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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
منصة تعمم اجتماعية لتنمية مهارات إدارة المعرفة لدى معممي الحاسب

مستخمص البحث:
هددد

هددذا البحددث إلد تقص د مدددف عاعميددة منصددة تعمددم اجتماعيددة ع د تنميددة مرددارات

إدارة المعرعددة باسددت دام بعددض دددمات " "Office 365لدددف معممد الحاسددب بمنطقددة المنيددا

األزهري ددة عد د الع ددام الد ارسد د 2022/2021م ،وت ددم اس ددت دام منص ددة " "Edmodoاالجتماعي ددة
كمددادة معالجددة تجريبيددة ،ولتحقيددأ أهدددا

البحددث اتب د البحددث المنرج دين الوص د

والتجريب د ،

واسدت دم التصدميم شدبه التجريبد ذي المجموعدة الواحددة ،وتكوندت مجموعدة البحدث مدن )25
مقيدداس التقيديم الددذات لمرددارات إدارة المعرعددة ،وبطاقددة

ُمعمددم حاسددب ،وتمثمددت أداتدا القيدداس عد
تقييم مرارات إدارة المعرعة) ،وقد تم إنشاء عصل اعتراض عم المنصة يضم مجموعة البحدث
والذي احتدوف عمد مقداط عيدديو ،ومم دات نصدية Pdf؛ لعدرض المحتدوف التعميمد  ،ثدم أنشدطة

ت اعمية ،ومنتديات لمنقاش ،وا تبارات تكوينية عقب انترداء كدل درس ،وقدد طُبقدت أداتدا القيداس

بعددد الددتعمم؛ وأظرددرت نتددائح البحددث عاعميددة منصددة الددتعمم االجتماعيددة " "Edmodoع د تنميددة

مرددارات إدارة المعرعددة لدددف معمم د الحاسددب بمنطقددة المنيددا األزهريددة ،وا ُ تددتم البحددث بمجموعددة
من التوصيات والبحوث المقترحة.

الكممات المفتاحية :منصة تعمم اجتماعية ،منصة " ،"Edmodoمرارات إدارة المعرعة.
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مقدمة:
إدارة المعرعددة أحددد التطددورات ال كريددة المعاصدرة التد جدداءت نتيجددة التدددعأ الرائددل لحجددم

ام ددا عمد د المؤسس ددات التعميمي ددة إكس دداب
المعموم ددات والمعرع ددة عد د الحي دداة اليومي ددة ،وأص ددبؤ لز ا
لممعمددم لجم د المعمومددات ،ومشدداركة مددا يعرعدده ،ومددن ثددم
مراراترددا لممعممددين ،عر د تُعددد مددد ا ُ
ات اذ اإلجراءات الصحيحة لتحسين ال دمات والم رجات التعميمية.
وقددد عرعددت نددام عم د  ،أسددماء ص د وت ()422 ،2021



إدارة المعرعددة بأنرددا "األنشددطة

التد يقددوم برددا األعدراد مددن أجددل اكتسدداب المعرعددة مددن مصددادرها اإللكترونيددة ،وت زينرددا وتبادلرددا
م د اي درين وتطبيقرددا ع د أنشددطترم التعميميددة مددن أجددل االرتقدداء بالمسددتوف العمم د وتحسددين

قدددراترم ومردداراترم وتحقيددأ أهددداعرم" ،وتؤكددد نتددائح د ارسدت شدديماء محمددد Hewit ،)2020
) (2016أن إكسدداب مرددارات إدارة المعرع دة لممعمددم يرددد

إل د االرتقدداء بمرا ارتدده ع د اسددت دام

المعرعددة ،وتحويمرددا مددن معرعددة ضددمنية إل د معرعددة ظدداهرة ،وتمكيندده مددن بندداء قواعددد معمومددات

لت د دزين المعرع ددة واس ددترجاعرا ،وتط ددوير لممعرع ددة بص ددورة مس ددتمرة ،ومس دداعدته عمد د مش دداركترا

وتبادلرددا بسددرولة ويسددر؛ ممددا ُيسددرم عد تعزيددز عمميددة الددتعمم ومرددارات البحددث عددن المعمومددات،
ودمددح المعددار الت د حصددل عميرددا مددن بيئددات الددتعمم الرسددمية وليددر الرسددمية ،وتح يددز عم د

تجدي ددد معارع دده لمواجر ددة تجيد درات المجتمد د لي ددر المس ددتقرة؛ ل ددذا أك دددت د ارس ددة

Moltudal,

) Krumsvik & Jones (2019عمد ضددرورة إدراج إدارة المعرعددة عد المندداهح التعميميددة
لكاعة المستويات.

ويمك ددن تقس دديم عممي ددات إدارة المعرع ددة إل د د  :البح ددث ع ددن المعرع ددة واكتس ددابرا ،وت د دزين

المعرعددة وتنظيمرددا ،وعمميددة إنتدداج المعرعددة ،ونشددر المعرعددة وتكاممرددا ،وتبددادل المعرعددة ،وتددأمين

المعرعددة حميددد محمددود ،وحنددان ص د ح)219 :2021 ،؛ محمددد عبدددالرحمن،)328 :2020،
محمددد ضدداح )2019 ،؛ حامددد محمددد)2017 ،؛ زينددب حسددن .)43 :2015 ،وقددد أتاحددت
دمات اإلنترنت الم تم ة ال رص لممعمم الست دامرا وتوظي را ع إدارة معرعته ،عمن بين تمك

ال دمات ،دمات " "Office 365التعميمية ،وقد هدعت الد ارسدات إلد إكسداب القدائمين عمد
 اس ددت دم الباح ددث نظ ددام التوثي ددأ ال دداص بالجمعي ددة األمريكي ددة لعم ددم ال ددن س اإلص دددار الس ددادس )(APA V.6

American

 ،Psychological Associationوع األسماء العربية يبدأ الباحث باالسم األول.
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العمميددة التعميميددة معممددين نواداريددين) مجموعددة مددن المرددارات التكنولوجيددة والت د تتدديؤ لرددم إدارة
معرعترم باست دام تقنيدات رقميدة م تم دة ومدن بدين تمدك الد ارسدات ،د ارسدة :محمدد عبددالرحمن،

 ،)2020نرمين مصط  ،وشيماء بريح ،)2020 ،محمد ضاح .)2019 ،
وتُعدد منصدات الددتعمم االجتماعيدة إحدددف تقنيدات الددتعمم اإللكتروند التد يمكدن االسددت ادة
منرا ع تنمية مرارات المعممين الم تم ة؛ لما يتواعر عيردا مدن أدوات تتسدم بالت اعميدة والمروندة
وتساعد عم تقديم تعمم قائم عم الت اعل االجتماع يجذب انتبا المتعممين ويدععرم لتحسين
مستوياترم التحصيمية ،وتوعر لممعممين بما تمتمكه مدن تقنيدات سدحابية وتطبيقدات إلدارة عمميدة

إلكترونيا نوال أحمد،)32 ،2019 ،
التعمم إمكانية التحكم ع مراقبة المتعممين ومتابعة أدائرم
ا
وتعد ادر حكمددت عددايش ،ورنددان عم د ( )41 :2018منصددات الددتعمم االجتماعيددة بأنرددا "شددبكة
اجتماعيددة تعميميددة تسددع لمتواصددل بددين المعمددم والطمبددة ع د بيئددة تعميميددة اعت ارضددية بعيد اددا عددن
البيئددة التقميديددة ويمكددن ألوليدداء األمددور متابعددة المسددتوف التحصدديم لط برددم مددن د ل هددذ

الشددبكة" ،ويددذكر ) Anderson (2016أن السددت دام منصددات الددتعمم االجتماعيددة عد التعمدديم
أهمية بالجة ،حيث تُسرم ع توعير بيئة مرنة وآمندة لمتعمديم والدتعمم ،وتسداعد عمد تحسدين أداء
الط ب وبناء مراراترم ،وتوس من معارعرم عن طريأ است دام التكنولوجيا.
وتُع ددد منص ددة ال ددتعمم اإللكتروني ددة " "Edmodoم ددن أش ددرر منص ددات ال ددتعمم االجتماعي ددة

المجاني د د ددة التد د د د تجمد د د د ب د د ددين م ازي د د ددا ش د د ددبكة التواص د د ددل االجتم د د دداع " ،"Facebookونظ د د ددام

" "Blackboardإلدارة الددتعمم سددامؤ جميددل ،)9 :2019 ،عيتددوعر برددا مجموعددة مددن األدوات
التد تُكددون بيئددة تعمددم اجتماعيددة متكاممددة ،عتحتددوي عمد مجموعددات وعصددول د ارسددية اعت ارضددية،
وص حة ُم صصة لعرض أ ر األ بدار ،ومكتبدة لت دزين وح دظ المم دات والعدروض التقديميدة،

كمدا تُمكدن المسددت دمين مدن التواصدل بددين بعضدرما الددبعض ،مدن د ل دددمت الدردشدة والددرد
عمد د االست س ددارات م ددن د د ل منت دددف النق دداش ،كم ددا تت دديؤ لممعم ددم إمكاني ددة إنش دداء اال تب ددارات

والواجبات المنزلية ،وسدرولة تقييمردا وتقدديم الددعم والتعزيدز المناسدب لمطد ب ،وتُددعم كدل هدذ
اإلمكان ددات واألدوات ع دددة نظري ددات ،منر ددا :النظري ددة البنائي ددة االجتماعي ددة ،والنظري ددة االتص ددالية
وكذلك النظرية السموكية.
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اإلحســاس بملــكمة البحــث والتهكــد منهــا :حدددد الباحددث ُمشددكمة البحددث مددن د ل المصددادر
ايتية:
أوالً -المالحظــــة الميدانيــــة :م ددن د د ل عم ددل الباح ددث كموج دده لم ددادة الحاس ددب ب ددإدارة مم ددوي

التعميمية األزهرية الحظ أثناء متابعتده ال نيدة لممعممدين بالمعاهدد األزهريدة اإلعداديدة قصدور عد
مرددارات إدارة المعرعددة باسددت دام التقنيددات الرقميددة الحديثددة لددديرم ،وعدددم إلمددامرم بالتقنيددات التد
يمكن االستعانة برا ع إدارة معرعترم.

