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أثر التعليم اإللكرتوني باستخدام نظام إدارة 
على حتصيل طالب  (Edmodo)-التعلم ادمودو

الصف األول ثانوي يف مقرر احلاسب وتقنية 
 ( واجتاههم حنو التقنية1املعلومات )

 *نوره بنت أحمد بن عبدهللا املقرن 

 

  

في التحصيل ملقرر  (Edmodo) هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التعليم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم إدمودو _امللخص

عند املستويات املعرفية )التذكر، الفهم( لدى طالبات الصف األول ثانوي بمدينة الرياض، واالتجاه نحوها. وتحقيقا ألهداف  الحاسب

( طالبة من طالبات الصف األول ثانوي بمدينة الرياض، للفصل 62ج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )الدراسة استخدام املنه

( 30و ) (Edmodo) ( طالبة للمجموعة التجريبية والتي درست عبر نظام إدارة لتعلم إدمودو32هـ. والتي تمثلت في )1437/1438الدراس ي األول 

ست باستخدام الطريقة التقليدية لتدريس مادة الحاسب. كما تم إعداد مجموعة من األدوات واملواد طالبة للمجموعة الضابطة والتي در 

 ( فقرة، وتخصيص موقع إلكتروني على شبكة اإلدمودو19( فقرة ومقياس اتجاه تكون من )20تمثلت في اختبار تحصيلي تكون من )

(Edmodo) للدراسة. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة يشمل درس إلكتروني وواجب واختبار وأنشطة تم تصمم 
ً
يها خصيصا

إحصائية بين متوسط املجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي عن مستوى التذكر، لصالح املجموعة الضابطة. وعدم وجود 

عن مستوى الفهم. كما وأظهرت النتائج عدم  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط املجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط املجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي الكلي. وكذلك وجود فروق ذات داللة 

 .إحصائية بين متوسط مقياس االتجاه القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 .لكتروني، نظام إدارة التعلم إدمودو، التحصيل، مقرر الحاسب: التعليم االالكلمات املفتاحية
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 تحصيل على( Edmodo)-ادمودو التعلم إدارة نظام باستخدام اإللكتروني التعليم أثر 

 التقنية نحو  واتجاههم( 1) املعلومات وتقنية الحاسب مقرر  في ثانوي  األول  الصف طالب
 املقدمة. 1

والتغير املتالحق، ونمو املعرفة بمعدالت في ظل طوفان املعلومات،       

سريعة، والذي نتج عن ثورة علمية وتكنولوجية كبيرة، كان لها تأثير على 

 
ً
 بالبحث عن  مختلف جوانب الحياة , أصبح التعليم مطالبا

ً
مطالبا

 .أساليب ونماذج تعليمية جديدة

ة في وقد ساعد التطور التقني واالتصاالت الحديثة في التفكير بجدي    

إعادة النظر في تشكيل املؤسسات التعليمية بتوفير بيئات وطرق جديدة 

للتعلم، مما مهد لظهور نمط جديد من أنماط التعلم وهو التعليم 

 ].2اإللكتروني ]

وال يشترط التعليم اإللكتروني التواجد املتزامن للمتعلم مع املعلم في       

تقليدي، لذا فال بد من توافر املكان نفسه، كما هو الحال في التعليم ال

وسيط بين املعلم واملتعلم، ولهذه الوساطة أوجه تقنية وبشرية تنظيمية، 

ويبرز بشكل جلي استخدام الحاسوب واإلنترنت كجزء أساس ي في النظام 

التعليمي، كأحدث الطرق املبتكرة في االتصاالت وفي مجال التعليم، إذ 

رسات الجديدة التي تهدف إلى يتسند على قاعدة من النظريات واملما

تفعيل دور املتعلم في العملية التعليمية كأحد ركائزها األساسية، ووفق 

 ].3] رؤية تربوية شامله لكل من املناهج واألساليب

وتشير الدارسات واإلحصائيات الحديثة إلى ازدياد استخدام التعليم       

لتعليم اإللكتروني ب اإللكتروني في املؤسسات التعليمة حيث يقدر سوق ا

 تتركز11)
ً
( منها في الواليات املتحدة 70%-%60) ( مليار دوالر سنويا

األمريكية. وفي اململكة العربية السعودية فإن حجم قطاع التعليم 

 ].4هـ ] 1429( مليون دوالر للعام 125اإللكتروني يقدر ب )

ت املبيرك ]      
ً
، وذلك [ دور التعليم اإللكتروني في ب5وقد بين

ً
ناء الفرد ذاتيا

من خالل مشاركته في نشاطات التعلم، مما يحفز الطالب على االقبال 

على العلم بسبب امتالكه مهارة كيفية التعلم، األمر الذي يعزز الدوافع 

واالتجاهات اإليجابية لعملية أثر التعليم اإللكتروني باستخدام نظام 

ساعد في تطويره واعتماده على التعلم، وي (Edmodo) إدارة التعلم إدمودو

 .ذاته

ويتطلب التعليم اإللكتروني وجود نظام إلدارة التعلم يوفر االتصال       

بين جميع أطراف املنظومة التربوية، وتتكون أنظمة إدارة التعلم 

[ من " برامج وأدوات كثيرة تقوم بمجملها 6اإللكتروني كما يراها العبيدي ]

لكتروني على الشبكة، وهي عبارة عن وظائف بوظائف إدارة التعلم اإل

ذات طبيعة فنية أو إدارية وتلك الوظائف منها ما هو أساس ي ومنها ما هو 

 ." فرعي

[ أنظمة إدارة التعلم واملحتوى التعليمي أحد أهم حلول 7ويعتبر راندي ]

التعلم اإللكتروني األساسية، فهي برمجيات تقوم على أساس إدارة 

والتعلم من حيث املساقات والتفاعل والتدريبات نشاطات التعليم 

 .والتمارين

 

 

 مشكلة الدارسة. 2

تعد مشكلة التزايد الهائل في أعداد الطلبة , وصعوبة مراعات الفروق       

الفردية بينهم ولالنفجار املعرفي من أبرز املشكالت التي جعلت اإلنسان ال 

املعرفة الجديدة واستيعابها في كتاب يتعمق في ش يء وال يستطيع متابعة 

مدرس ي أو استدعائها عند الحاجة إليها مما يحتم على املؤسسات التربوية 

والتعليمية االستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وابتكار طرق 

 ].8جديدة ملواكبة هذه التحديات والتخفيف من أثرها ]

ة التعليم باململكة العربية فد تبنت وزار  2030وفي ظل رؤية اململكة      

السعودية مشروع التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، من خالل توفير 

التقنيات واملواد التعليمية املتطورة، والوسائط اإللكترونية املتعددة في 

العملية التربوية والتعليمية، وبالتالي فإن أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني 

 قد تجاوزت مرحلة املحاو 
ً
الت التربوية، وبدأت بمختلف أبعادها واقعا

 
ً
 مما يظهر الحاجة إلى ضرورة الخوض في غمارها سعيا

ً
 ملموسا

ً
تربويا

لإلفادة منها وفق األسس العلمية والتربوية التي يوفرها هذا االتجاه 

 .الحديث

ويؤكد خان أن متطلبات وأوليات التعلم تختلف من متعلم آلخر لذلك     

دام مزيج من أدوات واستراتيجيات التعليم للحصول على البد من استخ

  .محتوى مناسب في الشكل املناسب وللمتعلم املناسب

إن استخدام التعليم اإللكتروني وأنظمة إدارة التعلم في التعليم العام      

يعد من االتجاهات الحديثة التي أوصت كثير من الدراسات بجدواها 

[؛ 11منار بدر ] ؛[10] الخليفة [؛9امدي ]وفاعليتها ومنها: دارسة الغ

 ؛ الخوالدة[16] [ الشناق وبني دومي13[؛ مدني والعباس ي ]12] عاشور 

.[17] 

أما بالنسبة للدارسات التي تناولت أثر استخدام إدمودو في التعليم العام  

، مثل دراسة قلجة
ً
[ وكانت 15[، ودراسة الكثيري ]14] فهي قليلة جدا

معظمها حول مادة اللغة اإلنجليزية، كما تبين عدم وجود دارسات سابقة 

 .الستخدام اإلدمودو مع مادة الحاسب

مما سبق برزت الحاجة إلجراء هذه الدارسة الستقصاء أثر التعليم 

اإللكتروني بشكل عام والتعلم باستخدام إدمودو بشكل خاص على 

الد راس ي، على أمل أن تكون هذه الدراسة إضافة مفيدة في هذا  التحصيل

 :املجال، لذا تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي

ما أثر التعليم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم إدمودو على 

[ واتجاههن 1تحصيل طالبات الصف األول الثانوي في مقرر الحاسب ]

 :ع من السؤال الرئيس األسئلة التاليةنحو التقنية؟ ويتفر 

 أ. أسئلة الدارسة

( في متوسط 0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 1

[ بين املجموعة 1تحصيل طالبات الصف األول الثانوي في مقرر الحاسب ]

 Edmodo التجريبية التي تتعلم من خالل نظام إدارة التعلم اإللكتروني

واملجموعة الضابطة التي تتعلم بالطريقة التقليدية عند املستوى املعرفي 

  األول لتصنيف بلوم )مستوى التذكر( في االختبار التحصيلي البعدي؟
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( في متوسط 0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 2

[ بين املجموعة 1تحصيل طالبات الصف األول الثانوي في مقرر الحاسب ]

 Edmodo لتجريبية التي تتعلم من خالل نظام إدارة التعلم اإللكترونيا

الضابطة التي تتعلم بالطريقة التقليدية عند  -إدمودو واملجموعة 

املستوى املعرفي األول لتصنيف بلوم )مستوى الفهم( في االختبار 

 التحصيلي البعدي؟

متوسط في  (0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 3

[ بين املجموعة 1تحصيل طالبات الصف األول الثانوي في مقرر الحاسب ]

  التجريبية التي تتعلم من خالل نظام إدارة التعلم اإللكتروني إدمودو

Edmod واملجموعة الضابطة التي تتعلم بالطريقة التقليدية، في االختبار

 التحصيلي البعدي )الكلي(؟

( بين 0.05ائية عند مستوى )هل توجد فروق ذات داللة إحص. 4

متوسطي مقياس االتجاه القبلي والبعدي لطالبات الصف األول الثانوي 

 [؟1)املجموعة التجريبية( في مقرر الحاسب ]

 ب. أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي

في التحصيل الدراس ي في  Edmodo التعرف على أثر استخدام إدمودو. 1

 .[ لدى طالبات الصف األول ثانوي 1] اسبمقرر الح

الكشف عن الفروق اإلحصائية بين املجموعتين التجريبية والضابطة . 2

في التحصيل البعدي عند مستوى )التذكر، الفهم، الكلي( لطالبات 

 .الصف األول ثانوي 

التعرف على اتجاهات طالبات الصف األول ثانوي )املجموعة . 3

 ].1اإللكتروني في مقرر الحاسب ]التجريبية( نحو التعليم 

 ج. أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي

قد تسهم في معرفة دور التعليم اإللكتروني في رفع الكفاءة التعليمية، . 1

 .واستثمار ذلك في إثراء التحصيل العلمي لدى الطالب

 لبعض املشكالت . 2
ً
التعليمية مثل: قد تعطي متخذي القرار حلوال

مشكلة الدروس الخصوصية ومشكلة طالب االنتساب، واالعداد املتزايدة 

 .للطالب في الفصول، واحتياجات الطالب املتجددة

تعد إضافة جديدة في الدراسات العربية املتعلقة بموضوع أثر نظام . 3

على تحصيل طالب املرحلة الثانوية، مما قد يتيح  Edmodo إدمودو

ا بعد لتعميمها على مدارس الثانوية باململكة العربية الفرصة فيم

  .السعودية

قد تساعد هذه الدراسة في تفعيل وتنمية دور التعليم اإللكتروني . 4

 .كمساعد أساس ي في عملية التعليم الحالي واملستقبلي

قد تساعد هذه الدراسة في تفعيل دور التواصل الشبكي في مجاالت . 5

اب املهارات األدائية واملعرفية في العلوم التعليم العام، واكتس

 .التكنولوجية

 د. حدود الدراسة

 :اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية

الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على وحدة تصميم وإدارة املواقع 

[ لطالبات 1والشبكات االجتماعية في مقرر الحاسب وتقنية املعلومات]

، وقياس أثره على Edmodo – باستخدام ادمودوالصف األول ثانوي 

التحصيل عند املستويات )التذكر والفهم( واالتجاه نحو التعليم 

 .اإللكتروني

الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من طالبات الصف األول 

 .ثانوي بمدارس البنات الحكومية )نظام املقررات( غرب مدينة الرياض

صرت الدراسة على املدرسة الثانوية الرابعة عشر الحدود املكانية: اقت

 .غرب مدينة الرياض

الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراس ي األول لعام 

 .هـ1438هـ ـ 1437

 التعريفات اإلجرائية ه. 

