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أثر التعلين اإللكرتونً باستخذام نظام إدارة التعلن
إدهودو ) -(Edmodoعلى حتصيل طالب الصف الثانً
ثانوي يف هقرر األحياء ()3
الممخص _ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التعميـ اإللكتركني

مف المجتمعات إلى إدخاؿ تغييرات جذرية مممكسة في سياستيا

باستخداـ نظاـ إدارة التعمـ إدمكدك ) (Edmodoفي التحصيؿ لمقرر

كاقتصادىا كمخططات تعميميا كأساليب تفكيرىا كطرؽ حياتيا

األحياء ( )3عند المستكيات المعرفية (التذكر ,الفيـ) لدل طالبات

ككيفية مكاجيو مشكالتيا ,كقد ساعد التطكر التقني كاالتصاالت

الصؼ الثاني ثانكم بمدينة الرياض ,كاالتجاه نحكىا .كتحقيقان ألىداؼ

الحديثة في التفكير بجدية في إعادة النظر في تشكيؿ

الدراسة استخدـ المنيج شبة التجريبي ,كتككنت عينة الدراسة مف

المؤسسات التعميمية بتكفير بيئات كطرؽ جديدة لمتعمـ ,مما ميد

( )54طالبة مف طالبات الصؼ الثاني ثانكم بمدينة الرياض ,لمفصؿ

لظيكر نمط جديد مف أنماط التعمـ كىك التعميـ اإللكتركني ].[2

الدراسي الثاني 1437/1436ق .كالتي تمثمت في ( )27طالبة

كال يشترط التعميـ اإللكتركني التكاجد المتزامف لممتعمـ مع

لممجمكعة التجريبية كالتي درست عبر نظاـ إدارة التعمـ إدمكدك

المعمـ في المكاف نفسو ,كما ىك الحاؿ في التعميـ التقميدم ,لذا

) (Edmodoك( )27طالبة لممجمكعة الضابطة كالتي درست

فال بد مف تكافر كسيط بيف المعمـ كالمتعمـ ,كليذه الكساطة أكجو

باستخداـ الطريقة التقميدية لتدريس مادة األحياء .كما تـ إعداد

تقنية كبشرية تنظيمية ,كيبرز بشكؿ جمي استخداـ الحاسكب

مجمكعة مف األدكات كالمكاد تمثمت في اختبار تحصيمي تككف مف
( )17فقره كمقياس اتجاه تككف مف ( )19فقرة ,كتخصيص مكقع

كاإلنترنت كجزء أساسي في النظاـ التعميمي ,كأحدث الطرؽ

إلكتركني عمى شبكة اإلدمكدك ) (Edmodoيشمؿ درس إلكتركني

المبتكرة في االتصاالت كفي مجاؿ التعميـ ,إذ يتسند عمى قاعدة

ككاجب كاختبار كأنشطو تـ تصميميا خصيصان لمدراسة .كتكصمت

مف النظريات كالممارسات الجديدة التي تيدؼ إلى تفعيؿ دكر

الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط المجمكعتيف

المتعمـ في العممية التعميمية كأحد ركائزىا األساسية ,ككفؽ رؤية

التجريبية كالضابطة في التحصيؿ البعدم عند مستكل التذكر ,لصالح

تربكية شاممو لكؿ مف المناىج كاألساليب [.[3

المجمكعة الضابطة .كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

كتشير الدراسات كاإلحصائيات الحديثة إلى ازدياد استخداـ

متكسط المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ البعدم عند

التعميـ اإللكتركني في المؤسسات التعميمة حيث يقدر سكؽ

مستكل الفيـ .كما كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

التعميـ اإللكتركني ب ( )11مميار دكالر سنكيان تتركز (- %60

إحصائية بيف متكسط المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ

 )%70منيا في الكاليات المتحدة األمريكية .كفي المممكة

البعدم الكمي .كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط

العربية السعكدية فإف حجـ قطاع التعميـ اإللكتركني يقدر ب

مقياس االتجاه القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية.

( )125مميكف دكالر لمعاـ 1429ق [.[4

الكممات المفتاحية :التعميـ اإللكتركني ,نظاـ إدارة التعمـ إدمكدك,

بينت المبيرؾ [ ]5دكر التعميـ اإللكتركني في بناء الفرد
كقد ن

التحصيؿ ,مقرر األحياء (.)3

ذاتيان ,كذلؾ مف خالؿ مشاركتو في نشاطات التعمـ ,مما يحفز

 .1المقدمة
شيد العالـ في السنكات األخيرة تقدمان كبي اُر في تطكر

الطالب عمى االقباؿ عمى العمـ بسبب امتالكو ميارة كيفية

المعارؼ كالعمكـ كالتكنكلكجيا مما كاف لو األثر العظيـ في الكثير

التعم ػـ ,األمػ ػر ال ػذم يع ػزز الػدكاف ػع كاالتجػاى ػات اإليجػابية لعممية
2
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[ ]10منار بدر []10؛ عاشكر []12؛ مدني كالعباسي [.[13

التعمـ ,كيساعد في تطكيره كاعتماده عمى ذاتو.
كيتطمب التعميـ اإللكتركني كجكد نظاـ إلدارة التعمـ يكفر

أما بالنسبة لمدراسات التي تناكلت أثر استخداـ إدمكدك

االتصاؿ بيف جميع أطراؼ المنظكمة التربكية ,كتتككف أنظمة

في التعميـ العاـ فيي قميمة جدان ,مثؿ دراسة قمجة [ ,]14كدراسة

إدارة التعمـ اإللكتركني كما يراىا العبيدم [ ]6مف "برامج كأدكات

الكثيرم [ ]15ككانت معظميا حكؿ مادة المغة اإلنجميزية ,كما

كثيرة تقكـ بمجمميا بكظائؼ إدارة التعمـ اإللكتركني عمى الشبكة,

تبيف عدـ كجكد دراسات سابقة الستخداـ اإلدمكدك مع مادة

كىي عبارة عف كظائؼ ذات طبيعة فنية أك إدارية كتمؾ

األحياء.
مما سبؽ برزت الحاجة إلجراء ىذه الدراسة الستقصاء أثر

الكظائؼ منيا ما ىك أساسي كمنيا ما ىك فرعي".
كيعتبر كمرم [ ]7أنظمة إدارة التعمـ كالمحتكل التعميمي أحد

التعميـ اإللكتركني بشكؿ عاـ كالتعمـ باستخداـ إدمكدك بشكؿ

أىـ حمكؿ التعمـ اإللكتركني األساسية ,فيي برمجيات تقكـ عمى

خاص عمى التحصيؿ الدراسي ,عمى أمؿ أف تككف ىذه الدراسة

أساس إدارة نشاطات التعميـ كالتعمـ مف حيث المساقات كالتفاعؿ

إضافة مفيدة في ىذا المجاؿ ,لذا تتحدد مشكمة الدراسة في

كالتدريبات كالتماريف.

السؤاؿ الرئيس اآلتي:
ما أثر التعميـ اإللكتركني باستخداـ نظاـ إدارة التعمـ

 .2مشكمة الدراسة
في ظؿ تغيرات العصر التقنية .كتأثيرىا عمى الطالب

إدمكدك عمى تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني الثانكم في مقرر

اليكـ فإنو لـ يعد دخكؿ عالـ التعمـ اإللكتركني ترفان كقيمة

األحياء ( )3كاتجاىيف نحك التقنية؟ كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس

مضافة لمنظكمة التعميـ ,بقدر ما أصبح كاقعان يمارس فيو جميع

األسئمة التالية:

كظائؼ أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني الحديثة ,حيث زاد

أ .أسئمة الدراسة

االىتماـ بتبني ك ازرة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية مشركع

 .1ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()0.05

التعميـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد ,مف خالؿ تكفير التقنيات

في متكسط تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني الثانكم في مقرر

كالمكاد التعميمية المتطكرة ,كالكسائط اإللكتركنية المتعددة في

األحياء ( )3بيف المجمكعة التجريبية التي تتعمـ مف خالؿ نظاـ

العممية التربكية كالتعميمية ,كؿ ذلؾ يؤكد أف أنظمة إدارة التعمـ

إدارة التعمـ اإللكتركني إدمكدك  Edmodoكالمجمكعة الضابطة

اإللكتركني قد تجاكزت مرحمة المحاكالت التربكية ,كبدأت

التي تتعمـ بالطريقة التقميدية عند المستكل المعرفي األكؿ

بمختمؼ أبعادىا كاقعان تربكيان مممكسان مما يظير الحاجة إلى

لتصنيؼ بمكـ (مستكل التذكر) في االختبار التحصيمي البعدم؟

ضركرة الخكض في غمارىا سعيان لإلفادة منيا كفؽ األسس

 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()0.05

العممية كالتربكية التي يكفرىا ىذا االتجاه الحديث.

في متكسط تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني الثانكم في مقرر

كيؤكد خاف [ ]8أف متطمبات كأكليات التعمـ تختمؼ مف

األحياء ( )3بيف المجمكعة التجريبية التي تتعمـ مف خالؿ نظاـ

متعمـ آلخر لذلؾ البد مف استخداـ مزيج مف أدكات

إدارة التعمـ اإللكتركني إدمكدك  -Edmodoكالمجمكعة

كاستراتيجيات التعميـ لمحصكؿ عمى محتكل مناسب في الشكؿ

الضابطة التي تتعمـ بالطريقة التقميدية عند المستكل المعرفي

المناسب كلممتعمـ المناسب.

األكؿ لتصنيؼ بمكـ (مستكل الفيـ) في االختبار التحصيمي
البعدم؟

إف استخداـ التعميـ اإللكتركني كأنظمة إدارة التعمـ في
التعميـ العاـ يعد مف االتجاىات الحديثة التي أكصت كثير مف

 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()0.05

الدراسات بجدكاىا كفاعميتيا كمنيا :دراسػة الغام ػدم []9؛ الخميف ػة

في متكسط تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني الثانكم في مقرر
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األحياء ( )3بيف المجمكعة التجريبية التي تتعمـ مف خالؿ نظاـ

 .4قد تساعد ىذه الدراسة في تفعيؿ كتنمية دكر التعميـ

إدارة التعمـ اإللكتركني إدمكدك  -Edmodoكالمجمكعة

اإللكتركني كمساعد أساسي في عممية التعميـ الحالي

الضابطة التي تتعمـ بالطريقة التقميدية ,في االختبار التحصيمي

كالمستقبمي.

البعدم (الكمي)؟

 .5قد تساعد ىذه الدراسة في تفعيؿ دكر التكاصؿ الشبكي في

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()0.05

مجاالت التعميـ العاـ ,كاكتساب الميارات األدائية كالمعرفية في

بيف متكسطي مقياس االتجاه القبمي كالبعدم لطالبات الصؼ

العمكـ التكنكلكجية.

الثاني الثانكم (المجمكعة التجريبية) في مقرر األحياء ()3؟

د .حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدكد التالية:

ب .أهداف الدراسة
تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يمي:
.1

الحدكد المكضكعية :اقتصرت الدراسة عمى كحدة التكاثر الخمكم

التعرؼ عمى أثر استخداـ إدمكدك  – Edmodoفي

(تنظيـ دكرة الخمية) في مقرر أحياء ( )3لطالبات الصؼ الثاني

التحصيؿ الدراسي في مقرر األحياء ( )3لدل طالبات الصؼ

ثانكم باستخداـ إدمكدك  – Edmodoكقياس أثره عمى

الثاني ثانكم.

التحصيؿ عند المستكيات (التذكر كالفيـ) كاالتجاه نحك التعميـ

 .2الكشؼ عف الفركؽ اإلحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية

اإللكتركني.

كالضابطة في التحصيؿ البعدم عند مستكل (التذكر ,الفيـ,

الحدكد البشرية :اقتصرت الدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ

الكمي) لطالبات الصؼ الثاني ثانكم.

الثاني ثانكم بمدارس البنات الحككمية (نظاـ المقررات) غرب

 .3التعرؼ عمى اتجاىات طالبات الصؼ الثاني ثانكم

مدينة الرياض.

(المجمكعة التجريبية) نحك التعميـ اإللكتركني في مقرر األحياء

الحدكد المكانية :اقتصرت الدراسة عمى المدرسة الثانكية الرابعة

(.)3

عشر غرب مدينة الرياض.

ج .أهمية الدراسة

الحدكد الزمانية :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي

تتمثؿ أىمية الدراسة في اآلتي:

الثاني لعاـ 1436ھ 1437 -ھ.

 .1قد تسيـ في معرفة دكر التعميـ اإللكتركني في رفع الكفاءة

التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة:

التعميمية ,كاستثمار ذلؾ في إثراء التحصيؿ العممي لدل

أثر ) :(Effectيعرؼ مفيكـ األثر إجرائيان بأنو :النتيجة التي

الطالب.

يحدثيا استخداـ إدمكدك  –Edmodoعمى تحصيؿ الطالبات

 .2قد تعطي متخذم القرار حمكالن لبعض المشكالت التعميمية

كاتجاىيف نحك التعميـ اإللكتركني ,كيقاس ىذا األثر باالختبار

مثؿ :مشكمة الدركس الخصكصية.

التحصيمي كمقياس االتجاه الذم أعدتو الباحثة.
االتجاىات ) :(Attitudesيعرؼ مفيكـ االتجاىات نحك

كمشكمة طالب االنتساب ,كاالعداد المتزايدة لمطالب في
الفصكؿ ,كاحتياجات الطالب المتجددة.

استخداـ إدمكدك  – Edmodoإجرائيان :بأنو مكقؼ كرده فعؿ

 .3تعد إضافة جديدة في الدراسات العربية المتعمقة بمكضكع أثر

الطالب نحك التعميـ اإللكتركني باستخداـ إدمكدك – Edmodo

نظاـ إدمكدك – Edmodoعمى تحصيؿ طالب المرجمة

مف حيث تقبميـ أك رفضيـ ليذه الطرؽ مف التعميـ.

الثانكية ,مما قد يتيح الفرصة فيما بعد لتعميميا عمى مدارس

مستحدثات تقنيات التعميـ ):(Technological Inventions

الثانكية بالمممكة العربية السعكدية.