ثانيا -الدراسة االستكلـافية :لموقدو عمد موثوقيدة ُمشدكمة البحدث قدام الباحدث بدإجراء د ارسدة
ً
ومعممدة مدن معممد الحاسدب بمنطقدة المنيدا األزهريدة ،تمثمدت
استكشاعية عم عددد  )25معمدم ُ
ع استبيان تم تطبيقه من

ل مقابمة شبه مقننة م أعراد العينة؛ لمتأكد مدف إلمامرم بدبعض

الم اهيم المتعمقة بإدارة المعرعدة ،وكدذلك مددف معدرعترم بالتقنيدات التد يمكدن أن تسدت دم إلدارة

المعرع ددة وه ددل س ددبأ لر ددم العم ددل بر ددا أم ال ،ويوض ددؤ ج دددول  )1نتيج ددة اس ددتجابة أعد دراد العين ددة

ل ستبيان:

جدول ( )1نتائج استبيان الدراسة االستكلافية
األسئمة

م

عدد اإلجابات

النسبة

بنعم

عدد

النسبة

المئوية

اإلجابات بال

المئوية

1

هل لديك معرعة بم روم إدارة المعرعة؟

4

%16

21

%84

2

هل لديك معرعة بعمميات إدارة المعرعة؟

2

%8

23

%92

هد ددل س د ددبأ ل د ددك التد دددريب عمد د د كي ي د ددة توظيد د د
3

التقنيات الرقمية ع إدارة معرعتك؟
إذا كانددت إجابتددك بد د ال انتقددل ل جابددة عددن بدداق

ـــــــــــ

%0

25

%100

األسئمة.
4
5
6
7

هددل لددديك معرعددة بالتقنيددات الرقميددة الت د يمكددن
است دامرا إلتمام عمميات إدارة معرعتك؟
ه ددل س ددبأ ل ددك اس ددت دام إح دددف دددمات الوي ددب
لمبحث عن المعرعة؟
ه ددل س ددبأ ل ددك اس ددت دام إح دددف دددمات الوي ددب
لت زين المعرعة؟
ه ددل س ددبأ ل ددك اس ددت دام إح دددف دددمات الوي ددب

2

%8

23

%92

18

%72

7

%28

3

%12

22

%88

2

%8

23

%92
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األسئمة

م

عدد اإلجابات

النسبة

عدد

النسبة

بنعم

المئوية

اإلجابات بال

المئوية

لمعالجة المعرعة؟
8

ه ددل س ددبأ ل ددك اس ددت دام إح دددف دددمات الوي ددب

لنشر وتبادل المعرعة؟

2

%8

23

%92

ثالثًـــا -الدراســـات الســـابقة :أوصددة د ارسددة منصددور مقابمددة )2016 ،بضددرورة تدددريب األع دراد

بالمؤسسدات التعميميدة عمد إدارة المعرعدة مدن د ل الددورات التدريبيدة وورش العمدل والنددوات،

كم ددا أوص ددت د ارس ددات حمي ددد محم ددود ،حن ددان صد د ح  ،)2021محم ددد عب دددالرحمن ،)2020
) Shaghaei& Turgay (2013بضددرورة االهتمددام بتنميددة مرددارات إدارة المعرعددة باسددت دام

التقنيات الحديثة ،وذلك من

ل المقررات وبرامح إعداد المعمم بكميات التربية.

توصيات بعض المـتتمرات والنـدوات :أوصد المدؤتمر الثدانوي ال د 31ل تحداد العربد لممكتبدات
والعمومددات  )2020بضددرورة االسددت ادة مددن التقنيددات الحديثددة ع د تطبيددأ إدارة المعرعددة ،كمددا

أوص د المددؤتمر الثالددث والعش درين لممعموم ددات نوادارة المعرعددة بشددنجراي ع د الص ددين )2014
بضددرورة تحديددد المشددك ت والتحددديات الت د تواجدده األع دراد والمؤسسددات نحددو تطددوير نظددم إدارة

المعرعة ،وكذلك أكدد المدؤتمر العممد العاشدر لدنظم المعمومدات وتكنولوجيدا الحاسدبات ،2003
 )10-8عم االهتمدام بدإدارة المعرعدة مدن حيدث تنظيمردا وح ظردا واسدترجاعرا وعرضدرا ونقمردا
وطددرأ تنقيددب البيانددات والنصددوص واألشددكال ومحركددات البحددث واالسددترجاع ،كددذلك ،أشددارت

توصيات الدراسات إل أهمية بتطبيأ إدارة المعرعة ع التعميم ومنردا :د ارسدة سدمطان إبدراهيم،

 )2017والت أوصت نتائجردا بضدرورة تبند إدارة المعرعدة كمدد ل لتطدوير وتحسدين المنداهح

التعميمية لمؤسسات التعميم العام،

ملكمة البحـث وأسـئمت  :ممدا سدبأ أمكدن تحديدد مشدكمة البحدث عد "ان داض مسدتوف مردارات

إدارة المعرعة لدف معمم الحاسب -بمنطقة المنيا األزهرية".

وعمى ما تقدم فإن هذا البحث محاولة لإلجابة عن الستال الرئيس التالي:

" ما فاعمية منصة تعمم اجتماعية في تنمية مهارات إدارة المعرفة لدى معممي الحاسب
بمنطقة المنيا األزهرية؟ "

تحديدا حاول البحث اإلجابة عن األسئمة ايتية:
وبشكل أكثر
ا
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 )1مددا مرددارات إدارة المعرعددة الواجددب تنميترددا لدددي معمم د الحاسددب -بمنطقددة المنيددا األزهريددة
باست دام بعض دمات " "Office 365؟

 )2ما التصميم التعميم ال زم لبناء مادة المعالجة التجريبية؟

 )3مددا عاعميددة منصددة تعمددم اجتماعيددة ع د تنميددة مرددارات إدارة المعرعددة لدددف معمم د الحاسددب-
لمنطقة المنيا األزهرية؟

أهداف البحث:

 تحدي ددد مر ددارات إدارة المعرع ددة الد د زم تواعره ددا ل دددف معممد د الحاس ددب -بمنطق ددة المني ددااألزهرية.

 تنميددة مرددارات إدارة المعرعددة باسددت دام بعددض دددمات " "Office 365لدددف معمم دالحاسب -بمنطقة المنيا األزهرية.

فرضي البحث:
إحصائيا عند مستوف ≤  0.05بين متوسط درجات مجموعة البحث عد
 يوجد عرأ دالا
التطبيددأ البعدددي ع د كددل ُبعددد مددن أبعدداد مقيدداس التقيدديم الددذات لمرددارات إدارة المعرعددة
والمقياس ككل وبين القيمة الوسيطية المحددة من

ل المقياس.

دائيا عن ددد مس ددتوف ≤  0.05ب ددين متوس ددط درج ددات أداء مجموع ددة
 يوج ددد ع ددرأ دال إحص د االبحث ع التطبيأ البعدي لبطاقة تقييم أداء مرارات إدارة المعرعة؛ والدرجة اال تبارية
الت تمثل  %85من الدرجة الكمية لمبطاقة.

أهمية البحث:

 األهمية النظرية :استجابة لما ينادي به كثير من التربويين والمت صصدين مدن ضدرورةاالهتمددام بتنميددة مرددارات إدارة المعرعددة لدددف األع دراد دا ددل المؤسسددات التعميميددة حميددد
محمود ،حنان ص ح ،)2021 ،شيماء محمد ،)2020 ،محمد ضاح . ،)2019 ،

 -األهمية التطبيقية.

 تنمية مرارات إدارة المعرعة لدف معمم الحاسب.
 توجيدده اهتمددام المسددؤولين نحددو اسددتثمار منصددات الددتعمم االجتماعيددة ع د تنمي ددة
المعممين.
مرارات ُ
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 توجيدده اهتمددام التربددويين إل د ضددرورة تضددمين مرددارات إدارة المعرعددة ع د ب درامح
التنمية المرنية لممعممين.

