيم ، وتسجيل ، بهدف جمع  ،عن فهم ودراية وبكفاءة ويسر    
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ـ     يالمعلومات الجغرافية، وتُقاس هنا بمقدار الدرجة التي        وتقويم   ي حـصل عليهـا ف
  .االختبار المعد لهذا الغرض

(Learning Motivation) 
التي الداخلية والخارجية   الحالة  : يقصد بالدافعية للتعلم في الدراسة الحالية أنها      

يم والتعلم  وتدفعهم إلى ممارسة أنشطة التعل    الصف األول الثانوي،     طالبتثير اهتمام   
 والسعي نحو االستفادة منها في تحقيـق األهـداف المرجـوة،            بالجغرافيا،المرتبطة  

  . لهذا الغرض في المقياس المعد الطالبحصل عليها يوتقاس بالدرجة التي 

  اإلطار النظري
  املدونات التعليمية وتنمية مهارات البحث اجلغرايف والدافعية حنو تعلم اجلغرافيا

رفع مستوي التحصيل المعرفـي، وتنميـة   هدف إلى   ت سة الحالية الدرا تلما كان 
 لـدي طـالب الـصف األول        والدافعية نحو تعلم الجغرافيا    ،مهارات البحث الجغرافي  

 من  فإنه،  الثانوي، من خالل استخدام المدونات التعليمية في تعليم الجغرافيا وتعلمها         
  :  إلقاء الضوء علىالضروري

  :وتضمن النقاط اآلتية :لتعليمية وتدريس اجلغرافيااملدونات ا: احملور األول

 للمدونات تعريفات عديدة نعرض هنا بعضا منها كما         :ماهية  املدونات التعليمية: ًأوال
  :يلي

عبارة عن صفحة عنكبوتية    : "المدونة بأنها ) ٢٠٠٥(يعرف عبد الرحمن فراج     
ا تصاعديا، تصاحبها آلية    مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمني   ) مدخالت(تظهر عليها تدوينات    

دائـم ال   URL لكل مدخل منها عنوان إلكترونـي  ألرشفة المدخالت القديمة، ويكون
يمكن للمستفيد الرجوع إلى تدوينة معينة  يتغير منذ لحظة نشره على الشبكة، بحيث

  .في وقٍت الحق
اقع عبارة عن مو:  المدونات بأنها(Nicolet, 2008, 31)" تنيكول"يعرف بينما 

مبسطة يمكن لألفراد أو المجموعات من خاللها نشر المعلومات المختلفة، كما يمكن            
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لآلخرين التعليق علي هذه المعلومات وفتح حوار ونقاش حولها، كما تحتوي علـي             
  .وصالت تساعد في الوصول لمعلومات أوسع وأكبر حول موضوع المدونة نفسه

مـساحة  :  بأنها(Sim & Hew, 2010, 153)" سم وهوي"كما يعرفها كل من 
علي شبكة اإلنترنت يمكن من خاللها عرض المقرر وما يرتبط بـه مـن أنـشطة،                
ويستطيع الطالب والمعلم تبادل المناقشات خاللها بنفس الكفاءة كما يحدث في الصف            

  .الدراسي
في تتمثل   المدونةنقاط اتفاق حول مفهوم      السابقة أن هناك     ويتضح من التعريفات  

  -:أنها 
 .صفحات ويب ديناميكية دائمة التغير •
 .تُرتب فيها الموضوعات ترتيبا معكوسا من األحدث إلي األقدم •
 .تتعدد محتوياتها فقد تكون نصوص أو صور أو فيديو •

ثانيا
ً

  :أنواع املدونات اإللكرتونية: 
" كامبـل : ("انظـر فـي    (كمـا يلـي    يمكن تصنيف المدونات تبعا لعدة محاور     

(Campbell, 2005)باريانـــت("، و "(Bryant, 2006)شـــابمان("، و "
(Chapman, 2007)بيـل ("، و "(Bell, 2009, 76) ،)   ،٢٠٠٩كنـان حامـد( ،

  :)٤٦-٤١، ٢٠١٠وفوزية المدهوني، 
  :وفقًا للهدف من استخدمها، وتقسم إلي  )  أ(

وتتم فيها كتابة األحداث اليومية التي تمر علي الشخص بما  : المذكرات اليومية  -١
  .بات وتجارب وهموم وغيرهامناسمن فيها 

يستخدمها معظم السياسيون في شرح آرائهـم وخططهـم، وفـي           : السياسية -٢
 .لتواصل مع الجمهور واإلجابة عن استفساراتهم وتساؤالتهما

ويكتب فيها اإلنتاج األدبي لألشخاص سواء كان شعرا، أو نثرا،   : اإلنتاج األدبي  -٣
 .أو قصصا، أو خواطر
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من وسائل تعليميـة،  ك النوع كل ما يخص التقنية الحديثة      يدون في تل  : التقنية -٤
 .، يوضح فيها كيفية استخدامها وآخر التطورات التي وصلت إليهاأو أجهزة

ويكتب فيها كل ما يخص االقتصاد والمـال واألعمـال، وسـوق            : االقتصادية  -٥
 .وغيرها... األسهم وأسعار الذهب والفضة والسلع التجارية 

لكتابة عن األخبار اليومية في أي دولة من دول العـالم،           وتخصص ل : إخبارية -٦
 .وقد يتم ربطها بمواقع الصحف اليومية لقراءة األخبار أوالً بأول

. وهي التي تستخدم في العملية التعليمة، سواء للتعليم أو التـدريب            : تعليمية -٧
 :ويصنف هذا النوع من المدونات إلي

م، حيث يضع فيها روابط ومقاطع صوت       وهي التي يديرها المعل   : مدونات المعلم  •
وفيديو مرتبطة بالموضوع الذي يدرسه الطالب، ومجموعة من األسـئلة التـي            
يجيبون عنها، وأنشطة وواجبات وتكليفات يقومون بها، ويفـتح أمـامهم بـاب             

 .وهذا التنوع هو ما تم استخدامه في الدراسة الحالية. النقاش والحوار والتعليق
ي هذه المدونات يوضح نتيجـة الجهـد التعـاوني للمعلـم            وف: مدونات الفصل  •

الطالب، ويمكن استخدامها كلوحة إعالنات للمتعلمين، ولنشر الرسائل والصور         و
 .والوصالت ذات الصلة بموضوع المناقشة

ويتم من خاللها التواصل مع الزبـائن وعـرض         : مدونات الشركات والمصانع   -٨
 .المنتجات

 .ها األشخاص عن هوياتهم المختلفةفيوالتي يكتب : مدونات الهويات -٩
وفيها تتم كتابة األخبار، والموضوعات، والتقنيات الجديدة التـي         : حاسوبية -١٠

 .تتعلق باإلنترنت وبرامجها، وشرح كيفية تشغيلها والتعامل معها
وهي التي تُعد مزيجا من األنواع الـسابقة، والتـي يـصعب            : مدونات عامة  -١١

 .أغراض الموضوعات التي تطرح فيهاتصنيفها تحت نوع معين؛ لتعدد 
  : وفقًا لعدد المدونين الذين يقومون بالكتابة فيها، وتقسم إلي  ) ب(
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وفيها يتولي شخص واحد اإلشراف، فيعـرض الموضـوعات         : مدونات فردية  -١
بمفرده، ويتحكم في دخول القراء أو الزوار وفي ظهور تعليقـاتهم، وتقتـصر           

وهو ما تم استخدامه فـي      . عليق فقط   مهمة القراء أو الزوار في القراءة والت      
  .الدراسة الحالية

وفيها يتولي مجموعة من األشخاص اإلشـراف       : مدونات جماعية أو مشتركة    -٢
علي المدونة، فيعرض كل منهم موضوعا، وبعضها يكون مفتوحا أمام الجميع           
بحيث يسمح ألي فرد أن يكتب ويقرأ ويعلق، في حـين أن بعـضها يـسمح                

 .محددين فقطبالتعليق لزوار 
  :وفقًا لتكلفتها، تقسم إلي) ج(

 live)موقع : ويتم إنشاؤها علي موقع يقدم خدمة المدونات مجانًا مثل: مجانية -١
journal)   وموقع ،(blogger)،        ويتم عمل المدونة عن طريق االشتراك في 

الموقع، ومن ثم يقوم الموقع ببناء حساب خاص للمستخدم يمكنه من تعـديل             
افة بعض الخدمات إلي مدونته، حيث تعطـي للمـستخدم كامـل            التصميم وإض 

وهو ما تـم اسـتخدامه فـي الدراسـة     . الحرية في جعل المدونة مناسبة له       
 .الحالية

ويتم إنشاؤها عن طريق حجز دومين في أحد المواقع التـي تقـدم             : مدفوعة -٢
 .خدمة استضافة المواقع والمدونات بمقابل مادي

تكون مجانية إذا كان حجم الحجز صغيرا، أو عدد         وهي التي   : مدفوعة/مجانية -٣
الطالب قليالً، لكن إذا كان هناك حاجة لزيادة مساحة الحجز أو إضافة أعـداد              

 .كبيرة من الطالب فإن ذلك يتطلب دفع بعض الرسوم
  :وفقًا لمحتواها، وتقسم إلي) د(

بـة  وهي التي تحتوي علي تدوينات في هيئة نصوص مكتو        : المدونات الكتابية  -١
 .فقط

 .وهي التي تحتوي علي صور ثابتة: (Photoblogs) المدونات الصورية -٢
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وهي التي تحتوي علي مقـاطع فيـديو أو         : (Videoblogs) مدونات الفيديو  -٣
 .صور مرئية متحركة

وهي التي تحوي مقاطع صـوتية أو بثًـا         : (Audioblogs) مدونات صوتية   -٤
 .زائر تشغيله واالستماع إليهإذاعيا، يقوم صاحب المدونة بتحميله، ويمكن لل

وهي تلك المدونات التي تسمح بنشر محتواها       : (Moblogs) مدونات الجوال  -٥
وقد اشتهر هـذا    . وكذلك تلقي الرسائل من خالل استخدام التليفونات المحمولة       

النوع من المدونات؛ بسبب إتاحتها الفرصة أمام المدون للدخول إلي مدونتـه            
 .في أي زمان وأي مكان

ثاثال
ً

  : ةخصائص املدونات اإللكرتوني: 
: انظـر فـي   (تشترك المدونات في العديد من الخصائص، من أهمها ما يلـي            

 & Du)" ديـو وواجنـر  ("، و(Lindahl,  & Blount, 2003, 114-115)"لنـدهل وبولنـت  ("
Wagner, 2005, 2)كاب ونيل("، و "(Kapp & Neal, 2006و ،")أكبوليت وكيس"(Akbulut, 

& Kiyici, 2007, 6-15) سـلمان وشـيرمان  ("، و "(Solomon, & Schrum, 2007, 55) ، 
ــد  ("و ــميث وتوالن ــورت وس ،  (Elgort, & Smith, & Toland, 2008, 201)" الج
  ):٥٦-٥٠، ٢٠١٠فوزية المدهوني، (، و(Richardson, 2009, 17)" ريتشاردسون("و
§  :      األساسية التي  وتعد هذه الخاصية هي السمة

ترتكز عليها المدونات حيث أن نظم التدوين وإدارة المحتوي راسخة ال تتغير من            
حيث الشكل والمظهر، في حين يسمح لصاحب المدونة أن يسمح للزوار بالتعليق            

 .علي المحتوي أو عدم التعليق

§     ،يقصد به إمكانية الوصول للمدونة من مختلـف المـستخدمين
مدونات بطبيعتها منفتحة، وتمكن الجميع من الوصول لمحتوياتها بمـا فيهـا            فال

 محركات البحث، غير أنه يمكن لصاحب المدونة أن يتحكم في مـستوي ظهـور             
 .مدونته للعامة
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§  :          ال تحتاج المدونة إلي أدوات معقدة إلنـشائها، وتتـوفر
 رسومية بسيطة يستخدمها المدون     قوالب تصميم جاهزة للمدونات ذات واجهات     

 .وتتميز بالمرونة والبساطة

§             إن استخدام المدونات يتيح للمعلم االتصال المباشر بـالطالب بـشكل 
مستمر، مما يزيد من التواصل بينه وبينهم، كما يسمح بنشر المعلومات واألفكار            

 .والخبرات بين ماليين البشر من مختلف البلدان

§ :       حيث توفر المدونات العديد من تطبيقـات 
المستندة إلـى   األخرى؛ Office منتجات، وMicrosoft Word :البرمجة مثل

 .ASPو بيرل،، PHPجافا : الويب، إلي جانب العديد من لغات البرمجة مثل

§      امها في الوقـت والمكـان    تتميز المدونات بالمرونة حيث يمكن استخد
، كما يمكن بواسطتها مراجعة الموضوعات القديمة بيـسر وسـهولة،          مناسبينال

وتتضح مرونتها أيضا في القدرة علي دمج خدماتها مع خـدمات أخـري بكـل               
 بحيـث   (XML)سهولة، فمحتوي المدونات يمكن تصديره علي شكل ملفـات          

 يمكن استخدامه في مدونات تستخدم النمط نفسه في تمثيـل البيانـات، كمـا أن     
تصميمها مرن قابل للتغيير بكل سهولة حسب رغبة الشخص بعكـس المواقـع             

 .اإللكترونية

§  :      حيث توفر نظم التدوين مجموعة مـن األدوات إلدارة
أدوات لتحرير وإدارة المحتوي بما في ذلك النسخ االحتيـاطي،          : المعلومات مثل 

ات لفهرسـة المحتـوي تلقائيـا،       وآليات استعادة المحتوي، واإلحـصاءات، أدو     
 .والبحث عن النص الكامل داخل منظومة التدوين

§  :   تتميز المدونات بأن تكلفة استخدامها محدودة، بل إن معظمها يتم
إنشاؤها علي مواقع مجانية، حيث ال تتطلب سوي توفر جهاز الحاسب واالتصال            

 .  باإلنترنت
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§  RSS: خاللها يتم اإلعالن عن تـوفر محتـوي   حيث من 
جديد، كما توفر آلية االشتراك للمستخدمين في مواقع أخري ذات عالقة بمحتوي            

   .المدونة

§  :      يتم تصميم المدونات بواسطة شخص معين، وبالتـالي
فهي تعكس رأي صاحبها، كما يمكن تصميمها بواسطة مجموعة من األشـخاص     

 .مشاركةعن طريق ال

§        ،تتميز المدونة بسهولة استخدامها من قبل المعلم والطالـب 
وكذلك سهولة تصميمها وإعدادها وتحديثها؛ حيث ال تحتاج إلي امـتالك الفـرد             

 .مهارات تقنية عالية، كما أن عملية الكتابة في المدونة سهلة وبسيطة

§  : ي األشخاص، فكل يستطيع كتابة تكفل المدونة حرية الرأي لد
 .ما يريده هو ال ما يريده اآلخرون

§        من مميزات المدونـة أن أعمـال صـاحب
المدونة توجد في مكان واحد، فبدالً من أن تتفرق كتاباته وأعماله علي مواقـع              

 .عدة يجمعها مكان واحد

§  ا ما تخلو المدونات من الصراع والنـزاع بـين   غالب
القراء؛ وذلك ألن المدون يتحكم فيما ينشر في مدونته، فهو ينشر التعليقات التي             
تتوافق مع أفكاره فقط، أما التعليقات التي ينشرها أفراد مناقضين له وألفكـاره             

 .فيقوم بحذفها مباشرة

§        لتي دونهـا، وسـهولة     توفر المدونات للمدون إمكانية حفظ المعلومات ا
 .الحصول عليها عند الحاجة إليها

§  :    تُعد المدونة وسيلة جيـدة لعـرض وتنظـيم
المعلومات بترتيب وسالسة، حيث يتم تنظيم المعلومات بشكل أفـضل وأوضـح،       