يعرؼ مفيكـ مستحدثات التعميـ إجرائيا بأنو :استخداـ أدكات
4
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كطرؽ ككسائؿ جديدة كاستخداـ التعميـ اإللكتركني مف خالؿ

كيعرفو العريفي [ ]17بأنو" :تقديـ المحتكل التعميمي مع ما

نظاـ إلدارة التعمـ إدمكدك  ,- Edmodoلتكظيؼ آليات

يتضمنو مف شركحات كتماريف كتفاعؿ كمتابعة بصكرة جزئية أك

االتصاؿ الحديثة ,لدعـ العممية التعميمية ,كاثرائيا كالرفع مف

شاممو في الفصؿ أك عف بعد بكاسطة برامج متقدمة مخزنة في

جكدتيا ,كمكاكبة التطكرات العصرية كتمبيو لحاجات متعمميف

الحاسب اآللي أك عبر شبكة اإلنترنت".
أما الحمفاكم [ ]18فقد عرفو بأنو" :ذلؾ النكع مف التعميـ

ىذا العصر.
التعميـ اإللكتركني :يعرؼ مفيكـ التعميـ اإللكتركني إجرائيان بأنو:

الذم يعتمد عمى استخداـ الكسائط اإللكتركنية في تحقيؽ

التعميـ باستخداـ إدمكدك - Edmodo

األىداؼ التعميمية ,كتكصيؿ المحتكل التعميمي إلى المعمميف

نظاـ إدارة التعمـ:

دكف اعتبار لمحكاجز الزمانية كالمكانية ,كقد تتمثؿ تمؾ الكسائط

LMS(Learning Management

) :Systemتعرفة الباحثة إجرائيان بأنو :نظاـ حديث تـ بناؤه

اإللكتركنية في األجيزة الحديثة مثؿ :الكمبيكتر ,كأجيزة

عمى أسس تربكية ,ليساعد المعمـ عمى تكفير بيئة تعمـ إلكتركنية

االستقباؿ مف األقمار الصناعية ,أك مف خالؿ شبكات الحاسب

تتضمف المحتكل الرقمي كاألنشطة ككسائؿ التقكيـ كالمتابعة

المتمثمة في اإلنترنت ,كما أفرزتو مف كسائط أخرل مثؿ :المكاقع

كسكؼ تستخدـ الباحثة أحد أنكع ىذه األنظمة كىك إدمكدك–

التعميمية ,كالمكتبات اإللكتركنية".
أما كنسارة كعطار [ ]19فعرفاه بأنو " :منظكمة تعميمية

 Edmodoفي بناء مكقع خاص بمقرر األحياء ( )3لمصؼ
الثاني الثانكم.

لتقديـ البرامج التعميمية أك التدريبية لممتعمميف أك المتدربيف في

التحصيؿ الدراسي  :Academic Achievementيعرؼ

أم كقت كفي أم مكاف باستخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت

مفيكـ التحصيؿ الدراسي إجرائيان بأنو :الدرجة التي يحصؿ عمييا

التفاعمية لتكفير بيئة تعميمية تفاعمية متعددة المصادر بطريقة

الطالب في االختبار التحصيمي في المجمكعتيف الضابطة

متزامنة مع الفصؿ الدراسي أك غير متزامنة عف بعد ,دكف التزاـ

كالتجريبية.

بمكاف محدد اعتمادان عمى التعمـ الذاتي ,كالتفاعؿ بيف المتعمـ
كالمعمـ.

 .3اإلطار النظري

لمحة تاريخية عف التعميـ اإللكتركني:

التعميـ اإللكتركني:
لقد أدل التقدـ التكنكلكجي إلى ظيكر أساليب ككسائؿ

لـ يظير مصطمح التعميـ اإللكتركني كفمسفتو الحالية فجأة,

تعميمية حديثة ,تعتمد عمى تكظيؼ مستحدثات تكنكلكجية مف

كلكنو ظير كتطكر مف خالؿ خمسة أجياؿ بدأت منذ بداية

أجؿ تحقيؽ فاعمية ككفاءة أفضؿ لمتعميـ ,كيجعؿ التعميـ أكثر

الثمانيات حتى كصمت إلى الشكؿ الحالي ,حيث يرل سالـ []20

تشكيقان كمتعة كبكفاءة أعمى كبجيد ككقت أقؿ.

أف تاريخ التعميـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد مر بالمراحؿ اآلتية:

مفَيكـ التعميـ اإللكتركني

المدرس كالمدارس التقميدية حيث كاف
قبؿ عاـ 1983ـ :عصر
َ

عرفت اليكنسكك التعميـ اإللكتركني الخميفة [ ]16بأنو:

التعميـ تقميديا قبؿ انتشار أجيزة الحاسبات بالرغـ مف كجكدىا

كتكفر
"طريقة فاعمة في التعميـ تجمع بيف النقؿ الرقمي لممحتكل َ

لدل بعضيـ ,ككاف االتصاؿ بيف المدرس كالطالب في قاعة
الدرس حسب جدكؿ دراسي محدد.

الدعـ كالخدمات التعميمية ,كالمقصكد بالدعـ ىك دكر المعمَـ في

دعـ كمساعدة المتعمَـ في أم كقت ,كىك نظاـ تعميمي يتـ

 -في الفترة مف 1984ـ إلى 1993ـ :عصر ظيكر الكسائط

تخطيطو كاعداده كتنفيذه بشكؿ إلكتركني كيتـ نقمو عبر شبكة

المتعددة ,حيث تميزت ىذه الفترة الزمنية باستخداـ الكيندكز

المعمكمات كاالتصاالت".

 (windows 3.1)3.1كالماكنتكش ) (Macintoshكاألقراص
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الممغنطة كأدكات رئيسة لتطكير التعميـ.

تساىـ في زيادة استخداـ تقنية التعميـ اإللكتركني حكؿ العالـ ما

 -في الفترة مف 1993ـ إلى 2000ـ :ظيكر الشبكة العنكبكتية

يمي:

لممعمكمات (اإلنترنت) ,ثـ بدأ ظيكر البريد اإللكتركني كبرامج

• استمرار الحاجة الدائمة لمتعميـ كالتدريب بسبب التطكر في

إلكتركنية أكثر انسيابية لعرض أفالـ الفيديك ,كمنيا األفالـ

مختمؼ المجاالت المعرفية.

التعميمية.

• الحاجة لمتعميـ كالتدريب في الكقت المناسب كالمكاف المناسب

 -الفترة مف 2001ـ كما بعدىا :ظير الجيؿ الثاني لمشبكة

لممتعمـ.

العنكبكتية لممعمكمات (اإلنترنت) ,حيث أصبح تصميـ المكاقع

• يساعد التعميـ اإللكتركني في إتاحة فرص التعميـ لكافو فئات

عمى الشبكة أكثر تقدمان ,كخصائصو أقكل مف ناحية سرعة

المجتمع.

سرياف كاستقباؿ الممفات كالمعمكمات كالبيانات سكاء أكانت تحكم

• يكفر التعميـ في أم كقت كأم مكاف كفقان لقدرة المتعمـ عمى

كتابو فقط ,أـ كتابو مصحكبو بمؤثرات صكتيو أك تسجيالت أك

التحصيؿ.

أفالـ فيديك ,كىذه الطفرة المعمكماتية ,قد تفتح مجاالن أكبر لمتعميـ

• يسيـ في تنمية التفكير كاثراء عممية التعمَـ.

ال.
اإللكتركني مستقب ن

• يساعد في خفض تكاليؼ التعميـ.
• يساعد الطالب عمى االستقاللية ,كيحفزه عمى االعتماد عمى

أىداؼ التعميـ اإللكتركني:

نفسو.

لمتعميـ اإللكتركني أىداؼ عديدة أكضحيا كؿ مف سالـ,
[ ]20الجندم كالؿ []21؛ استيتيو كسرحاف [ ,]22مصطفى

المعيقات كالصعكبات التي تكاجو التعميـ اإللكتركني:

[ ]23؛ كنسارة كعطاره [.[24

التعميـ اإللكتركني كغيرة مف طرؽ التعميـ األخرل يكاجو معكقات

 -1تكفنير بيئة تعميمية ثرية كمتعددة المصادر تخدـ العممية

تحكؿ دكف تنفيذه في بعض األحياف ,فقد ذكر الحجي []25؛

التعميمية بجميع جكانبيا.

سالمة كالدايؿ []26؛ المكسى [ ]27منيا:

 -2إيجاد بيئة تفاعمية تعزز العالقة بيف المؤسسات التعميمية

 .1ضعؼ أك عدـ تكافر البنية التحتية لمتعميـ اإللكتركني,

كالبيئة الخارجية ,كتكفير مصادر متعددة لمتعميـ تتيح الفرصة

كخاصة في مجاؿ الكيرباء كاالتصاالت.

لممناقشة كالمقارنة كالتحميؿ كالتقييـ.

 .2عدـ الكعي الكافي لدل أفراد المجتمع ليذا النكع مف التعميـ.

 -3تدريب المعمـ كالمتعمـ عمى ما يسيـ في تسييؿ استخداـ

 .3صعكبة تفيـ المسؤكليف لدكر التقنية في التعميـ.

ىذه التقنية.

 .4عدـ تكفر الكادر البشرم المدرب إلعداد مقرر التعميـ

 -4إعداد جيؿ مف المعمميف كالطالب قادر عمى التعامؿ مع

اإللكتركني.

التقنية كميارات العصر كالتطكرات اليائمة التي يشيدىا العالـ.

 .5عجز اإلمكانيات المادية لمبدء في مشركع ضخـ كالتعميـ

 -5المساعدة عمى نشر التقنية ألجؿ مجتمع مثقؼ إلكتركنياُ

اإللكتركني.

كمكاكب لما يدكر في أقاصي األرض.

 .6ال تكجد معايير ثابتة لممناىج كالمقررات اإللكتركنية ,مما

 -6تقديـ التعميـ الذم يناسب فئات عمرية مختمفة مع مراعاة

يجعؿ القائميف عمى ىذه المقررات عاجزيف عف اختيار المكاد

الفركؽ الفردية بينيـ.

التعميمية بشكؿ صحيح ,سكاء كانت عمى شكؿ كتب أك مكاد

أىمية التعميـ اإللكتركني:

مدمجة.
 .7أنظم ػة التعمي ػـ اإللكتركن ػي كأساليب ػو غي ػر كاضحة ,مما يؤدم

يذكر العريف ػي []17؛ كسال ػـ [ ]20أف مػف أىـ العكامؿ التي
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ىك عبارة عف نظاـ تـ تصميمو لمتابعة كادارة كتقييـ

إلى عدـ البت في قضية الحكافز التشجيعية لبيئة التعميـ
اإللكتركني.

التعمـ اإللكتركني ,كيمثؿ ىذا النظاـ حالن استراتيجيان لمتخطيط

 .8عدـ تكفر القناعة الكافية لدل المتعمـ بيذا النكع مف التعميـ,

كالتدريب كادارة جميع أكجو التعمـ في المؤسسة التعميمية

كعدـ تفاعمو معيا حسب الشكؿ المطمكب.

لمكصكؿ إلى عممية تكامؿ لمتعمـ في جميع المكاد التعميمية,

 .9ارتفاع التكمفة المادية إلعداد المقررات اإللكتركنية ,كصعكبة

لتصبح منظكمة تعميمية إلكتركنية ترتكز عمى عناصرىا كتشتمؿ

تكفير األجيزة كتدريب المعمميف كالمعممات.

أجزاءىا عمى إدراج بيانات الطالب ,كجدكلة المقررات ,ككضع

 .10عدـ تكفر الخصكصية كالسرية ,حيث تحدث بعض

خطة كاستراتيجية التدريس ,كاتاحة المحتكل لمطالب ,كمتابعة

اليجمات عمى المكاقع الرئيسة في اإلنترنت ,كتيدد المحتكل

أداء الطالب ,كاصدار التقارير بذلؾ ,كالتكاصؿ بيف الطمبة مف

كاالمتحانات.

خالؿ المحادثة عبر اإلنترنت كحمقات النقاش كالبريد

نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني:

اإللكتركني ,كاجراء االختبارات كالتقييـ لمطالب ,كبذلؾ نجد أف

(LMS) Learning

ىذا النظاـ ىك أكثر األنظمة استخدامان في المؤسسات التعميمية

Management System
إف نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني عبارة عف مجمكعة مف

[.[30

األدكات كالتقنيات كالبنية التحتية التي تقدـ الحؿ األمثؿ الذم

كيذكر إسماعيؿ بأف البرنامج صمـ لممساعدة في إدارة

تحتاج إليو المؤسسات التعميمية كالشركات التي تنكم أف تتبنى

كمتابعة كتقديـ األنشطة التعميمية كالتعميـ المستمر ,كتنظيـ إدارة

التعمـ اإللكتركني ,فيك يزكد بطريقة استخداـ سيمة كمرنة

األنشطة اإلدارية كالتعميمية ,كيتميز نظاـ إدارة التعمـ بسيكلة

كمثالية إلدارة شؤكف أنظمة التعمـ اإللكتركني [.[28

االستخداـ حيث يتيح تقديـ المادة العممية لمطالب عف طريؽ

 -١نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني LMS

شبكة اإلنترنت ,كعرض المحاضرات عف بعد بكاسطة القاعات

تُعد نظـ إدارة التعمـ اإللكتركني إحدل التقنيات الحديثة

اإللكتركنية ,كتنفيذ منتديات النقاش إلكتركنيان ,كتكزيع الكاجبات

المستخدمة في التعميـ اإللكتركني عف بعد ,حيث تشكؿ حزمة

الدراسية كاستالميا ,كتقديـ االختبارات عف بعد ,كيمكف الباحثيف

تككف نظامان إلدارة المحتكل المعرفي
مف البرامج المتكاممة التي ّ
المطمكب تعممو أك التدريب عميو كتكفر أدكات لمتحكـ في عممية

كالطالب مف تقديـ عركض المشاريع كاألبحاث العممية ,كتخزيف
المعمكمات كالمكاد كالبرامج التعميمية [.[29

التعمـ فيتـ مف خالليا عميمة إدارة المصادر التعميمية مف خالؿ

- ٣أدكات أنظمة التعمـ اإللكتركني

تجميعيا كتصنيفيا كفيرستيا ,كادارة عمميات التصميـ كالتطكير

يمكف تصنيؼ أدكات أنظمة التعمـ اإللكتركني إلى أربعة أنكاع

التعميمي [.[29

رئيسة ىي:

كما أف نظاـ إدارة التعمـ صمـ ليتـ استخدامو كبيئة لكؿ

أ -أدكات إدارة المحتكل العممي :ىك نظاـ ييتـ بإدارة العمميات

مف المتعمـ كالمحاضر حيث يقدـ كظائؼ ذات قيمة كبيرة لكؿ

المتعمقة بمحتكل المكضكعات الدراسية اإللكتركنية كتطكيرىا

األطراؼ ,فالمتعمـ يستطيع استخداـ العديد مف األدكات بنفسو

باإلضافة إلى تفاعمو بالدمج مع نظاـ إدارة التعمـ إلدارة

ليتمكف مف إنجاز كؿ ما ىك مطمكب منو بكؿ يسر كسيكلة في

المقررات كتخزيف المحتكل.

أم كقت كمف أم مكاف باستخداـ أنظمة التعمـ اإللكتركنية

ب -أدكات االتصاؿ :يقدـ نظاـ  ,LMSدعـ عممية االتصاؿ

المتزامنة كالغير متزامنة مف خالؿ شبكة اإلنترنت [.[28

كالتعاكف بيف التجمعات التعميمية ,كيساعد في إدارة كتبادؿ

 - ٢مفيكـ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني LMS

المعمكمات كتعزيز التفاعؿ بيف المستخدميف ,كما يكفر
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نظاـ  LMSأدكات لالتصاؿ المتزامف كغير المتزامف لتسيـ في

 - ٧الشمكلية لجميع كظائؼ أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني.

بناء مجتمع تعمـ افتراضي يتخطى حدكد المكاف كالزماف.

