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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ميارات التعامؿ مع عنؾ المعرفة المصري في عيئة اإلدمندن لدى معممي التعميـ العاـ

 أ. د / زينب محمد أميف.3أ. د/ فينليت شفيؽ سرياف    .2إيماف ععد الفتاح محمند درنيش   .1
 . عاحثة دكتنراه 1

 جامعة المنيا –كمية الترعية  –. استاذ المنتيج نطرؽ التدريس المتفرغ 2
 . استاذ نرئيس قسـ تكننلنجيا التعميـ نعميد كمية الترعية الننعية السعؽ3

 المستخمص: 
التعامل مع بنك المعرفة المصري لدى معممي التعميم ىدف البحث إلى تنمية ميارات          

اختيرت مجموعة البحث من ثالثين معممًا من معممي التعميم العام. العام في بيئة اإلدمودو. و 
, إعداد قائمة بميارات التعامل مع بنك المعرفة أدوات جمع البيانات :وتمثمت أدوات البحث في

دو لدى معممي التعميم العام, إعداد قائمة معايير تقييم المصرى المراد تنميتيا في بيئة اإلدمو 
استراتيجيات تعمم نشط  مادة المعالجة التجريبيةلفاعمية التعمم والتدريب في بيئة اإلدمودو. و 

إلكترونية في بيئة اإلدمودو وتعددت ىذه االستراتيجيات وأدوات تنفيذىا تبعًا لميدف التعميمى 
التكميفات  -كتشاف اإللكترونياال -لذىنى اإللكترونيالعصف ا -: )المعمم الخاصوىي

 -جمع وتحميل المعموماتاستراتيجية  -التعمم القائم عمى المشروع -تفاعل األقران -التعيينات/
اختبار أدوات القياس تمثمت في  ,(ي اإللكترونيالتعمم التشارك -حل المشكالت إلكترونياً 

مع بنك المعرفة المصري, وبطاقة مالحظة األداء تحصيمي لممكون المعرفي لميارات التعامل 
وبطاقة تقييم فاعمية التعمم والتدريب في بيئة  ,لميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري

تنمية ميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري  النتائج موضحة فاعمية وجاءتاإلدمودو. 
عالقة لدى معممي التعميم العام, ووجود  في بيئة اإلدمودو( )المكون المعرفي واألداء المياري

بين درجات األفراد مجموعة البحث في المكون المعرفي واألداء المياري,  ارتباطية دالة موجبة
 .وفاعمية التعمم والتدريب في بيئة اإلدمودو

 الكممات المفتاحية:
 .ميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري, بيئة اإلدمودو
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Skills of dealing with the Egyptian Knowledge Bank in the Edmodo 

Environment for General Education Teachers 

 

Abstract: 

                                                                                     

             The aim of the research is to develop the skills of dealing with 

the Egyptian Knowledge Bank among general education teachers in the 

Edmodo environment. The research group was selected from thirty 

public education teachers. The research tools consisted of: data 

collection tools, preparing a list of skills to deal with the Egyptian 

Knowledge Bank to be developed in the Edmodo environment for 

general education teachers, and preparing a list of evaluation criteria 

for the effectiveness of learning and training in the Edmodo 

environment. Experimental processing is electronic active learning 

strategies in the Edmodo environment, and these strategies and tools 

for their implementation are varied according to the educational goal, 

namely: (special teacher - electronic brainstorming - electronic 

discovery - assignments / assignments  - Peer interaction - project-

based learning - information gathering and analysis strategy - electronic 

problem solving - electronic participatory learning),  measurement 

tools represented in an achievement test for the knowledge component 

of skills for dealing with the Egyptian Knowledge Bank, a performance 

note card for skills in dealing with the Egyptian Knowledge Bank, and 

a score card Effectiveness of learning and training in the Edmodo 

environment. The results showed the effectiveness of developing the 

skills of dealing with the Egyptian Knowledge Bank (the cognitive 

component and skill performance) in the Edmodo environment among 

general education teachers, and the presence of a positive significant 

correlation between the scores of the research group individuals in the 

cognitive component and skill performance, and the effectiveness of 

learning and training in the Edmodo environment. 

key words:  
Skills of dealing with the Egyptian Knowledge Bank، Edmodo 

environment.           
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 مقدمة: 
تيتم التربية الحديثة بإدخال ودمج التقنية والمستحدثات التكنولوجية في العممية            

التعميمية ونشر الثقافة الرقمية وربط جميع عناصر المنظومة التعميمية وفق أنظمة التعمم 
واستحداث وسائل وطرقًا حديثة لتنميتيم مينيًا  الرقمية الذكية, والعمل عمى النيوض بالمعممين

واستخداميم لمتقنية الحديثة, واألساليب واالستراتيجيات التعميمية النشطة, وجعل عممية 
التواصل بين أطراف المنظومة التعميمية ال ترتبط بزمان ومكان, وتبادل الخبرات والرؤي في 

تاحة عديد من خبرات التعمم, وا لبحث عن مصادر وخبرات المعرفة إلعداد تمك المنظومة, وا 
جيل مفكر مبتكر واع, أيقنت الدولة المصرية أنو ال تقدم إال بالنيوض بالتعميم, ومن ىنا 
عممت الدولة عمى إدخال المستحدثات التكنولوجية الرقمية في العممية التعميمية, لالستثمار في 

 كبة تغيرات العصر الحديثة.المجال التعميمي إلنتاج عقواًل واعية قادرة عمى موا
يعد بنك المعرفة المصري مكتبة رقمية تحوي مجموعة من الموارد التعميمية المتاحة           

عبر اإلنترنت, ويمكن الوصول إلى موارد البنك مجانًا لكافة المصريين, حيث يوفر مقاطع 
ى تطوير خبراتيم في فيديو, ومقاالت, وموارد أخرى لمساعدة المصريين من كافة األعمار عم

(,  iscovery education.ekb.eg  Dإطار القرن الحادي والعشرين )متاح عمى الموقع
  :مثل ويضم بنك المعرفة المصري مجموعة من المحتوى المعرفي ألكبر دور النشر في العالم

Britannica  ,Elsevier, National Geographic ,Springer ,Willey ,Oxford 
University Press ,Me books, Discovery Education ,wolfram corporate        

المعرفية المكونة لبنك المعرفة المصري عمى دوريات عممية في كل مجاالت  وتحتوي الباقة
امعي, قواعد المعرفة كتب إلكترونية, مجالت إلكترونية, مناىج دراسية لمتعميم األساسي والج

رقمية لمفيديو والصور وبرامج لمحاسبات في مجاالت مكتبات  بيانات, محركات بحث,
      (.www.soutalomma.comالرياضيات, وغيرىا ) متاح عمى الموقع  

 المصري المعرفة بنك في متمثمة رقمية حكومية منصة بإنشاء المصرية الدولة قامت      
 ونقمة جذري تغيير إلحداث الويب عبر رقمي تعمم إلتاحة نولوجيةلتكا المستحدثات أحد ويعد

http://www.soutalomma.com/
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 بنك مبادرة من واالستفادة المختمفة, المعرفة مصادر بإتاحة التعميمية العممية في نوعية
 والمستحدثات التعميم تكنولوجيا مع لمتعامل المعمم تأىيل يستمزم اإللكتروني المعرفة

 إلى المعمم سيحول المشروع أن كما منيا, االستفادة عمى ثوالباح المتعمم وتحفيز التكنولوجية,
 من عدداً  تنظيم اقتراح وتم والمتعممين, التعميمية العممية عمى بدوره سينعكس بما باحث

 بنك بوابات من االستفادة بسبل المجتمع فئات جميع لتعريف والندوات الثقافية الفعاليات
 ).www.egynews.net  الموقع عمى )متاح المصري المعرفة

 :نعع اإلحساس عالمشكمة مف عدة مصادر منيا :اإلحساس عمشكمة العحث
  المالحظة الشخصية/ الميدانية: -أنالً 

الحظت الباحثة ندرة البرامج التدريبية التطبيقية لممعممين عمى بنك المعرفة المصري  
من خاللو, وتبين ىذا من خالل عمل الباحثة, وحضور  المتاحةوالبحث في قواعد البيانات 

بعضًا من تدريباتو والمطموب من المعمم التسجيل عميو فقط وعمل حسابًا لو, وغالبا معظم 
المعممين ال يعرفوا سوى التسجيل فقط وغالبًا ما يقوم بو أحد األشخاص أو من خالل مقاىي 

قصورًا في الثقافة الرقمية لدييم في التعامل مع التقنيات  اإلنترنت, إال القميل منيم وذلك لوجود
والمستحدثات التكنولوجية, فيذه ميارة التسجيل, فماذا عن ميارة البحث عن مصادر المعرفة 

لو وتبادل الخبرات مع المتعددة والمناىج الرقمية التي تخدم جميع المناىج الدراسية من خال
 فادتو لممتعممين.االزمالء و 

  :الدراسة االستكشافية -ثانياً 
( معممًا من 40الدراسة االستكشافية التي قامت بيا الباحثة عمى عدد ) أظيرت 

 لمراحل دراسية مختمفة اآلتي:  معممي محافظة المنيا
% من حجم المجموعة االستطالعية الذين تمقوا تدريبات عمى بنك المعرفة كانت 80-   

نشاء حسابات ليم دون معرفة قواعد البيانات بالنسبة ليم تدريبات تقميدية لمتسج يل فقط وا 
وغيرىا, وكيفية البحث عن المناىج الرقمية الموجودة  Discovery المتاحة من خاللو مثل 

 من خاللو.

http://www.egynews.net/
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 % من حجم المجموعة االستطالعية ال يعرفوا كيفية التسجيل عمى بنك المعرفة.65 -
كوا العائد التربوي من مزايا بنك المعرفة يدر  % من حجم المجموعة االستطالعية ال85 -

أىميتو كمستحدث تكنولوجي في العممية التعميمية ودوره في تطوير المنظومة التعميمية, وال 
 في القضاء عمى مشكالت التعميم الصفي.

 تنصيات المؤتمرات: -ثالثاً 
كز مرا ( بجامعة المستقبل بمصر بضرورة تكوين2018أوصى مؤتمر التعمم الرقمي ) 

متخصصة فى تدريب الكوادر البشرية من المتخصصين وأعضاء ىيئو التدريس الستخدام 
( بوزارة التعميم 2018التطبيقات الرقمية فى المجال التعميم, أوصى مؤتمر التعمم الرقمي )

كساب المتعممين ابالسعودية بأىمية إدماج الميارات الرقمية في المقررات الدراسية بيدف 
ستفادة من تطبيقاتيا المتنوعة في مختمف ل مع المستحدثات الرقمية واالتعامميارات ال

في الحياة وسوق العمل وضرورة  المجاالت, وأىمية التوعية بالميارات المطموبة لمنجاح
ستجابة لمتطمبات التحول الرقمي, وربطيا بمعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعميم العام اال

( تحت عنوان إعداد وتدريب المعمم 2016مس إلعداد المعمم )أوصى المؤتمر الخا, والجامعي
في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر بجامعة أم القري بالسعودية, بضرورة إعداد 
المعمم وفقًا لمتغيرات ومستجدات العصر والتطورات التكنولوجية وتدريبو عمى كيفية استخدام 

 عميمية.التقنية الحديثة وتوظيفيا داخل المؤسسة الت
 : مشكمة العحث 
صرية مشروع بنك المعرفة المصري في ظل التحول لمتعمم الرقمي وفرت الدولة الم   

تاحة مناىج رقمية من خالل قواعد بيانات عديدة ومنتجاتيا لتكون متاحة طوال الوقت إل
كافة لتخدم المعمم والمتعمم, بما توفره من خبرات تعمم رقمية لجميع المناىج الدراسية في 

المراحل التعميمية, والتغمب عمى مشكالت التدريس التقميدي وعيوبو, وتساعد عمى أن يكون 
تاحة  والكتسابالتعمم متاحًا لممتعمم طول الوقت وفي أى مكان,  خبرات التعمم من ُبعد, وا 

 الحقيقية منو واالستفادةمناىج رقمية تم مراجعتيا من قبل المختصين, إال أن العائد التربوي 
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ال تتحقق, كما أن معممي التعميم العام ال يجيدون التعامل معو والبحث في قواعد البيانات 
الموجودة من خاللو وقوائم منتجاتيا, والتي تقدم مكتبة رقمية ثرية تتيح التعمم الرقمي من 
خاللو لممتعممين, ولمساعدتيم في التدريس وتوفير خبرات تعمم رقمية يصعب توفيرىا في 

التقميدي, كذلك ندرة البرامج التدريبية التى تتيح لممعممين المعرفة ببنك المعرفة  التدريس
وأنو أداة فعالة في التدريس وخاصة في ظل  ,المصري والبحث عن محتويات التعمم الرقمية

التحول لمتعمم الرقمي تدريجيًا, والتحول في الدور التقميدي لممعمم الذى أصبح معممًا رقميًا, 
الذى أصبح بدوره متعممًا رقميًا لمتعامل مع مناىج رقمية, ويؤكد عمى فكرة التعمم من  والمتعمم

ُبعد عبر نظام تعمم رقمي, وال الكيفية أو البيئة التى يتم من خالليا إتاحة ذلك التعمم الرقمي 
عن طريق بنك المعرفة المصرى, والتى تدمج المعممين والمتعممين, ومصادر التعمم الرقمية 

بحيث يسيل لممتعمم الوصول لممعمم وكذلك لمصادر التعمم الرقمية من خالليا, وأن  معاً 
يكونا متاحًا لممتعمم طول الوقت, وتوفير عناصر الجذب لمتعمم عبر بيئة اجتماعية حافرة 

