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 dr.amalshaban22@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
 :مستخلص البحث

الكشةةع عةةن فاعليةة اسةةتخدام المدونةةة التعليميةةة فةةي تنميةةة مهةةارات  هةد  هةةاا البحةةث  لةة 
اإلنترنت لدي طالب الصع الثالث اإلعدادي لمادة الحاسب اآللي وتكونت عينة البحث مةن 

طالبًا من طالب الصع الثالث اإلعدادي بمدرسة الجامعة اإلسةالمية اإلعداديةة التابعةة  06
باحثة منهج شبه التجريبةي وو المجموعةة التجريبيةة، إلدارة الزيتون التعليمية واستخدمت ال

وتمثلةت أدوات البحةث فةي ااتبةار تحصةيلي للجوانةب المعر يةة  بعةدي ". –الضابطة " قبلةي 
وبطاقةةة مالح ةةة ل يةةاء األداء المهةةارى وتةةم  عةةداد مةةواد وأدوات الدراسةةة، وصةةلت نتةةا ج 

بةين متوسةطي درجةةات  (6.60البحةث  لة  يوجةد فةر  وا دإلةة  حصةا ية عنةد مسةتوي )  
الطةةالب أفةةراد العينةةة فةةي اإاتبةةار التحصةةيلي للجوانةةب المعر يةةة وبطاقةةة المالح ةةة ل يةةاء 

توجةد  األداء المهارى بين التطبية  البعةدي االيةة مةن  لةر التطبية  القبلةي لصةال. البعةدي.
بطاقةة عالقة ارتباطية موجبة بين نتيجة اإاتبار التحصيلي للجوانب المعر يةة وبةين نتةا ج 

 المالح ة االية من  لر التطبي  القبلي لصال. البعدي.
 الكلمات المفتاحية: شبكات التواصل اإللكتروني، المدونات التعليمية، األداء المهارى.

 
 
 
 
 

                                                           

  استخدمت الباحثة في التولي  وكتابة المراجع اإلصدار السادء من ن ام جمعية علم النفس
 ABA Style (V.6)األمريكية 



 م 0202لسنة  يناير( الثالث، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -539- 

The effectiveness of electronic networks using educational blogs to 

develop Internet skills for middle school students 

Amal Sha’ban Ahmad 

Department of Educational Technology, Faculty of Specific 

Education, Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

Email:dr.amalshaban22@yahoo.com 

Research Summary 

This research aimed at the effectiveness of the use of the 

educational blog in developing Internet skills for students of the 

third year of middle school for computers. The research sample 

consisted of 60 students from the third year of middle school at 

the Islamic University Preparatory School affiliated to the Zeitoun 

Educational Administration. The researcher used a semi-

experimental approach with an experimental group, the control. 

Before me - after me" .The study tools consisted of an 

achievement test for the cognitive aspects and a note card for 

measuring skill performance. The study materials and tools were 

prepared. The results of the research reached that there is a 

statistically significant difference at the level (<0.05) between the 

average scores of students in the sample individuals in the 

achievement test of cognitive aspects and the note card to measure 

the skill performance Among the post-application is free from the 

effect of the tribal application in favor of Al-Baadi. There is a 

positive correlation between the result of the achievement test of 

the cognitive aspects and the results of the note card free from the 

effect of pre-application in favor of Al-Baadi. 

Keywords: Electronic communication networks, educational 

blogs, and skillful performance 
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 :المقدمة
يمتةةاز العصةةر الحةةالي بالتقةةدم الها ةةل فةةي مجةةاإت تكنولوجيةةا التعلةةيم وتكنولوجيةةا 
اإتصاإت األمر الاي فرض عدد من التحديات عل  الن ام التعليمةي فةي مراحلةه المختلفةة 
ممةةا تطلةةب معةةه  حةةدالا لعديةةد مةةن الت يةةرات مةةن اةةالا اسةةتخدام المسةةتحدلات التكنولوجيةةة 

هةةاا وتشةةهد األوسةةاب التربويةةة محليةةا ، هةةا فةةي ادمةةة العمليةةة التعليميةةةواسةةتثمار  مكانيات
وكالك تكنولوجيا المعلومات واإتصاإت بهةد  ، اهتماما متزايدا بتكنولوجيا التعليم، وعالميا

تطةوير الواقةةع التربةةوي ورفةةع مسةةتوي مخرجةةات التعلةيم األمةةر الةةاي حمةةل فةةي طياتةةه حتميةةة 
نولوجيةةا اإتصةةاإت والمعلومةةات وفةةي مقةةدمتها شةةبكة التطةةور التكنولةةوجي وقةةد أسسةةت تك

وأحةةدلت وفةةرة ، اإلنترنةةت لعصةةر جديةةد مةةن عصةةور التواصةةل والتشةةار  والتفاعةةل بةةين البشةةر
ومهةدت الطرية  لكافةة المجتمعةات للتقةارب ، للمعلومات والمعار  التي تقدمها لمستخدميها

يعبةةةر عةةةن ولةةةك التطةةةور  مةةةيولةةةم يكةةةن اإتصةةةاا التعلي، ولتعةةةار  وتبةةةادا اآلراء واألفكةةةار
حيث قاد قطاع التعليم  ل  استثمار هاا التطور من االا توظية  التكنولوجيةا  التكنولوجي،

ممةةا أدى ل هةةور منحةة  جديةةدة فةةي التعلةةيم، يعتمةةد بشةةكل ر يسةةي علةة  ، دااةةل المةةدارء
( فةةي نةةدوة 096ص، 5600، التكنولوجيةةا الرقميةةة التفاعليةةة. وأيةةدت )زينةةب محمةةد اليفةةة

يب الميةةداني المنعقةةدة بشةةين تطةةوير وتحةةديث بةةرامج تكنولوجيةةا التعلةةيم والةةتعلم علةة  التةةدر 
ضرورة اإهتمام بالجانةب التطبيقةي والميةداني فةي مهةارات اإلعةداد التربةوي المهنةي بكليةات 

كمةا أوصةت بزيةادة التةرابن بةين المقةررات ، التربية علة  مةا يخةدم الكفايةات المهنيةة للطالةب
ومةا يةتم تدريبةه بمرحلةة التعلةيم العةام التةي ،  عداد الطالب من جانب التخصصية في برامج

مةع ضةرورة تةوفر العمة  والشةموا فةي ، سيقوم بالتدريس فيها بعد التخةر  مةن جانةب  اةر
المقررات التخصصية. ولاا كان إبد مةن  عةداد الطالةب  عةدادا مناسةبا باعتبةارأ أحةد أركةان 

دهم علة  عةات  المسسسةات التربويةة، ويعةد التةدريب العملية التعليميةة وتقةع مسةيولية  عةدا
الميداني الجانب األيثر  فادة وأهميةة بالنسةبة لهةم فهةي فتةرة اصةبة تتةرجم مةا تلقونةه مةن 

 .معار   ل  سلو  داال حجرة الدراسة ويتعرفون فيها عل  اصا ص مهنة التدريس
مواجهةة ولهاا كان لزاما عل  طالب معلمي الحاسب اآللةي علة  وجةه الخصةوص 

وتحليةةل المشةةكلة للوصةةوا للحةةل المقتةةرو وهةةو المةةدونات وولةةك لمواجهةةة الت يةةرات السةةريعة 
والماهلة في التقدم التكنولةوجي والثةورة المعلوماتيةة والتطةور السةريع فةي األجهةزة والبةرامج 

 ووسا ل اإتصاا.
علةة  أهميةةة اسةةتخدام (suanpang , 2010 , p30) وتناولةةت دراسةةة 

ترنت لتحسين التعليم من االا تحديد الر موقع تعليمي عل  شةبكة اإلنترنةت تكنولوجيا اإلن
علةة  األداء الطةةالب مةةن اةةالا مقارنةةة بةةين مجمةةوعتين مةةن الطةةالب مجموعةةة درسةةت مةةن 
اةةةالا المحاضةةةرة التقليديةةةة والمجموعةةةة األاةةةرى درسةةةت مةةةن اةةةالا الشةةةبكة بينمةةةا طةةةالب 
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ل في نهاية الدراسةة هةاا وتسكةد النتةا ج المجموعة التقليدية ظلوا عل  نفس المستوى أو أق
عل  أن التعلم من االا الشبكة ساعد الطالب عل  زيادة التعلم وبالتةالي تحسةن المسةتوى 
التعليمةةةي لةةةديهم اتجاهةةةات  يجابيةةةة نحةةةو الةةةتعلم وأصةةةبحوا أيثةةةر فاعليةةةة. ويسكةةةد ويةةةدنار . 

(widenark , 2009 , p19) قةات وات وان عمليةة تكةوين المعنة  تةتم مةن اةالا عال
م زى بين النةين أو أيثةر مةن عقةد اإرتبةاب ولةيس مةن اةالا الثقافةة نفسةها ومةع تطةورات 

 E-Communicationظهرت ادمات شبكات التواصل اإللكتروني  2.0تطبيقات الويب 
network  ومنهةاwiki , myspace ,twitter , facebook ,linkedin , 

youtube ,netlog  والمةدوناتblogs يةةر مضةمون وشةةكل التواصةل، لتصةةب. ، حيةث ت
ادماتةةه مكونةةا ر يسةةيا لتبةةةادا المعلومةةات وزيةةادة القةةدرة علةةة  الةةتعلم والتةةي يعةةد التفاعةةةل 

حيةث ، اإجتماعي والعمل التعاوني واإتصالية والحوارية مةن السةمات الر يسةة التةي تميزهةا
ألفكةار ممةا زادتهةا أتاحت لبعض األفةراد التجمةع والتحةاور دااةل المواقةع ونقةل المعلومةات وا

أن  (gorissen,2006,p3)( ويةةةرى جورسةةةين (boyd,2007,p11، فاعليةةةة وايجابيةةةة
شبكات التواصل اإللكتروني تتميز بقدرة عل  ال  تفاعل شبه اجتماعي والتواصةل الشةبكي 

حيث تحولت بييةة الويةب ، بين األفراد من االا العمل التشاركي لتوليد محتوى معرفي جديد
فقن  ل  بيية القةراءة والكتابةة واتاحةة المشةاركة فةي بنةاء المعرفةة دون الحاجةة من القراءة 

للةتمكن مةن ل ةات البرمجةةة. وقةد اهتمةت بعةةض الدراسةات بالةدور الةةاي يمكةن أن تسةهم بةةه 
ومنهةةةةا بحةةةةث افيةةةةري ، لةةةةدعم أنشةةةةطة الةةةةتعلم، شةةةةبكات التواصةةةةل اإللكترونةةةةي فةةةةي التعلةةةةيم

avery(2003) ،اركة بعةةةض معلمةةةي العلةةةوم عبةةةر شةةةبكات والةةةاي أشةةةار  لةةة  تةةةيلير مشةةة
، التواصل اإللكتروني المتعلقة بتطوير المناهج التعليمية عل  ممارستهم ومهاراتهم الصفية

وتنميةةة العمةةل ، وان شةةبكات التواصةةل اإللكترونةةي تسةةاعد فةةي تحسةةين كفةةاءة مةةدرء. ....
 التعاوني.

توفرها شةبكات التعر  عل   مكانات التي  (kloos,2006)وحاولت دراسة كلوز 
، wikiمحررالةويكي ، blogsمةن اةالا المةدونات ، التواصل اإللكتروني لدعم عملية التعلم

، alignmentوالمواءمةةةةةة ،  imaginationوالتخيةةةةةل engagementلةةةةةدعم اإنةةةةةدما  
 ودلت النتا ج عل  أن شبكات التواصل اإجتماعي ساعدت في تدعيم عملية التعلم.

عن دور تكنولوجيا اإتصاا القةا م  (miller,2017)وتوصلت نتا ج دراسة ميلر 
وتوظيةة  شةبكات التواصةل اإللكترونةةي فةي أنشةطة المدونةةة سةاعد فةي تةةدعيم ، علة  الويةب

الشةةعور بةةروو الفريةة  لةةدى أفةةراد المجموعةةة وتحسةةين التفاعةةل اإجتمةةاعي بيةةنهم وتيليرهةةا 
 اإليجابي في زيادة كفايتهم المعر ية واألدا ية.

نه إ يتحق  تحسين األداء في بيية أ( 60ص، 5660المصيلحي )و ، ويرى حيدر
وتةوفير أوعيةة مناسةبة ، التعلم اإللكتروني  إ من االا ت يير نمطية برامج التنمية المهنية
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وتعةد المةدونات عبةر شةبكات ، إليساب المعلمةين المهةارات الالزمةة للتعامةل مةع هةاأ البييةة
جةةاإ التنميةةة المهنيةةة لت ييةةر البنيةةة التكنولوجيةةة التواصةةل اإللكترونةةي أسةةلوبا جديةةدا فةةي م

 للمسسسات التعليمية.
علة  فعاليةة شةبكات التواصةل  ciesielka(2008)وأيدت نتةا ج دراسةة سيسةلكا 

وتيسةير فةرص ، وتوفير مستودعات معر يةة، اإللكتروني في دعم العمل التعاوني والتشاركي
 ان.التفكير والتواصل الدا م من أي مكان وفي أي زم

طبيعةة  pankurst & marsch (2008)ومةار  ، وتناولةت دراسةة بنكرسةت
وتقةويم ، استخدام شبكات التواصل اإللكتروني وتطبيقاتهةا فةي لةالي بييةات تعليميةة مختلفةة

وأوضةحت النتةا ج ، مميزاتها وعيوبها في  طار برامج التنمية المهنية بمرحلة التعلةيم العةالي
 أتاحت الفرصة لتطبي  عمليات التعلم. أن شبكات التواصل اإللكتروني

 :مشكلة البحث
 ن عصةةر المعرفةةة ولةةورة المعلومةةات لةةن تسةةم. باإسةةتجابات التقليديةةة والثوابةةت 
النمطية ولكن الةتعلم التعةاوني وفةر  العمةل والشةراية وتبةادا المعلومةات واألفكةار والخبةرات 

لتعليمية اإللكترونية فةي أنشةطة هي  ليات اإستعداد للمستقبل، لاا فان توظي  المدونات ا
التعلم يمكن أن تكون مصادر تعلم مشتركة تسهم فةي تحقية  الةتعلم التشةاركي مةع اإتجةاأ 

ن المةةدونات  لةة  تعلةةم أيثةةر اسةةتقاللية ممةةا يةةنعكس علةةي نةةواتج الةةتعلم بشةةكل  يجةةابي أل 
عرفةةةةة التعليميةةةة يمكةةةةن أن تلبةةةةي احتياجةةةات المةةةةتعلم لالسةةةةتفادة منهةةةا كن ةةةةام لتخةةةةزين الم

واسترجاعها عبر غر  الحوار والدردشة والتفاعل لتوفير بييةة للعمةل التشةاركي بمةا يضةمن 
 دارة المعرفة وتبادلها بين أعضاء المجموعة لاا تتض. أهمية مهارات اإلنترنت وضرورتها 
لكةةل فةةرد فةةي الموفةة  التعليمةةي ااصةةة وأنهةةا تهةةد   لةة  جعةةل المةةتعلم قةةادرًا علةةي  تقةةان 

م اإللكترونةةةي وفقةةةًا لنتةةةا ج محةةةددة مسةةةبقًا كمةةةا أشةةةارت الدراسةةةات والبحةةةوي اسةةةتخدام الةةةتعل
السةةابقة والمقةةابالت الشخصةةية ألنةةاء تةةدريس المقةةرر  لةة  وجةةود نسةةبة كبيةةرة مةةن الطةةالب 

 يفتقدون مهارات استخدام اإلنترنت وتوظيفه في العملية التعليمية.
ونةي أسةلوب جديةد فةي يما ترى الباحثة أن المدونةة عبةر شةبكات التواصةل اإللكتر 

والتكي  مةع الواقةع ، مجاإت التنمية المعر ية والمهارية قادرة عل  تمكين األفراد من التعلم
والمشاركة واإستجابة لت يير الواقع التقليدي بشكل فعاا باستخدام ن م وأدوات مبتكرة ومن 

علةةة  لةةةم أصةةةب. مةةةن الضةةةروري البحةةةث عةةةن أدوات لالتصةةةاا والتواصةةةل الجمعةةةي  للت لةةةب 
من ، الع بات والقصور في اإلمكانات التي تواجه مجتمع تكنولوجيا الجيل األوا من الويب 

