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امللخص
هدفت الدراسة لتوظيف

منصفة اإلدمفودو التعميميفة  Edmodoعبفر األجزفزة المتنةمفة

والتعفففر عمفففا تصفففورات الطالبفففات نحفففو تففف ير اسفففت دامزا عمفففا الفففتعمم والوصفففو لمصفففادر
المعمومففاتو ولتحةيففض اففرض الدراسففة اتبع فت الباح فة المففنزش شففبت التجريبففلو وت ف ل

مجتم ف

الدراسة من جمي طالبات جامعفة األميفرة نفورة بنفت عبفد الفرحمن بمدينفة الريفاض ففل المممكفة
العربيففة السففعوديةو فففل ح فين تكونففت عينففة الدراسففة مففن  84طالبففةو مففن اليتففل تةففوم الباح ففة
بتدريسففزنو و ففد أعففدت الباح ففة أداة الدراسففة وهففل اسففتبيان مكففون مففن  92فةففرة يزففد

لجمف

المعمومات اليزمة لمدراسة.
وكانت أبرز النتائش التل توصمت إليزا الدراسفة وجفود تصفورات إيجابيفة نحفو اسفت دام
منصة اإلدمودو التعميمية  Edmodoعبر األجززة النةالة عمفا الفتعممو وكفذلك وجفود تصفورات
إيجابيففة أيً فاو نحففو اسففت دام منصففة اإلدمففودو التعميميففة عبففر األجزففزة المتنةمففة عمففا الوصففو

لمصفادر المعمومفاتو ومففن هنفا كانفت أبففرز التوصفيات التففل مصفت إليزفا الدراسففة الحاليفة هففل

االسففتدادة مففن إمكانيففات منصففة اإلدمففودو  Edmodoفففل العمميففة التعميميففة والففتعمم المتنة ف و
باإلًففافة لتدعي ف جمي ف ال صففائص والمزايففا لمنصففة اإلدمففودو  Edmodoلزيففادة أ رهففا عمففا
العممية التعميميةو وأ ي ارو االهتمام بالتعمم المتنة ك حد أهم تطبيةات التعمم اإللكترونل.

الكممات المدتاحية:
التعميم اإللكترونلو منصة اإلدمودو  Edmodoالتعميميةو التعميم المتنة .
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Edmodo توظيف منصة اإلدمودو التعليمية

Abstract
The study was designed to identify the impact of using
Edmodo through mobile devices on learning and access to
information. To achieve the purpose of the study the researcher
followed a semi-experimental approach, and the study community
consisted of all Princess Nourah University students. While the
sample consisted of 48 students, the study utilized a questionnaire
that consists of 29 articles to collect research data.
The main findings of the study indicated that using Edmodo
via mobile devices has a significant impact on learning, as well as
access to information. Based on these findings the study recommends
making use of the affordances of Edmodo in education and mobile
learning. In addition to activating all Edmodo features to increase its
impact on the educational process. And finally the study
recommends focusing on mobile learning as one of the most
important applications of e-learning.
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E-Learning, Edmodo, Mobile Learning

- 00 -

توظيف منصة اإلدمودو التعليمية Edmodo

............................................

املقدمة
تسعا العديد من المؤسسات التعميمية لتةديم أيسر الطرض وأفًمزا فل دمة العمميفة
التعميميةو ومن هنا نجدها تست مر كاففة المفوارد المتاحفة التةنيفة منزفا والماديفة بزفد

توصفي

الرسففالة التعميميففة لطيبزففاو وفففل ظفف عصففر المعمومففات الففذا نحيففا و والتطففورات المتيحةففة
والمتعا بةو تؤكفد الباح فة (سفنونو  )9102أن التكنولوجيفا الحدي فة فد أحفد ت بالدعف تتييفرات
أساسية فل النظم التعميميةو والسيما عند د و المسفتحد ات التكنولوجيفة ميفدان اسفتراتيجيات
التعميم والتعمم.
وأصبح من األهمية بمكان تدريب المعمم عما الطريةة المناسبة إلدارة عمميتفل التعمفيم
والفففتعمم بشفففك فعفففا ونفففاجحو وهفففذا ال يفففتم إال بتشفففجيعت عمفففا اسفففت دام وسفففائ التكنولوجيفففا
والتةنيات الم تمدة دا

و ارج الدص و ومن أبرز التةنيفات المسفت دمة ففل العمميفة التعميميفة

بحسففب مففا ذكففرت الباح فة (دشففتلو  )9102هففل أنظمففة إدارة الففتعمم اإللكترونففلو والتففل تعففين
المعمم عما توصي المادة العممية لمطمبفةو وتةفديم اال تبفارات والواجبفات ومتابعفة تةفدم مسفتو
الطمبة وادارة سجيتزم الم تمدة.
ويعتبففر نظففام إدارة الففتعمم اإللكترونففل اإلدمففودو  Edmodoأحففد أم مففة هففذ األنظمففة
والتل ساهمت وبشك ممحوظ فل تطور العممية التعميميفة والفدف بزفا نحفو األفًف و فةفد أشفار
العديد من الباح ين أن است دام منصة اإلدمفودو  Edmodoسفاهم ففل زيفادة فاعميفة العمميفة
التعميميففة ومففن أم متزففا مففا توصففمت إليففت دراسففة (الةايففدو  )9102ودراسففة الباحففث (محمففودو
 )9102ودراسفة الباح فة (دشففتلو  )9102ودراسففة الباح فة (المةففرنو  )9102و حيففث اتدةففت
معظم الدراسات والتل تناولت فاعميفة منصفة اإلدمفودو  Edmodoعمفا األ فر الواًفح لتعزيفز
ودعم العممية التعميمية وتةديم وسائ أك ر تطو اروو ممفا انعكفس أ فر عمفا المعمفم والمفتعمم عمفا

حد سواء.

وم د و هذ التةنيات الحدي فة بفرز مدزفوم الفتعمم اإللكترونفل والفذا تطفور ليصفبح
التعمم المتنة أحد أبرز تةنياتفتو وكانفت الباح فة (العتيبفلو  )9102فد أوًفحت مدزفوم الفتعمم
المتنة ف وهففو الففتعمم الةففادر عمففا توظي ف

االتصففاالت اليسففمكية فففل العمميففة التعميميففةو وهففذ
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ال اصية تسز لممتعمم إمكانية الوصفو إلفا المفواد التعميميفة والمحاًفرات ففل أا و فت ومفن
أا مكان ارج الدصو الدراسية.
و ففد جففاءت العديففد مففن الدراسففات التففل تؤكففد عمففا أهميففة اسففت دام منصففة اإلدمففودو
 Edmodoفففل الففتعمم المتنة ف ومنزففا دراسففة (العتيبففلو  )9102التففل أوًففحت أن االبيففة
أفراد العينة يتدةون عما فاعمية التعمم المتنة من ي منصة اإلدمفودو Edmodoو ودراسفة
(سنونو  )9102التل أظزرت وجود دور بارز لمتداع بين العص

الذهنل والتعمم الجوا ففل

بيئة اإلدمودو فل تنمية مزارات ح المشكيت لد الطيب.
وت سيساو عما مفا سفبضو ت مفص الباح فة إلفا أن فكفرة الدراسفة جفاءت لتوًفيح الفدور

الدعففا السففت دام منصففة اإلدمففودو  Edmodoفففل الففتعمم المتنة ف وذلففك فففل أهففم عنصففرين
لمعممية التعميمية وهما عممية الفتعمم والوصفو لمصفادر المعمومفاتو ومفا ينفتش عنفت مفن تعزيفز
لمدواف لد المعممين والمتعممين عما حفد سفواء السفت دام منصفة اإلدمفودو  Edmodoلفدعم
عممية التعميم والتعمم.

مشكلة الدراسة
فففل العصففر الحففاللو وفففل ظفف التطففورات التكنولوجيففة الزائمففةو والتةنيففات الم تمدففةو
أصففبح مففن أبففرز التحففديات التففل تواجففت األكففاديميين والمحاًففرين الجففامعيينو هففو الوصفففو
ألفً الطرض المتاحفة التفل تمكفنزم مفن نةف المعرففة لمطفيبو وتيسفير العمميفة التعميميفة مفن
ي االستدادة من هذ التةنيات الم تمدةو ومن هنا جاءت هذ الدراسفة لتسفميط الًفوء عمفا
أحد هذ التةنيات الحدي ةو وذلك فل محاولة لتوظيدزا فل العممية التعميمية و صوصاو ففل ظف

توفر عديد من التةنيات المتطورة والتل تسزم فل التعمم اإللكترونلو حتا أصفبحت ففل متنفاو
يففد الك يففرينو يعةففب ذلففك االسففت دام الدعففا والجيففد لزففذ التةنيففات الم تمدففة فففل تطففور التعمففيمو
ويعففد الففتعمم المتنة ف أحففد أهففم تطبيةففات الففتعمم اإللكترونففل التففل اسففتطاعت أن ت بففت دعائمزففا
وتنتشفففر بسفففرعة وعمفففض و فففد تمكنفففت منصفففة اإلدمفففودو التعميميفففة مفففن االسفففتدادة مفففن مزاياهفففا
و صائص فزا لففدعم العمميففة التعميميففةو باإلًففافة لمتوصففيات المةدمففة مففن العديففد مففن الدراسففات
السففابةة م ف دراسففة ) (Oyelere, Paliktzoglou & Suhonen, 2016و (المةففرنو
 )9102و ) (Hursen, 2018والتل أوصت جميعزا بًفرورة إجفراء المزيفد مفن التجفارب ففل
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است دام منصة اإلدمودو ك حد التةنيات الحدي ة فل العممية التعميميةو ومن ناحية أ فر وعمفا
حففد عمففم الباح فة هنففاك نففدرة فففل الدراسففات التففل تناولففت أهميففة اسففت دام منصففة اإلدمففودو فففل
التعميم المتنة .
مما سبضو تتجما أهمية توظي

منصة اإلدمودو فل الفتعمم المتنةف ففل عمميفة الفتعمم

والوصو لمصادر المعمومات المتعمةة بالمواد الدراسية وهما من أهم جوانب العممية التعميميفةو
وذلففك مففن ففي التعففر عمففا وجزففة نظففر وتصففورات المتعممففين عنزففاو وذلففك لتطففوير عمميففة
االست دام لما فيت مصمحة التعميم.
وتتم

مشكمة الدراسة فل اإلجابة عما السؤالين التاليين:

 .0ما هل تصورات طالبفات جامعفة األميفرة نفورة بنفت عبفدالرحمن نحفو تف ير اسفت دام منصفة
اإلدمودو  Edmodoعبر األجززة المتنةمة عما التعمم؟
 .9ما هل تصورات طالبفات جامعفة األميفرة نفورة بنفت عبفدالرحمن نحفو تف ير اسفت دام منصفة
اإلدمودو  Edmodoعبر األجززة المتنةمة عما الوصو لمصادر المعمومات؟"

أيداف الدراسة
 .0يففاس تصففورات طالبففات جامعففة األميففرة نففورة بنففت عبففدالرحمن نحففو ت ف ير توظي ف

منصففة

اإلدمودو  Edmodoعبر األجززة المتنةمة عما التعمم.
 .9يففاس تصففورات طالبففات جامعففة األميففرة نففورة بنففت عبففدالرحمن نحففو ت ف ير توظي ف

منصففة

اإلدمودو  Edmodoعبر األجززة المتنةمة عما الوصو لمصادر المعمومات.