 بأنه: النتيجة التي يحدثها   (Effect) اثر
ً
يعرف مفهوم األثر إجرائيا

ــ على تحصيل الطالبات واتجاههن نحو  Edmodo استخدام إدمودو

التعليم اإللكتروني، ويقاس هذا األثر باالختبار التحصيلي ومقياس 

 .االتجاه الذي أعدته الباحثة

 دمودويعرف مفهوم االتجاهات نحو استخدام إ  (Attitudes) االتجاهات

Edmodo  بأنه موقف ورده فعل الطالب نحو التعليم اإللكتروني :
ً
ــ إجرائيا

من حيث تقلبهم ورفضهم لهذه الطريقة من  Edmodo باستخدام إدمودو

 .التعليم

يعرف مفهوم : (Technological inventions) مستحدثات تقنيات التعليم

 بأنه: استخدام أدوات وطر 
ً
ق ووسائل جديدة مستحدثات التعليم إجرائيا

 كاستخدام التعليم االلكتروني من خالل نظام إلدارة التعلم إدمودو

Edmodo  ،ــ لتوظيف آليات االتصال الحديثة، لدعم العملية التعليمية

وإثرائها والرفع من جدوتها، ومواكبة التطورات العصرية وتلبية لحاجات 

 .متعلمين هذا العصر

 بأنه: التعليم  التعليم االلكتروني: يعرف مفهوم
ً
التعليم اإللكتروني اجرائيا

  Edmodo. باستخدام إدمودو

نظام   LMS (Learning Management System):نظام إدارة التعلم

حديث تم بناؤه على أسس تربوية، ليساعد املعلم على توفير بيئة تعلم 

إلكترونية تتضمن املحتوى الرقمي واألنشطة ووسائل التقويم واملتابعة 

ــ في بناء  Edmodo د تم استخدام أحد أنوع هذه األنظمة وهو إدمودووق

 .[ للصف األول الثانوي 1] موقع خاص بمقرر الحاسب

يعرف مفهوم التحصيل   Academic Achievement: التحصيل الدراس ي

 بأنه: الدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختيار 
ً
الدراس ي إجرائيا

 .حصيلي في املجموعتين الضابطة والتجريبيةالتحصيلي في االختبار الت

 اإلطار النظري . 3

 :التعليم اإللكتروني

لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور أساليب ووسائل تعليمية      

حديثة، تعتمد على توظيف مستحدثات تكنولوجية من أجل تحقيق 

 
ً
ومتعة فاعلية وكفاءة أفضل للتعليم، ويجعل التعليم أكثر تشويقا

 .وبكفاءة أعلى وبجهد ووقت أقل

 مَفهوم التعليم اإللكتروني

[ بأنه: "طريقة فاعلة 18عرفت اليونسكو التعليم اإللكتروني الخليفة ]      

في التعليم تجمع بين النقل الرقمي للمحتوى وتَوفر الدعم والخدمات 

م في دعم ومساعدة املت
َ
م في التعليمية، واملقصود بالدعم هو دور املعل

َ
عل



 (Edmodo)  

121 

أي وقت، وهو نظام تعليمي يتم تخطيطه واعداده وتنفيذه بشكل 

 ."املعلومات واالتصاالت إلكتروني ويتم نقله عبر شبكة

[ بأنه: "تقديم املحتوى التعليمي مع ما يتضمنه من 19ويعرفه العريفي ]    

شروحات وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شامله في الفصل أو 

الحاسب اآللي أو عبر شبكة  واسطة برامج متقدمة مخزنة فيعن بعد ب

 ."اإلنترنت

[ فقد عرفه بأنه: "ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد 20أما الحلفاوي ]     

على استخدام الوسائط اإللكترونية في تحقيق األهداف التعليمية، 

نية وتوصيل املحتوى التعليمي إلى املعلمين دون اعتبار للحواجز الزما

واملكانية، وقد تتمثل تلك الوسائط اإللكترونية في األجهزة الحديثة مثل: 

الكمبيوتر، وأجهزة االستقبال من األقمار الصناعية، أو من خالل 

شبكات الحاسب املتمثلة في اإلنترنت، وما أفرزته من وسائط أخرى مثل: 

 ."املواقع التعليمية، واملكتبات اإللكترونية

منظومة تعليمية لتقديم البرامج : "[ فعرفاه بأنه21كنسارة وعطار ]أما       

التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو املتدربين في أي وقت وفي أي مكان 

باستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية لتوفير بيئة تعليمية 

ير تفاعلية متعددة املصادر بطريقة متزامنة مع الفصل الدراس ي أو غ

 على التعلم الذاتي، 
ً
متزامنة عن بعد، دون التزام بمكان محدد اعتمادا

 .والتفاعل بين املتعلم واملعلم

 :ملحة تاريخية عن التعليم اإللكتروني

لم يظهر مصطلح التعليم اإللكتروني وفلسفته الحالية فجأة، ولكنه      

تى ظهر وتطور من خالل خمسة أجيال بدأت منذ بداية الثمانيات ح

[ إن تاريخ التعليم 22وصلت إلى الشكل الحالي، حيث يرى سالم ]

م: عصر 1983 اإللكتروني والتعليم عن بعد مر باملراحل اآلتية: قبل عام

املدرَس واملدارس التقليدية حيث كان التعليم تقليديا قبل انتشار أجهزة 

الحاسبات بالرغم من وجودها لدى بعضهم، وكان االتصال بين املدرس 

 .والطالب في قاعة الدرس حسب جدول دراس ي محدد

م: عصر ظهور الوسائط املتعددة، حيث  1993م إلى  1984في الفترة من  -

 .(windows 3.1) 3.1تميزت هذه الفترة الزمنية باستخدام الويندوز 

واألقراص املمغنطة كأدوات رئيسة لتطوير  (Macintosh) واملاكنتوش

 .التعليم

م: ظهور الشبكة العنكبوتية للمعلومات  2000م إلى  1993في الفترة من  -

)اإلنترنت(، ثم بدأ ظهور البريد اإللكتروني وبرامج إلكترونية أكثر انسيابية 

 .لعرض أفالم الفيديو، ومنها األفالم التعليمية

م وما بعدها: ظهر الجيل الثاني للشبكة العنكبوتية  2001الفترة من  -

حيث أصبح تصميم املواقع على الشبكة أكثر للمعلومات )اإلنترنت(، 

، وخصائصه أقوى من ناحية سرعة سريان واستقبال امللفات 
ً
تقدما

واملعلومات والبيانات سواء أكانت تحوي كتابه فقط، أم كتابه مصحوبة 

بمؤثرات صوتيه أو تسجيالت أو أفالم فيديو، وهذه الطفرة املعلوماتية، 

 أكبر للتعليم ا
ً
 .إللكتروني مستقبالقد تفتح مجاال

 :أهداف التعليم اإللكتروني

للتعليم اإللكتروني أهداف عديدة أوضحها كل من سالم، لجندي والل 

 ].26[؛ كنسارة وعطاره ]25[، مصطفى ]24[؛ استيتيه وسرحان ]23]

ير بيئة تعليمية ثرية ومتعددة املصادر تخدم العملية التعليمية . 1
ً
توف

 .بجميع جوانبها

إيجاد بيئة تفاعلية تعزز العالقة بين املؤسسات التعليمية والبيئة . 2

الخارجية، وتوفير مصادر متعددة للتعليم تتيح الفرصة للمناقشة 

 .واملقارنة والتحليل والتقييم

 .تدريب املعلم واملتعلم على ما يسهم في تسهيل استخدام هذه التقنية. 3

على التعامل مع التقنية إعداد جيل من املعلمين والطالب قادر . 4

 .ومهارات العصر والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم

 ومواكب ملا . 5
ُ
املساعدة على نشر التقنية ألجل مجتمع مثقف إلكترونيا

 .يدور في أقاص ي األرض

تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعات الفروق . 6

 .الفردية بينهم

 :لكترونيأهمية التعليم اإل

[ أن من أهم العوامل التي تساهم في زيادة 22[؛ وسالم ]19يذكر العريفي ]

 :استخدام تقنية التعليم اإللكتروني حول العالم ما يلي

استمرار الحاجة الدائمة للتعليم والتدريب بسبب التطور في مختلف  •

 .املجاالت املعرفية

 .املكان املناسب للمتعلمالحاجة للتعليم والتدريب في الوقت املناسب و  •

 .يساعد التعليم اإللكتروني في إتاحة فرص التعليم لكافة فئات املجتمع •

 لقدرة املتعلم على التحصيل •
ً
 .يوفر التعليم في أي وقت وأي مكان وفقا

م •
َ
 .يسهم في تنمية التفكير وإثراء عملية التعل

 .يساعد في خفض تكاليف التعليم •

 .على االستقاللية، ويحفزه على االعتماد على نفسهيساعد الطالب  •

 :املعيقات والصعوبات التي تواجه التعليم اإللكتروني

التعليم اإللكتروني كغيرة من طرق التعليم األخرى يواجه معوقات؛ تحول 

[ سالمة والدايل 27دون تنفيذه في بعض األحيان، فقد ذكر الحجي ]

 :[ منها29[؛ املوس ى ]28]

عدم توافر البنية التحتية للتعليم اإللكتروني، وخاصة في  ضعف أو. 1

 .مجال الكهرباء واالتصاالت

 .عدم الوعي الكافي لدى أف ا رد املجتمع لهذا النوع من التعليم. 2

 .صعوبة تفهم املسؤولين لدور التقنية في التعليم. 3

 .عدم توفر الكادر البشري املدرب إلعداد مقرر التعليم اإللكتروني. 4

 .عجز اإلمكانيات املادية للبدء في مشروع ضخم كالتعليم اإللكتروني. 5

ال توجد معايير ثابتة للمناهج واملقررات اإللكترونية، مما يجعل . 6

القائمين على هذه املقررات عاجزين عن اختيار املواد التعليمية بشكل 

 .صحيح، سواء كانت على شكل كتب أو مواد مدمجة

اإللكتروني وأساليبه غير واضحة، مما يؤدي إلى عدم  أنظمة التعليم. 7

 .البت في قضية الحوافز التشجيعية لبيئة التعليم اإللكتروني

 عدم توفر القناعة الكافية لدى املتعلم بهذا النوع من التعليم، . 8

 .وعدم تفاعله معها حسب الشكل املطلوب

اإللكترونية، وصعوبة توفير ارتفاع التكلفة املادية إلعداد املقر ا رت . 9

 .األجهزة وتدريب املعلمين واملعلمات

عدم توفر الخصوصية والسرية، حيث تحدث بعض الهجمات على . 10

  .املواقع الرئيسة في اإلنترنت، وتهدد املحتوى واالمتحانات
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  learning Management system (LMS):نظام إدارة العلم اإللكتروني

اإللكتروني عبارة عن مجموعة من األدوات  إن نظام إدارة التعلم

والتقنيات والبنية التحتية التي تقدم الحل األمثل الذي تحتاج إليه 

املؤسسات التعليمية والشركات التي تنوي أن تتبنى التعلم اإللكتروني، 

فهو يزود بطريقة استخدام سهلة ومرنة ومثالية إلدارة شؤون أنظمة 

 ].30التعلم اإللكتروني ]

عد نظم إدارة التعلم اإللكتروني إحدى  (1
ُ
نظام إدارة التعلم اإللكتروني ت

التقنيات الحديثة املستخدمة في التعليم اإللكتروني عن بعد، حيث 

 إلدارة املحتوى 
ً
تشكل حزمة من الب ا رمج املتكاملة التي تكّون نظاما

ملية املعرفي املطلوب تعلمه أو التدريب عليه وتوفر أدوات للتحكم في ع

التعلم فيتم من خاللها عميلة إدارة املصادر التعليمية من خالل تجميعها 

 ].31] وتصنيفها وفهرستها، وإدارة عمليات التصميم والتطوير التعليمي

كما أن نظام إدارة التعلم صمم ليتم استخدامه كبيئة لكل من املتعلم 

ملتعلم واملحاضر حيث يقدم وظائف ذات قيمة كبيرة لكل األطراف، فا

يستطيع استخدام العديد من األدوات بنفسه ليتمكن من إنجاز كل ما 

هو مطلوب منه بكل يسر وسهولة في أي وقت ومن أي مكان باستخدام 

أنظمة التعلم اإللكترونية. املتزامنة والغير متزامنة من خالل شبكة 

 ].30اإلنترنت ]

 LMS  مفهوم نظام إدارة التعلم اإللكتروني( 2

هو عبارة عن نظام تم تصميمه ملتابعة وادارة وتقييم التعلم       

اإللكتروني، ويمثل هذا النظام حال استراتيجيا للتخطيط والتدريب وادارة 

جميع أوجه التعلم في املؤسسة التعليمية للوصول إلى عملية تكامل 

للتعلم في جميع املواد التعليمية، لتصبح منظومة تعليمية إلكترونية 

رتكز على عناصرها وتشتمل أجزاءها على إد ا رج بيانات الطالب، ت

وجدولة املقر ا رت، ووضع خطة واستراتيجية التدريس، وإتاحة املحتوى 

للطالب، ومتابعة أداء الطالب، وإصدار التقارير بذلك، والتواصل بين 

الطلبة من خالل املحادثة عبر اإلنترنت وحلقات النقاش والبريد 

، وإجراء االختبارات والتقييم للطالب، وبذلك نجد أن هذا اإللكتروني

 ].32] النظام هو أكثر األنظمة استخداما في املؤسسات التعليمية

ويذكر إسماعيل بأن البرنامج صمم للمساعدة في إدارة ومتابعة        

وتقديم األنشطة التعليمية والتعليم املستمر، وتنظيم إدارة األنشطة 

ليمية، ويتميز نظام إدارة التعلم بسهولة االستخدام حيث اإلدارية والتع

يتيح تقديم املادة العلمية للطالب عن طريقة شبكة اإلنترنت، وعرض 

املحاض ا رت عن بعد بواسطة القاعات اإللكترونية، وتنفيذ منتديات 

، وتوزيع الواجبات الدراسية واستالمها، وتقديم 
ً
النقاش إلكترونيا

، ويمكن الباحثين والطالب من تقديم عروض املشاريع االختبارات عن بعد

 ].31واألبحاث العلمية، وتخزين. املعلومات واملواد والبرامج التعليمية ]