 - ٨النظاـ يعمؿ عمى متصفح اإلنترنت مما يكفر سيكلة

ج -أدكات التقكيـ :تعتمد أدكات التقكيـ عمى تكفير تطبيقات

االستخداـ كالتعمـ كتكظيؼ خصائصيا.

تصميـ أدكات التقييـ كاالستطالع المتنكعة كمف بينيا

 - ٩يتمتع بنظاـ تكثيؽ مركزم ليكفر نقطة دخكؿ كاحدة لجميع

(االختبارات ,التصحيح اآللي ,رصد الدرجات ,التحميؿ

أجزاء النظاـ مع الحفاظ عمى األمف في النظاـ.

اإلحصائي).

 - ٦أمثمة ألنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني.

د -أدكات اإلدارة :تتضمف أدكات اإلدارة استخراج التقارير عمى

"ظيرت الكثير مف الشركات العالمية التي استثمرت في

ىيئة سجالت كاممة بأكقات دخكؿ المتعمـ لمنظاـ ,كالزمف الذم

مجاؿ التعمـ اإللكتركني كتطكير أنظمتو فظيرت سمسمة مف نظـ

استغرقو ,كاألنشطة التي زارىا ,كاألنشطة التي نفذىا[28,29] .

إدارة التعمـ اإللكتركني ,منيا ما ىك مغمقة المصدر (تجارية أك

- ٤خصائص نظـ إدارة التعمـ اإللكتركني

حككمية) ,كمنيا ما ىك مفتكح المصدر ,كمف ىذه األنظمة ما
يأتي" [:[33

مف خصائص تمؾ النظـ نشر المقررات الدراسية كتقكيميا,
كادارة سجالت المتعمميف كمتابعة أنشطتيـ كالتكاصؿ بيف

أكالن :أمثمة ألنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني التجارية المصدر:

المعمميف كالمتعمميف ,أك بيف المتعمميف أنفسيـ مف خالؿ

 - ١نظاـ كيب سي تي WebCT

منتديات حكارية ,كما يمكف النظر إلييا عمى أنيا الكعاء الذم

 - ٢نظاـ بالؾ بكرد Blackboard

ينقؿ مف خالليا المحتكل اإللكتركني بأنشطتو كتفاعالتو مف

 - ٣نظاـ تدارس إلدارة التعمـ اإللكتركني:

خالؿ مجمكعة مف األدكات مثؿ :المنتديات ,كاالمتحانات .كما

 -4نظاـ جسكر  JUSURإلدارة التعمـ اإللكتركني:

تتيح ىذه األنظمة تبادؿ المعمكمات حكؿ المحتكل التعميمي,

ثانيان :أمثمة ألنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني مفتكحة المصدر:

كمعمكمات المتعمميف ,كغيرىا ككالىما يكظؼ لخدمة سياؽ

 -1نظاـ إدمكدك

منيج دراسي محدد ].[10,29,30

 -2نظاـ دككيكس

 - ٥مميزات نظاـ إدارة التعمـ LMS

 -3نظاـ آتكتر
 -4نظاـ مككدؿ

يتميز نظاـ إدارة التعمـ بالعديد مف المميزات كما يذكرىا

نطاـ إدمكدك

المكسى ][27؛ كاسماعيؿ [ ]29مف أىميا ما يأتي:

يعد إدمكدك  "Edmodoأحدث شبكة لمتكاصؿ االجتماعي

 - ١تصميـ كاجيات عربية كدعـ ىذه المغة.
 - ٢سيكلة االستخداـ ,حيث يتضمف إجراءات بسيطة كمحددة

تـ إنشائيا بيدؼ تحفيز كتعزيز التفاعؿ بيف الطالب كالمعمميف,

تكفر المركنة لممستخدـ.

جديدا في
فتحا
ن
كتسييؿ عممية التعمـ ,كيرل البعض أنو يمثؿ ن

 - ٣جكدة الدعـ الفني مف داخؿ البرنامج أك مف أخصائي

مجاؿ التربية كالتعميـ لما يجمعو مف مزايا كفكائد لكؿ مف

الدعـ.

المعمميف كالطالب ,بينما يرل البعض أنو بمثابة تطكر طبيعي

 - ٤التكافؽ مع معايير التعميـ اإللكتركني العالمية.

لتكنكلكجيا التعميـ ,كنحاكؿ مف خالؿ الصفحات اآلتية التعرؼ

 - ٥التكامؿ مع أنظمة المؤسسات التعميمية.

عمى نشأة كتطكر تمؾ الشبكة التفاعمية التعميمية ,كمزاياىا

 - ٦بعض األنظمة مجانية كاألخرل مفتكحة المصدر كالبعض

كعيكبيا ,ككيؼ يمكف لمعممينا كطالبنا اإلفادة منيا .كتعتبر

اآلخر ذك تكمفة بسيطة كمناسبة.

إدمكدك  Edmodoإحدل أىـ شبكات التعمـ االجتماعية ,إذ تـ
8
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إطالقيا في عاـ  2008عمى يد نِؾ بكرغ كجيؼ اكىا ار

التعميمية مف أجؿ تحقيؽ المكاءمة بيف مجتمع المدرسة كمجتمع

ككريستاؿ ىاتر (Nic Borg, Jeff Hara and Crystal

الطمبة خارج المدرسة ,كشبكة " "Edmodoالتي تيدؼ إلى

) Hutterكذلؾ مف أجؿ سد الفجكة بيف ما يتعممو الطالب في

إدماج التعميـ في بيئة القرف الكاحد كالعشريف .كبعد أف تكسعت

المدرسة كبيف ما يعيشكنو في حياتيـ ,ككيؼ يتعممكف في

الشبكة لتشمؿ أكثر مف  85في المائة مف المدارس الكبرل

المدرسة ,كقد تـ إنشاؤىا لتكفر التعمـ في بيئة القرف الحادم

ألمريكا باإلضافة إلى مدارس عديدة عبر العالـ ,حكلت مقرىا

كالعشريف ,كقد بمغ عدد المستخدميف ليا أكثر مف

إلى كالية ساف ماتيك بكالية كاليفكرنيا ,كتشغؿ اآلف في صفكفيا

45٫800٫243

مستخدـ

ببداية

عاـ

اآلف أكثر مف  94مكظؼ [.[36

2015

مميزات منصة اإلدمكدك Edmodo

) (www.edmodo.com/about 2015كتحتؿ إدمكدك

ذكر كؿ مف ثكمبسكف كآخركف [ ]37العديد مف المميزات

المرتبة  41ضمف أفضؿ مئة أداة مف أدكات التعمـ في عاـ

في ىذه المنصة منيا:

 2014حسب إحصائية مكقع (http://c4lpt.co.uk/top100

• إمكانية اتصاؿ المعمـ بطمبتو في الفصؿ الدراسي ,كبطمبو

) toolsكما تحتؿ المركز الثاني كأفضؿ نظاـ إدارة تعمـ بعد
مككدؿ  Moodleكما صنفيا مكقع (http://www.capterra

آخريف مف فصكؿ دراسية أخرل.

).com

• باستطاعة المعمـ تقييـ أعماؿ الطالب كاالطالع عمى كاجباتيـ

ما ىك اإلدمكدك Edmodo

كدرجاتيـ.
• سيكلة اتصاؿ المعمـ بأىالي الطمبة ,كسيكلة اطالع األىالي

إدمكدك ىك عبارة عف منصة لمتكاصؿ االجتماعي
مخصصة لمتعميـ ,تجمع بيف الفيس بكؾ كالبالؾ بكرد ,كتستخدـ

عمى مستكل أبنائيـ.

فييا تقنية الكيب  ,]34[ 2تعد بيئة إدمكدك شبيية ببيئة الفيس

• اتصاؿ المعمـ بزمالئو مف المعمميف سكاء مف المدرسة أك

بكؾ .كلذلؾ يطمؽ عمييا الفيس بكؾ التعميمي" كما ذكر ذلؾ

خارجيا لتبادؿ المكاد كاألفكار.

ىكلزكايس [.[35

• تفاعؿ الطمبة كاتصاليـ ببعض كتكاصميـ لحؿ المشكالت.

نشأتو كتطكره:

• اختصار الكقت بكضع مكضكع معيف عمى المكقع ) (Postثـ
مناقشتو مع الطمبة.

أتت بداية تأسيس " "Edmodoمف مدينة شيكاغك بكالية

• تكسيع دائرة المتعمميف بسيكلة التكاصؿ بينيـ كبيف المعمـ.

ألينكم األمريكية سنة  ,2008كجاءت الفكرة مف جيؼ أكىارك

• تكسيع مدارؾ الطمبة باالطالع عمى أحدث المستجدات في

""Jeff O’Haraكنيؾ برج " "Nic Borgالمذاف كانا يعمالف
في قسـ المساندة الفنية في مدارس بشيكاغك .ككانا يركف مدل

مجاؿ دراستيـ.

استخداـ الطمبة لمكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ الفيس بكؾ

• إعطاء فرصة لمطالب الخجكليف في المشاركة بآرائيـ كنشرىا.

كتكيتر كغيرىا ,كطريقة تكاصميـ باآلخريف كخاصة خارج القاعة

• خفض اإلنفاؽ في القاعات الدراسية كالتقميؿ مف االستخداـ

الدراسية ,كالحظا انقطاع ذلؾ التكاصؿ بيف الطمبة بمجرد

الكرقي كالطباعة.

دخكليـ صفكؼ المدرسة ,فأطمقا تجربة تعاكف مشترؾ بيف

• الحماية العالية في تطبيقات "اإلدمكدك" عمى األجيزة الذكية.

مؤسستاف تعميميتاف متجاكرتاف عمى شكؿ منصة لمتعاكف كالتعمـ

كميا كمسيطر عمى الفصؿ الدراسي.
• المعمـ مسئكؿ ن
اإلدمكدك  - Edmodoفي التعميـ:

االجتماعي.

تذك ػر ىاربر [ ]38أني ػا استف ػادت م ػف منص ػة إدم ػ ػكدك كأف

كىكذا تـ تأسيس أكؿ شبكة لمتكاصؿ االجتماعي لألغراض
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المتعمميف المتغيبيف عف اليكـ الدراسي يرجعكف إلى الخطة

المتعمميف مف خالؿ حذفيـ أك إعطائيـ صالحية المعمـ ,كيمكف

الدراسية لمعرفة كاجباتيـ كمياميـ ثـ يحضركنيا في الدرس
التالي حتى إف بعض المتعمميف كانكا يدخمكف إلى إدمكدك في

أيضا إعطاؤىـ صالحية القراءة فقط أك القراءة كالتعديؿ إلى غير
ن
ذلؾ مف الصالحيات التي تساعد المعمـ في إدارة المجمكعة.

اإلجازات القصيرة لمسؤاؿ عف المياـ المقبمة.

 Latest Posts -3يشبو إلى حد كبير األمر «آخر األخبار»

كتضيؼ ىاربر [ ]38في تجربتيا أنيا كانت مترددة في

في الفيس بكؾ ,حيث يتيح استعراض المشاركات األخيرة مف

استخداـ الشبكات االجتماعية لمتكاصؿ مع المتعمميف بسبب عدـ

رسائؿ أك صكر أك فيديك أك اختبارات أك تصكيت ,كتترتب

كعي المتعمميف بالممارسة الصحيحة لممكاطنة الرقمية اآلمنة
عبر اإلنترنت ,كلكنيا في نياية المطاؼ قررت خكض استخداـ

أيضا إعادة ترتيب
المشاركات األحدث فاألحدث ,كيمكف
ن

المشاركات حسب مشاركة المعمـ أك المشاركة لمتعمـ معيف أك

الشبكات االجتماعية داخؿ الصؼ الدراسي كلكف ليس الفيس

الترتيب حسب االختبارات أك التصكيت كغيرىا مف خيارات

بكؾ أك مام سبيس ,بؿ شيء أفضؿ بكثير أال كىك إدمكدك.

الترتيب.

فقامت باستخداميا لمتكاصؿ مع الطالب كأكلياء األمكر خارج

 Reply -4كيستخدـ لمرد أسفؿ المشاركات ,كيمكف االستفادة

الفصكؿ الدراسية ,ثـ استخداميا بإرساؿ المياـ اليكمية ,كتحميؿ

منو في تقديـ التغذية الراجعة الفكرية حيث يتـ تعزيز اإلجابة

الممفات المستخدمة في الصؼ الدراسي عمى المكقع ,كالحفاظ

الصحيحة ,كتصحيح اإلجابة الخاطئة.

عمى الخطة الدراسية المكجكدة في المكقع ,كطرح األسئمة

 Library -5تتيح لممعمـ تحميؿ الممفات كالركابط كالصكر

كالنقاشات.

كالمقاالت كتنظيميا في مجمدات كمشاركتيا مع المجمكعات

كما أف بيئة إدمكدك تساعد عمى تعميـ األطفاؿ التفكي ػر الناقد

داخؿ إدمكدك .كتكجد ميزة رائعة كىي إمكانية ربط المكتبة

كالتصرؼ بمسؤكلية في العالـ الرقمي الذم يكصؼ بأنو سريع

بخدمة  Google Driveحيث يمكف االستفادة مف تطبيؽ

الخطى ,كتعد بيئة إدمكدك المنصة المثالية لتكفير ىذه الميارات

معالج النصكص كالعركض التقديمية كاالستفادة مف المساحة

األساسية الميمة ].[41

التخزينية الكبيرة التي تكفرىا Google Drive
 Planner -6يتيح ىذا األمر بناء خطة دراسية متكاممة ليطمع

كىذه بعض المككنات الرئيسة التي تجعؿ مف بيئة إدمكدك
مفضمة لدل المعمميف كالمتعمميف في التعميـ [:[35

عمييا المتعممكف كيتعرفكا مف خالليا عمى مكاعيد الدركس

 Groups -1يمكف مف خالليا إنشاء مجمكعات أك فصكؿ

التعميمية ,كمكاعيد تسميـ الكاجبات كالمشركعات ,كمكاعيد

أيضا فييا كافة الفصكؿ كالمجمكعات التي يتـ
دراسية ,كتظير ن

االختبارات.
 Assignment -7يتيح ىذا األمر إنشاء مياـ لممجمكعات

إنشاؤىا مسبقنا ,إذ يتسنى لممعمـ الدخكؿ إلى المجمكعة أك

حيث ترسؿ إشعارات لممجمكعة بكجكد ميمة معينة ,كيقكـ

الفصؿ الذم يريده بكؿ سيكلة كيسر.
كيتيح خيار  Groupsاالنضماـ إلى مجمكعات أخرل,

المتعمـ بعد إتماـ الميمة بالضغط عمى زر  Turned Inليخبر

أيضا إنشاء مجمكعات فرعية داخؿ المجمكعة الرئيسة,
كيمكف ن

المعمـ أنو انتيى مف تسميـ الميمة ,كيمكف تحديد زمف لتسميـ

إذ يمكف االستفادة منيا في تقسيـ الطالب لمجمكعات فرعية

متأخر فإنو ينبيو أنو قاـ
نا
الميمة ,كاذا قاـ المتعمـ بتسميـ عممو

كتكزيع المياـ بينيـ كانشاء مجمكعات فرعية لممتعمميف الذيف
يحتاجكف إلى اىتماـ أكثر مف غيرىـ.