أيمية الدراسة
تتم

أهمية الدراسة فل جانبين مزمين وهما عما النحو التالل:

األهمية النظرية :تتم ف أهميفة الدراسفة مفن الناحيفة النظريفة فيمفا تًفيدت لممكتبفة العربيفة مفن
توًيح ألبرز مميزات تةنية منصة اإلدمودو  Edmodoففل الفتعمم المتنةف و باإلًفافة ألحفدث
توجزففات عمميففات الففتعمم اإللكترونففل المعاصففرة وهففو الموًففوع الففذا أصففبح محففور ك يففر مففن
األبحاث مؤ ارو ألهميتت ففل تمكفين المتعممفين مفن تحةيفض مزايفا الفتعمم المتنةف وهفل الفتعمم ففل
أا زمان وأا مكان .كما أن هذا البحث يشفك اسفت ارة لبحفوث أ فر ففل مجفا الفتعمم المتنةف
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واسففت دام شففبكات الففتعمم اإلجتماعيففة بشففك عففام واإلدمففودو بشففك

ففاص مفف طففرح تجففارب

وتطبيةات مبتكرة الست دامزا فل دعم عممية تعمم وتعميم الطيب.
األهمية التطبيةية :تتم
نحفففو تففف ير توظيففف

األهمية التطبيةية لزفذ الدراسفة ففل التعفر عمفا تصفورات الطالبفات

منصفففة اإلدمفففودو  Edmodoالتعميميفففة ففففل الفففتعمم المتنةففف بشفففك عفففام

وت يرها عما عممية التعمم والوصو لمصادر المعمومات بشك

فاصو ممفا يعفزز التوجفت لفد

أعًاء هيئة التدريس بالجامعات ليستعانة بالمنصات التعميمية كاإلدمودو .Edmodo

حدود الدراسة
 الحدود الزمانية :الدص الدراسل األو لمعام الدراسل (0814-0812هف).
 الحدود المكانية :الشبكة العالمية لممعمومات (اإلنترنت).
 الحدود البشرية :طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن فل مدينة الرياض.
 الحفففدود الموًفففوعية :مةفففرر تةنيفففات التعمفففيمو وتتحفففدد بيئفففات الفففتعمم اإللكترونفففل بمنصفففة
اإلدمودو  Edmodoالتعليمية.

مصطلحات الدراسة
التعمففيم اإللكترونففل :تةففديم الب فرامش التدريبيففة والتعميميففة عبففر تةنيففة الحاسففب ا لففل واإلنترنففت
ب سموب متزامن أو اير متزامن (العييد والشاي و .)9102
الففتعمم المتنة ف  :اسففت دام األجزففزة المتنةمففة م ف الزوات ف

الذكيففة والحواسففيب الموحيففة لتمكففين

المتعممين من التعمم ففل أا زمفان وأا مكفان وتةفديم تجربفة تعميميفة تتميفز بالوا عيفة واألصفالة
(العييد و الشاي و .)9102
منصفففة اإلدمفففودو  Edmodoالتعميميفففة :شفففبكة اجتماعيفففة تعميميفففة مجانيفففة تفففوفر لممعممفففين
والطيب بيئة آمنة ليتصا والتعاونو وتباد المحتو التعميمل وتطبيةاتت الر ميفة إًفافة إلفا
الواجبات المنزلية والدرجات والمنا شات.
التصفففورات :يعفففر التصفففور ب نفففت الصفففورة المحدوظفففة ففففل وعفففل اإلنسفففان ل شفففياء والظفففواهر
المحيطففة بففت فففل البيئففة و صائصففزا المدركففة مففن بف مف مففا يكتندزففا مففن معففار وأحاسففيس
(أندراوسو  )9100وتعرفت الباح ة إجرائياو ب نت مجموعة آراء طالبات جامعفة األميفرة نفورة بنفت
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منصة اإلدمودو  Edmodoالتعميميفة ففل الفتعمم المتنةف وامكانياتزفا

ومميزاتزا وانعكاس ذلك عما است دامزن لزا ورًاهن عنزا.

اإلطار الهظري
مهصة اإلدمودو التعليمية
أد االنتشار الواس لمتكنولوجيا الحدي ة وتطورهفا المتيحفضو ود ولزفا كاففة مجفاالت
الحياة اليوميةو أد لظزور وسائ وتةنيات سفاهمت إيجابفاو ففل الك يفر مفن األحيفان ففل تطفور
م تم ف

جوانففب الحيففاةو شففم ذلففك بحسففب مففا ذكرت فت الباح فة (المةففرنو  )9102مسففتحد ات

تكنولوجية حدي ة دفعفت باتجفا تحةيفض فاعميفة وكدفاءة أفًف لمعمميفة التعميميفةو حيفث جعمتزفا
أك ر تشويةاو ومتعة وبكداءة أعما وجزد وو ت أ .
وتعددت أنظمفة إدارة الفتعمم منفذ نشف تزا بف عفدة سفنواتو بحيفث تميفز كف نظفام عفن
ايففر بمزايففا جعمففت منففت مناسففباو لحففاالت أك ففر مففن ايففر مففن األنظمففة األ ففر و ومففن أبففرز هففذ

األنظمففة مففا ذكففر البففاح ون (دشففتلو )9102و (محمففدو  )9102نظففام  First Classونظففام
 Blackboardونظففام  Moodleونظففام Easy Classو ولففيس انتزففاء بنظففام إدارة الففتعمم
.Edmodo
وتذكر الباح ة (دشتلو  )9102أن منصة اإلدمفودو  Edmodoتفم إطي زفا ففل عفام
9114و وأصبحت من أهم أنظمة إدارة التعمم المدتوحةو إذ ال يحتاج المست دم لزفذا النظفام إال
لجزاز النةفا ود ولفت عمفا المو ف وانشفاء الدصف اإللكترونفل وممئفت بفالمحتو العممفل وبفدء
التداع بين المعمم والمتعممين.
ويذكر الكاتب (السيدو  )9102أنت يمكن اعتبفار منصفة اإلدمفودو التعميميفة أنزفا بيئفة
تداعميففة توظ ف

تةنيففات حدي ففة وتجم ف بففين ممي فزات أنظمففة إدارة المحتففو اإللكترونففل وبففين

شففبكات التواصف االجتمففاعل م ف الدففيس بففوكو وتمكففن المعممففين مففن نشففر الففدروس واألهففدا
ووً الواجبات وتطبيض األنشطة التعميمية.
ويعتبر نظام إدارة التعمم  Edmodoمفن أشفزر أنظمفة إدارة الفتعمم وأبرزهفاو وذلفك لمفا
يتمت بت مفن مزايفا جعمفت لفت األسفبةية عفن ايفر مفن األنظمفة الم تمدفةو حيفث يعفر الباحفث
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 Edmodoب نفففت شفففبكة تعمفففم اجتمفففاعل مجانيفففة تفففوفر

لممعممين والطيب بيئة آمنفة ليتصفا والتعفاون وتبفاد المحتفو التعميمفل وتطبيةاتفت الر ميفةو
إًافة إلتاحة النةاش واالستدسارات الم تمدةو فل حين أن الباحفث (محمفودو  )9102كفان فد
عرفت ب نت أحدث شبكة تواص اجتماعل تم إنشاؤها بزد

تحديز وتعزيز التداعف بفين الطفيب

والمعممين وتسزي عممية التعمم.
ومن وجزة نظر الباحث (الةايدو  )9102فير أن نظام التعمم اإلدمودو Edmodo
يمكن اعتبار شبكة تواص ل اراض التعميمية من أج تحةيض المواءمة بفين مجتمف المدرسفة
ومجتم الطمبة ارج المدرسةو تزد

إلا دمش التعميم فل بيئة الةرن الواحد والعشرين.

وييحظ مما سبضو أن أامب التعريدات اتدةت عما كفون نظفام إدارة الفتعمم اإللكترونفل
اإلدمودو Edmodoهو شبكة تواص اجتماعية ارًزا األساسل دمة العممية التعميمية.
وبفدور فد أشفار الباحفث ) (Flanigan, 2011إلفا أن منصفة اإلدمفودو Edmodo
يعد شبكة اجتماعية تعميمية مجانية وحدي فة نسفبياو حيفث لفم تظزفر سفو العةفد الماًفل فةفطو
ومففف ذلفففك فرنزفففا سفففرعان مفففا انتشفففرت عمفففا نطفففاض واسففف لتصفففبح حاليفففاو أكبفففر مجتمففف لمفففتعمم

االجتماعل بالمراح الم تمدة لمتعميم العام أو الجامعل عما الصفعيد العفالمل فًفيو عفن كونزفا
كذلك واحدة من أبرز أدوات التعمم الشبكلو بعالمنا المعاصر وبشك

اص.