أدوات أنظمة التعلم اإللكتروني يمكن تصنيف أدوات أنظمة التعلم  (3

 :اإللكتروني إلى أربعة أنواع رئيسة هي

يهتم بإدارة العمليات املتعلقة  أ( أدوات إدارة املحتوى العلمي: هو نظام

بمحتوى املوضوعات الدراسية اإللكترونية وتطويرها باإلضافة إلى تفاعله 

بالدمج مع نظام إدارة التعلم إلدارة املقر ا رت وتخزين املحتوى. دعم 

  LMS.عملية االتصال،

ب( أدوات االتصال: يقدم نظام والتعاون بين التجمعات التعليمية، 

إدارة وتبادل املعلومات وتع زيز التفاعل بين املستخدمين، كما ويساعد في 

نظام بناء  LMS يوفر أدوات لالتصال املت ا زمن وغير املتزامن لتسهم في

 .مجتمع تعلم افتراض ي يتخطى حدود املكان والزمان

ج( أدوات التقويم: تعتمد أدوات التقويم على توفير تطبيقات تصميم 

الع املتنوعة ومن بينها )االختبارات، التصحيح أدوات التقييم واالستط

 (.اآللي، رصد الدرجات، التحليل اإلحصائي

د( أدوات اإلدارة: تتضمن أدوات اإلدارة استخراج التقارير على هيئة 

سجالت كاملة بأوقات دخول املتعلم للنظام، والزمن الذي استغرقه، 

 ].30,31] واألنشطة التي زارها، واألنشطة التي نفذها

 خصائص نظم إدارة التعلم اإللكتروني( 4

من خصائص تلك النظم نشر املقررات الدراسية وتقويمها، وإدارة      

سجالت املتعلمين ومتابعة أنشطتهم والتواصل بين املعلمين واملتعلمين، أو 

بين املتعلمين أنفسهم من خالل منتديات حوارية، كما يمكن النظر إليها 

ذي ينقل من خاللها املحتوى اإللكتروني بأنشطته على أنها الوعاء ال

وتفاعالته من خالل مجموعة من األدوات مثل: املنتديات، واالمتحانات. 

كما تتيح هذه األنظمة تبادل املعلومات حول املحتوى التعليمي، 

ومعلومات املتعلمين، وغيرها وكالهما ي وظف لخدمة سياق منهج دارس ي 

 ].10,21,32محدد ]

ات نظام إدارة التعلم يتميز نظام إدارة التعلم بالعديد من املميزات مميز ( 5

 :[ من أهمها ما يأتي33[؛ وإسماعيل ]29كما يذكرها املوس ى ]

 .تصميم واجهات عربية ودعم هذه اللغة. 1

سهولة االستخدام، حيث يتضمن إجراءات بسيطة ومحددة توفر . 2

  املرونة للمستخدم

  داخل البرنامج أو من أخصائي الدعمجودة الدعم الفني من . 3

 .التوافق مع معايير التعليم اإللكتروني العاملية. 4

 .التكامل مع أنظمة املؤسسات التعليمية. 5

بعض األنظمة مجانية واألخرى مفتوحة املصدر والبعض اآلخر ذو . 6

 .تكلفة بسيطة ومناسبة

 .اإللكترونيالشمولية لجميع وظائف أنظمة إدارة التعلم . 7

النظام يعمل على متصفح اإلنترنت مما يوفر سهولة االستخدام . 8

 .والتعلم وتوظيف خصائصها

يتمتع بنظام توثيق مركزي ليوفر نقطة دخول واحدة لجميع أجزاء . 9

 .النظام مع الحفاظ على األمن في النظام

 .أمثلة ألنظمة إدارة التعلم اإللكتروني( 6

ظهرت الكثير من الشركات العاملية التي استثمرت في مجال التعلم "

اإللكتروني وتطوير أنظمته فظهرت سلسلة من نظم إدارة التعلم 

 اإللكتروني، منها ما هو مغلقة املصدر )تجارية أو حكومية(، ومنها ما هو 

 ]35مفتوح املصدر، ومن هذه األنظمة ما يأتي: ]

: أمثلة ألنظمة إدارة 
ً
 :التعلم اإللكتروني التجارية املصدرأوال

 WebCT  نظام ويب س ي تي. 1

 Blackboard  نظام بالك بورد. 2

 :نظام تدارس إلدارة التعلم اإللكتروني. 3

 :إلدارة التعلم اإللكتروني JUSUR نظام جسور . 4
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: أمثلة ألنظمة إدارة التعلم اإللكتروني مفتوحة املصدر
ً
 :ثانيا

 ام دوكيوسنظ .2  نظام إدمودو. 1

  نظام موودل .4  نظام آتوتر. 3

 نطام إدمودو

أحدث شبكة للتواصل االجتماعي تم إنشائها  Edmodo يعد إدمودو"    

بهدف تحفيز وتعزيز التفاعل بين الطالب واملعلمين، وتسهيل عملية 

التعلم، ويرى البعض أنه يمثل فتًحا جديًدا في مجال التربية والتعليم ملا 

يجمعه من مزايا وفوائد لكل من املعلمين والطالب، بينما يرى البعض أنه 

تكنولوجيا التعليم، ونحاول من خالل الصفحات بمثابة تطور طبيعي ل

اآلتية التعرف على نشأة وتطور تلك الشبكة التفاعلية التعليمية، 

ومزاياها وعيوبها، وكيف يمكن ملعلمينا وطالبنا اإلفادة منها. وتعتبر 

إحدى أهم شبكات التعلم االجتماعية، إذ تم إطالقها في  Edmodo إدمودو

 Hutter Nic رغ وجيف اوهار وكريستال هاترعلى يد ِنك بو  2008عام 

Borg, Jeff Hara and Crystal  وذلك من أجل سد الفجوة بين ما يتعلمه

الطالب في ملدرسة وبين ما يعيشونه في حياتهم، وكيف يتعلمون في 

املدرسة، وقد تم إنشاؤها لتوفر التعلم في بيئة القرن الحادي والعشرين، 

مستخدم ببداية عام  45٫800٫243ا أكثر من وقد بلغ عدد املستخدمين له

2015 (www.edmodo.com/about 2015)  41وتحتل إدمودو املرتبة 

حسب إحصائية  2014ضمن أفضل مئة أداة من أدوات التعلم في عام 

كما تحتل املركز الثاني كأفضل نظام  http://c4lpt.co.uk/top100) موقع

  ما صنفها موقعك Moodle موودل (tools إدارة تعلم بعد

http://www.capterra.com 

  Edmodo ما هو اإلدمودو

إدمودو هو عبارة عن منصة للتواصل االجتماعي مخصصة للتعليم، 

[، 36] 2تجمع بين الفيس بوك والبالك بورد، وتستخدم فيها تقنية الويب 

تعد بيئة إدمودو شبيهة بيئة الفيس بوك. ولذلك يطلق عليها الفيس بوك 

 ].37مي" كما ذكر ذلك هولزوايس ]التعلي

 :نشأته وتطوره

من مدينة شيكاغو بوالية ألينوي  Edmodo أتت بداية تأسيس     

 "Jeff O'Hara" ، وجاءت الفكرة من جيف أوهارو 2088األمريكية سنة 

اللذان كانا يعمالن في قسم املساندة الفنية في  "Nice Borg" ونيك برج

دى استخدام الطلبة ملواقع التواصل مدارس بشيكاغو. وكان يرون م

االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر وغيرها، وطريقة تواصلهم باآلخرين 

وخاصة خارج القاعة الدارسة، وال حظا انقطاع ذلك التواصل بين الطلبة 

بمجرد دخولهم صفوف املدرسة، فأطلقا تجربة تعاون مشترك بين 

ة للتعاون والتعلم مؤسستان تعليميتان متجاورتان على شكل منص

 .االجتماعي

وهكذا تم تأسيس أول شبكة التواصل االجتماعي لألغراض التعليمية      

من أجل تحقيق املواءمة بين مجتمع املدرسة ومجتمع الطلبة خارج 

التي تهدف إلى إدماج التعليم في بيئة القرن  "Edmodo " املدرسة، وشبكة

في املائة  85الواحد والعشرين. وبعد أن توسعت الشبكة لتشمل أكثر من 

من املدارس الكبرى ألمريكا باإلضافة إلى مدارس عديدة عبر العالم، 

حولت مقرها إلى والية سان ماتيو بوالية كاليفورنيا، وتشغل اآلن في 

 ].38موظف ] 94صفوفها اآلن أكثر من 

 Edmodo مميزات منصة اإلدمودو

[ العديد من املميزات في هذه املنصة 39ذكر كل من ثومبسون وآخرون ]

 :منها

إمكانية اتصال املعلم بطلبته في الفصل الدراس ي، ويطلب آخرين من  •

 .فصول دراسية أخرى 

 .ودرجاتهمباستطاعة املعلم تقييم أعمال الطالب واالطالع على واجباتهم  •

سهولة اتصال املعلم بأهالي الطلبة، وسهولة اطالع األهالي على مستوى  •

 .أبنائهم

اتصال املعلم بزمالئه من املعلمين سواء من املدرسة أو خارجها لتبادل  •

 .املواد واألفكار

 .تفاعل الطلبة واتصالهم ببعض وتواصلهم لحل املشكالت •

ثم مناقشته مع  (Post) ى املوقعاختصار الوقت بوضع موضوع معين عل •

 .الطلبة

 .توسيع دائرة املتعلمين بسهولة التواصل بينهم وبين املعلم •

توسيع مدارك الطلبة باالطالع على أحدث املستجدات في مجال  •

 .دراستهم

 .اعطاء فرصة للطالب الخجولين في املشاركة بآرائهم ونشرها •

تقليل من االستخدام الورقي خفض االنفاق في القاعات الدراسية وال •

 .والطباعة

 .الحماية العالية في تطبيقات "االدمودو" على األجهزة الذكية •

 ومسيطر على الفصل الدراس ي •
ً
 .املعلم مسئول كليا

 :التعليم فيEdmodo  اإلدمودو

وأن املتعلمين عن  [ أنها استفادت من منصة إدمودو40تذكر هاربر ]    

اليوم الدراس ي يرجعون إلى الخطة الدراسية ملعرفة واجباتهم ومهامهم ثم 

يحضرونها في الدرس التالي حتى إن بعض املتعلمين كانوا يدخلون إلى 

 .إدمودو في االجازات القصيرة للسؤال عن املهام املقبلة

تخدام الشبكات [ في تجربتها أنها كانت مترددة في اس40وتصنيف هاربر]     

االجتماعية للتواصل مع املتعلمين بسبب عدم وعي املتعلمين باملمارسة 

الصحيحة للمواطنة الرقمية األمنة عبر االنترنت، ولكنها في نهاية املطاف 

قررت خوض استخدام الشبكات االجتماعية داخل الصف الدراس ي 

وهو، ولكن ليس الفيس بوك أو ماي سبيس، بل ش يء أفضل بكثير أال 

إدمودو. فقامت باستخدامها للتواصل مع الطالب أولياء األمور خارج 

الفصول الدراسية، ثم استخدامها بإرسال املهام اليومية، وتحميل 

امللفات املستخدمة في الصف الدراس ي على املوقع، والحفاظ على الخطة 

 .الدراسية املوجودة في املوقع، وطرح األسئلة والنقاشات

يئة إدمودو تساعد على تعليم األطفال التفكير الناقد كما أن ب    

والتصرف بمسؤولية في العالم الرقمي الذي يوصف بأنه سريع الخطى، 

وتعد بيئة إدمودو املنصة املثالية لتوفير هذه املهارات األساسية املهمة 

[34.[ 

وهذه بعض املكونات الرئيسة التي تجعل من بيئة إدمودو مفضلة لدى 

 ].37واملتعلمين في التعليم ]املعلمين 

Groups -1  يمكن من خاللها إنشاء مجموعات أو فصول دراسية، وتظهر

، إذ يتسنى 
ً
 فيها كافة الفصول واملجموعات التي يتم إنشاؤها مسبقا

ً
أيضا

 .للمعلم الدخول إلى املجموعة أو الفصل الذي يريده بكل سهولة ويسر
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 إنشاء االنضمام إلى مجموع Groups ويتيح خيار
ً
ات أخرى، ويمكن أيضا