 .ونشرها بطريقة تساعد علي وصولها إلي غالبية المشتركين

28/08/2012 09:18:00 AM 

Page 23 of 73 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٣٧٦ -

§  :       تحتوي المـدونات علـي الوسـائط
الصوت، والصورة، ومقاطع الفيـديو، وغيرهـا، وهـذا يـساعد        : المتعددة مثل 

 .المعلمين في تدريس مقرراتهم

§  :   تشجع المدونة الطالب علي استخدام كافـة األدوات المتاحـة
ـ          ن شـأنه تـشجيع     للوصول بالمنتج التعليمي إلي أعلي درجات اإلبداع، وهو م

الطالب علي المشاركة الفعالة، ومن ثم فإن التعليم ينتقل من كونه نقـل المـادة               
 .  العلمية للطالب بأسلوب تقليدي إلي التعلم بشكل ممتع وجذاب

رابعا
ً

  : مكونات املدونة اإللكرتونية: 
ألخرى تبعا الخـتالف الهـدف    واحدة من المدونات اإللكترونية مكونات تختلف

 ,Brady)" (برادلـي :"انظر فـي ( إال أنها تشترك في عدد من المكونات هي منها،

، و Vinh, 2008)" (فينه"، و)١٠٦، ٢٠٠٦، وهند الخليفة وسلطانة الفهد، 7 ,2005
   : (Fitzgibbon, 2010, 17)" فتزجيبون"، و(Thompson, 2010)" زومباسن"
§  (Blog Title) :الزوار عند الـدخول  وهو أول ما يراه 

للمدونة، وهو يعد من أهم مكونات المدونة ألنه يميزها عن غيرها من المدونات،             
 .لذا يعطي المدونون اهتماما كبيرا عند اختيار عنوان لمدوناتهم

§   ) (Posts :    وهي عبارة عن المـداخالت التـي يقـوم
 الموضوعات مؤرخة ومؤقتة تبين متى تم       المدون بكتابتها في مدونته وتكون هذه     

 .نشر الموضوع

§  (Comments):             وهي عبارة عما يتركـه الـزوار مـن ردود فعـل 
 .ومالحظات علي الموضوعات المنشورة من قبل المدون

§   )Permalinks( :  الستخدامها في مواقع أو مدونات
 . أخري

§  (Archives) :       ويحتوي علي الموضوعات القديمة التي تـم
 .نشرها في المدونة وتكون مرتبة ترتيب عكسي من األحدث لألقدم
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§  (Trackback):المنشورة الموضوعات أحد عن بالكتابة قام  لتتبع من 
 . المدونة في

§    )RSS feeds ( : وهي خدمة تحتوي علي المواقع المفضلة لدي
ن، ومن خاللها يتم متابعة أي خبر أو موضوع جديد يتم إضافته إلـي تلـك                المدو

 .المواقع دون الحاجة لزيارة هذه المواقع

§        )Blog rolls(:   وفيهـا
 .يضع المدون قائمة بالمدونات ذات العالقة بمدونته لالستزادة منها

خامسا
ً

  : نة للمدونات يف العملية التعليميةالتطبيقات املمك: 
فـي العمليـة    للمـدونات اإللكترونيـة  يمكن تلخيص بعض التطبيقات الممكنة  

 ,Linda)"لندا وبوال وجانل"، و(Bill. 2003, 3)" بيل ":انظر في (التعليمية كما يلي
& Paula, & Janel, 2006) ٥٨٠-٥٧٩، ٢٠١٠(، ورفعت المليجي وآخرون( ،

  ) :  ٦١-٥٨، ٢٠١٠( وفوزية المدهوني
 حيث يستطع المعلم وضع المحتوي العلمي للمقرر الذي يدرسـه           :شرح المقررات  •

داخل المدونة، ويفتح المجال أمام الطالب للدخول إلـي مدونتـه، وقـراءة هـذا               
المحتوي، وحل الواجبات، والقيام بالتكليفات، وكتابة تعليقاتهم، ثم يقـوم المعلـم            

 .همبتقديم التغذية الراجعة ل
 يمكن استخدام المدونات كبوابة إلكترونية تساعد في تكوين مجتمع      :اإلدارة الصفية  •

تعلمي للطالب، ويمكننا استغالل سهولة التعامل معها السـتخدامها فـي توصـيل             
متطلبات وتعليمات الدروس للطالب، أو إلبالغ الطالب بمالحظات مهمة، أو لتحديد           

 .مهام معينة، أو أنشطة منزلية
 توفر المدونات اإللكترونية المساحة     :ب الطالب والمعلمين علي مهارات معينة     تدري •

الالزمة لكل من الطالب والمعلمين للتدريب علي مهارات تطوير الكتابة مع االنتباه            
أنها توفر فرصة وجود جماهير جاهزين لالستماع إلي نتاجاتهم، لتوفير النقد البناء      

بتقديم النصح واإلرشاد والتوجيه، بينما يكتـسب       لها، ويمكن للمعلم هنا أن يكتفي       
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الطالب الخبرات من التغذية الراجعة التي سيقدمها زمالئهم، مع إمكانيـة تـوفير             
اإلرشاد عبر اإلنترنت، فمثالً يمكن لطالب من مرحلة عليـا أن يـساعدوا طـالب               

 أنشطة  المراحل األقل كما يمكنهم أن يستخدموا المدونات اإللكترونية للمشاركة في         
تعليمية عبر اإلنترنت تشتمل نشر أفكارهم واقتراحاتهم، أو حتى نتـائج تجـاربهم             

 .العملية وبحوثهم المختلفة
 يمكن تخصيص مدونة إلكترونية لصف ما بحيث تعطـيهم الفرصـة            :المناقشات  •

لمناقشة أمور ومواضيع من خارج المنهج، حيث يمكن لكـل طالـب أن يـشارك               
ه، وتعطيهم الفرصة للتعليق وإبداء الرأي اآلخر، كما يمكـن  اآلخرين بأفكاره وآرائ  

للمعلمين أن يشاركوا أشخاص مختصين بمواضيع معينة في المدونة المخصـصة           
 .للصف لطرح مناقشات أو جلسات مناقشة كالمؤتمرات وغيرها

يمكن استخدام المـدونات اإللكترونيـة       ":الحقائب اإللكترونية "ملفات إنَجاز الطالب     •
هولة لعرض وتنظيم إنجازات الطالب، وحماية ملكية الطالب لها من خـالل            بكل س 

تأريخ إرسالها للمدونة، ويمكن تقييم تطوير مهارات الطالب خالل الفصل الدراسي           
عندئذ بصورة أفضل، باإلضافة إلي أن الطالب سيبدي اهتمامـا أكبـر بإنجازاتـه              

 .رنت باسمهوبصورة مميزة؛ ألنه يعلم بأنها ستنتشر عبر اإلنت
حيـث تـستخدم كوسـيلة لنـشر     : المكتبات العامة واألكاديمية ومكتبات الجامعات  •

 .معلومات عن الكتب الموجودة بها، والخدمات التي تقدمها
فللمدونة دور رئيس في مـد الطـالب بالمعـارف التـي       :إجراء البحوث التربوية   •

حوث اآلن يـتم مـن      يبحثون عنها في إجراء بحوثهم، حيث إن قدرا كبيرا من الب          
خالل االستعانة باإلنترنت والمواقع المختلفة؛ ولذا أصبحت المدونات أدوات يستفيد          

 . منها الباحثون عبر دول العالم
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سادسا
ً

  : الفوائد التعليمية من استخدام املدونات: 
  : يحقق استخدام المدونات في العملية التعليمية العديد من الفوائد منها

§  :  المدونات التعليمية علي إيجاد مناخ من التفاعل االجتماعي بـين          تساعد
 Duda)الطالب وبعضهم البعض من جهة وبين الطالب ومعلميهم من جهة أخري 

& Carrett, 2008) .  كما تسهم بشكل كبير في رفع مستوي تفاعل الطالب مـع
 ,Williams, & Jacobs)بعضهم وتبادل األفكار فيما بينهم بيـسر وسـهولة   

باإلضافة إلي التعرف علي أفراد جدد مما يرفـع مـن مـستوي     . (235 ,2004
 .(Kuzu, 2007, 47)التفاعل االجتماعي مع اآلخرين 

§    المدونات علي تنمية مجتمعات التعلم وتطويرها من      تعمل
ن، خالل تشجيع التعلم والعمل التعاوني، ويتم فيها تقديم التوجيه من قبـل األقـرا             

فيمكن لفئة من الطالب األكبر سنًا واألكثر خبرة مساعدة فئة من الطالب األصـغر              
 .سنًا في تطوير مهاراتهم المختلفة

§  :    تزيد المدونات من مستوي الدافعية الداخلية لـدي
، (Davison, 2008)الطالب نحو التعلم، وترفع مستوي ثقته بنفسه وتقديره لذاته 

يث تعطي المدونات للمتعلمين الدافعية للتعلم والمشاركة، وخاصة المتعلمين الذين      ح
التعبير ب إذ أنها تسمح للمتعلمين جل من المشاركة في الغرفة الصفية؛يشعرون بالخ

 .عن أفكارهم بحرية دون الخوف من النقد

§           تـي  حيث يظل المتعلم نشط التفكير منـشغالً باألفكـار ال
 & Xie)تتناولها المدونة، وتزيد من درجـة تركيـز المـتعلم عنـد الدراسـة      

Sharma, 2004, 842). 

§  :            تتيح المدونات فـرص تبـادل وجهـات النظـر بـين
المتعلمين من خالل إتاحة الفرصة لهم للتعليق والتأمل في الموضوعات المطروحة           

ضوعات، كما تساعد المتعلمين علـي تنظـيم        ومن ثم التفكير النقدي في هذه المو      
أفكارهم عند الكتابة والمقارنة بين أفكارهم وأفكار اآلخـرين، وهـذا مـن شـانه               
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مساعدة المتعلمين علي تغيير طرق تفكيرهم، من خالل تحقيق التكامل بين المعرفة            
 .القديمة والجديدة

§  :ا للحصول علي الا جيدمعلومات والمعارف، تُعد المدونة مصدر
حيث تسهم في الحصول علي معلومات حديثة، اليمكن الحصول عليها من خـالل             

 كما أنها وسيلة جيدة وفعالـة  .(Williams, & Jacobs,2004) العادية الطرق
 .في مناقشة المفاهيم وتوسيع مجال المناقشات

§      االجتمـاعي   تدعم المدونات الجانب
للعملية التعليمية تعويضا عن االنفصال المكاني بين المعلم والطالب، حيث يتمكنون           
من بناء صالتهم االجتماعية، كما تسهم في تنمية العديد من المهارات االجتماعية            

احترم رأي اآلخرين، والنقد الهادف البناء، والحرية في إبداء الـرأي، تقبـل      : مثل
 .النقد

§   إن محاولة الطالب للبحث عن المعلومات بنفسه دون 
تلقيها من المعلم، وكذلك كتابتها بأسلوب مميز، وقـراءة مـا يكتبـه اآلخـرون،               
وتقييمه، تعود الطالب علي تحمل مسئولية التعلم داخل الفصل الدراسي وخارجـه،            

 .كما ترفع من درجة محاسبة الفرد لنفسه

§      يوفر استخدام المدونات في التعليم فرصة لتقديم التغذية 
  .(Kuzu, 2007, p. 42)الراجعة الفورية والمستمرة من قبل المعلم 

سابعا
ً

  :  التعليميةاتمعايري تصميم املدون: 
، (Le, 2008): انظر في (منها لتصميم المدونات التعليمية  معايير محددةهناك

  ):٩٦-٨٩، ٢٠١٠وفوزية المدهوني،  ، (Bell, 2009, p.91)و
  : ما يلي المعاييرمن هذه: املعايري الرتبوية) أ(
وذلك يساعد على اختيار الموضوعات والمحتويات التي        :تحديد الفئة المستهدفة   -١

وكذلك اختيار طريقة تقديم الموضوعات وعرضها      ، تتناسب وخصائص تلك الفئة   
 .عهمبما يتناسب م
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 البد أن يكون للمعلم هدف يسعى لتحقيقه من خـالل           :تحديد الهدف من المدونة    -٢
،  وذلك يساعده على تحديد الموضوعات التي تتناولها المدونـة         ،تصميم المدونة 

ا على إظهار مدونته بشكل أفضلوكلما كان الهدف واضحا للمعلم كلما كان قادر. 
 ،بدقـة العامـة والخاصـة للمقـرر       يجب تحديد األهداف     :تحديد أهداف المقرر   -٣

حيث إن ذلك يساعد المعلم فـي       ، عرضها للطالب عند تصميم المدونة التعليمية     و
 .كما يساعد الطالب في تقويم ذاته، تقويم الطالب

من أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند تـصميم المحتـوى           : المحتوى العلمي  -٤
 :وعرضه في المدونة التعليمية ما يلي

 .أن يكون مالئماً لخصائص الفئة المستهدفة §
§ ا بأهداف المقررا وثيقً ارتباطًاا ومرتبطًأن يكون متناسب. 
§ تكون معلوماته حديثة، وا من الناحية العلميةا ودقيقًأن يكون صحيح. 
§ ا من األخطاء اللغوية واإلمالئية والحسابية وغيرهاأن يكون خالي. 
§ ا من التحيز لعرق أو جنس أو مذهب معينأن يكون خالي. 
§   األشياء المخلة باآلداب أو العادات والتقاليد أو التشجيع علـى  ا من   أن يكون خالي

 .العنف وغيرها
 .تتضمن موضوعات فرعية، تقسيم المحتوى العلمي إلى موضوعات رئيسة §
تقديم موضوعات المحتوي بصورة جذابة ممتعـة وذلـك باسـتخدام الوسـائط              §

 .المتعددة من صور، وصوت، ومقاطع فيديو 
 .بفاعلية عند عرض الموضوعات توظيف األلوان والخطوط  §
 .توثيق المعلومات التي يحويها محتوي الموضوعات ونسبتها إلي أصحابها  §
وذلك لجذب انتباهه للتركيز علـى معلومـات        : تقديم تغذية راجعة فورية للطالب     -٥

وذلك من خالل متابعـة تعليقـات الطـالب التـي           ، وتقليل تكراره للخطأ  ، معينة
 واالهتمام برسائلهم الخاصة والرد على استفـساراتهم      ، يكتبونها على كل تدوينه   

 .دون تأخير
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التقـويم  ، و ملف اإلنجـاز  ، و التقويم التكويني : ويتم ذلك من خالل    :تقويم الطالب  -٦
 .النهائي

ويتم ذلك من خالل تنظيم موضوعات المقرر فـي شـكل موضـوعات             : التفاعل -٧
لطالب من متابعة رئيسة يشتمل كل منها على موضوعات فرعية مستقلة ليتمكن ا   

والتفاعل بين الطالب والمحتوى وكـذلك  ، هذه الموضوعات ومناقشتها بشكل جيد  
وينمـي  ، يساعد عل بناء مجتمع تعليمي    ، والطالب وزمالئه ، بين الطالب ومعلمه  
 .التعاونعلي ويساعد ، مهارة التفكير الناقد

 :ويتم ذلك من خالل: زيادة الدافعية -٨
صة بالمقرر لالشتراك في المدونـة والتعليـق        تخصيص جزء من الدرجات الخا     §

 .والمشاركة

وجود لوحة تميز تكتب فيها أسماء الطالب الذين كانت تعليقاتهم متميزة في كـل     §
  .ويتم ترشيحهم من قبل المعلم والطالب أنفسهم،  على حدهموضوع

  : ما يلي المعاييرمن هذه :املعايري الفنية) ب(
 : ما يليذلكيتطلب  و:)ستخدمواجهة الم(الشكل العام للمدونة  -١
§ ويكون فيه توضيح بسيط ، ا بطريقة جذابة وبسيطةأن يكون رأس المدونة مصمم

 .والمقررات التي تخدمها أو الموضوعات التي تناقشها، للغرض من المدونة
§ اعنوان المدونة البد أن يكون واضح ،ا لما تحتويه من موضوعاتومناسب. 
يـسهل علـى الطـالب والـزوار        ، ها بشكل جيد  تقسيم المدونة وترتيب عناصر    §

 .االستفادة منها
، جمع التدوينات المتشابهة في أهدافها مع بعضها البعض فـي أقـسام خاصـة              §

 .ووضعها في القائمة الجانبية تحت مسمى أقسام المدونة أو التصنيفات
 .تجنب عرض معلومات كثيرة على الشاشة الواحدة §
 .ةالوضوح والبساطة عند تصميم الشاش §
 .األيقونات الموجودة في المدونة مطابقة لما يقصد منها §
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وضع التعريف بصاحب المدونة وتخصصه والمعلومات الرئيسة عنه في بدايـة            §
 . طويالً في البحث عنهحتى ال يستغرق الزائر وقتاً، الصفحة الرئيسة

 للمدونـة   - للبحث عن المعلومات في المواقـع المختلفـة          -إضافة رابط بحث     §
 .مية لتوفير وقت الطالب وتسهيل مهمة البحث لديهالتعلي

 :ويراعى عند تصميمها ما يلي :صفحات المدونة التعليمية -٢
 .ا منطقيهاتنظيم، وسهولة الدخول إلى الصفحات §

، وشكل الخط ، واستخدام األلوان ، التناسق في أسلوب العرض ومواقع المعلومات      §
 . ألخرىصفحةمن ا أي يكون التصميم ثابتً، وحجمه من صفحة ألخرى

استغالل منطقة الهامش الموجودة في نهاية الصفحة لوضع روابط مفيدة متعلقة            §
 .بمحتوى الصفحة

األيسر للتدوينات واأليمن للقائمة الجانبية     : تقسيم صفحات المدونة إلى عمودين     §
 .أو العكس

ذات الـصلة والتـي تفيـد       وجود صفحة بالمدونة تحتوي قائمة بأهم المراجـع          §
 .الطالب

 :ويراعى فيها ما يلي: كتابة النصوص -٣
 مدى التباين بين حجم الخط ونوعه ولونـه وبـين           يوتعتمد عل : إنقرائية النص  §

اخلفية الصفحة بما يجعل النص واضح. 