وأًافت الباح ة (السيابلو  )9102أنت من المزم جداو أن يعمم المعمفم أهميفة التطفور

اإللكترونففل فففل العصففر الحففاللو ومففد أهميتففت تناسففب أسففموب تةففديم المحتففو مفف أسففموب
تعففايش الجي ف الحففاللو لففذلك مففن الًففرورة أن يوظ ف

المعمففم جمي ف السففب والتةنيففات اليزمففة

لمتعمففيمو حتففا نص ف لم رجففات مرمو ففة مففن العمميففة التعميميففةو ومففن هنففا أ امففت العديففد منففا
مؤسسات التعميمية العديد من المنصات التعميمية الم تمدة.
وبحسففب العديففد مففن البففاح ين والدراسففات الم تمد فة والتففل تناولففت البحففث ف فل انتشففار
منصة اإلدمودو  Edmodoومن ًمنزم دراسفة البفاح ين )(Haefner & Hanor, 2012
الذين ذك ار أن انتشا ارو واسعاو لمشبكة و صوصاو فل األوساط التعميميةو سفببت الفرئيس يتم ف ففل
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التشفففابت الكبيفففر بفففين واجزفففة تداعمفففت ال اصفففة بالمسفففت دمو وواجزفففة تداعففف مو ففف التواصففف
االجتماعل الشزير الديس بوكو والشبكات االجتماعية الشائعة بشك عام.
وتًففي

الباح ففة (محمففدو  )9102أنففت وبففرام التشففابت بففين منصففة اإلدمففودو ومو ف

الدفففيس بفففوكو إال أنزفففا تعتبفففر أك فففر منفففت صوصفففية وأمنفففاو ألنزفففا تسفففمح لممعممفففين برنشفففاء
الحسابات وادارتزا وال يمكن ألحد أن يص إلفا أا مجموعفة ويسفج فيزفا مفا لفم يحصف عمفا
رمزها.
وبحسب إحصائية ذكرها الباحفث (العنيفزاو  )9102أن المنصفة بفات يسفت دمزا أك فر
مففن  82مميففون عًففو مففن المعممففين والطففيب ومففديرا المففدارس وأوليففاء األمففورو ولففذا هففل
تستحض لةب أو وأكبر منصة اجتماعية فل العالم.
ويًفي

آ فرون أن منصففة اإلدمفودو  Edmodoتصففن

ًفمن فئففة موا ف الشففبكات

االجتماعيففة التعميميففة التففل تحففاو جاهففدة تزويففد كفيو مفن المعممففين والطففيب عمففا حففد س فواءو
بمنصات تعمفم تداعميفة آمنفة فًفي عفن تزويفدهم كفذلك ببيئفة تعميميفة آمنفة تناسفب االسفت دام

العممل م األجززة الجوالة والزوات

الذكية.

باإلًفافة أن منصفة اإلدمفودو  Edmodoتسفمح لممعمفم بررسفا ميحظفات وتنبيزفات
ومواد تعميمية سواء مكتوبفة أو المرئيفة أو السفمعية أو روابفط لموا ف انترنفت م تمدفة (دشفتلو
.)9102
ويًففي

الباحففث (العنيففزاو  )9102أنففت يمكففن اعتبففار منصففة اإلدمففودو Edmodo

برنففامش تكنولففوجل متةففدم ي ففدم جمي ف ش فرائح المجتم ف فففالمربين يعتمففدون عميففت ألنففت يجع ف
التعمفففيم سفففز وفعفففا و بينمفففا يعتبفففر الطفففيب وسفففيمة جديفففدة لمتعبيفففر عفففن أندسفففزمو ويسفففتديد
اإلداريون فل المؤسسفات التعميميفة والحكوميفة منفت بشفك واًفحو وبالتفالل فزفو يمكفن أوليفاء
األمور والمربون والطيب من وسفائ اتصفا آمنفة وفعالفةو كمفا ويعفزز العمف الجمفاعل ويفدف
بعجمة التنمية المزنية وزيادة األداء.
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ومفففن جممفففة المميفففزات التفففل تميفففزت بزفففا أنظمفففة الفففتعمم اإللكترونفففل ومنزفففا اإلدمفففودو
 Edmodoأن الك ير منزا أصبح باإلمكان تحميمزا عما األجزفزة النةالفة عفن طريفض اسفت دام
الواا فاا ( Wi-Fiدشتلو .)9102
وتًفففي

الباح فففة (دشفففتلو )9102إمكانيفففة متابعفففة أوليفففاء األمفففور ألبنفففائزم وتةفففارير

انجازهم باستمرارو وكذلك اتاحة التواص مف المعمفم أو حتفا تواصف المعمفم معزفمو اذا ا تًفت
الًرورة ذلكو
أما الباح ة (محمدو  )9102فةد ذكرت مزايا أ ر و فعما سبي الم ا من أهم المزايفا
التفففل يوفرهفففا نظفففام اإلدمفففودو  Edmodoعمفففا صفففعيد الطفففيب أندسفففزم فيتفففيح نظفففام الفففتعمم
اإللكترونل اإلدمودو Edmodoلممتعممفين إنشفاء حسفاب طالفبو وتشفارك المحتفو و وتسفميم
الواجبات المنزليةو واالجابفة عفن اال تبفارات الدوريفة الةصفيرةو واالطفيع عمفا درجفاتزمو وتمةفل
تتذيففة راجعففة وميحظففات وتنبيزففات مففن معممزففمو وكتابففة ميحظففات لممعمففم أو اال فران اًففافة
إلمكانية التصويت عما أا استطيع يًعت المعمم.
ويًففي

الباحففث (العنيففزاو )9102مزايففا أ ففر لمنصففة اإلدمففودو  Edmodoتتم ف

فففل ففدرة النظففام وامتيكففت لففبعض اإلمكانففات الدنيففة ليسففت دامو ومنزففا إمكانيففة رصففد الففدرجات
وميزة أرشفدة الرسفائ واالحتدفاظ بزفا كمزفا واسفت دام تطبيةفات وبفرامش تعميميفة وموا ف م تمدفة
وامكانية است دامزا بسزولة عبر الجاهزة الذكية أو الحواسيب الش صية.
باإلًافة إلمكانية يام المعممفين بتتييفر طريةفة التفدريس دا ف الدصفو والمحاًفرات
وجعف البيئففة التعميميففة مواكبففة لمةففرن الحففادا والعشففرين الففذا يعتمففد عمففا الر ميففة والمةففررات
التداعمية والتواصف االجتمفاعل وزيفادة التداعف بفين الطمبفة واسفت دام االجزفزة الذكيفة (محمفدو
.)9102
ويًففي

الكاتففب (السففيدو  )9102أن نظففام اإلدمففودو يتففيح إنشففاء حسففابات بم تم ف

الصفففيحيات ومفففن أبرزهفففا :إنشفففاء حسفففاب لممعمفففمو وانشفففاء حسفففاب لمطفففيبو باإلًفففافة لتفففوفر
المكتبة الر ميةو وامكانية إنشاء مجموعفةو ودعفوة ا

فرين لينًفمام إليزفاو وكفذلك يمكفن ففل

و ففففت الحففففض إدارة إعففففدادات المجموعففففةو وتحريففففر وحففففذ
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المشففاركات الم تمدففةو كفف مففا سففبض وايففر جعففف مففن نظففام اإلدمففودو بيئففة تداعميففة تعميميفففة
اجتماعية تسفاعد عمفا إتاحفة الدرصفة لمطفيب والمعممفين عمفا تبفاد األفكفار وتبفاد ومشفاركة
الممداتو حتا بات يطمض عميزا مصطمح التعميم التشاركل.
وتًففي

الباح ففة (الشففاي و  )9102أن منصففة اإلدمففودو  Edmodoففدمت ففدمات

م تمدة شممت ما يمل :إتاحة الدرصة اما المعممين والطيب لمتعاون والمشفاركة ففل إطفار بيئفة
تعميميففة متمةففة وآمنففةو باإلًففافة لمسففماح بحففدوث عمميففات اتصففا مدتوحففة وآمنففة باإلمكففان
م ار بتزا والتحكم بزا بواسفطة المعمفمو وكفذلك وففرت سفزولة متابعفة أنشفطة وتدفاعيت الطفيبو
وعيوة عما ذلك أتاحت تمكين المعممين وايرهم من العاممين بالمدارس والمؤسسفات التعميميفة
مفففن تكفففوين مجموعفففات وففففرض عمففف مزنيفففة ومجتمعفففات تعمفففم مزنيفففة عمفففا مسفففتو المفففواد
والت صصات الدراسية الم تمدة.
ومن األهمية بمكانو ذكر المميزات التفل أوردتزفا الباح تفان (العييفد والشفاي و )9102
فل دراستزماو حيث ذكرتا أن نظام التعمم اإللكترونل اإلدمودو  Edmodoتميفز بمجموعفة مفن
السمات وال صائص يمكن إجمالزا فيما يمل:
 إمكانيفففة تكفففوين مجموعفففات متمةفففة  Closed Groupsأا ال يسفففمح بالمشفففاركة ففففل
عًففويتزا سففو لدئففات ونوعيففات انتةائيففة معينففة مففن المشففاركين ( طففيب – معممففين –
مصممين تعميميين – أولياء أمور -إلخ.)..
 فرض بعض الةيود عما إمكانية التواص و والتداع و والمشاركة م ا

رين.