التصميم التجريبي لمبحث:
اسدت دم هدذا البحدث التصدميم التجريبد ذي المجموعدة الواحددة الدذي يعتمدد عمد قيداس

مرددارات إدارة المعرعددة بعددد دمددح مجموعددة البحددث ع د عمميددة الددتعمم ،مددن د ل أدات د القيدداس

المست دمتان ع البحث.
منهج البحث:

اسد ددت دم الباحد ددث منرجد ددين بحثيد ددين األول :المد ددنرح الوص د د ؛ وذلد ددك إلعد ددداد اإلطد ددار

النظري ،وتحديد احتياجات معمم الحاسب بمنطقة المنيدا األزهريدة ،واسدت راج قائمدة المردارات
ال د زم تنميترددا لددديرم ،نواعددداد قائمددة األهدددا

وعناصددر المحتددوف .والثددان المددنرح التجريب د ؛

وذلك ع بيدان عاعميدة المتجيدر المسدتقل منصدة تعمدم اجتماعيدة) عمد المتجيدر التداب

مردارات

إدارة المعرعدة) لمعممد الحاسدب ،وتمثددل دمدح عينددة البحدث عد عمميدة الددتعمم مدن د ل منصددة
" "Edmodoاالجتماعيدة ثددم تطبيددأ بعددي ألداتددا القيدداس مقيدداس التقيديم الددذات  ،وبطاقددة تقيدديم
المرارات).

محددات البحث:

ومعممة من معمم الحاسب بمنطقة المنيا األزهرية.
 مجموعة تطوعية قوامرا ُ )25معمم ُ -المحتوف التعميم المتعمأ بمرارات إدارة المعرعة باست دام بعض ال دمات التعميميدة عد

" ،"Office 365وهد  :البحدث عدن المعرعدة باسدت دام " ،"Bingوت دزين المعرعدة باسدت دام

" ،"Onedriveومعالج د د د د ددة المعرع د د د د ددة باس د د د د ددت دام " ،"Wordونش د د د د ددر المعرع د د د د ددة باس د د د د ددت دام
" ،"Sharepointوتبد ددادل المعرعد ددة باسد ددت دام "Express

 ،"Outlookوتد ددأمين المعرعد ددة

نظر المدت ك جميد
باست دام إعدادات " ،"Officeوقد تم ا تيار دمات ""Office 365؛ اا

المعممين حسابات " "Microsoftمدعوعه األجر من قبل القطاع التعميم باألزهر الشري .
 -است دام منصة " "Edmodoاالجتماعية.

 -تم تطبيأ تجربة البحث

ل ال ترة من  2022/8/1إل 2022/9/4م.
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 -تطبيأ بيئة الدتعمم عبدر منصدة " "Edmodoاالجتماعيدة ،لتقدديم الدتعمم لمجموعدة البحدث

من بعد عبر اإلنترنت.

أدوات البحث:

اُست دم ع هذا البحث األدوات ايتية وه من إعداد الباحث.

 أداتـــا جمـــع البيانـــات :اس ددتبانة الد ارس ددة االستكش دداعية)؛ لمتأك ددد م دددف إلم ددامرم ب ددبعضالم اهيم المتعمقة بإدارة المعرعة ،وكذلك مدف معرعترم بالتقنيات التد يمكدن أن تسدت دم

إلدارة المعرعددة وهددل سددبأ لرددم العمددل برددا أم ال ،واسددتبانة لتحديددد مرددارات إدارة المعرعددة
باست دام دمات " "Office 365وال زم تنميتردا لددف معممد الحاسدب بمنطقدة المنيدا

األزهرية.

 أداتـا القيــاس :وتمثمددت عد مقيدداس التقيدديم الددذات لمرددارات إدارة المعرعددة ،وبطاقددة تقيدديممرارات إدارة المعرعة.

 مادة المعالجة التجريبية :تم است دام منصة " "Edmodoاالجتماعية.متغيرات البحث:

المتغير المستقل :منصة تعمم اجتماعية.
المتغير التابع :مرارات إدارة المعرعة.

مصطمحات البحث:
ع

ضوء االط ع عم

التعري ات الواردة ع

عديد من األدبيات التربوية المرتبطة

بمتجيرات البحث ،م مراعاة طبيعة بيئة التعمم والعينة ،وأدوات قياس البحث أمكن تحديد
ائيا عم النحو ايت :
مصطحات البحث إجر ا
الفاعمية " :"Effectivenessأثر تحدثه منصة تعمم اجتماعية  Edmodoعد تنميدة مردارات
إحصائيا باست دام مستوف الداللة.
إدارة المعرعة لدف معمم الحاسب وتُقاس
ا
منصــة الــتعمم االجتماعيــة  :بيئددة تعمددم ت اعميددة توظد تقنيددة  Web 2.0وتجمد بددين مميدزات
أنظمة إدارة المحتوف اإللكترون وبين شبكات التواصل االجتماع  ،برد

تنمية مردارات إدارة

المعرعة لدف معمم الحاسب بمنطقة المنيا األزهرية.
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مهــارات إدارة المعرفــة "" :"Knowledge Management Skillsمجموعددة المعددار

واألداءات المرتبط ددة بالمعرع ددة ،وت زينر ددا ،ومعالجتر ددا ،ونش ددرها ،وتبادلر ددا ،وتأمينر ددا باس ددت دام
بعض دمات ) (Office 365التعليمية ،والت ين ذها معمم الحاسب باألزهر الشري  ،وتُقداس
بالدرجة الت يحصل عميرا ع ك ا من بطاقة تقييم األداء ،ومقياس التقييم الذات المست دمان

ع البحث".

اإلطار النظري لمبحث:
يتكون االطار النظري من محورين منصات التعمم االجتماعية ،إدارة المعرعة.

المحور األول :منصات التعمم االجتماعية


مفهوم منصات التعمم االجتماعية:

ع ادر ريدداض عبددالرحمن ،وعائشددة صدالؤ  )122 :2017منصددات الدتعمم االجتماعيددة
بأنر ددا" ال دددمات المعتم دددة عمد د اإلنترن ددت ،التد د تس ددمؤ لةعد دراد ببن دداء مم دداترم الش ص ددية أو

دادا عمد نظدام م تدوح أو شدبه م تدوح لمعامدة؛ لتتديؤ التواصدل والتعداون ،أو تبدادل
المرنية ،اعتم ا
المعمومات م معدارعرم أو مد ليدرهم مدن مسدت دم النظدام ،الدذين يشدتركون معردم عد قدوائم
 )2015بأنردا "مواقد ويدب تعميميدة يمكدن مدن

عرعردا وليدد يوسد
االتصال ،و ا
المحت ددوف التعميمد د بجميد د أش ددكاله والقي ددام ب ددبعض األنش ددطة التعميمي ددة ،حي ددث تت دديؤ لمطد د ب
والمعممين المشاركة ع االهتمامات واألنشطة وايراء من

لردا إتاحدة

ل إضاعة اإلصدارات الش صدية

وتبادل الصور ومقاط ال يديو نواضاعة التدوينات والتواصل م األقران نوانشاء المجموعات".
من العرض السابأ لتعري ات منصدة الدتعمم االجتمداع يمكدن اسدت

ص أنردا مجموعدة

من المواق الت تمثل شبكة تعميمية اجتماعية اعتراضية ،وتقوم عم تبادل المعرعدة ومشداركترا

بين األعضاء ،وتقدم عديد من ال دمات مثل تبادل الصور ومقاط ال يديو نواضداعة التددوينات
والتواصل م األقران نوانشاء المجموعات الش صية.
 أهمية منصات التعمم االجتماعية:

تتمثددل أهمي ددة منصددات التعم دديم االجتماعي ددة ع د  :ت ددوعر طريق ددة مرنددة لمتعم دديم وال ددتعمم،
وتحسددين أداء الط د ب ،ومسدداعدة الط د ب ع د بندداء وتنميددة مردداراترم ،وتوسددي معددارعرم عددن

طريأ است دام التكنولوجيا ).)Anderson, 2016
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 ماهية منصة " "Edmodoاالجتماعية:
ع د ددر س د ددامؤ جمي د ددل  )7 ،2019منص د ددة " "Edmodoبأنر د ددا "ش د ددبكة اجتماعي د ددة

تعميمي ددة مجاني ددة تق دددم لممعمم ددين والمتعمم ددين بيئ ددة تعميمي ددة آمن ددة وس ددرمة االس ددت دام ،ويس ددتطي
المعمم د ددين م د ددن

لر د ددا تب د ددادل المحت د ددوف التعميمد د د نوارس د ددال واس د ددتقبال المعموم د ددات والواجب د ددات

واألنشطة ،ورصدد وتسدميم الددرجات ،كمدا تسدترد

المنصدة ربدط جميد المتعممدين مد المجتمد

ومصددادر الددتعمم الت د يحتاجونرددا لتعزيددز إمكانيدداترم وبندداء مردداراترم ،وتجم د بددين م ازيددا شددبكة

أيضددا بأنرددا "منصددة اجتماعيددة مجانيددة،
ال دديس بددوك ونظددام ب د ك بددورد إلدارة الددتعمم" ،وتُعددر
ا
توعر لممعممين والط ب عم حد سواء بيئة آمنة ل تصال والتعاون ،وتبادل المحتوف التعميم
وتطبيقاته الرقمية ،إضاعة إل الواجبات المنزلية والدرجات والمناقشات وتعمل ك صل اعتراض

ضددمن بيئددة الددتعمم اإللكترونيددة اب دراهيم عبدددا  ،)120 :2019 ،وتُعددر أيضددا بأنرددا "منصددة
تعميميددة إلكترونيددة تجم د بددين سددمات أنظمددة إدارة المحتددوف اإللكترون د وسددمات مواق د شددبكات

التواص ددل االجتم دداع  ،يمك ددن م ددن

لر ددا إنش دداء مجموع ددات ،ومكتب ددة رقمي ددة وتزوي دددها بمد دواد

تعميمية ذات صيغ م تم ة ،نواعطاء واجبات وجدولة مواعيد تسميمرا ،وتعيين درجاترا ،وتوجيده
م حظددات وتنبير ددات واس ددتط عات رأي لممتعمم ددين ،إضدداعة إلدد إنش دداء اال تب ددارات وتوقيتر ددا،
وذلك لتحقيأ أهدا

تعميمية محددة" ليم سعيد.(78 :2019 ،

 مميزات استخدام منصة " "Edmodoاالجتماعية في العممية التعميمية:
تناولددت األدبيددات والد ارسددات السددابقة ممي دزات اسددت دام منصددة " "Edmodoع د العمميددة
دور أحم ددد )123 :2019؛
التعميمي ددة ومنر ددا :ب دددر ل ددازي )205 :2021؛ ن د ا

Fauzual,

( ،)2019ويمكن توضيؤ هذ المميزات ع ايت :

 -تساعد الط ب عم تبادل ايراء واألعكار مما يساعد عم الت كير االبداع .