 .حتى ال يتطرق الملل إلى نفوس الطالب، تقسيم المادة العلمية إلى أجزاء صغيرة §

 :ويراعى فيها ما يلي: الصور والرسومات -٤
 . الصور والرسومات التي تتناسب مع األهداف وتوظيفها بفاعليةاستخدام §

 .تجنب االستخدام المفرط للصور والرسومات إذا كانت ال تخدم هدفاً معيناً §

 :ويراعى فيها ما يلي: األلوان -٥
استخدام ألوان موحدة للعناوين الرئيـسة والفرعيـة والنـصوص فـي جميـع               §

 .التدوينات
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 . ورأسها وصفحاتها متناسقة وهادئةأن تكون ألوان خلفية المدونة §

 :ويراعى فيها ما يلي: الروابط -٦
 .مناسبة محتوى الرابط للمحتوى العلمي المعروض في المدونة §

 .ومعنونة بدقة، التأكد من أن الروابط مرئية بوضوح §

 .سهولة استخدام الروابط من قبل المستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة البسيطة §

 .وتعمل بفاعلية،  نشطةالتأكد من أن الروابط §

ظهور المواقع التي يحويها الرابط في صفحة جديدة حتى ال يخرج الطالب مـن               §
 .المدونة عند الضغط عليها

 :يجب أن يراعى فيه :اإلبحار والتصفح -٧
 .أن يتم اإلبحار والتصفح بطريقة سريعة ومريحة §

 .أن تكون الروابط التي تربط بين صفحات المدونة صحيحة §

 . الصفحة الرئيسة- من كل صفحة في المدونة إلى -عيد الطالب وجود رابط ي §

 :ويتضمن ما يلي :الوصول -٨
 .سرعة الوصول إلى المدونة §

 .ظهور الصور والرسوماتو، سرعة تحميل الصفحات §

 .إمكانية طباعة المحتوى العلمي الموجود في المدونة التعليمية §

 ).المدون(جود معلومات عن المعلم و §

 . المتصفحات المختلفةتوافق المدونة مع §

أو ملف إلكتروني يوضـح فيـه       ، وهو عبارة عن كتيب مطبوع    : دليل االستخدام  -٩
، وطريقة اسـتخدامها  ، وكيفية الدخول إليها  ، المدون الهدف من استخدام المدونة    

تبين للمـستخدم مـا     ، وتعرض خطوات استخدام المدونة بنماذج لشاشات ملونة      
ب أن يكون دليل االستخدام سـهل القـراءة         ويج، سيظهر له عند اتباع الخطوات    

كما يجب أن توضح التعليمات     ،  بوضوح األهدافوأن يشرح   ، والفهم واالستخدام 
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بحيث أن المتعلم ذو الخبـرة البـسيطة باسـتخدام الحاسـب            ، بالصور واأللوان 
 . من خالل تلك الخطوات بنجاحهايستطيع التعامل مع

 :ة ما يليوذلك بمراعا :إدارة المدونة التعليمية -١٠
مثل تقبـل   (توضيح المعلم لإلرشادات والتوجيهات التي تحكم مشاركات الطالب          §

 ).وضبط النفس وغيرها، واحترام رأي اآلخرين، النقد

 .تأسيس المعلم لمناخ يشعر فيه الطالب بالحرية في المناقشة §

 .تمكن المعلم من إدارة النقاش وطرحه بطريقة جذابة §

 .أو مجموعة دون غيرها،  لطالب دون غيرهموضوعية المعلم وعدم تحيزه §

ومن األمور التي   ،  وتعني ضمان بقاء المدونة وتجددها باستمرار      :االستمرارية -١١
ـ            ل دتساعد على استمرار دخول الزوار للمدونة كتابة المدون للموضـوعات بمع

 .ثابت سواء كانت الكتابة يومية أو أسبوعية أو شهرية
علومات الخاصة بالطالب وحمايتها من أن يطلع       وتعني حفظ الم   :األمان والسرية  -١٢

 .عليها غيرهم من الزوار ومتصفحي المدونة
يحتوي األرشيف على الموضوعات القديمة التي تمت كتابتهـا       :وجود األرشيف  -١٣

ويمكن للطالب الرجوع إليها بـسهولة      ، من قبل المعلم منذ بداية إنشاء المدونة      
  .في أي وقت

ثامنا
ً

  : وتعلمهااجلغرافيا تعليم يف استخدام  املدونات: 
كرامـي  (يمكن استخدام المدونات في تعليم الجغرافيا وتعلمها من خالل ما يلي            

 ):٥٦-٥٣، ٢٠٠٩عزب، 

تستخدم المدونة كحقيبة الكترونية يخزن فيها المتعلم أعماله وانجازاته العلميـة            -
 .اجةوبحوثه القصيرة في مجال الجغرافيا حيث يمكن الرجوع إليها عند الح

بحاث القـصيرة التـي يقـوم المتعلمـين     تستخدم المدونة الجغرافية في نشر األ      -
 .بإجرائها وواجباتهم المنزلية
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تساعد المدونات على تعاون المتعلمين فيما بينهم وتهيئة بيئة صفية قائمة على             -
الحوار البناء وذلك عن طريق متابعة مدونات الـزمالء والتعليـق عليهـا دون              

 .حرج

 .المدونات في عرض االمتحانات السابقة لمادة الجغرافيااستخدام  -

 مساعدة ومساندة لتعليم الجغرافيـا وضـمان فاعليـة    تدواأتستخدم المدونات ك  -
سئلة كل موضوع من موضـوعات  أم المتعلمين بحل    االتدريس وذلك من خالل قي    

سئلة مالً ألامقرر الجغرافيا ونشرها في المدونة لتصبح المدونة بعد ذلك مرجعا ش
 .م القادمةامتحان أو في األعوالمادة يمكن الرجوع إليها قبل اال

وتـضمن النقـاط   : مهـارات البحـث اجلغـرايفتـدريس اجلغرافيـا وتنميـة : احملور الثاني
  :)∗(اآلتية
   . مهارات البحث الجغرافيماهية )١
  .خصائص مهارات البحث الجغرافي )٢
تـسجيل  ، ومـات جمـع المعل : (تصنيف مهارات البحث الجغرافـي وتـشمل    )٣

تقويم ، و عرض المعلومات ،  تفسير المعلومات ،  تنظيم المعلومات  ،المعلومات
 .)المعلومات الجغرافية

  .أهمية تعليم مهارات البحث الجغرافي وتعلمها )٤
  .الجغرافي وأهداف تدريس الجغرافيامهارات البحث  )٥

  :لنقاط اآلتيةوتضمن ا :لتعلمحنو االدافعية تدريس اجلغرافيا وتنمية : احملور الثالث
  . الدافعية للتعلمماهية )١
 .الدافعية للتعلم وظائف )٢
 .بالتعلم الدافعية عالقة )٣
 ).مكونات الدافعية للتعلم(التعلم  دافعية عناصر )٤
  .العوامل المؤثرة في الدافعية للتعلم )٥

                                                 
  . الثاني والثالث يتم هنا عرض هذه النقاط باختصار، والشرح بالتفصيل موجود في أصل الدراسةبالنسبة للمحور )∗(
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 . مادة الجغرافياتعلمنحو طالبه  دافعية إثارة في معلم الجغرافيا دور )٦
  :فروض الدراسة

ار النظري والدراسات السابقة، تختبر الدراسة الحالية مـدى صـحة           في ظل اإلط  
  :الفروض التالية

بين متوسطي درجات طالبـات  ) ٠,٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي        -١
)  التعليميـة  اتالتي درست فصل البيئة باستخدام المـدون      (المجموعة التجريبية   

ـ   (ودرجات طالبات المجموعة الضابطة      صل نفـسه بالطريقـة     التي درست الف
  .في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي) المعتادة

بين متوسطي درجات طالبـات  ) ٠,٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي        -٢
)  التعليميـة  اتالتي درست فصل البيئة باستخدام المـدون      (المجموعة التجريبية   

ـ     (ودرجات طالبات المجموعة الضابطة      سه بالطريقـة   التي درست الفـصل نف
  .في التطبيق البعدي الختبار مهارات البحث الجغرافي) المعتادة

بين متوسطي درجات طالبـات  ) ٠,٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي        -٣
)  التعليميـة  اتالتي درست فصل البيئة باستخدام المـدون      (المجموعة التجريبية   

فـسه بالطريقـة    التي درست الفـصل ن    (ودرجات طالبات المجموعة الضابطة     
 . الجغرافياتعلمنحو في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية ) المعتادة

  : التجريبيةإجراءات الدراسة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فروضها، اُتبعـت اإلجـراءات            

  :التالية
  :اختیار فصل الدراسة: أوًال

الـصف األول   طـالب  علـى  اختيار الفصل الثالث من كتاب الجغرافيا المقـرر تم 
والتي جـاء تحـت    م،٢٠١٢-٢٠١١الثانوي الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

  :، وذلك لألسباب التالية"البيئة"عنوان 
 ،المهاريـة و ،المعرفيـة (تحتوى دروس الفصل على العديد من جوانب الـتعلم     -١

  .، والذي يمثل تعلمها صعوبة لطالب الصف األول الثانوي)الوجدانيةو
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 الغنية باألنشطة الجغرافية والمـشاهدات الحياتيـة والمواقـف          هعية دروس طبي -٢
، الطـالب التعليمية، التي يمكن استغاللها لتنمية مهارات البحث الجغرافي لدى          

  .وزيادة دافعيتهم نحو تعلم الجغرافيا
  :تحلیل فصل الدراسة: ثانیًا

ـ     "البيئة"تم إجراء تحليل محتوي فصل       ق الخطـوات    بطريقة علمية ومنظمة وف
  :التالية

تحديـد   :هدف تحليل المحتوي في الدراسة الحالية إلي      : تحديد الهدف من التحليل    -أ 
المعرفيـة،  تحديد جوانب الـتعلم     ، و "البيئة"عليمية التي يتضمنها فصل     األهداف الت 

تحديد الوسائل التعليميـة والمـواد الالزمـة لتـدريس          والمهارية، والوجدانية، و  
 . المقترحة التعليميةةستخدام المدونال اإلرشادي دليلالإعداد ، وموضوعاته

إذ إن الفقرة كأداة لتحليـل محتـوى مـادة          ؛  محتوىالكأداة لتحليل   " الفقرة"اختيار   -ب 
 . يمكن من خالله توضيح المعنى المقصودالذي األساس هي الجغرافيادراسية مثل 

 .معينًا موضوعا أو معينة فكرة فقرة فقرات، تعالج كل إلى "البيئة" فصل تقسيم  -ج 
 مـرتين بينهمـا     "البيئة"فصل   لحساب الثبات تم تحليل محتوى       :حساب ثبات التحليل   -د 

 المـرة  فيمدة زمنية قدرها أربعة أسابيع، وتم حساب عدد نقاط االتفاق بين التحليل    
محتـوى  ال تحليـل    فـي  المرة الثانية، وقد بلغت نسبة االتفـاق         فياألولى والتحليل   

  .معامل ثبات عالي للتحليلمما يعني ) ٠,٩٤(
مدى تطابق نتائج التحليل مع تحليل أحد       : يقصد بصدق التحليل هنا    :تحليلالصدق  : هـ

 التخصص نفسه، وقد بلغت نسبة االتفاق بين نتائج تحليل الباحث ونتائج            فيالزمالء  
  .، مما يعني معامل صدق عالي للتحليل)٠,٩٢(تحليل الزميل 

داد قائمة التحليل تم عرضها علي مجموعة مـن المحكمـين            وبعد االنتهاء من إع    -و
التـي   بعـض المالحظـات،      وا؛ إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حولها وقد أبد      )١ملحق  (

وِضعتْ في االعتبار عند إعداد الصورة النهائية لقائمة جوانب التعلم المتضمنة فـي             
  ) .٢ملحق " (البيئة"فصل 

  :املقرتحةإعداد املدونة التعليمية : ًثالثا
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  :لقد مر إعداد المدونة التعليمية الخاصة بالدراسة الحالية بالمراحل التالية
  :مرحلة التخطيط) ١(

في هذه المرحلة تم تحديد الهدف من إنشاء المدونة، حيث هدفت إلي تقديم المادة              
 لصف األول الثانوي  لمن مقرر الجغرافيا    ) البيئة(التعليمية المتضمنة في الفصل الثالث      

ستطيع الطالب الرجوع إليها فـي      يم بصورة إلكترونية،    ٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي   
 الـصف األول    طالبوكذلك هدفت المدونة إلي تنمية تحصيل        .أي مكان أي وقت، وفي    

 م، وأيضا زيادة دافعيته   مالثانوي لمادة الجغرافيا، وتنمية مهارات البحث الجغرافي لديه       
  .نحو تعلم الجغرافيا 

  تحديـد األهـداف   : علي ذلك تم تحديد العناصر األساسية لبيئة التعلم مثـل         وبناء
التعليمية، والمحتوي العلمي، واختيار أنشطة التعلـيم والـتعلم، واختيـار الوسـائط             

  .المتعددة، ووسائل التقويم المبدئي والبنائي والنهائي
  :مرحلة التصميم) ٢(

  :ن هما قد صممت المدونة التعليمية المقترحة بطريقتي
وفيه تكون العالقة بين صفحات المدونة عالقة خطية باإلضـافة          : التصميم الخطي  -١

  .إلي احتوائها علي وصالت للتنقل داخل المدونة
وفيه يمنح المتعلم حرية التحرك في المدونة بالسير لألمام بعد          : التصميم المتفرع  -٢

يتمكن من فهمه، االنتهاء من الجزء المدروس، أو الرجوع للخلف إلعادة جزء لم          
أو التنقل العشوائي داخل المدونة، كما يمكنه مراجعة تعليقاته التي يقوم بكتابتها            