عبر شبكات التواصل اإللكتروني في سةيا  يراعةي  5.6االا تطبيقات الجيل الثاني للويب 
التصميم التعليمي لرسالة التعلم ويركةز علة  تنميةة مهةارات التفكيةر وتوظية  العالقةات مةن 
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وانجةاز المهةام الجماعيةة لةدعم عمليةات الةتعلم وتعةد المةدونات ، ركة فةي العمةلاالا المشةا
احد أدوات شبكات التواصل اإللكتروني التةي تسةاعد علة  تبةادا اآلراء والتعبيةر بحريةة عةن 
الموضةةوع ون ةةرًا لالنتشةةار السةةريع للمةةدونات التعليميةةة اإللكترونيةةة علةةي الشةةبكة العالميةةة 

بعةةد يةةوم بشةةكل عةةام، فيصةةب. مةةن الضةةروري اإسةةتفادة مةةن هةةاأ  للمعلومةةات وتزايةةدها يومةةاً 
التكنولوجيا في مجاا التعليم لما تتميز بةه فةي تسةهيل التواصةل ونشةر األفكةار مةن مختلةع 
أنحاء العالم بسرعة فا قة، وبجهد قليل، وتجعلهم أيثر تفاعاًل وتعاونًا ومشاركة في مجتمةع 

م والمدونةةةة أداة تعليميةةةة جيةةةدة  وا تةةةم توظيفهةةةا المعرفةةةة إلفةةةادة اآلاةةةرين واإسةةةتفادة مةةةنه
بفاعليةةة حيةةةث تعةةد مةةةورد مهةةةم للمعلومةةات ويمكةةةن للمعلمةةةين اسةةتخدامها للتواصةةةل ودمةةةج 

 الطالب في أنشطة فاعلة تختلع عن أساليب التعليم التقليدي.
وقد إح ت الباحثة من االا المقابلة الشخصية ألناء التةدريس أن عمليةة تعلةيم 

م بالطريقةةة التقليديةةة ممةةا ينةةتج عنةةه كثيةةر مةةن السةةلبيات منهةةا تةةدني المسةةتوى اإلنترنةةت تةةت
نترنةةت ولةةاا فةةان مشةةكلة البحةةث تتمثةةل فةةي تةةدني مهةةارات اسةةتخدام التحصةةيلي والمهةةارى ل  

لةاا تولةدت الحاجةة  لة  الكشةع عةن فاعليةة اسةتخدام ، اإلنترنت لطةالب المرحلةة اإلعداديةة
ات التواصةةل اإللكترونةةي التةةي تسةةاعد علةة  تبةةادا اآلراء المدونةةة التعليميةةة احةةد أدوات شةةبك

لتنميةةة الجانةةب المعرفةةي والمهةةارى لالنترنةةت لةةدى طةةالب المرحلةةة اإلعداديةةة ومةةن لةةم قامةةت 
الباحثةةة بصةةياغة السةةساا الر يسةةي التةةالي:  مةةا فاعليةةة اسةةتخدام المدونةةة التعليميةةة لتنميةةة 

 ة اإلعدادية؟الجانب المعرفي والمهارى لالنترنت لطالب المرحل
 ويتفرع من هاا السساا الر يسي عدة تساؤإت فرعية هي:  -
مةةةا فاعليةةةة اسةةةتخدام المدونةةةة التعليميةةةة علةةة  تنميةةةة مهةةةارة التحصةةةيل المعرفةةةي  -0

 لتدريس لالنترنت لطالب المرحلة اإلعدادية؟
مةةةا فاعليةةةة اسةةةتخدام المدونةةةة التعليميةةةة علةةة  تنميةةةة الجانةةةب المهةةةاري لتةةةدريس  -5

 المرحلة اإلعدادية؟ لالنترنت لطالب
 أهدا  البحث: 

 يسعي البحث لتحقي  األهدا  اآلتية:
الكشةةةع عةةةن فاعليةةةة اسةةةتخدام المدونةةةة التعليميةةةة علةةة  تنميةةةة مهةةةارة التحصةةةيل  -0

 ل نترنت المرحلة اإلعدادية.
الكشةةةع عةةةن فاعليةةةة اسةةةتخدام المدونةةةة التعليميةةةة علةةة  تنميةةةة األداء المهةةةاري  -5

  ل نترنت المرحلة اإلعدادية.
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تةةدعيم العمةةل الجمةةاعي والمشةةاركة بةةين الطةةالب لبنةةاء المعةةار  الجديةةدة الخاصةةة  -6
ل نترنت وتبادا اآلراء والخبرات  يما بينهم من االا المدونة التعليمية بعيدا عةن 

 التعلم بالطريقة التقليدية. 
 تتمثل أهمية البحث  يما يلي: أهمية البحث: 

مةةن الدراسةةات األجنبيةةة والمةةستمرات  هةةاا البحةةث اسةةتجابة لتوصةةيات العديةةد ديعةة -0
واإتجاهةةات العالميةةة الحديثةةة فةةي مجةةاا تكنولوجيةةا التعلةةيم التةةي تنةةادي بضةةرورة 
التفاعل في التعلةيم ورفةع مسةتوى التحصةيل وزيةادة كفةاءة عمليةة التةدريس وولةك 

 من االا توظي  المستحدلات الجديدة في العملية التعليمية 
مجةاا الةتعلم باسةتخدام المدونةة التعليميةة قةد تسةاعد تقديم استراتيجية جديدة فةي  -5

 في تنمية مهارات اإلنترنت لدى طالب المرحلة اإلعدادية 
الت لةةب علةة  مشةةكالت التعلةةيم المتمثلةةة فةةي زيةةادة اإلابةةاا علةة  اسةةتخدام أسةةلوب  -6

 التعليم وزيادة عدد الطالب.
يةة التحصةيل توفير مصادر تعليميةة تفاعليةة علة  شةبكة اإلنترنةت تعمةل علة  تنم -4

المعرفي والمهارى ل نترنت لدى طةالب المرحلةة اإلعداديةة ويةوفر للطالةب أسةاليب 
متنوعةةةة تمكنةةةه مةةةن تلقةةةي المةةةادة العلميةةةة باألسةةةلوب الةةةاي يتناسةةةب مةةةع قدراتةةةه 
بالطريقة المر ية أو المسموعة أو المقةروءة ممةا يةنعكس علة  أداء الطةالب لتلةك 

 المهارات.
 عل  الحدود اآلتية:  يقتصر البحث حدود البحث:

 الحدود البشرية:  طالب المرحلة اإلعدادية )الصع الثالث اإلعدادي(. 
الجوانةةب المعر يةةة واألدا يةةة لمهةةارات اإلنترنةةت التةةي تةةم تحديةةدها مةةن  الحةةدود الموضةةوعية:

اةةةالا اسةةةتبانة تحديةةةد اإحتياجةةةات والمقابلةةةة الشخصةةةية مةةةع عينةةةة البحةةةث ألنةةةاء تةةةدريس 
 اإلنترنت.

مدرسةة الجامعةة اإلسةالمية  – دارة الزيتةون التعليميةة  –محاف ةة القةاهرة  د المكانية:الحدو 
 اإلعدادية. 

 .5656-5609الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية:
 –)مجموعة تجريبيةة  اطالب (06)عينة البحث:  تم تطبي  أدوات البحث عل  عينة قوامها 

 رر اإلنترنت. ضابطة( ممن يدرسون مق



 م 0202لسنة  يناير( الثالث، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -543- 

تةةةم ااتيةةةار التصةةةميم التجريبةةةي للبحةةةث وو المجموعةةةة  التصةةةميم التجريبةةةي للبحةةةث:
لتحديةد ، التجريبية الضابطة قبلي وبعدى لم اياء فاعلية وحجم التيلير الناتج عن التجربةة

 الفرو  الناتجة عن التطبي .
 :  تم  عداد األدوات اآلتية: أدوات البحث

 لمعر ية ل نترنت لدي طالب المرحلة اإلعدادية.ااتبار تحصيلي للجوانب ا -0
 بطاقة مالح ة لألداء المهارى ل نترنت لدي طالب المرحلة اإلعدادية. -5
 مت يرات البحث:  يمكن تحديد مت يرات البحث علي النحو اآلتي:  -6

 المت يرات المستقلة:  وتشمل المدونة التعليمية وهي احد شبكات التواصل اإللكتروني.
ت التابعة:  وتشمل البحث الحالي عل  مت يرين تابعين هما التحصيل المعرفةي المت يرا

 واألداء المهاري لتدريس اإلنترنت لطالب المرحلة اإلعدادية. 
 فروض البحث:  

 يحاوا البحث الحالي ااتيار صحة الفروض اآلتية:  
( بةةين متوسةةطي درجةةات 6.60=<يوجةةد فةةر  وا دإلةةة  حصةةا ية عنةةد مسةةتوي ) -0

ب أفةراد العينةة فةي المدونةة التعليميةة وبةين التطبية  القبلةي والبعةدي لصةال. الطال
 التطبي  البعدي.

( بةةين متوسةةطي درجةةات 6.60=<يوجةةد فةةر  وا دإلةةة  حصةةا ية عنةةد مسةةتوي ) -5
الطةةالب أفةةراد العينةةة فةةي اإاتبةةار المعرفةةي بةةين التطبيةة  القبلةةي لصةةال. التطبيةة  

 البعدي. 
( بةةين متوسةةطي درجةةات 6.60=<عنةةد مسةةتوى )يوجةةد فةةر  وا دإلةةة  حصةةا ية  -6

الطةةالب أفةةراد العينةةة فةةي األداء المهةةاري بةةين التطبيةة  القبلةةي لصةةال. التطبيةة  
 البعدي.

توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة موجبةةة ودالةةة بةةين المشةةركات فةةي المدونةةة التعليميةةة وبةةين  -4
 نتيجة اإاتبار المعرفي والمهارى للتواصل اإللكتروني من ناحية أارى.

تةةم اسةةتخدام المةةنهج الوصةةفي لتعةةر  ، : اتسةةاقا مةةع أهةةدا  البحةةث الحةةاليالبحةةث مةةنهج
لتحليةةةل الواقةةةع بيبعةةةادأ ، سةةةمات وسةةةلوكيات عينةةةة ممثلةةةة مةةةن طةةةالب المرحلةةةة اإلعداديةةةة

المختلفة والتوصل لقا مة مهةارة اإلنترنةت واسةتخدمت نمةوو  التصةميم للمةدونات التعليميةة 
لدراسةةة فاعليةةة اسةةتخدام المةةدونات التعليميةةة علةة    وتةةم اسةةتخدام المةةنهج شةةبه التجريبةةي:
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تنميةةة مهةةارة التحصةةيل المعرفةةةي والمهةةارى لتةةدريس اإلنترنةةت لةةةدى طةةالب الصةةع الثالةةةث 
 اإلعدادي.

  جراءات البحث:
 تحليل الدراسات والبحوي السابقة وات الصلة بموضوع البحث -
 جمع المادة العلمية الخاصة بموضوع البحث -
جةةة التجريبيةةة مةةن حيةةث تصةةميم ولةةا   المعالجةةة التجريبيةةة تصةةميم مةةادة المعال -

وعرضةةها علةةي الخبةةراء فةةي مجةةاا تكنولوجيةةا التعلةةيم للصةةع الثالةةث اإلعةةدادي لةةم 
 تصميم المدونة التعليمية وتحكيمها

 عداد أدوات البحث وتشمل  عداد ااتبار تحصيلي للجوانةب المعر يةة التةي تتعلة   -
 عةةةداد بطاقةةةة مالح ةةةة األداء للجانةةةب  باإلنترنةةةت وعرضةةةه علةةة  المحكمةةةين لةةةم

 المهاري ل نترنت وعرضها علي محكمين تكنولوجيا التعليم للتييد من سالمتها
  جراء التجربة اإستطالعية لضبن أدوات البحث -
 تحديد عينة البحث في مجموعة تجريبية ضابطة -
ًا علةي  جراء التجربة األساسية للبحث من اةالا تطبية  أدوات البحةث قبليةًا وبعةدي -

مجموعةة عينةةة البحةةث والتةةدريس للمجموعةةة بالطريقةةة التقليديةةة لةةم تطبيةة  أدوات 
بطاقة المالح ة" علي العينةة قبليةًا وبعةديًا لةم رصةد  –البحث "اإاتبار التحصيلي 

 النتا ج
استخالص النتا ج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتةا ج التةي  -

 ج البحث.تم التوصل  ليها من نتا 
 مصطلحات البحث: 

( بانهةةا تطبيقةةات الويةةب التةةي 4ص، 5662شةةبكات التواصةةل اإللكترونةةي:  تعرفهةةا اليفةةة )
، الفةيس بةو ، الةويكي، تربن بين األفراد وتعزز التواصل والشراية  يما بينهم مثل المةدونات
 التويتر من االا التواصل المر ي والصوتي وتبادا الملفات وغيرها. 

رفها  جرا يا بينها موقع يتي. التواصةل اإللكترونةي لمسةتخدميه فةي أي وقةت ومةن ويمكن تع
التي تصةنع ضةمن الجيةل الثةاني للويةب وكةالك  Blogsأي مكان ويمكن ربطها بالمدونات 

 حيث تقوم عل   تاحة التواصل بين المستخدمين. Googleبيية المشاركة بموقع 
دوات شةةبكات التواصةةل اإللكترونةةي التةةي تسةةاعد المةةدونات التعليميةةة:  تعةةد المةةدونات احةةد أ

علةة  تبةةادا اآلراء والتعبيةةر بحريةةة عةةن الموضةةوع والتةةدوين وسةةيلة للتعبيةةر والتواصةةل بةةين 
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المجموعات بطريقة ابسن وأسهل كما تسدي  ل  تطةوير الةاات وتةوفير الفرصةة ل بةداع مةن 
 ( 25ص، 5605، االا نشر األفكار وتلقي التعليقات عليها ) براهيم الفير

يمكن تعرفها  جرا يا:  أنها مسةاحة علة  شةبكة اإلنترنةت يمكةن مةن االلهةا عةرض المقةرر 
ومةةا يةةرتبن بةةه مةةن أنشةةطة  و يسةةاعد المتعلمةةين علةة  التواصةةل ونشةةر المعلومةةات واألفكةةار 

 والخبرات بين الجميع. 
علةةة  أداء األداء المهةةةارى: تعةةةر  الباحثةةةة األداء المهةةةارى  جرا يةةةا:  بينةةةه قةةةدرة الطالةةةب 

وممارسة مهمات اإلنترنت لةدى طةالب الصةع الثالةث اإلعةدادي بسةرعة واتقةان وبيقةل عةدد 
من األاطاء ويتم اياء ولك مةن اةالا مجمةوع الةدرجات التةي يحصةل عليهةا الطةالب علة  

 بطاقة المالح ة الخاصة بالك.
 اإلطار الن ري:

 ترجةةةةع E-Communication Networksشةةةةبكات التواصةةةةل اإللكترونةةةةي 
البةدايات األولةة  ل هةةور الشةةبكات اإللكترونيةةة اإجتماعيةةة عبةةر الويةةب، حةةين صةةمم "رانةةدي 

واطلةة   0990يةةونرادز" موقعةةًا الكترونيةةًا للتواصةةل مةةع أصةةدقا ه وزمال ةةه فةةي الدراسةةة عةةام 
وبهةةاا الحةةدي سةةجل أوا مرقةةع تواصةةل الكترونةةي بةةين األفةةراد.  classmate.comعليةةه 

ا األساسةية فةي وضةع نمةاو  الةتعلم اإللكترونةي واسةتراتيجياته وألرت شبكة الويةب بمالمحهة
 Web 2.0م بمةةستمر 5664عةةام  Web 2.0فةةي وااصةةة مةةع ظهةةور الجيةةل الثةةاني 

conference  والةةاي ن متةةه شةةركة اوريلةةيO,Reilly  وميةةديا ليةة  العالميةةةMedia 
Live International  كمحاولةةةةةةة لرسةةةةةةم مالمةةةةةة. الجيةةةةةةل الثةةةةةةاني مةةةةةةن الويةةةةةةب

(، حيةةث تحولةةت اإلنترنةةت مةةن مصةةدر للمعرفةةة  لةة  مصةةنع ومنصةةة 6،ص.5669،)اوريلةةي
للمعلومات التفاعلية مع المستخدم عبر بيية شبكات التواصل اإللكترونةي، فيصةب. هةو مةن 
يصنع محتوي الموقع ويضي  ويعدا ويحا  ويعل  عليه بسهولة من االا أن مةة جديةدة 

