ورقة العمل :استخدام طالبات كلية التصاميم واالقتصاد
المنزلي بجامعة الطائف لنظام إدارة التعلم البالك بورد وتطوير
الذات لديهن
إعداد  /د .هناء احمد شوقي محمد
تخصص إدارة السكن والمؤسسات االسريه
كلية التصاميم واالقتصاد المنزلي
جامعة الطائف

م دمة البحث
يعد نظام البالك بوورد ححود حنظموة إدارة الوتعلم التوي تتسوم بوال وة
كونه قدم فرصا تعليميوة متنوعوة مون خوالل كسور جميوا الحوواجز و
العوائق التي تواجه المؤسسات التعليمية و المتعلموين كموا حن هوذا
النظام ساعد كثيرا مون المؤسسوات التعليميوة فوي نشور التعلويم ب ووة
عن طريق اإلنترنت .
ف وود حشووارت دراسووات عديوودة ال و فائوودة اسووتخدام الطووال لهووذ
الت نية في حي وقت و من حي مكان داخل و خارج الحرم الجامعي و
كيووف يسووتخدمون بيئووة الووتعلم علو اإلنترنووت وكيووف توودعم نتووائجهم
األكاديمية.

م دمة البحث
وشوبا وفتيوات الجامعوة بصوخة خاصوة يمثلوون شوريحة
مميزة وهامة داخل قطاع الشبا حيث يساهمون في تكامول
عمليووة البنوواء فووي المجتمووا باإل ووافة إل و حنهووم حتيحووت لهووم
فرص الحصول عل معارف وخبرات لم تتوفر لغيرهم.
وتظهر خبراتهم من خالل ال در الكافي من المعرفة التوي
تمكنهم من التخاعل ما العوالم الخوارجي األوسوا ولكون إذا
ما نظرنا بمزيد من الحرص في هذ العملية نجد حن إ وخاء
الخبرة الذاتية يمثل ل هذ العملية.

مشكلة البحث
تخصص ادارة السكن والمؤسسات يهتم بنمو الخرد في جميا
جوان حياته المعرفية و المهارية والوجدانية نموا شامالا فهو
كأي تخصص من التخصصات يتطور ويتجدد .
و طالبات الجامعة من العناصر البشرية الرئيسية المساهمة في
عملية البناء والتطوير وعليها تع د الكثير من اآلمال لتح يق
طموحات المجتما و يساعد سلوكهن التخطيطي عل ت ويم
االداء ورفا الكخاءة وتأدية الواجبات بث ه تعطي شعور باالرتياح
النخسي والر ا ومن ثم تطوير الذات لذا تهدف ورقة العمل ال
تحديد تأثير استخدام نظام إدارة التعلم (البالك بورد) في تطوير
الذات لدى طالبات الجامعة.

مشكلة البحث
من خالل التعرف عل السلوك التخطيطي لهن في الدراسة
ودافعيتهن لالنجاز ومعرفة مدى عالقة ذلك ببعض المتغيرات التي
قد يكون لها دور في استخدام البالك بورد من منطلق حن الظروف
االجتماعية واالقتصادية و المكونات المعرفية...إلخ تعد من
العوامل المؤثرة في شخصية الخرد .
فيج حن نعلم حن العصر الذي نعيشه هو عصر الوسائل الخعالة
التي تساعد الختاة الجامعية لت وم بدورها المتوقا منها في بناء
ونه ة الوطن والطالبة الناه ة والمطورة لنخسها هي التي
ترصد التوقعات الدراسية وتخطط لها آمله حن يساهم هذا الجهد
في توجيه حصحا ال رار إل استمرارية تطور هذ الوسائل
الخعالة.

حهداف البحث
تهدف ورقة العمل ال تحديد تأثير استخدام نظام إدارة التعلم (
البالك بورد) في تطوير الذات لديهن من خالل :
• التعرف عل واقا استخدام طالبات كلية التصاميم واالقتصاد
المنزلي لنظام البالك بورد تبعا لتخصص الطالبة (تغذية  -مالبس-
ادارة سكن)  -المستوى الدراسي للطالبة  -المستوى التعليمي
للوالدين.
• التعرف عل العالقة بين استخدام طالبات كلية التصاميم واالقتصاد
المنزلي لنظام البالك بورد و(تحديد االهداف -السلوك التخطيطي
في الدراسة -اتخاذ ال رار -الدافعية لالنجاز).

مصطلحات البحث

كلية التصاميم
واالقتصاد المنزلي

هي ححد كليات جامعة الطائف التي من حهدافها
احداث تحوالا في سلوكيات الطالبات واالنت ال
من روح االعتمادية واالتكال عل اآلخرين إل
روح المبادحة واالعتماد عل الذات والبحث
الدائم عن فرص التحسين المستمر في
تخصصاتهن والمشاركة الخعالة في النشاطات
البحثية وخدمة المجتما عل المستوى المحلي
والعالمي وتخريج قيادات علمية ومهنية متميزة
تسهم في حل مشكالت المجتما و ال يام
بمسؤوليات تتصل بالجوان األكاديمية و الخنية.