وقد تم دمج التصميم الخطي مع التصميم        .قبل إرسالها للنشر للتأكد من مناسبتها     
  . المرونة الكافية للتنقل في المقرر حسب إمكاناته وحاجاتهالطالبالمتفرع لمنح 

شاء المدونة تم وضع االستراتيجية الالزمة إلعداد العناصر المـساندة          وقبل البدء بإن  
  :واإلمكانات الضرورية لإلنتاج التي اشتملت علي

         روعي التتابع المنطقي في تقـديم موضـوعات
فصل الدراسة، وتسلسل المعلومات في كل درس من دروسه واعتماد بعضها علـي             

 تسير من السهل إلي الصعب ومن البسيط إلي المعقد ومن المعلوم إلي             بعض، بحيث 
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المجهول، وتضمن كل درس األهداف السلوكية ثم المحتوي العلمي يتخللـه أنـشطة             
  .المعلمة  وكذلك تعليقاتالطالباتا تعليقات تطبيقية، وكذلك أسئلة للتقويم، تليه

     الوسائط المتعددة إلدخال عنـصر     تم اختيار مجموعة
، الـصور الثابتـة   ،  الرسوم التخطيطية ،  النصوص المكتوبة  (:اإلثارة والتشويق، مثل  

 .)مقاطع الفيديوو

             حيث احتوي كل درس من دروس فصل البيئة علي عـدد مـن
اقـع   اإلجابة عنه، وقد يتطلب األمر زيارة بعـض المو         الطالبةاألنشطة، ويطلب من    

  .للبحث عن اإلجابة
   من خالل "البيئة"تم إعداد بعض الوسائل لتقديم فصل 

، وقـد اشـتملت هـذه      والمعلمـة المدونة التعليمية، وتسهيل التواصل بين الطالبات       
  :الوسائل علي اآلتي

  :تاليحجز موقع خاص بالمدونة التعليمية علي شبكة اإلنترنت تحت العنوان ال •
com.blogspot.khaledomran-prof://http  

  . عند الحاجةا؛ لتسهيل االتصال بهللمعلمةوضع البريد اإللكتروني  •
إعداد بريد إلكتروني وكلمة مرور لكل طالبة؛ حتى يتسنى لها الدخول إلي المدونة              •

  . أو لزميالتهاللمعلمة رسائل واالستفادة منها وإرسال
          ا من أدوات التقويم المناسبة لكل مرحلةتم استخدام عدد

  :من مراحل التقويم كما يلي
 واختبار مهارات البحـث   معرفيتم استخدام اختبار تحصيل  : مرحلة التقويم المبدئي   §

  .الجغرافياتعلم  نحو الجغرافي ومقياس الدافعية
  .تم استخدام ملف االنجاز كأداة للتقويم البنائي: رحلة التقويم البنائيم §
وتم فيها تطبيق نفس األدوات التي تم تطبيقها في التقـويم           : مرحلة التقويم النهائي   §

  .المبدئي للتعرف علي مدي التحسن في أداء الطالبات عينة الدراسة
  ة في إعداد السيناريوتمت مراعاة المواصفات التالي:  
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توزيع المحتوي بما يحتويه من نصوص وصور ورسوم تخطيطية وخرائط جغرافية            -
  .ومؤثرات صوتية علي صفحات متسلسلة

 .احتواء اإلطارات علي فكرة أو عنوان واحد لعدم االزدحام والتشتت -
 تحديد النمط التفاعلي في المقرر باستخدام الطالـب للفـأرة، أو لوحـة المفـاتيح؛            -

 .الختيار إجابة، أو إدخال تعليق
 بإضافة وصالت للمواقع ذات الصلة والتي تحتوي علي معلومـات           للطالبالسماح   -

 .مفيدة مرتبطة بموضوع الدرس
اسـتخدامه    لصفحات المدونة؛ ليتـسنى للطالـب      (Google)إضافة محرك البحث     -

ثـراء  للبحث من خالل اإلنترنت عن الموضوعات ذات العالقة بموضوع المقـرر إل           
 .التعلم

  :مرحلة إنشاء املدونة التعليمية) ٣(
 إنشاء المدونـة    تمبعد االنتهاء من مرحلة التخطيط والتصميم وإعداد السيناريو،         

تـم اتبـاع    وقـد   " قضايا بيئية معاصرة ومستقبلية   "، والتي أطلق عليها اسم      يةالتعليم
  :)٣ملحق  (الخطوات التالية

   .(Google)إنشاء حساب في  §
  . الخاص بإنشاء المدونات(Bolgger) إلي موقع الدخول §
يوضح الخطوات التفصيلية إلنـشاء المدونـة       ،   ٣ملحق (إنشاء المدونة التعليمية   §

  . )الحالية
 .تحميل دروس فصل الدراسة علي موقع المدونة §
لدرس األول ثـم الثـاني، ثـم    ختار الطالب ايترتيب الدروس بشكل متسلسل بحيث      §

 .وهكذا.. الثالث
 :ت المدونة التعليمية علي العناصر التاليةاشتمل §
o قضايا بيئية معاصرة ومستقبلية"وهو يوجد في أعلي الصفحة و: العنوان."  
o   توجد في يسار الصفحة، وتحتوي كل تدوينة درس واحد من          : التدوينات أو الرسائل

دروس فصل البيئة وتتضمن أهداف الدرس، ثم عناصر الدرس، ثم محتوي الدرس            
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نشطة، ثم التقويم، ويليه ملف بوربوينت لكل درس علـي حـدة، ثـم              متضمنًا األ 
كتب تعليقه علي الـدرس كمـا       ي أن   – بالنقر عليها    –التعليقات التي يمكن للطالب     

  . النشاط في مكان التعليقاتعنجيب ييمكن أن 
o الباحث( للتعريف بمؤلف المدونة :مؤسس المدونة(.  
o    بطريقـة   الـدروس الجزء تم ترتيب    ذا  هوفي  : )موضوعات المقرر (أقسام المدونة 

  .وهكذا.... متسلسلة بدءا بالدرس األول ، ثم الثاني ، ثم الثالث 
o وتشمل مجموعة من الصفحات التي يمكن للطالب الرجوع إليهـا فـي            : الصفحات

  :صفحة مستقلة، وهذه الصفحات هي
لتعليميـة  تم إعـداد دليـل االسـتخدام للمدونـة ا     : دليل استخدام المدونة التعليمية    -

، حيث يـشمل توضـيح       وأخري ورقية  بصورة إلكترونية  والطالبللمعلم  المقترحة  
، وطريقة الدخول   "البيئة"الهدف من المدونة، وموضوعات المدونة، وأهداف فصل        

للمدونة، ومكونات المدونة، وكيفية استخدام كل مكـون مـن مكونـات المدونـة              
  .)٤ ملحق (التعليمية

 عند دخوله لكل يكتب فيه الطالب جميع إنجازاته  ة عن ملف    وهو عبار : ملف اإلنجاز  -
قوم بتحميل الملف الموجود في هذا الجزء وحفظه علـي          يدرس علي حدة، بعد أن      

  . لتصحيحه للمعلمجهازه، وإرسال نسخة من الملف بعد كل درس 
o تم فيه تحديد عدد المتواجدون في المدونة في أي لحظة: المتواجدون اآلن.  
o تم فيه وضع الموضوعات القديمة ليسهل الرجوع إليها في أي وقتي: األرشيف.  
o     محرك بحث جوجل)Google( :  صفحة المدونة لتوفير وقت الطالب      وقد وضع في 

  . في البحث عن أي معلومة مرتبطة بمحتوي المقررعند رغبته

28/08/2012 09:18:08 AM 

Page 40 of 73 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٣٩٣ -

  :مرحلة التقويم) ٤(
ميمها تم إعداد استمارة    للتأكد من مراعاة المدونة للمعايير التربوية والفنية عند تص        

، ترتكز علي مجموعة من المعايير التربوية والفنية        )٥ملحق (لتقويم المدونة التعليمية  
التي يجب مراعاتها عند إعداد مدونة تعليمية، وتوزيعها علي عـدد مـن المحكمـين               

، وأجمع المحكمين علي مراعاة المدونة التعليمية المقترحة للمعايير التربوية          )١ملحق(
الفنية في إعدادها، مع إبداء بعض المالحظات التي تم مراعاتها في الشكل النهـائي              و

  .للمدونة
  :مرحلة التجريب) ٥ (

 تم تطبيق استخدام المدونة التعليمية علي عينة من طالبات الصف األول الثانوي       
 بخالف عينة الدراسة، )  بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمحافظة سوهاج   ١/١فصل  (

عند فتح المدونة وقـراءة      وقد اتضح من التطبيق االستطالعي عدم وجود صعوبات       
 الطالبات، كما أوضحت بعض الطالبـات أن        من ِقبلْ الدروس، أو عند كتابة التعليقات      

حجم الخط في التدوينات صغير وقد تم تعديله، أما بالنسبة للمحتوي العلمي للدروس             
وبذلك أصبحت المدونة في صـورتها النهائيـة،        . لطالباتلفقد كان واضحا بالنسبة     

  .ألساسيةوصالحة لالستخدام علي عينة الدراسة ا
رابعا
ً

  :إعداد اختبار التحصيل املعريف: 
  :إلعداد اختبار التحصيل المعرفي تم اتباع الخطوات التالية

هدفَ االختبار إلى قياس مستوى تحصيل طالبات كـل   : تحدید الھدف م ن االختب ار    -١
 مـن مقـرر     البيئـة المجموعة التجريبية والضابطة في المحتوي العلمي لفصل        من  

  . التذكر، والفهم، والتطبيق:الجغرافيا للصف األول الثانوي، وذلك عند مستويات
سؤاالً، من نوع االختيـار مـن       ) ٣٦(تكون االختبار من     : وصف االختبار ونوعھ   -٢

) ١(موزعة كما هو مبين بجـدول       متعدد، تقيس مستويات التذكر والفهم والتطبيق،       
  :التالي
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  جدول مواصفات اختبار التحصيل المعرفي )١(جدول 
  المستویات

  الموضوعات
النسبة   المجموع  التطبیق  الفھم  التذكر

  المئویة
١٦٫٦٦  ٦  ٢٨- ٢٦  ٢٤ - ١٩  ٢ - ١  النظام البیئي

%  
  %٠٫٧٢  ٢  -  ٢١  ١٢  توزیع الیابس والماء

١١٫١١  ٤  ٣٠  ١٣  ٤ -٣  مظاھر السطح
%  

 -٣٢ - ٢٩  ٢٠ – ١٦ - ١٤  ٦ – ٥  المناخ
٣٤ - ٣٣  

٢٥٫٠٠  ٩
%  

النبات الطبیعي 
  والحیوان

١٦٫١٦  ٦  ٣٦ - ٣٥  ١٧ - ١٥  ٨ - ٧
%  

١١٫١١  ٤  ٣١  ١٨  ١٠-٩  الموارد المائیة
%  

توزیع التكوینات 
  المعدنیة الرئیسیة

١٣٫٨٨  ٥  ٢٧ - ٢٥  ٢٣ - ٢٢  ١١
%  

  ١٢  ١٢  ١٢  المجموع

٣٣٫٣٣  %النسبة المئویة 
%  ٣٣٫٣٣  %٣٣٫٣٣%  

  
٣٦  

  
١٠٠%  

) ١ملحق(تم عرض االختبار على مجموعة من السادة المحكمين          : االختب ار  ض بط  -٣
بهدف التعرف على آرائهم ومالحظاتهم حوله، وُأجريت التعديالت الالزمة التي أشار           

) ٤٠(إليها السادة المحكمون، كما طُبق االختبار على عينة استطالعية مكونـة مـن    
، وتم تصحيح   المدونة التعليمية المقترحة   ا عليه تنفس العينة التي طُبق   ، وهي   طالبة

 ورصد الدرجات، وأجريت العمليات الحسابية واإلحصائية باسـتخدام         الطالباتإجابات  
ــامجي   (SPSS, "17" For Windows) و(Microsoft Excel 2007)برن

  :للمعالجات اإلحصائية، وذلك بهدف

سبيرمان "حسب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة       : حساب معامالت ثبات االختبار   
، وقد أشارت النتائج إلى أن معامل ثبات االختبار يـساوى  للتجزئة النصفية "  براون –
  . ، وهذا يشير إلى أن االختبار له درجة ثبات عالية"٠,٩١"
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عالوة علي صدق المحكمين الذي تم فـي الـصورة    :حساب معامالت ص دق االختب ار   
لية لالختبار، تم حساب الصدق اإلحصائي لالختبار، وتبـين أن معامـل الـصدق        األو

 .، وهذا يدل على أن االختبار يتميز بدرجة صدق مناسبة"٠,٩٥" يساوى 

تم حساب معامالت الـسهولة     :حساب معامالت السھولة والصعوبة لمفردات االختبار     
 )٠,٢٥ -٠,٧٥(مـا بـين     والصعوبة ألسئلة االختبار، وقد تراوحت هذه المعامالت        

  .  ، وهي قيم مناسبة لمعامالت السهولة والصعوبة)٩ملحق(
تم حـساب معـامالت التمييـز لمفـردات      :حساب معامالت التمییز لمفردات االختبار  
، ووجـد أن معـامالت تمييـز    )٢٠ملحـق (االختبار، وذلك باستخدام معادلة التمييز    

، وهـذا يـدل علـى أن        )١٠ملحق) (٠,٤٤ -٠,٨٨(مفردات االختبار تراوحت بين     
  .مفردات االختبار كلها مميزة
تم حساب الزمن الالزم لتطبيق االختبار وذلك عن طريق          :حساب زمن تطبیق االختبار   

دقيقـة،  ) ٤٥(، وقد بلـغ     )٢٠ملحق(استخدام معادلة حساب متوسط زمن االختبار       
  . االختبار تعليماتلشرحدقائق ) ٥(باإلضافة إلى 

تم تحديد درجة واحدة لكل سؤال من أسـئلة االختبـار،    : ح االختب ار  طریقة تصحی  -٤
، يتـضمن الـصورة     ٦ملحـق . (درجة) ٣٦(وبذلك تكون الدرجة النهائية لالختبار      

  ). المعرفيالنهائية الختبار التحصيل
خامسا
ً

  :البحث اجلغرايفإعداد اختبار مهارات  : 
  :طوات التاليةإلعداد اختبار مهارات البحث الجغرافي تم اتباع الخ

يهدف هذا االختبار إلى قياس مـدى إتقـان طالبـات     : االختب ار  م ن  ھدفالتحدید   -١
 ،جمع المعلومـات  :  لمهارات البحث الجغرافي التالية    المجموعة التجريبية والضابطة  

 تقـويم و،  تفسير المعلومات ،   عرض المعلومات  ، تنظيم المعلومات  تسجيل المعلومات، 
  .المعلومات الجغرافية
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سؤاالً، من نوع المقال القصير،   ) ٣٥(تكون االختبار من    : ونوع ھ  االختب ار    وصف -٢
موزعة على المهارات الفرعية المكونة لمهارة البحث الجغرافي كما هو مبين بجدول            