 السماح ألعًاء المجموعات التل يفتم تكوينزفا بالمشفاركة عمفا نحفو نشفط ففل التداعف مف
المو و و دماتت الم تمدة.
 االلتزام الصارم بمعايير السرية وال صوصية عما نحفو يسفمح لممسفت دمين بالوصفو إلفا
أكبر در ممكن من الشعور باألريحية واألمان.
 التركيز بشك أساسل عما التطبيةات الدراسية والتعميمية المناسبة لممسفت دمين مفن بيف
(الشروح – اال تبارات المدرسية – ومصادر التعمم المناسبة – إلخ.)...
 السماح ألعًاء المجموعة التل يفتم تكوينزفا بالمشفاركة عمفا نحفو نشفط ففل التداعف مف
المو

و دماتت الم تمدة.
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ولةد كان لزذ المميفزات أ فر كبيفر عمفا دعفم العمميفة التعميميفة والرفف مفن مسفتو المتعممفين
وذلففك حسففب مففا توصففمت إليففت عففدد مففن الدراسففات التففل بح ففت أ ففر اسففت دام منصففة اإلدمففودو
 Edmodoففل العمميفة التعميميفة .فةففد ازداد التحصفي العممفل لممتعممففين حيفث وجفدت دراسففة
) (Taylor, 2015أن اسفت دام اإلدمفودو  Edmodoفد أففاد ففل تنميفة مزفارات تعمفم المتففة
اإلنجميزيففة لففد عينففة مففن الطمبففة األمففريكيين الففذين ينحففدرون مففن أصففو التينيففة .فففل حففين
أكفدت دراسفات ) (Thien et al., 2013و ) (Gomez et al., 2015و (Hankins,
) 2015عما فاعمية اإلدمودو  Edmodoفل رف مستو التحصي الدراسفل ومسفتو الفتعمم
لد الطمبفة الجفامعيين وطمبفة التعمفيم العفام .كمفا تؤكفد دراسفة ) (Enriques, 2014عمفا أن
اسففت دام اإلدمففودو  Edmodoيعتبففر داعففم ومعففزز لمففتعمم الدعففا والففذا مففن أم متففت مسففاهمة
اإلدمففودو  Edmodoففففل حصفففو طففيب المفففدارس العميفففا بتايينفففد عمففا مراكفففز متةدمفففة ففففل
مسفففابةات أولمبيفففاد العمفففوم وذلفففك بعفففد توظيدفففت ففففل العمميفففة التعميميفففة بشفففك موجفففت وصفففحيح
) .(Can, 2014كما أفاد است دام اإلدمفودو  Edmodoالطفيب الدنمنفديين وسفاهم باإلرتةفاء
ب براتزم وتعممزفم ففل مفادة عمفوم الحاسفب حسفب دراسفة (Paliktzoglou & Suhonen,
) .2014وبحسب دراسة ) (Ruhf, 2015فةفد أد توظيف
إلا صة مزارات المشفاركة المدنيفة والحفوار والتداعف مف ا

اإلدمفودو  Edmodoففل التعمفيم
فرين والةفدرة عمفا بنفاء شفبكات

التعمم الش صية ذات الدعالية لد الطيب األمريكيين بوالية نيوجيرسل.

أيمية مهصة اإلدمودو يف التعلم املتهقل
إن اسففت دام مصففطمح الففتعمم المتنة ف لوص ف

التعمففيم ي فوحل بشففك مباشففر ب ف ن هففذا

التعمففيم ال يمتففزم بمكففان محففدد أو زمففان معففينو ولزففذا المعنففا أ فران األو سففزولة تنةف المففتعمم
وال ففانل اسففت دام األجزففزة المتنةمففة ) . (Bayburtsyan, 2016ويعففر الففتعمم المتنةف ب نففت
شك من أشكا التعمم عن بعد يفتم مفن في اسفت دام األجزفزة اليسفمكية الصفتيرة والمحمولفة
يفففدوياو م ففف الزواتففف
والزواتف

النةالفففةMobile Phonesو والمسفففاعدات الر ميفففة الش صفففيةPDAsو

الذكيفةSmartphonesو والحاسفبات الش صفية الصفتيرة Tablet PCsو لتحةيفض
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المرونة والتداع فل عمميتل التدريس والتعمم فل أا و ت وفل أا مكان (الدهشفان و يفونسو
.)9101
و د أوًفحت دراسفة ) (Savill-Smith, Attewell & Stead, 2006بف ن الوًف
فل التعمم المتنة إما أن يتمةا المتعمم المعمومفات مفن جزفاز محمفو أو أن يفتعمم أ نفاء تنةمفت
م

أن يتعمم ارج الدص الدراسل .وهذا يعنل أن األمر عائفد لممفتعمم فيمفا يتعمفض بمتفا وأيفن

يست دم الجزاز المحمو لمحصو عمفا أ صفا فائفدة تعميميفةو ولزفذا ففرن الميءمفة والمرونفة
هما الميزتان األهم فل التعمم المتنة .
ونظ ارو النتشار اسفت دام األجزفزة الذكيفة بفين الطفيب أصفبحت تطبيةفات الفتعمم المتنةف

فورو طبيعيفاو السففت دامات التكنولوجيففا لففدعم العمميففة التعميميففة فةففد ذكففر (زوجففلو  )9108أن
تطف ا
مففن أبففرز مزايففا اسففت دام منصففة اإلدمففودو  Edmodoلففدعم الففتعمم المتنة ف مففا يمففل :الدعاليففة
واالنتشففار حيففث يتففوفر لففد أامففب الطففيب أجزففزة ذكيففة وهواتف

متطففورةو والمرونففة وتعنففل أن

يتفففاح لمطالفففب ا تيفففار مفففا يحبفففت مفففن المفففواد التعميميفففة حسفففب ميولفففت و دراتفففت وأو فففات فراافففتو
واالسففتمرارية وتعنففل أن التعمففيم باسففتعما األجزففزة المتنةمففة تًففمن اسففتمرارية عمميففة الففتعمم
واكتساب المعار والمزارات بشك مستمر وففل كف و فت وحفينو وأ يف ارو السفزولة حيفث أصفبح
من السزولة الربط باالنترنت فل أا مكفان .وأكفد (العنيفزاو  )9102عمفا أن مفن أهفم مميفزات

منصة اإلدمودو  Edmodoهو توفرها عما شك تطبيض يمكن تحميمفت عمفا األجزفزة المتنةمفة
بكافففففة أنواعزففففا وأشففففكالزا ممففففا يففففدعم عمميففففة الففففتعمم المتنةفففف المطففففابض لممعففففايير التربويففففة
والتكنولوجية.
وظدفففت دراسفففة ) (Oyelere, Paliktzoglou & Suhonen, 2016منصفففة
اإلدمففودو  Edmodoفففل تعمففيم الطمبففة الجففامعيين فففل نيجيريففا باسففت دام الممي فزات الداعمففة
لمتعمم المتنةف و و فد توصفمت الدراسفة إلفا أن السفت دام اإلدمفودو أ فر إيجفابل عمفا نفواتش تعمفم
الطفففيب وزيفففادة ففففرص الفففتعمم اإلجتمفففاعل وتبفففاد المعمومفففات والتعفففاون والتداعففف مففف األ فففران
واألسففاتذة .كمففا كشففدت الدراسففة أن الطففيب يدًففمون األجزففزة المحمولففة لموصففو إلففا منصففة
اإلدمودو باإلًفافة إلفا أن اسفت دام اإلدمفودو لفدعم الفتعمم المتنةف يحسفن مفن تجربفة الطفيب
التعميمية.
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وعمففا المسففتو المحمففل امففت دراسففة ) (Al-Said, 2015ببحففث اتجاهففات طففيب
جامعففة طيبففة نحففو اسففت دام منصففة اإلدمففودو  Edmodoفففل الففتعمم المتنة ف والمعو ففات التففل
تواجت تطبيض م

هذا النوع مفن التعمفيم .وبينفت نتفائش الدراسفة أن الطفيب يتمتعفون باتجاهفات

إيجابيفة جفداو نحفو  Edmodoوالفتعمم المتنةف وذلفك العتةفادهم بف ن اسفت دامزا يسفز ويزيفد
من فاعمية التعمم كما أنت يوفر الو ت والجزد .أمفا فيمفا يتعمفض بالمعو فات فةفد ذكفر الطفيب أن
صر عمر بطاريفة الجزفاز المحمفو وصفتر سفعتت اإلسفتيعابية لت فزين الممدفات الكبيفرة تشفك
أهم المعو ات إال أنزا ال تمن من االستدادة من مميزات التعمم المتنة .
و فد تففم اسففت دام منصفة اإلدمففودو  Edmodoفففل مجفالل التعمففيم والتففدريب المتنةف
عما حد سواء .فدل دراسة (حسنو  )9102امت الباح ة باست دام اإلدمفودو لتةفديم التفدريب
المتنةف لممعممففين الطففيب فففل فتففرة التففدريب الميففدانل عمففا مزففارات إدارة المتعممففين فففل بيئففات
التعمم اإلجتماعل .وبتةسيم المشاركين إلا مجموعتين تجريبية وًفابطة توصفمت نتفائش البحفث
إلا أن است دام اإلدمودو حةض حجفم تف ير كبيفر ففل التحصفي المعرففل ففل أداء مزفارات إدارة
بيئة التعمم اإلجتماعل عما أفراد المجموعة التجريبية مةارنة بالًابطة.

جتارب يف استخدام مهصة اإلدمودو التعليمية
تعددت الدراسات واألبحاث المنشورة والتل أظزرت نتفائش التجفارب الم تمدفة لعديفد مفن
المعممففين واألكففاديميين فففل اسففت دام نظففام إدارة الففتعمم اإللكترونففل Edmodoو والتففل أظزففرت
فففل مجممزففا األ ففر الواًففح والففدور الدعففا لمنصففة اإلدمففودو  Edmodoفففل تطففور العمميففة
التعميمية وتيسيرهاو ومن أم مة هذ الدراسفات مفا توصفمت إليفت الباح فة (المةفرنو  )9102ففل
دراسفففتزا والتفففل هفففدفت لمتعفففر عمفففا أ فففر التعمفففيم اإللكترونفففل باسفففت دام نظفففام إدارة اإلدمفففودو
 Edmodoفل التحصي لمةرر األحياء عند المستويات المعرفيةو لد طالبات الصف

ال فانل

ففانوا بمدينففة الريففاضو واالتجففا نحوهففاو حيففث أظزففرت نتيجففة الدراسففة أن هنففاك فرو فاو دالففة

إحصائياو فل التحصي البعدا عند مستو التذكرو لصالح المجموعة الًابطةو باإلًفافة لعفدم

وجففود فففروض دالففة إحصففائياو فففل التحصففي البعففدا عنففد مسففتو الدزففمو أمففا دراسففة الباح فففة

(محمفدو  )9102والتفل هفدفت لمكشف

عفن تف ير اسفت دام منصفة اإلدمفودو  Edmodoففل

تنميففة مزففارات الففتعمم المففنظم ذاتي فاو واالتجففا نحففو توظيدزففا فففل الدراسففات االجتماعيففة لطففيب
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الدبموم العام بكمية التربية ( نظام عفن بعفد) بجامعفة عفين شفمسو واسفت دمت الباح فة مةيفاس
مزففارات الففتعمم المففنظم ذاتي فاو ومةيففاس االتجففا نحففو توظي ف