  لذلك لمتعمم من ُبعد.
ة عن لذا سعى البحث الحالي إلى محاولة إيجاد حل ليذه المشكمة من خالل اإلجاب       

السؤال الرئيس اآلتي:" كيف يمكن تنمية ميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري لدى 
تفرع من السؤال الرئيس األسئمة   بينيما"؟ ةوما العالقمعممي التعميم العام في بيئة اإلدمودو 

 الفرعية اآلتية:
تعامؿ مع عنؾ فاعمية عيئة اإلدمندن نعالقتيا عتنمية المكنف المعرفي لميارات ال ما -1

 المعرفة المصرى لدى معممي التعميـ العاـ؟
عيئة اإلدمندن نعالقتيا عتنمية المكنف المياري لميارات التعامؿ مع عنؾ  ما فاعمية -2

 المعرفة المصرى لدى معممي التعميـ العاـ؟
ما فاعمية التعمـ نالتدريب في عيئة اإلدمندن في زيادة التحصيؿ المعرفي نالداء  -3

 ؟التعميـ العاـيارى لدى معممي الم
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  أىمية العحث:
تحقيق أىداف المؤسسة التعميمية واالستثمار في التعميم باعتباره مشروع قومي,  

التطور الميني المستمر لممعممين, إدخال المستحدثات التكنولوجية الرقمية ) بنك المعرفة 
التعمم اإللكتروني الفعالة من ُبعد,  المصري( في العممية التعميمية وربطيا بمنصات ونظم إدارة

االستفادة من مزايا منصات التعمم االجتماعية في العممية التعميمية, ومن مصادر المعرفة 
المتاحة من خالل بنك المعرفة المصري, تبادل الخبرات التعميمية عبر منصات إدارة التعمم, 

تعمم, تحقيق التواصمية والتفاعمية ومنيا منصة إدمودو, التركيز عمى مخرجات ونواتج عممية ال
والترابطية بين أطراف عناصر المنظومة التعميمية, الدمج بين المعممين والمتعممين ذوى 
اىتمامات وأىداف مشتركة عبر منصة إلكترونية نشطة قائمة عمى الدمج الفعال لممستحدثات 

 .التكنولوجية في إطار اجتماعي, والتفاعل اإللكتروني عبر الويب
 دؼ العحث: ى

ىدف البحث الحالي إلى: تنمية ميارات معممي التعميم العام في التعامل مع بنك  
ستثمار في المجال قيق رؤية المنظمة الحكومية في االلتح في بيئة اإلدمودوالمعرفة المصري 

 التعميمي.
 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية: حدند العحث:

ري لتنمية ميارات التعامل مع نمية المكون المعرفي والميافي ت تمثمت حدند المحتنى: -أ
 يستخدام بنك المعرفة المصري والتالمعرفة المصري: الميارات المعرفية واألدائية ال بنك

 يراد تنميتيا لدى معممي التعميم العام.
: اختيار مجموعة البحث من معممي التعميم العام, وتم اختيارىم بطريقة حدند عشرية -ب

ية, لكن المشاركة في تجربة البحث وفقًا لرغبتيم, وتم اختيار مجموعة قواميا ثالثون عمد
 معممًا لمواد دراسية مختمفة.

التطبيق من ُبعد )عبر شبكة اإلنترنت( ليسمح بتعمم الميارات لجميع  تمحدند مكانية: -ج
يواتف الذكية أو المعممين المتدربين, وتم دخول المتدربين من خالل أجيزة الكمبيوتر أو ال
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الحواسب الموحية )التابمت( الخاصة بيم, كما تكون جميع األجيزة موصمة بخدمة اإلنترنت 
لمتعمم من خالل بيئة اإلدمودو )لمتطبيق غير المتزامن( وما تتطمبو من سماعات رأس 
ومتصفحات اإلنترنت, كما يتم التطبيق في أى مكان أو زمان حسب رغبة المتدرب, بحيث 

 لممتدرب التعمم والتدريب في بيئة اإلدمودو.يتيح 
تحددت الفترة الزمنية لمتطبيق خالل الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي  حدود زمانية: -د

لتنمية ميارات التعامل مع بنك المعرفة المصرى في بيئة اإلدمودو   (م 2021- 2020)
 من ُبعد.

 

 مجمنعة العحث:
( معممًا من معممي التعميم العام من 30واميا )تم تطبيق البحث عمى مجموعة ق  

محافظة المنيا من عدد أربع مدارس ىى )السعيدية اإلبتدائية والسالم اإلبتدايئة وعثمان بن 
عفان اإلبتدائية والفتح اإلبتدائية(, وتم اختيارىم بطريقة عمدية, لكن المشاركة في تجربة 

 لبحث.البحث وفقًا لرغبتيم في المشاركة في تجربة ا
 متغيرات العحث:  

 .: بيئة اإلدمودوالمتغير المستقؿ
التحصيل  تمثل في ميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري, واشتمل عمى:المتغير التاعع:  

التعامل  بنك المعرفة المصري, المكون المياري لميارات التعامل معلممكون المعرفي لميارات 
 بنك المعرفة المصري.مع 

 : فرنض العحث
 سعى العحث الحالي إلى اختعار صحة الفرنض اآلتية:

( بين متوسطي درجات أفراد مجموعة ,05) ≥ يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى -1
والبعدي لصالح التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي لمجانب  البحث في التطبيق القبمي

 مودو.التعامل مع بنك المعرفة المصري في بيئة اإلدالمعرفي لميارات 
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( بين متوسطي درجات أفراد مجموعة ,05) ≥يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  -2
البحث في التطبيق القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة أداء أفراد 

 التعامل مع بنك المعرفة المصري في بيئة اإلدمودو.مجموعة البحث لميارات 
أداء ميارات التعمم والتدريب في بيئة اإلدمودو لدى يوجد مستوى مرتفع دال إحصائيًا في  -3

أفراد مجموعة البحث في التطبيق البعدي عمى بطاقة تقييم األداء لفاعمية التعمم والتدريب 
 في بيئة اإلدمودو في زيادة التحصيل المعرفي واألداء المياري لتنمية الميارات.

 أدنات العحث:
بنك المعرفة المصرى المراد ئمة بميارات التعامل مع قا إعدادأدنات جمع العيانات:  -أنالً 

 تنميتيا لدى معممي التعميم العام.
استراتيجيات تعمم نشط إلكترونية في بيئة اإلدمودو وتعددت  :مادة المعالجة التجريعية -ثانياً  

العصف  -: )المعمم الخاصىذه االستراتيجيات وأدوات تنفيذىا تبعًا لميدف التعميمى وىي
التعمم  -تفاعل األقران  -التعيينات/التكميفات  -كتشاف اإللكترونياال -ى اإللكترونيالذىن

التعمم  -حل المشكالت إلكترونياً  -جمع وتحميل المعموماتاستراتيجية  -القائم عمى المشروع
الخبرات المكتسبة لميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري, وتم  ,(ي اإللكترونيالتشارك

ًا لنموذج التصميم التعميمي لمنصة تعمم إلكتروني )بيئة اإلدمودو(, وتم تحديد بنائيا وفق
األىداف التعميمية, وتحديد أسموب التقويم في اختبار تحصيمي لممكون المعرفي لميارات 
التعامل مع بنك المعرفة المصري تم تطبيقو قبل تطبيق البحث وبعده, وبطاقة مالحظة لألداء 

البحث وبعده,  يا قبل تطبيقتعامل مع بنك المعرفة المصري تم تطبيقالمياري لميارات ال
 وبطاقة تقييم لفاعمية التعمم والتدريب في بيئة اإلدمودو بعد تطبيق البحث.

 تم استخدام األدوات اآلتية جميعيا من إعداد الباحثة:: قياسأدنات ال -ثالثاً 
مع بنك المعرفة المصري تم  اختبار تحصيمي لقياس المكون المعرفي لميارات التعامل -1

 تطبيقو قبل وبعد التجريب.
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بطاقة مالحظة األداء لقياس المكون المياري لميارات التعامل مع بنك المعرفة  -2
 المصري تم تطبيقيا قبل وبعد التجريب.

 بطاقة تقييم لقياس فاعمية التعمم والتدريب في بيئة اإلدمودو تم تطبيقيا بعد التجريب. -3
 منيج العحث: 

ستخدم المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة وتمثل في استخدام التطبيق القبمي اُ  
والبعدي لالختبار التحصيمي لممكون المعرفي لميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري, 
وبطاقة المالحظة لممكون المياري لميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري, وبطاقة تقييم 

والتدريب في بيئة اإلدمودو ألداء أفراد مجموعة البحث التي تعرضت لممتغير  لفاعمية التعمم
 فروض البحث. التجريبي ومقارنة نتائج األداء قبل التجريب وبعده لمتحقق من صحة

 
 مصطمحات العحث:

محتوى إلكتروني تدريبي تم تصميمو  :تعرؼ إجرائيًا ميارات التعامؿ مع عنؾ المعرفة المصري
تاحتو في  بيئة اإلدمودو لتنمية ميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري كمستحدث وا 

تكنولوجي رقمي, ومشاركة الخبرات التعميمية ومصادر المعرفة وتحقيق التواصل والتفاعل 
نشاء مجتمعات التعمم   .االفتراضيةوالترابط, وا 

 النظري/ عنؾ المعرفة المصرياإلطار 
التحول ألنظمة تعمم تتناسب مع حاجات المتعممين يتطمب عصر التعمم الرقمي         

تغيير طرق التدريس ليتفاعل المعممين والمتعممين بشكل أفضل في بيئتيم  الحالية بالتزامن مع
دخال المناىج الرقمية في المنظومة التعميمية إلنشاء أجيال جديدة من متعممين  التعميمية, وا 

المفكر الواع في عصر التعمم الرقمي, واعتماد ميارات خاصة, وبناء المتعمم المبتكر  ذوى
عمى مشكالت مناىج وأساليب التدريس لتركز بصورة رئيسة عمى المناىج الرقمية, والتغمب 

التعميم النظامى, مما أدركتو الدولة المصرية لمدخول إلى عصر التعمم الرقمي بما فيو من 
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اد معمم يكون قائدًا لمنظومة التعمم مستحدثات تكنولوجية ومناىج رقمية, وما يتطمبو من إعد
 في العصر الرقمي.

فييا  تستخدم المعمومات, تقنيات عالم في جديدة ظاىرة الرقمية المكتبات تعد        
اإلتاحة والخدمة, ومن أبرز  عمى ىتمامياا ويتركز مكثفة, بصورة الحوسبة وأعمال تصاالتاال
 لممعمومات الوصول تييئة في الرقمية مكتباتال المصري, تساعد المعرفة التجارب, بنك ىذه
 يسر بكل المستفيدون منيا ليفيد مناسب والمنظمة بشكل بعناية والمختارة الجودة عالية

 (.121,  116, 2019)حسني الشيمي, إبراىيم بسيوني,  .وسيولة
   EKB: Egyptian Knowledge Bank المصري :عنؾ المعرفة  

إلنترنت تتيح الوصول إلى مصادر ومواد وأدوات تعميمية مكتبة أرشيفية مصرية عبر ا 
لمقراء والباحثين والمتعممين والمعممين ولألطفال في مصر, يعتبر أحد أكبر وأشمل بنوك 

الموجودة عمي مستوي العالم نظرًا لما يحتويو من مصادر معرفية وتعميمية وثقافية  المعرفة
فيديو, ومقاالت, وموارد أخرى لمساعدة  , حيث يوفر مقاطعوبحثية من أكبر دور النشر

المصريين من كافة األعمار عمى تطوير معارفيم ومياراتيم في إطار القرن الحادي والعشرين 
 .دليل استخدام بنك المعرفة المصري()متاح عمى الموقع:  

 :المصريعنؾ المعرفة  يةىام
تاحة كافة المعموم أول        لإلرتقاء  ات العمميةموقع مصرى حكومي متخصص لجمع وا 

بالبحث العممي واإلبتكار لجميع المتعممين المصريين في كافة المراحل التعميمية بطريقة 
يتمكن من خالليا المتعمم في المراحل التعميمية المختمفة وأيضًا المعممون  بسيطة وسيمة

المحمية فقط,  والمواد العممية ليست المعمومات والدراسات والباحثون في الوصول إلى عديد من
إلكترونية يتم طرحيا من خالل شبكة  بل والعالمية أيضًا ضمن أكبر منظومة تعميمية مصرية

 .(https://www.ekb.eg الموقع:عمى  )متاحاإلنترنت 
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 :اليدؼ مف إنشاؤه
إتاحة العمم والعموم والمعارف لجميع المصريين بمختمف تخصصاتيم, فيتيح لجميع         

صادر عممية متنوعة مثل الكتب والدوريات العممية الدولية التي تصدر من كل المستخدمين م
ممستخدمين وفقًا لمسن ويتضمن بنك المعرفة توجييًا ل, دول العالم في كل التخصصات الحياة

ستفادة من المحتوى المطموب لكل فئة, ودوريات عممية في جميع مجاالت والتخصص لال
ت, مناىج دراسية لمتعميم األساسي والجامعي, قواعد بيانات, المعرفة, كتب إلكترونية, مجال

محركات بحث, مكتبات رقمية لمفيديو والصور, وكذلك برامج لمحاسبات في مجاالت الرياضيات 
  الييئة العامة لإلستعالمات, الموقع  -)متاح عمى الموقع بنك المعرفة المصري  وغيرىا

www.sis.gov.eg/section.) 
  :مكننات عنؾ المعرفة المصرى

 ات أو بوابات رئيسة كما بالشكل: يحتوي بنك المعرفة المصري عمي أربعة مكون

 
 ( العناعات الرعع المتاحة عمى عنؾ المعرفة المصرى1شكؿ )