  :التالي) ٢(
  مهارات البحث الجغرافيجدول مواصفات اختبار  )٢(جدول 

عدد   أرقام األسئلة  المھارة  م
  األسئلة

الوزن 
  نسبيال

مھارة جمع المعلومات   ١
  .الجغرافیة

٢١ - ٢٠ -١٦ -  ٨ - ٤ -٣ – 
٣٠ - ٢٢  

٢٢٫٨٥  ٨%  

مھارة تسجیل المعلومات   ٢
  .الجغرافیة 

٢٥-١٩ - ١٧ – ٩ -٦– 
٣٤- ٢٨  

٢٠٫٠٠  ٧%  

مھارة تنظیم المعلومات   ٣
  .الجغرافیة 

١٤٫٢٨  ٥  ٣٢ - ٢٧ -١٥ -١٣ -١%  

مھارة عرض المعلومات   ٤
  الجغرافیة

١١٫٤٢  ٤  ٣٣ -٣٠-١٠ -٧%  

مھارة تفسیر المعلومات   ٥
  الجغرافیة

١٧٫١٤  ٦  ٢٩ -٢٦ -٢٤-٢٣ -١٨ - ١٢%  

تقویم المعلومات مھارة   ٦
  .الجغرافیة

١٤٫٢٨  ٥  ٣٥ -١٤ – ١١ -  ٥ – ٢%  

  %١٠٠  ٣٥  ٣٥  المجموع
   : االختبارضبط -٣

بهدف التعـرف   ) ١ملحق(تم عرض االختبار على مجموعة من السادة المحكمين         
، كمـا   وا إليها ئهم ومالحظاتهم حوله، وُأجريت التعديالت الالزمة التي أشار       على آرا 

طالبة، وهي نفس العينة التـي      ) ٤٠(طُبق االختبار على عينة استطالعية مكونة من        
جابـات ورصـد الـدرجات،      اإلطُبق عليها اختبار التحصيل المعرفي،  وتم تصحيح         

 Microsoft Excel)م برنـامجي  وأجريت العمليات الحسابية واإلحصائية باستخدا
  : للمعالجات اإلحصائية، وذلك بهدف(SPSS, "17" For Windows) و(2007

أشارت النتائج إلـى أن   وحسب معامل ثبات االختبار     : ح ساب مع امالت ثب ات االختب ار       
  . ، وهذا يشير إلى أن االختبار له درجة ثبات عالية"٠,٩٥" يساوى همعامل ثبات
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عالوة علي صدق المحكمين الذي تم فـي الـصورة    :االختب ار حساب معامالت ص دق   
معامـل الـصدق   وتبـين أن   ،، تم حساب الصدق اإلحصائي لالختبار   األولية لالختبار 

 .، وهذا يدل على أن االختبار يتميز بدرجة صدق مناسبة"٠,٩٧" يساوى 
الت ما قد تراوحت هذه المعام  :حساب معامالت السھولة والصعوبة لمفردات االختب ار    

  .  ، وهي قيم مناسبة لمعامالت السهولة والصعوبة)١٤ملحق( )٠,٢٣ -٠,٧٧(بين 
 -٠,٦٦(بـين   تمييز  التراوحت معامالت    :حساب مع امالت التمیی ز لمف ردات االختب ار        

  .، وهذا يدل على أن مفردات االختبار كلها مميزة)١٥ملحق) (٠,٣٣
) ٨٥(وقد بلغ ،  لتطبيق االختبار  تم حساب الزمن الالزم    :حساب زم ن تطبی ق االختب ار      

  . االختبارتعليماتهذا بخالف الوقت المخصص إللقاء دقيقة، 
تم تصحيح االختبار بإعطاء درجتين لإلجابة الـصحيحة        : طریقة ت صحیح االختب ار     -٤

ودرجة واحدة لإلجابة المتوسطة، صفر لإلجابة الخاطئة، وبذلك تكون الدرجة العظمى 
مهارات البحـث   ، يتضمن الصورة النهائية الختبار      ١١ملحق(. درجة) ٧٠(لالختبار  
  ).الجغرافي

سادسا
ً

  : اجلغرافياتعلم حنو الدافعيةإعداد مقياس : 
  :تم اتباع الخطوات التالية نحو تعلم الجغرافيادافعية الإلعداد مقياس 

 الـصف  طالبات مدي دافعيةمقياس إلى تعرف  هذا ال هدف   :ھدف المقیاس تحدید  ) ١(
  .الجغرافياتعلم مادة  نحو )عينة الدراسة(لثانوي األول ا

 على غرار طريقةتم صياغة المواقف في المقياس    : ونوع ھ  تحدید أبعاد المقی اس   ) ٢(
وقد حددت االستجابات على أساس ثالث درجات متفاوتة الشدة،         ،  (Likert)" ليكرت"
  ."غير موافق"، "غير متأكد"، "موافق"

 :هي  أبعاد رئيسة  ستةفي  الجغرافيا،   دافعية نحو تعلم  التم تحديد أبعاد مقياس     وقد  
تعلـم  أهميـة    -الجغرافيا  الدوافع الخارجية لتعلم     -الجغرافيا لتعلم   الداخليةالدوافع  (

القلق بـشأن    -الجغرافيا  الثقة في تعلم     -الجغرافيا  المسئولية في تعلم     -الجغرافيا  
  .)الجغرافياتعلم 
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 طـالب عبارة تعكس شـعور     ) ٣٠(س، تم صياغة    وبعد أن تم تحديد أبعاد المقيا     
) ٥( السابق تحديدها، على أن يشتمل كل بعد علـى           األبعادنحو  الصف األول الثانوي    

  :التالي) ٣( كما يوضحها جدول .وسالبة موجبةما بين  اتعبار
   الجغرافياتعلم نحو الدافعيةجدول مواصفات مقياس  )٣(جدول 

  أبعاد المقیاس  لھاالعبارات التي یمث
  السالبة  الموجبة

النسبة   المجموع
  %المئویة 

الدوافع الداخلیة لتعلم 
  .الجغرافیا

١٦٫٦٦  ٥  ٤ -٣  ٥ – ٢ – ١%  

الدوافع الخارجیة لتعلم 
  .الجغرافیا

١٦٫٦٦  ٥  ٩ – ٦  ١٠ -  ٨ – ٧%  

 – ١٤ – ١٢  ١٣ – ١١  .أھمیة تعلم الجغرافیا
١٥  

١٦٫٦٦  ٥%  

المسئولیة في تعلم 
  .الجغرافیا

١٩ – ١٧  ١٨ – ١٦ – 
٢٠  

١٦٫٦٦  ٥%  

 – ٢٢ – ٢١  .الثقة في تعلم الجغرافیا
٢٥  

١٦٫٦٦  ٥  ٢٤ – ٢٣%  

القلق بشأن تعلم 
  .الجغرافیا

٢٨ – ٢٧  ٣٠ – ٢٦ – 
٢٩  

١٦٫٦٦  ٥%  

  ١٥  ١٥  المجموع
  %٥٠٫٠٠  %٥٠٫٠٠  %النسبة المئویة 

  
٣٠  

  
١٠٠%  

حكمـين  تم عرض المقياس علـى مجموعـة مـن الـسادة الم     : المقی اس  ضبط) ٣(
بهدف التعرف على آرائهم ومالحظاتهم حوله، وُأجريت التعديالت الالزمة         ) ١ملحق(

طالبة، ) ٤٠(، كما طُبق المقياس على عينة استطالعية مكونة من           إليها واالتي أشار 
 واختبار مهارات البحـث  وهي نفس العينة التي طُبق عليها اختبار التحصيل المعرفي     

بات ورصد الـدرجات، وأجريـت العمليـات الحـسابية          جااإل، وتم تصحيح    الجغرافي
 "SPSS, "17) و(Microsoft Excel 2007)واإلحصائية باسـتخدام برنـامجي   

For Windows)للمعالجات اإلحصائية، وذلك بهدف :  
حسبت معامالت ثبات المقياس عن طريق إعـادة        : حساب معامالت ثبات المقیاس    –أ  

رتباط بين كل من التطبيقين، وتبين أن معامـل         تطبيق المقياس، وحساب معامالت اال    
ألغـراض الدراسـة    ، وهو معامل ثبات مناسب      )٠,٩٢(ثبات المقياس ككل يساوى     

  .الحالية
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عالوة علي صدق المحكمين الذي تـم فـي الـصورة األوليـة              : صدق المقیاس  -ب  
  :بطرق أخري هيتم تحديد صدق المقياس للمقياس، 

بحـساب  و للمقياس،   الداخليحساب معامالت االتساق    تم   : ـ حساب االت ساق ال داخلي     
 كـل بعـد علـى حـدة         فـي  العينة االستطالعية    طالباتمعامل االرتباط بين درجات     

أن قيم معامالت االرتباط ذات داللة عند مستوى        ، وتبين    المقياس ككل  في نودرجاته
شير إلـى   ، وهذا يعنى ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس بالمقياس ككل، وهذا ي            ٠,٠٥

  .أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق
، وهـو   )٠,٩٥ (= للمقياس ككـل     الذاتيمعامل الصدق   تم حساب    :ال ذاتي ـ  ال صدق     

  .  من الصدقبدرجة عاليةمؤشر على أن المقياس يتمتع 
ــة   : تحدی  د درج  ة واقعی  ة عب  ارات المقی  اس   –ج  ــتخدمت معادل ــستاتر"اس  "هوف

(Hofestatter)، أن درجات الواقعية لعبارات المقياس مرتفعـة      ضح   ات هاوبتطبيق، 
، وهذا يدل على كفاءة المقيـاس  )١٩ملحق ()١٨,٥٠ -٦٦,٠٠(حيث تراوحت بين   

  .الطالبات استدعاء اإلجابات من في
) ٣٥ + ٤٥ ({= بلغ زمن المقيـاس   :  حساب ال زمن المناس ب لتطبی ق المقی اس     -د  
  .تعليماتاللقاء هذا بخالف الوقت المخصص إل.  دقيقة٤٠ = ٢÷ }
 تقـدير االسـتجابات أن   فـي  روعي : وتق دیر ال درجات  طریقة تصحیح المقی اس   ) ٤(

بالنـسبة للعبـارات     ) ٣-١( بالنسبة للعبارات الموجبة، ومـن    ) ١-٣(تتراوح من   
، الصورة النهائية لمقياس الدافعية نحو تعلـم        ١٦انظر ملحق . ( علي الترتيب  السالبة

  ).الجغرافيا
 الـصف  طـالب ميع مواد وأدوات الدراسة صالحة للتطبيق علي وبذلك أصبحت ج  

  .األول الثانوي
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   :جتربة الدراسة ونتائجها
البحث هدفت تجربة الدراسة إلى رفع مستوي التحصيل المعرفي وتنمية مهارات            -١

 من  الثانوي الصف األول    طالبلدي  والدافعية نحو تعلم مادة الجغرافيا       الجغرافي
 مالمقرر عليه) البيئة(الفصل الثالث  في تدريس ت التعليميةالمدوناخالل استخدام   

. األول في الفصل الدراسي     م٢٠١١/٢٠١٢  للعام الدراسي  الجغرافياضمن كتاب   
وذلك من خالل المقارنة بين نتائج المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في           

  .التطبيق البعدي ألدوات الدراسة
ريبي، الذي يعتمد علـى اختيـار مجمـوعتين         استخدم الباحث المنهج شبه التج     -٢

 الثانويتم اختيار فصلين من فصول الصف األول        متجانستين من الطالب، حيث     
) ١/٢(وقع االختيـار علـى فـصل        و بنات بمحافظة سوهاج،     الثانويةبمدرسة  

، وفـصل   المـدونات التعليميـة   باستخدام  فصل البيئة   كمجموعة تجريبية تدرس    
وقد بلغ عـدد     نفسه بالطريقة المعتادة،     الفصلدرس  كمجموعة ضابطة ت  ) ١/٣(

 .طالبة) ٨٠ (الدراسة عينةأفراد 
  الموافـق  الثالثاء أسابيع حيث بدأت في يوم       ثالثةاستغرق تنفيذ تجربة الدراسة      -٣

أي بواقـع تـسعة      ،م٢٩/١١/٢٠١١  الموافق الثالثاءم، إلى يوم    ٨/١١/٢٠١١
  .فترات، تدرس بمعدل ثالث فترات أسبوعيا

تفاق مع إدارة المدرسة تم اختيار اثنتين مـن معلمـات الجغرافيـا للقيـام               باال -٤
 وقد روعـي أنهمـا      .لضابطةلبالتدريس إحداهما للمجموعة التجريبية واألخرى      

كمـا أقـر    . ان في عدد سنوات الخبـرة     تيحملن نفس المؤهل العلمي، ومتساوي    
 الجغرافيـا س   تدري في مستوى األداء    في ن المدرسة بكفاءته  ةالموجهين ومدير 

 الثالث سـنوات األخيـرة، والتـزم        فيعلى تقدير ممتاز    كل منهن    تحيث حصل 
وبذلك تم توفير عامل التكافؤ لـدى       . الدراسةشراف على سير تجربة     الباحث باإل 

  .القائم بالتدريس لكل من مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة
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  :تنفيذ جتربة الدراسة
مهـارات البحـث     واختبـار    التحصيل المعرفي تبار  تم تطبيق اخ   :التطبيق القبلي  )١

للتأكد من تكـافؤ المجمـوعتين         الجغرافيا، تعلم نحو   الدافعية ومقياس   الجغرافي
قبل بدء التدريس، وتم التصحيح وحساب المتوسطات وتباينها واستخدام اختيـار        

 لعينتين غير مرتبطتين مع تساويهما في العدد، حيث أظهـرت   (T – Test)"ت"
جريبيـة والـضابطة غيـر دال       تائج أن الفرق بين متوسطي المجموعتين الت      الن

، بينمـا   )٠,٦٦ – ٠,٣٠( المحسوبة ما بـين     " ت" تراوحت قيمة    فقد،  إحصائيا
) ١,٩٩(تـساوى   ) ٧٨(الجدولية لداللة الطرفين ودرجة حرية      " ت"وجدت قيمة   
 فـي   يبَـا فئتـان تقر  وهذا يشير إلى أن المجوعتين متكا     ،  )٠,٠٥(عند مستوى   

 . الجغرافياتعلم نحو وفي الدافعية مهارات البحث الجغرافيالتحصيل وفى 
 :)البيئة(الثالث  فصلالتدريس  )٢
 للطريقة المعتادة   التدريس مع المجموعة الضابطة وفقً    سار ا  :للمجموعة الضابطة  )  أ(

 أوالً، ثم تسرد    موضوع الدرس ذكر  ت ت، حيث كان  طالباتها مع   ة المعلم تتبعها التي
تنـاقش  ائق والمعلومات المتضمنة في الدرس، وأحيانًـا كانـت تـستخدم            الحق

 وقد بدأ التدريس للمجموعة الضابطة في نفس الوقت الذي بـدأ فيـه              .الطالبات
  .التدريس للمجموعة التجريبية، كما انتهى في نفس الموعد

  :التدريس للمجموعة التجريبية كما يليتم  :للمجموعة التجريبية  ) ب(
، بهدف تدريبها على كيفيـة      المجموعة التجريبية  مع معلمة    اتءعقد الباحث لقا   -

، وأثناء هذه اللقاءات استفسرت المعلمة       في التدريس  استخدام المدونات التعليمية  
التي وقد وضح الباحث للمعلمة النقاط عن بعض النقاط المتعلقة بتجربة الدراسة، 

ى فصل البيئة، وإنمـا     ، وأكد لها أنه ال يوجد أي تغيير في محتو         استفسرت عنها 
تم إعادة بنائه وتنظيمه فقط كي يتم تدريـسه للطالبـات باسـتخدام المـدونات               
التعليمية، وهي إحدى أدوات الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني، وتحقـق إيجابيـة            
الطالبات ونشاطهم في المواقف التعليمية، وأن وقت التجربـة محـدد ومطـابق             

ربية والتعليم، كما سيتم تصميم مدونة تعليميـة        لللوائح التي وضعتها وزارة الت    
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معمـل الـتعلم    ما بين الفـصل و    موضوعات  الخاصة بكل طالبة، وسيتم تدريس      
  .اإللكتروني بالمدرسة

المعلمة لقاء مع طالبات المجموعة التجريبية في معمل التعلم اإللكترونـي           عقدت   §
شعر تُطريقة العمل؛ ل  بالمدرسة، وذلك لشرح العديد من النقاط، وتقديم إرشادات و        

الطالبات بامتالكهن زمام األمور حول المحتوي، وبذل المزيد من الجهد في إتمام            
  :التعلم، وتناول اللقاء ما يلي