 تُمكن المعممين من إنشاء عصول اعتراضية لمط ب. تس دداعد عمد د تنظ دديم الحي دداة األكاديمي ددة بطريق ددة س ددرمة حي ددث يمك ددن لجميد د المعمم ددينمجانا.
والمتعممين الد ول واالشتراك برا ا

 إجراء المناقشات الجماعية نوارسال الرسائل وتبادل المم ات بين المعممين والط ب. توعر مكتبة رقمية تحتوف عم مصادر التعمم لممحتوف العمم .2534
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 تساعد ع إنشاء اال تبارات اإللكترونية بسرولة. توعر إمكانية تقديم التجذية الراجعة لمط ب. -إمكانية تحميمرا عم الروات

الذكية واالجرزة الموحية.

 تساعد المعممين ع متابعة أداء ط برم ألداء بعض المرارات ،ومدف تقدمرم. تُدعم الت اعمية بين المعمم والمتعمم. -إتاحة ال رصة لمط ب السترجاع ما تم دراسته ع أي وقت.

 إعطاء عرصة لمط ب ال جولين ع المشاركة بآرائرم ومشاركترا.وقد توصمت نتائح دراسة ابراهيم عبدا

 )2019والت

هدعت إل

البحث عن

مميزات است دام منصة " "Edmodoع التعميم أنرا بيئة تعميمية مجمقة تمتاز بال صوصية،

ع أحد يستطي االلتحاأ بال صل إال بعد حصوله عم رمز الد ول الم صص لرذا ال صل،
كما أنرا تُعد بيئة تعمم ش اعة ،عكل المنتمون إل الص و
ترسل من أش اص مجرول الروية.

معروعون ،وال مكان عيرا لرسائل

مكونات منصة ":"Edmodo

تناول د د ددت عدي د د ددد م د د ددن الد ارس د د ددات واألدبي د د ددات الس د د ددابقة مكون د د ددات منص د د ددة Edmodo

االجتماعيددة :عاطمددة عبدددالكريم ،عبدالمردددي عم د

)322 ،2021؛ اب دراهيم عبدددا

:2019

)122؛ شيرين عبدالح يظ )274 ،2019؛ ) ،Youssef (2017والت يمكن تم يصرا عد
الشكل ايت :

لكل ( )1مكونات منصة "( "Edmodoمن إعداد الباحث)
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المحور الثاني -إدارة المعرفة.
 مفهوم إدارة المعرفة:

تعددر بأنرددا " العمميددة المنرجيددة المتعم ددة بتددوعير المعرعددة نواتاحترددا بمددا يددوعر ال رصددة

لزيادة المعار مدن د ل تدوعير البياندات والمعمومدات ثدم نشدرها نداي

عايدد،)359 :2020 ،

وعرعردا أسددامة محمدد  )2017بأنرددا "مجموعدة مددن المردارات المتعمقددة باسدت دام أدوات وبدرامح
إدارة المعرعة وبيئات التعمم الش ص الت تساعد ال درد عمد البحدث واالستقصداء عدن المعرعدة
وت زينرددا وتنظيمرددا وتمثيمرددا بصددور يمكددن دمجرددا م د الم ددزون ال ب ارت د الش ص د  ،برددد

إنتاج المعرعة وعرضرا بصور إلكترونيدة متعدددة" ،ومدن د ل هدذا التعريد

يمكدن اسدتنتاج أن

إدارة المعرعة عبارة عن مجموعة من المرارات المرتبطدة باسدت دام األدوات والتطبيقدات وبيئدات

التعمم الش ص ؛ من أجل البحث عن المعرعة وت زينرا وتنظيمرا ونشرها.
 أهداف إدارة المعرفة:
ترد

إدارة المعرعة إل

است دام أدوات ومنصات إع مية متنوعة لمساعدة األعراد

عم إدارة مواردهم المعرعية ،وتحسين مرونة العمل والقدرة التناعسية ال ردية .عمن

ل تن يذ

إدارة المعرعة يمكن لةعراد استرجاع المعرعة واكتسابرا ودمجرا ومشاركترا بسرعة؛ ما ُيسرم

ع الحصول عم موارد عكرية ععالة ،والح اظ عم الميزة التناعسية ال ردية ،وتعزيز التعاون
بين األعراد وتحسين التعمم وأداء العمل ) (Jinga ,2012أمل حسن ،)2021 ،وقد أشار

) Wright (2017أن إدارة المعرعة ترد

إل است

ص المعرعة ،وبنائرا ،وتحسين عممية

ذاتيا من حيث ح ظرا ،وتنظيمرا ،وتدقيقرا ،وتحديثرا دورايا،
الحصول عميرا ،ثم إدارترا ا
اجتماعيا ،بما
لنيا لعممية صن معن لممحتوف الذي تتم مشاركته
وتعتبر إدارة المعرعة ر ا
ا
اعدا ا
يدعم النظرية االتصالية ،وتعمل عم نمو المعرعة.
 عمميات إدارة المعرفة:

العممي ددات األكث ددر تد ددداواال والتد د تتض د دمن مر ددارات تكنولوجي ددة ي ددتم تن ي ددذها باسدددت دام

دمات " "Office 365والت تم است دامرا ع هذا البحث ،وه :

 البحــث عــن المعرفــة واكتســابها :تُعددد ال طددوة األولد عد عمميددة جمد المعمومددات مددنل البحث ع محركدات البحدث المناسدبة حيدث تتندوع محركدات البحدث سدواء أكاندت
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محركات بحث عن المعرعة بصورة عامة أم مت صصة ع ندوع معدين مدن المعمومدات
كالصور أو الرسومات أو ال يديو أو العروض التقديمية أو المجداالت العمميدة والبحثيدة

المتنوعة نرمين مصط  ،وشيماء بريح.)132 :2020 ،

 تخـــزين المعرفـــة وتنظيمهـــا :اس ددت دام قواع ددد البيانددات اإللكتروني ددة و دددمات الت ددزينالسحاب ع االحت اظ بالمعمومات وأرش ترا بشكل مدنظم بردد

تسدريل الوصدول إليردا

ع أي وقت وأي مكان محمد ضاح  ،)30 :2019 ،وتدذكر زيندب حسدن :2015
 )42أن الرددد

األساس د مددن هددذ المرحمددة هددو دمددح المعددار الجديدددة م د المعددار

الموجودة بال عل بالبنية المعرعية.

 -إنتاج المعرفة :است دام تطبيقات إنتاج المحتوف اإللكترون برد

إنتاج معرعة جديدة

عد د أش ددكال وس ددائط متع ددددة محم ددد ض دداح  ،)31 :2019 ،وال ب ددد أن تحت ددوي ه ددذ

المعرعة عم عنوان لممحتوف ،م وض محتوف المعمومات الت تم تجميعرا وت زينرا

عد د الم ارح ددل الس ددابقة ،نوادراج الص ددور والرس ددومات والج ددداول وال ددروابط الم تم ددة ،مد د
ضددرورة تحددديث هددذ الددروابط بشددكل دوري ،وتُعددد هددذ المرحمددة مرحمددة تمريديددة لنشددر
المعرعة وتبادلرا نرمين مصط  ،وشيماء بريح.)133 :2020 ،

-

نلر المعرفة وتكاممهـا :يطمدأ عمد هدذ العمميدة مسدميات عددة وهد توزيد المعرعدة،

نشددر المعرعددة ،تقاسددم المعرعددة ،وكددل هددذ المسددميات تعن د إتاحددة مشدداركة المعرعددة أو

وضعرا ع إطار نظام نواجراءات تسدمؤ بتوزيعردا عمد كاعدة المرتمدين ابتسدام السديد،
 ،)2020ويتم ذلك من ل أدوات الويدب الم تم دة التد تتديؤ مشداركة المعرعدة عمد
أشكال وسدائط متعدددة مثدل :المقداالت أو مم دات النصدية أو العدروض تقديميدة ومم دات

ال يديو.