 أمثمة عمى قناعد العيانات نالمصادر التعميمية التى تقدـ مف خالؿ عنؾ المعرفة المصرى:
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 ( أمثمة لععض قناعد العيانات المتاحة مف خالؿ عنؾ المعرفة المصري2شكؿ )                  

 الخدمات نالمزايا التى يقدميا عنؾ المعرفة المصري: 
يعد ىذا المشروع أكبر مشروعًا لممعرفة اإللكترونية, ويتيح لممتعممين, الباحثين          

 ألحداث العممية مجانًا, ومن خدماتو:والمشاركة في ا التعمم والعامة إمكانية
 
 
 
 
 
 

 

Elsevier Discovery الفراشة 

 

Proquest  نيضة
 مصر

قناعد عيانات 
عنؾ المعرفة 
 المصري

 المنظنمة دار

EBSCO 

 

المذاكرة 
 الرقمية

Emerald 
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 ( أىـ الخدمات نالمزايا التي يقدميا عنؾ المعرفة المصري3شكؿ )
: عنؾ المعرفة المصري نتطنير منظنمة التعميـ  

نموذج وتجربة وزارة التربية والتعميم المصرية لممساعدة في إيجاد مجتمع يمكنو التعّمم,        
   Discovery Education:واإلبتكار, من خالل مجتمع  والتفكير,
 , لتكون شريكًا أساسيًا لتوفير  Discovery Education اختارت الحكومة المصرية         

محتوى تفاعمي لموسائط التعميمية لتركز عمى موضوعات العموم, والتكنولوجيا, واليندسة, 
ك لممعممين والمتعممين في المراحل لبنك المعرفة المصري, وذل  (STEM) والرياضيات

إحداث نقمة نوعية في   Discovery Education اإلبتدائية, واإلعدادية, والثانوية, وتعمل 
  Discovery Educator  مجال التدريس والتعمم باستخدام الوسائط الرقمية, حيث تعزز

 ة, والمؤتمراتياععبر الوسائط االجتم التواصل ومشاركة األفكار واستراتيجيات التدريس
فتراضية, والفعاليات ذات الحضور الشخصي, كأحد أكبر مجتمعات التعمم الميني النشطة, اال

 Discovery وانطالًقا من دورىا كمساىم أساسي في بنك المعرفة المصري, توفر
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Education   لممعممين, والمتعممين وأولياء األمور في مصر أدوات تفاعمية لتحسين عممية
نسخ تفاعمية من الكتب الدراسية ومصادر تعميمية شيقة لممتعممين, ليتفاعل معيا وتقدم , التعمم

لممراحل اإلبتدائية, واإلعدادية, والثانوية, حيث  المتعمم, محتوى رقمي معتمد عمى معايير
تعمل عمى إحداث نقمة نوعية في مجال التدريس والتعمم من خالل كتب دراسية رقمية ووسائط 

اصمة عمى أفضل الجوائز في مجاليا, إضافة إلى مساىمتيا في التطوير الميني متعددة ح
كما أن المحتوى يواكب متطمبات المناىج  .وبناء أكبر مجتمع لمتعمم الميني من نوعو

)متاح عمى  الدراسية, تم وضعو واإلشراف عميو بواسطة خبراء متخصصين في مجال التعميم
 (.https://discoveryeducation.ekb.eg    ,www.elmogaz.com    الموقعين:  

مما سبق عرضو يتضح اآلتى: رغم أن بنك المعرفة المصرى يتضمن مناىج         
ة, إال أن وزارة التربية والتعميم وخدمات تعميمية تفيد جميع الصفوف في جميع المراحل الدراسي

ستفادة المتعممين في المرحمة الثانوية فقط دون بقية الصفوف والمراحل الدراسية اتركز عمى 
مع أنو يفيد جميع المراحل بإحتوائو عمى مناىج رقمية لجميع المراحل بدءًا من رياض األطفال 

م النظامي في جميع المراحل الدراسية حتى الثانوي العام, كما أنو أنشئ ليعالج مشكالت التعمي
تاحة مصادر التعمم الرقمية لممتعمم  والقضاء عمى ظاىرة الدروس الخصوصية, وغيرىا, وا 
طول الوقت, إال أنو يوجد قصورًا وندرة في التدريب عمى بنك المعرفة المصرى, وتبين ىذا 

دى, كما أن التدريب من خالل عمل الباحثة وخاصة لممراحل من رياض األطفال حتى اإلعدا
ون معرفة, الخاص ببنك المعرفة المصرى قاصر عمى التسجيل فقط عمى بنك المعرفة د

ستفادة منو في العممية التعميمية وفي تطوير المنظومة التعميمية, التدريبات خدماتو وكيفية اال
ة دائمة المتاحة عمى بنك المعرفة تدريبات قاصرة ومحددة بوقت ومكان معين وال تتاح بصور 

 لممعممين مما يشوبيا من عيوب التدريبات التقميدية.
كل ىذه األسباب دعت إلى ضرورة إجراء البحث الحالي من تدريب معممي التعميم        

العام عمى ميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري كمستحدث تكنولوجي رقمي, التحول 
تفادة مما يتيحو بنك المعرفة المصرى من سخالل المناىج الرقمية من خالل االلمتدريس من 

https://discoveryeducation.ekb.eg/
http://www.elmogaz.com/
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تاحة مصادر التعمم الرقمية بصورة دائمة  خدمات وقواعد البيانات المتاحة ومنتجاتيا, وا 
لممعمم ومساعدتو في أداء ميامو التدريسية, وكذلك لممتعمم أيضًا, كما أن خدماتو متاحة 

 لجميع الفئات والمراحل العمرية. 
مييا المستحدثات التكننلنجية المتمثمة في )العننؾ الرقمية: عنؾ النظرية التى تقـن ع    

  تصالية:ية اال المعرفة المصري(  النظر 
تصالية بما يتوافق مع نظرية التعمم اال Downes and Siemens (2008)قدم        

تجاىات الحديثة في التعمم, شرين, والتي تأخذ في االعتبار االحتياجات القرن الحادي والعا
ظريات واستخدام التكنولوجيا والشبكات, في الجمع بين العناصر ذات الصمة في كثير من ن

 ة, والتكنولوجيا لبناء نظرية قوية لمتعمم في العصر الرقمي.يالتعمم, واليياكل االجتماع
اكتساب المزيد من   :فيما يمي  Siemens (2004) تصالية, نيحددىامعادئ النظرية اال 
ية مما ىو معروف حاليًا, يكمن التعمم والمعرفة في تنوع اآلراء, التعمم المعرفة أكثر أىم

المتخصصة, يستطيع المتعمم تحسين عممية التعمم من  عممية ربط بين مصادر المعمومات
تصاالت والحفاظ عمييا ضروريان لتسييل التعمم مل عبر الشبكة المحمية, توفير االخالل الع

تصالية, وكذلك ا اليدف من جميع أنشطة التعمم االيمب ةالمستمر, الدقة وتحديث المعرف
اتخاذ القرار في حد ذاتو عممية تعمم, كما يحدث التعمم بطرق مختمفة, منيا: المقررات, 
والبريد اإللكتروني, والمجتمعات, واألحاديث, والبحث عمى شبكة اإلنترنت, وقراءة المدونات, 

 .فالمقررات ليست المصدر الرئيس لمتعمم
 :فيما يمي Darrow, (2009)  تصالية كما حددىاصائص التعمـ في ضنء النظرية اال خ

يتضمن التعمم تعامل المتعمم مع كم ضخم من المعمومات المنتشرة عبر الشبكات,        
ولذلك يحتاج المتعمم إلى ميارات إدارة المعرفة من حيث التقويم والتصنيف والترتيب 

تعد  تفاعمية متغيرة ومتطورة باستمرار,مية التعمم في بيئات واالستخدام األمثل, تحدث عم
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المعرفة عبر شبكة  ة من األدوات اليامة في تقويم فاعمية التعمم, يتم توزيعيالشبكات االجتماع
 .من المصادر اإللكترونية المتنوعة

 تصالية في البحث الحالي لألسباب اآلتية:تم تبنى النظرية اال  
 تصالية مع المفاىيـ اآلتية:رية اال تتفؽ معادئ النظ -1
: تتمثل المعموماتية في استخدام الوسائل اإللكترونية في عمميات تخزين وحفظ المعمنماتية -أ 

ستثمارىا في المناىج الدراسية اات بداًل من الوسائل التقميدية بواسترجاع وبث ونشر المعموم
(, ويتحقق 2007ارج )جبريل العريشي, وتنمية القوى البشرية في تطوير التقنية وتصدرىا لمخ

ذلك من خالل بنك المعرفة المصري بالحصول عمى المعمومات والخبرات من خالل ما 
قواعد البيانات من دروس ومناىج إلكترونية تفاعمية محفوظة خاصة بالمناىج الدراسية  تتيحو

تاحتيا لجميع لممتعممين في المامن خالل  مكانية حفظيا, وا  راحل الدراسية سترجاعيا وا 
 المختمفة.

وتتحقق بالمشاركة باألفكار والمعمومات عن طريق عمميات إرسال وبث المعنى تصالية: اال  -ب
والتوجيو والتسيير لو, ثم االستقبال بكفاءة معينة لتحقيق استجابة معينة في وسط اجتماعي 

تعممين عبر (,  ويمكن ذلك من خالل دعم التفاعل بين الم2010معين )محمد الموسوي, 
سمح الويب بشكل غير محدود وبخاصة مع التقنيات الجديدة التى تظير يوميًا بما ي

(, يتم ذلك من خالل قواعد البيانات  Darrow, 2009) تبالمشاركة المجانية لممعموما
مكانية  المتعددة في بنك المعرفة المصري, التي تتيح الحصول عمى المعمومات الرقمية وا 

 جتماعي.صات ووسائل التواصل االكيا عبر منتشار 
تصال لتبادل المعرفة والحصول عمييا من ىى إنشاء المعرفة وتتم عممية االعممية التعمـ  -2

لك خالل مصادر التعمم المتاحة من خالل قواعد البيانات عبر بنك المعرقة المصري, وبذ
 نشر عمى أساساً  يقوم الذي المجتمع ذلك فتراضية, وىويتم إنشاء مجتمعات المعرفة اال

نتاجيا المعرفة التنمية  إقامة أي المجتمعي النشاط مجاالت في وتوظيفيا بكفاءة وا 
 التربوية )تقرير التنمية والتقنية العممية العصر مستجدات مع اإلنسانية, بما يتناسب
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(, ويتكون من المعممين والمتعممين وأولياء األمور عمى 39, 2003العربية,  اإلنسانية
 المؤسسة التعميمية والمؤسسات التعميمية األخرى. مستوى

: من خالل تنوع مصادر وخبرات المعرفة من خالل النصنؿ إلى المزيد مف المعرفة -3
 إتاحتيا من قواعد بيانات متعددة  في مصادر وصور مختمفة إلثراء عممية التعمم.

مات والخبرات تعرض قواعد البيانات المتاحة عبر بنك المعرفة المصري المعمو  -4
لموضوعات روعي فييا الدقة والحداثة كاستعراض الموضوعات من األحدث لألقدم, 

 وعرض الموضوعات المحكمة وعرض التقارير اإلحصائية طبقًا آلخر تعديل.
تتيح قواعد البيانات مصادر معرفة متخصصة تخدم المجاالت كافة سواًء في التعميم أو  -5

ة أوغيرىا من المجاالت في صور مختمفة, منيا الفيديوىات الطب أو الزراعة أو  اليندس
 أو المجالت أو كتب أو غيرىا.

عمميات البحث عن المعرفة والمعمومات سيمة عبر قواعد البيانات المتاحة من خالل بنك  -6
 المعرفة المصري, وتعدد مصادر وخبرات التعمم لممعمومة الواحدة أو اليدف التعميمي.

من خالل بنك المعرفة المصري من خالل البحث عبر قواعد البيانات, وما يحدث التعمم  -7
تتيحو تمك القواعد من خالل النسخ والحفظ واالسترجاع والمشاركة لمصادر المعمومات 

جتماعات واألحاديث, وغيرىا مما توفر في ة والمنتديات, وااليبكات االجتماععبر الش
 الوقت والجيد في عممية البحث.