متأخر عف المكعد المحدد.
نا
بتسميـ العمؿ

 Quizzes -8مف خالؿ ىذا األمر يستطيع المعمـ إنشاء

 Members -2مػ ػف خ ػ ػالؿ ى ػ ػ ػذا األم ػ ػر ي ػم ػك ػ ػف ال ػتػ ػحػ ػك ػـ ف ػ ػي

اعا متعددة مف األسئمة
اختبار لممتعمميف ,كتتيح بيئة إدمكدك أنك ن
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مثؿ :االختيار مف متعدد ,كالصكاب كالخطأ ,كالتكصيؿ ,كاكماؿ

يمكف استخداميا لمساعدة المعمـ كالمتعمميف في التدريس [.[41

محددا لزمف االختبار,
الفراغات كغيرىا .كتضيؼ اإلدمكدك كقتنا
ن

 .4الدراسات السابقة

باإلضافة إلى إمكانية تحديد التكقيت المناسب إلرساؿ االختبار

ىدفت دراسة قمجة [ ]14إلى الكشؼ عف أثر استخداـ

لممتعمميف .كمف المميزات الجميمة إمكانية تصحيح االختبار

إدمكدك -Edmodoعمى تحسيف األداء الكتابي لدل طالبات

بشكؿ إلكتركني كاعطاء المتعمـ الدرجة النيائية ككذلؾ تزكيده

الصؼ السابع األساسي بشكؿ عاـ كتنمية اتجاىات الطالبات

باإلجابات الصحيحة كالخاطئة.

نحك الكتابة بالمغة اإلنجميزية كقد قامت الباحثة باستخداـ المنيج

 Alerts -9يتيح ىذا األمر إرساؿ تنبييات لمطالب لتذكيرىـ

الشبة التجريبي ,حيث طبقت الدراسة عمى عينة عشكائية مككنو

بمكعد محدد مثؿ مكعد االختبار أك اقتراب مكعد تسميـ

مف ( )50طالبة ,كقسمت العينة إلى مجمكعتيف :ضابطة

الكاجبات ,كيتيح التنبيو بالكتابة فقط ب  140حرفنا.

كتجريبية ,تككنت المجمكعة الضابطة مف ( )25طالبة ككذلؾ

 Progress -10يمكف مف خاللو استعراض مقدار تقدـ

التجريبية ( )25طالبة ,كتـ التأكد مف تكافؤ المجمكعات.

الطالب حيث يظير درجات الطالب في االختبارات بشكؿ منظـ

كاستخدمت الباحثة أداتيف :اختبار تحصيمي ييدؼ إلى قياس

أيضا تصديره بصيغة اكسؿ باإلضافة
في شكؿ جدكؿ ,كيمكف ن

االداء الكتابي لمطالبات بشكؿ عاـ قبؿ كبعد استخداـ إدمكدك-
 Edmodoأما األداة الثانية فيي عبارة عف مقياس اتجاه نحك

إلى استعراض  Badgesالخاصة بالطالب.

 Badges -11يتيح ىذا األمر إنشاء إشارات تحفيزية

الكتابة بالمغة اإلنجميزية ,كتـ استخداـ إدمكدك -Edmodo

لممتعمميف يمكف استخداميا بعد االختبارات أك عند تسميـ

كفصؿ افتراضي مساند ألسمكب العمميات الكتابية مف أجؿ شرح

الكاجبات أك المشاريع ,مثؿ :عبارة متعمـ جيد ,أك مجتيد أك

دركس الكتابة الكاردة في الفصؿ الدراسي األكؿ لمصؼ السابع

أيضا لممعمـ أف يصمـ العبارات
غيرىا مف العبارات ,كيتيح
ن

األساسي .أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف معدؿ أداء طالبات المجمكعة الضابطة كأداء طالبات

التحفيزية التي يرغبيا.

 Poll -12إذا كاف المعمـ يحتاج إلنشاء تصكيت حكؿ مكضكع

المجمكعة التجريبية لصالح المجمكعة التجريبية .ككجكد فركؽ

أك قضية معينة فإف الخيار Pollىك المناسب لذلؾ ,إذ يمكف

ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات طالبات المجمكعة التجريبية

االستفادة منو ألخذ آراء المتعمميف في قضية ما قبؿ بداية الدرس

قبؿ كبعد استخداـ إدمكدك  – Edmodoلصالح المجمكعة

لمتعرؼ عمى معرفتيـ عف المكضكع الدراسي.

التجريبية .كقد تـ استخداـ مربع " إيتا" مف أجؿ معرفة حجـ

 Accessibility -13تكفر إدمكدك سيكلة الكصكؿ إلييا

تأثير إدمكدك ,كالذم تبيف أف حجـ التأثير كاف كبير.

باستخداـ الحاسبات الشخصية ,باإلضافة إلى األجيزة الذكية ,إذ

أما دراسة السيد [ ]42فقد ىدفت إلى معرفة مستكيات

تـ إنشاء تطبيؽ باسـ إدمكدك لألجيزة التي تستخدـ نظاـ IOS

اإلدراؾ كالتصكرات حكؿ استخداـ إدمكدك في التعميـ النقاؿ

أك نظاـ  Androidبشرط تكفر إنترنت لمكصكؿ إلييا.

كالتعرؼ عمى العكائؽ الحقيقية لو في جامعة طيبة بالمدينة

 Parent Accounts -14مف خالؿ تزكيد الكالديف بالرمز

المنكرة .كقد تـ استخداـ إدمكدك كمنصة تعميمية لمطالب ,ثـ قاـ

الخاص باالبف ,ليتمكنكا مف متابعة تقدـ تعمـ ابنيما كمعرفة

الباحث بعمؿ مقياسيف تـ تطبيقو عمى عينة البحث األكؿ تألؼ

درجاتو في االختبارات كاالطالع عمى الكاجبات لكي يككنا عمى

مف  36فقره لقياس تصكرات الطالب نحك إدمكدك ,أما المقياس

معرفة بمستكل ابنيـ الدراسي.

الثاني فتككف مف  17بند لتحديد معكقات استخداـ إدمكدك

 Edmodo Apps -15حيػ ػث تكف ػر العديػد مف التطبيقات التي

كتطبيؽ في اليكاتؼ النقالة ,كتـ تطبيؽ الدراسة خالؿ الفصؿ
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الثاني لعاـ (2014ـ2013-ـ) .كأشارت النتائج إلى أف

الطالب في كتابة النص الركائي .كجدير بالذكر أف إدمكدك

تصكرات الطالب حكؿ استخداـ إدمكدك في التعميـ النقاؿ كانت

مكقع إلكتركني تعميمي يقكـ عمى فكرة الشبكة االجتماعية كالذم

عالية جدا كايجابية ,فيـ يركف أف التعمـ باستخداـ إدمكدك يسيؿ

تـ جعمو مناسبان لمتطبيؽ في الفصؿ الدراسي ,كتككنت العممية ما

التكاصؿ كيزيد مف فعالية التعمـ ,كما يكفر الكقت كالجيد ,أما

قبؿ التجريبية مف اختبار قبمي عف كتابة قصة عف

بالنسبة لممعكقات فكانت قميمة جدان كتتعمؽ ببطارية المحمكؿ

) (TangkubanPerahuكقد تـ معالجتيا باستخداـ إدمكدك كتـ

كتخزيف الممفات الكبيرة عمى الياتؼ ,كلـ تسجؿ أم صعبات

تقديـ اختبار بعدم كبمغت عينة الدراسة  29فرد .كتكصمت

حكؿ الدخكؿ لمتطبيؽ كالحصكؿ عمى المعمكمات.

نتائج االختبار القبمي إلى أف الدرجة الكمية لمطالب كانت

كىدفت دراسة شاـ أبادم كآخركف [ ]43إلى معرفة أثر

 1240كدرجة المتكسط كانت  42.76كالتي تـ كصفيا عمى

استخداـ إدمكدك في أداء كتابة المغة اإلنجميزية (كمغة أجنبية)

أنيا درجة ضعيفة .أما الدرجة الكمية لمطالب في االختبار

كتـ استخداـ البحث الشبة التجريبي في ىذه الدراسة ,كما شممت

البعدم فقد كانت  2030كدرجة المتكسط كانت  ,70كالتي تـ

العينة ( )40طالبة مف المستكل المتقدـ في معيد  Iranaلتعميـ

كيعني ذلؾ أف تنمية
كصفيا عمى أنيا درجة متكسطة إلى جيدةُ .

المغة اإلنجميزية ,كقسمت العينة إلى مجمكعتيف :ضابطة

الكتابة لدم الطالب باستخداـ إدمكدك تعتبر ذات تأثير كبير

كتجريبية ,كتـ استخداـ اختبار ماف كيتني لمعرفة الفركؽ بيف

جدان في زيادة معدؿ االنجاز لدم الطالب في كتابة النص

المجمكعات كالتي كانت لصالح المجمكعة التجريبية التي

الركائي.
كفي نفس اإلطار ىدفت دراسة ىانكنز ] [46التعرؼ عمى

استخدمت اإلدمكدك.
أما دراسة زكريانا [ ]44فقد ىدفت بشكؿ خاص إلى التعرؼ

امكانية استخداـ برنامج إدمكدك لرفع مستكل االنجاز األكاديمي

التعرؼ عمى مدل معرفة الطالب باستخداـ البرنامج في تعمـ

لدل الطالب كذلؾ بكصفو البرنامج الرقمي التفاعمي الذم ُيمكف

المغة ,كآرائيـ حكؿ إمكانية استخداميا كإضافة لممناقشات كجيان

الطالب كالمعمميف مف التفاعؿ بتعاكف .كاقتصرت المنيجية

لكجو في فصكؿ المغة اإلنجميزية .كلقد تضمنت الدراسة عينة

البحثية عمى إتاحة الفرصة لممعمميف في المدرسة المتكسطة

مككنة مف  24فرد الذيف خضعكا لمقاءات جماعية كطريقة لجمع

بجنكب شرؽ مدينة فمكريدا لتمقي تدريب عمى استخداـ برنامج

البيانات .كبشكؿ عاـ ,تكصمت نتائج الدراسة إلى آراء مختمفة,

إدمكدك كبعد تمقي التدريب ,كافقكا عمى المشاركة في ىذه

حيث رجح بعض الطالب استخداـ إدمكدك بينما عبر آخركف

الدراسة .كبمغ إجمالي عدد الطالب المشاركيف في البرنامج

عف آرائيـ السمبية تجاه استخدامو .كتتضمف نتائج الدراسة آثار

 207طالب مف الصؼ السابع مقارنة بعدد  120طالب لـ

كتكصيات ىامة تتمثؿ في حاجة المعمـ في المقاـ األكؿ إلى أف

يشارككا في البرنامج .كقد تـ استخداـ تصميـ تفاعمي لممعالجة

يككف مزكدان بالمعرفة المتعمقة باستخداـ البرنامج مف أجؿ تحقيؽ

كالذم تـ تطبيقو مف خالؿ مربعات االنحدار األقؿ لمتعرؼ عمى

أكبر استفادة ممكنة لدم الطالب .كما تُقدـ ىذه الدراسة المعرفة

التأثير المشترؾ لمبيانات الديمكغرافية (مثؿ النكع العرؽ ,حالة

المتعمقة بفيـ كيفية دمج تقنيات كيب  2,0في فصكؿ تعمـ المغة

المغة اإلنجميزية لدم المتعمـ ,حالة التعميـ الخاص ,كالعمر

اإلنجميزية.

المرتبط بالصؼ الدراسي) كالقدرة المبدئية ,كالتعرؼ ألثر

كجاءت دراسة أكككنكفيانا كآخركف [ ]45لتتناكؿ مكضكع

اإلدمكدك عمى درجات اختبار التقييـ الشامؿ لمطالب في فمكريدا

تنمية قدرة الطالب في كتابة النص الركائي في المدرسة الثانكية

في القراءة .كلقد فشمت نتائج الدراسة في التعرؼ عمى تأثير

العميا ,اعتمادان عمى استخداـ برنامج إدمكدك ككسيمة لمساعدة

إدمكدك عمى إنجاز الطالب في القراءة .كمف بيف العكامؿ
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الديمكغرافية التي تـ فحصيا ,كجد أف حالة المغة اإلنجميزية لدم

التحصيؿ المعرفي كالدافعية لإلنجاز في مادة المغة اإلنجميزية

المتعمـ فقط ذات تأثير كبير عمى اإلنجاز لدم الطالب .كقد

لدل طالبات السنة التحضيرية بجامعة الباحة بالمخكاة ,كقد

يعتمد تأثير إدمكدك عمى مستكل كفاءة كمعدؿ استخدامو ,حيث

استخدمت الدراسة المنيج التجريبي ,كاستخدمت أداتيف ىي

تـ استخالص ذلؾ مف خالؿ نتيجة الحصة الدراسية .كيجب أف

اختبار تحصيمي كمقياس دافعية اإلنجاز ,كاختارت عينة قصدية

تيتـ الدراسات المقبمة باستخداـ النمذجة السببية لمتعرؼ عمى

مف ( )40طالبة مف طالبات كمية العمكـ كاآلداب مكزعة

ىذه العالقة .كما يجب بذؿ الجيكد لالستمرار في استخداـ

بالتساكم عمى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة .كقد تكصمت

برنامج إدمكدك مف أجؿ إدراؾ الفكائد المصاحبة لو .كأف تركز

لمنتائج التالية :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط

الجيكد المستقبمية عمى اكتساب فيـ أعمؽ عف كيفية تأثير

درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة

التعاكف عمى اإلنجاز لدم الطالب.

الضابطة في كؿ مف التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي
كمقياس الدافعية لإلنجاز لصالح المجمكعة التجريبية.

أما دراسة الكثيرم [ ]15فقد ىدفت إلى معرفة أثر
استخداـ المنصة التعميمية  Edmodoعمى االتجاه نحك تعمّـ

أما دراسة مدني كالعباسي [ ]13فقد ىدفت إلى قياس أثر

المغة اإلنجميزية لدل طالبات المرحمة الثانكية بالرياض .كتـ

تصميـ برمجية تعميمية كدمجيا ببيئة مككدؿ )(Moodle

تطبيؽ ىذه التجربة خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ

اإللكتركنية عمى تحصيؿ عينة مف طمبة قسـ تكنكلكجيا التعميـ

الدراسي 1435/1434ق كتككنت عينة الدراسة مف  21طالبة

بجامعة البحريف ,كقد استخدـ الباحثاف في ىذه الدراسة المنيج

في المجمكعة التجريبية ك21طالبة في المجمكعة الضابطة,

الشبة التجريبي ,كاختا ار عينة الدراسة بشكؿ عشكائي مف طالب

حيث تـ خالؿ ستة أسابيع تدريس المجمكعة التجريبية دركس

كطالبات تكنكلكجيا التعميـ بالجامعة لمعاـ الدراسي (2009ـ-

المقرر مف خالؿ الحصة الدراسية باإلضافة إلى التفاعؿ اليكمي

2010ـ) – كعددىـ ( )60طالبان كطالبة  ,كتـ تقسيميـ إلى

بيف المعممة كالطالبات عبر تقنية  Edmodoكفصؿ افتراضي

مجمكعتيف متساكيتيف :ضابطة كتجريبية .كقد استخدـ الباحثاف

يتـ مف خاللو إرساؿ كعرض الكاجبات كأداء االختبارات كتفعيؿ

في ىذه الدراسة أداتيف :اختبار تحصيمي ,كبرمجية تعميمية مف

المناقشات اليكمية كاعداد المشاريع األسبكعية ,أما المجمكعة

خالؿ نظاـ مككدؿ ,كتكصمت ىذه الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات

الضابطة فتمقت دركسيا مف خالؿ الحصة الدراسية فقط ,بطريقة

داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطالب في االختبار

التدريس التقميدم ,كقد استخدمت الباحثة مقياس االتجاه نحك

التحصيمي بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح

المغة اإلنجميزية مف أجؿ تحديد ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات

المجمكعة التجريبية.