 -تبــادل المعرفــة :ترددد

هددذ العمميددة إل د جعددل المتعممددين يتشدداركون المعمومددات عيمددا

بينرم حيث يبن كل متعمم تعممه ال اص ،ثم يتشارك م زم ئده المعمومدات الم تم دة

باس ددت دام أدوات الوي ددب مث ددل البري ددد اإللكتروند د وليره ددا ،م ددا ُيس ددرم بش ددكل كبي ددر عد د
الت اع ددل مد د المعموم ددات باإلعج دداب أو الد درعض أو التعمي ددأ عمير ددا ،كم ددا يمك ددن إنش دداء
مجموعات تضم األعدراد ذوي االهتمدام الواحدد ليتبدادلوا عيمدا بيدنرم المعمومدات المشدتركة
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م إمكانية التواصل عيما بيدنرم باسدت دام البريدد اإللكتروند أو جمسدات المحادثدة عبدر

الويب أو ليرها نرمين مصط  ،شيماء بريح.)134 :2020 ،

 تــهمين المعرفــة :مد ت ازيددد عدددد الم دداطر وال ددرص المرتبطددة بتقاسددم المعمومددات ،يجددبتحديددد الم دداطر المتعمقددة بدداألمن المعرع د والعمددل عم د ت عيرددا محمددد عبدددالرحمن،
 ،)329 :2020عترددد

هددذ العمميددة إل د تددأمين المعرعددة والحددد مددن م دداطر ا تراقرددا

والعمل وعقاا لحقوأ الممكية ال كرية ومبادئرا.
إجراءات البحث:
 -1بناء مادة المعالجة التجريبية :است دم الباحث النموذج العام  )ADDIEع

بناء

مادة المعالجة التجريبية؛ الحتوائه عم جمي العمميات المتضمنة ع النماذج األ رف ،حيث

أساسا لكل نماذج التصميم التعميم  ،حيث تدور جميعرا حول مسة
يعد النموذج العام
ا
مراحل أساسية بيانرا كالتال :
المرحمة األولى -التحميل :وتتضمن تمك المدرحمة اإلجراءات التالية:

 .1تحديد الملكمة وتقـدير الحاجـات :ان داض مسدتوف مردارات إدارة المعرعدة لددف معممد
الحاسب -بمنطقة المنيا األزهرية.

 .2تحديـد الهـدف العـام :تنميدة مردارات إدارة المعرعدة باسدت دام بعدض ددمات "Office
" 365لددف معممد الحاسدب بمنطقدة المنيدا األزهريددة ،وذلدك مدن د ل اسدت دام منصددة

" "Edmodoاالجتماعية.

 .3تحميل خصائص مجموعة البحث :تتمثدل ال صدائص العامدة لممعممدين مجموعدة البحدث
عامددا أو يزيددد ،وذوي
عد معمم د مددادة الحاسددب بمنطقددة المنيددا األزهريددة ،وأعمددارهم  25ا
مددؤه ت عمميددة م تم ددة ،ويمتمكددون المرددارات األساسددية لمتعامددل مد الحاسددب واإلنترنددت
بم د ددا يتناس د ددب مد د د احتياج د ددات البح د ددث وهد د د  :الق د دددرة عمد د د اس د ددت دام نظ د ددام التش د ددجيل
 ،Windowsواالتصال بشبكة اإلنترنت ،واست دام البريد اإللكترون المؤسس .

 .4تحديــد بيئــة الــتعمم :ا تددار الباحددث منصددة " "Edmodoاجتماعيددة ع د تطبيددأ تجربددة
البح ددث؛ وذل ددك ال تياره ددا م ددن قب ددل المؤسس ددات التعميمي ددة عد د مص ددر وتعميمر ددا كتقني ددة
تواص ددل بدددين الط د د ب والمعممدددين وأوليد دداء األم ددور ،ك ددذلك تمبيد ددة لتوصد دديات عديدددد مدددن
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الد ارسددات منرددا :نددو ار أحمددد عبدددا  ،)2019 ،ود ارسددة محمددد عبدددالرحمن،)2018 ،
ود ارس ددة يوسد د

عبدالمجي ددد )2019 ،والتد د أوص ددت بض ددرورة االس ددت ادة م ددن منص ددة

" "Edmodoع التعميم لما تمتمكه من مميزات نوامكانيات.

 .5تحديــــد قائمــــة المهــــارات :تمد ددت االسد ددتعانة بد ددبعض الد ارسد ددات :محمد ددد عبد دددالرحمن،
)0202؛ نرمين مصدط

وشديماء برديح)0202 ،؛ محمدد ضداح )0202 ،؛ اسدامة

محمددد ،)0202 ،أمددل إب دراهيم ،وآيدده طمعددت ،)2014 ،وكددذلك االسددتعانة بددآراء بعددض
ال براء ع مجال تكنولوجيا لتحديد قائمة المرارات الت تمثمدت عد ( )6مردارات رئيسدة
يندرج أس مرا ( )36مرارة عرعية.

 .6تحديـد مهـام وأنلـطة الـتعمم :روعد عندد تصدميم األنشدطة التعميميدة أن تكدون مرتبطددة
ل منصة التعمم،

المقدم من
باألهدا التعميمية المرجو تحقيقرا ،والمحتوف التعميم ُ
م االست ادة باإلمكانات االجتماعية الت تقدمرا المنصة من ل مشداركة المتعممدين
عد المناقشددة وتبدادل ايراء حددول األنشدطة المطموبددة لمتعدر عمد مددف صددحة إجددابترم

عم تمك األنشطة.

 .7تحديد موارد ومصادر التعمم :تمثمدت المدوارد المتاحدة عد وجدود جرداز كمبيدوتر متصدل
بشبكة اإلنترنت لدف كل متعمم من مجموعة البحث ،وتواعر مجموعدة مدن البدرامح عمد
األجرد دزة وهد د  :أح ددد بد درامح تصد د ؤ صد د حات الوي ددب وبرن ددامح

"Adobe Flash

"Player؛ كد د تد دتمكن مجموع ددة البح ددث م ددن ال ددد ول إلد د منص ددة ال ددتعمم االجتماعي ددة
" ،"Edmodoوقد احتوت مدادة المعالجدة التجريبيدة عمد مجموعدة مدن مقداط ال يدديو
الت د تددم إنتاجرددا ثددم رععرددا عم د شددبكة يوتيددوب " ،"YouTubeوكددذلك مجموعددة مددن

المم ات النصية مح وظة بصيجة .Pdf

المرحمة الثانية -التصميم:

 .1إعداد قائمة األهـداف وعناصـر المحتـوى :عد ضدوء قائمدة المردارات النرائيدة ،وعد ضدوء
األهدا

العامة لمحتوف التعمم تم تحديد األهدا

وقد روع عد تحديدد األهددا

التعميمية المتوقد مدن المتعممدين تحقيقردا،

صديالترا بصدورة واقعيدة يمكدن م حظتردا وقياسدرا ،ثدم قدام

اإلجرائيددة بعددد مراجعددة

الباحددث بتجمي د عناصددر المحتددوف التعميم د الت د تُجط د األهدددا
األدبي ددات والد ارس ددات والبح ددوث الس ددابقة التد د س ددبأ اإلشد دارة إلير ددا عد د مص ددادر بن دداء قائم ددة
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منطقيا بما يؤدي إل تحقيأ تمك األهددا  ،ثدم عدرض القائمدة
تيبا
ا
المرارات ،وتم ترتيبرا تر ا
عم د ( )7مددن المحكمددين ع د مجددال تكنولوجيددا التعمدديم؛ إلبددداء ال درأي حددول مدددف ُمناسددبة
المحتددوف واألهدددا

عم مناسبة األهدا

التعميميددة لتحقيددأ األهدددا

المحكمددون بنسددبة % 100
العامددة ،وات ددأ ُ

والمحتوف التعميمد لتحقيدأ األهددا

المحكمددين تددم التوصددل إل د قائمددة األهدددا
المقترحددة مددن ُ
ُ

العامدة ،وبعدد إجدراء التعددي ت

وعناصددر المحتددوف ع د صددورترا

النرائية.

 .2تصميم أسموب تتابع المحتوى :تم تقسيم المحتوف إل سدبعة دروس متدرجدة عد المسدتوف
منطقيا وهم الم اهيم األساسية إلدارة المعرعة -البحث عن المعرعة باست دام
تيبا
ا
ومرتبة تر ا
مح ددرك البح ددث  -Bingت د دزين المعرع ددة باس ددت دام دم ددة  -Onedriveمعالج ددة المعرع ددة
باسددت دام دمددة  -Wordنشددر المعرعددة باسددت دام دمددة  -Sharepointتبددادل المعرعددة

باسددت دام  -Outlook Expressتددأمين المعرعددة باسددت دام إعدددادات  ،)Officeثددم قددام
الباحث بإنشاء عصل اعتراض  ،ورعد المحتدوف ليدتم د ارسدته مدن قبدل أعدراد مجموعدة البحدث

من

ل مقاط عيديو ومم ات  ،PDFعيبدأ عدرض المحتدوف بعندوان الددرس ،يميده الردد

العددام ،ثددم األهدددا

التعميميددة المرجددو تحقيقرددا ،يمد ذلددك شددرح موضددوع كددل درس ،ثددم عقددد

منتدف نقاش بعد كل درس ليتبادل أعراد مجموعة البحث م زم ئرم ومد الباحدث األسدئمة

المرتبطة بموضوع الدرس؛ وذلك ل ست ادة من اإلمكانات االجتماعية لممنصة وبيان مدف
عاعميترا ،وبعد االنتراء من تعمم الدرس ُيقدم المتعممين النشاط المطموب منرم؛ ليدتم تقييمده
م ددن قب ددل الباح ددث ث ددم مش دداركة وتب ددادل ايراء مد د جميد د أعد دراد المجموع ددة ح ددول األنش ددطة
المقدمة منرم.
الم تم ة ُ
 .3تصميم استراتيجيات التعميم والتعمم :تم وض تصور لمكي ية الت يقدم برا المحتوف ألعراد
مجموعددة البح ددث ،وم ددن د د ل ُمتجيد درات البح ددث اعتم ددد الباح ددث عمد د اس ددتراتيجيات ال ددتعمم
المتمرك دزة حددول المتعممددين والت د تجعددل دورهددم إيجدداب  ،عاعتمددد عم د اسددت دام اسددتراتيجية