عمى تنمية الميارات المختمفة فتتيح قواعد البيانات المتاحة من خالل بنك المعرفة  تساعد -8
المصرى دروسًا بالفيديو ألداء وتقميد الميارة, ومثال عمى ذلك قواعد البيانات التى توضح 

 إجراء العمميات الجراحية. 
نات المتاحة يحدث التعمم لإلتقان من خالل عرض الخبرات والمعمومات من قواعد البيا -9

من خالل بنك المعرفة المصري ويمكن إعادتيا وتكرارىا لموصول لمستوى اإلتقان 
 المطموب تبعًا لممتعمم وخطوه الذاتي.
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كما يحدث التعمم المستمر لجميع فروع المعرفة من خالل قواعد البيانات المتاحة من  -10
 المعرفة والخبرات في أى خالل بنك المعرفة المصري لتالئم طبيعة المتعمم لمحصول عمى

 مجتمعات المعرفة. وقت وفي أى مكان مما يدعم تكوين
أن يحدد مصادر  تعزز إدارة المعرفة الشخصية, فعمى سبيل المثال بالنسبة لممعمم يمكن -11

المطموبة والتي تتناسب مع اليدف التعميمي المراد تحقيقو, كما أن  المعرفة والخبرات
من خالل بنك المعرفة المصري تتيح الترتيب والتصنيف والفيرسة  قواعد البيانات المتاحة

 واالستخدام األمثل لمصادر المعرفة وحفظيا.
قواعد البيانات المتاحة من خالل بنك المعرفة المصري تساعد المتعممين عمى التعمم  -12

بد اعية اإلبداعي, والتعمم النشط فيحدث التعمم اإلبداعي نتيجة أداء ممارسات مينية وا 
أماميم من خالل عرض الميارات, كما يشارك في البحث عبر قواعد البيانات عن 
الخبرات والمعارف المتنوعة, ويحدث تعمم نشط وتعاوني وتشاركي عبر مجتمعات 

 المعرفة.
يجابي في الحصول تؤكد النظرية اال -13 تصالية عمى التفاعمية, فالمتعمم متفاعل نشط وا 

فة من قواعد البيانات المتاحة من خالل بنك المعرفة عمى مصادر وخبرات المعر 
المعرفة من خالل  المصري أو من خالل األشخاص الموجودين في مجتمعات

 تصال بمصادر المعرفة مع اآلخرين في مجتمعات المعرفة.المشاركات, واال
 ستفادة منيا في مجتمعات معرفية متفاعمة تم الحصولكما يحدث توزيع لممعرفة واال -14

عمييا عبر قواعد البيانات المتاحة من خالل بنك المعرفة المصري, وتبادىا ومشاركتيا 
ة أو المنتديات يمع المعرفة عبر الشبكات االجتماعمع األفراد اآلخرين في مجت

اإللكتروني أو غيرىا من مصادر أومجموعات األخبار, أو منصات إدارة التعمم أو البريد 
 تصال والتواصل.اال
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 مف الدراسات التي أثعتت فاعمية المستحدثات التكننلنجية في العممية التعميمية:    
(  حاولت  تعرف واقع التطور الميني لمعممي المرحمة 2021دراسة نورة بن مبرد )            

االبتدائية بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية في ضوء التطورات التكنولوجية. وأشارت 
لى أن واقع التطور الميني لدى معممي المرحمة االبتدائية بالرياض في ظل النتائج إ

المستحدثات التكنولوجية كان بدرجة مرتفعة. وأوصت بضرورة توعية معممي المرحمة االبتدائية 
بأىمية التطوير الميني, وتوفير بيئات تعميمية غنية باإلبتكارات التكنولوجية لممساىمة في 

 عممات, والتدريب عمى االبتكارات التكنولوجية المتعمقة بالتنمية المينية.التطوير الميني لمم
كتساب معممي العموم حديثي التخرج أداءات ا( ىدفت إلى 2020دراسة حنان أبو رية )       

دمج المستحدثات التكنولوجية في تخطيط دروس العموم وفق المراحل األساسية لنموذج دورة 
النتائج أن دمج المستحدثات التكنولوجية أدى إلى رفع مستوى التعمم الخماسية. وكشفت 

األداء. وأوصت بضرورة تنمية ميارات المعممين عمى دمج المستحدثات التكنولوجية فى 
 .التدريس
 المعرفة ( ىدفت إلى معرفة  تأثير بنك2019دراسة حسني الشيمي, إبراىيم بسيوني )       
 أن النتائج وأظيرت طنطا, اآلداب بجامعة كمية مكتبة ماستخدا المعرفة عمى وسفارة المصري
 ىالمصر  المعرفة بنك وأن لمعصر, المميزة  العالمات إحدى أصبحت الرقمية التجارب

 الباحثين. من عريضة فئات اجتذاب وجيزة فترة في المعرفة استطاعا الرقمي(, وسفارة)
عداد خطة معمومات, ادرمص من المصري المعرفة بنك يحويو ما دراسة وأوصت بضرورة  وا 

 .المعمومات مصادر من ميم كمصدر منو ستفادةاال لكيفية
( ىدفت إلى تعرف فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى 2019دراسة مختار محمود )        

بعض المستحدثات التكنولوجية لتنمية ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية لدي معممي 
اتيم نحوىا. وأثبتت الدراسة فاعمية البرنامج التدريبي القائم عمي المرحمة اإلعدادية واتجاى

المستحدثات التكنولوجية لتنمية ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية لدي معممي المرحمة 
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اإلعدادية. وأوصت بضرورة تطبيق البرنامج التدريبي القائم عمي المستحدثات التكنولوجية في 
 .جميع المراحل التعميمية

أوضحت أن المستحدثات التكنولوجية تسيم في  Sobaih .et, al. (2016  دراسة )       
تحقيق التفاعل بين المتعممين وتعمل عمى تحسين نوعية جودة التعميم, كما يمكنيا أن تكون 

 والمعرفية وجعل التدريس أكثر فاعمية.  منصة مناسبة لسد الفجوة الرقمية 
مف خالؿ االطالع عمى  رفة المصري نأدنار المعمـ الجديدة:ميارات التعامؿ مع عنؾ المع

 يمكف استخالص أف:  الدعيات الترعنية
ميمتو دفع المتعممين إلى إثارة  تحول دور المعمم لمواكبة التغيرات الحديثة وأصبحت         

ب التساؤالت حول المعرفة وليس مجرد اكتسابيا وتشجيعيم عمى تكوين معرفة جديدة, واكتسا
خبرات التعمم من مصادر متعددة وخاصة من المصادر الرقمية المتاحة في عصر التعمم 
الرقمي ورقمنة المناىج التعميمية, فالمعمم الناجح في أدائو ىو المعمم الفعال الذى تتحدد 

يجعل تدريسو  فاعميتو بمستوى أدائو في مختمف المواقف التى يتطمبيا عممو, واختيار ما
مية التعميمية تركز عمى الخبرات بدل المحتوى فأصبح المتعمم محورًا لعممية ناجحًا, فالعم

التعمم, وعمى المعمم أن ينمي من مياراتو وخبراتو ليتمكن من التعامل مع العصر الرقمي 
عتماده اليساير ما فرضو تطور النظام التعميمي وأن يحرص عمى تفعيل أداءاتو وممارساتو و 

وفق ما يتطمبو الموقف التعميمي, والتعرف عمى كل ماىو جديد  عمييا بشكل أساسي وفاعل
ومستحدث, وأن يواكب عصر التعمم الرقمي بما فرضو النظام التعميمي من تطور, وأن يتقن 
ويمتمك من الميارات واألدوات الالزمة التى تمكنو من ذلك ومن التعامل مع المستحدثات 

 التكنولوجية الرقمية.
:  تعد تنمية المعممين مينيًا أمرًا في غاية األىمية, في تنمية المعمميف اإلستدامة نالمينية

ألجل إعداد معمم رقمي يواكب التقدم التكنولوجي واالنفجار المعرفي في كافة التخصصات 
والعموم والمعارف, مما يجعل عممية التنمية المينية لممعممين تحديًا كبيرًا, يجب أال تتوقف عند 

عممية مواكبة  أن تتصف باإلستمرارية, فاإلستدامة في تنمية المعممين تيسرحد معين, فالبد 



 

 24 

2022 ماينػ  رععنفال ػ العدد  الثامفالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

كل جديد وتقمل الرىبة في مواجية الوسائل التكنولوجية, وتجعل المعممين يجربون ويوظفون 
بداع, التنمية المينية المستدامة لممعممين يجب أن تتصف باإلستمرارية والدورية,  بكل حرية وا 

ي والتي يجب تعمميا من المعارف والميارات المتاحة في العصر الحالنتيجة الكم اليائل 
عمى الموقع   متاح)المعممين أو المتعممين, كتسابيا والتعامل معيا سواًء من قبل او 

educ.com .(https://www.new     
ستخدام فة والفيم واإلدراك والتقدير والتجريب واالالمعر  النعى عالمستحدثات التكننلنجية:  

ختراعات تكنولوجية بما تتضمن من أجيزة اكتشافات و اومستحدث من  لكل ما ىو جديد
زيادة قدرة المعمم والمتعمم  وبرامج تكنولوجية ويمكن إدخاليا في المؤسسات التعميمية بيدف

ع كفاءتيا وزيادة فاعميتيا بصورة تناسب عمى التعامل مع العممية التعميمية وحل مشكالتيا ورف
ؤثر عمى توجيو سموك الفرد نحو التطورات العممية والتكنولوجية المتنامية والمتسارعة مما قد ي

 (.7, 2009بالمستحدثات التكنولوجية )عماد ممقى, ىتمام اال
مؤسسية التي والعمميات والدورات والورش الفردية وال البرامجلممعمميف: التنمية التكننلنجية 

تيدف إلى تأىيل المعمم مينيًا وأكاديميًا باستخدام الوسائل التكنولوجية المختمفة, بما يدعم فكرة 
التعمم المستمر مدى الحياة, وتعمل عمى إضافة معرفة مينية تكنولوجية جديدة, وتنمي 

يدف تيسير الميارات المتعمقة بالمستحدثات التكنولوجية الستخداميا في المجال التعميمي ب
 .كتسابيا بسالسة ويسرا الالمعمومات عمى المتعممين وتبسيطي

تتميز برامج التنمية التكنولوجية لممعممين في العصر   التنمية التكننلنجية لممعمميف:مزايا 
تنمية , تدعيم فكرة التعمم المستمر والتعمم مدى الحياة   الحالي بعديد من الفوائد والمزايا, منيا:

 التعميمية معمم التكنولوجية لمتعامل مع الوسائل التكنولوجية المستخدمة في العمميةميارات ال
مواكبة المعمم لمتغيرات والتطورات الحادثة في العصر الحالي, مواكبة المعمم  بسيولة ويسر,

استخدام , لفكر وحياة متعمميو التي ال تخمو من استخدام األجيزة التكنولوجية بشكل يومي
تكنولوجية في العممية التعميمية بيدف تيسير وتبسيط المعمومات لممتعممين, تنمية الوسائل ال

, مما ينمي ثقتو في  اتجاىات المعمم نحو مينتو بمنظور تكنولوجي يتواكب مع العصر الحال

file:///D:/متاح
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نفسو ويعزز دوره القيادي ويييئو لإلرتقاء في السمم الوظيفي, العمل عمى تجديد معمومات 
ر بما يواكب كل جديد, كٌل في مجال تخصصو, حتى يظل المعمم دائمًا في المعممين بإستمرا

زالة الخوف والرىبة , حالة تطور محو األمية التكنولوجية لدى المعممين, وتنمية مياراتيم وا 
لدييم تجاه التكنولوجيا وأدواتيا, تنمية المعمم تكنولوجيًا تساعد عمى تطوير المناىج الدراسية 

 . قميدية في ضوء الممارسات الجديدة في عالم التكنولوجيا المتطورةوطرق التدريس الت
قامت وزارة التربية والتعميم المصرية بإدخال مشروع بنك المعرفة المصري رغبة منيا           

في تطوير منظومة التعميم والتحول لمتعمم الرقمي, والمعممين ىما من ينوط بيم القيام بيذا 
متمكون الميارات التى تمكنيم من التعامل مع ذلك المستحدث التكنولوجي الدور, إال أنيم ال ي

الرقمي, ولن يتأتى ذلك إال بالتدريب عمى ميارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجية, 
تجاىات الحديثة التى أدخمتيا وزارة يا )بنك المعرفة المصري( كأحد االوالسيما الرقمية من

مع متطمبات العصر الرقمي, ويتضح أنو البد أن يكون لدي المعممين التربية والتعميم لمتعامل 
قتناعيم التام بقيادة مسيرة التغيير اوعيًا بالمستحدثات التكنولوجية ويكون ذلك نابع من 

ألىداف وممارسات العممية التعميمية, والتحول نحو التعمم الرقمي, وامتالك الميارات والكفايات 
خالل دورىم الجديد في عصر التعمم الرقمي, والحرص عمى ذلك من الالزمة لمتعامل معيا و 

تطوير أداءىم ونموىم الميني المستمر, وتنمية مياراتيم, بما يتفق مع معايير جودة األداء 
 لممعمم.