مجموعات فرعية داخل املجموعة الرئيسة، إذ يمكن االستفادة منها في 

تقسيم الطالب ملجموعات فرعية وتوزيع املهام بينهم وإنشاء مجموعات 

 .فرعية للمتعلمين الذي يحتاجون إلى اهتمام أكثر من غيرهم

Members -2 علمين من خالل من خالل هذا األمر يمكن التحكم في املت

 إعطاؤهم صالحية 
ً
حذفهم أو اعطائهم صالحية املعلم، ويمكن أيضا

القراءة فقط أو القراءة والتعديل إلى غير ذلك من الصالحيات التي 

 .تساعد املعلم في إدارة املجموعة

Latest Posts -3  ،يشبه إلى حد كبير األمر "أخر االخبار" في الفيس بوك

ركات األخيرة من رسائل أو صور أو فيديو أو حيث يتيح استعراض املشا

اختيارات أو تصويت، وترتيب املشاركات األحدث فاألحدث، ويمكن أيضا 

إعادة ترتيب املشاركات حسب مشاركة املعلم أو املشاركة ملتعلم معين أو 

 .الترتيب حسب االختبارات أو التصويت وغيرها من خيارات الترتيب

Reply -4 ل املشاركات، ويمكن االستفادة منه في ويستخدم للرد أسف

تقديم التغذية الراجعة الفورية حيث يتم تعزيز االجابة الصحيحة، 

 .وتصحيح االجابة الخاطئة

 library -5 تتيح للمعلم تحميل امللفات والروابط والصور واملقاالت

وتنظيمها في مجلدات ومشاركتها مع املجموعات داخل إدمودو. وتوجد 

حيث يمكن  Google Drive وهي امكانية ربط املكتبة بخدمةميزة رائعة 

االستفادة من تطبيق معالج النصوص والعروض التقديمية واالستفادة 

 Google Drive  من املساحة التخزينية الكبيرة التي توفرها

 Planner -6 يتيح هذا األمر بناء خطة دراسية متكاملة ليطلع عليها

خاللها على مواعيد الدروس التعليمية، ومواعيد املتعلمون ويتعرفوا من 

 .تسليم الواجبات واملشروعات، ومواعيد االختبارات

 assignment -7 يتيح هذا األمر إنشاء مهام للمجموعات حيث ترسل

إشعارات للمجموعة بوجود مهمة معينة، ويقوم املتعلم بعد إتمام املهمة 

املعلم أنه انتهى من تسليم املهمة، ليخبر  Turned In بالضغط على زر 

 
ً
ويمكن تحديد زمن لتسليم املهمة، وإذا قام املتعلم بتسليم عمله متأخرا

 عن املوعد املحدد
ً
 .فإنه ينبهه أنه قام بتسليم العمل متأخرا

Quizzes -8  ،من خالل هذا األمر يستطع املعلم إنشاء اختبار للمتعلمين

 .ة من األسئلةوتتيح بيئة إدمودو أنواعا متعدد

 مثل: االختيار من متعدد، والصواب والخطأ، والتوصيل، وإكمال 

 محددا لزمن االختبار، باإلضافة 
ً
الفراغات وغيرها. وتنيف اإلدمودو وقتا

إلى إمكانية تحديد التوقيت املناسب إلرسال االختبار للمتعلمين. ومن 

ني وإعطاء املتعلم املميزات الجميلة إمكانية تصحيح االختبار بشكل إلكترو

 .الدرجة النهائية وكذلك تزويده باإلجابات الصحيحة والخاطئة

Alerts -9  يتيح هذا األمر إرسال تنبيهات للطالب لتذكيرهم بموعد محدد

مثل موعد االختيار أو اقتراب موعد تسليم الواجبات، ويتيح التنبيه 

  140بالكتابة فقط ب 
ً
 .حرفا

 Progress -10استعراض مقدار تقدم الطالب حيث  يمكن من خالله

يظهر درجات الطالب في االختبارات بشكل منظم في شكل جدول، ويمكن 

الخاصة  Badges أيضا تصديره بصيغة اكسل باإلضافة إلى استعراض

 .بالطالب

 Badges -11 يتيح هذا األمر إنشاء إشارات تحفيزية للمتعلمين يمكن

يم الواجبات أو املشاريع، مثل: استخدامها بعد االختبارات أو عند تسل

عبارة متعلم جيد، أو مجتهد أو غيرها من العبارات، ويتيح أيضا للمعلم أن 

 .يصمم العبارات التحفيزية التي يرغبها

 Poll -12 إذا كان املعلم يحتاج إلنشاء تصويت حول موضوع أو قضية

ه ألخذ هو املناسب لذلك، إذ يمكن االستفادة من Poll معينة فإن الخيار

آراء املتعلمين في قضية ما قبل بداية الدرس للتعرف على معرفتهم عن 

 .املوضوع الدراس ي

 Accessibility -13سهولة الوصول أليها باستخدام  توفر إدمودو

الحاسبات الشخصية، باإلضافة إلى األجهزة الذكية، إذا تم إنشاء تطبيق 

بشرط  Android أو نظامIOS باسم إدمودو لألجهزة التي تستخدم نظام

 .توفر انترنت للوصول أليها

 parent Accounts -14 ،من خالل تزويد الوالدين بالرمز الخاص باالبن

ن متابعة تقدم تعلم ابنهما ومعرفة درجاته في االختبارات ليتمكنوا م

 .واالطالع على الواجبات لكي يكونا على معرفة بمستوى ابنهم الدراس ي

 Edmodo Apps -15 حيث توفر العديد من التطبيقات التي يمكن

 ].43استخدامها ملساعدة املعلم واملتعلمين في التدريس ]

 الدراسات السابقة. 4

 إلى الكشف عن أثر استخدام إدمودو [14]ت دراسة قلجة هدف       

Edmodo  ــ على تحسين األداء الكتابي لدى طالبات الصف السابع

األساس ي بشكل عام وتنمية اتجاهات الطالبات نحو الكتابة باللغة 

االنجليزية وقد تم استخدام املنهج الشبه التجريبي، حيث طبقت الدراسة 

( طالبة، وقسمت العينة إلى 50من ) على عينة عشوائية مكونة

( طالبة 25مجموعتين: ضابطة وتجريبية، تكونت املجموعة الضابطة من )

( طالبة، وتم التأكد من تكافؤ املجموعات. 25وكذلك التجريبية )

واستخدمت الباحثة أداتين: اختبار تحصيلي بهدف إلى قياس االداء 

أما  Edmodo م إدمودوشكل عام قبل وبعد استخداالكتابي للطالبات ب

األداة الثانية فهي عبارة عن مقياس اتجاه نحو الكتابة باللغة اإلنجليزية، 

كفصل افتراض ي مساند ألسلوب  Edmodo وتم استخدام إدمودو

العمليات الكتابية من أجل شرح دروس الكتابة الواردة في الفصل 

جود فروق الدراس ي االول للصف السابع االساس ي. أشارت النتائج إلى و 

ذات داللة احصائية بين معدل أداء طالبات املجموعة الضابطة وأداء 

طالبات املجموعة التجريبية لصالح املجموعة التجريبية. ووجود فروق 

ذات داللة إحصائية بين اتجاهات طالبات املجموعة التجريبية قبل وبعد 

لصالح املجموعة التجريبية وقد تم  Edmodo استخدام إدمودو

خدام مربع "ايتا" من أجل معرفة حجم تأثير إدمودو، والذي تبين أن است

 .حجم التأثير كان كبير

[ فقد هدفت إلى معرفة مستويات اإلدراك 44أما دراسة السيد ]      

والتصورات حول استخدام إدمودو في التعليم النقال والتعرف على 

وقد تم استخدام  العوائق الحقيقية له في جامعة طبية باملدينة املنورة.

إدمودو كمنصة تعليمية للطالب، وقد تم عمل مقياسين تم تطبيقه على 

فقرة لقياس تصورات الطالب نحو  36عينة البحث األول تألف من 

بند لتحديد معوقات استخدام  17إدمودو، أما املقياس الثاني فتكون من 

الفصل  إدمودو كتطبيق في الهواتف النقالة، وتم تطبيق الدراسة خالل
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م(. وأشارت النتائج إلى أن تصورات الطالب 2013مـ 2014الثاني لعام )

حول استخدام إدمودو في التعليم النقال كانت عالية جدا وإيجابية، فهم 

يرون أن التعلم باستخدام إدمودو يسهل التواصل ويزيد من عالية 

يلة التعلم، كما يوفر الوقت والجهد، أما بالنسبة للمعوقات فكانت قل

 وتتعلق ببطارية املحمول وتخزين امللفات الكبيرة على الهاتف، ولم 
ً
جدا

 .تسجل أي صعبات حول الدخول للتطبيق والحصول على املعلومات

[ إلى معرفة أثر استخدام 45وهدفت دراسة شام أبادي وآخرون ]     

إدمودو في أداء كتابة اللغة االنجليزية )كلغة أجنبية( وتم استخدام 

( طالبة 40ث الشبة التجريبي في هذه الدراسة، كما شملت العينة )البح

لتعليم اللغة اإلنجليزية، وقسمت  Iranna من املستوى املتقدم في معهد

العينة إلى مجموعتين: ضابطة وتجريبية، وتم استخدام اختبار مان ويتني 

ملعرفة الفروق بين املجموعات والتي كانت لصالح املجموعة التجريبية 

 .لتي استخدامات اإلدمودوا

[ فقد هدفت بشكل خاص إلى التعرف على مدى 46أما دراسة زوريانا ]      

معرفة الطالب باستخدام البرنامج في تعلم اللغة، وآرائهم حول إمكانية 

 لوجه في فصول اللغة االنجليزية 
ً
استخدامها كإضافة للمناقشات وجها

فرد الذين خضعوا للقاءات  24ولقد تضمنت الدراسة عينة مكونة من 

كطريق لجمع البيانات. وبشكل عام، توصلت نتائج الدراسة إلى جماعية 

آراء مختلفة، حيث رجح بعض الطالب استخدام إدمودو بينما عبر 

آخرون عن آرائهم السلبية تجاه استخدامه. وتتضمن نتائج الدراسة آثار 

 
ً
وتوصيات هامة تتمثل في حاجة املعلم في املقام األول إلى أن يكون مزودا

املتعلقة باستخدام البرنامج من أجل تحقيق أكبر استفادة باملعرفة 

ممكنة لدى الطالب. كما تقدم هذه الدراسة املعرفة املتعلقة بفهم كيفية 

 .في فصول تعلم اللغة االنجليزية 2.0دمج تقنيات ويب 

[ لتتناول موضوع تنمية قدرة 47وجاءت دراسة أوكونوفيانا وآخرون ]     

 على  الطالب في كتابة النص
ً
الروائي في املدرسة الثانوية العليا، اعتمادا

استخدام برنامج إدمودو كوسيلة ملساعدة الطالب في كتابة النص 

الروائي. وجدير بالذكر أن إدمودو موقع الكتروني تعليمي يقوم على فكرة 

 للتطبيق في الفصل الدراس ي، 
ً
الشبكة االجتماعية والذي تم جعله مناسبا

 ما قبل التجريبية من اختبار قبلي عن كتابة قصة عنوتكونت العملية 

(TanghubanPerahu)  وقد تم معالجتها باستخدام إدمودو وتم تقديم

فرد. وتوصلت نتائج االختبار  29اختبار بعدي وبلغت عينة الدراسة 

درجة املتوسط كانت  1240القبلي إلى أن الدرجة الكلية للطالب كانت 

انها درجة ضعيفة. أما الدرجة الكلية للطالب  والتي تم وصفها على 42.76

، والتي تم 70ودرجة املتوسط كانت  2030في االختبار البعدي فقد كانت 

وصفها على أنها درجة متوسطة إلى جيدة. ويعني ذلك أن تنمية الكتابة 

 في زيادة معدل 
ً
لدى الطالب باستخدام إدمودو تعتبر ذات تأثير كبير جدا

 .ب في كتابة النص الروائياالنجاز لدي الطال 

[ التعرف على امكانية 48وفي نفس اإلطار هدفت دراسة هانكنز ]     

استخدام برنامج إدمودو لرفع مستوى االنجاز األكاديمي لدى الطالب 

وذلك بوصفه البرنامج الرقمي التفاعلي الذي يمكن الطالب واملعلمين من 

على اتاحة الفرصة التفاعل بتعاون. واقتصرت املنهجية البحثية 

للمعلمين في املدرسة املتوسطة بجنوب شرق مدينة فلوريدا لتلقي تدريب 

على استخدام برنامج إدمودو وبعد تلقي التدريب، وافقوا على املشاركة في 

طالب  207هذه الدراسة. وبلغ إجمالي عدد الطالب املشاركين في البرنامج 

يشاركوا في البرنامج. وقد طالب لم  120من الصف السابع مقارنة بعدد 

تم استخدام تصميم تفاعلي للمعالجة والذي تم تطبيقه من خالل 

مربعات االنحدار األقل للتعرف على التأثير املشترك للبيانات 

الديموغرافية )مثل النوع العرق، حالة اللغة اإلنجليزية لدى املتعلم، 

والقدرة حالة التعليم الخاص، والعمر املرتبط بالصف الدراس ي( 

املبدئية، والتعرف ألثر اإلدمودو على درجات اختبار التقييم الشامل 

للطالب في فلوريدا في القراءة. ولقد فشلت نتائج الدراسة في التعرف على 

 تأثير إدمودو على إنجاز الطالب في القراءة. ومن بين العوامل

دى املتعلم الديموغرافية التي تم فحصها، وجد أن حالة اللغة االنجليزية ل

فقط ذات تأثير كبير على اإلنجاز لدى الطالب. وقد يعتمد تأثير إدمودو 

مستوى كفاءة ومعدل استخدامه، حيث تم استخالص ذلك من خالل 

نتيجة الحصة الدراسية. ويجب أن تهتم الدراسات املقبلة باستخدام 

النمذجة السببية للتعرف على هذه العالقة. كما يجب بذل الجهود 

تمرار في استخدام برنامج إدمودو من أجل إدراك الفوائد املصاحبة لالس

له. وأن تركز الجهود املستقبلية على اكتساب فهم أعمق عن كيفية تأثير 

 .التعاون على االنجاز لدى الطالب

[ فقد هدفت إلى معرفة أثر استخدام املنصة 15أما دراسة الكثيري ]     