اإلدمففودو

 Edmodoو فففدلت

النتففائش وجففود فففروض دالففة احصففائيا بففين متوس فطل درجففات طففيب المجموعففة التجريبيففة وفففل
مةيفاس االتجفا نحفو توظيف

اإلدمفودو  Edmodoلصفالح المجموعفة التجريبيفةو مفن ناحيفة

أ فففر دلفففت النتفففائش التفففل توصفففمت إليزفففا دراسفففة الباح فففة (دشفففتلو  )9102أن نظفففام الفففتعمم
اإللكترونفل اإلدمفودو  Edmodoسفاعد الطالبفة المعممفة ففل تيسفير عمميفة تجزيفز المةفررات
الدراسية الم تمدةو ومتابعتزا بشك مستمر وكداءة عالية.
أما الباح ة (السيابلو  )9102فةد ذكرت أنزا استطاعت ومن في منصفة اإلدمفودو
تمبيففة جمي ف احتياجففات المففتعممو مففن مشففاركة الففروابط والمحتويففات اإللكترونيففة والتعام ف مفف
م تم

الوسائط المتعددةو فعما سبي الم ا اسفتطاعت إًفافة عفروض بوربوينفتو وصفدحات

وورد أو  PDFوصفور م تمدفة توًفيحيةو ورفف مةفاط فيفديو تعميميففةو مف حدفظ صوصففية
ك مجموعة من مجموعات التعمم دا

المنصة.

وأشفففارت الباح فففة (الحبشفففلو  )9102ففففل دراسفففتزا والتفففل هفففدفت لمتعفففر عمفففا أ فففر
اسفت دام المنصفات التعميميففة لمتابعفة الواجبففات المنزليفة فففل الكدفاءة الذاتيففة المدركفة وتحصففي
الرياًفففياتو أن اسفففت دام المنصفففات التعميميفففة لمتابعفففة الواجبفففات المنزليفففة لفففت تففف ير ففففل رفففف
مستو الكداءة الذاتية المدركةو ولت أيًاو ت ير فل تحسين التحصفي الدراسفل ففل الرياًفيات
لد طالبات الص

ال الث المتوسط.

وكانففت الباح تففان (العييففد والشففاي و  )9102فففل دراسففة لزمففا هففدفت لمراجعففة بعففض
األدبيات العممية لمنصة اإلدمودو  Edmodoالتعميميفةو فد توصفمتا لداعميفة منصفة اإلدمفودو
 Edmodoفففل التعمففيم مففن ففي دعففم العديففد مففن المزففاراتو ولففذا أوصففت الباح تففان بتبنففل
است دام وتدعي منصة اإلدمودو  Edmodoفل البيئة التعميمية العربية.
ودراسفة ) (El- Sayed Sobh, 2018والتفل هفدفت لمتحةفض مفن فاعميفة العفيج مفن
ي است دام الشبكات االجتماعية التعميمية اإلدمودو  Edmodoفل تطفوير بعفض المزفارات
الشففدوية لطمبففة النة ف البحففرا فففل أكاديميففة العمففوم والتكنولوجيففا والنة ف البحففراو وكانففت أبففرز
النتائش التل توصمت إليزا الدراسة تشير إلا فعاليفة العفيج عمفا أسفاس اسفت دام التعمفيم عبفر
- 98 -

توظيف منصة اإلدمودو التعليمية Edmodo

............................................

الشبكات االجتماعية اإلدمودو ألاراض معالجة المزارات الشدوية ومزارات التواصف عمفا وجفت
ال صوص.
ودراسفففة (الجزنفففلو  )9102التفففل هفففدفت إلفففا تةصفففل نوايفففا طالبفففات الدراسفففات العميفففا

السففموكية نحففو اسففت دام منصففة اإلدم فودو Edmodoو وطِّبةففت الدراسففة فففل الدص ف الدراسففل
األو من العام الجامعل 9102- 9102مو عما عينة بمتت  98طالبة من طالبات الدراسفات
العميا فل كمية التربيةو بجامعة طيبةو و د است دم نمفوذج بفو التةنيفة ففل بنفاء أداة الدارسفة
لةيففاس ت ف ير العوام ف ا تيففة :سففزولة االسففت دام المدركففةو والدائففدة المدركففةو والكدففاءة الذاتيففة
المدركففة عمففا االتجففا نحففو اسففت دام منصففة اإلدمففودو  Edmodoالتعميميففةو ومففن فم ت ف ير
االتجا نحو االست دام عمفا نوايفا طالبفات الدراسفات العميفا السفموكية ففل اسفت دامزا مسفتةبيوو

و د أظزرت نتائش الدارسة وجود عي ة دالفة إحصفائياو بفين اتجفا طالبفات الدراسفات العميفا نحفو

است دام منصة اإلدمفودو  Edmodoونوايفاهن السفموكية ففل اسفت دامزا مسفتةبيوو كفذلك بفين
ك ف مففن الدائففدة المدركففة والكدففاءة الذاتيففة المدركففة واالتجففا نحففو اسففت دام منصففة اإلدمففودو

 Edmodoالتعميميففةو باإلًففافة لوجففود عي ففة دالففة إحصففائياو بففين سففزولة االسففت دام المدركففة
والدائدة المدركة من است دام منصة اإلدمودو  Edmodoالتعميمية.

وتؤكفد نتفائش دراسفة ) (Insani, Suherdi & Gustine, 2018ما مصفت إليفت
الدراسات األ ر من ت كيد لداعمية است دام اإلدمودو فل العممية التعميميفة وتدًفي المتعممفين
الست دامزا .فدل دراستزم اموا باست دام اإلدمودو  Edmodoكشفبكة تعمفم إجتماعيفة لتعمفيم
المتففة اإلنجميزيففة لطففيب المرحمففة الجامعيففة .وتوصففمت نتففائش الدراسففة إلففا أن اإلدمففودو سففزمت
عممية التداع بين الطيب وأساتذتزم ومكنتزم مفن أداء التكميدفات والواجبفات بكدفاءة كمفا أنزفا
ساهمت فل تطوير مزارات التعمم والدزم لمتفة اإلنجميزيفة لفديزم .و فد أكفدت عينفة الدراسفة مفن
الطففففيب أن اسففففت دام اإلدمففففودو  Edmodoسففففز وصففففولزم لمصففففادر المعمومففففات والمراجفففف
اإل رائيفة م ف الفروابط ومةففاط الديففديو والمسفتندات المتنوعففة .وبالمجمف يمكفن تم ففيص نتففائش
الدراسففة بكففون اإلدمففودو  Edmodoيففدعم إبففداع المتعممففين واسففتةيلية الففتعمم لففديزم ويسففز
عممية دمش التكنولوجيا فل التعميم.

اجراءات الدراسة
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 منزجية الدراسة :است دمت الدراسة المنزش شبت التجريبل ذا المجموعة الواحفدة لججابفة
عما أسئمة الدراسة.
 مجتمفف الدراسففة :يتكفففون مجتمفف الدراسففة مفففن جميفف طالبففات جامعفففة األميففرة نففورة بنفففت
عبدالرحمن.
 عينفة الدراسفة :ا تيفرت العينفة مفن الطالبففات الدارسفات لمةفرر تةنيفات التعمفيم بكميفة اإلدارة
واألعما واليتل تةوم الباح ة بتدريسزن و د بمغ عدد أفراد العينة النزائية  84طالبة.
إلفا التعفر عمفا أ فر اسفت دام منصفة Edmodo

 أداة الدراسة :لما كانت الدراسة تزفد

التعميمية فل الفتعمم المتنةف عمفا الفتعمم والوصفو إلفا مصفادر المعمومفات وجفد أن أنسفب
أداة تسففت دم لجم ف المعمومففات حففو هففذا الموًففوع هففو االسففتبيان ألنففت يمكففن مففن جم ف
صيصففا
اسففتجابات عففدد كبيففر حففو مواًففي ونةففاط محففددة .و ففد تففم تطففوير االسففتبيان
و
ل دمة أاراض الدراسة الحالية بعد األ ذ بالشروط العممية اليزمفة لتصفميمت وبعفد الرجفوع

لمكتب المنزجية المت صصة فل ذلك .و د مرت أداة هذ الدراسة (االستبيان) بمراح عفدة
هل:
 مراجعة البحوث والدراسات السابةة المتصمة بمحاور الدراسة وأهدافزا.
 اشتةاض عبفارات االسفتبانة ففل صفورتزا األوليفة ففل ًفوء البحفوث والدراسفات السفابةة ففل
مجفففا الفففتعمم المتنةففف واسفففت دام شفففبكات التواصففف االجتمفففاعل ومفففا يتناسفففب مففف أهفففدا
الدراسة الحالية واألسئمة التل تحاو الدراسة اإلجابة عنزا.
 عرض االستبانة عما بعض الم تصات والم تصين فل مجا تكنولوجيا التعميم .
 إجفراء التعفدييت اليزمفة ففل ًفوء ممحوظفات المحكمفينو ومفن فم إعفادة صفيااة الدةفرات
الدة فرات ايففر الصففالحة وبزففذا أصففبحت االسففتبانة

التففل تحتففاج إلففا إعففادة صففيااة وحففذ

تشففتم فففل صففورتزا النزائيففة عمففا  92فةففرة تةففيس تصففورات الطالبففات حففو توظيفف
اإلدمودو  Edmodoوالتعمم المتنة عما التعمم وسزولة الوصو لمصادر المعمومات.
 صدض األداة :تم التحةض من صدض أداة الدراسة عما النحو التالل:
الصففدض الظففاهرا :لمتحةففض مففن صففدض محتففو أداة البحففث تففم عرًففزا بعففد تصففميمزا عمففا
مجموعة من المحكمين ال براء فل مجا تكنولوجيا التعميم .وطمب مفنزم إبفداء رأيزفم فيزفا مفن
حيفففث مفففد مناسفففبة فةراتزفففا لتحةيفففض أهفففدا