داللة إحصائية بيف المجمكعتيف فيما يتعمؽ باألثر الذم يمكف

كىدفت دراسة الغامدم [ ]47إلى معرفة أثر تطبيؽ التعمـ

أف تحققو تقنية  Edmodoعمى اتجاه الطالبات نحك تعمّـ المغة

المدمج باستخداـ نظاـ إدارة التعمـ بالؾ بكرد )(Blackboard

اإلنجميزية ,كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في

عمى تحصيؿ طالبات مقرر إنتاج كاستخداـ الكسائؿ التعميمية

مقياس االتجاه نحك المغة اإلنجميزية لصالح المجمكعة التجريبية

بجامعة الممؾ سعكد كتـ استخداـ المنيج الشبة التجريبي لإلجابة

عمى الرغـ مف كجكد بعض التحديات التي تكاجو الطالبات أثناء

كتككف المجتمع مف جميع طالبات مقرر
عمى أسئمة الدراسة ُ ,
إنتاج كاستخداـ الكسائؿ التعميمية (250كسؿ) لمفصؿ الدراسي

كجاءت دراسة الغامدم [ ]9لتيدؼ إلى قياس أثر

األكؿ 1431ق1432-ق كعددىف ( )578طالبة مكزعات عمى

استخداـ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني جسكر ) (JUSURعمى

( )27شعبة ,كبمغ حجـ العينة ( )46طالبة حيث تـ سحب

االستخداـ.

13

9

5

2016

شعبتيف بطريقة عشكائية مف جميع شعب مقرر ( 250كسؿ) ,ثـ

النمكذج ,كاستخدـ الباحثكف استبانة كأداة ليذه الدراسة مقسمة

تـ تعييف إحدل الشعبتيف عشكائيان كمجمكعة تجريبية درست

عمى عدة محاكر لكصؼ المساقات التي تمت دراستيا باستخداـ

بأسمكب التعمـ المدمج كاألخرل ضابطة درست بالطريقة

نظاـ  WEBCTككذلؾ الغرض مف استخدامو لمعرفة فائدة

التقميدية ,كجمعت بيانات الدراسة باستخداـ ثالث أدكات كىي:

األدكات المختمفة في ىذا البرنامج كأخي ار الخطط المستقبمية

استبانة لمتعرؼ عمى خبرات الطالبات حكؿ استخداـ الحاسب

المتعمقة بالتعميـ اإللكتركني كنظاـ  WEBCTكقد خمصت

بصكرة عامة كالشبكة العالمية بصكرة خاصة ,كاختبار لقياس

نتائج الدراسة عمى أف  WEBCTلـ يكف بديالن عف التعميـ

التحصيؿ المعرفي في مستكل التذكر كالفيـ كاستمارات تقييـ

التقميدم بؿ إنو تـ استخدامو إلعطاء قيمة إضافية لممساؽ الذم

ميارات تصميـ كتنفيذ الكسائؿ التعميمية .أظيرت النتائج عدـ

يتـ تدريسو ,كىذه النتيجة تكضح مف كجية نظرىـ أف التعميـ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05بيف

المعتمد عمى شبكة االنترنت يككف أكثر نفعا عند استخدامو مع

متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات

التعميـ التقميدم مع التركيز عمى بعض األدكات اليامة :مثؿ

المجمكعة الضابطة في االخبار التحصيمي المعرفي .كعدـ

المحادثة الجماعية كاالختبارات كمحتكيات المساؽ كخمص

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05بيف

البحث إلى ضركرة استمرار تفعيؿ كدعـ نظـ إدارة المساقات

متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات

التعميمية ككذلؾ التدريب المستمر لمستخدمي ىذه األنظمة سكاء

المجمكعة الضابطة في ميارات تصميـ كتنفيذ الكسائؿ التعميمية

مف المدرسيف أـ مف الطالب.
كىدفت دراسة دكجيامز كتايمكر [ ]49إلى تحميؿ أثر

لصالح المجمكعة التجريبية التي درست بطريقة التعمـ المدمج.
أم ػا دراسػ ػة عاشػ ػكر [ ]12فق ػ ػد ىدف ػت إلى التعػ ػرؼ عم ػ ػى

دراسة مساؽ معيف عف طريؽ االنترنت باستخداـ برنامج مككدؿ

فعالية برنانج  Moodleفي اكتساب ميارات التصميـ الثالثي

 Moodleعمى التفاعؿ بيف الطالب ,كقاـ الباحث بتدريس

األبعاد لدل طالب كمية تكنمكجيا التعميـ بالجامعة اإلسالمية.

مساؽ يسمي البنائية لثماف ( )8طمبو مف الدراسات العميا

كاختار الباحث عينو قصدية مككنو مف ( )35طالب ,كىـ ممف

باستخداـ البرنامج المذككر كذلؾ في جامعة ككرتف بأستراليا,

يدرسكف في شعبة الكسائط المتعددة في الجامعة اإلسالمية لمعاـ

ككاف اليدؼ مف الدراسة ليس تقديـ المساؽ لطمبة الدراسات

الجامعي 2009/2008ـ ,كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي,

العميا فحسب بصكرة جذابة كلكف أيضان لتحسيف استخداـ برنامج

كقد استخدـ الباحث أداتيف :بطاقة المالحظة كاختبار تحصيمي.

مككدؿ في بناء مساقات تعميمية أخرل مبنية عمى أسس تربكية.

أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ االستبانة البحث التي تـ

التجريبية كالمجمكعة الضابطة قبؿ كبعد التجربة لصالح التطبيؽ

تقسيميا إلى ستة محاكر رئيسة .ككانت نتائج الدراسة أف

البعدم كىذا يعني أف لمبرنامج أثر .ككجكد عالقة ارتباطية ذات

المساؽ قد حقؽ األىداؼ المذككرة بنجاح ,كذلؾ مف خالؿ

داللة إحصائية عند مستكل ( )0.5بيف درجات الطالب في

اإلجابة عف أسئمة االستبانة كمتابعة سجالت الطالب أثناء

الميارات األدائية لمتصميـ ثالثي األبعاد كدرجاتيـ في الميارات

دراسة المساؽ.

المعرفية لمتصميـ ثالثي األبعاد.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

في حيف ىدفت دراسة ىكلـ كآخركف [ ]48إلى معرفة

 -اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عدـ كجكد أثر

مدل نجاح تطبيؽ نمكذج التعميـ اإللكتركني بجامعة العمكـ

لمتعميـ اإللكتركني باستخداـ إدمكدك  Edmodo-كما في دراسة

التطبيقية بسكيسرا ,كتـ استخداـ نظاـ  WEBCTلدعـ ىذا

ىانكنز [ ,]46دراسة زكريانا [ .]44كما اتفقت الدراسة الحالية
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في استخداـ أداة االختبار التحصيمي مع اختالؼ مستكيات

متكسط تحصيؿ طالب الصؼ الثاني الثانكم في مقرر أحياء

الطالب مع دراسة كؿ مف :دراسة شاـ أبادم [ ,]43دراسة

( )3بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عند المستكل

ىانكنز [ .]46كاتفقت الدراسة الحالية في استخداـ مقياس

المعرفي األكؿ لتصنيؼ بمكـ (مستكل التذكر) في االختبار

لالتجاه مع دراسة كؿ مف :دراسة زكريانا [ ]44دراسة السيد

التحصيمي البعدم.

[ ,]42دراسة قمجة [.[14

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05في

 -ركزت بعض الدراسات السابقة عمى مراحؿ مختمفة مف التعميـ

متكسط تحصيؿ طالب الصؼ الثاني الثانكم في مقرر أحياء

العاـ ,مثؿ دراسة قمجة [ ,]14دراسة ىانكنز [ ]46كىذه

( )3بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عند المستكل

الدراسات متفقة مع الدراسة الحالية التي تبحث في إمكانية

المعرفي الثاني لتصنيؼ بمكـ (مستكل الفيـ) في االختبار

تكظيؼ التقنية في تدريس طالب التعميـ العاـ.

التحصيمي البعدم.

 -أظيرت نتائج بعض الدراسات السابقة كجكد أثر ايجابي

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05في

الستخداـ التعميـ اإللكتركني كما في دراسة قمجة [ ,]14كدراسة

متكسط تحصيؿ طالب الصؼ الثاني الثانكم في مقرر أحياء

الغامدم [ ,]9كدراسة مدني كالعباسي [.[10

( )3بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مجمؿ

 -أظيرت نتائج بعض الدراسات السابقة كجكد أثر ايجابي

االختبار التحصيمي البعدم.

الستخداـ إدمكدك  – Edmodoفي التعميـ كما في دراسة قمجة

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05بيف

[ ,]14كدراسة شاـ أبادم [ ,]43كدراسة أكككنفيانا [ ]45كدراسة

متكسطي القياسيف القبمي كالبعدم لطالبات المجمكعة التجريبية

السيد [ ,]42كدراسة الكثيرم [ .]15فيما أظيرت دراسات أخرل

في مقياس االتجاه.

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التعمـ بالطريقة

 .5الطريقة واإلجراءات

التقميدية كالتعمـ عف طريؽ التعميـ اإللكتركني ,كما في دراسة كؿ

أ .منهج الدراسة

مف زكريانا [ ,]44دراسة الغامدم [.[47

تـ اتباع المنيج شبو التجريبي في ىذه الدراسة ككنو

 -استفادت الدراسة الحالية مما سبقيا مف دراسات ,في بمكرة

المنيج األنسب لمدراسة الحالية مف حيث األداة كمجتمع كعينة

فكرة الدراسة ككضع تصكر عاـ حكؿ مكضكعيا .كاختيار

الدراسة ,كىك األنسب لمكشؼ عف أثر (المتغير التجريبي) في

المنيج المالئـ كالمناسب ليذه الدراسة ككذلؾ أدكات البحث

التحصيؿ الدراسي كاالتجاه نحك التقنية (المتغيريف التابعييف).

المناسبة .ككتابة اإلطار النظرم لمدراسة الحالية .كمناقشة

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

النتائج لمدراسة الحالية كمدل اتفاقيا أك اختالفيا مع نتائج

مجتمع الدراسة:

الدراسات السابقة.

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ الثاني

 -اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة باليدؼ العاـ

الثانكم المكاتي يدرسف في مدارس المقررات غرب الرياض لمعاـ

في محاكلتو الكقكؼ عمى أثر التعمـ اإللكتركني باستخداـ

الدراسي 1436ق1437/ق كالبالغ عددىف ( )5مدارس تابعة

إدمكدك  -Edmodoعمى التحصيؿ في مادة األحياء كمعرفة

إلدارة التعميـ بمنطقة الرياض كما كرد في الدليؿ اإلحصائي لعاـ

اتجاه الطالبات نحك التعمـ اإللكتركني.

1434ھ1435/ھ لك ازرة التعميـ (منطقة الرياض) -بنات.

فرضيات الدراسة:

عينة الدراسة:

 .1ال تكج ػد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05في

تككنت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الثاني ثانكم بمدينة
15
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الحصص الدراسية ,ككذلؾ تعاكف المعممات لتسييؿ ميمة

التجريبي لمدراسة تـ اختيار العينة كالتالي:

تطبيؽ تجربة الدراسة.

 -تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية ,حيث تـ اختيار

 -تـ اختيار فصميف مف فصكؿ الصؼ الثاني ثانكم(عممي)

طالبات الصؼ الثاني ثانكم (عممي) مف المدرسة الثانكية

اختيا انر عشكائيان ,يمثؿ الفصؿ األكؿ المجمكعة الضابطة بعدد

الرابعة عشر ,كىي مف مدارس نظاـ المقررات المميزة ,كتـ

( )30طالبة ,كاألخر المجمكعة التجريبية كعدد طالباتيا ()30

اختيارىا ألف الباحثة كانت معممة سابقة بيا ,كىذا سيساعد عمى

طالبة .كيكضح الجدكؿ ( )1تكزيع أفراد عينة الدراسة في

تسييؿ اإلجراءات اإلدارية كتعاكف المديرة ,كامكانية تعديؿ جدكؿ

المدرسة.

جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة في المدرسة
المجموعة

الفصل

العدد قبل

االختبار القبمي

االختبار البعدي

مقياس االتجاه القبمي

مقياس االتجاه البعدي

التطبيق
التجريبية

1/2

30

30

27

30

27

الضابطة

1/3

30

30

27

30

27

60

60

54

60

54

المجمكع الفعمي

أ) أدكات بحثية لجمع البيانات ,كتشمؿ:

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ عينة الدراسة ىك

األداة األكلى :اختبار تحصيمي:

( )60طالبة ,كقد تـ استبعاد ( )3طالبات مف المجمكعة

في ىذه الدراسة تـ بناء اختبار تحصيمي في دركس مف مادة

الضابطة لتغيبيف عف االختبار لظركؼ صحية ,أما المجمكعة
التجريبية فقد تـ استبعاد ( )3طالبات أيضاُ ,ألنيـ لـ يتعممف

األحياء ,كيتككف االختبار مف نحك ( )17فقرة مف نكع االختيار

الدرس بشكؿ إلكتركني باستخداـ منصة إدمكدك – Edmodo

مف متعدد ,كتعبئة فراغات ,كعبارة (صكاب ,كخطأ) كتـ بناء

كبالتالي فإف حجـ العينة التي تـ عمييا التحميؿ ىي ()54

االختبار كفؽ الخطكات اآلتية:

طالبة.

 )1تحميؿ المحتكل:
تـ تحميؿ المحتكل المتضمف في مادة األحياء إلى

ج .متغيرات الدراسة
يعتمد منيج الدراسة كتصميميا شبة التجريبي عمى المتغيرات

(تعميمات عممية ,كميارات ,كمسائؿ عممية) كما يمي - :تحميؿ

التالية:

المحتكل خطكة ميمة تساعد المعمـ عمى اختيار االنشطة

• المتغير المستقؿ :المتغير المستقؿ ىنا عمى مستكييف:

المالئمة لتدريس كؿ مككف مف مككنات المادة التدريسية بأسمكب

 -المستكل األكؿ :الطريقة اإللكتركنية في التدريس باستخداـ

ييدؼ لكصؼ المحتكل كصفان مكضكعيان كمنيجيان ,يؤدم إلى

إدمكدك - Edmodo

تحديد العناصر االساسية لمتعمـ [.[50

 -المستكل الثاني :الطريقة االعتيادية (العينة الضابطة).