 المحنر الثاني/ عيئة اإلدمندن:                                                           

جتماعي دعت الحاجة إلى استبدال أنظمة إدارة التعمم شبكات التواصل االمع إنتشار        
التقميدية بأنظمة أخرى أكثر انفتاحًا مواكبة لمتغيرات المتسارعة في تقنيات الويب وتتوافق مع 
طريقة تعامل الجيل الجديد مع الشبكة, مما نتج عنو شكل جديد من أنظمة إدارة التعمم تجمع 

ة, ومنيا: منصة يعمم التقميدية والشبكات االجتماعرة التبين خصائص نظم إدا
, منصة اجتماعية مجانية توفر لممعممين والمتعممين, بيئة آمنة لالتصال  Edmodo إدمودو

https://www.edmodo.com/
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ت المنزلية والدرجات والتعاون, وتبادل المحتوى التعميمي وتطبيقاتو الرقمية, إضافة إلى الواجبا
 بين مزايا شبكة الفيس بوك ونظام بالك بورد إلدارة التعمم  Edmodo والمناقشات, تجمع

LMS وتعد شبكة اجتماعية تعميمية تستيدف ربط جميع  2.0 , وتستخدم فييا تقنية الويب ,
 . ادر التعمم التي يحتاجونيا لتعزيز إمكانياتيم وبناء مياراتيمالمتعممين مع المجتمع ومص

م الديناميكية والشبكات تجمع بين بيئة التعم   Edmodoكما أن بيئة اإلدمودو        
, وتستخدم في التدريب اإللكتروني 2.0لمويب ة, وتعد أحد أفضل عشرة منصات ياالجتماع

قت رواجًا في مجال التدريب بصفة عامة وتدريب وتعد أحد المستحدثات التكنولوجية التى ال
تدريبي من خالل وسيط من آليات المعممين بصفة خاصة وتيدف إلى تقديم المحتوى ال

 وبيئة اإلدمودو شبيية ببيئة الفيس بوك. الحديثة من أجيزة كمبيوتر أو شبكات ويب, تصالاال
جتماعية مجانية لممعممين والمتعممين من أىم مزايا إدمودو إضافة لكونيا شبكة تعمم ا         

والمدارس, فيي تغير طريقة التدريس بالفصل وتجعمو فصل القرن الواحد والعشرين الذي يعتمد 
عمى الرقمية والمقررات التفاعمية والتواصل االجتماعي وزيادة التفاعل بين المتعممين واستخدام 

كة مخصصة لمتعميم, منيا نظام رصد األجيزة الذكية, وتتميز كذلك بميزات فنية كونيا شب
الدرجات, وميزة أرشفة الرسائل واالحتفاظ بيا, واستخدام تطبيقات وبرامج تعميمية ومواقع 
مكانية الدخول إلييا سواًء عبر األجيزة الذكية أو عبر الحواسيب الشخصية, ينقل  مختمفة, وا 

الذكية والتفاعل اإللكتروني والتعمم  أسموب التعمم والتدريس ليعتمد عمى البيئة الرقمية واألجيزة
الجماعي, التعمم الذاتي المستمر وميارات التفكير وحل المشكالت, والتعمم االبتكاري والتفكير 

 األدوات من العديد عمى إلحتوائيا التعاوني التعمم تعزز ميارات الناقد فى ظل العالم الرقمي,
 معممييم وأقرانيم, سرية مع بالتواصل تعممينلتسمح لمم مجموعات في المشاركة مثل التفاعمية,
 فينضم واإلدارة التحكم لديو فالمعمم,  والمعممي المتعممين بين ومغمقة آمنة بيئة فيي االستخدام
 لالستخدام الفنية اإلمكانات فقط, توفر معممييم قبل من خالل دعوتيم من لمفصول المتعممين

 برامج   تطبيقات واستخدام الدرجات رصد نظام تحوي وبالتالي لمتعميم, مخصصة منصة فيي

https://www.edmodo.com/
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, (2017العنيزى,  ) ويوسف  ( Yin, Yusof, Lok, 2018,47)مختمفة ومواقع تعميمية
 (. https://www.new-educ.com(, )متاح عمى الموقع  2016نورة المقرن,)

 : أدنات تنفيذ المحتنى في عيئة اإلدمندن
جموعة من األدوات التعميمية يحددىا ويقننيا المعمم أو يقصد بيا في البحث الحالي: م        

يستخدميا المتعمم أو المتدرب في توجيو نشاطو 2.0)   المدرب )مجموعة من أدوات الويب 
أثناء التعمم النشط, وىى مجموعة من اإلجراءات أو الميام يقوم بيا لمشاركتو وفاعميتو 

يجابيتو في الحصول عمى خبرات التعمم    في بيئة اإلدمودو.  ونشاطو وا 
 إجراءات العحث: 

اعتمد التصميم التعميمي لتنمية ميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري في بئية   
اإلدمودو اإللكترونية عمى مجموعة من دروس المحتوى التعميمي, وتم تصميميا في مستندات 

دمودو يتم فتحيا جوجل عن طريق رابط بمجرد الضغط عميو من قبل المتدرب في بيئة اإل
ويعتمد أكثر عمى نشاط وفاعمية المتدرب في اإلضافة إلى المحتوى التعميمى عن طريق 

المناسبة في توجيو نشاط المتدرب,  0.2)أدوات تنفيذ المحتوى )مجموعة من أدوات الويب 
من واإلضافة إلى المحتوى, ثم توجييو إلى دراسة المحتوى التعميمى, الموضوع لو والمحدد لو 

قبل الميسر أو المدرب, إضافة إلى بعض الفيديوىات المصاحبة لمشرح سواًء من قبل الميسر 
 أو ارتباطات تشعبية أو فيديوىات أخرى شارحة ومتضمنة لممحتوى التعميمى.

 
جراءاتو فيما يمي:  تمثمت خطنات العحث نا 

ميارات التعامل مع  االطالع عمى الدراسات السابقة والمراجع والكتب والدوريات لتحديد -1
 معممي التعميم العام.لدى بنك المعرفة المصري في بيئة اإلدمودو المراد تنميتيا 

( من 9تحديد قائمة بالميارات األساسية لمتعامل مع بنك المعرفة المصري وعرضيا عمى ) -2
 المحكمين من  المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم.
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الميارات الالزمة لتنمية ميارات التعامل مع بنك المعرفة  تحديد الصورة النيائية ألىم -3
 المصري.

تحديد المحتوى التعميمي لتنمية ميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري لدى معممي  -4
( من المحكمين من المختصين في 7التعميم العام في بيئة اإلدمودو وعرضيا عمى )

جراء التعديالت   المقترحة.مجال تكنولوجيا التعميم وا 
بناء التصميم التعميمي لممحتوى التعميمي في بيئة اإلدمودو لتنمية ميارات التعامل مع   -5

( من المحكمين من المختصين في مجال 5بنك المعرفة المصري وعرضو عمى )
 تكنولوجيا التعميم.

ة إعداد االختبار التحصيمي لممكون المعرفي لتنمية ميارات التعامل مع بنك المعرف -7
( من المحكمين من المختصين في 7التعميم العام وعرضو عمى ) المصري لدى معممي

جراء التعديالت  مجال تكنولوجيا التعميم لمحكم عمى توافر شروط االختبار الجيد وا 
 المقترحة.

إعداد بطاقة المالحظة لميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري لمجموعة البحث  -8
جراء ( من ال7وعرضيا عمى ) محكمين من المختصين في مجال تكنولوجيا التعميم وا 

 التعديالت المقترحة.
( من 7إعداد بطاقة تقييم لفاعمية التعمم والتدريب في بيئة اإلدمودو وعرضيا عمى ) -9

جراء التعديالت المقترحة.  المحكمين من المختصين في مجال تكنولوجيا التعميم وا 
ية )مجموعة أساسية قواميا ثالثون معممًا لممواد الدراسية اختيار مجموعة البحث األساس -10

المختمفة( لتطبيق التجربة األساسية, وعمل التطبيق االستطالعي عمى مجموعة تجريبية 
 ( من معممي التعميم العام لمواد دراسية مختمفة.30قواميا )

مع بنك المعرفة  التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي لممكون المعرفي لميارات التعامل -11
المصري في بيئة اإلدمودو, وكذلك التطبيق القبمي لبطاقة المالحظة لمجانب األدائي 

 والمياري لممعممين مجموعة البحث عمى ميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري.
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التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي لممكون المعرفي لميارات التعامل مع بنك المعرفة  -12
التطبيق األساسية, وكذلك تقييم األداء المياري عن طريق بطاقة  بعد تجربةالمصري 

المالحظة عمى مجموعة البحث, والتطبيق البعدي لبطاقة التقييم لفاعمية التعمم والتدريب 
 لمتعمم في بيئة اإلدمودو.
  نتائج العحث نتفسيرىا:

مجمنعة العحث عمى لمتحقؽ مف اعتدالية تنزيع درجات : اإلحصاءات النصفية -أناًل 
نحرافات المعيارية نالنسيط نالمنناؿ نمعامالت ات العحث, تـ حساب المتنسطات ناال متغير 

 :لساسية نجاءت النتائج كما ىى منضحة عالجدنؿ التاليااإللتناء لمجمنعة العحث 
 30( اإلحصائيات النصفية لمجمنعة العحث عمى متغيرات العحث  عند ف = 1جدنؿ )

نحرافات المعيارية, وقيم يع قيم المتوسطات أكبر من قيم االجم( اآلتي:  1يتضح مف جدنؿ )
ات والوسيط, مما يدل عمي صغر اإللتواء قريبة من الصفر, إضافة إلى تقارب قيم المتوسط

المتدربين في متغيرات البحث واقتراب قيمة اإللتواء من الصفر يدل حجم التباين بين درجات 
 عمى اقتراب درجات المتغيرات من التوزيع االعتدالي لمجموعة  البحث.

لحساب داللة   " T-test"الختبار صحة فروض البحث, تم استخدام اختبار "ت"        
وق في درجات االختبار التحصيمي لممكون المعرفي لميارات التعامل مع بنك المعرفة الفر 

المصري قبل التطبيق وبعده, وبطاقة مالحظة األداء لممكون الميارى لميارات التعامل مع 

 لنصفيةاإلحصاءات ا
 المتغيرات

نحراؼ اال  اإللتناء
 المتنسط النسيط المنناؿ المعياري

التطعيؽ  االختعار التحصيمي       22,30 22,50 21,00 7,03 ,795
 عطاقة المالحظة       69,33 70,50 71,00 4,77 ,109 القعمي

التطعيؽ  االختعار التحصيمي       50,33 50,00 51,00 4,28 ,683
 عطاقة المالحظة       143,36 144,00 147,00 3,89 ,982 الععدي

 عطاقة تقييـ الفاعمية              137,53 138,00 136,00 2,55 ,101



 

 30 

2022 ماينػ  رععنفال ػ العدد  الثامفالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بنك المعرفة المصري قبل التطبيق وبعده, وبطاقة التقييم لفاعمية التعمم والتدريب في بيئة 
لتطيق, وإلجراء ىذه المعالجات اإلحصائية ُاسُتخدمت حزمة البرامج اإلحصائية اإلدمودو بعد ا

SPSS V. 18 وتفسيرىا:البحث , وفيما يمى عرض لنتائج 

( عيف ,05) ≥ ينجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستنى    نتائج الفرض النؿ نمناقشتيا:
صالح التطعيؽ الععدي مجمنعة العحث في التطعيؽ القعمي نالععدي ل متنسطي درجات أفراد

عنؾ المعرفة المصري في عيئة لالختعار التحصيمي لمجانب المعرفي لميارات التعامؿ مع 
 اإلدمندن.

متوسققطي درجققات المجمققوعتين القبمققي والبعققدي لألفققراد ولمتحقققق مققن داللققة الفققروق بققين 
معرفقققة بنقققك اللالختبقققار التحصقققيمي لمجانقققب المعرفقققي لميقققارات التعامقققل مقققع مجموعقققة البحقققث  

لداللة الفروق بين متوسقطي   "T-test "تم استخدام اختبار "ت" " المصري في بيئة اإلدمودو,
(, )محمود 140 -133, 2007(, ) أسامة أمين, 2006) فؤاد السيد, مجموعتين مرتبطتين 

 (.284 -269,  2014منسي,  وخالد الشريف,  

 

نسطي درجات المجمنعتيف القعمي نالععدي لممجمنعة متعيف داللو الفرنؽ   "ت  "اختعار ( نتائج 2جدنؿ )
 عنؾ المعرفةلصالح التطعيؽ الععدي لالختعار التحصيمي لمجانب المعرفي لميارات التعامؿ مع التجريعية 

 30عند ن =  المصري

المتغير  المجمنعة
نحراؼ اال  المتنسط التاعع

 المعياري
 قيمة
 ت

درجات 
 الحرية

مستنى 
 الداللة

حجـ 
 التأثير

مجموعة التطبيق 
االختعار  القبمي

 التحصيمي

22,30 7,03 
18,58** 29 0,00 0,922 

مجموعة التطبيق 
 البعدي

50,33 4,28 

 (0,01** تعنى أن قيمة ت دالو عند مستوى ) 
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,( وىذا الفرق 01) ≥دالة عند مستوى   "ت" يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
شير إلى فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات مجموعة لصالح التطبيق البعدي مما ي

البحث فى التطبيق القبمي والبعدي لمجانب المعرفي لميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري 
( وىى قيمة دالة إحصائيًا عند 58,18لصالح التطبيق البعدي حيث بمغت قيمة " ت" )

د فرق دال إحصائيًا بين متوسطي (, مما يعني وجو 29,(  عند درجة حرية ) 01مستوى ) 
درجات مجموعة البحث فى التطبيق القبمي والبعدي لمجانب المعرفي لميارات التعامل مع بنك 

,( , وبيذا ُيرفض الفرض 01المعرفة المصري لصالح التطبيق البعدي عند مستوى داللة  ) 
 األول. 

,( عيف 01) ≥نى : ينجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مست( ما يمي2جدنؿ ) يتضح مف 
متنسطي درجات أفراد مجمنعة العحث في التطعيؽ القعمي نالععدي لصالح التطعيؽ الععدي 

 لالختعار التحصيمي لمجانب المعرفي لميارات التعامؿ مع عنؾ المعرفة المصري.