الدراسفففة وكدايفففة األداة مفففن حيفففث عفففدد الدةفففرات
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وشفموليتزا وتنفوع محتواهفا وتةفويم مسفتو الصفيااة المتويفة هفذا باإلًفافة إلفا أا ميحظفات
أ ر يرونزا مناسبة لتجويد وتحسين أداة الدراسة.
صدض االتساض الدا مل :معاميت ارتباط بيرسون لةياس العي ة بفين بنفود االسفتبيانو بالدرجفة
الكمية لممحور المنتمية إليت كما موًح بجدو (:)0
جدول رلى (  :) 1يعبيالد اررجبط ثُود األداح ثبندرجخ انكهَخ نهًحور انًُزًَخ إنَه
يعبيم االررجبط
و يعبيم االررجبط و
يعبيم االررجبط
و
انًحور
**9900.1 11 **999710
9
**999000
1
991100
11 **999919
.
**999...
7
أثررررررز ا ررررررز داو يُصررررررخ
**99.017 10 **99010.
0
**99.9.9
1
اإلديرررودو عجرررز األج رررشح
**9910.0 1. **99..10 19 **99.777
1
انًزُمهخ عهي انزعهى
**999119 19 **999701 11 **99097.
0
**999..0 17 **99.700
.
**99..07
0
**99.7.1
0
**99.199
1
أثررررررز ا ررررررز داو يُصررررررخ
**999797 19 **99.19.
.
**99.791
7
اإلديرررودو عجرررز األج رررشح
انًزُمهررررخ عهرررري انو ررررول
997710
11 **99..09
9
**99..00
1
نهًعهويبد
**999.09 17 **99.919
.
**99991.
1

** دالة عند مستو 1.10
ييحظ من جدو ر م ( )0أن جمي فةرات المحور األو منتميفة وبةفوة لمدرجفة الكميفة لممحفور
باست ناء ًع

االرتباط بين الدةرة ر م  08والدرجة الكمية لممحور.

أما المحور ال انل فنجد ان جميف الدةفرات منتميفة لممحفور وهفذا مفا يفدل عميفت درجفة االرتبفاط
الةوية بين الدةرات وبين الدرجة الكمية لممحور باست ناء الدةرة ر م .00
 بات األداة :تم التحةض من بات األداة باست دام معامف
إلا النتائش التالية:
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جدول رلى (  :) 7يعبيالد ثجبد أنفب كزوَجبخ نًحبور اندرا خ
انًحور

عدد انجُود

يعبيم ثجبد
أنفب كزوَجبخ

أثز ا ز داو يُصخ اإلديودو عجز األج شح انًزُمهخ عهي انزعهى9

19

9901

أثز ا ز داو يُصخ اإلديودو عجز األج شح انًزُمهخ عهي انو ول
نهًعهويبد9

17

9909

انثجبد انكهٌ ألداح اندرا خ

70

990.

ويظزر من ي جفدو ر فم ( )9أن معامف ال بفات لممحفور األو جفاء بةيمفة  1.21ومعامف
ال بففات لممحففور ال ففانل جففاء بةيمففة  1.2وأن معام ف ال بففات الكمففل ألداة الدراسففة جففاء بةيمففة
 1.22وهفففل يمفففة مرتدعفففة (أكبفففر مفففن  1.4الةيمفففة المطموبفففة)و وهفففذا يفففدل عمفففا بفففات أداة
الدراسة.
ولتسففزي تدسففير النتففائش اسففت دمت الباح ففة األسففموب التففالل لتحديففد مسففتو اإلجابففة
عما بنود األداة .حيث تم إعطاء وزن لمبدائ ( :موافض تمامفاو 2و مواففض 8و محايفد 1و ايفر
مواففففض 9و ايفففر مواففففض إطي فففاو )0و فففم تفففم تصفففني

تمفففك اإلجابفففات إلفففا مسفففة مسفففتويات

متساوية المد من ي المعادلة التالية:
طو الدئة

(أكبر يمة -أ

لنحص عما التصني

يمة) ÷ عدد بدائ األداة

(2 ÷ )0-2

التالل:

جدول رلى (  :) 1روسٍع نهفئبد وفك انزدرج انًسز دو فٌ أداح انجحث
انو ف

يدى انًزو طبد

يوافك رًبيب

0999 – 1971

يوافك

1979 – 1911

يحبٍد

1919 – 79.1

غَز يوافك

79.9 – 19.1

غَز يوافك إطاللب

19.9 – 1999
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التطبيق العملي (التجريب امليداني)
تفم تطبيفض تجربفة الدراسفة مففن في

يفام الباح فة ب ففذ الجانفب التربفوا ففل االعتبففار

عند الت طيط الست دام ادمودو فل العممية التعميميةو وتفم تطبيفض تجربفة الدراسفة بالسفير وففض
ال طوات التالية:
 ال طففوة األولففا :شففرح وعففرض مبسففط لمطالبففات عففن منصففة اإلدمففودو  Edmodoوتعريدزففا
ومميزاتزا وطريةة است دامزا...إلخ .ويمكن الوصو لمدص الدراسفل ال فاص بفالمةرر عبفر
الفففففففففففففففرابط https://edmodo.com/public/educational-technology-2u6-dr-
afnan/group_id/19232795
 ال طففوة ال انيففة :يففام الباح ففة بتففدريب الطالبففات عمففا كيديففة إنشففاء حسففاب فففل اإلدمففودو
 Edmodoواست دام الرمز السرا لصدحة الشعبة وتحمي تطبيض اإلدمفودو  Edmodoعلى

هففواتدزن الذكيففةو باإلًففافة إلففا شففرح كيديففة البففدء باسففت دام اإلدمففودو  Edmodoوارسففا
المشاركات والتداع م أعًاء المجموعة.
 ال طوة ال ال فة :تطبيفض اسفت دام منصفة اإلدمفودو  Edmodoلفدعم الفتعمم المتنةف لتسفزي
عممية التعمم والوصو لمصادر المعمومات وذلك عن طريض اتباع ال طوات التالية:
 .0بعد كف محاًفرة يفتم طفرح موًفوع لمنةفاش يكفون امتفداداو واًفافة لموًفوعات المحاًفرة
ليكون النةاش م رياو مديداو لمطالبة وعما كف واحفدة مفن الطالبفات التداعف مف الموًفوع ودعفم
وجزة نظرها بمعمومات مو ةة أو روابط أو مةاط فيديو أو ايرها من المعمومفات التفل تًفي

لمعار زمييتزا.
 .9تةفففوم األسفففتاذة بمشفففاركة عفففدد مفففن مةفففاط الديفففديو العمميفففة ذات الدائفففدة الكبيفففرة لمطالبفففة
الرتباطزا بموًفوع المحاًفرة سفواء أكانفت تشفرح الموًفوع بشفك معمفض وأسفموب م تمف

أو

أنزا تتطرض لجوانب م تمدة من الموًوع وتطمب من الطالبات التعميض عميزا وابفداء مرئيفاتزن
حولزا.
 .1تةففوم األسففتاذة أيًفاو بمشففاركة روابففط لموا ف تحتففوا معمومففات إ رائيففة وصففور معبففرة حيففث
تةوم الطالبات بةراءتزا والتعميض عميزا وتدوين ما تعممنت منزا.
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 .8تمففت االسففتدادة مففن مكتبففة اإلدمففودو  Edmodoفففل تحمي ف جمي ف المسففتندات المتعمةففة
بفففالمةرر م ففف األوراض العمميفففة واألبحفففاث ذات العي فففة والكتفففب اإللكترونيفففة ومشفففاري المةفففرر
وتةارير األداء لتسزي وصو الطالبات لزا واتاحتزا لزم بشك دائم.
 .2فففتح المجففا لطففرح األسففئمة والنةففاش وتبففاد المعمومففات بشففك عففام وتحديففد أيففام لمراجعففة
المةرر والمواًي المزمفة فيفت ب سفموب السفؤا والجفواب بحيفث تطفرح احفد الطالبفات السفؤا
لتجيففب عنففت زمييتزففا مف إشف ار

أسففتاذة المةففرر ومتابعتزففا لصففحة المعمومففات ممففا يعففزز مففن

مزارات التعمم الذاتل لد الطالبات والتدكر فل تجربتزن التعميمية.
 .2التواص والمتابعة المستمرة م الطالبفاتو اصفة ففل بدايفة تطبيفض التجربفةو بزفد

الت كفد

من سيرهن بشك جيد وتةديم الدعم اليزم والمناسب لزنو و فد حرصفت الباح فة عمفا التواصف
المسففتمر مف الطالبففاتو حيففث إنففت مففن المزففم إتاحففة جميف المعمومففات لزففن فففل أو لةففاء مف
األستاذةو فيجفب أن يعفرفن مفا يمكفن تو عفت مفن المةفرر ومفا تتو عفت مفنزن األسفتاذة مفن أداءو
ومواعيففد تسففميم المشففروعاتو وتعيففين السففاعات المكتبيففة والتففل يمكففن فيزففا ألا مففن الطالبففات
(وجزففا لوجففت أو عبففر اإلنترنففت) فففل حالففة واجزففن صففعوبات .و ففد تففم اسففت دام
لةففاء األسففتاذة
و
اإلدمودو  Edmodoلمتابعة الطالباتو حيث تم حصر أسماء المواتل لم يشاركن منفذ البدايفةو
واالتصا بزن بشك ففرداو لمحاولفة اكتشفا

سفبب ت مدزفن عفن المشفاركة فةفد تكفون تواجفت

صعوبات تةنية يمكن حمزا أو ايرها من المشكيتو إذ أنت من المزم التتمب عما ك مفا يعيفض
الطالبة عن المشاركة واالستدادة؛ ألن ذلك سيؤ ر بي شك عما مستواها التعميمل.
 .2إن األسموب المتب لتدعي است دام اإلدمودو  Edmodoففل العمميفة التعميميفة سفاهم ففل
زيففادة تداع ف الطالبففات م ف موًففوعات المةففرر وتوسففي دائففرة معففارفزن ففارج إطففار المراج ف
األساسية لتو حيفث شفاهدن مةفاط فيفديو عديفدة و فرأن ك يفر مفن المةفاالت واألبحفاث والموا ف
العمميففةو وتبففادلن ا راء واألفكففار والتعميةففات م ف زمففييتزن ممففا زاد مففن مجم ف عففدد السففاعات
التل يةًينزا لتعمم المادة العممية لممةرر.
ال طففوة الرابعففة :تةيففيم التجربففة مففن وجز فة نظففر الطالب فات لمو ففو عمففا األ طففاء والصففعوبات
ومعالجتزا فل التجارب الةادمةو فةد امت الباح ة بسؤا الطالبات تةيفيم تجفربتزن العمميفة ففل
المةففررو لةيففاس دور اسففت دام منصففة اإلدمففودو