و تعلم اللغة االنجليزية لدى طالبات على االتجاه نح Edmodo التعليمية

املرحلة الثانوية بالرياض. وتم تطبيق هذه التجربة خالل الفصل الدراس ي 

 21هـ وتكونت عينة الدراسة من 1434/1435األول من العام الدراس ي 

طالبة في املجموعة الضابطة حيث تم  21طالبة في املجموعة التجريبية و 

وعة التجريبية دروس املقرر من خالل خالل ستة أسابيع تدريس املجم

الحصة الدراسية باإلضافة إلى التفاعل اليومي بين املعلمة والطالبات عبر 

كفصل افتراض ي يتم من خالله إرسال وعرض الواجبات  Edmodo تقنية

وأداء االختبارات وتفعيل املناقشات اليومية وإعداد املشاريع األسبوعية، 

ت دروسها من خالل الحصة الدراسية أما املجموعة الضابطة فتلق

فقط، بطريقة التدريس التقليدي، وقد استخدمت الباحثة مقياس 

االتجاه نحو اللغة االنجليزية من اجل تحديد ما إذا كانت هناك فروق 

ذات داللة إحصائية بين املجموعتين فيما يتعلق باألثر الذي يمكن ان 

و تعلم اللغة االنجليزية، على اتجاه الطالبات نح Edmodo تحققه تقنية

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس االتجاه نحو 

اللغة االنجليزية لصالح املجموعة التجريبية على الرغم من وجود بعض 

 .التحديثات التي تواجه الطالبات أثناء االستخدام

نظام إدارة  [ لتهدف إلى قياس أثر استخدام9وجاءت دراسة الغامدي ]      

على التحصيل املعرفي والدافعية  (Jusur) التعلم اإللكتروني جسور 

لإلنجاز في مادة اللغة االنجليزية لدى طالبات السنة التحضيرية بجامعة 

الباحة باملخواة، وقد استخدمت الدراسة املنهج التجريبي، واستخدمت 

ت عينة أداتين هي اختبار تحصيلي ومقياس دافعية اإلنجاز، واختار 

( طالبة من طالبات كلية العلوم واآلداب موزعة بالتساوي 40قصدية من )

على مجموعتين: تجريبية وضابطة. وقد توصلت للنتائج التالية: وجود 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات املجموعة التجريبية 

ومتوسط درجات املجموعة الضابطة في كل من التطبيق البعدي لالختبار 

 .لتحصيلي ومقياس الدافعية لإلنجاز لصالح املجموعة التجريبيةا
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[ فقد هدفت إلى قياس أثر تصميم 13أما دراسة مدني والعباس ي ]    

اإللكترونية على  (Moodle) برمجية تعليمية ودمجها ببيئة موودل

تحصيل عينة من طلبة قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة البحرين، وقد 

ي هذه الدراسة املنهج الشبه التجريبي، واختارا عينة استخدم الباحثان ف

الدراسة بشكل عشوائي من طالب وطالبات تكنولوجيا التعليم بالجامعة 

( طالبا وطالبة، وتم 60م( ـ وعددهم )2010م ـ 2009للعام الدراس ي )

تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين: ضابطة وتجريبية. وقد استخدم 

ة أداتين: اختبار تحصيلي، وبرمجية تعليمية من الباحثان في هذه الدراس

خالل نظام موودل، وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

احصائية بين متوسط درجات الطالب في االختبار التحصيلي بين 

 .املجموعتين التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية

معرفة أثر تطبيق التعلم املدمج [ إلى 49وهدفت دراسة الغامدي ]      

على تحصيل  (Blackboard) باستخدام نظام إدارة التعلم بالك بورد

طالبات مقرر إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية بجامعة امللك سعود 

وتم استخدام املنهج الشبه التجريبي لإلجابة على أسئلة الدراسة، وتكون 

ستخدام الوسائل التعليمية املجتمع من جميع طالبات مقرر إنتاج وا

( 578هـ وعددهن )1432هـ ـ  1431وسل( للفصل الدراس ي األول  250)

( طالبة حيث تم 46( شعبة، وبلغ حجم العينة )27طالبة موزعات على )

وسل(، ثم  250سحب شعبتين بطريقة عشوائية من جميع شعب مقرر )

أسلوب تم تعيين إحدى الشعبتين عشوائيا كجموعه تجريبية درست ب

التعلم املدمج واألخرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية، وجمعت 

بيانات الدراسة باستخدام ثالث أدوات وهي: استبانة للتعرف على خبرات 

الطالبات حول استخدام الحاسب بصورة عامة والشبكة العاملية بصورة 

خاصة، واختبار لقياس التحصيل املعرفي في مستوى التذكر والفهم 

ارات تقييم مهارات تصميم وتنفيذ الوسائل التعليمية. أظهرت واستم

( بين 0.05النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية ومتوسط درجات املجموعة 

الضابطة في االخبار التحصيلي املعرفي. وعدم وجود فروق ذات داللة 

( بين متوسط درجات طالبات املجموعة 0.05) إحصائية عند مستوى 

التجريبية ومتوسط درجات املجموعة الضابطة في مهارات تصميم وتنفيذ 

الوسائل التعليمية لصالح املجموعة التجريبية التي درست بطريقة التعلم 

 .املدمج

 [ فقد هدفت إلى التعرف على فعالية برنامج12أما دراسة عاشور ]      

Moodle ساب مهارات التصميم الثالثي األبعاد لدى طالب كلية في اكت

تكنلوجيا التعليم بالجامعة االسالمية. واختار الباحث عينة قصدية 

( طالب، وهم ممكن يدرسون في شعبة الوسائط املتعددة 35مكونة من )

م، واستخدم الباحث 2008/2009في الجامعة اإلسالمية للعام الجامعي 

ستخدم الباحث أداتين: بطاقة املالحظة واختبار املنهج التجريبي، وقد ا

تحصيلي. أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين املجموعة 

التجريبية واملجموعة الضابطة قبل وبعد التجربة لصالح التطبيق 

البعدي وهذا يعني أن للبرنامج أثر. ووجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

ين درجات الطالب في املهارات األدائية ( ب0.5احصائية عند مستوى )

للتصميم ثالثي األبعاد ودرجاتهم في املهارات املعرفية للتصميم ثالثي 

 .األبعاد

[ إلى معرفة مدى نجاح تطبيق 50في حين هدفت دراسة هولم وآخرون ]     

نموذج التعليم االلكتروني بجامعة العلوم التطبيقية بسويسرا، وتم 

لدعم هذا النموذج، واستخدم الباحثون  WEBCT استخدام نظام

استبانة كأداة لهذه الدراسة مقسمة على عدة محاور لوصف املسافات 

وكذلك الغرض من  WEBCT التي تمت دراستها باستخدام نظام

استخدامه ملعرفة فائدة االدوات املختلفة في هذا البرنامج وأخيرا الخطط 

وقد خلصت  WEBCT ي ونظاماملستقبلية املتعلقة بالتعليم اإللكترون

 عن التعليم التقليدي بل أنه  WEBCT نتائج الدراسة على أن
ً
لم يكن بديال

تم استخدامه إلعطاء قيمة إضافية للمساق الذي يتم تدريسه، وهذه 

النتيجة توضح من وجهة نظرهم أن التعليم املعتمد على شبكة االنترنت 

تقليدي مع التركيز على يكون أكثر نفعا عند استخدامه مع التعليم ال

بعض األدوات الهامة: مثل املحادثة الجماعية واالختبارات ومحتويات 

املساق وخلص البحث إلى ضرورة استمرار تفعيل ودعم نظم إدارة 

املساقات التعليمية وكذلك التدريب املستمر ملستخدمي هذه األنظمة 

 .سواء من املدرسين أم من الطالب

[ إلى تحليل أثر دراسة مساق 51يامز وتايلور ]وهدفت دراسة دوج      

على التفاعل  Modle معين عن طريق االنترنت باستخدام برنامج موودل

( طلبه 8بين الطالب، وقام الباحث بتدريس مساق يسمى البنائية لثمان )

من الدراسات العليا باستخدام البرنامج املذكور وذلك في جامعة كورتن 

من الدراسة ليس تقديم املساق لطلبة الدراسات  بأستراليا، وكان الهدف

 لتحسين استخدام برنامج 
ً
العليا فحسب بصورة جذابة ولكن أيضا

موودل في بناء مساقات تعليمية أخرى مبنية على أسس تربوية. ولتحقيق 

أهداف الدراسة تم استخدام االستبانة البحث التي تم تقسيمها إلى ستة 

لدراسة أن املساق قد حقق األهداف املذكورة محاور رئيسة. وكانت نتائج ا

بنجاح، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة االستبانة ومتابعة سجالت 

 .الطالب أثناء دراسة املساق

[ إلى معرفة أثر استخدام أسلوب التعلم 17وهدفت دراسة الخوالدة ]    

االلكتروني على تحصيل طلبة الصف الثالث األساس ي في مادة التربية 

االجتماعية والوطنية في األردن واتجاهاتهم نحوه ولتحقيق أهداف 

الدراسة تم استخدام االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه، وقد أظهرت 

النتائج وجود فروق لصالح املجموعة التجريبية كما أظهرت تحسنا في 

اتجاهات الطلبة نحو أسلوب التعلم االلكتروني وأوص ى البحث بتعميم 

 .لى مناطق تعليمية أخرى في األردنالتجربة ع

 :التعقيب على الدراسات السابقة

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عدم وجود أثر  -

كما في دراسة هانكنز  Edmodo للتعليم اإللكتروني باستخدام إدمودو

  [ كما اتفقت الدراسة الحالية46[، دراسة زوريانا ]48]

ختبار التحصيلي مع اختالف مستويات الطالب مع في استخدام أداة اال 

[. واتفقت 48[، دراسة هانكنز ]45دراسة كل من: دراسة شام أبادي ]

الدراسة الحالية في استخدام مقياس لالتجاه مع دراسة كل من: دراسة 

 ].14[، دراسة قلجة ]44[ دراسة السيد ]46زوريانا ]

ركزت بعض الدراسات السابقة على مراحل مختلفة من التعليم العام،  -

[ وهذه الدراسات متفقة مع 48[، دراسة هانكنز ]14مثل دراسة قلجة ]
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الدراسة الحالية التي تبحث في إمكانية توظيف التقنية في تدريس طالب 

 .التعليم العام

ستخدام أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة وجود أثر إيجابي ال  -

[، 9[، وراسة الغامدي ]14التعليم اإللكتروني كما في دراسة قلجة ]

 ].10ودراسة مدني والعباس ي ]

أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة وجود اثر ايجابي الستخدام  -

[، ودراسة شام 14في التعليم كما في دراسة قلجة ] Edmodo إدمودو

[، ودراسة 44ة السيد ][ ودراس47[، ودراسة أوكونفيانا ]43أبادي ]

[. فيما أظهرت دراسات اخرى عدم وجود فروق ذات داللة 15الكثيري ]

إحصائية بين التعلم بالطريقة التقليدية والتعلم عن طريق التعليم 

 ].49[، دراسة الغامدي ]46اإللكتروني، كما في دراسة كل من زوريانا ]

في بلورة فكرة استفادت الدراسة الحالية مما سبقها من دراسات،  -

الدراسة ووضع تصور عام حول موضوعها. واختيار املنهج املالئم 

واملناسب لهذه الدراسة وكذلك أدوات البحث املناسبة. وكتابة اإلطار 

النظري للدراسة الحالية. ومناقشة النتائج للدراسة الحالية ومدى اتفاقها 

 .أو اختالفها مع نتائج الدراسات السابقة

راسة الحالية عن الدراسات السابقة بالهدف العام في اختلفت الد -

ـ  Edmodo محاولته الوقوف على أثر التعلم اإللكتروني باستخدام إدمودو

على التحصيل في مادة الحاسب ومعرفة اتجاه الطالبات نحو التعليم 

 .االلكتروني

 :فرضيات الدراسة

ي متوسط ( ف0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 1

[ بين املجموعة 1تحصيل طالب الصف األول الثانوي في مقرر الحاسب ]

التجريبية واملجموعة الضابطة عند املستوى املعرفي األول لتصنيف بلوم 

 .)مستوى التذكر( في االختبار التحصيلي البعدي

( في متوسط 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 2

[ بين املجموعة 1األول الثانوي في مقرر الحاسب ]تحصيل طالب الصف 

التجريبية واملجموعة الضابطة عند املستوى املعرفي الثاني لتصنيف بلوم 

 .)مستوى الفهم( في االختبار التحصيلي البعدي

( في متوسط 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ). 3

[ بين املجموعة 1] حاسبتحصيل طالب الصف األول الثانوي في مقرر ال

 .التجريبية واملجموعة الضابطة في مجمل االختبار التحصيلي البعدي

( بين متوسطي 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 4

القياسين القبلي والبعدي لطالبات املجموعة التجريبية في مقياس 

 .االتجاه

 الطريقة واإلجراءات. 5

  الدراسةأ. منهج 

تم اتباع املنهج شبه التجريبي في هذه الدراسة كونه املنهج األنسب 

للدراسة الحالية من حيث األداة واملجتمع وعينة الدراسة، وهو األنسب 

للكشف عن أثر )املتغير التجريبي( في التحصيل الدراس ي واالتجاه نحو 

 (.التقنية )املتغيرين التابعيين

 ب. مجتمع الدراسة وعينتها

 :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف األول الثانوي اللواتي 

هـ 1438هـ/ 1437يدرسن في مدارس املقررات غرب الرياض العام الدراس ي 

( مدارس تابعة إلدارة التعليم بمنطقة الرياض كما ورد 5والبالغ عددهن )