 : تفسير نتائج الفرض النؿ

 بنك المعرفةقد يرجع ارتفاع مستوى التحصيل لممكون المعرفي لميارات التعامل مع  
 المصري لممعممين المتدربين )مجموعة البحث( في القياس البعدي إلى:

 : مف نجية نظر العاحثة: أنالً  
بيئة اإلدمودو لمتعمم من ُبعد اعتمد عمى نشاط المتدرب  في تصميم محتوى تعميمي       

المعرفية  وفاعميتو في الحصول عمى خبرات التعمم, يتسق ىذا التفسير مع نظرية المرونة
والتي تركز عمى تصميم التتابعات عند بناء المعرفة, حيث ُيعد تصميم التتابعات من األمور 

 اليامة عند إعداد تعمم تفاعمي.
بيئة اإلدمودو استثارت دوافع المتدرب لمتعمم, تقنين وتحديد أدوات تنفيذ المحتوى مسبقًا       

ل إلى خبرات التعمم, استخدام مصادر من قبل الميسر سيمت وساعدت المتدرب فى الوصو 
عديدة لمتعمم في تقديم المحتوى التعميمي والتدريبي, التعمم من ُبعد ذا فاعمية في تقديم وتعمم 
المحتوى تتناسب مع ظروف المتدرب, منصة التعمم اإللكتروني )منصة إدمودو( سمحت 
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ع الفيديو في تقديم بتقديم مصادر تعمم رقمية من مؤثرات صوتية وبصرية إضافة لمقاط
يجابيتو, التعمم سار وفق الخطو الذاتي لكل  المحتوى التعميمي, التركيز عمى أىداف التعمم وا 

 معمم متدرب, فالمحتوى التعميمي متاحًا لو طوال الوقت وفي أي مكان. 
 –وجود اتصال بين الميسر, والمعمم المتدرب عبر وسائل االتصال )محادثات إدمودو       
واتس( المتاحة لو طول الوقت لالستفسار والسؤال عن أى شئ, فاعمية تقنيات الجيل جروب 

الثاني من الويب في توفير أدوات تنفيذ وتعمم المحتوى التعميمي لممتدرب, مرونة المحتوى 
التعميمي المقدم لممتدرب من حيث اإلضافة والمشاركة فيو, البحث عن خبرات التعمم من 

مة, فالمتدرب استطاع أن يصل إلى خبرات التعمم  بنفسو, باحثًا نشطًا مصادر تعمم أخرى بدي
عن المعمومات والخبرات من مصادر متعددة, مما عزز االحتفاظ بالمعرفة, وجود تكميفات 

رساليا لمميسر عبر وسائل االلبعض الدروس في المحتوى التعمي تصال والتواصل, مما مي وا 
لبحث(  باحثين عن المعمومات بأنفسيم؛ مما عزز التعمم جعل المعممين المتدربين )مجموعة ا

 الفعال ذي المعنى. 
) نموذج الجزار  ثانيًا: طعقًا لنمنذج التصميـ التعميمي المستخدـ في العحث الحالي

 (:2013المطور
أتاح نموذج التصميم التعميمى تقديم المحتوى التعميمي في بيئة اإلدمودو وتحديد          

ازه من المتدرب بدقة واطالعو عمى أىداف تعممو, وكيفية التواصل مع الميسر المطموب إنج
والمتدربين اآلخرين من ُبعد, وكئمك سيولة الوصول إلى االختبارات وكيفية تقييمو والحصول 
عمى نتائج تقييمو والحصول عمى تغذية راجعة مباشرة, وسيولة الوصول إلى المحتوى 

درب, إما عن طريق تمقي المحتوى التعميمي لميارات التعامل مع التعميمي متاحًا لممعمم المت
بنك المعرفة المصري من الميسر من خالل التعمم والتدريب غير المتزامن, ويكون متاحًا 
لممتدرب طوال الوقت, حيث بإمكانو الدخول لبيئة اإلدمودو في أى وقت؛ مما مكنو من 

عمم/ التدريب غير المتزامن, كما أتاح لو الرجوع لمحتوى التعمم عدة مرات عن طريق الت
فيديوىات تعميمية شارحة تمكنو من مزيد من التعمم, إضافة إلى مصادر وروابط تعمم أخرى, 
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يجابيتو وفاعميتو ونشاطو في الحصول عمى عديد من مصادر وخبرات التعمم, إتاحة تكميفات  وا 
 باألنشطة والميام المطموب منو إنجازىا.

حيث أن التعمم ىو عممية بناء تصالية التى تعناىا العحث الحالي: لمنظرية اال ثالثًا: طعقًا 
المعرفة, وليس فقط استيالك المعرفة, فالمتدرب يبني فوق خبراتو, كما تركز عمى تنوع 
مصادر التعمم والربط بين مصادر المعمومات المتعددة وتييئة بيئة التعمم المستمر فيو فى 

عن مصادر وخبرات التعمم يتواصل مع الميسر ومع اآلخرين فى بيئة  حالة نشطة لمتعمم باحثاً 
اإلدمودو, واالستفادة من أنشطة إدارة المعرفة, عممت عمى توليد ممارسات إبتكارية عززت 
التعمم الذاتي, وعممت عمى بقاء أثر التعمم, فالمتدرب دوره إيجابيًا, ويتحكم في معدل تعممو 

ه الذاتي, ووفقًا لظروفو, فالمتدرب كان نشطًا أثناء التدريب من طبقًا لسرعتو الذاتية وخطو 
تصال والتواصل المستمر مع تفاعمية اجتماعية, وأتاحت لو اال خالل بيئة تعمم إلكترونية

خرين رونى مع اآلالميسر فى بيئة اإلدمودو لتمقى خبرات التعمم والتواصل والتشارك اإللكت
 ختمفة.والزمالء, ومع مصادر المعرفة الم

حيث تتميز ىذه المنصة راععًا: منصة اإلدمندن المستخدمة في تطعيؽ تجرعة العحث:  
بالمرونة في توصيل المحتوى  ووصول التكميفات والتعميمات واإلشعارات والتنبييات لممتدرب 
أواًل بأول, ليكون عمى عمم بالمستجدات التى تطرأ عمى عممية التعمم أو التدريب داخل تمك 

ة, مما جذبتو لتعمم المحتوى والمشاركة فيو عن طريق توفير ممفات وخبرات التعمم البيئ
والدخول إلييا مباشرة فى منصة اإلدمودو, مما عمل عمى تحقيق األىداف التعميمية المرجو 
تحقيقيا في نياية عممية التعمم, ومعرفة أداءه وتقييمو بما توفره من تغذية راجعة لمعرفة مدى 

مية التعمم؛ مما مكن المعمم/المتدرب من اكتساب معرفة وخبرات تعمم جديدة, تقدمو في عم
وكذلك نتيجة لتحديد االحتياجات المرتبطة بالمينة نتيجة العتماد التعميم من ُبعد والمطموب 
لى المتعممين دون  رسال واستقبال الواجبات من وا  من المعمم ىو تقديم الدروس اإللكترونية وا 

ة من قبل وكيفية ضم المتعممين إلييا والتواصل بينيم, مما ساعده وحفزه عمى معرفة تمك البيئ
التعمم من تمك البيئة واإلقبال عمى تعمم مياراتيا, وميارات وخبرات التعامل مع بنك المعرفة 
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المصري, كل ذلك أدى إلى ارتفاع مستوى التحصيل المعرفي لتمبية االحتياجات المينية لدى 
 ة البحث(.المتدربين )مجموع

: حيث ارتفع التحصيل لممكون المعرفي لميارات خامسًا: طعقًا لنتائج الدراسات الساعقة
المصرى في بيئة اإلدمودو, جاءت متسقة مع نتائج دراسة كل من:  التعامل مع بنك المعرفة

(, حمزة عبد 2018(, أسماء سيف )2019(, وائل العاصي )2020ماجد الديب )
(, انتصار عشا, سيير السيد 2017(, يحى بن عامر)2017حماد ) (, إيمان2018القادر)

 ( في ارتفاع مستوى التحصيل المعرفي في التعمم.2011(, وصالح أبو طالب )2016)
,( بين 05) ≥فرق دال إحصائيًا عند مستوى يوجد    نتائج الفرض الثانى نمناقشتيا:

البعدي لصالح التطبيق البعدي متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيق القبمي و 
لبطاقة مالحظة أداء أفراد مجموعة البحث  لميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري في 

  .بيئة اإلدمودو

ولمتحقق من داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيق       
يارات التعامل مع بنك المعرفة مالحظة أداء أفراد مجموعة البحث لم القبمي والبعدي لبطاقة

لداللة الفروق بين متوسطي مجموعتين  "T- test "ت" "المصري, تم استخدام اختبار "
, 2007(, ) أسامة أمين, 2006) فؤاد السيد,    "paired Samples Test"مرتبطتين 

 .(284 -269, 2014(, )محمود منسي, وخالد الشريف, 140 -133

عيف متنسطي درجات أفراد مجمنعة العحث في داللو الفرنؽ   "ت  "( نتائج اختعار 3جدنؿ )
التطعيؽ القعمي نالععدي لصالح التطعيؽ الععدي لعطاقة مالحظة أداء أفراد مجمنعة  العحث  لميارات 

 30عند ف = المصري  التعامؿ مع عنؾ المعرفة

 المتنسط المتغير التاعع المجمنعة
نحراؼ اال 

 المعياري
 قيمة
 ت

درجات 
 لحريةا

مستنى 
 الداللة

حجـ 
 التأثير

مجموعة التطبيق 
 القبمي

 بطاقة المالحظة
69,33 4,77 

67,16** 29 0,00 0,993 
مجموعة التطبيق 
 البعدي

143,36 3,89 
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,( وىذا الفرق لصالح 01) ≥دالة عند مستوى  "ت" يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
دال إحصائيًا بين متوسطي درجات مجموعة البحث فى  التطبيق البعدي مما يشير إلى فرق

التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء لميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري 
( وىى قيمة دالة إحصائيًا عند 16,67لصالح التطبيق البعدي حيث بمغت قيمة " ت" )

 (.29,(  عند درجة حرية )01مستوى ) 

ود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات مجموعة البحث فى التطبيق مما يعني  وج      
القبمي والبعدي لمجانب المياري  لميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري لصالح التطبيق 

 ,(,  وبيذا ُيرفض الفرض الثاني.01البعدي عمى بطاقة مالحظة األداء عند مستوى داللة ) 
متوسطي  ( بين,01) ≥د فرق دال إحصائيًا عند مستوى يوج ( ما يمي:3يتضح مف الجدنؿ )

البحث  في التطبيق القبمي والبعدي لصالح التطبيق لبعدي لبطاقة  أفراد مجموعة درجات
 بنك المعرفة المصري.البحث لميارات التعامل مع  مالحظة أداء أفراد

ين المتدربين )مجموعة قد يرجع ارتفاع األداء المياري بين المعمم: تفسير نتائج الفرض الثاني
 البحث( في القياس البعدي إلى: 

: بيئة اإلدمودو بيئة فاعمة وداعمة ألنشطة التعميم والتعمم, تنمية أناًل مف نجية نظر العاحثة
وتعمم الميارات يتفق مع االحتياجات الفعمية لممتدربين, إتاحة الفرصة لممعممين المتدربين 

جراءاتيا الفرعية, ومتابعة أداؤىم ليا, تنوع  )مجموعة البحث( لممارسة كل ميارة رئيسة وا 
مصادر التعمم المستخدمة في تقديم الميارات من خالل الفيديوىات التعميمية الخاصة بالميسر 
وروابط لفيديوىات تعميمية أخرى, عمل تكميفات ألداء الميارات لممتدربين )مجموعة البحث( 

رساليا لمميسر, مما مكنيم من أداء و  تقان وتعمم الميارات, وا   سيمت خطوات إلي الميارة تقسيما 
تقانيا, منيا والتمكن وكيفية أدائيا الميارة لطبيعة وفيمو المتدرب معرفتيا عمى  تحديد كذلك وا 

 ومنظمة متسمسمة بيا بصورة المرتبطة الفرعية الميارات وترتيب وتنظيم الرئيسة, الميارات
حتى إتقانيا, تنمية  وممارستيا تعمميا عمى موعة البحثمج أفراد مساعدة الي أدي ومترابطة,

ميارات التشارك اإللكتروني فى بيئة اإلدمودو من خالل تحفيزىم بأكثر متدرب مشارك 
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إلكترونيًا بالمحتويات الرقمية من زمالئو ودعمو معنويًا عن طريق التغذية الراجعة, مما عمل 
      .ادة المشاركات اإللكترونية فى بيئة اإلدمودوعمى الحرص عمى التعمم وتنمية الميارات, وزي

دعم وزارة التربية والتعميم لبيئة اإلدمودو كأحد المنصات اليامة لمتعمم من ُبعد وتقديم        
المعممين الدروس التعميمية اإللكترونية لممتعممين من خالليا, مما أدى إلى ارتفاع مستوى 

وتعمم الميارات جيدًا, لتمبية االحتياجات المينية, المتابعة األداء المياري والحرص عمى إتقان 
من قبل الميسر ألداء المتدربين لمميارات لموصول إلى مستوى األداء المطموب مع عمل 
التغذية الراجعة الفورية لقياس مستوى األداء والتمكن, مما أدى إلى الوصول لمستوى األداء 

 مجموعة البحث.  المطموب ورفع األداء المياري لألفراد

مالحظة أداء المعمم المتدرب, وتمكينو من الوصول إلى مستوى  ثانيًا: أتاحت عيئة اإلدمندن
رسال شاشات لمميسر ألداء  األداء المطموب بمساعدة الميسر من خالل التكميفات والتعيينات وا 

ى أداؤه لمميارات, وتعمم الميارات من ُبعد وتمقى التغذية الراجعة؛ مما أتاح لممتدرب رفع مستو 
كما أن استخدام األنشطة التعميمية باألنظمة اإللكترونية عبر اإلنترنت )بيئة إدمودو( يحول 

المتدربين من مجرد اإلعجاب بالمحتويات الرقمية لمنشاط إلى االرتباط /ىتمامات المتعممينا
ترونية, كما أن ذي المغزى بالنشاط نفسو وتوظيف األنشطة المتنوعة عبر منصة إدمودو اإللك

وجود قصور فى التدريبات عمى تمك البيئة وعدم معرفتيم بكيفية تحضير دروس إلكترونية 
يا, وعرضيا أدى إلى وعرضيا عمى المتعممين وكيفية التواصل معيم وكيفية تقييميم من خالل