، والهـدف  "قضايا بيئية معاصرة ومـستقبلية  "تعريف الطالبات بالمدونة التعليمية      -
 .منها، وعرض عناصرها ووظيفة كل عنصر

لمدونة التعليمية، وكيفية كتابة التعليقات ومعاينتهـا       توضيح طريقة الدخول إلي ا     -
 .قبل إرسالها، وكذلك طريقة اإلرسال

الهدف من ملف االنجاز ومكوناته، وكيفية استخدامه، وطريقة إرساله للمعلمة بعد     -
 .كل درس

تخصيص درجات للمشاركة، وذلك لرفع مستوي ثقة الطالبات بإمكاناتهن في هذا            -
رجات عن كل إسهام يقمن به، وتقدير درجة المـشاركة  المجال بحصولهن علي د 

 .علي أساس مدي تفاعل الطالبة في المدونة، ومدي جدية الرد
 .حث الطالبات علي التفاعل مع تعليقات زميالتهن إلثراء التعلم -
  .تنبيه الطالبات إلي ضرورة االلتزام بأدب الحوار والمناقشة عبر اإلنترنت -
، (Google)البة، تحوي البريد اإللكتروني لها فـي  تم توزيع بطاقة خاصة بكل ط   §

قضايا بيئيـة معاصـرة     "وكلمة المرور الخاصة بها، وعنوان المدونة التعليمية        
 . com.blogspot.khaledomran-prof://http/: ، وهو"ومستقبلية

  .يئة بشكل دوري علي المدونة التعليميةقام الباحث بنشر دروس فصل الب §
 المعلمة بمراجعة دورية لتعليقات الطالبات وتـصحيحها، وكـذلك مراجعـة            تقام §

ملفات االنجاز والتعليق عليها، لتوفير التغذية الراجعة لجميع الطالبات، والوقوف          
  .علي بعض المشكالت التي تواجههن وإيجاد الحلول المناسبة لها، ومناقشتها
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 للمجمـوعتين التجريبيـة     "البيئة"بعد االنتهاء من تدريس فصل      : يق البعدي التطب )٣
والضابطة تم تطبيق اختبار التحصيل المعرفي واختبار مهارات البحث الجغرافـي       

 .ومقياس الدافعية نحو تعلم الجغرافيا على طالبات المجموعتين
  :   اختبار صحة فروض الدراسة وحتليل وتفسري النتائج

  :  صحة الفرض األول  اختبار-١
  : ينص الفرض األول من فروض الدراسة علي أنه

بين متوسـطي درجـات طالبـات       ) ٠,٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي        "
ودرجات ) التي درست فصل البيئة باستخدام المدونات التعليمية      (المجموعة التجريبية   

في التطبيق  ) يقة المعتادة التي درست الفصل نفسه بالطر    (طالبات المجموعة الضابطة    
  ".البعدي الختبار التحصيل المعرفي

ـ  ية الحـساب  اتالمتوسـط والختبار صحة هذا الفرض تم حـساب          ات واالنحراف
فـي   البعدي التطبيق   فيالمجموعتين التجريبية والضابطة     طالبات لدرجات   يةالمعيار

وفى ) ، التطبيق التذكر، الفهم (كل جزء من أجزاء اختبار التحصيل المعرفي علي حده          
 لمعرفـة   ٢ن=١لمتوسطين غير مـرتبطين ن    " ت"اختبار   ثم استخدام    االختبار ككل، 

  . هذه النتائج ) ٤(ويوضح جدول  اتجاه الفرق وداللته اإلحصائية،
   المجموعتين التجريبية والضابطةطالباتداللة الفروق بين متوسطي درجات )٤(جدول 

  لمعرفيفي التطبيق البعدي الختبار التحصيل ا
المجموعة   

  التجریبیة
المجموعة 

  الضابطة
  المجموعة

  
  ع  م  ع  م  ن  المستوي

درجة 
  الحریة

قیمة ت 
  الجدولیة

قیمة ت 
  المحسوبة

  

مستوى 
  الداللة

  ٣٢٫٢٧      ١٫٤٣  ٢٫٣٠  ٠٫٩٥  ١١٫١٠    التذكر
  ٤٩٫٦٩  ١٫٩٩  ٧٨  ٠٫٩٢  ١٫٢٥  ٠٫٨٧  ١١٫٢٧  ٤٠  الفھم

  ٤٤٫٤٩      ١٫٠١  ١٫٢٠  ٠٫٩٩  ١١٫٢٠    التطبیق
االختبار 

  ككل
٧٥٫٥١  ١٫٩٩  ٧٨  ١٫٦٢  ٤٫٧٥  ١٫٧٨  ٣٣٫٥٧  ٤٠  

  
دال عند 
مستوي 

)٠٫٠٥(  

بـين  ) ٠,٠٥( عنـد مـستوى       داالً إحصائيا  أن هناك فرقاًً  ) ٤(يتضح من جدول    
 المجموعـة الـضابطة فـي       وطالبات المجموعة التجريبية    طالباتمتوسطي درجات   

28/08/2012 09:18:13 AM 

Page 51 of 73 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٤٠٤ -

كل وفي كل جزء من أجزائه علي حـده،         التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي ك     
الجدوليـة لداللـة    " ت"، بينما وجدت قيمة     )٧٥,٥١(المحسوبة  " ت"حيث بلغت قيمة    

األمر الذي يقود ). ٠,٠٥(عند مستوى ) ١,٩٩(تساوى ) ٧٨(الطرفين ودرجة حرية 
  .رفض الفرض األول من فروض الدراسة وقبول الفرض البديل: إلى

 : التحصیل المعرفيفي  المدونات التعلیمیة الستخدام األثر حجم حساب
 علي التحـصيل  الجغرافيا تدريس المدونات التعليمية في حجم تأثير معرفة يمكن

 (Carl)لكارل  األثر حجم معادلة باستخدام الثانوي األول الصف طالبات المعرفي لدى
  :التالي) ٥(كما هو موضح في جدول . )٢٠ملحق(

  المعرفيالتحصيل ت التعليمية في المدونار يأثتحجم )٥(جدول 
  البیان

  المجموعة
المتوسط 

  الحسابي
االنحراف 

  المعیاري
  نوعھ  حجم األثر

  ١٫٧  ٣٣٫٥٧  التجریبیة
  ١٫٦٢  ٤٫٧٥  الضابطة

  
٣٫٠٠  

  
  مرتفع

وهي نسبة عاليـة    ) ٣,٠٠(أن نسبة حجم األثر تساوي      ) ٥(يتضح من جدول    
يعد مؤشر الرتفاع حجم تأثير استخدام      ، وهذا   )٠,٨(تتعدي النسبة التي حددها كارل      

المدونات التعليمية في التدريس علـي التحـصيل المعرفـي لطالبـات المجموعـة              
  .التجريبية

 :  في التحصیل المعرفيالمدونات التعلیمیة فاعلیة حساب
ولحساب فاعلية المدونات التعليمية في زيادة التحصيل المعرفـي، تـم اسـتخدام       

وتم التوصل للنتائج التي يوضحها . )٢٠ملحق ((Black)لبالك معادلة الكسب المعدل    
  :التالي) ٦(جدول 

  داللة الكسب المعدل لبالك في اختبار التحصيل المعرفي )٦(جدول 
  البیانات
  التطبیق

عدد 
  الطالب

  )ن(

  المتوسط
  )م(

النھایة 
  العظمى

  )د(

نسبة الكسب 
  المعدل

داللة 
الكسب 

  المعدل
  ١٫١٧  التطبیق القبلي

  التطبیق البعدي
  
٣٣٫٥٧  ٤٠  

  
٣٦  

  
١٫٨٣  

  
  ذات داللة

، وهذه النسبة   )١,٨٣(، أن نسبة الكسب المعدل تساوى       )٦(يتضح من الجدول    
، وهـذا يـدل علـي أن        )١,٢(تقع في المدى الذي حدده بالك، كما أنها أكبر مـن            
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لطالبات المدونات التعليمية لها درجة كبيرة من الفاعلية في زيادة التحصيل المعرفي            
  . المجموعة التجريبية

، والذي   من أسئلة الدراسة الحالية    األولوبذلك يكون قد تم اإلجابة عن السؤال        
ما فاعلية استخدام المدونات التعليمية في تدريس الجغرافيا على التحصيل          : ينص علي 

   الصف األول الثانوي؟طالبالمعرفي لدى 
 أن اسـتخدام     صحة الفـرض األول     ونتائج اختبار  األوليتضح من إجابة السؤال     

أدى إلـى زيـادة التحـصيل المعرفـي         " البيئة"المدونات التعليمية في تدريس فصل      
  .لمحتوى الفصل لدي طالبات المجموعة التجريبية

  : ذلك إلىويرجع
طبيعة المدونة التعليمية المستخدمة، والتي تتمثل في تقديم المعلومات بطريقـة            -١

شادات والتوجيهات المعينة على االنجاز، عالوة على       جذابة ومثيرة، وتوافر اإلر   
فرص المشاركة النشطة في موضوعات التعلم من جانب الطالبات، ساعدهن على           
تحليل المعلومات واقتراح الحلول وبناء األفكار، مما أسهم في تنمية التحـصيل            

 .المعرفي لديهن
في التـدريس سـاعد     توفر بيئة تعلم ثرية من خالل استخدام المدونة التعليمية           -٢

طالبات المجموعة التجريبية علي أن يتعلمن الجغرافيا بمتعة وحرية وديمقراطية؛ 
األمر الذي أدى إلى بذلهن جهد أكبر في تعلـم موضـوعات الفـصل المختـار،              

 .وبالتالي زاد تحصيلهن المعرفي
الـصور،  : مثلما تضمنته المدونة التعليمية من وسائل تعليمية ووسائط متعددة           -٣

واألشكال، واألصوات، والشرح التطبيقي الذي يحاكى الواقع، ولقطـات الفـالش         
وغيرها من وسـائل جـذب      والفيديو، وتأثيرات األلوان، واإلبحار داخل المدونة       

االنتباه وإثارة الدافعية لدى الطالبات، مما ساهم ايجابيا في تشجيعهن على التعلم            
 .التحصيل لديهنالفعال لدروس فصل البيئة، ومن ثم تنمية 
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استخدام المدونة التعليميـة     دليل   فيوضوح األهداف وتحديدها بصورة سلوكية       -٤
علي الـسير بخطـوات واضـحة ومحـددة       والطالبات   ة، ساعد المعلم  اإلرشادي

 .ورفع مستويات تحصيل الطالبات عينة الدراسة المرجوة،لتحقيق األهداف 
تصحيح األخطاء وإعطـاء دفعـة      توافر التغذية الراجعة االلكترونية ساعد على        -٥

 .للتعلم واإلثراء مما كان له األثر في زيادة التحصيل لدي الطالبات
اإلجابة عن أنشطة التعليم والتعلم، وكذلك األنشطة اإلثرائية، واالختبارات عقـب            -٦

كل درس من دروس الفصل المختار، ساعد الطالبـات علـى إمكانيـة تطبيـق               
 .صيل لديهنالمواقف التعليمية وزيادة التح

تكرار تعلم الموضوعات الخاصة بالفصل المختار؛ من خالل الدخول على المدونة            -٧
التعليمية مرارا وتكرارا وفر نوعا من المرونة في التعلم والرغبة فـي الفهـم          

 .واالستيعاب
يتضح مما سبق، أن استخدام المدونة التعليمية في تدريس فصل البيئة مـن مقـرر     

قد أدى إلى رفع مـستوى تحـصيل طالبـات المجموعـة      ، ول الثانوي الجغرافيا للصف األ  
  . ، وفى االختبار ككل)التذكر، والفهم، والتطبيق(التجريبية في المستويات المعرفية 

ويتفق ذلك مع نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة التي أكـدت علـي فاعليـة               
دراسـة  :  ومن هـذه الدراسـات     استخدام المدونات التعليمية في تنمية التحصيل الدراسي،      

 & ,Akbulut)" أكبوليت وكيسي"، ودراسة (Wang & Fang, 2005)" وانج وفانج"
Kiyici, 2007)  نـامور راسـتجو  "، ودراسـة "(Namwar, & Rastgoo, 2008) ،

، ودراسـة  )٢٠١٠فوزية المدهوني، (، ودراسة (Churchill, 2009)" شارشل"ودراسة 
  .)٢٠١١،  المصريسلوى(

 ,Vise)" فيـزا "ف نتائج الدراسة الحالية مع النتائج التي توصلت إليها دراسة وتختل
، التي توصلت إلي عدم وجود فروق ذات داللة (Ryan, 2007)" ريان"، ودراسة (2007

  .إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
   :الثاني اختبار صحة الفرض -٢

  :علي أنه ة الدراس من فروض الثانيينص الفرض 
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بين متوسـطي درجـات طالبـات       ) ٠,٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي        "
ودرجات )  التعليمية درست فصل البيئة باستخدام المدونات    التي  (المجموعة التجريبية   

في التطبيق  ) التي درست الفصل نفسه بالطريقة المعتادة     (طالبات المجموعة الضابطة    
  .بحث الجغرافيالبعدي الختبار مهارات ال

 ية المعيارات واالنحرافية الحساباتالمتوسطوالختبار صحة هذا الفرض تم حساب   
مهارات البحث   الختبار   البعدي التطبيق   فيلدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة     

لمتوسـطين  " ت" ثم اسـتخدام  مهارة من مهاراته علي حدة، وفى كل     ككل، الجغرافي
) ٧(ة اتجاه الفرق وداللته اإلحصائية ،ويوضح جدول         لمعرف ٢ن=١غير مرتبطين ن  

  . هذه النتائج
   درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةمتوسطيداللة الفرق بين  )٧(جدول 

  مهارات البحث الجغرافي الختبار البعدي التطبيق في
المجموعة   المجموعة التجریبیة

  الضابطة
  المجموعة

  
  ع  م  ع  م  ن  المھارة

درجة 
  الحریة

ت قیمة 
  الجدولیة

قیمة ت 
  المحسوبة

  

مستوى 
  الداللة

جمع 
  .المعلومات

  ٧٦٫٦١      ٠٫٦٩  ٠٫٩٧  ٠٫٩١  ١٤٫٨٧  

تسجیل 
  المعلومات

  ٧٦٫٣٥      ٠٫٧٥  ٠٫٧  ٠٫٧٠  ١٣٫٤٠  

تنظیم 
  المعلومات

٥٧٫٠٢  ١٫٩٩  ٧٨  ٠٫٧٨  ١٫٠٥  ٠٫٥٤  ٩٫٦٢  ٤٠  

عرض 
  المعلومات

  ٤٤٫٠٨      ٠٫٧٤  ٠٫٩٠  ٠٫٥٩  ٧٫٥٥  

تفسیر 
  المعلومات

  ٦٣٫٥٠      ٠٫٧٤  ٠٫٨٢  ٠٫٧٤  ١١٫٤٥  

 تقویم
  المعلومات

  ٥٥٫٦٣      ٠٫٧٩  ٠٫٨٧  ٠٫٥٩  ٩٫٥٧  

  ١٤٦٫٠٣  ١٫٩٩  ٧٨  ١٫٧٢  ٥٫٥٠  ١٫٩٩  ٦٦٫٤٧  ٤٠  االختبار ككل

  
  

دال عند 
مستوي 

)٠٫٠٥(  

بـين  ) ٠,٠٥(أن هناك فرقًا داالً إحصائيا عنـد مـستوى          ) ٧(يتضح من جدول    
المجموعـة الـضابطة فـي      طالبات  لمجموعة التجريبية و  متوسطي درجات طالبات ا   

التطبيق البعدي الختبار مهارات البحث الجغرافي ككل وفي كل مهارة مـن مهاراتـه              
" ت"، بينمـا وجـدت قيمـة        )١٤٦,٠٣(المحسوبة  " ت"علي حده، حيث بلغت قيمة      
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). ٠,٠٥(عند مستوى   ) ١,٩٩(تساوى  ) ٧٨(الجدولية لداللة الطرفين ودرجة حرية      
الفرض الثاني من فروض الدراسـة وقبـول الفـرض          رفض  : األمر الذي يقود إلى   