تعليم )منطقة هـ لوزارة ال1435هـ/ 1434في الدليل االحصائي لعام 

  الرياض( ـ بنات

 :عينة الدراسة

الرياض،  تكونت عينة الدراسة من طالبات الصف األول ثانوي بمدينة

( طالبة وفي ضوء التصميم شبة التجريبي للدراسة تم 62وبلغ عددهن )

 :اختيار العينة كالتالي

تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية، حيث تم اختيار طالبات  -

الصف األول ثانوي من املدرسة الثانوية الرابعة عشر، وهي من مدارس 

نظام املقررات املميزة، وهي مقر عمل الباحثة وهذا سيساعد على تسهيل 

االجراءات اإلدارية وتعاون املديرة، وإمكانية تعديل جدول الحصص 

 .الدراسية، وكذلك تعاون املعلمات لتسهيل مهمة تطبيق تجربة الدراسة

م اختيار فصلين من فصول الصف األول ثانوي اختيارا عشوائيا، يمثل ت -

( طالبة، واألخر املجموعة 32الفصل األول املجموعة الضابطة بعدد )

( توزيع أفراد 1( طالبة. ويوضح الجدول )30التجريبية وعدد طالباتها )

 .عينة الدراسة في املدرسة

 1جدول 

 توزيع افراد عينة الدراسة في املدرسة

 مقياس االتجاه البعدي مقياس االتجاه القبلي االختبار البعدي االختبار القبلي العدد قبل التطبيق الفصل املجموعة

4/1 التجريبية  32 32 32 32 30 

5/1 الضابطة  30 30 29     

 32 32 61 62 62  املجموع الكلي

( طالبة، 62يتضح من الجدول السابق أن حجم عينة الدراسة هو )

 .( طالبة62وبالتالي فإن حجم العينة التي تم عليها التحليل هي )

 ج. متغيرات الدراسة

 :يعتمد منهج الدراسة وتصميمها شبه التجريبي على املتغيرات التالية

 :املستقل: املتغير املستقل هنا على مستوييناملتغير  •

 املستوى األول: الطريقة اإللكترونية في التدريس باستخدام إدمودو -

Edmodo ــ 

 (.املستوى الثاني: الطريقة االعتيادية )العينة الضابطة -

 :املتغير التابع: يمثل املتغير التابع في هذه الدراسة •

 (.املستويات )التذكر، الفهمالتحصيل الدراس ي: عند  -

 .االتجاه: لنمط التعليم االلكتروني في مادة الحاسب -
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 د. أدوات الدراسة

 :تتضمن الدراسة املواد واالدوات التالية

 :أ( أدوات بحثية لجمع البيانات، وتشمل

 :األداة األولى: اختبار تحصيلي

حاسب، في هذه الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي في دروس من مادة ال

( فقرة من نوع االختيار من متعدد، وتعبئة 20ويتكون االختبار من نحو )

 :فراغات، وعبارة )صواب، وخطأ( وتم بناء االختبار وفق الخطوات اآلتية

 :تحليل املحتوى ( 1

تم تحليل املحتوى املتضمن في مادة الحاسب إلى )تعميمات علمية،      

ليل املحتوى خطوة مهمة تساعد ومهارات، وسائل علمية( كما يلي: ـ تح

املعلم على اختيار االنشطة املالئمة لتدريس كل مكون من مكونات املادة 

التدريسية بأسلوب يهدف لوصف املحتوى وصفا موضوعيا ومنهجيا، 

 ].52يؤدي إلى تحديد العناصر االساسية للتعلم ]

إعداد البرنامج التعليمي لدروس مادة الحاسب وتقنية املعلومات،  -

 وإعداد االختبار التحصيلي من خالل تحليل املحتوى للدروس املقترحة 

 :وفق الخطوات التالية

 .تحديد أهداف تحليل املحتوى  -1

تحديد عناصر املحتوى )جوانب التعلم( املتضمنة في دروس مادة  -2

ات املقترحة، من مفاهيم علمية وتعميمات الحاسب وتقنية املعلوم

 :علمية، ومهارات، ووقع االختيار على الدروس املقترحة ألسباب عدة منها

 .اعداد االختبار التحصيلي القبلي والبعدي للطالب -أ

تتضمن الدروس العديد من جوانب التعلم التي تساعد على صياغة  -ب

 .تأوجه تعلم تفاعلية ذات فائدة كبيرة للطالبا

االستفادة من التحليل في اعداد واختيار البرمجيات االلكترونية  -جـ

 .املناسبة

استعراض بعض االدبيات في مادة الحاسب وتقنية املعلومات حيث  -3

 واستعماال 
ً
وجدت الباحثة التصنيفات التالية أكثر قبوال وانتشارا

  :واملقصود منها

شياء واالحداث، كذلك مفاهيم علمية: قدرة التلميذ على تصنيف اال  -

تعني تجريد املجموعة من الصفات املشتركة بين مجموعة حاالت أو 

 ].52أمثلة، ويمثل هذا املفهوم الجزء االكبر من تحليل املحتوى ]

تعميمات علمية: تحديد العالقة بين مفهومين أو أكثر، والتعميمات في  -

وبعضها االخر  معظمها عبارات يتم برهنتها أو استنباطها واكتشافها،

 ].53تسلم بصحتها مثل املسلمات والبديهيات ]

 ].53مهارات: العمل املراد أنجازه بدقة وبسرعة ] -

بعد االطالع على تصنيفات املحتوى تم تحليل محتوى مادة الحاسب  -4

وتقنية املعلومات للدروس املقترحة، وإعداد استمارة خاصة لتحليل هذا 

يتضمن موضوعات كل درس وما تحتوي علية املحتوى مكونة من جدول 

من جوانب التعليم مصنفة الى مفاهيم، وتعميمات، ومهارات، ومن ثم 

عرضته على مدرسة اخرى وحصلت على والجدول التالي يوضح نتائج 

 :التحليل

 2جدول 

 نتائج تحليل محتوى موضوعات الحاسب املقترحة

 جوانب التعلم ككل مهارات تعميمات علمية مفاهيم علمية

التحليل 

 االول 

التحليل 

 الثاني

التحليل  االتفاق 

 االول 

التحليل 

 الثاني 

التحليل  االتفاق 

 االول 

التحليل 

 الثاني

التحليل  االتفاق 

 االول 

التحليل 

 الثاني

 االتفاق 

5 7 5 7 4 4 14 11 11 24 20 20 

 معادلة (Holsti) هولستي معادلة باستخدام الثبات معامل حساب وتم

 2× عليها املتفق الفقرات عدد=  التحليل ثبات

 الثاني التحليل في الفقرات عدد+  االول  التحليل في الفقرات عدد

 في املختلفة التعلم لجوانب التحليل ثبات معامالت التالي الجدول  ويوضح

 .املقترحة للدروس الحاسب مادة

 3 جدول 

 املختلفة التعلم لجوانب التحليل ثبات معامالت

 معامل ثبات التحليل جوانب التعلم 

 0.90 املفاهيم العلمية 

 0.72 التعميمات العلمية 

 0.88 املهارات

 0.90 جوانب التعلم ككل

 يتميز التحليل ان على تدل الثبات معامالت أن السابق الجدول  من يتضح

  التحليل نتائج في ثقة وتعطي الثبات، من جيدة بدرجة

 :املحتوى  تحليل صدق -5

 حيث املحكمين بصدق االستعانة تم املحتوى  تحليل صدق من للتأكد      

 الحاسب في املختصين من مجموعة على التحليل استمارة عرضت

 االستمارات مع مرفق ،(مشرفين معلمين، تربويين، تدريس، طرق  أساتذة)

 األول  للصف [1] الحاسب كتاب في وردت كما املختارة، الدرس عن نسخة

 إجراء تم املحكمين مقترحات ضوء وفي ،(األول  الدراس ي الفصل) الثانوي 

 عدد تصنيف تعديل تم كما املحتويات، بعض وحذف واضافة التعديالت

 لتحليل النهائية الصورة إلى التوصل تم ذلك على وبناء املحتويات، من

 األول  الصف تالميذ على املقرر  املقترحة، للدروس الحاسب مادة محتوى 

 .الثانوي 
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 :اإلجرائية األهداف صياغة( 2

 الحاسب لدروس اإلجرائية األهداف اشتقاق تم املحتوى  تحليل بعد

 املعرفي للمجال بلوم تصنيف على بناءً  ،(والفهم التذكر) عند املقترحة

 
ً
 ]:54] التالية للتعريفات وفقا

 طريق عن سواء واملعلومات املعارف، تذكر على املتعلم قدرة: التذكر -

 .عليها التعرف أو الذاكرة من استدعائها

 ثم ككل، املتعلمة املادة معنى إدراك على املتعلم قدرة في ويتمثل: الفهم -

 .فيها الداخلة العناصر بين العالقة إدراك

 من مجموعة على األولية بصورتها التعليمية األهداف عرض وبعد     

 الرأي بإبداء والتفضل لتحكيمها تعليمها وطرق  الحاسب في املختصين

  وصياغة الالزمة التعديالت إجراء تم ذلك بعد تم حولها، ومالحظاتهم

 .النهائية األهداف مواصفات جدول 

 :التحصيلي االختبار إعداد( 3

 الثانوي  األول  الصف طالبات تحصيل لقياس تحصيلي اختبار إعداد تم

 :يلي ما وفق املختارة، للدروس الحاسب مادة في

 قياس إلى التحصيلي االختبار هدف: االختبار من الهدف تحديد( 1

 للدروس الحاسب مادة في الثانوي  األول  الصف طالبات تحصيل

 والتذكر، املعرفة) املعرفية بلوم مستويات من مستويين عند املقترحة،

 واملهارات العلمية والتعميمات العلمية للمفاهيم ،(واالستيعاب الفهم

 .فيها الواردة

 مادة دروس محتوى  تحليل من االستفادة تم: املادة محتوى  تحليل( 2

، اعداده تم الذي املقترحة الحاسب
ً
 في الخبرة مكونات بضبط سابقا

 وبعد محكمين على وعرضها( املهارة التعميمات، املفاهيم،) الحاسب

 .املطلوب تعديل تم بآرائهم االخذ

 االهداف وصياغة تحديد تم: االجرائية األهداف وصياغة تحديد( 3

 في محددة عبارات في املقترحة الحاسب دروس ملوضوعات التعليمية

 بآرائهم األخذ وبعد محكمين على االولية الصورة عرض وتم اجرائية صورة

 .املطلوب تعديل تم

 بعدين له جدول  عن عبارة وهو: لالختبار املواصفات جدول  إعداد( 4

 التعلم مخرجات واآلخر ،(املوضوعات) الدروس محتوى  أحدهما

 مواصفات جدول  تصميم تم وقد املحتوى، بهذا املرتبطة( األهداف)

 السلوكية األهداف وتحديد املحتوى  تحليل من االنتهاء بعد: االختبار

 والجدول  سؤاال،( 20) من املكون  االختبار مواصفات إعداد تم وبعدها

 .ذلك يوضح التالي

 4 جدول 

 املقترحة الحاسب مادة دروس في التحصيلي االختبار  مواصفات جدول 

 النسبة % املجموع األهداف اإلجرائية الفهم  التذكر االسئلة والدرجات املحسوبة لألهداف موضوع الدرس م

 مستويات االهداف برامج إدارة املواقع على االنترنت 1

 عدد االسئلة

 الدرجة املحسوبة

4 1 5 20%  

استخدام برامج إدارة املواقعمزايا  2  مستويات االهداف 

 عدد االسئلة

 الدرجة املحسوبة

1 3 4 16%  

 مستويات االهداف خطوات عمل برامج إدارة املواقع 3

 عدد االسئلة

 الدرجة املحسوبة

4 3 7 28%  

4 

 

 

 

5 

 كتابة املحتوى من خالل برامج إدارة املواقع

املواقعتطبيقات تستخدم برمجيات إدارة   

 مستويات االهداف

 عدد االسئلة

 الدرجة املحسوبة

 

 مستويات االهداف

 عدد االسئلة

 الدرجة املحسوبة

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

7 

0.8%  

 

 

 

28%  

%100 25 12 13 املجموع  

 جدول  صياغة من االنتهاء بعد: التحصيلي االختبار اسئلة صياغة -1

 األولية الصورة في التحصيلي االختبار أسئلة صياغة تم حيث املواصفات،

  املحددة السلوكية األهداف على بناء
ً
 من االختيار نوع من وكانت مسبقا

 :التالية األمور  مراعاة مع متعدد

 .االختبار مفردات وضوح -

 .املقررة الدروس محتويات لجميع االختبار اسئلة شمولية -

 .الطالب مستوى  صياغتها في االختبار مفردات تتناسب أن -

 لقياسه، وضع ما قياس على االختبار قدرة: التحصيلي االختبار صدق -2

  ويعرف
ً
 االختبار، على الفرد عالمات بين ارتباط معامل أنه على إحصائيا

 القابليات، نفس تقيس( املعايير) أخرى  مثالية اختبارات عالمات وبين

 بين املطابقة خالل من( املحتوى ) املضمون  صدق على الدراسة واعتمدت

 وأهداف الدراسية املادة محتوى  تحليل معطيات وبين االختبار محتوى 

 تدريسها

 على التحصيلي االختبار من األولية الصورة عرض تم ذلك ضوء وفي      

 هيئة أعضاء من تدريسها وطرق  الحاسب في املتخصصين من مجموعة
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 تحليل معها مرفقة واملعلمين، التربويين واملشرفين الجامعات في التدريس