 األداء المياري لميارات التعامل مع بنك المعرفة المصري. ارتفاع مستوى

التى تبناىا البحث الحالي: التي تؤكد عمى التعمم لو ىدف  تصاليةلمنظرية اال  ثالثًا: طعقاً 
نيائي, كتنمية القدرة عمى أداء ميارة معينة أو القدرة عمى العمل بفعالية في عصر المعرفة 
دارة المعمومات الشخصية من حيث الترتيب والتنظيم  من خالل تنمية ميارات الوعي الذاتي, وا 

نشطة التدريس, حيث تعمل عمى تطوير تمك األنشطة وتتضمن العمل واالستخدام, وأ
الجماعي والتشاركي التى تنفذ عادة بالممارسة؛ مما عزز التعمم ذي المعنى القائم عمى أنشطة 
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حقيقية, والكتساب خبرات متعددة, وتبادل الخبرات التعميمية, وىذا ما جعل المتدربين 
تقان ميارات بنك المعرفة المصري فى بيئة  عممعة البحث( أكثر إقبااًل عمى ت)مجمو  وا 

اإلدمودو من خالل الحرص عمى التنمية المينية واندماجيم فى نشاطات تتطمب البحث والقدرة 
عمى حل المشكالت والوصول إلى محتويات رقمية فى إطار التعمم القائم عمى المشروع 

يا فى بنك المعرفة المصرى اإللكتروني عن طريق الدخول عمى قواعد البيانات ومنتجات
والحصول عمى دروس رقمية لمصف الدراسي الذى يقومون بتدريسو, وفيرستيا وحفظيا فى 
مكتبة اإلدمودو والتواصل اإللكترونى مع زمالىم وأقرانيم والتشارك اإللكتروني بينيم, حيث تم 

ن بنك تقسيم وحدة دراسية عمييم وكل مجموعة تقوم بالحصول عمى محتويات رقمية م
المعرفة, ثم يتم التشارك اإللكتروني وبذلك كل متدرب يكون لديو دروسًا رقمية من بنك 
المعرفة المصري يحتفظ بيا فى مكتبة اإلدمودو من خالل صفحتو عمى منصة اإلدمودو, 
 وبذلك يتكون لديو مكتبة رقمية يعرضيا عمى المتعممين من خالل حسابو فى بيئة اإلدمودو. 

مع نموذج التصميم التعميمي الذي تبناه البحث لحالي  ت نتائج الفرض اتساقاً جاء راععًا:
( : حيث يعبر عن االحتياجات الفعمية لممتدربين من خالل 2013)نموذج الجزار المطور,

المحتوى التعميمي لتعميم الميارات الذى يعالج قصورًا في األداء, يتم توزيع المعرفة عبر شبكة 
ونية المتنوعة, كما يربط أنشطة التعميم والتعمم بالحاجات المينية المتصمة من المصادر اإللكتر 

الرقمي( ىما  بتطبيقات المعرفة, كما أن اإلتقان والوصول إلى المعرفة الحديثة )ميارات التعمم
تصالي ألداء المتدرب الذى مكنو من اكتساب عديد من الخبرات, اليدف من التعمم اال
ولخبراتو, وساعدتو عمى اكتساب خبرات جديدة متصمة بتطبيقات  والتطوير الذاتي لنفسو

وكيفية الحصول عمى مصادر وخبرات التعمم, وكيفية  ,لمعرفة وفقًا الحتياجاتو المينيةا
 االحتفاظ بخبرات التعمم, وتقديم أشكال الدعم والتواصل.

دراسة كل من: شادي جاءت نتائج الفرض اتساقًا مع نتائج  خامسًا: نتائج الدراسات الساعقة:
(, 2016(, ىند حسن )2017(, عبد الرحمن الحبيشى )2019خميس, عبد المجيد الناصر )



 

 38 

2022 ماينػ  رععنفال ػ العدد  الثامفالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ,Scheyvens.(,  2013(, أماني جابر )2014)(, ىبو فرحات 2015إبراىيم شاىين )
Griffin,Jocoy ,Liu ,Bradford (2008)    

 :  نتائج الفرض الثالث نمناقشتيا

,( في فاعمية التعمم والتدريب 05) ≥مرتفع دال إحصائيا عند مستوى يوجد مستوى          
في بيئة اإلدمودو لدى األفراد مجموعة البحث عمى بطاقة التقييم, ولمتحقق من ىذا الفرض تم 

لممقارنة بين المتوسط    One- Sample لعينة واحدة    T-testاستخدام اختبار)ت(  
مستوي أداء ميارات التعمم والتدريب في بيئة اإلدمودو  تراضي والمتوسط الحقيقي لتحديدفاال
ح الفرق ( يوض4( والجدول )307 -306, 2016)عزت محمد, األفراد مجموعة البحث  لدى

 فتراضي: بين المتوسط الحقيقي واال

عند ف ( ينضح نتائج تقييـ فاعمية التعمـ نالتدريب في عيئة اإلدمندن لدى أفراد مجمنعة العحث 4جدنؿ  )
=30 

المتنسط  المتغير
 فتراضياال

المتنسط 
 الحقيقي

نحراؼ اال 
 المعياري

حجـ  الداللة قيمة  ت
 التأثير

 المستني

ميارات التعمـ نالتدريب 
 في عيئة اإلدمندن

 
 مرتفع 0,996 0,000 **89,00 2,55 137,53 96

 (0,01** تعنى أن قيمة ت دالو عند مستوى )  

,( وىذا الفرق 01) ≥دالة عند مستوى  "ت" أن قيمةيتضح من الجدول السابق         
لصالح المتوسط الحقيقي مما يشير إلى فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات مجموعة 

فتراضي لتقييم فاعمية التعمم والتدريب فى بيئة بين المتوسط الحقيقي والمتوسط االالبحث 
,( وبمغت 01عند مستوى )  ياً ( وىى قيمة دالة إحصائ89اإلدمودو حيث بمغت قيمة "ت" )

لحقيقي , مما يعني وجود فرق دال إحصائيًا بين المتوسط ا(2,55نحراف المعياري )قيمة اال
فتراضي فى التطبيق البعدي لتقييم فاعمية التعمم والتدريب فى بيئة اإلدمودو لدى والمتوسط اال
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فتراضي ن المتوسط االع المتوسط الحقيقي عالمتدربين مجموعة البحث, ويعبر عنو بارتفا
 ,(01( وىى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى ) 89حيث بمغت قيمة " ت" )

بقققين المتوسقققط الحقيققققي ذات داللقققة إحصقققائية : توجقققد فقققروق ( يتضػػػح أنػػػو4نمػػػف الجػػػدنؿ )
الققتعمم والتققدريب فققي بيئققة اإلدمققودو لققدى أفققراد مجموعققة البحققث  فتراضققي لفاعميققةوالمتوسققط اال

فققي بيئققة اإلدمققودو , ممققا يعنققي فاعميققة ,(01عنققد مسققتوى  داللققة ) حقيقققي لصققالح المتوسققط ال
      , وبذلك ُيرفض الفرض الثالث.التعمم والتدريب

فػي ( ,01) ≥عنػد مسػتنى :  ينجد مستنى مرتفػع داؿ إحصػائيا  نعذلؾ يتضح أنو         
 نالتدريب في عيئة اإلدمندن لدى الفراد مجمنعة العحث. فاعمية التعمـ

يوجد مستوى مرتفع دال إحصائيًا في فاعمية التعمم والتدريب   :نتائج الفرض الثالثتفسير  
في بيئة اإلدمودو لدى األفراد مجموعة البحث في التطبيق البعدي عمى بطاقة تقييم األداء.                                     

دمودو لممتدربين )مجموعة البحث ( قد يرجع ارتفاع فاعمية التعمم والتدريب من خالل بيئة اإل
 إلى: 

تم التعميم والتدريب بصورة خاضعة إلدارة تقنيات رقمية, وتمت أناًل مف نجية نظر العاحثة: 
إدارة عممية التعمم والتدريب عبر تمك المنصة اإللكترونية, وتجمع بين مزايا نظام إدارة التعمم 

أو المتدرب تجاه المحتوى التعميمي أو وموقع الفيس بوك, مما عممت عمى جذب المتعمم 
والتدريب  التدريبي واختالف شكمو عن النمط التقميدي, عززت التواصل بين أفراد عممية التعمم

المتدرب الرقمي ومحتوى التعمم أو التدريب وتبادل /المدرب الرقمي, والمتعمم/بين المعمم
ة لتقديم البرامج التدريبية عمييا, وتنمية الخبرات التعميمية,  بيئة جيدة وسيمة االستخدام ومناسب

الميارات من خالليا, وكذلك ما تتمتع بو من مزايا عديدة, تمكن من إنشاء االختبارات 
تغذية راجعة وتقييم  اإللكترونية لمعرفة فاعمية وأثر التدريب, وقياس مستويات المتدربين وتوفر

ية وفاعمية التدريب والتعمم من خالل تمك لمتكميفات؛ مما كان لو من األثر الفعال عمى إيجاب
 المنصة اإللكترونية.
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تضمن التعمم تعامل المتدرب مع كم ضخم من المعمومات المنتشرة عبر الشبكة, من        
من حيث التقويم والتصنيف والترتيب واالستخدام األمثل, وىذا ما وفرتو  ميارات إدارة المعرفة

عبر اإلنترنت أو من من خالل مكتبة اإلدمودو,  السحابيبيئة اإلدمودو من خالل التخزين 
فتراضية, والتغمب عمى عيوب التدريس التقميدي, امكنت المعممين المتدربين من إنشاء فصول 

رسال الرسائل وتبادل الممفات بين المتدربين والميسر والمتدربين  إجراء المناقشات الجماعية وا 
المنصة اإللكترونية )إدمودو( لمتعمم والتدريب, وبعضيم إنشاء عديد من المجموعات في 

فتراضية وضم كل معمم متدرب من إنشاء فصولو االوكذلك لمتنمية المينية, كما مكنت 
عمى التعمم التشاركي والتعاوني فيما بينيم, سيولة الوصول  شجعت المتدربين متعمميو إلييا,

لممتدربين السترجاع ما تم دراستو في أى  إلى المادة العممية والمحتوى التدريبي, إتاحة الفرصة
وقت, طريقة سيمة لممعممين المتدربين لالتصال والتعاون فيما بين بعضيم البعض وبينيم 

 وبين متعممييم.
أتاحت سيولة الدخول عمى ممفات تقديم المحتوى التعميمي بمجرد   عيئة اإلدمندن:ثانيًا: 

وتشاركية, والميسر  بيئة ديناميكية تدربين فيالم الضغط عمييا مباشرة, كما أتاحت انغماس
 إلى أدت فورية دوره مرشدًا وميسرًا فى الحصول عمى خبرات التعمم وداعم ليم ويقدم تغذية

كما قدمت بيئة اإلدمودو التواصل والتفاعل  ميارات وخبرات التعمم, واكتسابيم أدائيم تحسن
رسال وتمقي بين الميسر أو المدرب من خالل محادثات اإلدمودو  بما قدمتو من محادثات وا 

الرسائل والتكميفات ورسائل التذكير ليصل لو كل جديد أواًل بأول من خالل اإلشعارات, كما 
مكنتو من الدخول عمييا من خالل أجيزة الكمبيوتر أو اليواتف الذكية أو الحواسب الموحية 

لخبرات وتنمية الميارات فيى في أى وقت وأى مكان, فيى بيئة جاذبة وفاعمة لمتعمم ونمو ا
 بيئة مرنة في التعميم والتدريب. 

كما أن بيئة اإلدمودو أحد المنصات اليامة لمتعمم من ُبعد والتى اعتمدت عمييا وزارة       
التربية والتعميم لتقديم الدروس والشرح من خالليا لممتعممين من ُبعد ومع عدم معرفتيم بتمك 

من خالليا وكيف يقيمون المتعممين ويتواصموا معيم وكيف يقدمون  البيئة وكيف يقدموا دروساً 
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دروسًا إلكترونية من خالليا وكيف يحصمون عمى تمك الدروس وكيفية تقييم المتعممين 
والتواصل معيم, كان ذلك حافزًا ليم لإلقبال عمى تمك البيئة والتعمم من خالليا ونتيجة لوجود 

منصة أدى ذلك إلى ارتفاع فاعمية التعمم واكتساب الميارات قصورًا فى التدريبات عمى تمك ال
 من تمك البيئة لتمبية االحتياجات المينية لدييم. 

إضافة إلى أنيا بيئة سيمة التعمم وسيولة عمل حساب ليم وعمل صفحات خاصة بيم       
تاحة الدخول عل بن ك عمى تمك المنصة, وسيولة الوصول إلى ممفات وخبرات المحتوى, وا 

المعرفة المصري, والدخول عمى قواعد بيانات عديدة والحصول عمى المناىج التعميمية الرقمية 
تاحتيا لممتعممين فى بيئة اإلدمودو, كما يمكن االحتفاظ بمحتويات التعمم واالحتفاظ  وا 
بالدروس التعميمية والصور والرسومات فى مكتبة اإلدمودو من بنك المعرفة المصرى, كما 

تاحة خبرات التعمم فى مكتبة أنيا تمك ن من الدخول عمى ديسكفري التعميمية مباشرة منيا, وا 
اإلدمودو وتنظيميا فى ممفات ومجمدات وتكوين مكتية رقمية خاصة بيم, وسيولة تبادل تمك 
الممفات وخبرات التعمم والتشارك اإللكتروني مع األقران والمتعممين, وسيولة التواصل مع 

والمتعممين, إضافة إلى سيولة إنشاء صفحة المعمم وضم المتعممين إلييا الميسر واألقران 
ستثارة دوافع اوتقييميم, وكذلك التواصل مع أولياء األمور من ُبعد, كل ذلك أدى إلى 

المتدربين لمتعمم واالنغماس فى تمك البيئة الرقمية, مما جعل عممية التعمم وتنمية الميارات 
إلى مستوى اإلتقان المطموب, وكذلك مسايرة التغيرات والتحديات لدييم متعة وغاية لموصول 

والظروف الراىنة, وما ترتب عمييا من مشكالت وخاصة فى ظل التحول واالتجاه نحو التعمم 
 من ُبعد ورقمنة المناىج التعميمية. 