التعمم ال ردي حيث يعتمد المتعمم عم ن سه ع عرض المحتوف التعميمد لتنميدة المعدار
والمرارات المطموبة من

ل ت اعمه م الروابط الدا مية الت تنشر عبر المنصة ،كما تم

اسدت دام اسددتراتيجية المناقشدة والحدوار مددن د ل منتددديات النقدداش حدول موضددوعات الددتعمم
و دمددة الدردشددة بددين المتعممددين بعضددرم الددبعض أو مددن د ل تواصددمرم م د الباحددث لمددرد
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عم است ساراترم وتبادل ايراء الم تم ة ،وكذلك تم است دام استراتيجية التعمم التعاون من
ل أداء األنشطة التعميمية ،حيث يتعداون المتعممدين عد مجموعدات صدجيرة ألداء نشداط

عقددب انتردداء كددل درس ،يددتم تسددميمه لممعمددم مددن د ل المنصددة ثددم تقييمدده وتقددديم التجذيددة

الراجعددة لممتعممددين ،وق ددد تددم اس ددت دام تمددك االس ددتراتيجيات؛ لمناس دبترا لم ئ ددة العمريددة لعين ددة
البحث؛ وكذلك لمناسبترا ل مكانات االجتماعية المتوعرة بمدادة المعالجدة التجريبيدة ،وقدد تدم

تصميم االستراتيجية بشكل ت صيم بحيث تتضمن العناصر الموضحة بالجدول التال :
جدول ( )2تصميم االيتراتيجية العامة لمتعمم
م

عنوان الدرس

األهداف

النلاط

مدة تنفيذ
النلاط

بيئة

التعمم

تقييم

النلاط

 .4تصــميم أســاليب التفاعــل :حددرص الباحددث عم د االسددت ادة مددن األنمدداط المتعددددة ألسدداليب
الت اعددل الت د تق دددمرا منصددة " "Edmodoكم ددادة معالجددة تجريبيددة لمبح ددث ،والمتمثمددة عد د
الت اعددل بددين أع دراد مجموعددة البحددث والمحتددوف مددن د ل الددروابط الدا ميددة ،وت اعددل أع دراد
مجموعددة البح ددث مد د الباح ددث مددن د د ل تس ددميم التكمي ددات والددرد عمدد أس ددئمة واست س ددارات

المتعممددين ،والت اعددل بددين أع دراد مجموعددة البحددث بعضددرم الددبعض مددن د ل المشدداركة ع د

حمق د د ددات النق د د دداش الم تم د د ددة ،والت اع د د ددل ب د د ددين أعد د د دراد مجموع د د ددة البح د د ددث وواجر د د ددة منص د د ددة
" ،"Edmodoمن

المرحمة الثالثة -التطوير:

ل التص ؤ وتحميل المم ات وممارسة األنشطة وأداء اال تبارات.

 .1تحديد المتطمبات البرمجية وانتاج الوسـائط المتعـددة :تطمدب إنتداج الوسدائط مجموعدة مدن
بدرامح المونتداج والمعالجدة وهد -Adobe Photoshop -Microsoft Word 2016( :
 ،(Microsoft Forms -Camtasia Studio 8.0وتددم اسددت دام هددذ البدرامح إلنتدداج

الوسددائط المتعددددة النصددوص ،والصددور والرسددومات ،ومقدداط ال يددديو) وتددم عددرض جمي د

الوس ددائط عمد د ( )3م ددن بد دراء تكنولوجي ددا التعم دديم ال ددذين أش دداروا إلد د صد د حية الوسدددائط
وجاهزيترا.

إنلــاء فصــل عمـى منصــة " :"Edmodoأنشد الباحددث حسدداب عمد منصددة ""Edmodo
م ددن د د ل الد درابط  ، ،https://new.edmodo.com/homeث ددم أنشد د عصد د ا باس ددم "تنمي ددة
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مرارات معمم الحاسب باألزهر الشري " ،ثم قدام بمشداركة رمدز ال صدل ""Class 3xwtnz
 Code:م د ط د ب مجموعددة البحددث ،بعددد التأكددد مددن ص د حية ال صددل ومددا بدده مددن محتددوف

تعميم من ( )3براء ع تكنولوجيا التعميم.

 .0التجربة االستطالعية :تم إجراء التجربة االستط عية عم

عينة قوامرا ( )15معمم

ومعممة حاسب من معمم المرحمة اإلعدادية -بمنطقة المنيا األزهرية،

 2022/7/1إل

 ،2022/7/25وقام الباحث برع

المحتوف التعميم

عم

ل ال ترة من

ومتابعة المتعممين وم حظة ت اعمرم دا ل ال صل الذي تم إنشاؤ عم

المنصة،

منصة

" ،"Edmodoوالرد عم أسئمترم واست ساراترم ومناقشترم ،وتم تسجيل جمي م حظات
وآراء المتعممين ع

من

التجربة االستط عية حول مادة المعالجة التجريبية الت

تم تقديمرا

ل المنصة ومميزاترا ،ثم تم تطبيأ أدوات القياس عم المتعممين ورصد درجاترم

إحصائيا.
ومعالجترا
ا

المرحمة الرابعة -التطبيق:
تمت مرحمة التطبيأ من

ل إتاحة مادة المعالجة التجريبية عبر اإلنترنت،

واست دامرا من قبل مجموعة البحث ،وال ت
الجزء ال اص بإجراء تجربة البحث األساسية.

سو

يتم تناولرما بشكل أكثر ت صي ا ع

المرحمة الخامسة -التقويم :تضمنت هذ المرحمة تقييم مرارات إدارة المعرعة عقب انتراء
أعراد العينة من دراسة المحتوف ،وذلك من
النتائح ومناقشترا وت سيرها.

 -3بناء أدوات القياس:

أوًال -مقياس التقييم الذاتي :يسترد

ل أداتا القياس المست دمة ع البحث ،ثم تحميل

المقياس التقييم الذات ألعراد مجموعدة البحدث

لتحديددد مردداراترم ع د إدارة المعرعددة باسددت دام بعددض دددمات " ،"Office 365وقددام الباحددث

المعدد بواسدطة )(Dorsy, 2010
بداالط ع عمد مقيداس التقيديم الدذات لمردارات إدارة المعرعدة ُ
وقددام بترجمتدده اب دراهيم ال ددار  )502 -504 ،0200وكددذلك عم د د ارسددات :نددرمين مصددط ،

شدديماء بر دديح ()2020؛ محمددد عب دددالرحمن ()2020؛ أسددامة محم ددد ()2017؛ لتحديددد أبع دداد

المقيداس ،وصدديالة م رداتده عد ضدوء قائمددة المرددارات ،وقدد اشددتمل المقيداس عمد ( )53عبددارة
موزعة عم ستة مرارات رئيسة هد  :البحدث عدن المعرعدة -ت دزين وتنظديم المعرعدة -معالجدة
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المعرعددة -نشددر المعرعددة -تبددادل المعرعددة -تددأمين المعرعددة) وتددم تحديددد مسددتويا.ت التقيدديم مددن
( )1:5وعقاا لتدرج ليكرت ال ماس كما هو واضؤ بالجدول التال :

جدول ( )3مستويات التقييم بمقياس التقييم الذاتي لمهارات إدارة المعرفة

الدرجة

)5

)4

أستطي ععل ذلك
بشكل الذي

مستوى األداء

يمكنن من

أستطي ععل ذلك
بم ردي

تعميمه لش ص

)3
أستطي ععل ذلك
بمساعدة ش ص

أ ر



صدق المقياس :تم حساب صدأ المقياس من

أ ر

)1

)2
ععمت ذلك ،ولكن
ال اعتقد أنن

ال أعر كي ية

يمكنن تكرار

القيام بذلك.