  .البديل
  : التعلیمیة في تنمیة مھارات البحث الجغرافياتالمدون الستخدام األثر حجم حساب

علـي   الجغرافيـا  تدريس  التعليمية فيالمدونات الستخدام حجم األثر معرفة يمكن
 معادلـة  باستخدام الثانوي األول الصف باتطال تنمية مهارات البحث الجغرافي لدى

يوضـحها   التـي  النتائج إلى التوصل لكارل، وبعد تطبيق هذه المعادلة تم األثر حجم
  : جدول التالي

   التعليمية في تنمية مهارات البحث الجغرافيالمدونات تأثيرحجم  )٨(جدول 
  البیان

  المجموعة
المتوسط 

  الحسابي
االنحراف 

  المعیاري
  نوعھ  حجم األثر

  ١٫٩٩  ٦٦٫٤٧  التجریبیة
  ١٫٧٢  ٥٫٥٠  الضابطة

  
١٩٫٨٠  

  
  مرتفع

وهي نـسبة عاليـة   ) ١٩,٨٠(أن نسبة حجم األثر تساوي    ) ٨(يتضح من جدول    
، وهذا يعد مؤشر الرتفاع حجم تأثير استخدام        )٠,٨(تتعدي النسبة التي حددها كارل      

ث الجغرافي لـدي طالبـات       التعليمية في التدريس علي تنمية مهارات البح       اتالمدون
  .المجموعة التجريبية

 :البحث الجغرافي في تنمیة مھارات  التعلیمیةاتالمدون فاعلیة حساب
 التعليمية في تنمية مهـارات البحـث الجغرافـي، تـم       اتولحساب فاعلية المدون  

وتم التوصل للنتائج التي يوضـحها      . (Black)استخدام معادلة الكسب المعدل لبالك      
  :التالي) ٩(جدول 

  داللة الكسب المعدل لبالك في اختبار مهارات البحث الجغرافي )٩(جدول 
  البیانات
  التطبیق

عدد 
  الطالب

  )ن(

  المتوسط
  )م(

النھایة 
  العظمى

  )د(

نسبة الكسب 
  المعدل

داللة الكسب 
  المعدل

التطبیق 
  القبلي

٢٫٩٥  

التطبیق 
  البعدي

  
٤٠  

٦٦٫٤٧  

  
٧٠  

  
١٫٨٦  

  
  ذات داللة
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، وهذه النـسبة    )١,٨٦(، أن نسبة الكسب المعدل تساوى       )٩(لجدول  يتضح من ا  
، وهذا يدل علي أن المدونة      )١,٢(تقع في المدى الذي حدده بالك، كما أنها أكبر من           

التعليمية لها درجة كبيرة من الفاعلية في تنمية مهارات البحث الجغرافي لدي طالبات 
  . المجموعة التجريبية

، والذي  من أسئلة الدراسة الحاليةالثانيابة عن السؤال وبذلك يكون قد تم اإلج    
ما فاعلية استخدام المدونات التعليمة في تدريس الجغرافيا على تنميـة           : ينص علي 

   الصف األول الثانوي؟طالبمهارات البحث الجغرافي لدى 
 أن   واختبار صحة الفـرض الثـاني      الثانيويتضح من نتائج اإلجابة عن السؤال       

أدى إلى تنمية مهارات البحـث      " البيئة"مدونات التعليمية في تدريس فصل      استخدام ال 
  .الجغرافي لدي طالبات المجموعة التجريبية

  : إليذلكعزي يو
 التعليمية الفرصة للطالبات لممارسة الـتعلم بأنفـسهن،         أتاح استخدام المدونات   )١

األمر الذي أدى إلى إثارة حماسهن نحو التعـرف علـى مـصادر المعلومـات               
الجغرافية المتعددة، واالطالع على الكثير منها وتحديد المعلومات بها وجمعهـا           

 .وتسجيلها وتنظيمها وتفسيرها وإصدار أحكام واقعية بشأنها
 التعليمية أتاح الفرصة للطالبات لممارسة الـتعلم كـٌل          التعلم باستخدام المدونات   )٢

لطالبة بالراحة أثناء   حسب قدرتها وسرعتها الذاتية، األمر الذي أدى إلى شعور ا         
التعلم؛ ألنها ليست مضطرة إلى اإلسراع لمالحقة غيرها أو االنتظار حتى يلحـق             

 .به اآلخرين ، وذلك ساعدها على إتقان مهارات البحث الجغرافي
: قيام الطالبات باألنشطة والمهام البحثية المتضمنة في المدونة التعليميـة مثـل            )٣

وعات فصل البيئـة، وكـذا إعـداد البحـوث        إعداد التقارير الجغرافية عن موض    
القصيرة أدى إلى نمو مهارة جمع المعلومات الجغرافية ثم تسجيلها وتنظيمهـا            

  .وتفسيرها وعرضها في أشكال وصيغ مناسبة
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محركات البحـث، والمواقـع     : مثلتوفير مصادر تعلم متنوعة من خالل المدونة         )٤
ارات البحث الجغرافـي مـن      ذات الصلة والرحالت المعرفية، أدى إلى تنمية مه       

جمع المعلومات وتسجيل وتنظيم وتفسير وعرض وتقويم المعلومات الجغرافيـة          
  .لدى الطالبات عينة الدراسة

توجيه الطالبات النجاز المهام واألنشطة المرتبطة بموضـوعات فـصل البيئـة             )٥
كالقيام بتجميع البوم صور عن البيئة ومشكالتها، أو تلخيص مقال عن توزيـع             

ابس والماء، أو كتابة تقرير عن عالقة الجغرافيا باألنظمة البيئية، أو حـصر             الي
المواقع العربية التي تتحدث عن النبات الطبيعي والحيـوان، أو االطـالع علـى              
أحدث المعلومات المرتبطة بالتغيرات المناخية في العالم، كل ذلك ساهم في تنمية            

حديد مصادر المعلومات الجغرافية،    مهارات البحث الجغرافي لدي الطالبات، من ت      
وجمعها، وتسجيلها، وتنظيمها، وتفسيرها، والحكـم علـي صـحتها وصـحة            

  .مصادرها
 التعليمية في تدريس فصل البيئة من مقـرر         اتيتضح مما سبق، أن استخدام المدون     

أدى إلى تنمية مهارات البحث الجغرافـي لـدي طالبـات           ، الجغرافيا للصف األول الثانوي   
  . عة التجريبيةالمجمو

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة التي أكدت على          
فعالية استخدام وسائط تكنولوجيا المعلومات المتنوعة في تنمية المهـارات بـصفة            

دراسة : خاصة في مراحل تعليمية مختلفة، ومن هذه الدراسات       بصفة  عامة والبحثية   
، ودراسـة   )٢٠٠٤" (حسين عبد الباسط  " ، ودراسة   )٢٠٠١" (حسين عبد الباسط  " 
، ودراسة كرامي (Futch, 2006) " فيتش"، ودراسة (Vaughan, 2005)" فاجان"

  ).٢٠٠٩(عزب 
   :  اختبار صحة الفرض الثالث-٢

  :علي أنهالدراسة ينص الفرض الثالث من فروض 
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البـات  بين متوسـطي درجـات ط     ) ٠,٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي        "
ودرجات )  التعليمية درست فصل البيئة باستخدام المدونات    التي  (المجموعة التجريبية   

في التطبيق  ) التي درست الفصل نفسه بالطريقة المعتادة     (طالبات المجموعة الضابطة    
  .البعدي لمقياس الدافعية نحو تعلم الجغرافيا

ـ  واال ية الحـساب  اتالمتوسـط والختبار صحة هذا الفرض تم حـساب          اتنحراف
لمقيـاس   البعـدي  التطبيق   في لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة      يةالمعيار

لمتوسـطين  " ت" ثم اسـتخدام     بعد من أبعاده علي حده،    كل  وفى    ككل، الدافعية للتعلم 
) ١٠(ويوضح جدول   لمعرفة اتجاه الفرق وداللته اإلحصائية،  ٢ن=١غير مرتبطين ن  

  . هذه النتائج 
   التجريبية والضابطةالدراسة مجموعتي درجات متوسطيلة الفروق بين دال )١٠(جدول 

  الجغرافياتعلم  نحو الدافعية لمقياس البعدي التطبيق في
المجموعة   

  التجریبیة
المجموعة 

  الضابطة
  المجموعة

  
  ع  م  ع  م  ن  المستوي

درجة 
  الحریة

قیمة ت 
  الجدولیة

قیمة ت 
  المحسوبة

  

مستوى 
  الداللة

  ٧٩٫٣٢      ٠٫٧٥  ١٫٧٠  ٠٫٦٧  ١٤٫٤٥    األول
  ٨٨٫٢٢      ٠٫٥٥  ١٫٤٧  ٠٫٧٤  ١٤٫٣٧    الثاني
  ٩٧٫٠٩      ٠٫٥٩  ١٫٥٧  ٠٫٥٩  ١٤٫٥٢    الثالث
  ٩٣٫٧٤  ١٫٩٩  ٧٨  ٠٫٦٤  ١٫٥٠  ٠٫٥٩  ١٤٫٥٠  ٤٠  الرابع

  ١١١٫٨٨      ٠٫٥٤  ١٫٤٢  ٠٫٥٠  ١٤٫٥٧    الخامس
  ١١٠٫٣٣      ٠٫٦٢  ١٫٦٥  ٠٫٤٢  ١٤٫٧٧    السادس

 مقیاسال
  ككل

١٩٦٫٤٣  ١٫٩٩  ٧٨  ١٫٦٢  ٩٫٣٢  ١٫٩١  ٨٧٫٢٠  ٤٠  

  
دال عند 
مستوي 

)٠٫٠٥(  

بـين  ) ٠,٠٥(أن هناك فرقًا داالً إحصائيا عند مـستوى         ) ١٠(يتضح من جدول    
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فـي التطبيـق           

ي حـده،   البعدي لمقياس الدافعية نحو تعلم الجغرافيا ككل وفي كل بعد من أبعاده عل            
الجدولية لداللـة   " ت"، بينما وجدت قيمة     )١٩٦,٤٣(المحسوبة  " ت"حيث بلغت قيمة    

األمر الذي يقود ). ٠,٠٥(عند مستوى ) ١,٩٩(تساوى ) ٧٨(الطرفين ودرجة حرية 
  .الفرض الثالث من فروض الدراسة وقبول الفرض البديلرفض : إلى

  :تنمية الدافعية نحو تعلم الجغرافيا التعليمية علي المدونات الستخدام األثر حجم حساب
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علي  الجغرافيا تدريس  التعليمية فيالمدونات الستخدام حجم األثر معرفة يمكن
 معادلـة  باستخدام الثانوي األول الصف طالبات لدىالدافعية نحو تعلم الجغرافيا تنمية 
وضـحها  ي التـي  النتائج إلى التوصل لكارل، وبعد تطبيق هذه المعادلة تم األثر حجم

  :جدول التاليال
   التعليمية على تنمية الدافعية نحو تعلم الجغرافياالمدونات أثرحجم  )١١(جدول 

  البیان
  المجموعة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  نوعھ  حجم األثر

  ١٫٩١  ٨٧٫٢٠  التجریبیة
  ١٫٦٢  ٩٫٣٢  الضابطة

  
١٩٫٨٠  

  
  مرتفع

وهي نسبة عاليـة    ) ١٩,٨٠(ساوي  أن نسبة حجم األثر ت    ) ١١(يتضح من جدول    
، وهذا يعد مؤشر الرتفاع حجم األثر الستخدام        )٠,٨(تتعدي النسبة التي حددها كارل      

 التعليمية في التدريس علي تنمية الدافعية نحو تعلم الجغرافيا لدي طالبـات             اتالمدون
  .المجموعة التجريبية

 :و تعلم الجغرافیاالدافعیة نح في تنمیة  التعلیمیةاتالمدون فاعلیة حساب
تـم   التعليمية في تنمية الدافعية نحو تعلم الجغرافيا،         ولحساب فاعلية المدونات  

وتم التوصل للنتائج التي يوضـحها      . (Black)استخدام معادلة الكسب المعدل لبالك      
  :التالي) ١٢(جدول 

   الجغرافياتعلمدل لبالك في مقياس الدافعية نحو داللة الكسب المع )١٢(جدول 
  البیانات
  التطبیق

عدد 
  الطالب

  )ن(

  المتوسط
  )م(

النھایة 
  العظمى

  )د(

نسبة الكسب 
  المعدل

داللة الكسب 
  المعدل

  ٧٫٦٢  التطبیق القبلي
  التطبیق البعدي

  
٨٧٫٢٠  ٤٠  

  
٩٠  

  
١٫٧٩  

  
  ذات داللة

، وهـذه   )١,٧٩(، أن نسبة الكسب المعـدل تـساوى         )١٢(يتضح من الجدول    
، وهذا يدل علي أن     )١,٢(ذي حدده بالك، كما أنها أكبر من        النسبة تقع في المدى ال    

 التعليمية لها درجة كبيرة من الفاعلية في تنمية الدافعية نحو تعلم الجغرافيا         اتالمدون
  . لدي طالبات المجموعة التجريبية

28/08/2012 09:18:17 AM 

Page 60 of 73 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٤١٣ -

، والذي  من أسئلة الدراسة الحاليةالثالثوبذلك يكون قد تم اإلجابة عن السؤال  
فاعلية استخدام المدونات التعليمية في تدريس الجغرافيا علـى تنميـة       ما  : "ينص علي 

  " الصف األول الثانوي؟طالبالدافعية للتعلم لدى 
 أن   واختبار صحة الفـرض الثالـث      الثالثويتضح من نتائج اإلجابة عن السؤال       

م أدى إلى زيادة الدافعية نحو تعل" البيئة"استخدام المدونات التعليمية في تدريس فصل   
  .الجغرافيا لدي طالبات المجموعة التجريبية

  :ويمكن إرجاع ذلك إلى
 بين الطالبات مع    رأن استخدام المدونة أتاح قدرا من التواصل والمناقشة والحوا         -١

، مما كان له     التقليدي  أكبر مما يحدث داخل الفصل     المعلمةبعضهن البعض ومع    
رسنه، والذي ترتـب عليهـا      أثر ايجابي علي استمتاع الطالبات بالمقرر الذي يد       

  . الجغرافيازيادة دافعيتهن نحو تعلم
التصميم الجيد للمدونة التعليمية من الناحية الفنية والتربويـة، والتنـوع فـي              -٢

استخدام الوسائط المتعددة، ووجود محرك البحث في صفحة المدونة نفسها، أدي           
 .لتجريبيةإلي استمرار الدافع لتعلم الجغرافيا لدي طالبات المجموعة ا

 بسهولة دراسة مادة الجغرافيا يرجع إلـى طبيعـة التـدريس            الطالباتإحساس   -٣
شيقة  المحتوي بطريقة يعتمد على إعادة تنظيم والذي باستخدام المدونة التعليمية

ا  وتجعلها أكثر  ثباتً    الطالباتتيسر اكتساب المفاهيم المجردة وتقربها إلى أذهان        
جغرافيا مادة حية ومحسوسة، وهذا من شأنه أن     ، وتجعل من مادة ال    ن ذاكرته في

 دراسـتهم لمـادة     فـي  الطالبـات  تواجه   التي التغلب على الصعوبات     فيساعد  
؛ مما أدي إلـي     أو أساليب تدريسها   الجغرافيا سواء المتعلقة منها بطبيعة المادة     

 .زيادة دافعيتهن لتعلم مادة الجغرافيا
دونة كان له أثر كبير فـي تحفيـزهن         رؤية الطالبات لتعليقاتهن منشورة في الم      -٤

 .للكتابة والبحث باستمرار؛ مما زاد من دافعيتهن نحو تعلم الجغرافيا
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التغذية الراجعة التي تتلقاها الطالبات أثناء التعلم من خالل المدونـة التعليميـة              -٥
تسهم إسهاما واضحا في زيادة فاعلية التعلم، باإلضافة إلـي أنهـا تُعـد مـن                

 .ي تضمن استمرارية الدافعية لممارسة األنشطة التعليميةالمعززات الت
سهولة استخدام المدونة من قبل الطالبات، حيث ال يتطلب اسـتخدامها مهـارات     -٦

تقنية معقدة، كما أن وجود دليل االستخدام بصورة إلكترونيـة داخـل المدونـة              
ـ           وأخري ورقية،    ي سهل التعامل مع مكونات المدونة بشكل كبير، وهـذا أدي إل

استمرار الدافعية للتعلم، فضالً عن دوره في إزالة الخوف والقلق من اسـتخدام             
 . المدونة

يتضح مما سبق، أن استخدام المدونة التعليمية في تدريس فصل البيئة مـن مقـرر     
قد أدى إلى تنمية دافعية طالبات المجموعة التجريبية نحـو  ، الجغرافيا للصف األول الثانوي 

  . تعلم الجغرافيا
ويتفق ذلك مع نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة التي أكـدت علـي فاعليـة               

كاجـدر  "دراسة  : استخدام المدونات التعليمية في تنمية الدافعية للتعلم، ومن هذه الدراسات         
 & Martindale)" مارتينـدل وويلـي  "، ودراسة (Kajder & Bull, 2004)" وبول

Wiley, 2005)  توالنـد إلجـورت وسـميث و  "، ودراسـة "(Elgort & Smith & 
Toland, 2008) تكنارسالن"، ودراسة "(Tekinarslan, 2008).  