 وضوح مدى من للتأكد وذلك املقترحة الحاسب مادة دروس محتوى 

 ومدى بالدروس، الخاصة األهداف قياس على قدرتها ومدى االسئلة،

 .ووضوحها والعلمية اللغوية صياغتها سالمة

 الذي املحكمين، ومالحظات آراء ضوء في التعديالت إجراء تم ذلك وبعد

 ذلك وبعد االختبار، مفردات وبعض اللغوية الصياغة في تعديالت شمل

 مع االستطالعية، للتجربة وتجهيزه النهائية بصورته االختبار طباعة تم

 :يلي كما مفرداته املوزعة االختبار تعليمات وضع

 5 جدول 

 االهداف مستويات على التحصيلي االختبار  مفردات توزيع

 املجموع توزيع مفردات االختبار التحصيلي على مستويات األهداف املستوى املعرفي

 11  20-19-18-17-15-12-11-7-4-2- 1 املعرفة والتذكر 

16-14-13-10-9-8-6-5-3 الفهم واالستيعاب  9 

 20 املجموع الكلي

 عليها بناء يتم والتي إجابة، ورقة تحصيلي اختبار كل بنهاية أرفق وقد     

 مجموع يصبح بحيث إجابة لكل درجة بوضع وذلك االختبار، تصحيح

 20 على تطبيقه وتم درجة،( 20) النهائية التحصيلي االختبار درجات

 .والتمييز السهولة معامالت حساب وتم الدراسة، عينة خارج من طالبة

 باستخدام) اإللكتروني التعليم لنمط االتجاه مقياس: الثانية األداة -

 أحد اتباع تم امليدانية الدراسة أهداف لتحقيق Edmodo إدمودو منصة

 لجمع أداة باعتباره االستبيان وهو البيانات لجمع الشائعة األساليب

 االتجاه مقياس إعداد تم حيث الدراسة، بموضوع املتعلقة البيانات

 :خالل من اإللكتروني التعليم لنمط

 طالبات اتجاهات على التعرف في يشمل الذي املقياس من الهدف تحديد

 .اإللكتروني التعليم تقنية نحو الثانوي  األول  الصف

 املقياس ببناء الصلة ذات السابقة والدراسات األدبيات مراجعة •

 .املقياس بناء كيفية على للوقوف

 االستفادة بعد املقياس مفردات صياغة تم: املقياس مفردات صياغة •

 نوع من عبارة( 19) املقياس عبارات بلغت وقد السابقة، الدراسات من

( √) عالمة يضع أن املستجيب من يطلب حيث الخماس ي، التدرج ليكرت

 الخيارات في تنحصر والتي عبارة، لكل رأيه عن تعبر التي االستجابة أمام

 يجري ( بشدة أوافق ال أوافق، ال محايد، أوافق، بشدة، أوافق: )اآلتية

 .املستجيب قبل من تعبئتها

 (:املحكمين صدق) الظاهري  الصدق: االستبانة صدق •

  املختصين من محكمين( 3) على األولية صورتها في االستبانة عرض تم

 ومدى العبارات، وضوح مدى الى التعرف بهدف وذلك التربية، كلية في

 مقياس مناسبة ومدى العبارة، أهمية ومدى للمحور  العبارة انتماء

  يرونه ما اضافة االستجابة،
ً
 تحديد تم وقد. االستبانة في يرد ولم مناسبا

 على للحكم كمعيار املحكمين بينت لالتفاق أدنى كحد%( 80) نسبة

 املحكمين معظم أن اتضح املحكمين آراء جمع وبعد العبارة، صالحية

 ضوء وفي الدراسة، مجاالت إلى وانتمائها العبارات صالحية على وافقوا

 .للتطبيق جاهزة النهائية صورتها في االستبانة اصبحت ذلك

  Cronbach's Alpha كرونباخ ألفا طريقة: االستبانة ثبات

، بعضها مع العبارات ارتباط حساب تتطلب طريقة وهي     
ً
 بلغ حيث بعضا

 على تطبيقه أثناء Cronbach's (0.87) Alpha ألفا كرونباخ معادلة قيمة

 تتمتع االستبانة أن على يدل مما الدراسة، عينة خارج من طالبة( 20)

 امليداني التطبيق في عليها االعتماد ويمكن الثبات من عالية بدرجة

 .للدراسة

 املقياس تصحيح طريقة

 من وثباتها صدقها من التحقق بعد النهائية صورتها في االستبانة تكونت     

 االجابة من املستوى  خماس ي من سلم على منها كل مدرج عبارة،( 19)

 على اآلتية الدرجات تعطي( ضعيفة متوسطة، كبيرة،: )هي ليكرت ملقياس

 .محور  لكل املوزونة املتوسطات اعتماد وتم(. 1 ،2 ،3: )التوالي

 عبارات عدد /املحور  عبارات متوسطات مجموع=  املوزون  املتوسط)

 طول  بحساب اعتمد الذي اآلتي التصحيح مفتاح وفق وذلك ،(املحور 

 (.الفئات عدد /املدى=  الفئة طول : )التالي القانون  وفق الفئة

 

 6 جدول 

 النهائية صورتها في االستبانة تصحيح مفتاح

  درجة عليا درجة دنيا املتغير

 قليلة

افقة  جردة املو

 متوسطة

 

 كبيرة

2.33-1 5 1 متوسط العبارة واملتوسط املوزون للمحاور   2.34-3.66  3.67-5  

 :يلي ما وتشمل التعليمية املواد( ب

 منصة باستخدام تعليمية صفحة إعداد تم: إدمودو صفحة محتويات

 :التالية املراحل وفق Edmodo إدمودو

 الدراسات من العديد على واالطالع التربوية األدبيات مراجعة بعد     

 االلكترونية، الدروس في إدمودو منصة استخدام تناولت التي السابقة

 ،[48] هانكنز دراسة[ 45] أبادي شام دراسة ،[14] قلجة دراسة مثل

 ــ Edmodo إدمودو صفحة محتويات إعداد تم[ 47] أوكونوفيانا دراسة

 للدراسة ومناسبته لسهولته( ADDIE MODEL) العاملي النموذج وفق

 :التالي الجدول  في موضح هو كما الحالية
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 7جدول 

 تحليل البيئة التعليمية األهداف العامة تحليل املادة التعليمية تحليل خصائص املتعلمين تحليل الهدف مرحلة التحليل

 الوسائط السيناريو جمع املوارد  مرحلة التصميم

 استخدام مجموعة من البرامج لتطوير تصميم تقنية الواقع املعزز   مرحلة التطوير

Edmodoربط الوسائط املتعددة بصفحة إدمودو   مرحلة التطبيق التجربة االستطالعية للتقنية   

 عرض التقنية على مجموعة من املحكمين املتخصصين  مرحلة التقويم

 
ً
 :وتضمنت للعمل االساسية املرحلة وهي: التحليل مرحلة: أوال

 الهدف تحديد تم ـ Edmodo إدمودو صفحة محتويات الهدف تحليل -1

 خالل من Edmodo إدمودو صفحة محتويات تصميم استخدام من

 الدراسة لهذه الدراسية الوحدة اختيار تم عليه وبناء الدراسة، مشكلة

 الوسائط ونوع التعلم واستراتيجيات السلوكية األهداف وتصميم

 .التقويم ووسائل املستخدمة

 الثانوي  األول  الصف طالبات هن العينة: املتعلمين خصائص تحليل -2

 سنة،( 16-15) اعمارهن تتراوح الالتي هـ1438/هـ1437 الدراس ي للعام

 خبرتهن خالل من التحصيل على بالقدرة يتسمن العمر هذا في والطالبات

 .األخرين مع واالتصال

 من للموضوعات العلمية املادة محتوى  تحليل تم: العلمية املادة تحليل -3

 على املواقع ادارة برامج) وهي الثانوي، األول  للصف[ 1] الحاسب مقرر 

 ادارة برامج عمل خطوات-املواقع ادارة برامج استخدام مزايا-األنترنت

 تستخدم تطبيقات-املواقع ادارة برامج خالل من املحتوى  كتابة-املواقع

 (.املواقع ادارة برامج برمجيات

 بحيث السلوكية، التعليمية األهداف صياغة تم: التعليمية األهداف -4

 .للقياس وقابلة العامة، باألهداف ومرتبطة شاملة تكوف

 الشخص ي االنترنت خدمة توفر من التأكد تم: التعليمية البيئة تحليل -5

 في املصادر غرفة في واالنترنت الحاسوب أجهزة وتوفر الطالبات، لدى

 .املدرسة

 
ً
 :التصميم مرحلة: ثانيا

  والرسومات الصور  وجمع االنترنت، شبكة في البحث تم: املوارد جمع. 1

 إدمودو في بالدرس الخاصة الصفحة تصميم في تستخدم قد التي

Edmodo ــ 

 جذابة، صور  يحوي  متكامل برنامج تصميم تم: املتعددة الوسائط. 2

 اللغة ترجمتها بعد فيديو مقاطع إدراج تم كما تفاعلية، ونصوص

. الدرس تعلم بعد املطلوب للواجب مستقلة صورة صمم كما العربية،

 تعلم بعد الطالبة تختبره فقرة( 15) على يحتوي  األسئلة من بنك وكذلك

 .الدرس

 تحوي  إلكترونية مكتبة على ـ Edmodo إدمودو صفحة تحتوي  كما

 ودليل تعليمية، وأفالم الكتاب، ومحتوى  الدروس حول  إثراءيه مصادر

 .واملحتوى  املوقع استخدام

  :وهي مراحل على التقويم أساليب جاءت: التقويم أساليب. 3

 القبلي، التحصيلي لالختبار القبلي التطبيق في ويتمثل: القبلي التقويم

 .للطالبات االتجاهات ومقياس

 بعد االلكتروني الدرس داخل األسئلة في ويتمثل: والنهائي التكويني التقويم

 من االنتهاء بعد نهائي وتقويم املرحلة فهم من التأكد يتم حتى جزء كل

 .الدرس تعلم

 التحصيلي، لالختبار البعدي التطبيق في ويتمثل: الختامي التقويم

 .للطالبات االتجاهات ومقياس

 
ً
 :التطوير مرحلة: ثالثا

 صفحة محتويات تصميم لتطوير البرامج من مجموعة استخدام تم

 :التالي الجدول  في ـموضحة Edmodo إدمودو

 8 جدول 

 Edmodo إدمودو  صفحة محتويات إعداد املستخدمة البرامج

الشركة املنتجة  البرامج املستخدمة م  نبذه عنه 

 Adobe Photoshop Adobe  برنامج إلنشاء وتعديل الصور 

 PowerPoint  Microsoft  التقديميةبرنامج لتصميم العروض  

 Moviemaker Microsoft برنامج إلنتاج وتحرير الفيديو 

 Audacity 

I spring suite  

Open source 

I spring 

 برنامج لتحرير األصوات

 برنامج لتصميم الدروس التفاعلية

 Adobe acrobat  Adobe برنامج للتعامل مع املستندات وقراءتها 

 
ً
 التطبيق مرحلة: رابعا

 إدمودو موقع على للمادة الخاصة بالصفحة املتعددة الوسائط ربط     

Edmodoمدى على للتعرف الطالبات من مجموعة على التقنية تطبيق 

 من للتأكد التقويم مراحل ومراقة االستخدام وسهولة التعليمات وضوع

 البرمجية، وفتح التصفح وسهولة منها، املرجو الهدف املوقع تحقيق

 .جيد بشكل التعليقات وكتابة

 
ً
 التقويم مرحلة: خامسا

 Edmodo إدمودو موقع على الدرس محتويات تصميم من االنتهاء بعد       

 على للوقوف املختصين، املحكمين من مجموعة على الصفحة عرض تم

 للمعايير ومراعاتها أجله من وضع الذي للغرض ومناسبتها صالحيتها

 من مقترحاتهم وابداء العرض، أسلوب مناسبة ومدى والفنية، التربوية

 .الحذف او التعديل أو اإلضافة حيث
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 النتائج. 5

 :األول  الفرض من التحقق 

 ذات فروق توجد ال: " على ينص الذي األول  الدراسة فرض من للتحقق

 املجموعتين متوسط بين( a≤0.05) الداللة مستوى  عند احصائية داللة

 لطالبات التذكر مستوى  عند البعدي التحصيل في والضابطة التجريبية

 الحسابي املتوسط حساب تم[ 1] الحاسب مقرر  في الثانوي  األول  الصف

 :كالتالي النتائج وكانت( ت) وقيمة املعياري  واالنحراف املجموعتين لدرجات

 9جدول 

 داللة الفروق مستوى الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط  عدد االفراد املجموعة 