ل:

 -الصـدق الظــاهري :تددم عددرض مقيداس التقيدديم الدذات لمرددارات إدارة المعرعدة عمد

 )4مددن

ال ب دراء ع د مجددال تكنولوجيددا التعمدديم؛ وذلددك لمتأكددد مددن مدددف انتمدداء العبددارات لممرددارات
الرئيسددة ،ومدددف قيدداس العبددارات لممرددارات الرئيسددة ،ودقددة الصدديالة العمميددة لمعبددارات ،مد

إمكانيدددة التعدددديل أو الحد ددذ

أو االضددداعة ،وتد ددم تمق د د جمي د د التعد دددي ت مدددن المحكمد ددين

نواجراءهددا مددن قبددل الباحددث ،وقددد ات ددأ المحكمددون بنسددبة  %100عم د انتمدداء العبددارات

لممردارات الرئيسدة وتحقيدأ الردد
عم صحة الصيالة العممية ل

منردا ،وتراوحدت النسدب المئويدة الت داأ آراء المحكمدين

تبار ما بين (.)%100 :%60

صدق االتساق الداخمي :لمتحقأ من صدأ المقياس ،است دم الباحث صدأ االتساأ

الدا م

بين الدرجات ،وذلك بحساب معامل االرتباط معامل ارتباط بيرسون) بين الدرجة

الكمية لكل محور البحث عن المعرعة ،ت زين وتنظيم المعرعة ،معالجة المعرعة ،نشر

المعرعة ،تبادل المعرعة ،تأمين المعرعة) والدرجة الكمية لممقياس ،والجدول التال يوضؤ ذلك:
جدول ( )4معامل االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية لممقياس

(ن = )51

المقياس

معامل االرتباط

البحث عن المعرعة

0.90

ت زين المعرعة

0.91

معالجة المعرعة

0.90

نشر المعرعة

0.81
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المقياس

معامل االرتباط

تبادل المعرعة

0.83

تأمين المعرعة

0.81

قيمة ر) الجدولية عند مستوف داللة 2040 = )2024
يتضؤ من الجدول  )5تراوح معام ت االرتباط بين مجموع درجات كل محور والدرجة

الكمية لممقياس ما بين  )2020 : 20.0وه

معام ت ارتباط دالة إحصائيا ما يشير إل

االتساأ الدا م لممقياس.
ثبات المقياس:

لحساب ثبات المقياس است دم الباحث معامل ال ا لكرونباخ ،حيث قام بتطبيأ المقياس
عم عينة من مجتم البحث ومن لير العينة األصمية لمبحث قوامرا  )04معمم  ،والجدول
 )5يوضؤ ذلك .

جدول ( )1معامالت الفا لمقياس التقييم الذاتي لمهارات إدارة المعرفة (ن = )51
المقياس

معامل الفا

البحث عن المعرعة

49.0

ت زين المعرعة

49.0

معالجة المعرعة

49.0

نشر المعرعة

49.0

تبادل المعرعة

49.0

تأمين المعرعة

49..

الدرجة الكمية

49..

يتضؤ من جدول  )4تراوح معام ت ال ا لممقياس ما بين  )2022 : 202.وه

معام ت دالة إحصائايا ما يشير إل أن المقياس عم درجة مقبولة من الثبات.
ثانيا -بطاقة تقييم مهارات إدارة المعرفة :ترد البطاقة إل قياس مستوف أعراد
ً
مجموعة البحث ع

المرارات المتعمقة بإدارة المعرعة باست دام بعض

دمات "Office

" ،365وقد تكونت البطاقة من ( )18بند عرع يندرج تحت ( )6بنود رئيسة ،وتم اتباع التدرج
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الث ث

ع

التقييم حيث تم ت صيص درجتين إذا تحقأ المعيار بالشكل المطموب ،ودرجة

واحدة إذا تحقأ المعيار إل حد ما ،وص ر إذا لم يتحقأ المعيار.



ضبط بطاقة التقييم :تم ضبط بطاقة التقييم عن طريأ ايت :
تقدير صدق البطاقة :تم عرض بطاقة التقييم عم

تكنولوجيا التعميم ي ذ آرائرم ع

( )5محكمين ع

ت صص

م ئمة البطاقة ع  :انتماء البند لممرارة ،وأهمية البند،

والصحة العممية لمبند ،وقد وجه بعض المحكمون بتحديد أكثر لمرارات البنود الرئيسة معالجة
يتسن

المعرعة باست دام  -Wordونشر وتبادل المعرعة باست دام )SharePoint؛ حت

وتحديدا ،كما ات أ المحكمون بنسبة  %100عم
لمباحث إمكانية قياسرا بشكل أكثر دقة
ا
انتماء البنود ال رعية لممرارات الرئيسة ،وتراوحت النسب المئوية لمدف صحة الصيالة العممية
لبنود المقياس مابين (.)100 :60

عينة

الثبات :لحساب ثبات البطاقة طبأ الباحث وزمي ن آ ران البطاقة عم

استط عية قوامرا ( )15أعراد من معمم الحاسب بمنطقة المنيا األزهرية لير تابعين لمعينة
األساسية ،ثم است دم الباحث طريقة معامل االرتباط بين المقيمون الث ثة ،وتراوحت قيم
معامل االرتباط بين المقييمين ع

بطاقة تقييم مرارات إدارة المعرعة لدف معمم

بمنطقة المنيا األزهرية ما بين ( )0.93 : 0.89ما يشير إل

الحاسب

ثبات البطاقة وص حيترا

ل ست دام.

مسة

 -4إجراءات التجربة األساسية لمبحث :استجرقت التجربة األساسية لمبحث

أسابي بداية من  2022/8/1إل 2022/9/4م حيث مرت تمك التجربة بعدة مراحل ه :

ومعممددة حاسددب مددن معمم د الحاسددب–
 اختيــار مجموعــة البحــث :تددم ا تيددار (ُ )25معمددم ُ
بمنطق ددة المني ددا األزهري ددة – مم ددن تطوعد دوا لممش دداركة عد د تجرب ددة البح ددث م ددن جميد د إدارات
المنطقة.

 االستعداد لمتجريب :من

ل الحصول عم المواعقات اإلدارية.

 تطبيق مادة المعالجة التجريبيـة :دمدح الطد ب عد عمميدة الدتعمم مدن د ل منصدة الدتعمم
االجتماعية "."Edmodo
 محمد فتحي سيد ،موجه حاسب بإدارة المنيا التعميمية األزهرية ،عمي حسن محمد ،معمم حاسب آل بمعرد نواي الثانوي بنين.
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بعديا.
 تطبيق أداتا القياس :مقياس التقييم الذات  ،وبطاقة تقييم المرارات ا

نتائج البحث:

أوًال -عرض نتائج البحث في ضوء أسئمت :

لإلجابــة عــن الس ـتال األول الــذي نــص عمــى :مددا مرددارات إدارة المعرعددة الواجددب تنميترددا لدددف
معمم الحاسب -بمنطقة المنيا األزهرية باست دام بعض دمات " "Office 365؟

تمددت اإلجابددة عندده ضددمن إج دراءات البحددث ،حيددث قددام الباحددث بإعددداد قائمددة مرددارات

إدارة المعرعدة باسددت دام ددمات " "Office 365وتضدمنت القائمددة عد صددورترا النرائيددة )6
مرارة رئيسة )36 ،مرارة عرعية.

لإلجابة عن الستال الثاني الذي نص عمـى :مدا التصدميم التعميمد الد زم لبنداء مدادة المعالجدة
التجريبية؟
تمددت اإلجابددة عندده ضددمن إج دراءات البحددث ،حيددث قددام الباحددث ببندداء مددادة المعالجددة

التجريبية وعأ النموذج العام لمتصميم التعميم "."ADDIE

لإلجابــة عــن الس ـتال الثالــث والــذي نــص عمــى :مددا عاعميددة منصددة تعمددم اجتماعيددة ع د تنميددة
مر ددارات إدارة المعرع ددة ل دددف معممد د الحاس ددب -بمنطق ددة المني ددا األزهري ددة؟ ق ددام الباح ددث با تب ددار
صحة عرض البحث.

ثانيا -عرض نتائج البحث في ضوء فروض :
ً
دائيا مسددتوف ≤
الختبــار صــحة الفــرض األول الــذي نــص عمــى "يوجددد عددرأ دال إحصد ا
 0.05بين متوسط درجات مجموعة البحث ع التطبيأ البعدي عد كدل بعدد مدن أبعداد مقيداس
التقيديم الددذات لمردارات إدارة المعرعددة والمقيداس ككددل وبدين القيمددة الوسديطية المحددددة مدن د ل

المقياس ".

لمتأكددد مددن صددحة ال ددرض الحددال قددام الباحددث بمقارنددة درجددات مجموعددة البحددث ع د

التطبيددأ البعدددي عد كددل بعددد مددن أبعدداد مقيدداس التقيدديم الددذات لمرددارات إدارة المعرعددة والمقيدداس
ككددل وبددين القيمددة الوسدديطية المحددددة مددن د ل المقيدداس ،وقددد تددم تحديدددها باسددت دام المعادلددة

ايتية :الدرجة الوسيطية = قيمة البديل المحايد ع الم ردة × عدد الم ردات.
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واس ددت دم الباح ددث ا تب ددار ت) لمجموع ددة واح دددة ،لمقارن ددة متوس ددط درج ددات مجموع ددة

البحث ع التطبيأ البعددي عد كدل ُبعدد مدن أبعداد مقيداس التقيديم الدذات لمردارات إدارة المعرعدة
والمقياس ككل وبين القيمة الوسيطية المحددة من ل المقياس ،والجدول التال يوضؤ ذلك.
جدول ( )6اختبار (ت) لمقارنة متوسط درجات مجموعة البحث في التطبيق البعدي في كل بعد
من أبعاد مقياس التقييم الذاتي لمهارات إدارة المعرفة والمقياس ككل
وبين القيمة الوسيطية المحددة من خالل المقياس (ن=)52

القيمة

المتوسط

االنحراف

الوسيطية

الحسابي

المعياري

البحث عن المعرعة

48

73.28

3.17

39.89

ت زين المعرعة

33

51.00

1.44

62.35

معالجة المعرعة

33

50.80

2.02

44.04

نشر المعرعة

36

55.60

2.08

47.08

تبادل المعرعة

18

28.80

1.08

49.99

تأمين المعرعة

6

8.36

0.99

11.86

174

267.84

6.47

72.57

المقياس

الدرجة الكمية
لممقياس

قيمة ت

مستوي

نوع

الداللة

الداللة

0.000

دالة

يتضددؤ مددن جدددول ( )6وجددود عددروأ دالددة إحصددائايا لصددالؤ درجددات مجموعددة البحددث
ع التطبيأ البعدي ع كل بعد من أبعاد مقياس التقييم الذات لمرارات إدارة المعرعة والمقياس

ككددل وبددين القيمددة الوسدديطية المحددددة مددن د ل المقيدداس ،مددا يدددل عم د ارت دداع مسددتوي عينددة
البحث ع مرارات إدارة المعرعة نتيجة لمتعرض لمنصة التعمم االجتماعية.