 Edmodoعبففر األجزففزة المتنةمففة فففل دعففم

التعمم وسزولة الوصو لمصادر المعمومات.
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نتائج الدراسة
شممت نتائش الدراسة اإلجابة عما تساؤالت الدراسة وهل عما النحو التالل:
اإلجابة عما السؤا األ و الذا ينص عما" :ما هل تصورات طالبفات جامعفة األميفرة نفورة
بنففت عبففدالرحمن نحففو تف ير اسففت دام منصففة اإلدمففودو  Edmodoعبففر األجزففزة المتنةمففة
عما التعمم؟"
جدول رلى (  :) 1انزكزاراد وانُست انًئوٍخ وانًزو طبد انحسبثَخ ورزرَج ب رُبسنَب إلجبثبد عَُخ
اندرا خ حول رصوراد انطبنجبد َحو رأثَز روظَف اإلديودو  Edmodoعجز األج شح انًزُمهخ عهي
انزعهى
االَحزاف
ظ
انًزو
رلى
انززرَت
انفمزح
انحسبثٌ انًعَبرً
انفمزح
19

ا ز داو اإلديودو ًٍكٍ يٍ رطوٍز انزعهَى انزمهَدً9

190.

1999

1

17

ا ررز داو اإلديررودو عجررز األج ررشح انُمبنررخ ر م عًهَررخ
انزعهى ثبنُسجخ نٌ9

19.0

9909

7

1

ا ز داو اإلديودو عجز األج رشح انُمبنرخ ساد يرٍ فبعهَرخ
رعهًٌ9

199.

9907

1

7

ا رز داو اإلديرودو فرٌ انررزعهى ربعد فرٌ حصرونٌ عهرري
رغذٍخ راجعخ فورٍخ9

199.

9901

1

9

ا رز داو اإلديرودو عجرز األج رشح انُمبنرخ طرور ي رربراد
انزعهى انذارٌ ندً9

199.

9907

0

1

انررزعهى ثب ررز داو اإلديررودو عجررز األج ررشح انُمبنررخ ررب ى
فٌ رحسٍَ رحصَهٌ األكبدًٌٍ9

1991

1999

.

.

ب ى ا ز داو اإلديودو عجز األج شح انُمبنخ فرٌ إثرزا
انًمزر اندرا ٌ9

1991

199.

.

.

ا ررز داو اإلديررودو عجررز األج ررشح انُمبنررخ رربعدٌَ فررٌ
انزمََى انًسزًز نهًمزر9

1997

9901

.

1

ا ررز داو اإلديررودو عجررز األج ررشح انُمبنررخ ساد دافعَزررٌ
َحو انزعهى9

19.9

1971

0

0

ا ررز داو اإلديررودو رربعد عهرري رمرردٍى االتزجرربراد عجررز
األج شح انُمبنخ9

1900

1979

19
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انًزو ظ االَحزاف
انحسبثٌ انًعَبرً

انززرَت

0

ا ز داو اإلديرودو عجرز األج رشح انُمبنرخ ربعدٌَ عهري
رطوٍز انزفكَز انُبلد ندً9

1910

199.

11

11

ا ررز داو اإلديررودو عجررز األج ررشح انُمبنررخ ال ٍمهررم يررٍ
عوثخ انًمزر9

1919

99.0

17

10

أرغت ثزكزار انزجزثخ نًمزراد أتزى9

197.

1977

11

1.

أفضررم انررزعهى دوٌ ا ررز داو اإلديررودو دو عجررز األج ررشح
انُمبنخ9

1990

199.

11

11

اإلجبثخ عهي األ ئهخ فٌ اإلديودو ٍشعزٌَ ثبنضَك9

799.

9900

10

19

ا ز داو اإلديودو فٌ انزعهى ٍشعزٌَ ثبنمهك9

799.

191.

10

11

ال رشكم اإلديودو ثَئخ رعهى فعبنخ9

790.

1971

19

1907
9991

انًزو ظ انعبو نهًحور
االَحزاف انًعَبرً انعبو

يتًح من الجدو السفابض أن محفور اسفتبانة يفاس تصفورات الطالبفات نحفو توظيف
منصففة اإلدمففودو  Edmodoعبففر األجزففزة النةالففة عمففا الففتعمم جففاء بدرجففة مرتدعففة حيففث أن
المتوسفط الحسفابل  1.29واال نحف ار

المعيفارا  1.20وييحفظ ان المتوسفط الحسفابل لمدةفرات

تتراوح بين ()9.24 – 1.24و حيث كان أعما متوسفط حسفابل لمدةفرة ر فم ( )01والتفل تفنص
عما أن "است دام منصة اإلدمودو  Edmodoيمكن من تطفوير التعمفيم التةميفدا"و بينمفا كفان
أ

متوسط حسفابل لمدةفرة ر فم ( )00والتفل تفنص عمفا "ال تشفك اإلدمفودو  Edmodoبيئفة

تعمم فعالة".
وتر الباح ة أن الدةفرة ر فم ( )01والتفل حصفمت عمفا أعمفا متوسفط حسفابلو سفببزا
نفففاب مفففن شفففعور المبحو فففات برحفففد المميفففزات وال صفففائص التفففل يتمتففف بزفففا نظفففام الفففتعمم
اإللكترونففل اإلدمففودو Edmodoو حيففث أن تطففوير الففتعمم التةميففدا وانتةالففت لمففتعمم اإللكترونففل
هو أبرز سمة من سمات نظفام اإلدمفودو  Edmodoو بينمفا الدةفرة ر فم ( )00والتفل حصفمت
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توظيف منصة اإلدمودو التعليمية Edmodo

............................................

عمففا أدنففا متوسففط حسففابلو فتدسففر الباح فة ذلففك مففن وجزففة نظره فا لًففع

بعففض المزففارات

الحاسوبية لد المبحو اتو وكذلك عدم توفر الدرايفة والمعرففة بكاففة المميفزات التفل يتمتف بزفا
نظام اإلدمودو Edmodoو وتعتةد الباح ة أنفت لفو عةفدت دورات تدريبيفة لممبحو فات لتعفريدزم
بكافة المميزات التل يةدمزا النظامو لكانت نظفرتزم لمنظفام أك فر إيجابيفة و صوصفاو فيمفا يتعمفض

بموًوع التداع بين الطمبة دا

البيئة التعميمية.

وتعزو الباح ة ارتداع المتوسط الحسابل لممحور كك و إلفا اال تجاهفات اإليجابيفة التفل
تكونفففت لفففد المبحفففو ين وشفففعورهم بفففالدرض الواًفففح بفففين النظفففام التةميفففدا ففففل الفففتعمم ونظفففام
اإلدمففودو Edmodoوهففذ النتيجففة تتدففض م ف النتيجففة التففل توص ف إليزففا الباحففث (العتيبففلو
 )9102والذا أكد عما فاعمية شفبكة اإلدمفودو  Edmodoففل عمميفة الفتعمم وأنزفا سفاهمت
فل تسزي العةبات التل تواجت المتعممينو وكذلك دراسة (سفنونو  )9102التفل أظزفرت وجفود
دور بففارز لمتداع ف بففين العص ف

الففذهنل والففتعمم الج فوا فففل بيئففة اإلدمففودو  Edmodoفففل

تنميفففة مزفففارات حففف المشفففكيت لفففد الطفففيب .وأيًفففاو دراسفففة

& (Insani, Suherdi

) Gustine, 2018والتففل أكففدت عمففا فاعميففة اإلدمففودو فففل تيسففير عمميففة الففتعمم وتطففوير
مزارات المتعممين وزيادة دافعيتزم نحو التعمم.
اإلجابة عما السؤا ال انل الذا ينص عما" :ما هل تصورات طالبات جامعفة األميفرة نفورة
بنت عبدالرحمن نحو تف ير اسفت دام منصفة اإلدمفودو  Edmodoعبفر األجزفزة المتنةمفة عمفا
الوصو لمصادر المعمومات؟"
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جدول رلى ( :)0انزكزاراد وانُست انًئوٍخ وانًزو طبد انحسبثَخ ورزرَج ب رُبسنَب إلجبثبد عَُخ
اندرا خ حول رصوراد انطبنجبد َحو روظَف يُصخ اإلديودو عجز األج شح انًزُمهخ عهي انو ول
نًصبدر انًعهويبد
انًزو ظ االَحزاف انززرَ
انفمزح
رلى انفمزح
ة
انحسبثٌ انًعَبرً
ا ررز داو اإلديررودو ٍرروفز انولررذ وانج ررد نهحصررول
1
99.0
1910
1
عهي انًعهويبد9
.
19
0
1
1
9
7
.
11
17
0

ا ز داو اإلديودو عجز األج شح انُمبنخ رطرور ي رى
فٌ انزعهَى انًعب ز9
ا ز داو اإلديودو عجز األج شح انُمبنخ ًٍكٌُُ يٍ
انو رررول نًحزوٍررربد انًمرررزر وانرررزعهى فرررٌ انولرررذ
وانًكبٌ انًُب جبٌ نٌ9
ا ررز داو اإلديررودو ر م نررٌ انو ررول نًحزوٍرربد
انًمزر
ا زًزع ثبنزعهى عٍ طزٍك األج شح انُمبنخ9
ا ز داو اإلديودو عجز األج شح انُمبنخ ًٍكٌُُ يٍ
انو ول انفورً نًصبدر انزعهى انزٌ أحزبج ب9
ب ى ا رز داو اإلديرودو فرٌ رطروٍز ي ربرارٌ فرٌ
انجحث عٍ انًعهويبد9
انررزعهى عررٍ طزٍررك اإلديررودو عجررز األج ررشح انُمبنررخ
أ م ثبنُسجخ نٌ يٍ انزعهى ثبنطزق انزمهَدٍخ9
ا ز داو اإلديودو جعهٌُ أرغت فٌ إرمبٌ ي ربراد
ا ز دايه
أفضم لزا ح يواد انزعهى انورلَخ عٍ لزا ر ب عهري
اإلديودو واألج شح انُمبنخ9
ال أشررعز ثبنًهررم حًَُررب ألررزأ يصرربدر انررزعهى نهًمررزر
عجز اإلديودو9
ا رررز داو اإلديرررودو فرررٌ انًمرررزر جعهُرررٌ أرغررررت
ثحضور ورشخ ردرٍجَخ حونه
انًزو ظ انعبو نهًحور
االَحزاف انًعَبرً انعبو

1910

99.0

1

1990

9999

1

1990

99.9

1

1909

99.9

0

19.1

99..