 -إعداد البرنامج التعميمي لدركس مادة األحياء ,كاعداد

• المتغير التابع :يمثؿ المتغير التابع في ىذه الدراسة:

االختبار التحصيمي مف خالؿ تحميؿ المحتكل لمدركس المقترحة

 -التحصيؿ الدراسي :عند المستكيات (التذكر ,الفيـ).

كفؽ الخطكات التالية:
 -1تحديد أىداؼ تحميؿ المحتكل.

 -االتجاه :لنمط التعميـ اإللكتركني في مادة األحياء.

 -2تحديد عناصر المحتكل المتضمنة في دركس مادة األحياء

د .أدوات الدراسة

المقترحة ,مف مفاىي ػـ عممي ػة كتعميم ػات عممي ػة ,كمي ػارات ,ككقع

تتضمف الدراسة المكاد كاالدكات التالية:
16
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االختيار عمى الدركس المقترحة ألسباب عدة منيا:

المحتكل [.[50

أ -اعداد االختبار التحصيمي القبمي كالبعدم لمطالب.

 -تعميمات عممية :تحديد العالقة بيف مفيكميف أك أكثر,

ب -تتضمف الدركس العديد مف جكانب التعمـ التي تساعد عمى

كالتعميمات في معظميا عبارات يتـ برىنتيا أك استنباطيا

صياغة أكجو تعمـ تفاعمية ذات فائدة كبيرة لمطالبات.

كاكتشافيا ,كبعضيا االخر تسمـ بصحتيا مثؿ المسممات

ج -االستفادة مف التحميؿ في إعداد كاختيار البرمجيات

كالبديييات [.[51

اإللكتركنية المناسبة.

 -ميارات :العمؿ المراد إنجازه بدقة كبسرعة [.[51

 -3استعراض بعض االدبيات في مادة األحياء حيث كجدت

 -4بعد االطالع عمى تصنيفات المحتكل تـ تحميؿ محتكل مادة

الباحثة التصنيفات التالية أكثر قبكالن كانتشا انر كاستعماالن كالمقصكد

األحياء لمدركس المقترحة ,كاعداد استمارة خاصة لتحميؿ ىذا

منيا:

المحتكل مككنة مف جدكؿ يتضمف مكضكعات كؿ درس كما

 -مفاىيـ عممية :قدرة التمميذ عمى تصنيؼ األشياء كاألحداث,

تحتكم عمية مف جكانب التعميـ مصنفة إلى مفاىيـ ,كتعميمات,

كذلؾ تعني تجريد المجمكعة مف الصفات المشتركة بيف مجمكعة

كميارات ,كمف ثـ عرضتو عمى مدرسة أخرل كحصمت عمى

حػ ػاالت أك أمثم ػة ,كيمثػ ػؿ ىػ ػذا المفيػ ػكـ الجػ ػزء األكب ػر مف تحميؿ

كالجدكؿ التالي يكضح نتائج التحميؿ:
جدول 2

نتائج تحميل محتوى موضوعات األحياء المقترحة
مفاهيم عممية

التحميل

التحميل

االول

الثاني

3

2

االتفاق
2

تعميمات عممية

التحميل

التحميل

االول

الثاني

7

4

االتفاق

مهارات

التحميل

التحميل

االول

الثاني

14

11

4

االتفاق
11

جوانب التعمم ككل

التحميل

التحميل

االول

الثاني

24

17

االتفاق
17

كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىكلستي )(Holsti

كيكضح الجدكؿ التالي معامالت ثبات التحميؿ لجكانب التعمـ

معادلة ثبات التحميؿ = عدد الفقرات المتفؽ عمييا × 2

المختمفة في مادة األحياء لمدركس المقترحة.

عدد الفقرات في التحميؿ االكؿ  +عدد الفقرات في التحميؿ الثاني
جدول 3
معامالت ثبات التحميل لجوانب التعمم المختمفة
جوانب التعمم

معامل ثبات التحميل

المفاىيـ العممية

0.80

التعميمات العممية

0.72

الميارات

0.88

جكانب التعمـ ككؿ

0.78

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت الثبات تدؿ عمى

المختصيف في األحياء (أساتذة طرؽ تدريس ,تربكييف ,معمميف,

أف التحميؿ يتميز بدرجة جيدة مف الثبات ,كتعطي ثقة في نتائج

مشرفيف) ,مرفؽ مع االستمارات نسخة عف الدرس المختارة ,كما

التحميؿ.

كردت في كتاب األحياء ( )3لمصؼ الثاني الثانكم (الفصؿ

 -5صدؽ تحميؿ المحتكل:

الدراسي الثاني) ,كفي ضكء مقترحات المحكميف تـ إجراء

لمتأكد مف صدؽ تحميؿ المحتكل تـ االستعانة بصدؽ

التعديالت كاضافة كحذؼ بعض المحتكيات ,كما تـ تعديؿ

المحكميف حيث عرضت استمارة التحميؿ عمى مجمكعة مف

كبناء عمى ذلؾ تـ التكصؿ إلى
تصنيؼ عدد مف المحتكيات,
ن
17
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الصكرة النيائية لتحميؿ محتكل مادة األحياء لمدركس المقترحة,

قياس تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني الثانكم في مادة األحياء

المقرر عمى تالميذ الصؼ الثاني الثانكم.

لمدركس المقترحة ,عند مستكييف مف مستكيات بمكـ المعرفية

 )2صياغة األىداؼ اإلجرائية:

(المعرفة كالتذكر ,الفيـ كاالستيعاب) ,لممفاىيـ العممية
كالتعميمات العممية كالميارات الكاردة فييا.

بعد تحميؿ المحتكل تـ اشتقاؽ األىداؼ اإلجرائية لدركس

 )2تحميؿ محتكل المادة :تـ االستفادة مف تحميؿ محتكل دركس

بناء عمى تصنيؼ بمكـ
األحياء المقترحة عند (التذكر كالفيـ) ,ن

مادة األحياء المقترحة الذم تـ إعداده سابقان ,بضبط مككنات

لممجاؿ المعرفي كفقان لمتعريفات التالية [:[52

 -التذكر :قدرة المتعمـ عمى تذكر المعارؼ ,كالمعمكمات سكاء

الخبرة في األحياء (المفاىيـ ,التعميمات ,الميارة) كعرضيا عمى

عف طريؽ استدعائيا مف الذاكرة أك التعرؼ عمييا.

محكميف كبعد االخذ بآرائيـ تـ تعديؿ المطمكب.

 -الفيـ :كيتمثؿ في قدرة المتعمـ عمى ادراؾ معنى المادة

 )3تحديد كصياغة األىداؼ اإلجرائية :تـ تحديد كصياغة

المتعممة ككؿ ,ثـ ادراؾ العالقة بيف العناصر الداخمة فييا.

األىداؼ التعميمية لمكضكعات دركس األحياء المقترحة في
عبارات محددة في صكرة إجرائية كتـ عرض الصكرة األكلية

كبعد عرض األىداؼ التعميمية بصكرتيا األكلية عمى
مجمكعة مف المختصيف في األحياء كطرؽ تعميميا لتحكيميا

عمى محكميف كبعد األخذ بآرائيـ تـ تعديؿ المطمكب.

الرم كمػالحظػاتيػ ػـ حكلي ػا ,تـ بعد ذلؾ تـ إجراء
كالتفضؿ بإبداء أ

 )4إعداد جدكؿ المكاصفات لالختبار :كىك عبارة عف جدكؿ لو

التعديالت الالزمة كصياغة جدكؿ مكاصفات األىداؼ النيائية.

بعديف أحدىما محتكل الدركس (المكضكعات) ,كاآلخر مخرجات

 )3إعداد االختبار التحصيمي:

التعمـ (األىداؼ) المرتبطة بيذا المحتكل ,كقد تـ تصميـ جدكؿ

تـ إعداد اختبار تحصيمي لقياس تحصيؿ طالبات الصؼ الثالث

مكاصفات االختبار :بعد االنتياء مف تحميؿ المحتكل كتحديد

الثانكم في مادة األحياء لمدركس المختارة ,كفؽ ما يمي:

األىداؼ السمككية كبعدىا تـ إعداد جدكؿ مكاصفات االختبار

 )1تح ػديد الي ػدؼ مػ ػف االختب ػار :ى ػدؼ االختبار التحصيمي إلى

المككف مف ( )17سؤاالن ,كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول 4

جدول مواصفات االختبار التحصيمي في دروس مادة األحياء المقترحة
م

موضوع الدرس

االسئمة والدرجات المحسوبة

1

دكرة البركتينات الحمقية

2

دكر الخمية غير الطبيعية

3

اسباب مرض السرطاف

4

كراثة السرطاف

لألهداف

التذكر

األهداف اإلجرائية
الفهم

المجموع

مستكيات األىداؼ

3

3

عدد االسئمة

3

3

الدرجة المحسكبة

3

3

مستكيات األىداؼ

2

3

5

عدد االسئمة

2

3

5

الدرجة المحسكبة

2

3

5

مستكيات األىداؼ

4

2

6

عدد االسئمة

4

2

6

الدرجة المحسكبة

4

2

6

مستكيات األىداؼ

3

3

عدد االسئمة

3

3

الدرجة المحسكبة

3

3

8

17

9

المجمكع الكمي

18

النسبة %
%18

%29

%35

%18

%100
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تدريسيا.

 -1صياغة اسئمة االختبار التحصيمي :بعد االنتياء مف صياغة
جدكؿ المكاصفات ,حيث تـ صياغة أسئمة االختبار التحصيمي

كفي ضكء ذلؾ تـ عرض الصكرة األكلية مف االختبار

في الصكرة األكلية بناء عمى األىداؼ السمككية المحددة مسبقان

التحصيمي عمى مجمكعة مف المتخصصيف في األحياء كطرؽ

ككانت مف نكع االختيار مف متعدد مع مراعاة األمكر التالية:

تدريسيا مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات كالمشرفيف

 -كضكح مفردات االختبار.

التربكييف كالمعمميف ,مرفقو معيا تحميؿ محتكل دركس مادة

 -شمكلية اسئمة االختبار لجميع محتكيات الدركس المقررة.

األحياء المقترحة كذلؾ لمتأكد مف مدل كضكح االسئمة ,كمدل

 -أف تتناسب مفردات االختبار في صياغتيا مستكل الطالب.

قدرتيا عمى قياس األىداؼ الخاصة بالدركس ,كمدل سالمة

 -2صدؽ االختبار التحصيمي :قدرة االختبار عمى قياس ما

صياغتيا المغكية كالعممية ككضكحيا.

كضع لقياسو ,كيعرؼ إحصائيان عمى أنو معامؿ ارتباط بيف

كبعد ذلؾ تـ إجراء التعديالت في ضكء آراء كمالحظات

عالمات الفرد عمى االختبار ,كبيف عالمات اختبارات مثالية

المحكميف ,الذم شمؿ تعديالت في الصياغة المغكية كبعض

أخرل (المعايير) تقيس نفس القابميات ,كاعتمدت الدراسة عمى

مفردات االختبار ,كبعد ذلؾ تـ طباعة االختبار بصكرتو النيائية

صدؽ المضمكف (المحتكل) مف خالؿ المطابقة بيف محتكل

كتجييزه لمتجربة االستطالعية ,مع كضع تعميمات االختبار

االختبار كبيف معطيات تحميؿ محتكل المادة الدراسية كأىداؼ

المكزعة مفرداتو كما يمي:
جدول 5

توزيع مفردات االختبار التحصيمي عمى مستويات األهداف
المستوى المعرفي

توزيع مفردات االختبار التحصيمي عمى مستويات األهداف

المجموع

المعرفة كالتذكر

15 – 10 – 9 – 4 – 3 - 7 – 11 – 2 – 1

9

الفيـ كاالستيعاب

12 – 17 – 13 – 8 – 5 – 16 – 14 – 6

8

المجمكع الكمي

17

اإللكتركني.

كقد أرفؽ بنياية كؿ اختبار تحصيمي كرقة إجابة ,كالتي
يتـ بناء عمييا تصحيح االختبار ,كذلؾ بكضع درجة لكؿ إجابة

• مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة ذات الصمة ببناء المقياس

بحيث يصبح مجمكع درجات االختبار التحصيمي النيائية ()17

لمكقكؼ عمى كيفية بناء المقياس.

درجة ,كتـ تطبيقو عمى  20طالبة مف خارج عينة الدراسة ,كتـ

• صياغة مفردات المقياس :تـ صياغة مفردات المقياس بعد

حساب معامالت السيكلة كالتمييز.

االستفادة مف الدراسات السابقة ,كقد بمغت عبارات المقياس

 األداة الثانية :مقياس االتجاه لنمط التعميـ اإللكتركني(باستخداـ منصة إدمكدك Edmodo

( )19عبارة مف نكع ليكرت لمتدرج الخماسي ,حيث ُيطمب مف
المستجيب أف يضع عالمة (√) أماـ االستجابة التي تعبر عف

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الميدانية تـ اتباع أحد األساليب الشائعة

رأيو لكؿ عبارة ,كالتي تنحصر في الخيارات اآلتية( :أكافؽ بشدة,

لجمع البيانات كىك االستبياف باعتباره أداة لجمع البيانات

اكافؽ ,محايد ,ال أكافؽ ,ال اكافؽ بشدة) يجرم تعبئتيا مف قبؿ

المتعمقة بمكضكع الدراسة ,حيث تـ إعداد مقياس االتجاه لنمط

المستجيب.

التعميـ اإللكتركني مف خالؿ:

• صدؽ االستبانة :الصدؽ الظاىرم (صدؽ المحكميف):

• تحديد اليدؼ مف المقياس الذم يتمثؿ في التعرؼ

تـ عرض االستبانة في صكرتيا األكلية عمى ( )3محكميف مف

عمى اتجاى ػ ػات طالبػ ػات الصػ ػؼ الثانػي الثانكم نحك تقنية التعميـ

المختصيف في كمية التربية ,كذلؾ بيدؼ التعرؼ إلى مدل
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كضكح العبارات ,كمدل انتماء العبارة لممحكر كمدل أىمية

عينو الدراسة ,مما يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف

العبارة ,كمدل مناسبة مقياس االستجابة ,إضافة ما يركنو مناسبان

الثبات كيمكف االعتماد عمييا في التطبيؽ الميداني لمدراسة.

كلـ يرد في االستبانة .كقد تـ تحديد نسبة ( )%80كحد أدنى

• طريقة تصحيح المقياس

لالتفاؽ بينت المحكميف كمعيار لمحكـ عمى صالحية العبارة,

تككنت االستبانة في صكرتيا النيائية بعد التحقؽ مف

كبعد جمع آراء المحكميف اتضح أف معظـ المحكميف كافقكا عمى

كؿ منيا عمى سمّـ مف
مدرج ّ
صدقيا كثباتيا مف ( )19عبارةّ ,

صالحية العبارات كانتمائيا إلى مجاالت الدراسة ,كفي ضكء

خماسي المستكل مف اإلجابة لمقياس ليكرت ىي( :كبيرة,

ذلؾ أصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية جاىزة لمتطبيؽ.