قوتاأ  5.6، الويكي، تويتر، لاا تستمد الويب إلدارة المحتوي، ومنها الفيس بو ، المدونات
مةةن تفاعةةل وتعةةاون المسةةتخدمين أنفسةةهم  يمةةا بيةةنهم،  ضةةافة  لةة  مشةةاركة الملفةةات مةةع 

 اآلارين بيشكاا وصور غير مسبوقة.
، Owen et al.McLoughlin (2006)ويشةةير كةةل مةةن اويةةن وااةةرون 

ويةب أحةدلت ت يةرًا كبيةرًا فةي (  ل  أن شبكات التواصةل اإللكترونةي مواقةع 5662مكلوهين )
ييفية اإتصاا والتواصل والمشاركة بين األشخاص والمجتمعات، وتبةادا المعلومةات، حيةث 
تسم. لهةم بتقةديم لمحةة عةن أنفسةهم، وااتيةار مةن يشةاركهم اآلراء واألفكةار كمةا أدى  لة  

 لةة  جةةاب عةةدد كبيةةر مةةن متصةةفحي  Blogs, Twitter, MySpaceظهةةور مواقةةع 
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لتصب. من أيثر المواقع شعبية، لالك أصبحت ادماتها كمكون ر يسي لتكنولوجيا اإلنترنت 
 لتبادا المعلومات وزيادة القدرة علي التعلم. Web2.0 5.6الجيل الثاني للويب 

ان شةةبكات التواصةةل اإللكترونةةي اإجتماعيةةة  Mitrano (2008)ميترانةةو  ى ويةر 
وتبةةةادا مقةةةاطع الفيةةةديو، وانشةةةاء  أتاحةةةت لمتصةةةفحيها  مكانيةةةة مشةةةاركة الملفةةةات والصةةةور

المدونات واجراء المحادلات الفورية وارساا الرسةا ل، وتصةدرت هةاأ الشةبكات لاللةة مواقةع 
حيث اقبل عليها ما يزيد عن للثي مسةتخدمي Blogs، YouTube، Twitterهامة وهي 

 ألحداي.اإلنترنت وأصبحت وسيلة أساسية لتبادا المعلومات واألابار الفورية في متابعة ا
مسةتويات  Kesim & Agaogalu (2007, P70)ويصةنع كيسةم، واجوجةل 

 التفاعل اإللكتروني  ل  لالي مستويات وهي:
: وفيهةا يةتم التفاعةل مةن اةالا One to Groupالتواصةل مةن فةرد  لة  مجموعةة  .0

 صفحات الويب الشخصية.
 : وفيهةا يةتم التفاعةل عبةر شةبكاتGroup to Groupالتواصةل بةين مجمةوعتين  .5

، الفةةةةةيس بةةةةةو  Wiki، الةةةةةويكي Blogsالتواصةةةةةل اإللكترونةةةةةي مثةةةةةل المةةةةةدونات 
Facebook تةةةويتر ،Twitter  وغيرهةةةا وتكنولوجيةةةا البةةةث المباشةةةر مثةةةل الفصةةةوا

 اإفتراضية والدورات التدريبية المباشرة.
: وفيهةةا يةةتم التفاعةةل بةةين فةةردين كمةةا فةةي البريةةد One to oneالتواصةةل الفةةردي  .6

 ل الفورية.اإللكتروني والرسا 
التفاعةل بةين أطةرا  العمليةة  Dron (2007,pp.62-63)بينما يصةنع درون 

 التعليمية في شبكات التواصل اإللكتروني  ل  أربعة مستويات وهي:
: يكون الطالب في بييةة التواصةل اإللكترونةي Student-Groupالطالب والمجموعة  .0

لثنا يةة تجعةل مةن فكةرة الةتحكم جزءًا من عقل المجموعة يسلر فيها ويتةيلر بهةا، وهةاأ ا
 أيثر مرونة.

: فبييةةةة التواصةةةل اإللكترونةةةي اإجتمةةةاعي Content-groupالمحتةةةوي والمجموعةةةة  .5
عادًة ما تسدي  ل  بناء محتوي لم يتم التخطين له ولكن ي هر عبر التصرفات الفردية 
ن مةةن أعضةةاء المجموعةةة، وهةةاا يةةسلر علةة  األعمةةاا الفرديةةة ألعضةةا ها وبالتةةالي، فةةا

 المحتوي هو عبارة عن ترايمات لسلوكيات المجموعة المستخدمة لهاا الموقع.
 (RSS): جعلةةةت المعةةةايير المفتوحةةةة مثةةةل Group-groupالمجموعةةةة والمجموعةةةة  .6

وادمات اإلنترنت تبادا المعلومات سةهاًل بةين أن مةة التواصةل اإللكترونةي اإجتمةاعي 
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نةةا ي لخلةة  مجتمةةع تعلةةم وممارسةةة التةةي تمكةةن المجموعةةات البشةةرية مةةن اإرتبةةاب الث
 افتراضي يسسس بيية تطوير واتي مبدعة.

: وتعنةي أن المعلةم لةه دور فةي بييةة التواصةل Teacher-groupالمعلم والمجموعة  .4
اإللكترونةةةةي نحةةةةو مجموعةةةةة مةةةةن المتعلمةةةةين ولكنةةةةه اقةةةةل مةةةةن بعةةةةض نمةةةةاو  الةةةةتعلم 

تفةةي بوضةةع رابةةن اإللكترونةةي، ولكةةن ولةةك لةةيس شةةرطًا وفةة  هةةاا المسةةتوي بةةل قةةد يك
لموضوع مع محاضراته مع روابن لعدد مةن المصةادر الداعمةة للموضةوع عبةر برمجيةة 

 توصلها لجميع الطالب.
ان تكنولوجيةةا شةةبكات التواصةةل  Giacoppo (2007,p.57)ويشةةير جيكوبةةو 

ومنتةةةديات الحةةةوار  Webinarاإللكترونةةةي عديةةةدة فمنهةةةا، ادمةةةة المةةةستمرات عبةةةر الويةةةب 
، محةةررات الةةويكي Blogs، المةةدونات Internet Discussion fourmsوالمناقشةةة 

Wiki والفيس بو ، Facebook. 
أن المةدونات التعليميةة احةد أدوات شةبكات  White (2007,p.57)وايةت  ى ويةر 

التواصل اإللكترونةي التةي تسةاعد فةي تصةميم بييةة مرنةة لالسةتفادة مةن السةلو  التعةاوني، 
ن فةي الواقةع الح يقةي علةي السةلو  اإجتمةاعي والتعةاوني، وازالة قيود الل و والمكان والزما

 عال  نقص البشر علي  ليات اجتماعية أو تعاونية لمواجهة اإنفجار والحمل اإجتماعي.
أن العالم شهد في السنوات األايرة  Kirkpatrick (2011)ويشير كريك باتريك 

قربةت المسةافات وأل ةت الحةدود  نوعًا من التواصل اإللكتروني بين البشر في بييةة افتراضةية
وزاوجت بين الثقافات، حيث تعددت واستيلرت بجمهور واسع من المتلقين ومنهةا المةدونات 

 التعليمية.
الباحثةةة أنةةه إ يمكةةن القةةوا أن المةةدونات التعليميةةة مجةةرد أداة للتعةةار  أو  ى وتةةر 

دة  وا تةةم توظيفةةه التواصةةل مةةع األصةةدقاء أو معرفةةة األحةةداي الجاريةةة، بةةل أداة تعليميةةة جيةة
بفاعليةةة حيةةث يعةةد مةةوردًا مهمةةًا للمعلومةةات، ويمكةةن للمعلمةةين اسةةتخدامه للتواصةةل ودمةةج 
الطالب في أنشطة فعالة تختلع عن أساليب التعلةيم التقليةدي، وهةاا لةيس بالشةيء السةهل 
ولكن يلزم ولك  جراء عمليات وترتيبات كثيرة من أجل  اضاع تلك التكنولوجيا القا مة علي 

 ساء اجتماعي إستخدامها في األغراض التعليمية.أ
حيةةث  ن مسةةتقبل المسسسةةات التعليميةةة وتطويرهةةا مةةرتبن بشةةكل كبيةةر بتوظيةة  
المسةةتحدلات التكنولوجيةةة، بمةةا تتضةةمنه تكنولوجيةةا اإتصةةاإت والمعلومةةات، وتحتةةا  ن ةةم 

هةي عليةه  ومسسسات التعليم ألن تكون متوجهة نحو هاا التوظي  بشكل أيثةر شةموًإ ممةا
فةةي الوقةةت الحاضةةر، بحيةةث تصةةب. الثقافةةة التكنولوجيةةة مةةن عناصةةر المسسسةةة التعليميةةة 
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المعاصةةةرة، وان تتحةةةوا  لةةة  قنةةةوات ر يسةةةية لنشةةةر وتعزيةةةز مواصةةةفات ومتطلبةةةات عصةةةر 
 المعلومات.

ومةع التطةةور التكنولةةوجي السةريع، تطةةورت الخةةدمات التعليميةة لشةةبكة المعلومةةات 
الكترونية متعددة ومتنوعة تعتمةد علةي الشةبكة، لتقةديم الخةدمات  التعليمية، وظهرت وسا ل

التعليمية للمستخدمين بشكل مستمر ومتواصل علي مدار اليوم والسةاعة مثةل مواقةع إلدارة 
لتعلم اإللكتروني والمقررات الدراسية، وأاةرى لتسةهيل التواصةل مةن اةالا الدردشةة والحةوار 

اآلراء، وردود األفعاا تجاأ رأي أو فكرة أو قضةية مةا، والمناقشات، والمنتديات والتعبير عن 
ويكون ولةك بشةكل متةزامن  و غيةر متةزامن، حيةث تةوافرت األدوات واآلليةات والوسةا ل التةي 
تسةةاعد علةةي تحقيةة  تلةةك األهةةدا . ومةةع هةةاا التطةةور تةةم تحسةةين وتطةةوير تلةةك الوسةةا ل 

مثةل  Web2.0 5.6الويةب ف هرت وسا ل الكترونية أيثر تفاعلية ومرونة سميت بةيدوات 
 (.5662، )هند اليفة،(RSS)، واالصات المواقع (Wiki)، والويكي (Blogs)المدونات 

 حةةدى أدوات شةةبكات التواصةةل اإللكترونةةي  (Blogs)وتعةةد المةةدونات اإللكترونيةةة 
وهةي عبةةارة عةةن صةفحة الويةةب علةة  شةبكة المعلومةةات العالميةةة، ت هةر عليهةةا تةةدوينات أو 

ت  ضةةةافتها، ومرتبةةةة ترتيبةةةًا زمنيةةةًا مةةةن األحةةةدي  لةةة  األقةةةدم، وتتميةةةز مةةةداالت مسراةةةة وقةةة
بإتاحتها للمستخدمين بالتعبير عةن  را هةم واضةافة مةا لةديهم مةن معلومةات واابةار بةالنص 
المكتوب والصوت والصورة، فضاًل عل  النصوص الفا قة والروابن التشعبية لمواقةع الويةب، 

التولي ، وفي نفس الوقت تتي. لجميع المسةتخدمين  يما يعتمد علي األساليب الحوارية في
للشةةةبكة الوصةةةوا الةةةي تلةةةك المعلومةةةات واإطةةةالع علةةةي اآلراء فةةةي جميةةةع أنحةةةاء العةةةالم 

(Akbulut & Kiyici 2007,p.7). 
ويمكةةن توظيةة  المةةدونات اإللكترونيةةة لخدمةةة العمليةةة التعليميةةة، مةةن اةةالا مةةا 

عليهةا مةن اةالا الوسةا ن المتعةددة التةي  تحتويه من معلومات يمكةن مشةاهدتها والحصةوا
تحملهةةا سةةواء أيانةةت مكتوبةةة أو مصةةورة، مسةةموعة كانةةت أو مر يةةة، وبالتةةالي فهةةي بةةالك 
وسةةيلة لتةةوفير األنشةةطة التعليميةةة علةة  الشةةبكة للمتعلمةةين، كمةةا تتةةي. لهةةم فرصةةة للتفاعةةل 

ة، وطةةرو والتواصةةل اإجتمةةاعي مةةع اآلاةةرين، كمةةا انةةه يمكةةنهم  نشةةاء صةةفحاتهم الخاصةة
ومناقشةةة أفكةةارهم، واضةةافة  را هةةم وتعليقةةاتهم بسةةهولة ويسةةر، دون الحاجةةة  لةة  المعرفةةة 

وبالتةةالي فهةةي يتةةوفر فيهةةا مجموعةةة  (Kuzu 2007,p36)بمهةةارات أو فنيةةات معقةةدة 
الميزات التي تجعلها مناسبة ومال مة إستخدام الفرد العادي الاي إ يملك مهارات وابةرات 

مرونةةة، والتواصةةل، واألمةةان والثبةةات، والخصوصةةية، والمشةةاركة، التبادليةةة، فنيةةة، فتتميةةز بال
واإنتشةةار، وسةةهولة اإسةةتخدام، ومحدوديةةة التكةةالي ، ويمكنهةةا تةةدعين الةةتعلم اإللكترونةةي، 
وتساعد علي  يجابية مشاركة المتعلم في عملية التعلم، وتحمةل المسةيولية واإعتمةاد علةي 

المعلم التقليدي من المحفظ والملقن  ل  الموجةه والمرشةد، النفس، وتساهم في تطوير دور 
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 Xie 2004 p.842 Ray 2006)ممةا جعةل اسةتخدامها فةي التعلةيم فةي تزايةد مسةتمر 
p176 Wang 2005) 

ن التعلم التعاوني الاي تدعمه المةدونات التعليميةة، هةو أسةلوب تعليمةي حةديث،  
صة يرة تحةت  شةرا  وتوجيةه المعلةم، ولكن فكرته قديمة، يعمل  يه الطةالب فةي مجموعةات 

يتعاون  يه طالب المجموعة الواحدة في تحقية  هةد  أو أهةدا  مشةتركة لزيةادة تعلمهةم، 
(. وقد بدأ اإهتمةام بةالتعلم التعةاوني 60، ص 5600وتعليم بعضهم بعضًا )سناء سليمان،

دااةل قاعةات ،  إ أن الدراسةات واألبحةاي لةم تبةدأ بةالتركيز علةي تطبيقاتةه 0966منا عةام 
الدراسة حت  بداية السبعينيات، حيث ت ير الحاا ن رًا لتعدد مزايةاأ التعليميةة التةي تةتلخص 
في  لارأ اإليجابية علي التحصيل وايتساب المهارات وتنمية اإتجاهات، وان هاأ الدراسةات 

ليةدي، وقةد قدمت مقارنات بين أنماب التعلم التعاوني المختلفة أو مقارنتها بن ةام الةتعلم التق
أظهرت نتا ج متباينة،  و أشارت بعضها أن التعلم التعاوني تعلمًا فعاًإ فةي زيةادة التحصةيل 
الدراسةةي، بينمةةا أشةةارت أاةةرى  لةة  أنةةه إ يوجةةد فةةرو  بةةين تحصةةيل الطةةالب فةةي الةةتعلم 

 (029، ص5600التعاوني مقارنة بتحصيلهم في التعلم الفردي )سناء سليمان، 
 ة واستخدامها في العملية التعليمية:المدونة اإللكتروني
عبارة عن صفحة انترنت شخصية تتولد عن طري  المسةتخدم  Blog ن المدونة 

، والتةي يعةرض فيهةا Journal Styleالتي يتم فيها  ضافة المحتوي في أسلوب الصةفحة 
وفةةارمر  (Richardsom,2006, p.134)المحتةةوي بترتيةةب التحةةديث. ريتشاردسةةون 

( 5662كمةا عرفتهةا شةيماء  سةماعيل ) (Farmer & Bragg,2005, p.13)وبةرا  
مةةداال  (Posts)ت هةةر علةةي تةةدوينات  (Websites)انهةةا عبةةارة عةةن مواقةةع عنكبوتيةةة 

مسراة ومرتبة ترتيبًا زمنيًا من األحدي  ل  األقدم تصةاحبها  ليةة ألرشةفة المةداال القديمةة 
الشةبكة بحيةث   منةا لح ةة نشةرأ علة ويكون لكل مدال منها عنوان الكتروني دا م ا يت يةر