صمية مع حيث تتشابو النظرية التوا طعقًا لمنظرية التناصمية التي تعناىا العحث الحالي:ثالثأ: 
تاحة الفرصة لممتعممين لمتواصل  النظرية البنائية في التأكيد عمى التعمم االجتماعي, وا 
والتفاعل فيما بينيم أثناء التعمم, وتؤكد النظرية التواصمية عمى التعمم الرقمي عبر الشبكات, 

ا وفرتو بيئة واستخدام أدوات ومستحدثات تكنولوجيا التعميم واإلنترنت في التعمم التعمم, وىذا م
اإلدمودو من حيث تقديميا ميارات التعامل مع بنك المعرفة كمحتوى متعمم وشرح الميارات, 
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والحصول عمى محتويات رقمية من بنك المعرفة المصري واالحتفاظ بتمك المحتويات الرقمية, 
 وتشاركيا في بيئة اإلدمودو.

)نموذج الجزار  عحث الحاليراععًا: طعقًا لنمنذج التصميـ التعميمى الذي تعناه ال 
(:  حيث أن محتوى التعمم ربط أنشطة التعميم والتعمم بالحاجات المينية 2013المطور,

المتصمة بتطبيقات المعرفة, كما أنو ساعد عمى التعمم الذاتي والتعمم في مجموعات تتضمن 
ت, الربط بين نقاط اتصال أو مصادر معمومات متخصصة, والتنوع في مصادر المعموما

وتييئة بيئة التعمم المستمر واالستفادة من أنشطة إدارة المعرفة )وال سيما منصة إدمودو أحد 
منصات التعميم من ُبعد التى توجو وتدعم وزارة التربية والتعميم المعممين لمتدريس وتقديم 

 الدروس من خالليا لممتعممين والتواصل بينيما(.
جاءت النتائج متسقة مع دراسة كل من: سماح : حيث خامسًا طعقًا لمدراسات الساعقة 

(, ليمى الجيني 2018(, حكمت المصري, ورنان األشقر)2020العيساوي, وسالم الموسوي )
(, 2015(, يوسف المطيري )2015(, مي قمجة )2017(, فؤاد العنيزي )2016)

Taylor(2015) , Kangchan(2013)ئة والتى أظيرت نتائجيم فاعمية التعمم من خالل بي
 اإلدمودو.

 مما سعؽ يمكف استخالص ما تنصؿ إليو العحث الحالي مف نتائج:
درجققات أفققراد مجموعققة  ( بققين متوسققطي,01يوجققد فققرق دال إحصققائيًا عنققد مسققتوى داللققو ) -1

البحقث فقي التطبيققق القبمقي والبعققدي لصقالح التطبيققق البعقدي لالختبققار التحصقيمي لمجانققب 
 عرفة المصري. بنك المالمعرفي لميارات التعامل مع 

( بققين متوسققطي درجققات أفققراد مجموعققة ,01يوجققد فققرق دال إحصققائيًا عنققد مسققتوى داللققو ) -2
البحققث فققي التطبيققق القبمققي والبعققدي لصققالح التطبيققق البعققدي لبطاقققة مالحظققة أداء أفققراد 

 المصري.  مجموعة البحث لميارات التعامل مع بنك المعرفة
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,( فى التطبيق البعدي بين 01ى داللو )يوجد مستوى مرتفع دال إحصائيا عند مستو  -3
فتراضي لبطاقة تقييم فاعمية التعمم والتدريب في بيئة توسط االالمتوسط الحقيقي والم

 اإلدمودو لصالح المتوسط الحقيقي لدى األفراد مجموعة البحث.
وفققي ضققوء مققا تقققدم مققن عققرض لنتققائج البحققث واختبققار صققحة فروضققيا يمكققن إسققتنتاج  

 اآلتي:
تنميقققة ميقققارات التعامقققل مقققع المسقققتحدثات عالققققة طرديقققة موجبقققة )دالقققة إحصقققائيًا( ل توجقققد  -1

, ويتضقح فقي بيئقة اإلدمقودو التكنولوجية )بنك المعرفة المصقرى( لقدى معممقي القتعمم العقام
مقققن خقققالل: ارتفقققاع مسقققتوى التحصقققيل لممكقققون المعرفقققي لميقققارات التعامقققل مقققع بنقققك ذلقققك 

البحققققث(, ارتفققققاع مسققققتوى األداء  لعققققام )مجموعققققةلققققدى معممققققي الققققتعمم ا المعرفققققة المصققققري
 البحث (.م العام )مجموعة يلدى معممي التعمالمياري لميارات التعامل مع بنك المعرفة 

   توجد عالقة طردية موجبة )دالة إحصائيًا( فى فاعمية التعمقيم والتقدريب فقى بيئقة اإلدمقودو   -2
ى بيئقة اإلدمقودو لقدى معممقي التعمقيم ويتضح من خالل: ارتفقاع مسقتوى القتعمم والتقدريب فق

 العام )مجموعة البحث(.

ىتمام بدور المنصات التعميمية اإللكترونية والسيما منصة إدمودو اال :تنصيات العحث
وتوظيفيا في تقديم التعميم والتدريب, وتقديم البرامج التعميمية والتدريبية من ُبعد لمتعميم 

تعددة, االىتمام بالنمو الميني المستمر لمعممي التعميم الجامعي وقبل الجامعي, ومزاياىا الم
طالعيم عمى كل  العام وباالحتياجات الفعمية التدريبية ليم واإلعداد الجيد لمبرامج التدريبية وا 
جديد من مستحدثات تكنولوجية من خالل عمل برامج تدريبية مخططة, االىتمام بالتحول في 

رقميًا وعمل برامج تدريبية تتوافق مع أدوراه الجديدة, ادراك  أدوار المعمم والسيما دوره كمعمماً 
أىمية المستحدثات التكنولوجية بصفة عامة, والرقمية منيا بصفة خاصة في مجال التعميم, 
االستفادة من بنك المعرفة المصرى بما يقدمو كمكتبة رقمية تحوى الكثير من مصادر المعرفة 

في حل مشكالت التعميم والقضاء عمى مشكمة  التخصصية في جميع المجاالت, ودوره
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الدروس الخصوصية بما يوفره من مصادر تعمم رقمية, االستفادة منو في التدريس بنظام 
 الفصل المقموب.

رقمية ودورىا في إجراء بحوث تتناول أىمية المستحدثات التكنولوجية ال :العحنث المقترحة
تناول العالقة بين ارتفاع مستوى التحصيل إجراء بحوث أكاديمية أخرى تعممية التعميم, 

األكاديمي والمستحدثات التكنولوجية الرقمية, إجراء بحوث تتناول أىمية المكتبات الرقمية 
 ودورىا في التعميم الجامعي وقبل الجامعي.

 المراجع نالمصادر
صادر مقارنة لم (: " تقييم المجموعات اإللكترونية : دراسة2017أسامة لطفي محمد أحمد )

 الكاممة في كل من بنك المعرفة المصري والمكتبة الرقمية السعودية ", دوريات النصوص
, الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات نالمعمنمات لمجمة الدنلية لعمـن المكتعاتا

 .  74 -36واألرشيف, ص ص 
(:  " فاعمية برنامج قائم عمى التدريب بالكمبيوتر 2014مرسى ) أشرف أحمد عبدالمطيف 

كنولوجية لدى اختصاصي مراكز ميارات استخدام المستحدثات التنت في تنمية واإلنتر 
 .     69-11, كمية التربية, جامعة األزىر, ص ص مجمة كمية الترعيةمصادر التعمم ", 

(: " فاعمية توظيف تطبيق البالكبورد لممتعمم عمى 2021أمل بنت عمي بن سعد الموازن )
ستوى اليواتف الذكية في تنمية ميارات التعامل مع بعض المستحدثات التكنولوجية وم

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات الترعنية الرضا نحو التعمم لدى الطالبات الجامعيات", 
-46السعودية, ص ص –كمية التربية, جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  ,نالنفسية

80. 
(:  "  تصميم بيئة تعمم إلكترونية تدمج بين نظام 2013السيد عبد المولى السيد أبو خطوة   )

دل والفيس بوك  وأثرىا  في تنمية التحصيل المعرفي والفكر المنظومي لدى طمبة مو 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81
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, 2, ج39, ع دراسات عرعية في الترعية نعمـ النفس ة مجمالجامعة الخميجية  ",  
 .232-193يوليو, ص ص 

(: " الصعوبات التى تواجو طالب كمية التربية بجامعة 2018بدر بن بندر سويمم المطيري )
المجمة العرعية لمترعية في التعمم المتنقل من خالل توظيف منصة إدمودو",  أم القرى
العربية لمتربية والعموم واآلداب, السعودية, ص ص  ة, جامعة أم القرى, المؤسسالننعية

47-68  . 
العممية في ضوء (:" نحو رقمنة مناىج العموم والتربية 2017حسام الدين محمد مازن )

المؤتمر العممي التاسع عشر نموذج مازن المقترح لمتطوير" ,  اضيةفتر نظريات التعمم اال
, القاىرة, الجمعية المصرية لمتربية العممية, ععنناف الترعية العممية نالتنمي  المستدامة

 .     278-245ص ص 
المصري  المعرفة (:" تأثير بنك2019بسيوني ) محمد إبراىيم الشيمي, عبد الرحمن حسني

,   حالة دراسة   " :طنطا جامعة  –  اآلداب كمية  مكتبة عمى استخدام وسفارة المعرفة
, كمية اآلداب, جامعة طنطا, ص ص العممية لممكتعات نالنثائؽ نالمعمنمات المجمة
115-148     . 

 (: تدريب معممي العموم عمى دمج المستحدثات التكنولوجية2020حنان حمدي أحمد أبو رية )
, كمية التربية المجمة الترعنيةء متطمبات العصر الرقمي", فى تخطيط الدروس فى ضو 

 .369-34بسوىاج, ص ص 
(: " التفاعل بين العصف الذىني والتعمم الجوال في بيئة إدمودو 2016رييام محمد حسن )  

  كنولوجيا التعميم وفق نمط تعمميموأثره عمى تنمية ميارات حل المشكالت لدى طالب ت
كمية التربية النوعية, جامعة المنيا, ص  ,الترعية الننعية تالمجمة العحنث في مجا", 
 .205-168ص 

, القاىرة: المؤسسة المستحدثات التكننلنجية رؤى نتطعيقات(:  2015) زينب محمد أمين
 العربية لمعموم والثقافة.      
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مودو (:  "أثر التدريس وفقًا لمنصة إد2020سماح أنور العيساوي, وسالم عبداهلل الموسوى)
مجمة التعميمية في تحصيل طالب الصف الرابع اإلعدادى في مادة عمم األحياء ",  

 . 232-215أغسطس, ص ص  ,ناالجتماع الفننف  ناآلداب نعمـن اإلنسانيات
, القاىرة: الدار نظـ المعمنمات التعميمية الناقع نالمامنؿ(:  2007محمد محمد اليادي )   

 المصرية المبنانية.         
(:  "  فاعمية نظام إدارة المحتوى اإللكتروني القائم عمى الياتف 2016ىانى شفيق رمزي  )

لدى معممي المرحمة النقال في تنمية ميارات استخدام المستحدثات التكنولوجية 
, رابطة التربويين العرب, لننعيةمجاالت الترعية ا عحنث عرعية في مجمة  اإلعدادية ",

 .   104-45مصر, ص ص 
, القاىرة: دار الفكر التعميـ  اإلكترننى  تطعيقات مستحدثة(:  2011وليد سالم الحمفاوي  )

 العربي.
التعمـ الرقمي فى النطف العرعي تحديات الحاضر نرؤى (: " "2018المؤتمر الدولي األول )

                  ..2018ديسمبر  26 -25ر ,  من , جامعة المستقبل", مص"المستقعؿ
(: " مقدمة في المستحدثات التكنولوجية, مجمة دورية ", صادرة 2015المغاورى المالح )تامر 

عمى  متاحة, لكتروني, الجامعة اإلسالمية بغز عن مركز التميز والتعميم اإل
 elearning.iugaza.edu.  الرابط:      

متاح عمى  جتماعى القائم عمى الويب", (: "تحميالت التعمم اال2016رييام محمد الغول )  
 Emag.mans.edu.egالرابط: 

تصال تكنولوجيا التدريس وتكنولوجيا اال(: "تكنولوجيا التعميم و 2009عمي زىدي شقور )
                                                        mhttps://taqnyat.wordpress.co: التعميمي", متاح عمى الرابط
                         عمى الرابط:  متاح  دليل استخدام بنك المعرفة المصري
https://www.facebook.com                     

                           الييئة العامة لإلستعالمات: -بنك المعرفة المصرى
www.sis.gov.eg/section  

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://emag.mans.edu.eg/
https://taqnyat.wordpress.com/
https://www.facebook.com/دليل-استخدام-بنك-المعرفة-المصري
https://www.facebook.com/دليل-استخدام-بنك-المعرفة-المصري
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.sis.gov.eg/section
http://www.sis.gov.eg/section
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