متكسطة ,ضعيفة) تعطى الدرجات اآلتية عمى التكالي,2 ,3( :

• ثبات االستبانة :طريقة ألفا كركنباخ Cronbach's Alpha

 .)1كتـ اعتماد المتكسطات المكزكنة لكؿ محكر.
]المتكسط المكزكف= مجمكع متكسطات عبارات المحكر/عدد

كىي طريقة تتطمب حساب ارتباط العبارات مع بعضيا

عبارات المحكر] ,كذلؾ كفؽ مفتاح التصحيح اآلتي الذم اعتمد

بعضان ,حيث بمغ قيمة معادلة كركنباخ ألفا Cronbach's

بحساب طكؿ الفئة كفؽ القانكف التالي[ :طكؿ الفئة= المدل/عدد

) Alpha (0.87أثناء تطبيقو عمى ( )20طالبة مف خارج

الفئات[.
جدول 6

مفتاح تصحيح االستبانة في صورتها النهائية
المتغير

درجة دنيا

درجة عميا

متكسط العبارة كالمتكسط المكزكف لممحاكر

1

5

درجة الموافقة

قميمة

متوسطة

2.33-1

3.66-2.34

كبيرة
5-3.67

ب) المكاد التعميمية كتشمؿ ما يمي:

الدركس اإللكتركنية ,مثؿ دراسة قمجة [ ,]14دراسة شاـ أبادم

محتكيات صفحة إدمكدك :تـ إعداد صفحة تعميمية باستخداـ

[ ]43دراسة ىانكنز [ ,]46دراسة أكككنكفيانا [ ]45تـ إعداد

منصة إدمكدك  Edmodoكفؽ المراحؿ التالية:

محتكيات صفحة إدمكدك  - Edmodoكفؽ النمكذج العالمي
) (ADDIE MODELلسيكلتو كمناسبتو لمدراسة الحالية كما

بع ػد مراجعػ ػة األدبيػ ػات التربكي ػة كاالطػ ػالع عمػى العديد

ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

م ػ ػف الدراس ػات السابق ػ ػة التػ ػي تناكل ػت استخداـ منصة إدمكدك في

جدول 7

مراحل إعداد محتويات صفحة إدمودو Edmodo-
مرحمة التحميل

تحميل الهدف
مرحمة التصميـ

تحميل المادة التعميمية

تحميل خصائص المتعممين
جمع المكارد

السيناريك

مرحمة التطكير
مرحمة التطبيؽ
مرحمة التقكيـ

األهداف العامة

تحميل البيئة التعميمية
الكسائط

استخداـ مجمكعة مف البرامج لتطكير تصميـ تقنية الكاقع المعزز
ربط الكسائط المتعددة بصفحة إدمكدكEdmodo-

التجربة االستطالعية لمتقنية

عرض التقنية عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف

أكال :مرحمة التحميؿ :كىي المرحمة األساسية لمعمؿ كتضمنت:

كاستراتيجيات التعمـ كنكع الكسائط المستخدمة ككسائؿ التقكيـ.

 .1تحميؿ اليدؼ محتكيات صفحة إدمكدك  -Edmodoتـ

 .2تحميؿ خصائص المتعمميف :العينة ىف طالبات الصؼ

تحديد اليدؼ مف استخداـ تصميـ محتكيات صفحة إدمكدك-

الثاني الثانكم لمعاـ الدراسي 1436ق1437/ق الالتي تتراكح

 Edmodoمف خالؿ مشكمة الدراسة ,كبناء عمية تـ اختيار

اعمارىف ( )18-17سنة ,كالطالبات في ىذا العمر يتسمف

الكحدة الدراسية المناسبة ليذه الدراسة كتصميـ األىداؼ السمككية

بالقدرة عمى التحصيؿ مف خالؿ خبرتيف كاالتصاؿ مع األخريف.
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 .3تحميؿ المادة العممية :تـ تحميؿ محتكل المادة العممية

بعد تعمـ الدرس .ككذلؾ بنؾ مف األسئمة يحتكل عمى ( )14فقرة

لممكضكعات مف مقرر األحياء ( )3لمصؼ الثاني الثانكم ,كىي

تختبره الطالبة بعد تعمـ الدرس.

(تنظيـ دكرة الخمية ,دكرة البركتينات الحمقية ,دكرة الخمية الغير

كما تحتكم صفحة إدمكدك  -Edmodoعمى مكتبة إلكتركنية

طبيعية ,أسباب مرض السرطاف ,كراثة السرطاف).

تحكم مصادر إثرائية حكؿ الدركس كمحتكل الكتاب ,كأفالـ

 .4األىداؼ التعميمية :تـ صياغة األىداؼ التعميمية السمككية,

تعميمية ,كدليؿ استخداـ المكقع كالمحتكل.

بحيث تككؼ شاممة كمرتبطة باألىداؼ العامة ,كقابمة لمقياس.

 .3أساليب التقكيـ :جاءت أساليب التقكيـ عمى مراحؿ كىي:

 .5تحميؿ البيئة التعميمية :تـ التأكد مف تكفر خدمة اإلنترنت

التقكيـ القبمي :كيتمثؿ في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي

الشخصي لدل الطالبات ,كتكفر أجيزة الحاسكب كاالنترنت في

القبمي ,كمقياس االتجاىات لمطالبات.

غرفة المصادر في المدرسة.

التقكيـ التككيني كالنيائي :كيتمثؿ في األسئمة داخؿ الدرس

ثانيا :مرحمة التصميـ:

اإللكتركني بعد كؿ جزء حتى يتـ التأكد مف فيـ المرحمة كتقكيـ

 .1جمع المكارد :تـ البحث في شبكة اإلنترنت ,كجمع الصكر

نيائي بعد االنتياء مف تعمـ الدرس.
التقكيـ الختامي :كيتمثؿ في التطبيؽ البعدم لالختبار

كالرسكمات التي قد تستخدـ في تصميـ الصفحة الخاصة
بالدرس في إدمكدك -Edmodo

التحصيمي ,كمقياس االتجاىات لمطالبات.

 .2الكسائط المتعددة :تـ تصميـ برنامج متكامؿ يحكم صكر

ثالثا :مرحمة التطكير:
تـ استخداـ مجمكعة مف البرامج لتطكير تصميـ محتكيات

جذابة ,كنصكص تفاعمية ,كما تـ إدراج مقاطع فيديك بعد

صفحة إدمكدك  -Edmodoمكضحة في الجدكؿ التالي:

ترجمتيا لمغة العربية ,كما صمـ صكرة مستقمة لمكاجب المطمكب

جدول 8
البرامج المستخدمة إعداد محتويات صفحة إدمودوEdmodo-
ـ

البرامج المستخدمة
Adobe Photoshop

الشركة المنتجة
Adobe

2

PowerPoint

Microsoft

برنامج لتصميـ العركض التقديمية

3

Moviemaker

Microsoft

برنامج إلنتاج كتحرير الفيديك

4

Audacity

open source

برنامج لتحرير األصكات

5

Adobe Acrobat

Adobe

برنامج لمتعامؿ مع المستندات كقراءتيا

1

رابعا :مرحمة التطبيؽ

نبذه عنة
برنامج إلنشاء كتعديؿ الصكر

 Edmodoتـ عرض الصفحة عمى مجمكعة مف المحكميف
المختصيف ,لمكقكؼ عمى صالحيتيا كمناسبتيا لمغرض الذم

ربط الكسائط المتعددة بالصفحة الخاصة لممادة عمى مكقع

كضع مف أجمو كمراعاتيا لممعايير التربكية كالفنية ,كمدل

إدمكدكEdmodo-

مناسبة أسمكب العرض ,كابداء مقترحاتيـ مف حيث اإلضافة أك

تطبيؽ التقنية عمى مجمكعة مف الطالبات لمتعرؼ عمى مدل

التعديؿ أك الحذؼ.

كضكح التعميمات كسيكلة االستخداـ كمراقبو مراحؿ التقكيـ لمتأكد
مف تحقيؽ المكقع اليدؼ المرجك منيا ,كسيكلة التصفح كفتح

 .5النتائج
-1التحقؽ مف الفرض األكؿ:

البرمجية ,ككتابة التعميقات بشكؿ جيد.
خامسا :مرحمة التقكيـ

لمتحقؽ مف فرض الدراسة األكؿ الذم ينص عمى" :ال تكجد

بعد االنتياء مف تصميـ محتكيات الدرس عمى مكقع إدمكدك

فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()a ≤ 0.05
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بيف متكسط المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ

المجمكعتيف كاالنحراؼ المعيارم كقيمة (ت) ككانت النتائج

البعدم عند مستكل التذكر لطالبات الصؼ الثاني الثانكم في

كالتالي:

مقرر أحياء ( ,)3تـ حساب المتكسط الحسابي لدرجات
جدول 9

داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي –عند مستوى التذكر (حسب تصنيف بموم)
المجموعة

عدد األفراد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

الضابطة

27

8,59

1,08

2,18

التجريبية

27

7,66

1,92

درجة

مستوى الداللة

داللة الفروق

الحرية
52

يتضح مف الجدكؿ أف متكسط درجات المجمكعة

التحصيمي عند مستكل التذكر.

الضابطة بمغ ( )59,8كىك أعمى مف متكسط درجات المجمكعة

 -2التحقؽ مف الفرض الثاني:

0,03

دالة

التجريبية حيث بمغ ( ,)66,7كما أف قيمة (ت) بمغت ()18,2

لمتحقؽ مف فرض الدراسة الثاني الذم ينص عمى" :ال تكجد

بمستكل داللة ( )03,0كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة

فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()a ≤ 0.05

إحصائية عند مستكل الداللة ( )a≤0.05بيف متكسطات

بيف متكسط المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ البعدم عند

البعدم عند مستكل الفيـ لطالبات الصؼ الثاني الثانكم في

مستكل التذكر لطالبات الصؼ الثاني الثانكم كلصالح المجمكعة

مقرر أحياء ( ,)3تـ حساب المتكسط الحسابي لدرجات

الضابطة ,كىك عكس الفرض الصفرم ,أم أف التعمـ اإللكتركني

المجمكعتيف كاالنحراؼ المعيارم كقيمة (ت) ككانت النتائج

باستخداـ اإلدمكدك  Edmodo -لـ يظير لو أثر عمى االختبار

كالتالي:

جدول 11

داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي –عند مستوى الفهم (حسب تصنيف بموم)
المجموعة

عدد األفراد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

درجة الحرية

مستوى الداللة

داللة الفروق

الضابطة

27

6,59

0,63

0,00

52

1,000

غير دالة

التجريبية

27

6,59

0,74

 Edmodoلـ يظير لو أثر عمى االختبار التحصيمي عند

يتضح مف الجدكؿ أف متكسط درجات المجمكعة
الضابطة كالمجمكعة التجريبية ىك ( )59,6كىك متساكم في

مستكل الفيـ.

المجمكعتيف ,كما أف قيمة (ت) بمغت ( )00,0بمستكل داللة

 -3التحقؽ مف الفرض الثالث:

( )000,1كىي غير دالة إحصائيان ألنو أعمى مف مستكل الداللة

لمتحقؽ مف فرض الدراسة الثالث كالذم ينص عمى" :ال

المطمكب ( ,)05,0مما يدؿ عمى صحة الفرض الصفرم بأنو ال

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( )a ≤ 0.05بيف متكسط المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في

( )a ≤ 0.05بيف متكسطات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

التحصيؿ البعدم الكمي لطالبات الصؼ الثاني الثانكم في مقرر

في التحصيؿ البعدم عند مستكل الفيـ لطالبات الصؼ الثاني

أحياء ( ,)3تـ استخداـ اختار (ت) ( Independent

الثانكم ,أم أف التعمـ اإللكتركني باستخداـ اإلدمكدك -

 )samples testككانت النتائج كالتالي:

22

)(Edmodo

جدول 11

داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي– الكمي
المجموعة

عدد األفراد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

درجة الحرية

مستوى الداللة

داللة الفروق

الضابطة

27

15,14

1,41

1,71

52

0,09

دالة

التجريبية

27

14,25

2,29

باستخداـ اإلدمكدك  - Edmodoلـ يظير لو أثر عمى االختبار

يتضح مف الجدكؿ أف متكسط درجات المجمكعة
الضابطة بمغ ( )14,15كىك أعمى مف متكسط درجات

التحصيمي الكمي.

المجمكعة التجريبية حيث بمغ ( ,)25,14كما أف قيمة (ت)

 -4التحقؽ مف الفرض الرابع:

بمغت ( )71,1بمستكل داللة ( )09,0كىي غير دالة إحصائيان,

لمتحقؽ مف فرض الدراسة الرابع كالذم ينص عمى " :ال

كىذا يدؿ عمى صحة الفرض الصفرم حيث ال تكجد فركؽ ذات

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) (a ≤ 0.05بيف

داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (a ≤ 0.05بيف متكسطات

متكسطي القياسيف القبمي كالبعدم لطالبات المجمكعة التجريبية

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ البعدم الكمي

في مقياس االتجاه ,تـ استخداـ اختبار (ت) (Paired
) Samples Testككانت النتائج كالتالي:

لطالبات الصؼ الثاني الثانكم ,أم أف التعمـ اإللكتركني
جدول 12

نتائج اختبار (ت) لمتعرف عمى الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لطالبات المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه
مقياس االتجاه

العدد

المتوسط الحساب

االنحراف المعياري

درجة الحرية

قيمة ت

القبمي

27

62,96

15,235

26

0,536-

البعدم

27

64,55

15,285

26

مستوى

الداللة

الداللة

يتضح مف الجدكؿ ( )16بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

0,596

غير داؿ

لمكحدة لـ يكف يحكم صكت باستثناء مقاطع الفيديك كبعض

إحصائي ػ ػة بي ػف متكسطػ ػي القي ػاسيػ ػف القبم ػي كالبع ػدم لطالب ػ ػات

األصكات التفاعمية كقد يككف ىناؾ سبب آخر ىك عدـ استعداد

المجمكعة التجريبية في مقياس االتجاه كذلؾ ألف قيمة اختبار

المجمكعة التجريبية لالختبار بشكؿ جيد بالرغـ مف تكافئيـ مع

(ت) ىي ( )0,536-كبمستكل داللة ( )0,596كىك أكبر مف

المجمكعة الضابطة ,أك أنيـ يحتاجكف لكقت أطكؿ لالستعداد

مستكل الداللة المطمكب ) (a ≤ 0.05كبالتالي فإف استخداـ

لالختبار أكثر مف المجمكعة الضابطة.
بالنسبة لنتيجة الفرض الثاني يمكف تفسير تساكم أداء

إدمكدك  –Edmodoلـ يكف لو أم تأثير حكؿ اتجاه الطالبات

المجمكعتيف في االختبار التحصيمي عند مستكل الفيـ لعدة

نحك التعميـ اإللكتركني.

أسباب :كضكح المحتكل المعرفي لمكحدة كعرضو بطريقة منظمة

 .6مناقشة النتائج

كمتسمسمة داخؿ مكقع اإلدمكدك  –Edmodoكاتاحة الفرصة

بعد استعرض نتائج الدراسة تـ رفض الفرض األكؿ,

لمطالبة لممناقشة مع زميالتيا ,كمشاركة المعمكمات مع بعضيف

كقبكؿ الفرض الثاني كالثالث كالرابع.