  يمكن المستفيد من الرجوع  ل  تدوينةة معينةة فةي وقةت إحة  عنةدما إ تكةون متاحةة علة
الصفحة األول  للمدونة مما يساعد المستفيدين علي الوصوا المباشر  ليها وتشتمل علةي 

در النصةةوص والصةةور ولقطةةات الفيةةديو القصةةيرة ومةةواد سةةمعية وروابةةن فا قةةة  لةة  مصةةا
الكترونية أاةرى وات صةلة علةي الشةبكة وتسةم. المدونةة بالتفاعةل بةين محرريهةا وقار يهةا 
حيث يمكن ألي من متصفحي اإلنترنت قرا ها أو التعقيب عليها أو التعلي  ويمكن تصني  

انهةار ربيةع وزينةب ؛ 26، ص 5669المدونات وفقًا لطبيعةة محتواهةا )محمةد عبةد الحميةد،
ل : مدونات نصية حيث تستخدم فيها نصوص مكتوبة للتعبيةر (  22، ص5606السالمي،

عن اآلراء واألفكار، ومدونات الصور والرسومات وتسةتخدم فيهةا الصةور والرسةومات بشةكل 
أساسةةةي ويةةةتم التعليةةة  عليهةةةا مةةةن زا ةةةري المدونةةةة وقةةةد يرسةةةلون مةةةا لةةةديهم مةةةن الصةةةور 
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ن محتةةوي المدونةةة معبةةرًا والرسةةومات لمشةةاركتها مةةع اآلاةةرين، ومةةدونات الفيةةديو حيةةث يكةةو
عنةةه بالصةةةوت والصةةةورة مةةةن اةةالا ملفةةةات الفيةةةديو، وقةةةد يةةتم التعليةةة  عليهةةةا بالنصةةةوص 

 والصور والرسومات.
وتتعةةدد المةةدونات وفقةةًا للهةةد  مةةن اسةةتخدامها، فمنهةةا المدونةةة التعليميةةة التةةي 

(  لةة  أن 45، ص5602تسةةتخدم فةةي العمليةةة التعليميةةة وقةةد أشةةارت فوزيةةة المةةدهوني )
منها: مدونة المعلم حيث يتول  المعلم  دارتها ويضةع فيهةا روابةن وولةا   متعةددة بمحتةوي 
الموضوع الاي يدرسةه الطةالب، واألسةيلة واألنشةطة والواجبةات والتكليفةات المطلوبةة مةنهم، 
ويفت. أمامهم باب النقةا  والحةوار وابةداء الةرأي والتعلية   يمةا يعةرض علةيهم. أمةا مدونةة 

ها المتعلمةةون بينفسةةهم، وفيهةةا يسةةتطيعون التعبيةةر عةةن أفكةةارهم، وتنميةةة روو المةةتعلم فيةةدير 
التعةةاون والبحةةث واإطةةالع لةةديهم وتنمةةي  حساسةةهم بالملكيةةة والحصةةوا علةة  ابةةرة والقةةدرة 
علةة  الكتابةةة بوضةةوو. فةةي حةةين أن مدونةةة الفصةةل فتجمةةع الجهةةد التعةةاوني للمعلةةم وطالبةةه 

للمتعلمةةين، ولنشةةر الرسةةا ل والتعليقةةات والصةةور  معةةا، ويمكةةن اسةةتخدامها كلوحةةة  عالنةةات
 والوصالت وات الصلة بموضوع المناقشة أو الدراسة.

، 5669وتتكةةةون المةةةدونات مةةةن امسةةةة عناصةةةر ر يسةةةية )محمةةةد عبةةةد الحميةةةد 
 ( هي:   22، ص5606؛ انهار ربيع زينب السالمي، 006ص049ص

واء كةان مكتوبةا، أو مسةموعا، الرسالة: وهي عبارة عن المحتوي الاي يعبر به المدون، سة
أو مرسوما، أو مصورا. وولك بهةد  نشةر ابةر، أو عةرض مقةاا أو التعبيةر عةن 

 رأي. ويتض. في ولك العنوان، وتاريخ نشر ووقته، واسم المدون. 
الموضوعات السابقة: حيث يةتم عةرض عنةاوين الموضةوعات السةابقة فةي المدونةة، ويمكةن 

 الرجوع  ليها عند الحاجة.
يقةةات: حيةةث تخصةةص صةةفحة أو أيثةةر للتعليةة  علةة  الرسةةالة التةةي عرضةةها المةةدون، التعل

وولك من قبل القارئ الاي كتب التعلية . ويتضة. فةي ولةك اسةم كاتةب التعلية  او 
 بريدأ اإللكتروني، وموقعة الشخصي، وعدد التعليقات عل  الموضوع.

 منها عن الحاجة.  األرشي : وهو حاف ة للرسا ل والتعليقات، حيث يمكن استدعاء أي
روابةةن التجةةواا: وهةةي عبةةارة عةةن مفةةاتي. تتةةي. اإنتقةةاا دااةةل موضةةوعات الرسةةالة دااةةل 

 المدونة.
؛ ويمكن أن يستفيد كل من المعلم والمتعلم من مزايا المدونة في التعلم اإللكتروني

طالةب لكونها أداة تقييم مستمر لتعلم الطالب، فالمعلم يسةتطيع أن ي ةيم جميةع مةا  ضةافة ال
وتعةةد أداة تفاعليةةة حديثةةة فةةي مجةةاا ،  لةة  المدونةةة مةةن بدايةةة تةةدريس المقةةرر  لةة  نهايتةةه

، وتنمي مهارات اإتصاا والكتابةة والتعبيةر 5.6التقييم المعتمد علي اإلنترنت الجيل الثاني 
كما أنها توض. تفاصيل عمليات تفكير الطالب ومراحل حةل مشةكلة معينةة أو ، لدي الطالب
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 وتسةةةاعد الطةةةالب علةةةي تقةةةديم المهةةةام التةةةي تطلةةةب منةةةه ، شةةةروع معةةةينتصةةةميمه لم
(Richardson,2006,.p.135;Gilbert&Dabbagh,2005,p.7) 

يمةةا يسةةتفيد كةةل مةةن المعلةةم والمةةتعلم مةةن التةةدوينات التةةي يقرأهةةا أو يسةةجلها فةةي 
المدونةةة، فمةةن االلهةةا يفهةةم المعلةةم وجهةةة ن ةةر المةةتعلم حةةوا موضةةوع محةةدد، كمةةا يمكةةن 

علم أن يبدي راية ويعل  علةي مةا درسةه، ويضةي   ليةه ويربطةه بيفكةارأ ومعلومتةه، كمةا للمت
يوضةة. وجهةةة ن ةةرأ فةةي الموضةةوع وكيفيةةة تناولةةه والمشةةكالت التةةي تواجهةةه.  كمةةا يتبةةادا 
المتعلمةةون  يمةةا بيةةنهم ومةةع معلمهةةم المعلومةةات واألفكةةار ووجهةةات الن ةةر المختلفةةة حةةوا 

 الموضوع. 
دونات فةةةي العمليةةةة التعليميةةةة، ولكةةةن يمكةةةن تحديةةةد أربعةةةة وتتنةةةوع اسةةةتخدام المةةة

تطبيقات ر يسة منها: مصدر تعليم وتدريب، وسيلة للمناقشة المجلد الثةاني والعشةرون.... 
 5605أيتوبر  –العدد الرابع 

والحةةةةةةةةةةةوار والتواصةةةةةةةةةةةةل، أداة تعاونيةةةةةةةةةةةةة، لعةةةةةةةةةةةرض األنشةةةةةةةةةةةةطة واألعمةةةةةةةةةةةةاا 
(Rsy,2006,p.176)التعليمية فةي أنهةا تسةاعد علةي  . ويمكن تلخيص أهمية المدونات

كما أنها تساعد علي التفاعل بين الطةالب أنفسةهم ، التفاعل بين الطالب أنفسهم ومعلميهم
وتيسةر الةتعلم ، وتزيد الدافعيةة نحةو الةتعلم، كما أنها تدعم التعلم التعاوني بينهم، ومعلميهم
 يصةب. ، معلةم والمةتعلمتسهم فةي ت ييةر دور كةل مةن ال، وتعتبر مصدرا جيدا للتعلم، النشن

المةةتعلم نشةةطا ومتفةةاعال ومحةةورا للعمليةةة التعليميةةة ويصةةب. المعلةةم مرشةةدا وموجهةةا وميسةةرا 
للعملية التعليمية تدعم المدونة التعليمية الجانب اإجتماعي بين الطالب أنفسهم ومعلميهم 

المعرفةة  تسةهم المدونةة فةي  دارة، من االا مساعدتها في تحقية  التواصةل والحةوار بيةنهم
وتنميةةة ، وبنا هةةا وتحقيةة  أهةةدافها، وكةةالك فةةي تحمةةل المسةةسولية واإعتمةةاد علةةي الةةنفس
 مهةةةةةةةةةةارات القةةةةةةةةةةراءة والكتابةةةةةةةةةةة والتحليةةةةةةةةةةل والتن ةةةةةةةةةةيم والنقةةةةةةةةةةد والتفكيةةةةةةةةةةر 

(Xie,et.al.2004,pp.842-843;Kuzu,2007p.47; 
Namwar,et.al.,2008.  (Pp.181-182; Elgort et.al, 2008, p.201. 

ليةةةة تصةةةميم المدونةةةة التعليميةةةة  لةةة  مراعةةةاة مجموعةةةة مةةةن المعةةةايير وتحتةةةا  عم
التربويةةة والفنيةةة؛ منهةةا، وضةةوو أهةةدافها، وتحديةةدها بدقةةة، وكةةالك محتواهةةا، مةةع تن يمةةه 

علة  أن يتةوافر  يةه الشةروب والمعةايير التةي تثيةر انتبةاأ المةتعلم وتشةةوقه ، وترتيبةه منط يةا
مةةع تةةوفير الت ايةةة ، صةةه وقدراتةةه واهتماماتةةهلالطةةالع والمتابعةةة، ويراعةةي ظروفةةه واصا 

تتضمن روابن يسهل التنقل ، واضحة العنوان، وان تكون المدونة سهلة اإستخدام، الراجعة
واإطةالع علةي التةدوينات المختلفةة، وتنقةل ، مكن االلها، يسهل التدوين فيها بحرية كاملةة

الباحثةة تلةك المعةايير فةي  بين عناصرها مةع تنسةي  وتن ةيم واجهةة اإسةتخدام. وقةد راعةت
 المدونة التعليمية التي أعدتها في هاا البحث.
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 اطوات البحث واجراءاته:
 تتضمن  جراءات البحث الخطوات التالية:

قامت الباحثة بتبنةي نمةوو   بةراهيم الفةار لتصةميم المةدونات التعليميةة، ويتضةمن 
 هاا النموو  المراحل التالية:

 ديد( مرحلة التحليل والتح0)
 الهد  من المدونة
 الفية المستهدفة

 المحتوي العلمي وتن يمه
 هد  المقرر

 أنواع الت اية الراجعة
 طر  تقويم الطالب

 طر  التفاعل
 استراتيجيات زيادة الدافعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5605( شكل تخطيطي لنموو  تصميم المدونات التعليمية )0شكل )
 

 ( مرحلة التصميم0)

 تصميم واجهة المستخدم

 يم صفحات المدونةتصم

 كتابة نصوص المدونة

 تصميم الصور والرسوم

 تحديد األلوان

 تحديد الروابط الداخلية والخارجية

 تحديد طرق اإلبحار والتصفح

 تحديد االرشفة

 

 ( مرحلة تقويم المدونة4)

 مراجعة دقيقة لكافة عناصر المدونة

 تقييم المدونة باستطالع آراء الطالب

تقييم المدونة باستطالع آراء 
 الزائرين 

تقييم المدونة باستطالع آراء 
 المعلمين

 تعديل ما يلزم تعديله

 

 ( مرحلة التنفيذ3)

 نشر المدونة

 إعداد دليل استخدام المدونة

 المدونة إلىتحديد طرق الوصول 

 ارة المدونةتحديد كيفية إد

 إتاحة المدونة للطالب

 

 المدونة( مرحلة تحديد وتطوير 1)

 العمل على استمرارية المدونة

 تحقيق األمان والسرية
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 لتحليل والتحديداوًإ: مرحلة ا
 وقد اشتملت هاأ المرحلة عل  الخطوات التالية:

 تحديد الهد  من المدونة:
في هاأ المرحلة تم تحديد الهد  من  نشاء المدونة وهةو تقةديم المةادة التعليميةة 
لمقةرر اإلنترنةةت بصةةورة الكترونيةة تشةةاركية يسةةتطيع الطةةالب مةن االلهةةا مشةةاركة زمال هةةم 

ي أي مكةةان، حيةةث إ يتطلةةب اسةةتخدامهم للمدونةةة تواجةةدهم فةةي والمعلةةم فةةي أي وقةةت وفةة
الفصل أو المدرسة كالك هةدفت المدونةة التعليميةة  لة  تنميةة التحصةيل المعرفةي والمهةارى 
لطالب الفصل الثةاني اإلعةدادي فةي مقةرر اإلنترنةت ومراعةاة الفةرو  الفرديةة بيةنهم  يصةاا 

 المحتوي العلمي.
 ة:تحليل وتحديد الفية المستهدف

قامت الباحثة بتحديد الفية المستهدفة فةي هةاا البحةث وهةم طةالب الصةع الثالةث 
بمدرسةةة الجامعةةة اإلسةةالمية بنةةين ويتةةراوو العمةةر  5609/5656اإلعةةدادي للعةةام الدراسةةي 

 ( سنة 00-04الزمني لهم ما بين )
 تحديد المحتوي التعليمي وتن يمه:

وتن ةيم هةو ترتيبةه فةي تسلسةل قامت الباحثةة بتحديةد عناصةر المحتةوي التعليمةي 
حيةةث تةةم تن ةةيم المحتةةوي التعليمةةي الخةةاص ، محةةدد لتحقيةة  األهةةدا  التعليميةةة المحةةددة

بالدراسةةة الحاليةةة والتةةي تهةةد   لةة   يسةةاب مهةةارات اسةةتخدام اإلنترنةةت وولةةك فةةي لمانيةةة 
 فصوا

 :التعليمي لمقرر اإلنترنت ى فصوا المحتو 

عدد المقررات الفرعية  ةالتعليمي الخاص بالدراس ى فصوا المحتو 
 في كل فصل

 06 الفصل األوا: مفاهيم اإلنترنت
 4 الفصل الثاني: مستعرض اإلنترنت

 Navigation inالفصةةةل الثالةةةث: المالحةةةة عبةةةر اإلنترنةةةت 
Internet 0 
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 Web Searching 2الفصل الرابع: البحث عبر الويب 
قةةةةةع الفصةةةةل الخةةةةةامس: اسةةةةتخدام البريةةةةةد اإللكترونةةةةي مةةةةةن الموا

 0 اإنجليزية

 5 الفصل السادء: استخدام بريد الكتروني مواقع عربية
 SMS 2الفصل السابع: الرسا ل القصيرة 
 Internet Options 5الفصل الثامن: ايارات اإلنترنت 

 ( لعرض فصوا المحتوي والمفردات في كل فصل0جدوا )
لفصةةوا وتسلسةةل وقةد راعةةت الباحثةةة التتةةابع المنطقةةي فةي تقةةديم موضةةوعات كةةل ا

بحيث تسةير مةن السةهل  لة  الصةعب ، المعلومات في كل فصل واعتماد بعضها علي بعض
حيث تبدأ المحاضةرة باألهةدا  ، في دراسة كل موضوع من موضوعات المقرر بطريقة لابتة

لةةم أنشةةطة تطبي يةةة، تليهةةا ، السةةلوكية الخاصةةة بموضةةوعات المقةةرر لةةم المحتةةوي العلمةةي
 اوة المقرر.تعليقات الطالب وأست

 التعليمي ل نترنت: ى األهدا  العامة من تدريس المحتو 
وهي عبارة عن األهدا  المرجو تح يقها عند اإنتهاء مةن الدراسةة، وتتميةز تلةك 
، األهةةدا  بالشةةموا والعموميةةة وتفيةةد عنةةد بنةةاء قا مةةة المهةةارات المرتبطةةة بهةةاأ األهةةدا 