مصطلحات البحث
• نظوام إدارة الوتعلم Blackboard
نظوووام إلكترونوووي يسوووهم فوووي إدارة و
متابعووووة الطووووال و سووووير الم ووووررات
الدراسووووية و إتاحووووة المشوووواركة و
التواصل بين الطلبوة و حع واء هيئوة
التوودريس و إدارة العمليووة التعليميووة
بشكل يودعم حنشوطة الخصول الدراسوي
الت ليدي .

• تطوير الذات  :تعرفه الباحثة انه إدارة
اإلنسووووان لذاتوووووه إدارة ايجابيوووووة وهوووووو
تطوير وارت اء باإلنسان كما حنه منهج
يعموول علو تنميووة واكتسووا حي مهووارة
حو معلوموووة حو سووولوك تجعووول اإلنسوووان
يشووعر بالر ووا و تعينووه عل و التركيووز
علووو حهدافوووه فوووي الحيووواة وتح ي هوووا
وتعوود وتجهووز للتعاموول مووا حي عووائق
يمنعه من تح ي ها.وقود حوددت الباحثوة
تطوير الذات في ورقة العمل في اآلتي

المصطلحات والمخاهيم االجرائية للبحث
• السوولوك التخطيطووي فووي الدراسووة:هووو
السووووولوك الوووووذي يت ووووومن الجوانووووو
الخكريوووة مووون خوووالل تحديووود االهوووداف
المرغووووو تح ي هووووا فووووي المسووووت بل
بمجوووال الدراسوووة وو وووا الخطووووات
واالجراءات في اطار زمني في وء
التوقعوووووووات المحتملوووووووة و التخكيووووووور
المو وعي للوصول إل قرار رشويد
فووي اختيووار البوودائل كعمليووة وورورية
تالزم كل حعمال اإلنسان.

• الدافعية لالنجاز :حاجة الخرد للتغلو
علوووو الع بووووات والن ووووال موووون اجوووول
السوووويطرة علوووو التحووووديات الصووووعبة
وهوووووي اي وووووا الميووووول الووووو و وووووا
مستويات مرتخعة في االداء والسوعي
نحو تح ي ها والعمل بمواظبة شوديدة
ومثابرة مستمرة.

األهمية التطبي ية للبحث:

• قد تكون هذ الدراسة تمهيداا لدراسات وبحوث تتناول
جوان حخرى في هذا المو وع وفي تخصصات اخرى
مختلخة.
• تعد هذ الدراسة مسايرة للمشروعات التي ت وم بها
الجامعات المختلخة وهو العمل عل نشر ث افة استخدام
التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بهدف تحديث حسالي
التعليم المتبعة كتوجه عالمي.

األهمية النظرية للبحث:
• إل اء ال وء عل حهمية استخدام نظام ادارة التعلم و السلوك
التخطيطي في الدراسة لتنسيق الجهد البشري والحث عل
الدافعية لإلنجاز و تح يق االهداف التي تسع لها الطالبة و
بالتالي مدى تأثر الذات لدى الطالبات بذلك كأحد الشرائح الهامة
في المجتما يج ان تحسن اختيار بدائلها وتطور من ذاتها.

األهمية النظرية للبحث:
• التعلم االلكتروني من المطال األساسية لعمليات استشراف
المست بل إلنتاج شبا وفتيات لديهم ال درة عل امتالك مهارات
التخكير العلمي اإلبداعي و االبتكاري واسلو التعلم المستديم
والعمل بروح الخريق إ افة إل تح يق مستوى حعل من التنمية
البشرية.

التوصيات
الم ترحة

• اعووداد وتنميووة طالبووات الجامعووة ك وووى بشووريه
مؤهلووة ومدربووه للنهوووض بووالمجتما وتطوووير
ومن ثم اعداد رحس المال البشري الذي له دور
فاعووول فوووي تنميوووة اقتصووواد المجتموووا و تنشووويط
مؤسساته.
• توووفير كافووة الظووروف و المسووتلزمات الماديووة و
المعنويووووة إلكسووووا الطالبووووات معووووارف جديوووودة
متوقووا حن تحتاجهووا للتووأقلم و التعوواي مووا حيووة
مستجدات حو تغييورات تحودث فوي البيئوة وتوؤثر
فووووي مسووووت بلها كتجهيووووز معاموووول بالحواسووووي
وشبكة االنترنت والكوادر التوي ت ودم المسواعدة
للطالبات.

• إدارة المووووووارد البشووووورية الخاصوووووة بالطالبوووووات بصوووووورة مسوووووتمرة
ومتكاملووة لتوودعيمها موون خووالل توودخالت األنظمووة لخلووق البيئووة التووي
تسووووهل لهووووا االب وووواء علوووو امكانياتهووووا وطاقاتهووووا وزيووووادة قوووودراتها
التنافسية.

• التأكيد عل المسئولية الشخصية للطالبة والتي تت من جوان كثيرة
قد يكوون مون حهمهوا فهوم ال ويم والمبوادت المجتمعيوة وقبوول المسواءلة
عووون األفعوووال الذاتيوووة واالعتوووراف بوووال وى المحيطوووة الدافعوووة لتنميوووة
الشخص .
• احكوووووووام الوووووووربط بوووووووين األدوار الخكريوووووووة والعمليوووووووة للطالبوووووووة إذ حن
التنميووة االقتصووادية و االجتماعيووة تتطلو توووفير طاقووات بشوورية تكووون
قادرة عل مواكبة التطور في المعارف والمهارات العملية.