.

1991

9907

9

19..

990.

.

19..

199.

0

190.

191.

19

1901

1999

11

1999

199.

17

19..
99.1

يتًح من الجدو السفابض أن محفور اسفتبانة يفاس تصفورات الطالبفات نحفو توظيف
منصففة اإلدمففودو عبففر األجزففزة المتنةمففة عمففا الوصففو لمصففادر المعمومففات جففاء بدرجففة كبيففرة
حيففث جففاء بمتوسففط حسففابل  1.24وانحف ار

معيففارا  1.28وييحففظ أن المتوسففط الحسففابل

لمدةرات تتراوح بين ()1.11 - 8.02و حيفث كفان أعمفا متوسفط حسفابل لمدةفرة ر فم  8والتفل
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تنص عما أن اسفت دام اإلدمفودو  Edmodoيفوفر الو فت والجزفد لمحصفو عمفا المعمومفاتو
بينما كان أ ف متوسفط حسفابل لمدةفرة ر فم  2والتفل تفنص عمفا اسفت دام اإلدمفودو ففل المةفرر
جعمنففل أراففب بحًففور ورشففة تدريبيففة حولففتو وتعففزو الباح فة هففذ النتيجففة لمففا تففوفر األجزففزة
المتنةمففة مففن سففزولة الوصففو لمصففادر المعمومففات فففل ك ف و ففت وحففينو وب ف وجزففد ممكففن.
وتتدفض هفذ النتيجفة مف ماتوصفمت إليفت دراسفة )(Insani, Suherdi & Gustine, 2018
وانزٌ أكدد عهي فبعهَخ اإلديودو  Edmodoفل تسفزي الوصفو لممعمومفات ومصفادر الفتعمم
المتنوعة م إمكانية تبادلزا م المتعممين ا

فرين والتعميفض عميزفا وادارة الحفوارات والنةاشفات

حولزففاو كمففا أوًففح الطففيب المشففاركون فففل الدراسففة بف ن مففن أهففم مزايففا اإلدمففودو Edmodo
تمكيفففنزم مفففن الوصفففو لممعمومفففات ففففل أا و فففت وأا مكفففان يشفففاؤون .وت مفففص الباح فففة أن
السفففت دام منصفففة اإلدمفففودو  Edmodoعبفففر األجزفففزة المتنةمفففة تففف ير بدرجفففة مرتدعفففة عمفففا
الوصو لممعمومات وأصبحت أك ر سزولة ويسر.

ملخص نتائج الدراسة
يمكن تم يص النتائش السابةة لمدراسةو فيما يمل:
 وجففود تصففورات إيجابيففة وبدرجففة مرتدعففة نحففو توظي ف

منصففة اإلدمففودو  Edmodoعبففر

األجززة المتنةمة عما التعمم.
 وجففود تصففورات إيجابيففة وبدرجففة مرتدعففة نحففو توظي ف

منصففة اإلدمففودو  Edmodoعب فر

األجززة المتنةمة عما الوصو لمصادر المعمومات.

توصيات الدراسة
توصل الدراسة الحالية بما يمل:
 االستدادة من إمكانيات منصة اإلدمودو فل العممية التعميمية والتعمم المتنة .
 تدعي جمي ال صائص والمزايا لمنصة اإلدمودو لزيادة أ رها عما العممية التعميمية.
 االهتمام بالتعمم المتنة ك سموب تعميمل مكم لمتعمم اإللكترونل الداعم.

مقرتحات الدراسة
تةترح الدراسة الحالية البحوث التالية:
 تطوير نموذج تصميم تعميمل الست دام اإلدمودو  Edmodoفل التعمم المتنة .
 البحث فل إمكانيات الشبكات التعميمية األ ر فل دعم التعمم المتنة .
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https://www.new-educ.com/les- .)9108  يوليفففففففوو92( .زوحفففففففلو نجيفففففففب
و مفن9104  سفبتمبرو92  تاريخ الوصفوavantages-du-mobile-learning
تعميم جديد

مو

. www.new-educ.com/what-is-edmodo .)9102  فبرايففرو02( .الةايففدو مصففطدا
.تعميم جديد

و من مو9104  سبتمبرو92  تاريخ الوصو.ما هو اإلدمودو

.)9102  ينفففففففففففففففففففففففففففايرو0( .السفففففففففففففففففففففففففففيدو عبفففففففففففففففففففففففففففد العفففففففففففففففففففففففففففا عبفففففففففففففففففففففففففففد اهلل
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&i
.و مو التعميم اإللكترونل9104  سبتمبرو92  تاريخ الوصو. d=513
.
)9102  نفففففففففففففففففففففففففففففوفمبرو91( .السفففففففففففففففففففففففففففففيابلو سفففففففففففففففففففففففففففففحر
http://saharalsiayabi.blogspot.com/2016/11/edmodo.html .
و مفن التجفارب العالميفة الرائفدة ففل مجفا التعمفيم9104  سبتمبرو92 تاريخ الوصو
.عن بعد
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مالحق
استبانة ياس تصورات الطالبات نحو توظي

منصة اإلدمودو عبر األجززة النةالة عما التعمم
اإل زجبثخ
غَز يحبٍد يوافك يوافك
غَز
رًبيب
يوافك يوافك
إطاللب

و

انعجبرح

1

ا ز داو اديودو عجز األج شح انُمبنخ ساد
دافعَزٌ َحو انزعهى
ا ز داو اديودو فٌ انزعهى بعد فٌ
حصونٌ عهي رغذٍخ راجعخ فورٍخ
انزعهى ثب ز داو اديودو عجز األج شح
انُمبنخ ب ى فٌ رحسٍَ رحصَهٌ
األكبدًٌٍ
ا ز داو اديودو عجز األج شح انُمبنخ ساد
يٍ فبعهَخ رعهًٌ
ا ز داو اديودو بعد عهي رمدٍى
االتزجبراد عجز األج شح انُمبنخ
ب ى ا ز داو اديودو عجز األج شح
انُمبنخ فٌ إثزا انًمزر اندرا ٌ
ا ز داو اديودو عجز األج شح انُمبنخ
طور ي براد انزعهى انذارٌ ندً
ا ز داو اديودو عجز األج شح انُمبنخ
بعدٌَ فٌ انزمََى انًسزًز نهًمزر
ا ز داو اديودو عجز األج شح انُمبنخ
بعدٌَ عهي رطوٍز انزفكَز انُبلد ندً
ا ز داو اديودو ًٍكٍ يٍ رطوٍز انزعهَى
انزمهَدً
ال رشكم اديودو ثَئخ رعهى فعبنخ
ا ز داو اديودو عجز األج شح انُمبنخ
م عًهَخ انزعهى ثبنُسجخ نٌ
اإلجبثخ عهي األ ئهخ فٌ اديودو ٍشعزٌَ
ثبنضَك
ا ز داو اديودو عجز األج شح انُمبنخ ال
ٍمهم يٍ عوثخ انًمزر
أرغت ثزكزار انزجزثخ نًمزراد أتزى
أفضم انزعهى دوٌ ا ز داو اديودو عجز
األج شح انُمبنخ
ا ز داو اديودو فٌ انزعهى ٍشعزٌَ
ثبنمهك

7
1
1
0
.
9
.
0
19
11
17
11
11
10
1.
19
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استبانة ياس تصورات الطالبات نحو توظي

منصة االدمودو عبر األجززة النةالة عما

الوصو لمصادر المعمومات
و

انعجبرح

غَز
يوافك
إطاللب

 1ا ز داو اديودو عجز األج شح انُمبنخ
ًٍكٌُُ يٍ انو ول انفورً نًصبدر
انزعهى انزٌ أحزبج ب
 7انزعهى عٍ طزٍك اديودو عجز األج شح
انُمبنخ أ م ثبنُسجخ نٌ يٍ انزعهى
ثبنطزق انزمهَدٍخ
 1ا زًزع ثبنزعهى عٍ طزٍك األج شح
انُمبنخ
 1ا ز داو اديودو ٍوفز انولذ وانج د
نهحصول عهي انًعهويبد
 0ا ز داو اديودو م نٌ انو ول
نًحزوٍبد انًمزر
 .ا ز داو اديودو جعهٌُ أرغت فٌ
إرمبٌ ي براد ا ز دايه
ب ى ا ز داو اديودو فٌ رطوٍز
9
ي برارٌ فٌ انجحث عٍ انًعهويبد
 .ا ز داو اديودو عجز األج شح انُمبنخ
رطور ي ى فٌ انزعهَى انًعب ز
 0ا ز داو اديودو فٌ انًمزر جعهٌُ
أرغت ثحضور ورشخ ردرٍجَخ حونه
 19ا ز داو اديودو عجز األج شح انُمبنخ
ًٍكٌُُ يٍ انو ول نًحزوٍبد انًمزر
وانزعهى فٌ انولذ وانًكبٌ انًُب جبٌ
نٌ
 11أفضم لزا ح يواد انزعهى انورلَخ عٍ
لزا ر ب عهي اديودو واألج شح انُمبنخ
 17ال أشعز ثبنًهم حًَُب ألزأ يصبدر
انزعهى نهًمزر عجز اديودو
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اإل زجبثخ
غَز يحبٍد يوافك يوافك
رًبيب
يوافك