  الفرعيةة )األهةدا  السةلوكية للمحتةوي( وتحديد عناصر المحتوي العلمي المناسب لألهدا
كما أنها تساعد في تحديةد وسةا ل وأسةاليب ال يةاء للتعةر  علةي ، والمهارات المرتبطة بها

مةةدي تحقيةة  هةةاأ األهةةدا  وتةةم عرضةةها مةةن اةةالا الصةةفحات التاليةةة وقةةد أعةةدت الباحثةةة 
مجةةةاا  قا مةةةة باألهةةةدا  العامةةةة والسةةةلوكية لةةةم عرضةةةتها علةةةي مجموعةةةة مةةةن الخبةةةراء فةةةي

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي والمناهج وطر  التدريس وولك بهةد  اسةتطالع رأيةه فةي 
 اآلتي:
 مدى  مكانية تحقي  هاأ األهدا  .0
 مدى مناسبة األهدا  لمهارات اإلنترنت. .5
دقة صياغة كل هد  واقتراو الصياغة الل وية المناسبة لما هو غير مناسب وقد  .6

 لتالية:ابدأ المحكمين المالح ات ا
 تعديالت في صياغة بعض األهدا  -أ
 حا  بعض األهدا  -ب
  عادة ترتيب بعض األهدا  - 
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وبةةالك أمكةةن ، وقةةد أجريةةت الباحثةةة التعةةديالت والمالح ةةات التةةي اقترحتهةةا الخبةةراء
 التوصل  ل  القا مة النها ية لألهدا  السلوكية للمقرر التعليمي
وعة من األهدا  السلوكية يندر  تحت كل هد  من األهدا  العامة الساب  مجم

 الفرعية التالية:
 األهةةةدا  العامةةةة واألهةةةدا  السةةةلوكية بفصةةةوا المحتةةةوي التعليمةةةي ل نترنةةةت
للفصةةةةةل الدراسةةةةةي األوا للصةةةةةع الثالةةةةةث اإلعةةةةةدادي عةةةةةن العةةةةةام الدراسةةةةةي 

(5609/5656) 
 مستعرض اإلنترنت وتحميل بعض مواقع الويب  التعر  عل -0

 الطالب قادرًا عل  أن في نهاية هاا الفصل سو  يكون 
 Internet Explorerيعد برنامج مستعرض اإلنترنت  -
 يحدد مكونات واجهة المستعرض من حيث: -
 Title Barشرين العنوان النافاة  -
 Menu Barشرين القوا م  -
 Tool Barشرين األدوات  -
 Status Barشرين الحالة  -
  Address Barشرين العنوان  -
 Scroll Barأعمدة اإلزاحة  -
  URL elementعناصر عنوان موقع الويب  يشرو -
 يكتب عنوان احد المواقع في شرين العنوان -
 Home pageيعد احد المواقع والتعر  علي الصفحة الر يسية لها  -
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 ايتساب الطالب مفاهيم ومهارات المالحة في اإلنترنت -5
 في نهاية هاا الفصل سو  يكون الطالب قادرًا عل  أن

 Hyperlinkتباب التشعبي يعر  مفهوم اإر  -
 في المالحة عبر مواقع اإلنترنت WWWيستخدم ادمة  -
 يحفظ نص أو صورة من موقع باإلنترنت -
 يستخدم اإرتباطات التشعبية في المالحة عبر اإلنترنت -
 يحفظ صفحة ويب -
 
 استخدام الطالب احد محركات البحث -6

 في نهاية هاا الفصل سو  يكون الطالب قادرًا عل  أن
 ستخدم محر  البحثي -
 يعد محر  البحث -
 Favoritesيستخدم المفضلة  -
 يبحث معلومة محددة باستخدام الرموز -
 ّيعدد محركات البحث -
 يبحث عن معلومة محددة باستخدام كلمة ر يسية -
 

  يساب الطالب مفاهيم ومهارات البريد اإللكتروني -4
 في نهاية هاا الفصل سو  يكون الطالب قادرًا عل  أن

 و مفهوم البريد اإللكترونييشر  -
 يحدد عناصر عنوان البريد اإللكتروني -
 ينشئ بريد الكتروني من مواقع  -
 يميز عنوان البريد اإللكتروني -
 يرسل ويستقبل رسا ل الكترونية عبر البريد اإللكتروني -
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  عطاء الطالب بعض مفاهيم ايارات اإلنترنت -0
 عل  أنفي نهاية هاا الفصل سو  يكون الطالب قادرًا 

 ي هر أو يخفي الصور علي صفحة الويب -
 ي هر مقاطع الفيديو أو يخفيها علي صفحة الويب -
 يّ ير الصفحة اإفتراضية لمستعرض اإلنترنت -
 يش ل أو يوا  الصوت عل  صفحة الويب -
 

 لانيًا: تصميم السيناريو الخاص بالمدونة التعليمية:
، بحيةث تتسةم بالبسةاطة، التعليميةةقامت الباحثة بكتابة سيناريو بتصميم المدونة 

والتآلع بين العناصةر ، والربن بين أدوات السيناريو، والترايم، والتدر  في العرض، والصد 
واإشةةةتماا علةةةي ، وتحديةةةد الةةةزمن الةةةالزم للةةةتعلم، والعناصةةةر البصةةةرية، اللف يةةةة المكتوبةةةة

لمسةةاحات الخاليةةة وعلةةي بعةةض ا، التعليمةةات والتوجيهةةات الخاصةةة بعمليةةة التنفيةةا واإلنتةةا 
والسةيناريو هةو اريطةة لخطةة  جرا يةة تشةتمل ، لكتابة بعض المالح ةات الضةرورية للتنفيةا

 علي اطوات تنفياية إلنتا  مصدر تعليمي معين وهو موض. بالشكل التالي:

 رقم الشاشة
العنوان والشكل 
التخطيطي 
 للشاشة

النص 
مقاطع  الصور المكتوب

 فيديو
أسلوب الربن 
 واإنتقاا

 ( نموو  تصميم سيناريو مدونة تعليمية5شكل )
 وتشمل هاأ المرحلة عل  مجموعة من اإلجراءات وهي كما يلي:مرحلة التصميم: 

 :تصميم واجهة المستخدم 
قامت الباحثةة بتحريةر واجهةة المدونةة الر يسةية فةي قالةب وقةد راعةت الباحثةة فةي 

وتضةةةمنت واجهةةةة ، ااتيةةةار القالةةةب بةةةين تجةةةانس األلةةةوان بةةةين الةةةنص والخلفيةةةة
 المستخدم العناصر اآلتية:

 :الهد  العام للمدونة 
وهو ال  مناخ صفي المشاركة المحتوي في مقرر اإلنترنت بين الطةالب بعضةهم 

 البعض والتعبير عن رأيهم ومقترحاتهم وأفكارهم بكل حرية.
 :عن المدونة 
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 للتعري  بمسلع المدونة )الباحثة( وتخصصها، وكيفية التواصل معها.
 قسام المدونة )فهرء الموضوعات(:أ 

لةةم ، وفةةي هةةاا الجةةزء تةةم ترتيةةب الفصةةوا بطريقةةة متسلسةةلة بةةدءًا بالفصةةل األوا
 لم الثالث. .. وهكاا، الثاني

التةةدوينات: تحتةةوي كةةل تدوينةةة علةةي درء واحةةد مةةن دروء الفصةةوا متضةةمنة الهةةد   -
يليةةه فالشةةة العةةام للفصةةل وتنةةدر  األهةةدا  الفرعيةةة لكةةل درء علةةي حةةدة مةةن المقةةرر 

لةةم صةةندو  التعليقةةات التةةي تمكةةن الطةةالب ، تعليميةةة لكةةل درء علةةي حةةدة لةةم التقةةويم
بةةالنقر عليهةةا وامكانيةةة كتابةةة تعليةة  علةةي الةةدرء كمةةا يمكةةن اإلجابةةة عةةن النشةةاب فةةي 

 مكان التعليقات.
 شرين  اباري متحر : تنشر عليه الباحثة األابار الجديدة والتنبيهات للطالب. -
 م وضع الموضوعات القديمة ليسهل الرجوع  ليها في أي وقت.األرشي : يت -
 المتواجدون اآلن: يتم  يه تحديد عدد المتواجدين في المدونة في أي لح ة. -
 لعرض الوقت.، الساعة: يوجد في اعلي يسار صفحة المدونة ساعة -
 غرفة محادلة: هي ااصة بيعضاء المدونة. -
 قسم ااص: يضم روابن لمدونات الطالب. -
 : للحصوا علي  ار األابارRSSاالصات المواقع  ادمة -

  محر  بحث المدونة(Search for Blog): 
 ااص للبحث عن أي كلمة داال المدونة

 تصميم صفحات المدونة 
 راعت الباحثة عند تصميم صفحات المدونة:

 سهولة الداوا  ل  الصفحات .0
 اإستخدام المناسب لمساحات الفراغات الموجودة لتوفير رؤية جاابة ومشوقة. .5
 تم تقسيم صفحات المدونة  ل  التدوين والجانبية. .6
اسةةت الا منطقةةة التةةدوين الموجةةودة فةةي الصةةفحة لوضةةع روابةةن تفيةةد الطةةالب فةةي  .4

 موضوعات المحتوي.
 احتواء كل صفحة علي موضوع محدد لمنع اإزدحام والتشتت. .0
صةةميم كةةان لابتةةًا مةةن حيةةث اسةةتخدام األلةةوان وشةةكل الخةةن وحجمةةه فةةي جميةةع الت .0

 الصفحات.
 :انتقاء وتصميم الصور والرسوم 

 وراعت الباحثة فيها ما يلي:
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 .استخدام الصور والرسوم التي تتناسب مع األهدا  وتوظيفها بفاعلية 
  اسةةةةةتخدام اإمتةةةةةدادGIF  للرسةةةةةوم واألشةةةةةكاا الخطيةةةةةة واإمتةةةةةدادJPG  للصةةةةةور

 لفوتوغرا ية.ا
 .انتقاء الصور والرسوم الرقمية لدقة وضوحها 

 تحديد األلوان:
 وراعت الباحثة ما يلي:

 .توظي  األلوان بفاعلية في المدونة 
 .استخدام ألوان محددة للعناوين الر يسية والفرعية والنصوص في جميع التدوينات 
 ة.أن تكون ألوان الفية المدونة ورأسها وصفحاتها متناسقة وهاد  
 تجنب استخدام اللون األزر  ألنه دا مًا ما يستخدم مع اإرتباطات التشعبية 

 :تحديد الروابن
 وراعت الباحثة ما يلي:

  ضةةافة روابةةن دااليةةة: لةةربن صةةفحات المدونةةة مةةع بعضةةها الةةبعض كةةي يسةةتطيع 
 ومن قسم آلار بيسر وسهولة.، الطالب بواسطتها اإنتقاا من صفحة ألارى 

 رجية: وتضمنت قسمين هما: ضافة روابن اا 
 روابن لمواقع تعليمية تفيد الطالب في موضوعات المقرر. -
 روابن لمدونات الطالب بعد  نشاء كل طالب مدونته الشخصية. -

 .صحة الروابن الداالية التي تربن بين صفحات المدونة 
  وجةةود رابةةن لالنتقةةاا  لةة  دليةةل اإسةةتخدام واإلرشةةادات فةةي جميةةع صةةفحات المدونةةة

فةةي الصةةفحة الر يسةةية فقةةن للتيسةةير علةةي الطةةالب لعةةدم الحاجةةة  لةة  الرجةةوع  ولةيس
 للصفحة الر يسية في كل مرة.

 :تحديد األرشفة
حيث أضافت الباحثة أرشي  لموضوعات المدونة ت هر عليها التةدوينات القديمةة 

حتة  وان مضةي علةي ، بحيث يمكن للطالب الرجةوع  ليهةا فةي أي وقةت، وفقًا لتاريخ نشرها
 تابتها أشهر.ي

 لالثًا: مرحلة التنفيا
 ومرت هاأ المرحلة بعدة اطوات وهي كما يلي:

الخةاص  (Blogger)والةداوا  لة  موقةع  (Google)وولك من االا  نشاء حساب فةي 
بإنشةةاء المةةدونات  نشةةاء المدونةةة التعليميةةة وتحميةةل الةةدروء عليهةةا لةةم قامةةت الباحثةةة 
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ت لكةةي تصةةب. متاحةةة لجميةةع طةةالب المجموعةةة بتعريةة  مةةدوناتها )مدونةةة مقةةرر اإلنترنةة
 التجريبية علي الشبكة العالمية ل نترنت.

  عداد دليل اإستخدام:
 عداد النسخة الوراية من الدليل مقسمة  ل  جزأين:إبقامت الباحثة 

الجةةزء األوا: يتضةةمن "ييفيةةة اسةةتخدام مدونةةة مقةةرر اإلنترنةةت "حيةةث قامةةت الباحثةةة  -
ات ملونةةة لصةةفحات المدونةةة ووضةةع بيانةةات توضةةيحية بإعةةدادأ عةةن طريةة  ااةةا لقطةة

عليهةةا لكةةل عنصةةر مةةن عناصةةر المدونةةة حتةة  يسةةهل علةةي الطةةالب التعامةةل مةةع كةةل 
 عنصر من عناصر المدونة.

أمةةا الجةةزء الثةةاني: مةةن الةةدليل فيتضةةمن "دليةةل الطةةالب إلنشةةاء مدونةةة تعليميةةة" حيةةث  -
شخصةةةية وتحريةةةر ملةةةع قامةةةت الباحثةةةة بشةةةرو اطةةةوات  نشةةةاء الطةةةالب لمةةةدوناتهم ال

التعريةة  الخةةاص بهةةا وعرضةةه علةةي مةةدونتها الشخصةةية وكةةالك كيفيةةة نشةةر الطالةةب 
تدويناته علي مدونته الشخصية وكالك كيفيةة رد الطالةب علةي التعليقةات الةواردة علةي 

وقةةد تةم توزيةةع هةاأ النسةةخة ، مدونتةه واإلرشةادات التةةي يراعيهةا الطةةالب ألنةاء التةدوين
 ب المجموعة التجريبية.الوراية علي جميع طال

يما قامت الباحثة بيعداد نسخة الكترونية من دليةل اسةتخدام المدونةة عةن طرية  
، تصةةوير لقطةةات فيةةديو مصةةحوبة بةةالتعلي  وااراجهةةا حتةة  يسةةهل تحميلهةةا علةةي المدونةةة

 وتكون مرشد ومساعد للطالب ألناء استخدامهم للمدونة.
 تحديد طر  الوصوا  ل  المدونة:

 وكتابة اسم المدونة عبر الويب. Google.comمحر  البحث باستخدام 
يما راعت الباحثة أن تكون متوافقة مع المتصفحات المختلفة وهاأ الخدمةة يةوفر 

 الاي ااتارته الباحثة لنشر مدوناتها عليه. bloggerموقع 
 تحديد كيفية  دارة المدونة:

ة فقةن للقةراءة لكةل طالةب لم تتي. الباحثةة المدونةة  إ لطةالب المجموعةة التجريبية
من طالب المجموعة التجريبية. كما أعطت الباحثة جميع طةالب المجموعةة التجريبيةة فقةن 
 مكانيةةة التعليةة  دااةةل المدونةةة علةةي الموضةةوعات ولكةةن إ تنشةةر هةةاأ التعليقةةات  إ بعةةد 

كمةةا ، مراجعةةة الباحثةةة لهةةا للتييةةد مةةن الوهةةا مةةن أي تجةةاوزات أو أمةةور غيةةر مرغةةوب فيهةةا
وضعت الباحثة علي المدونة معلومةات تسةاعد الطةالب للتواصةل مةع الباحثةة  لة  غرفةة الةة 

Chat 
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  تاحة المدونة للطالب:
، مةةن اةةالا تعريفهةةا بالشةةبكة العالميةةة )اإلنترنةةت( لطةةالب المجموعةةة التجريبيةةةة

وبعةةد قبةةولهم ، وارسةةاا دعةةوات لهةةم علةةي بريةةدهم اإللكترونةةي لالنضةةمام  لةة  هةةاأ المدونةةة
وبةالك إ يمكةن ألي شةخص اةار  هةاأ المجموعةةة ، عوة يمكةنهم اإطةالع علةي المدونةةالةد