البعض ,حيث كاف الكاجب المطمكب يعرض لجميع الطالبات,

بالنسبة لنتيجة الفرض األكؿ يمكف تفسير الفركؽ بيف
المتكسطات لصالح المجمكعة الضابطة إلى شخصية المعممة

أيضاُ التصميـ الجيد لمكحدة عمى مكقع إدمكدك – Edmodo

كتأثيرىا القكم في الفصؿ كالذم حفز مستكل التذكر أكثر

أتاح فرص متكافئة ألفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

فالصكت كالصكرة لو تأثير أقكل عمى تذكر المعرفة ,كما كرد

كعمؽ فيـ المادة أكثر لممجمكعة التجريبية .كقد ذكرت ىذه

في نظرية الحمؿ المعرفي [ ,]53أيضان البرنامج الذم صمـ

األسباب ألف أكبر تحدل في ىذه الدراسة ىك أف يككف التعميـ
23
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اإللكتركني منافس لدكر المعممة داخؿ الفصؿ ,حيث أف المعممة

بمعممة المادة ,فيي معممة متمكنة مف مادتيا كذات شخصية

متمكنة مف المادة كىي مف المتميزات عمى مستكل غرب

مميزة.

الرياض ,كشخصيتيا ككجكدىا في الفصؿ لو أثر عظيـ عمى

 .7التوصيات
 -االستفادة مف منصة إدمكدك  –Edmodoفي التعميـ العاـ

طالباتيا.
أما بالنسبة لمفرض الثالث فيك نتيجة الفرض األكؿ مع

بجميع إمكانياتيا كمميزاتيا.

الثاني ,كنشير ىنا أف عدـ كجكد فركؽ بيف االختبار التحصيمي

 -تحفيز الطالب عمى التعميـ اإللكتركني ,لما لو مف فكائد في

الكمي لصالح المجمكعة الضابطة كالتجريبية قد يككف لعدة

غرس ميارات التعمـ الذاتي كاالعتماد عمى النفس كاكتساب

أسباب:

ميارة البحث الذاتي في المعرفة ,كعمؿ دكرات ليـ.

كقد يرجع ىذا الفرؽ إلى أف استخداـ تقنية جديدة في

 -تصميـ مقرر إلكتركني لمادة األحياء ( )3كفؽ أعمى المعايير

التعميـ ,يحتاج إلى كقت أطكؿ لمتأكد مف فعاليتيا بشكؿ جازـ,

التعميمية ,لمكاكبة التطكر التقني.

فمك طبقت الدراسة عمى مستكل فصؿ دراسي كامؿ سيككف ىناؾ

 -إقامة دكرات تدريبية لممعممات حكؿ آخر المستجدات في

أثر إيجابي كبير الستخداـ اإلدمكدك  –Edmodoكقد اتفقت

مجاؿ التعميـ اإللكتركني لمتعرؼ عمى األدكات كالتقنيات كالطرؽ

ىذه النتيجة مع دراسة ىانكنز [.[46

الجديدة كالممكف تطبيقيا في الميداف.

أما بالنسبة لمفرض الرابع كىك عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

 -االطالع عمى تجارب الدكؿ المتقدمة في مجاؿ أنظمة التعميـ

إحصائية بيف متكسطي قياس االتجاه القبمي كالبعدم لممجمكعة

اإللكتركني كتحميميا كتقيميا كاالستفادة مف نتائجيا في كضع

التجريبية فقد يرجع إلى كجكد مشاكؿ باإلنترنت فعينة الدراسة

استراتيجية كاضحة في ظؿ المعرفة التراكمية.

تقع في حي بسيط في الرياض ,كقد يتعرض لمشاكؿ باإلنترنت

 -تكفير إدارة دعـ متكاممة تيتـ بجكدة التعميـ اإللكتركني كتعمؿ

مثؿ االنقطاع ,أك بطء الخدمة.

عمى تطكير أنظمة التعمـ اإللكتركني.

كمف الممكف أف تككف كاجية المكقع اإلنجميزية سببان في

مقترحات الدراسة:

عدـ تحفيز اتجاىيف نحك التعميـ اإللكتركني كما في دراسة

 -إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ أثر استخداـ إدمكدك–

ىانكنز [ .]46كذلؾ يمكف القكؿ بأنو لكي تظير نتائج حقيقية

 Edmodoفي التعميـ ضمف متغيرات كنكاتج تعميمية أخرل,

أكثر تحتاج كقت أطكؿ لمتطبيؽ ,ألف ىذا األسمكب مف التعميـ

كالدافعية كاثارة التفكير كاإلبداع.

جديد تمامان عمى الطالبات ,كفترة التقبؿ تحتاج لكقت أطكؿ.

 -إجراء دراسة حكؿ معايير استخداـ الشبكة العالمية في التعميـ

كىذه النتيجة اتفقت مع دراسات أخرل مثؿ دراسة زكريانا [.[44

خصكصان فيما يتعمؽ بطرؽ التقكيـ كتنمية العمؿ الجماعي

كقد طمب مف طالبات المجمكعة التجريبية كتابة عيكب

كالجدية في الدراسة ,كتصميـ كنشر المقررات الدراسية.

كمميزات التعمـ عبر إدمكدك كقد تـ اكتشاؼ أسباب قد يككف لو

 -إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ أثر استخداـ إدمكدك–

أثر عمى اتجاىيف نحك التعميـ اإللكتركني كىك عدـ تكفر الكقت

 Edmodoضمف مراحؿ تعميمية مختمفة.

الكافي بالبيت ,كما أف التعمـ داخؿ الفصؿ كمع المعممة أفضؿ,

 -إجراء دراسة لمعرفة اتجاه الطالب نحك الدراسة باستخداـ

فالعينة تعيش في منطقة بسيطة كمف طبقة متكسطة ,كقد يككف

إدمكدك .Edmodo

لدل الطالبة أعماؿ تقكـ بيا بالبيت أك خارجو ,كىذا أثر عمى

 -إجراء دراسة لمعرفة اتجاه المعمميف بتخصصاتيـ المختمفة

اتجاىيف نحك التعميـ اإللكتركني كمف األسباب أيضاُ تعمقيف

نحك استخداـ إدمكدك  –Edmodoفي تعميميـ.
24
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 -إجراء دراسات شبو تجريبية مماثمة لمدراسة الحالية ,كتطبؽ

التعمـ اإللكتركني جسكر ( )JUSURعمى التحصيؿ

لفترة أطكؿ مثال (الفصؿ دراسي كامؿ).

المعرفي كالدافعية لإلنجاز في مادة المغة اإلنجميزية لدل
طالبات السنة التحضيرية بجامعة الباحة بالمخكاة .بحث

المراجع

ماجستير منشكر .كمية التربية .جامعة الباحة :الباحة.

أ .المراجع العربية
] [1القرآف الكريـ

] [10الخميفة ,ىند بنت سميماف ( .)2009مقارنة بيف المدكنات

] [2زيف الديف ,محمد محمكد ,2006( .ابريؿ) .أثر تجربة

كنظاـ جسكر إلدارة التعمـ اإللكتركني ,كرقة عمؿ مقدمة

التعميـ اإللكتركني في المدارس اإلعدادية المصرية عمى

لممؤتمر الدكلي األكؿ لمتعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد.

التحصيؿ الدراسي لمطالب كاتجاىاتيـ نحكىا .كرقة بحثية

ك ازرة التعميـ العالي :الرياض.

مقدمة إلى المؤتمر العممي الثاني لكمية التربية منظكمة

] [11بدر ,منار فرماكم ( )2010أثر استخداـ الفصكؿ

البحث العممي في مصر (التحديات – المعايير – الرؤل

اإللكتركنية عمى التحصيؿ الدراسي لدم طالب تكنكلكجيا

المستقبمية) .جامعة قناة السكيس :مصر.

التعميـ .رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية التربية .جامعة
المنكفية :مصر.

] [3العطاس ,عمر1436( .ق)  .بيئة تعميـ القرف  .21شبكة
التعمـ االجتماعية إدمكدك .مجمة المعرفة .تـ استرجاعو في

] [12عاشكر ,محمد اسماعيؿ ( )2009فاعمية برنامج

2016/4/2ـ عمى الرابطhttp://www.almarefh.ne :

 Moodleفي اكتساب ميارات التصميـ ثالثي األبعاد لدل

=t/show_content_sub.php?CUV=434&Model

طمبة تكنكلكجيا التعميـ بالجامعة اإلسالمية .بحث ماجستير

M&SubModel=162&ID=2423&ShowAll=On

منشكر .كمية التربية .الجامعة اإلسالمية .غزة

] [4الصالح ,بدر عبداهلل .)2004( .المنظكر العكلمي لتقنية

] [13مدني ,محمد عطا؛ كالعباسي ,مصطفي محمد.)2011( .

االتصاالت كالمعمكمات :مدل جاىزية الجامعات السعكدية

تصميـ برمجية تعميمية حاسكبية كدمجيا ببيئة المككدؿ

لمتغيير .كرقة عمؿ مقدمة لندكة العكلمة كأكلكيات التربية.

اإللكتركنية كقياس أثرىا عمى تحصيؿ عينة مف طمبة قسـ

كمية التربية .جامعة الممؾ سعكد :الرياض.

تكنكلكجيا التعميـ بجامعة البحريف .بحث منشكر .مجمة
الدراسات التربكية كالنفسية .جامعة السمطاف قابكس.

] [5المبيرؾ ,ىيفاء بنت فيد ( ": (2002تطكير طريقة
المحاضرة في التعمـ اإللكتركني الجامعي باستخداـ التعمـ

] [14قمجة ,مي كائؿ مصمح .)2015( .أثر استخداـ ادمكدك -

اإللكتركني مع نمكذج مقترح .كرقة مقدمة لندكة مدرسة

 Edmodoعمى تحسيف األداء الكتابي لدل طالبات

المستقبؿ ,جامعة الممؾ سعكد ,الرياض  22-23تشريف

الصؼ السابع األساسي بشكؿ عاـ كتنمية اتجاىات

األكؿ ,كالرابط عمى المكقع :www.ksu.sa/seminars/

الطالبات نحك الكتابة بالمغة اإلنجميزية .كمية التربية.

future- school/index2htm

الجامعة اإلسالمية :غزة.

] [6العبيدم ,محمد جاسـ .)2004( .عمـ النفس التربكم
كتطبيقاتو .عماف :مكتبة دار الثقافة.

] [15الكثيرم ,فاطمة .)2014( .أثر استخداـ المنصة التعميمية
 Edmodoعمى االتجاه نحك تعمّـ المغة اإلنجميزية لدل

] [9الغامػ ػدم ,حنػ ػاف سعػ ػد .)2013( .أثػ ػر استخػ ػداـ نظػ ػاـ إدارة

طالبات المرحمة الثانكية بالرياض .بحث غير منشكر .قسـ
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] [25الحجي ,أنس بف فضؿ .)1423( .عقبات تحكؿ دكف
تطبيؽ التعميـ اإللكتركني .ك ازرة التربية .مجمة المعرفة.

الرياض.

ع(.)91

] [16الخميفة ,ىند سميماف ,2002( .أكتكبر) .االتجاىات
كالتطكيرات الحديثة في خدمة التعميـ اإللكتركني دراسة

] [26سالمة ,عبد الحافظ؛ الدايؿ ,سعد .)2006( .سمسمة

مقارنة بيف النماذج األربع لمتعميـ عف بعد .كرقة عمؿ

تقنيات التعميـ :مدخؿ إلى تكنكلكجيا التعميـ .الرياض :دار

مقدمة لندكة مدرسة المستقبؿ .جامعة الممؾ سعكد:

الخريجي لمنشر.

الرياض.

] [27المكسى ,عبداهلل بف عبدالعزيز ,1423( .شعباف) .التعميـ

] [17العريفي ,يكسؼ عبد اهلل ,2003( .أبريؿ) .التعميـ

اإللكتركني مفيكمو خصائصو فكائده عكائقو .كرقة عمؿ

اإللكتركني تقنية كاعدة كطريقة رائدة .كرقة عمؿ مقدمة

مقدمة لندكة مدرسة المستقبؿ .الرياض .كمية التربية.

لندكة التعميـ اإللكتركني .مدارس الممؾ فيصؿ .الرياض.

جامعة الممؾ سعكد :الرياض.
] [28الطيطي ,خضر مصباح )2008( .التعميـ اإللكتركني مف

] [18الحمفاكم ,كليد سالـ ( .)1427مستحدثات تكنكلكجيا

منظكر تجارم كفني كادارم .عماف :دار الحامد لمنشر

التعميـ في عصر المعمكمات .األردف :دار الفكر.

كالتكزيع.

] [19كنسارة ,إحساف بف محمد; عطار ,عبداهلل بف إسحاؽ.

] [29خميس ,محمد عطية .)2003( .عمميات تكنمكجيا التعميـ.

( .)2013كسائؿ االتصاؿ التعميمية كالتكنمكجيا الحديثة.

القاىر :مكتبة دار الكممة.

(ط .)5مكة المكرمة :مؤسسة بيادر لإلعالـ.

] [30قركاني ,خالد نظمي ( .)2011اتجاىات الطمبة نحك

] [20سالـ ,أحمد محمد .)2004( .كسائؿ تكنكلكجيا التعميـ

استخداـ التكاصؿ الفكرم المتزامف كالغير متزامف في بيئة

كالتعميـ اإللكتركني .الرياض :مكتبة الرشد.

التعمـ اإللكتركني في منطقة سمفيت التعميمية .جامعة

] [21الجندم ,كالؿ؛ عمياء عبد اهلل؛ زكريا ,يحيي.)2005( .

القدس المفتكحة .مجمة بيرسيا بغزة .العدد .17

االتصاؿ اإللكتركني كتكنكلكجيا التعميـ .ط .3الرياض:

] [31إسماعيؿ ,الغريب زاىر .)2009( .المقررات اإللكتركنية,

مكتبة العبيكاف.

تصميميا ,إنتاجيا ,نشرىا تطبيقيا ,تقكيميا .القاىر :عالـ

] [22استيتيو ,دالؿ؛ سرحاف ,عمر .)2007( .تكنكلكجيا التعميـ

الكتب.
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THE EFFECT OF E-LEARNING BY USING
THE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
EDMODO ON THE ACHIEVEMENT OF THE
STUDENTS OF SECOND SECONDARY
GRADE IN THE CURRICULUM OF
BIOLOGY (3)
NORA AHMAD A. ALMEQRIN
King Saud University
ABSTRACT_ The study aimed to identify the impact of e-learning by using learning management
system Edmodo in the achievement of the biology curriculum 3 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 54 female students from the students of second secondary grade in
Riyadh, in the second semester 1437/ 1436 AH. It consists of (27) female students for the
experimental group who studied by Learning Management Systems (Edmodo) that the researcher
had prepared its content, and (27) 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 (17) 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. 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. And There are
no statistically significant differences between the average of the pre and post trend gauge of the
experimental group.
KEYWORD: e-learning, learning management system Edmodo, achievement, biology (3).
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