  : توصيات الدراسة : ًثالثا 
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية، يمكن تقـديم التوصـيات        

  : اآلتية
هـا،  االهتمام بتطوير مناهج الجغرافيا في المرحلة الثانوية، وإعادة تنظيم محتوا          -١

 مع المنهج   اإلنترنتومحاولة دمج شبكة    عة عصر المعلوماتية،    بما يتمشى وطبي  
  .المدرسي، واعتبارها مكمالً تعليميا وليس إثرائيا

مراجعة مناهج الجغرافيا في المرحلة الثانوية بحيث تتضمن مواقـف تعليميـة             -٢
 .تساعد علي تنمية مهارات البحث الجغرافي لدي الطالب
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مثل بيئة التعلم التـي  سودها الحرية والديمقراطية    ت ثرية للطالب م   بيئة تعل  توفير -٣
تتيحها المدونات التعليمية فهي تجعل تعلم الجغرافيا عملية ممتعة ومسلية، ممـا          
يزيد من دافعية الطالب نحو تعلم الجغرافيا ويزيل حـدة الخـوف والقلـق مـن          

 .دراستها
يل المعرفي والدافعية للتعلم في     االهتمام بتنمية مهارات البحث الجغرافي والتحص      -٤

مجال تدريس الجغرافيا لدى الطالب من خالل استخدام اسـتراتيجيات وأسـاليب            
ونماذج تدريسية تكنولوجية متنوعة، بوصفها أحد األهداف األساسية التي ينبغي          

 .تحقيقها من تدريس الجغرافيا في المرحلة الثانوية
باسـتخدام  التـدريس    علـى كيفيـة      يةالثانو بالمدارس   الجغرافيا معلميتدريب   -٥

 إدارة  فـي ، وذلك من خالل عقد دورات تدريبيـة للمعلمـين           المدونات التعليمية 
التدريب بمديريات التربية والتعليم، علـى أن يقـوم بعمليـة التـدريب أفـراد               

 .متخصصون
تدريب طالب شعبة الجغرافيا على استخدام المدونات التعليمية في التدريس مـن             -٦

 طرق التدريس، وفى معمل التدريس المصغر، وأثناء فتـرة التربيـة       خالل مقرر 
 .العملية في المدارس

استخدام أساليب تقويم متنوعة ما بين اختبارات التحصيل المعرفي، واختبارات           -٧
مهارات البحث الجغرافي، ومقاييس للدافعية نحو التعلم؛ وذلك لقيـاس جوانـب            

 .نويةالتعلم المختلفة لدي طالب المرحلة الثا

  : حبوث مقرتحة: ًرابعا
المـشكالت ذات الـصلة بموضـوع       بعـض    أثناء إجراء هذه الدراسة ظهرت    

تعلـيم الجغرافيـا     تطوير   في لها إضافة جديدة     والتصديعد بحثها    ي والتي الدراسة،
  : ما يليهاومنوالتي تحتاج إلى توجيه الباحثين والدارسين نحوها، ، وتعلمها
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 في تنمية (Web, 2)ترح قائم على أدوات الجيل الثاني فاعلية برنامج تدريبي مق -١
لطـالب المعلمـين شـعبة الجغرافيـا وفقًـا          ا لدي التواصل اإللكتروني مهارات  

 .الحتياجاتهم التدريبية
 فـي معلمي الجغرافيا أثناء الخدمة     لتطوير كفايات   برنامج تدريبي مقترح    فاعلية   -٢

مهارات البحـث الجغرافـي لـدي       استخدام المدونات التعليمية وأثره على تنمية       
 .طالبهم بالمرحلة الثانوية

تنمية مهارات البحث الجغرافي قائم علي البنائية المعرفية لبرنامج تدريبي مقترح  -٣
 .لدى طالب شعبة الجغرافيا بكلية التربية

لمدونات التعليمية في تدريس الجغرافيا على التحصيل المعرفي        ا استخدامفاعلية   -٤
  .سة الجغرافيا وبقاء أثر التعلم لدى طالب المرحلة الثانويةواالتجاه نحو درا

 كأحـد  -تقويم استفادة المعلمين والطالب من استخدام شبكة المعلومات الدوليـة    -٥
في تعليم الجغرافيا وتعلمها بالمرحلـة       -تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الحديثة     

 .الثانوية
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  الدراسةمراجع
 .المواد االجتماعية فـي التعلـيم العـام        .)١٩٩٥( مبارك   أبو الفتوح رضوان، وفتحي يوسف     -١

 .دار المعارف: القاهرة
تأثير دراسة الجغرافيا على اكتساب بعـض مهـارات البحـث            ".)١٩٩٠(أحمد إبراهيم شلبي     -٢

المـؤتمر   ".امعة الملك سعود بأبها   الجغرافي لدى طالب شعبة الجغرافيا بكلية التربية ج       
 اإلسـكندرية   . المجلد الثـاني   .رية للمناهج وطرق التدريس   العلمي الثاني للجمعية المص   

 .٥٤٢ -٥٢٣ ص ص .) يوليو٦ -٣(
أثر بناء وحدة دراسية باستخدام األدلة التاريخية على التحصيل      " .)٢٠٠٢(أحمد ماهر عبد اهللا      -٣

يـة  الجمع".  المرحلة الثانوية بـسلطنة عمـان      وتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب     
 ع. مجلة دراسات في المنـاهج وطـرق التـدريس         .هج وطرق التدريس  المصرية للمنا 

 . يناير).٧٧(
 .المكتبة الوطنية:  األردن–عمان  .علم النفس النمو ).٢٠٠٥(أحمد محمد الزغبي  -٤

فـي تـدريس الدراسـات     فاعلية استخدام الـتعلم الخلـيط  ). "٢٠١١(إدريس سلطان صالح  -٥
". تعلم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي     االجتماعية في تنمية التحصيل والدافعية لل     

ص ص  ). ٢٩(ع  . جامعة اإلمارات العربية المتحدة   . المجلة الدولية لألبحاث التربوية   
١٣٠ – ١٠٧.  

حضور متميز و نجاح فـي التالعـب          ...المدونات اإللكترونية ). "٢٠٠٩(أميرة محمود عطا     -٦
متـاح علـي   .المنصورة، أغسطس  ، جامعة   )٤( ع، مجلة التعلم اإللكتروني،     "باألفكار

 : الموقع التالي
id&show=task&news=page?php.index/eg.edu.mans.emag://http
13=sessionID&145= م٢٠/١١/٢٠١١( آخر زيارة بتاريخ. ( 

 للنشر المسيرة دار : األردن–عمان .  "والتطبيق النظرية"الدافعية  ).٢٠٠٨(غباري  أحمد ثائر -٧
 .التوزيع و

فعالية استخدام التعلم الذاتي القائم علي الـنظم         ".)٢٠١٠(حارص عبد الجابر عبد الاله عمار        -٨
الخبيرة الكمبيوترية في تدريس الجغرافيا علي التحصيل المعرفي وتنمية التفكير الناقد           

.  كليـة التربيـة  .رسالة دكتـوراه ".ية لدي طالب الصف األول الثانوي    االقتصادوالقيم  
 .جامعة سوهاج
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فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تـدريس        ".)٢٠٠١(حسين محمد أحمد عبد الباسط       -٩
الجغرافيا على تنمية بعض المهارات البحثية والتحصيل لـدى طـالب الـصف األول              

 . جامعة جنوب الوادي–كلية التربية بقنا  . رسالة ماجستير."الثانوي
فعالية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تنمية ). "٢٠٠٤(عبد الباسط   أحمد  حسين محمد    -١٠

كليـة  . رسالة دكتوراه ". بعض  المفاهيم والمهارات الجغرافية لدى طالب كلية التربية        
 . جامعة جنوب الوادي. التربية بقنا

المهارات الوظيفيـة فـي الجغرافيـا فـي عـصر           ). ٢٠٠٩(مران  خالد عبد اللطيف محمد ع     -١١
 .دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع: دسوق.  رؤى تنظرية وتطبيقية-المعلوماتية

تنظيم محتوي مادة الجغرافيـا وفـق نظريـة          " .)٢٠٠٩(خالد عبد اللطيف محمد عمران       -١٢
اللي واالتجـاه نحـو     ريجليوث التوسعية وأثره علي التحصيل وتنمية التفكير االسـتد        

 .مجلة دراسات في المناهج وطرق التـدريس  ."المادة لدي طالب الصف األول الثانوي   
 ع.  جامعـة عـين شـمس      .ناهج وطرق التدريس، كلية التربية    الجمعية المصرية للم  

   .١٠٨ – ٦٥ ص ص .يوليو.،)١٤٨(
 الداخليـة  لدافعيـة ا بين العالقة). "٢٠١٠(خالد فالح العلوان و خالد عبد الرحمن العطيات  -١٣

 مدينـة  في األساسي العاشر طلبة الصف من عينة لدى األكاديمي والتحصيل األكاديمية
المجلـد   .  سلسلة الدراسات اإلنـسانية –مجلة الجامعة اإلسالمية ". األردن في معان

 .٧١٧-٦٨٣ص ص . )٢(ع ) . ١٨(
 . العربيدار الفكر: القاهرة. دليل البحث العلمي). ١٩٩٧(خير الدين عويس  -١٤
. المواد االجتماعية في مناهـج التعليم بين النظريـة والتطبيـق         ). ١٩٩٦(خيري على إبراهيم     -١٥

  .دار المعرفة الجامعية: ، اإلسكندرية٢ط
المـدونات اإللكترونيـة إحـدى مـستحدثات        ). ٢٠١٠(رفعت محمد حسن المليجي وآخرون       -١٦

الجـزء  ). ١ (ع). ٢٦(جلد  الم. جامعة أسيوط . مجلة كلية التربية  . تكنولوجيا التعليم 
 .٥٨٣ -٥٧٥ص ص ). ٢(

 .اإلنتـاج  و اإلدارة مجال في السلوكية العلوم ).١٩٩٧(الفالوقي  ومحمد القذافي محمد رمضان -١٧

 .الحديث الجامعي المكتب:اإلسكندرية. ٣ط
: متاح علـي الموقـع التـالي   المدونات، مدونة مدونتي، ). ٢٠٠٩(سامر عبد الكريم فطاني     -١٨

Portfolio_teaching_My/1sfatani/com.me.web://http  ــارة ــر زي ، آخ
 ) .١٠/١١/٢٠١١(بتاريخ 
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فاعلية استخدام مدونة تعليمية في زيادة تحـصيل        ). "٢٠١١(سلوى فتحي محمود المصري      -١٩
مجلـة  ".  الكمبيوتر واالتجاه نحوهـا    طالب المرحلة اإلعدادية للمفاهيم المجردة بمادة     

 .  ٢٢٨-١٧٠ص ص . أكتوبر . )٤(ع . جامعة القاهرة. العلوم التربوية
فاعلية مدخل القضايا المعاصرة في تدريس الجغرافيا علي         ").٢٠٠٧(سها حمدي محمد زوين      -٢٠

 رسالة ماجستير، كليـة     ".ةتنمية الوعي المائي والتحصيل لدي طالب المرحلة الثانوي       
 .بية، جامعة المنوفيةالتر

 .للنشر وائل دار : األردن–عمان . النفسية الصحة مبادئ ).٢٠٠٥(الداهري  حسين صالح -٢١
 مركز  ).١٤(العدد  : مجلة المعلوماتية ،  "المدونات اإللكترونية ). "٢٠٠٥(عبد الرحمن فراج     -٢٢

 :متـاح علـي الموقـع التـالي       . المصادر التربوية بوزارة التربية والتعليم السعودية     
?php.module/magazine/sa.gov.informatics.www://http .  آخر زيـارة

 ) .١٠/١١/٢٠١١(بتاريخ 
. المرشد في التدريس). ١٩٩٦(عبد اهللا أبو لبدة وخليل يوسف الخليلي وفريدة كامل أبو زينة            -٢٣

 .دار القلم: دبي
:  بيـروت - عمان.٢ط. التعليم و التربية إلى المدخل ).٢٠٠٦(جعنيني  ونعيم ،الرشدان اهللا دعب -٢٤

 .والتوزيع للنشر الشروق دار
التقـويم التربـوى    . )١٩٩٦(عبد المجيد منصور وزكريا الشربيني وعبد اللطيـف الحـشاش            -٢٥

 .دار األمين: القاهرة . )األسس والتطبيقات(
نجاز لدي طالب المرحلـة اإلعداديـة والثانويـة بمحافظـة           دافعية اإل ). "٢٠٠٢(عمر عطية    -٢٦

 .جامعة عين شمس . كلية التربية. رسالة ماجستير ". القاهرة
البرمجيات االجتماعية في منظومة التعلم المعتمد علـى         ").٢٠٠٩(غادة بنت عبد اهللا العمودي     -٢٧

ولي األول  المؤتمر الـد  : ورقة عمل مشاركة في    ."الشبكات االجتماعية نموذجا   :الويب
 – المملكة العربية السعودية   . التعلم للمستقبل  ةللتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد صناع     

 .الرياض
Available at:  

 doc.D%5 Abstract %5alamoudi _ghada/content/2009/sa.edu.elc.eli://http
(Retrieved on: 10/11/2011).  

. اإلحصاء التربوي والقياس النفـسي ). ١٩٩٥(فاروق السيد عثمان وعبد الهادي السيد عبده    -٢٨
 .دار المعارف: القاهرة

28/08/2012 09:18:20 AM 

Page 67 of 73 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٤٢٠ -

 فاعلية استخدام المدونات التعليمية في تنمية التحصيل ).٢٠١٠(المدهوني  عبد اهللا بنت فوزية -٢٩
. كلية التربيـة  . رسالة دكتوراه . الدراسي واالتجاه نحوها لدي طالبات جامعة القصيم      

 .لسعودية المملكة العربية ا.جامعة القصيم
 فعالية استخدام مدخل التعلم الخليط في تدريس الدراسات         .)٢٠٠٩(كرامي محمد بدوي عزب      -٣٠

االجتماعية علي التحصيل وتنمية مهارات البحث الجغرافي واالتجاه نحـو تكنولوجيـا     
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