 الداوا  ل  هاأ المدونة.
 رابعًا: مرحلة تقويم المدونة:

 مرت هاأ المرحلة بعدأ اطوات كما يلي:
 مراجعة دايقة لكافة عناصر المدونة:

المعةايير من االا تييد الباحثةة مةن سةالمة جميةع عناصةر المدونةة وتوافقهةا مةع 
وعمةل ، التربوية والفنية لتصميم المدونة التعليمية باإلضافة  ل  الوها من األاطاء الل وية

وصةةحة المعلومةةات ، والصةةور المسةةتخدمة، والنصةةوص المكتوبةةة، غرفةةة المحادلةةة بالمدونةةة
وغيرهةةا مةن بةةاقي عناصةر المدونةةة ، وجةود األداة الخاصةةة بالتعليقةات، دااةل ملةع التعريةة 

 ولة التجوا داال المدونة.وكالك سه
 تقييم المدونة باستطالع  راء الطالب:

لطةةةالب العينةةةة  (Voting)وولةةةك مةةةن اةةةالا عمةةةل أداة اسةةةتطالع رأي الكترونيةةةة 
اإسةةتطالعية علةةي الصةةفحة الر يسةةية للمدونةةة ليقومةةوا بالتصةةويت عليةةه قبةةل اإسةةتخدام 

 الفعلي للمدونة علي العينة التجريبية.
 ديث وتطوير المدونةاامسًا: مرحلة تح

 مرت هاأ المرحلة بالخطوات التالية:
من االا استمرار الباحثة في متابعةة تعليقةات الطةالب  العمل علي استمرارية المدونة: -

 وتقديم الت اية الراجعة بشكل مستمر.، و را هم حوا المدونة
وولةةةك مةةن اةةالا جعةةل المدونةةةة ااصةةة بطةةالب المجموعةةةة  تحقيةة  األمةةان والسةةرية: -

تجريبيةةة فقةةن بحيةةث إ يمكةةن ألي شةةخص علةةي اإلنترنةةت الةةدوا  لةة  هةةاأ المدونةةة ال
وهةةةاأ الخدمةةةة مةةةن ، وقةةةراءة مةةةا بةةةداالها  إ بةةةدعوة علةةةي بريةةةدأ اإللكترونةةةي الخةةةاص

والاي جعل الباحثة تختةارأ إستضةافة  Bloggerالخدمات الممتازة التي يقدمها موقع 
 مدونتها.
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علةةي مقةةدار التحصةةيل واسةةتيعاب عينةةة البحةةث  وللتعةةر   عةةداد اإاتبةةار التحصةةيلي: -
لمهةةارات اإلنترنةةت عبةةر التواصةةل اإللكترونةةي التشةةاركي قامةةت الباحثةةة بتصةةميم وبنةةاء 

والتطبي  وف  تصني  "بلوم و ارين" ، ااتبار تحصيلي ي يس مستويات التاكر، الفهم
للمقةرر  وولك علي ضوء الهد  العةام وتحليةل المهةارات واألهةدا  والمحتةوي التعليمةي

 وقد مرت عليه تصميم وبناء اإاتبار التحصيلي بمجموعات من الخطوات
 تحديد الهد  من اإاتبار: 

يهةد  اإاتبةةار التحصةيلي  لةة  ايةةاء عينةة مةةن طةةالب الصةع الثالةةث اإلعةةدادي 
بمدرسة الجامعة اإلسالمية اإلعدادية بنين للجانب المعرفي المتعل  بمهارات اإلنترنةت عنةد 

 الثالي األول  من تصني  بلوم وهي التاكر والفهم والتطبي . المستويات
 صياغة مفردات اإاتبار: 

عي عند صيانة مفردات اإاتبار أن تكون من النوع مقيد اإستجابة )ص. أم و ور 
اطي وااتيار من متعدد( وتعد أسيلة اإاتيار من متعدد من أيثر أنواع األسةيلة موضةوعية 

ويتكةون كةل سةساا مةن األسةيلة مةن ، ءمتها ل ياء نةواتج الةتعلممن ناحية استخدامها ومال
فالدعامة تقدم مشكلة حيث حددت في صورة سساا أو جملةة ، دعامة ومجموعة من البدا ل

ويتكةون كةل ، أما البدا ل فتتيلع مةن اإلجابةة الصةحيحة وعةدد مةن اإلجابةات الخطةي، ناقصة
(:  نمةن مةن 0992، )فساد البهي السيدد( وتناوا ، جة، ب، بند من مقدمة ولالي بدا ل )أ

األسيلة وهو )ااتيار من متعةدد( وتعةد أسةيلة اإاتيةار مةن متعةدد مةن أيثةر أنةواع األسةيلة 
 موضوعية من ناحية استخدامها ومالءمتها ل ياء نواتج التعلم.

 وضع تعليمات اإاتبار: 
ن الطةالب وطلةب مة، مفةردات اإاتبةار  الباحثة بوضع تعليمات اإلجابة علةقامت 

 وتضمنت التعليمات ما يلي:، قراءتها قبل البدء في اإلجابة
 بيانات ااصة بالطالب -
 تعليمات ااصة باإلجابة عن أسيلة اإاتبار وتهد  الي توضي. المطلوب. -

 الصورة األولية لالاتبار:
قامةةت الباحثةةة بإعةةداد الصةةورة األوليةةة لالاتبةةار وتةةم عرضةةها علةةي مجموعةةة مةةن 

 ( وولك بهد  التعر  علي ما يلي4صصين في المجاا ملح  )المحكمين المتخ
 فحص صحة مفردات اإاتبار من الناحية العلمية -
 بيان مدي صحة ودقة الصياغة الل وية للمفردات -

وفةي ضةوء مةا اقترحةه السةادة المحكمةين تةم  جةراء التعةديالت منسةبة حتة  وصةةل 
 (4طبي  ملح  رقم )وأصب. مناسبًا للت، ( مفردة06عدد المفردات لالاتبار )
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 التطبي  األوا لالاتبار:
وقامت الباحثة بتطبيقه علي عينة التقنيين وولك ، بعد  عداد الصورة النها ية لالاتبار -

 بهد :
 تحديد الزمن الاي يست رقه اإاتبار عند تطبيقه علي عينة البحث األساسي -
 ة سهولتهاحساب درجة سهولة وصعوبة مفردات اإاتبار، وترتيبها طبقًا لدرج -
 حساب لبات اإاتبار -

 تحديد نوع مفردات اإاتبار:
( اإاتبار الموضةوعي مةن نةوع اإاتيةار مةن متعةدد الةاي 0992ويشير )عدء، 

وقا مةةة الحلةةوا المقترحةةة تسةةمي البةةدا ل  Stemيتكةةون  يةةه السةةساا مةةن مشةةكلة الجةةار 
ب مةةن الطالةةب جميعهةةا ااطيةةة مةةا عةةدا واحةةدة صةةحيحة ويطلةة، Alternativesاإاتياريةةة 

قراءة جار السساا وقا مة البدا ل اإاتيارية وانتقاء البةديل الصةحي. أو األفضةل وقةد ااتيةر 
 هاا النوع من اإاتبارات لما يتميز بع من مميزات مقارنة بينواع اإاتبارات األارى 

وقةةد اسةةتخدمت الباحثةةة وراعةةت عنةةد صةةياغة المفةةردة أن تكةةون واضةةحة ومحةةددة 
 ية العلمية والل وية واالية من ال موض.وصحيحة من الناح

 صياغة بديالت اإلجابة:
لوضع بديالت اإلجابةة يجةب مراجعةة بعةض اإاتبةارات المنشةورة فةي الكتةب التةي 

 ولصياغة بديالت اإلجابة.، تعتمد في بنا ها علي اإاتيار من متعدد
 وقامت الباحثة بمراعاة اآلتي:

  إاتيارهةةةةا علةةةة  أنهةةةةا اإلجابةةةةة ، صةةةةينأن تكةةةةون البةةةةديالت جاابةةةةة وقويةةةةة للمفحو
 الصحيحة.

 أن تكون البدا ل متجانسة من الناحية العلمية والل وية 
 .تجنب  يراد مسشرات في نص السساا تساعد الطالب علي ااتيار اإلجابة الصحيحة 
 حتةة  إ تختةةار الطالةةب اإلجابةةة األطةةوا، جعةةل البةةديالت متسةةاوية مةةن حيةةث الطةةوا ،

 تتطلب عددًا ايبر من الكلمات لتحديد معناها.إن األفكار الصحيحة 
 .اإلجابة الصحيحة مرتبة تنازليًا عشوا يًا بين ب ية البدا ل األارى 
 األلفاظ سهلة واالية من التعقيد 

 لكل سساا لالي منها ااطية وواحدة صحيحة.، وقد ااتارت الباحثة أربعة بدا ل
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 ترتيب فقرات اإاتبار:
بحيةث ي ةيس كةل سةساا هةدفًا ، سةساا 06لمبد ية من تكون اإاتبار في صورته ا

تطبي (، وقد رتبت هاأ األسيلة تبعةًا ، فهم، سلوكيًا واحدًا في احد المستويات الثاللة )تاكر
لمفردات الفصوا وترتيبها في توصي  المقرر الموجود في الخطة الدراسةية، حيةث وضةعت 

لةةم ، لة التةةي تخةةص الوحةةدة الثانيةةةأوًإ تليهةةا األسةةي، األسةةيلة التةةي تخةةص الوحةةدة األولةة 
وولةةك قبةةل حسةةاب معامةةل ، وهكةةاا  لةة  انتهةةاء المقةةرر، األسةةيلة التةةي تخةةص الوحةةدة الثالثةةة

 السهولة والصعوبة.
  عداد تعليمات اإلجابة:

 تتضمن الصفحة األول  من اإاتبار تعليمات عامة تشمل عدة أمور منها:
 ان في المكان المخصص.تنبيه الطالب  ل  كتابة اسمه وتاريخ اإمتح 
 وأنهةا مةن نةوع اإاتيةار المتعةدد وصة. ، بيان بعةدد األسةيلة المطلةوب اإلجابةة عنهةا

 واطي
  توضةةي. أن هنةةا  أربعةةة بةةدا ل )أ، ب، جةةة، د( لكةةل سةةساا، جميعهةةا ااطيةةة مةةا عةةدا

 واحدة صحيحة.
 وعةةدم تةةر  أي سةةساا بةةدون ، التنبيةةه علةةي ااتيةةار  جابةةة واحةةدة فقةةن للسةةساا الواحةةد

 جابة. 
  التنبيه علي انه في حالة عدم معرفة الطالب ل جابة تلجي  لة  ااتيةار اإلجابةة التةي

 تعتقد  نها اقرب  ل  الصحة.
 حساب زمن اإاتبار:

قامت الباحثة بتحديةد زمةن اإاتبةار عةن طرية  حسةاب الةزمن الةاي اسةت رقه كةل 
زمن ل جابةةة عةةن بطالةةب فةةي اإلجابةةة عةةن جميةةع أسةةيلة اإاتبةةار لةةم حسةةاب المتوسةةن للةة

 وولك باإستعانة بالمعادلة التالية:، اإاتبار
 مجموع زمن اإاتبارالاي است رقه الطالب متوسن زمن اإلجابة عن اإاتبار =

 عدد الطالب               
 ( دايقة46طالب = ) 06( / 5466= )    
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علةةي العينةةة  وقةةد تةةم اإلتةةزام بهةةاا الةةزمن عنةةد التطبيةة  القبلةةي والبعةةدي لالاتبةةار
 األساسية.

 تحديد درجة اإاتبار:
تةةم  عةةداد مفتةةاو ألسةةيلة اإاتبةةار التحصةةيلي وتةةم رصةةد درجةةة واحةةدة لكةةل سةةساا 

فيصبحت النهايةة الع مةي ، فوضعت درجة واحدة ل جابة الصحيحة وصفر ل جابة الخاطية
 والنهاية الص رى له صفر.، ( ستون درجة06لالاتبار التحصيلي )

 ول  لالاتبار:التطبي  األ 
 شةةةملت ، بعةةةد التوصةةةل  لةةة  الصةةةورة لالاتبةةةار تةةةم تطبيقةةةه علةةةي عينةةةة اسةةةتطالعية

مجموعةةة مةةن الطةةالب الةةاين درسةةوا اإلنترنةةت كتطبيةة  مةةن تطبيقةةات مةةنهج الصةةع 
 5609/5656الثالث اإلعدادي فصل دراسي أوا 

 نتا ج التطبي  األولي لالاتبار:
  .أن تعليمةات اإاتبةار وضةاحة لجميةع معرفة مدي وضوو تعليمةات اإاتبةار: اتضة

حيةةث لةةم يستفسةةر أي بنةةد وقةةد اسةةت رقت قةةراءة التعليمةةات وشةةرو المثةةاا ، الطةةالب
الموضةة. علةةي السةةبورة امةةس دقةةا   بعةةدها باشةةر الطةةالب إلجابةةة علةةي مفةةردات 

 اإاتبار.
معرفة مدي وضوو مفةردات اإاتبةار: اتضة. أن جميةع مفةردات اإاتبةار واضةحة 

 يسيا أي طالب عن معني أي مفردة من مفردات اإاتبار. المعني حيث لم
 حساب معامل السهولة والصعوبة لمفردات اإاتبار:

 حساب معامل السهولة لكل مفردة من مفردات اإاتبار من مفردات اإاتبار
 ص = عدد اإلجابة الصحيحة
 خ = عدد اإلجابات الخاطية

 لةمعامل السهو  – 0يما تم حساب معامل الصعوبة = 
وبنةةاء علةة  تطبيةة  المعةةادإت يةةتم حةةا  المفةةردة التةةي يكةةون سةةهولتها أيبةةر مةةن 

وكالك حا  المفردة التي يكون معامل صعوبتها أقةل مةن ، ( حيث تكون سهلة جداً 26.6)
وكانت نتيجة ولك حا  مفةردات مةن اإاتبةار زاد معامةل ، ( حيث تكون صعبة جداً 56.6)

 (26.6سهولتها عن )
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 صد  اإاتبار:
لتييةةةد مةةةن الصةةةد  المنطقةةةي لالاتبةةةار تةةةم عرضةةةه فةةةي صةةةورته المبد يةةةة علةةةي ل

والمتخصصةين ، مجموعة من األساتاة المحكمين المتخصصين في مجاا تكنولوجيةا التعلةيم
في المناهج وطر  تدريس الحاسب اآللي والمتخصصين في علم النفس التربوي للتييد من 

يةة  مفرداتةةه لألهةةدا  اإلجرا يةةة وتةةم  جةةراء دقةةة صةةياغة مفرداتةةه علميةةًا ول ويةةًا ومةةدي تحق
 التعديالت المناسبة في ضوء مقترحات المحكمين

 لانيًا: بالنسبة ألسيلة اإاتبار
 .التييد من الصحة العلمية ألسيلة اإاتبار ووضوو أسيلة اإاتبار 
  التييد من أن سساا ي يس المستوي المعرفي الاي وضع ل ياسه وعدم وجةود أسةيلة

 من  جابة من البدا ل األربعة الموضوعة.لها أيثر 
 .التييد من مال مة ل ة اإاتبار لطالبات الثالث اإلعدادي 

وبعد عةرض اإاتبةار علةي المحكمةين تةم تفريةع  را هةم واجةراء التعةديالت الالزمةة 
 ومن أهمها:

  وضع ترايم األسيلة واستبداا بعض الكلمات بيارى 
 ب بعض األسيلة.ت يير موضع بعض اإلجابات وت يير ترتي 
 .ارا  اإاتبار في صورته األولية  

 صد  المحتوى:
( صةةةد  المحتةةةوي لالاتبةةةار  وا كانةةةت األسةةةيلة 0922فةةةي دراسةةةة )أبةةةو لبةةةدة، 

لاا فقد تم بناء جدوا ، الموضوعية ممثلة تمثياًل صادقًا لمختلع أجزاء المحتوي واألهدا 
 يةةةه الةةةوزن النسةةةبي لكةةةل  اتضةةة.، للمواصةةةفات لالاتبةةةار التحصةةةيلي كمةةةا سةةةب  توضةةةيحه

وعةرض التحليةل علةي مجموعةة مةن المحكمةين ، وولك بعد تحليل محتوي الفصةوا، مستوي 
 وبالك تحق  صد  المحتوي.، آلاا  را هم

 حساب معامل لبات اإاتبار:
يقصد بثبات اإاتبار أن يعطي اإاتبار النتةا ج نفسةها عنةد اسةتخدامه أيثةر مةن 

(، ولحسةاب معامةل لبةات اإاتبةار 0992، غةانم، 0922مرة تحت ظرو  مماللةة )السةيد 
اسةةةتخدمت الباحثةةةة معادلةةةة )يرونبةةةاخ الفةةةا( لالاتبةةةار لعينةةةة البحةةةث باسةةةتخدام البرنةةةامج 

( والثانيةةةة هةةةي التجز ةةةة النصةةةفية كمةةةا هةةةو موضةةة. 02اإلصةةةدار ) (SPSS)اإلحصةةةا ي 
 بالجدوا التالي:
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 اتبار( نتا ج حاسب معامل لبات الداالي لتطبي  اإ6جدوا )
 ال يمة معامل الثبات

 6.206 معامل كرونباخ الفا
 6.022 التجز ة النصفية لجتمان

وجةاهز علةي ، بعد اإلجراءات السابقة أصب. اإاتبةار جةاهز فةي صةورته النها يةة
 التطبي  علي عينة الدراسة األساسية.