0.176- 2,42 8.03 30 الضابطة  دالة 0.05 52 

     1.77 7.93 32 التجريبية

( 8.03) بلغ الضابطة املجموعة درجات متوسط أن الجدول  من يتضح       

 كما ،(7.93) بلغ حيث التجريبية املجموعة درجات متوسط من أعلى وهو

 وجود على يدل وهذا( 0.05) داللة بمستوى ( 0.176-) بلغت( ت) قيمة أن

 بين ≤ a) 0.05) الداللة مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق

 عند البعدي التحصيل في والضابطة التجريبية املجموعتين متوسطات

 املجموعة ولصالح الثانوي  األول  الصف لطالبات التذكر مستوى 

 اإللكتروني التعلم أن أي الصفري، الفرض عكس وهو الضابطة،

  االختبار على أثر له يظهر لم Edmodo ـ اإلدمودو باستخدام

 .التذكر مستوى  عند التحصيلي

 :الثاني الفرض من التحقق -2

 ذات فروق توجد ال: "على ينص الذي الثاني الدراسة فرض من للتحقق

 املجموعتين متوسط بين (a  ≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة

 لطالبات الفهم مستوى  عند البعدي التحصيل في والضابطة التجريبية

 الحسابي املتوسط حساب تم ،(1) الحاسب مقرر  في الثانوي  األول  الصف

 :كالتالي النتائج وكانت( ت) وقيمة املعياري  واالنحراف املجموعتين لدرجات

 10 جدول 

 (بلوم تصنيف حسب) الفهم مستوى  عند ـ البعدي االختبار  في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي بين الفروق داللة

 داللة الفروق مستوى الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط  عدد األفراد املجموعة

-1.18 2.02 7.13 30 الضابطة  غير دالة 0.24 60 

     1.98 6.53 32 التجريبية 

( 7.13) الضابطة املجموعة درجات متوسط أن الجدول  من يتضح      

 كما ،(6.53) بلغ حيث التجريبية املجموعة درجات متوسط من أعلى وهو

  دالة وغير( 0.24) داللة بمستوى ( 1.18-) بلغت( ت) قيمة أن
ً
 احصائيا

 صحة على يدل مما ،(0.05) املطلوب الداللة مستوى  من أعلى ألنه

 مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه الصفري  الفرض

 في والضابطة التجريبية املجموعتين متوسطات بين (a≤0.05) الداللة

 أي الثانوي، األول  الصف لطالبات الفهم مستوى  عند البعدي التحصيل

 على أثر له يظهر لم Edmodo ـ اإلدمودو باستخدام اإللكتروني التعلم أن

 .الفهم مستوى  عند التحصيلي االختبار

 :الثالث الفرض من التحقق -3

 ذات فروق توجد ال: " على ينص والذي الثالث الدراسة فرض من للتحقق

 املجموعتين متوسط بين (a≤0.05) الداللة مستوى  عند احصائية داللة

 األول  الصف لطالبات الكلي البعدي التحصيل في والضابطة التجريبية

 independent) ت) اختار استخدام تم ،[1] الحاسب مقرر  في الثانوي 

samples test  كالتالي النتائج وكانت: 

 11 جدول 

 الكلي ـ البعدي االختبار  في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي بين الفروق داللة

 داللة الفروق مستوى الداللة  درجة الحرية قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط عدد األفراد املجموعة

0.71- 4.25 15.16 30 الضابطة  غير دالة 0.47 60 

     3.36 14.46 32 التجريبية

  بلغ الضابطة املجموعة درجات متوسط أن الجدول  من يتضح     

  بلغ حيث التجريبية املجموعة درجات متوسط من أعلى وهو( 15.16)

 غير وهي( 0.47) داللة بمستوى ( 0.71-) بلغت( ت) قيمة أن كما ،(14.46)

، دالة
ً
 توجد ال حيث الصفري  الفرض صحة على يدل وهذا إحصائيا

 متوسطات بين (a≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق

 لطالبات الكلي البعدي التحصيل في والضابطة التجريبية املجموعتين

 اإلدمودو باستخدام اإللكتروني التعلم أن أي الثانوي، األول  الصف

Edmodo الكلي التحصيلي االختبار على أثر له يظهر لم ــ. 

 :الرابع الفرض من التحقق -4

 ذات فروق توجد ال: " على ينص والذي الرابع الدراسة فرض من للتحقق

 القبلي القياسين متوسطي بين (a  ≤0.05) مستوى  عند إحصائية داللة

 استخدام تم االتجاه، مقياس في التجريبية املجموعة لطالبات والبعدي

 :كالتالي النتائج وكانت Paired samples test) ت) اختبار

 االتجاه مقياس في التجريبية املجموعة لطالبات والبعدي القبلي القياسين متوسطي بين الفروق على للتعرف( ت) اختبار  نتائج 12 جدول 

 الداللة مستوى الداللة قيمة ت درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحساب العدد  مقياس االتجاه

 دال 0.001 3.687 29 15.768 62.666 30 القبلي

    29 11.990 75.400 30 البعدي 
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 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد بأنه الجدول  من ويتضح     

 في التجريبية املجموعة لطالبات والبعدي القبلي القياسين متوسطي

 وبمستوى ( 3.678-) هي( ت) اختبار قيمة ألن وذلك االتجاه مقياس

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود على يدل وهذا( 0.001)داللة

 ينص الذي و الصفري  الفرض عكس وهذا( a≤0.05) الداللة مستوى 

 بين (a≤0.05) مستوي  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: " على

 في التجريبية املجموعة لطالبات والبعدي القبلي القياسين متوسطي

 .اإلتجاه مقياس

 الطالبات اتجاه حول  تأثير له Edmodo – ادمودو استخدام فأن وبالتالي

 .اإللكتروني التعليم نحو

 النتائج مناقشة. 6

 وقبول  والثالث، الثاني الفرض رفض تم الدراسة نتائج استعرض بعد

 .والرابع األول  الفرض

 املتوسطات بين الفروق تفسير يمكن األول  الفرض لنتيجة بالنسبة     

 واملتمثل التعليم في البشري  العنصر أهمية إلى الضابطة املجموعة لصالح

 التذكر مستوى  حفز والذي الفصل في القوي  وتأثيرها املعلمة شخصية في

 في ورد كما, املعرفة تذكر على أقوى  تأثير له والصورة فالصوت أكثر

 [, 55] املعرفي الحمل نظرية
ً
 يكن لم للوحدة صمم الذي البرنامج أيضا

 وقد التفاعلية األصوات بعض و الفيديو مقاطع باستثناء صوت يحوي 

 لالختبار التجريبية املجموعة استعداد عدم هو آخر سبب هناك يكون 

 يحتاجون  أنهم أو, الضابطة املجموعة مع تكافئهم من بالرغم جيد بشكل

 .الضابطة املجموعة من أكثر لالختبار لالستعداد أطول  لوقت

 املجموعتين أداء تساوي  تفسير يمكن الثاني الفرض لنتيجة بالنسبة      

 املحتوى  وضوح: أسباب لعدة الفهم مستوى  عند التحصيلي االختبار في

 موقع داخل ومتسلسلة منظمة بطريقة وعرضه للوحدة املعرفي

 زميالتها، مع للمناقشة للطالبة الفرصة وإتاحة ،Edmodo–اإلدمودو

 املطلوب الواجب كان حيث البعض، بعضهن مع املعلومات ومشاركة

  الطالبات، لجميع يعرض
ُ
 ادمودو موقع على للوحدة الجيد التصميم أيضا

– Edmodo والضابطة التجريبية املجموعتين ألفراد متكافئة فرص أتاح 

 ألن األسباب هذه ذكرت وقد. التجريبية للمجموعة أكثر املادة فهم وعمق

 لدور  منافس اإللكتروني التعليم يكون  أن هو الدراسة هذه في تحدى أكبر

 من وهي املادة من متمكنة املعلمة أن حيث الفصل، داخل املعلمة

 له الفصل في ووجودها وشخصيتها الرياض، غرب مستوى  على املتميزات

 .طالباتها على عظيم أثر

 هنا ونشير الثاني، مع األول  الفرض نتيجة فهو الثالث للفرض بالنسبة أما

 املجموعة لصالح الكلي التحصيلي االختبار بين فروق وجود عدم أن

 :أسباب لعدة يكون  قد والتجريبية الضابطة

 يحتاج التعليم، في جديدة تقنية استخدام أن إلى الفرق  هذا يرجع وقد     

 على الدراسة طبقت فلو جازم، بشكل فعاليتها من للتأكد أطول  وقت إلى

 الستخدام كبير إيجابي أثر هناك سيكون  كامل دراس ي فصل مستوى 

 [. 48] هأنكنز دراسة مع النتيجة هذه اتفقت وقد. Edmodo– اإلدمودو

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الرابع للفرض بالنسبة أما     

 يدل فهذا التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االتجاه قياس متوسطي

 ورغبتهم اإللكتروني التعلم وخاصة للتكنولوجيا الجديد الجيل تقبل على

 أنه كما,  العالم في تحدث التي للتطورات مواكب ألنه خالله من التعلم في

 هذا طالب بها يتميز التي واملهارات التقنية وخبراتهم توجهاتهم يناسب

 يمارسونها التي واملغامرة والتحدي التجديد من نوع هناك أن كما,  العصر

 اتفقت ما وهذا اهتماماتهم مع تتوافق والتي اإللكتروني التعلم أجل من

 دراسة[, 9] الغامدى دراسة[, 14] كلجة دراسة:  مثل سابقة دراسات عليه

 [. 48] هانكنز دراسة[, 18] خليفة دراسة[, 13] والعباس ي مدني

 التوصيات. 7

 بجميع العام التعليم في ــ Edmodo إدمودو منصة من االستفادة -

 .ومميزاتها إمكانياتها

 مهارات غرس في فوائد من له ملا االلكتروني، التعليم على الطالب تحفيز -

 في الذاتي البحث مهارة واكتساب النفس على واالعتماد الذاتي التعلم

 .لهم دورات وعمل املعرفة،

 التعليمية، املعايير أعلى وفق[ 1] الحاسب ملادة إلكتروني مقرر  تصميم -

 .التقني التطور  ملواكبة

 التعليم مجال في املستجدات آخر حول  للمعلمات تدريبية دورات إقامة -

 واملمكن الجديدة والطريق والتقنيات األدوات على للتعرف اإللكتروني

 .امليدان في تطبيقها

 االلكتروني التعليم انظمة مجال في املتقدمة الدول  تجارب على االطالع -

  استراتيجية وضع في نتائجها من واالستفادة وتقيمها وتحليلها

 .التراكمية املعرفة ظل في واضحة

 على وتعمل االلكتروني التعليم بجودة تهتم متكاملة دعم إدارة توفير -

 .اإللكتروني التعلم أنظمة تطوير

 :الدراسة مقترحات

 في Edmodo ـ ادمودو استخدام أثر حول  الدراسات من املزيد إجراء -

 التفكير وإثارة كالدافعية أخرى، تعليمية ونواتج متغيرات ضمن التعليم

 .واإلبداع

 التعليم في العاملية الشبكة استخدام معايير حول  دراسة إجراء -

 
ً
 في والجدية الجماعي العمل وتنمية التقويم بطرق  يتعلق فيما خصوصا

 .الدراسية املقررات ونشر وتصميم الدراسة،

 ضمن Edmodo ـ إدمودو استخدام أثر حول  الدراسات من املزيد إجراء -

 .مختلفة تعليمية مراحل

 إدمودو باستخدام الدراسة نحو الطالب اتجاه ملعرفة دراسة إجراء -

Edmodo. 

 نحو املختلفة بتخصصاتهم املعلمين اتجاه ملعرفة دراسة إجراء -

 . تعليمهم في ـ Edmodo إدمودو استخدام

 لفترة وتطبق الحالية، للدراسة مماثلة تجريبية شبه دراسات إجراء -

 (.كامل دراس ي الفصل) مثال أطول 

 املراجع
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 العلمي املؤتمر إلى مقدمة بحثية ورقة. نحوها واتجاهاتهم للطالب
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the impact of e learning by using learning management 

system Edmodo in the achievement of the computer and information technology (1) at cognitive levels 

(remembering, understanding) at the female students of second secondary grade in Riyadh, and the 

trends towards it. To achieve the study objectives, the researcher used the semi- heuristic method. The 

study sample consisted of 62 female students from the students of first secondary grade in Riyadh, in 

the second semester 1437/ 1438 AH. It consists of (32) female students for the experimental group who 

studied by Learning Management Systems (Edmodo) that the researcher had prepared its content, and 

(30) female students for the control group who studied by using the traditional way of teaching Biology. 

The researcher has developed a set of tools and materials that were represented in an achievement test 

consisted of (20) paragraphs, a trend gauge consisted of (19)paragraphs, and allocating a website on 

Edmodo network that includes an e-lesson, an assignment, a test, and activities that have been designed 

by the researcher. To analyze data, the study used Cranach's alpha reliability coefficient, averages, 

standard deviations, and t-test of independent and interconnected groups, and ETA test. The study 

concluded the following results: There are statistically significant differences between the average of 

the experimental and control groups in the achievement through long distance at the remembering level, 

in favor of the control group. There are no statistically significant differences between the average of 

the experimental and control groups in the achievement through long distance at the understanding 

level. There are no statistically significant differences between the average of the experimental and 

control groups in the overall achievement through long distance. There are statistically significant 

differences between the average of the trend scale before and after for the benefit of the experimental 

group. 

KEYWORD: E -learning, learning management system Edmodo, achievement, computer (1). 

 