 الصورة النها ية لالاتبار:
هةةاأ المفةةردات ، ( مفةةردة06أصةةب. اإاتبةةار فةةي صةةورت النها يةةة يتكةةون مةةن )

كمةا تةم  عةداد مفتةاو لتصةحي. اإاتبةار فةي صةورته ، موزعة بصورة تتناسب مةع األهةدا 
 النها ية.

 بطاقة مالح ة األداء:
 عةةةداد بطاقةةةة مالح ةةةة ل يةةةاء أداء الطةةةالب لمهةةةارات اإلنترنةةةت للصةةةع الثالةةةث 

 التالية: اإلعدادي وقد اعتمدت الباحثة علي بناء بطاقة المالح ة بالمراحل
 الهد  من بطاقة المالح ة:

اسةةتهدفت هةةاأ البطاقةةة ايةةاء مسةةتوي أداء طةةالب الصةةع الثالةةث اإلعةةدادي فةةي 
مدرسة الجامعة اإلسالمية بنين بإدارة الزيتةون التعليميةة فةي مهةارات اإلنترنةت وقةد صةي ت 
المهةةارات فةةي شةةكل عبةةارات  جرا يةةة تتسةةم بالبسةةاطة والوضةةوو والدقةةة وتصةةع كةةل عبةةارة 

 المهارة المطلوبة.
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 ( المهارات الر يسية والفرعية في بطاقة المالح ة4جدوا )

عدد المهارات  المهارات م
 الفرعية

 6 تش يل برنامج مستعرض اإلنترنت 0
 0 التعر  علي مكونات واجهة برنامج المستعرض 5
 URL elememts 0التعر  علي عناصر عنوان موقع الويب  6
 The default Home 4ة اإفتراضية للمستعرض صفحة البداي 4
 0 ييفية كتابة عنوان موقع 0
 Navigation in the internet 4المالحة عبر اإلنترنت  0
 Web Searching 0البحث عبر الويب  2
 2 من احد المواقع E-mailاستخدام البريد اإللكتروني  2
 Internet Options 2ايارات اإلنترنت  9

 Internet Options 4ايارات اإلنترنت  تابع 06
 وضع ن ام تقدير درجات البطاقة:

 تم استخدام التقدير الكمي لبطاقة المالح ة كالتالي:
 غير متقن(، يحتا   ل  تدريب، اشتملت البطاقة علي ايارين لألداء هما )متقن

والخيةةار )يحتةةا   لةة  تةةدريب( يحتةةوي ، الخيةةار )مةةتقن( يحتةةوي علةةي لةةالي درجةةات
 والخيار )غير متقن( يحتوي علي درجة )صفر(، علي درجة واحدة

 تم توزيع درجات التقييم لمستويات األداء وف  التقدير التالي:
 ( التقدير الكمي لمستويات األداء0جدوا )

 المهارة م
 درجة مستوى األداء للمهارة

 غير متقن يحتا   ل  تدريب متقن
6 0 6 
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 الطالب بيداء المهارة بدقة ونجاو كامل واتقان المستوي المتقن:  وا قام
المستوي يحتا   ل  تدريب:  وا قةام الطالةب بةيداء المهةارة مةع حةدوي اطةي لكنهةا ايتشةفت 

 الخطي ويحتا   ل  تدريب مرة أارى.
 وا قةةام الطالةةب بةةيداء المهةةارة مةةع حةةدوي اطةةي لكنةةه صةةح. الخطةةي المسةةتوي غيةةر مةةتقن: 

 بمساعدة الباحثة.
( أمةةةام مسةةةتوي األداء المناسةةةب √يل أداء الطالةةةب بوضةةةع عالمةةةة )ويةةةتم تسةةةج

التةةي يةةتم مةةن ، ويةةتم الحصةةوا علةةي الدرجةةة الكليةةة للطالةةب بتجميةةع تلةةك الةةدرجات، ألدا هةةا
وعلةة  أن يكةةون ، مسةةتوي أدا هةةا فةةي المهةةارات المتضةةمنة فةةي البطاقةةة  علةةااللهةةا الحكةةم 

 جة.( در 06مجموع الدرجات في بطاقة المالح ة يساوي  )
تم عرض بطاقة المالح ة علي مجموعة مةن المحكمةين المتخصصةين فةي مجةاا 

وولةك بهةد  التحقة  مةن صةد  ، تكنولوجيا التعليم ومنةاهج وطةر  تةدريس الحاسةب اآللةي
ووضةوحها  ، ولبات بطاقة المالح ة من االا التييد من سالمة الصياغة اإلجرا يةة للبطاقةة

 لمحكمون بعض التعديالت التي منها:وامكانية مالح ة األداء وقد اقترو ا
  عادة صياغة بعض بنود البطاقة. -0
 اقتران المصطل. األجنبي مع العربي. -5
 استبداا بعض المهارات بمهارات أارى. -6

توجةه ، يما تحديةد هةد  البطاقةة حتة  يتسةن  ألي مالحةظ  اةر اسةتخدامها بدقةة
عةةر  علةةي مسةةتويات األداء والت، تلةةك التعليمةةات الطالةةب  لةة  قةةراءة محتويةةات البطاقةةة بدقةةة

 والتقدير الكمي لكل مستوي.
 : راعت الباحثة أن تكون تعليمات بطاقة المالح ةصد  بطاقة المالح ة

واضةةحًا ل ويةةًا ومحةةددة موضةةوعيًا ومراعةةاة الدقةةة فةةي صةةياغة العبةةارات وحةةا  بعةةض  -
العبةةارات التةةي اتفةة  مع ةةم المحكمةةين علةةي عةةدم أهميتهةةا واسةةتبداا بعةةض المهةةارات 

 مهارات أارى.ب
  عداد الصورة األولية لبطاقة المالح ة:

بعد تحديد الهةد  مةن بطاقةة المالح ةة وتحديةد األداءات التةي تتضةمنها البطاقةة 
تمت صياغة بطاقةة المالح ةة فةي صةورتها األوليةة صةياغة بطاقةة المالح ةة فةي صةورتها 

تتةدر  تحةت المهةارات ( مهارة فرعيةة 06( مهارات ر يسية و )06األولية التي تكونت من )
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الر يسية والتحق  من صد  البطاقة ولباتهةا، وولةك للتييةد مةن مةدي صةالحيتها لالسةتخدام 
 ييداة لتقويم المهارات المطلوب أدا ها وقد تم التحق  من ولك من االا ما يلي:

لبةةات بطاقةةة المالح ةةة:  للتحقةة  مةةن لبةةات بطاقةةة المالح ةةة اسةةتخدمت الباحثةةة 
يمةين حيةث قامةت الباحثةة بتطبية  بطاقةة المالح ةة علةي عينةة الطةالب أسلوب اتفةا  الم 

 وولك لحساب لبات البطاقة مع مراعاة ما يلي:
تخصةةةيص بطاقةةةة لكةةةل طالةةةب وحسةةةاب نسةةةبة اإتفةةةا  بةةةين اسةةةتخدام معادلةةةة كةةةوبر  -

Cooper   حيةةةث تحةةةدد نسةةةبة اإتفةةةا  وقةةةد قامةةةت الباحثةةةة بحسةةةاب صةةةد  اإتسةةةا
اب معامالت اإرتباب بين كةل مهةارة ر يسةية والمجمةوع الداالي للبطاقة عن طري  حس

 الكلي للبطاقة.
حسةةاب لبةةةات بطاقةةةة المالح ةةةة:  تةةةم حسةةةاب لبةةةات بطاقةةةة المالح ةةةة باسةةةتخدام 
معادلةةةة )يرونبةةةاخ ألفةةةا( لبطاقةةةة المالح ةةةة لعينةةةة البحةةةث باسةةةتخدام البرنةةةامج اإلحصةةةا ي 

SPSS  ( وتعد هاأ 6.000ت ايمته )والثانية هي التجز ة النصفية حيث بل  02اإلصدار
ال يمةةة دلةةياًل علةةي لبةةات بطاقةةة المالح ةةة واتسةةاقها الةةداالي ممةةا يطمةةين الباحثةةة علةةي 

 استخدامها.
 :بطاقة المالح ة في صورتها النها ية

أصبحت بطاقة المالح ة في صورتها النها ية ولك بعد التييد من صدقها ولباتهةا 
اء مسةتوي أداء الطةالب فةي مهةارات اسةتخدام وأنها صالحة لتحقي  الهةد  منهةا وهةو اية

 مقرر اإلنترنت لدي طالب الصع الثاني اإلعدادي.
اطةةةوات  عةةةداد بطاقةةةة تقيةةةيم المسةةةاهمات ومشةةةاركات الطةةةالب فةةةي المدونةةةة 

 التعليمية:
فةي بنةاء أداة التقيةيم لمسةاهمات  (Baron.J & Keller M,2003)وتنةاوا 

علةي مةا قدمةه حيةث مةر بنةاء التقيةيم لتقةدير أداء ومشاركات الطالب في المدونة التعليمية 
 الطالب بالمراحل التالية

تحديةةةد الهةةةد  مةةةن البطاقةةةة تهةةةد  بطاقةةةة التقيةةةيم لةةةألداء  لةةةي تقةةةدير أداء الطةةةالب  -
المشةةاركين والمسةةاهمين فةةي المدونةةة التعليميةةة وقةةد قامةةت الباحثةةة بتصةةميم البطاقةةة 

نترنةةةت مةةةن اةةةالا المدونةةةة بحيةةةث تشةةةمل علةةةي المهةةةارات المتضةةةمنة علةةةي مقةةةرر اإل 
 التعليمية
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 التصميم التجريبي للبحث
استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي للكشع عن فعالية البرنامج القةا م علةي 
المدونةةة التعليميةةة كمت يةةر مسةةتقل فةةي زيةةادة التحصةةيل المعرفةةي وايسةةاب مهةةارات مقةةرر 

م شةبه التجريبةي المعةرو  باسةم اإلنترنت كمت يرات تابعة وقد تتطلب ولك استخدام التصةمي
 .التصميم القبلي، البعدي واستخدام مجموعتي متكافيتين احدهما ضابطة واألارى تجريبية

 اطوات تنفيا تجربة البحث
بعد اإنتهاء من  عداد أدوات البحث بدأت مرحلةة تنفيةا التجربةة التةي تهةد   لة  

مرت مرحلة تنفيا تجربة البحةث الحصوا علي البيانات الالزمة إاتبار صحة الفروض، قد 
 للخطوات التالية:

ااتيةةار عينةةة البحةةث: تةةم ااتيةةار عينةةة البحةةث مةةن الصةةع الثالةةث اإلعةةدادي المقيةةدين  -
بمدرسةةة الجامعةةة اإلسةةالمية بةةإدارة الزيتةةون التعليميةةة  5609/5656بالعةةام الدراسةةي 

يمهم عشةوا يًا  لة  طالبةًا وتةم تقسة 06وقد بل ت عدد أفراد العينة في التجربة النها يةة 
 طالباً  66مجموعتين احدهما مجموعة تجريبية واألارى ضابطة قوام كل مجموعة 

  جراءات ال ياء القبلي: تمثلت  يما يلي: -
 تطبي  اإاتبار التحصيلي علي جميع أفراد البحث

  جراءات التطبي  التجريبي:
الفتةةةرة مةةةن  بةةدأ التطبيةةة  التجريبةةةي للتجربةةةة تةةةم تحديةةةد وقةةت  جةةةراء التجربةةةة فةةةي

م بواقةةع لمانيةةة لقةةاءات وتمثلةةت تلةةك اإلجةةراءات  يمةةا 50/05/5609م  لةة  9/06/5609
 يلي:
 تهيية المجموعة التجريبية والضابطة لتطبي  التعلم: -0

 وولك من االا ال يام بالخطوات التالية:
عةةرض الموضةةوع علةةي الطةةالب وطةةرو فكةةرة البحةةث وأهميتةةه لةةم طلةةب الطةةالب تقسةةيم  -

جمةةوعتين األولةةي سةةو  تةةدرء بالطريقةةة العاديةةة والثانيةةة سةةو  تةةدرء أنفسةةهم للم
 بالتعلم اإللكتروني التشاركي وقد تر  حرية اإاتيار حسب رغباتهم في المشاركة.

طالبةةا( لكةةل مجموعةةة تجريبيةةة وضةةابطة بعةةد التعةةديل  66تسةةجيل المجموعةةات بواقةةع ) -
 البسين في ضبن المجموعتين.
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 لألدوات  جراءات التطبي  القبلي -أ
 التدريس للمجموعتين الضابطة والتجريبية -ب

التةةدريس للمجموعةةة الضةةابطة: تةةم التةةدريس للمجموعةةة الضةةابطة باسةةتخدام الطريقةةة  -
 العادية )طريقة الشرو واإللقاء(.

التدريس للمجموعةة التجريبيةة: مةن اةالا اطةالع الباحثةة علةي اسةتراتيجيات التةدريس  -
( للةدمج بةين الةتعلم التقليةدي والمةدونات 5605الفةار،  بالمدونات التي وكرهةا ) بةراهيم

فةةي عمليةةة الةةتعلم، قامةةت الباحثةةة بالتةةدريس للمجموعةةة التجريبيةةة باسةةتخدام المدونةةة 
 التعليمية وولك علي الفترات التالية:

الفترة األولي: استخدمت فيها المحاضةرات التقليديةة لمةدة أسةبوعين قامةت االلهةا بتوضةي. 
ب، وتقديم العديد من اإلرشادات وطريقة العمل و اإسةتعانة بجهةاز كمبيةوتر العديد من النقا

محمةةةوا متصةةةل باإلنترنةةةت لتعريةةة  الطةةةالب بالمدونةةةة التعليميةةةة "مدونةةةة مقةةةرر اإلنترنةةةت 
 التعليمية" وان الهد  منها هو "مشاركة المحتوي" وعرض عناصرها ووظيفة كل عنصر.

الطةةالب إلرسةةاا دعةةوات  لةةيهم كةةي  ااةةا عنةةوان البريةةد اإللكترونةةي الخةةاص بكةةل
يتمكن من اإطةالع علةي المدونةة وتوضةي. طرية  الةداوا  لة  المدونةة التعليميةة، وكيفيةة 
يتابةة التعليقةةات ومعاينتهةةا قبةةل  رسةالها، وكةةالك طريقةةة اإلرسةةاا وتةم تسةةليم كةةل طالةةب مةةن 

وأوضحت لهم المشاركين في المجموعة التجريبية نسخة وراية من دليل استخدام المدونة، 
الباحثة أنهم سيجدون نسخة الكترونية من هاا الدليل علي المدونة يمكةن أن يسةتعين بهةا 
ألناء استخدامه المدونة وايام كل طالب بالتدوين داال المعمل لضمان قدرة كل طالب علي 
المشةةاركة الفعليةةة فةةي التةةدوين و تحديةةد موعةةد مناسةةب يوميةةًا لةةداوا الباحثةةة  لةة  غرفةةة 

 الخاصة بالمدونة للرد علي استفساراتهم وأسيلتهم. الدردشة
الفتةةرة الثانيةةة: والتةةي بةةدأت فةةي األسةةبوع الرابةةع باإلضةةافة  لةة  اسةةتماع الطةةالب  لةة  شةةرو 
الباحثة في غرفة الصع واطالع الطالب علي الموضوعات الخاصةة بكةل فصةل والتةي تقةوم 

  الطةالب بنشةر مشةاركتهم فةي الباحثة برفعها علي المدونة في بداية كةل أسةبوع، تةم تكلية
هاأ الموضوعات علي مدوناتهم الشخصية مستعينين في ولك بدليل  رشادي ملح  بمدونة 
الباحثةةة يوضةة. بعةةض اإلرشةةادات كةةي يسةةتعين بهةةا ألنةةاء التةةدوين علةةي مةةدوناتهم، وطلبةةت 
 الباحثة من الطالب في األسبوع السادء التعلي  عل  أعمةاا زمال هةم، كمةا قامةت الباحثةة
بةةالتعلي  علةةي جميةةع أعمةةاا الطةةالب وتصةةحيحها بصةةفة دوريةةة وكةةان علةةي جميةةع الطةةالب 
 عةةادة رفةةع أعمةةالهم بعةةد تن يحهةةا طبقةةًا لمالح ةةات زمال هةةم والباحثةةة  لةة  المدونةةة وكانةةت 
الباحثة تقوم بتحديد مدونة الطالب صاحب المشاركات األفضل وتضع اسةمه روابةن مدونتةه 

 المدونة.وكلمة شكر له في لوحة شر  
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الفترة الثالثة: تبدأ من األسبوع التاسع حيث وكانةت تقةوم الباحثةة بتقيةيم الطةالب فةي غرفةة 
الصع وعرض جميع أعمالهم بما في ولةك مناقشةة اإلسةهامات والتقةدم فةي العمةل، وتةوفير 
الت ايةةة الراجعةةة لجميةةع الطةةالب، والوقةةو  علةة  بعةةض المشةةكالت التةةي تةةواجههم وايجةةاد 

سةةبة لهةةا، ومناقشةةتها حتةة  يسةةتفيد منهةةا بةةاقي الطةةالب، وولةةك للحصةةوا علةةي الحلةةوا المنا
 التوازن المثالي بين التعلم بالمدونات والتعلم وجها لوجه.

الفتةةرة الرابعةةة: وتتةةيلع مةةن لقةةاءات تقليديةةة وجهةةا لوجةةه، وتضةةمنت هةةاأ الفتةةرة المراجعةةات 
ب لتقيةيم العمةل الكلةي لكةل الشاملة علي المنهج واإمتحانةات، والمقةابالت الشخصةية للطةال

وتةةم ، طالةةب علةةي حةةدة حيةةث حصةةل الطةةالب علةةي درجةةات حسةةب مةةدي التةةزامهم بالتعليمةةات
  عالن نتا ج الطالب كدرجات وتقديرات وملفات ت اية راجعة. 

وقد راعت الباحثة أن يبدأ التدريس لكل من المجموعتين التجريبية والضةابطة فةي 
 الوقت. نفس الوقت وان ينتهي أيضا في نفس

  جراءات ال ياء البعدي:
تطبيةة  اإاتبةةار التحصةةيلي علةةي جميةةع أفةةراد عينةةة البحةةث )طةةالب المجموعةةة 

م، وولك ل ياء الجوانب 50/05/5609التجريبية و طالب المجموعة الضابطة( وولك في 
بعةد  جةراء التجربةة لتحديةد المعر ية المرتبطة بمهارات استخدام مقرر اإلنترنت عند الطالب 

 القبلي. ى لمستو ا
تطبيةةةةة  بطاقةةةةةة المالح ةةةةةات علةةةةةي جميةةةةةع أفةةةةةراد عينةةةةةة البحةةةةةث وولةةةةةك فةةةةةي 

م، وولةةك ل يةةاء الجانةةب األدا ةةي لمهةةارات اسةةتخدام اإلنترنةةت عنةةد الطةةالب 50/05/5609
 بعد  جراء التجربة )تحديد المستوي القبلي(.

 ترجع الباحثة هاأ النتيجة  ل  اإعتبارات التالية:
صة بتصميم المدونة وتنفياها وتقويمها عبر اإلنترنت عند تصميم مراعاة المبادئ الخا -

 المقرر.
ن را ألن عملية دراسةة محتةوي المقةرر تمةت فةي بييةة تعتمةد علة  مبةادئ التعلةيم 
المفةةرد والةةتعلم التعةةاوني، فةةإن الطةةالب أفةةراد العينةةة كانةةت تسةةير وفةة  قةةدراتها وسةةرعتها فةةي 

  المطلةةوب، كمةةا اسةةتطاع الطةةالب الحصةةوا الةةتعلم، حتةة  يسةةتطيع تحقيةة  مسةةتوي المعةةار 
عل  فرصة متكررة ألعادأ الدراسةة  وا لةم يحقة  مسةتوي المعرفةة المطلةوب ممةا سةاهم فةي 

  تقان الطالب أفراد العينة لمهارات نعكس عل  درجاتهم في اإاتبار المعرفي. 
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  نشاء الطالب لمدونات شخصية ااصة بهم وداوا زمال هم عليها إلضةافة مشةاركات -
يان له  لر  يجابي عل  الطالب حيةث أصةبحوا أيثةر قربةا مةن بعضةهم الةبعض كمةا زاد 

 Blog of)  من تفاعلهم وتعاونهم مع بعضةهم الةبعض ووجةود محةر  بحةث المدونةة
search علةةي صةةفحات المدونةةة سةةهل للطةةالب الكثيةةر ووفةةر لهةةم وقةةت للبحةةث  ن )

في حماء الطةالب بتقةدير واتهةم ظهور تعلي  الطالب وابداءأ لراية بكل أريحية ساهم 
الطالب الاين يقومون بتسجيل وليس لديهم الجةرأة ؛ و أن صوتهم مسموع ألناء التعلم

في التعبير عن رأيهم أو المشاركة في أي موضوع أمام زميالتهم داال القاعة اظهةروا 
حيةةةث وجةةةدن المدونةةةة تتةةةي. لهةةةن التواصةةةل مةةةع ، تعليقةةةات را عةةةة ومشةةةاركات متعةةةددة

واإاتالب بهم بشكل تدريجي ظهر تعةاون الطةالب مةع بعضةهم الةبعض فمةن ، اآلارين
يقرا كتابا مفيدا أو يزور موقعا جيد له ارتباب بالمقرر يضعه في مدونته الشخصية لةو 

 حت  يستفيد منه زمال ه.، تعلي 
دور المدونةةة فةةي التركيةةز علةةي دور الطةةالب، حيةةث تبةةادا األدوار واآلراء مةةع الطةةالب  -

 عينة مع بعضهم البعض.أفراد ال
وبةين ، في المدونة يتي. التواصةل بةين كةل مةن الباحثةة والطةالب RSS استخدام تقنية -

وكالك جعل الطالب مطلعين دا ما علي كل ما هو جديد في مجةاا ، الطالب  يما بينهم
ويواصةةلون التطةةور فةةي مجةةاا دراسةةتهم ، المةةواد الدراسةةية وبةةاقي النشةةاطات األياديميةةة

واضافة التعليقةات ، ب لتعليقات زمال هم وتصحي. األاطاء لبعضهم البعضقراءة الطال
مما جعل المر مع مرور الوقت إ يحتةا  ، اوجد مناخ من التعاون والمشاركة، الالزمة

  ل   شرا  مستمر.
التفاعل واإعتمةاد المتبةادا بةين الطةالب، حيةث سةاعدت المدونةة الطةالب فةي التوصةل  -

لمشةةكالت، مةةن اةةالا جمةةع البيانةةات وتحليلهةةا ومناقشةةتها  لةة   جابةةات مناسةةبة لحةةل ا
 وتفسيرها.

جعةةل الطةةالب المشةةاركين والمشةةتركين فةةي اتصةةاا دا ةةم مةةع الموضةةوعات فةةي أي وقةةت  -
ومةةن أي مكةةان، سةةاعد الطةةالب لكةةي يتفةةاعلوا ويتعةةاونوا فةةي المدونةةة، ممةةا سةةاعد فةةي 

 توفير الوصوا  ل  المصادر ال نية بالمعلومات
ة علةةي مشةةاركات متنوعةةة، والحصةةوا علةةي المعلومةةة بيسةةاليب مختلفةةة احتةةواء المدونةة -

 ساعد في تنمية طريقة التعلم لهم.
 استخدام المدونة تساعد في تطوير التفكير المنتج الفعاا في تقييم المعلومات. -
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 نتا ج البحث وتفسيرها:
 يا قامةت الباحثةةة بتحليةل البيانةةات التةةي توصةلت  ليهةةا الدراسةة، ومعالجتهةةا  حصةةا

وعةةرض النتةةا ج وتفسةةيرها فةةي ضةةوء فةةروض الدراسةةة ونتةةا ج الدراسةةات السةةابقة لةةم تقةةديم 
 التوصيات:

فةةي أوإ: اإاتبةةار وصةةحة الفةةرض األوا والتحقةة  مةةن تجةةانس المجمةةوعتين 
دإلةةة  حصةةا ية عنةةد مسةةتوي  ويوجةةد فةةر  و : التحصةةيل المعرفةةي والةةاي يةةنص علةة

العينةةةة فةةةي اإاتبةةةار المعرفةةةي للمدونةةةة  ( بةةةين متوسةةةطي درجةةةات الطةةةالب أفةةةراد6.60≥)
 لر التطبي  القبلي لصال. التطبي  البعدي.أالتعليمية االيًا من 

باستخدام  T-test pairsطبقت الباحثة اإاتبار المعرفي وقد استخدمت ااتبار 
لحسةةاب دإلةةة الفةةرو  بةةين  (SpSS for Windows (V17))الحزمةةة اإلحصةةا ية 

راد العينةة فةي ااتبةار مهةارات الةتعلم اإللكترونةي بةين التطبية  متوسطي درجات الطةالب، أفة
 القبلي وكانت كالتالي.

المتوسةةطات واإنحرافةةات وايمةةة )ت( لدإلةةة الفةةر  بةةين متوسةةطي درجةةات طةةالب 
 أفراد العينة في التطبي  القبلي والبعدي في اإاتبار المعرفي.

 بعدي لالاتبار التحصيلي( الفر  بين متوسطي درجات الطالب القلبي وال0جدوا )

 المجموعة
ايمة  التطبي  البعدي التطبي  القبلي

 )ت(
مستوي 
 ع م ع م الدإلة

 5.52 02.24 566.42 04.90 025.4 ضابطة
6.60 

 60.9 05.09 649.66 52.0 095.0 تجريبية
يتضةة. مةةن الجةةدوا السةةاب  أن المتوسةةطات واإنحرافةةات المعياريةةة وايمةةة )ت( 

إلةةة للتييةةد مةةن تكةةافس المجمةةوعتين الضةةابطة والتجريبيةةة فةةي التطبيةة  القبلةةي ومسةةتوي الد
 لالاتبار التحصيلي ل نترنت.

( أن ايمةة )ت( غيةر دالةة  حصةا يًا عنةد 0ويتض. مةن الجةدوا السةاب ، جةدوا )
( ممةا يسكةد تكةافس المجمةوعتين الضةابطة والتجريبيةة فةي التطبية  القبلةي 6.60≥)مستوي 

 لي.لالاتبار التحصي
والتطبيةةة  البعةةةدي لالاتبةةةار التحصةةةيلي ممةةةا يشةةةير  لةةة  فعاليةةةة مةةةادة المعالجةةةة 

 التجريبية المستخدمة في البحث، وبالتالي قبوا الفرض األوا من فروض البحث.
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( بةةين متوسةةطي درجةةات 6.60≥)دإلةةة  حصةةا ية عنةةد مسةةتوي  ويوجةةد فةةر  و
لةر التطبية  القبلةي أليميةة االيةًا مةن الطالب أفراد العينة في اإاتبةار المعرفةي للمدونةة التع

 لصال. التطبي  البعدي.
(، 5606وتتف  تلك النتيجة مع نتا ج دراسة كل من )محمد فةوزي ريةاض والةي، 

(، والتةةي ألبتةةت جميعهةةا فاعليةةة اإاتبةةار 5662دراسةةة )دعةةاء محمةةد لبيةةب  بةةراهيم لبيةةب، 
 ة.المعرفي ودورأ في نقل المعرفة من االا المدونة التعليمي

وصةةحة الفةةرض الثةةاني والةةاي يةةنص  لانيةةًا: األداء المهةةارى لبطاقةةة المالح ةةة
( بين متوسطي درجات الطالب 6.60≥دإلة  حصا ية عند مستوي ) ويوجد فر  و : عل

 أفراد العينة في األداء المهارى االيًا من الر التطبي  القبلي لصال. التطبي  البعدي
 األداء المهاري للطالب القبلي والبعدي( الفر  بين متوسطي درجات 2جدوا )

 المجموعة
 التطبي  البعدي التطبي  القبلي

مستوي  ايمة )ت(
 ع م ع م الدإلة

 56.60 05.00 626.06 0.62 026.26 ضابطة
6.60 

 090.00 05.52 050.06 0.06 020.66 تجريبية
تييةد مةن تكةافس المتوسطات واإنحرافات المعيارية وايمةة )ت( ومسةتوي الدإلةة لل

 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبي  القبلي لبطاقة المالح ة لمهارات اإلنترنت.
( أن ايمةة )ت( غيةر دالةة  حصةا يًا عنةد 2ويتض. مةن الجةدوا السةاب ، جةدوا )

( 6.60≥( وهةةاا يةةدا عةةي وجةةود فةةر  وا دإلةةة  حصةةا ية عنةةد مسةةتوي )6.60≥مسةةتوي )
أفراد العينة في األداء المهارى االيًا مةن الةر التطبية  القبلةي  بين متوسطي درجات الطالب

لصةةةال. التطبيةةة  البعةةةدي للمجمةةةوعتين الضةةةابطة والتجريبيةةةة لبطاقةةةة المالح ةةةة لمهةةةارات 
 اإلنترنت.

وتتفةة  تلةةك النتيجةةة مةةع نتةةا ج دراسةةة كةةاًل مةةن )عبةةد   يحيةةي حسةةن  ا حيةةا، 
ة )غةةةةادة عبةةةةد   العمةةةةودي، (، دراسةةةة5669(، دراسةةةةة )محمةةةةد طلعةةةةت جةةةةوهري، 5662
( والتةةةي ألبتةةةت جميعهةةةا فاعليةةةة 5606(، دراسةةةة )حنةةةان جةةةالا  بةةةراهيم قلقيلةةةة، 5669

 استخدام بطاقة المالح ة ودورها في األداء المهارى من االا المدونة التعليمية.
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 في ضوء ما توصل  ليه البحث: :التوصيات
 تصميم مدونة تعليمية في مقررات أارى. .0
يةةةار األدوات التةةةي تحسةةةن مةةةن طةةةر  الةةةتعلم القا مةةةة علةةةي الةةةتعلم ضةةةرورة اات .5

 اإللكتروني.
استخدام أساليب الةتعلم القا مةة علةي شةبكة اإلنترنةت التةي تسةاعد علةي التشةار   .6

والحوار مثل أدوات الشبكات والتواصل اإجتماعي واإهتمام بتنمية مهةارات األداء 
 والتحصيل المعرفي لدي الطالب بشكل عام.

نيةةةة اإسةةةتفادة مةةةن تقيةةةيم المةةةدونات القا مةةةة عبةةةر الويةةةب كةةةيدوات الشةةةبكات  مكا .4
 اإجتماعية.

تةةدريب المعلمةةين عةةي دمةةج التكنولوجيةةا المتقدمةةة فةةي العمليةةة التعليميةةة بصةةورة  .0
 مخططة.

 عةةادة تطبيةة  الدراسةةة الحاليةةة علةةي متعلمةةين فةةي مراحةةل مختلفةةة مثةةل المرحلةةة  .0
 اإبتدا ية والثانوية والجامعية.

عليةةةةة اسةةةةتخدام المةةةةدونات التعليميةةةةة فةةةةي تنميةةةةة مهةةةةارات الةةةةتعلم اإللكترونةةةةي فا .2
 التشاركي.

مةةدي اإسةةتفادة مةةن المةةةدونات التعليميةةة فةةي تنميةةةة مهةةارات المناقشةةة والحةةةوار  .2
 بفاعلية.

 واقع استخدام المدونات التعليمية في تنمية أساليب التعلم. .9
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