دائيا عندد مسدتوف
الختبار صحة الفرض الثاني الذي نص عمـى " يوجدد عدرأ دال إحص ا
≤  0.05بددين متوس ددط درجددات أداء مجموع ددة البحددث عد د التطبيددأ البع دددي لبطاقددة تقي دديم أداء
مرارات إدارة المعرعة ؛ والدرجة اال تبارية الت تمثل  %85من الدرجة الكمية لمبطاقة.

لمتأكددد مددن صددحة ال ددرض الحددال قددام الباحددث بمقارنددة درجددات مجموعددة البحددث ع د

التطبيأ البعدي وبين درجة اال تبارية الت تمثل  %85من الدرجة الكمية لبطاقة تقييم االداء،
وقد تم تحديدها باست دام المعادلة االتية:
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الدرجة االختبارية = الدرجة الكمية لمبطاقة × .10.20 = 100 / 85
واسددت دم الباحددث ا تبددار ت) لمجموعددة واحدددة ،لمقارنددة درجددات أداء مجموعددة البحددث

لمرددارات إدارة المعرعددة ؛ ودرجددة اال تباريددة الت د تمثددل  %85م دن الدرجددة الكميددة لبطاقددة تقيدديم
األداء ،والجدول التال يوضؤ ذلك.
جدول ( )7اختبار (ت) لمقارنة متوسط درجات أداء مجموعة البحث لمهارات إدارة المعرفة؛ والدرجة
االختبارية التي تمثل  %82من الدرجة الكمية لبطاقة تقييم االداء (ن = )52

قيمة درجة
االتقان
%85
10.20

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

10.81

0.76

قيمة ت
4.05

مستوي

نوع

الداللة

الداللة

0.000

دالة

دائيا لص ددالؤ متوس ددط درج ددات عين ددة
يتض ددؤ م ددن ج دددول  )7وج ددود ع ددروأ دال ددة إحص د ا
البحددث ع د بطاقددة تقيدديم أداء مرددارات إدارة المعرعددة بالدرجددة اال تباريددة الت د تمثددل  %85مددن

الدرجة الكمية لبطاقة األداء ،ما يدل عم ارت اع مستوي عينة البحث ع مرارات إدارة المعرعة
نتيجة لمتعرض لمنصة التعمم االجتماعية.
ثان ًيا -تفسير نتائج البحث:
يمكن أن يعزى التحسن فـي مهـارات إدارة المعرفـة باسـتخدام خـدمات " "Office 365لـدى
مجموعة البحث إلى:

 صيالة األهدا

التعميمية بصورة واضحة ومحددة سداعد طد ب مجموعدة البحدث عد

تحديد الموضوعات الم تم ة لممحتوف ،وعرم أعمأ لرا.

 عددرض المحتددوف مددن د ل منصددة الددتعمم اإلجتماعيددة " "Edmodoبمددا يتناسددب م د

ق دددراترم نوامكاني دداترم ،واالعتمد داد عمد د أس ددموب ال ددتعمم ال ددذات عك ددل ُم ددتعمم تعم ددم حس ددب
سرعته وقدراته.



تنوع مصادر تقديم المحتوف إل المتعممين مقاط عيديو ،ومم ات .)Pdf

 تقسيم المرارات إل أداءات عرعية ُمسمسمة ومترابطة؛ ما زاد من تركيز المتعممين عم
ت اصيل المرارة.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 نمذجدة ال طدوات الصدحيحة ألداء المردارات وعرضددرا مدن د ل مقداط ال يدديو؛ أتدداح
مشاهدة أدأ الت اصيل ع أداء المرارة.
 عقد حمقات نقاش جماعية عبدر اصدية أ در اال بدار ،سداعد عمد الت اعدل الجمداع
م است سارات المتعممين الم تم ة من

ل مشاركة المعمم والمتعممين اي رين.

 الددددعم والمتابعد ددة المسد ددتمرة لممتعممدددين أثند دداء أداء األنشد ددطة وتقييمرد ددا ،وتقد ددديم التجذيد ددة
الراجعة؛ أدف إل ارت اع مستوف أداء الط ب لممرارات.
 تق دددم منص ددة " "Edmodoاالجتماعي ددة بيئ ددة تعميمي ددة جي دددة تس دداعد عمد د

م ددأ الج ددو

الن س د واالجتمدداع ايمددن بددين المعمددم والمتعممددين؛ إتدداح حريددة ال درأي والتعبيددر وطددرح

األسئمة والمناقشة ،ومن ثم إزالة حاجز ال جل لدف المتعممين.

 باإلضاعة إل تصميم نوانتاج مادة المعالجة التجريبية وعقاا لد:
 مبادئ النظريـة البنائيـة االجتماعيـة :التد تردتم ب دعرض المحتدوف التعميمد بأشدكالووسددائط متنوعددة؛ وهددو مددا سدداعد عم د جددذب انتبددا المتعممددين بشددكل أكبددر ،وتحديددد

األنشطة التعميمية الت سدين ذها المتعممدين بشدكل عدردي أو جمداع عقدب كدل درس

أدف إل ممارسترم المرارات بشكل عمم أثناء عممية التعمم.

 مبـــادئ النظريـــة االتصـــالية :والتد د تر ددتم بإتاح ددة ال رص ددة لممتعمم ددين ال تب ددار أداءمردداراترم والتعددر عم د أ طددائرم اإلجرائيددة أثندداء أداء األنشددطة مددن د ل التجذيددة

الراجعة؛ مما أسرم ع إتقانرم ألداء المرارات.

 -مبادئ النظريـة السـموكية :التد تردتم بارتبداط أنشدطة الدتعمم بأهددا

الدتعمم ،نواتاحدة

عرص الممارسة والتكرار لممتعمم مدن د ل تقدديم المردارات عمد شدكل مقداط عيدديو
ما ساعد عم تكرار مشاهدة أداء المرارات حت يتمكن من إتقانرا أثناء الممارسة.

وتت ددأ هددذ النتيجددة م د نتددائح د ارسددات كددل مددنMohamed, Fatma (2021) :؛
)(2021

،Nanda, Erwin

ري ددم عب دددا

)2020؛ س ددامؤ جمي ددل )2019؛ أس ددماء

عبدالناصددر )2018؛ ريدداض عبدددالرحمن ،وعائشددة صددالؤ ،Yousef (2017) ،)2017
والتد أكدددت عمد عاعميددة منصددة الدتعمم االجتماعيددة " "Edmodoعد تنميددة المرددارات الم تم ددة

لدف المتعممين.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
توصيات البحث:
 إعتماد البحث من قبل قطاع المعاهد األزهرية كبرنامح تنمية مرنية يرددمرارات إدارة المعرعة لدف المعممين.

إلد إكسداب

-

تضمين المقررات الدراسية ال اصة بإعداد المعمم بكميدات التربيدة لمردارات إدارة المعرعدة

-

إكسدداب /تنميددة مرددارات اسددت دام

وكي ية تطبيقرا باست دام التقنيات الرقمية الحديثة.

عقددد ورش عمددل تدريبيددة ،نواعددداد أدلددة إرشددادية برددد
وتوظي منصات التعمم االجتماعية لدف المعممين.

البحوث المقترحة:
 إجراء دراسة تردالمرنية.

 -إجراء دراسة ترد

إل قياس أثر است دام إدارة المعرعة لدف المعممين ع رع ك اءترم
الكش

منصات التعمم االجتماعية.

عن اتجاهات معمم وط ب األزهر الشري

نحو است دام
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
المراجع والمصادر:

أوًال :المراجع العربية

ابتسددام السدديد عمد جددادو  .)2020متطمبددات تطبيددأ عمميددات إدارة المعرعددة لدددف البدداحثين عد العمددوم التربويددة
باست دام المكتبات الرقمية ،مجمة كمية التربية -جامعة المنصورة ،ع .)110

ابدراهيم عبددالوكيل ال دار  .)2012تربويـات تكنولوجيــا القـرن الحـادي والعلــرين تكنولوجيـا ويـب  ،2القدداهرة:
دار ال كر العرب لمنشر والتوزي .
إبدراهيم عبددا الكنددري  .)2019برندامح المنصدة االجتماعيدة إدمدودو  :Edmodoمراجعدة لدبعض األدبيددات،
مجمة العموم التربوية الن سية.129 -117 ،)19 3 ،

اسدامة محمدد عبدالسد م  .)2017بنداء برت وليدو الكتروند مطدور قدائم عمد نظريدة تجريدز المعمومدات والتقدويم

الددذات وتقددويم األقدران وأثددر عد تنميددة مرددارات إدارة المعرعددة الش صددية وتقميددل العددبء المعرعد  ،مجمددة

الدولية لمتعميم باإلنترنت.

الم د ددؤتمر الس د ددنوي ال د د د  31ل تح د دداد العربد د د لممعموم د ددات والمكتب د ددات  .)2020تطبيق د ددات واس د ددتراتيجيات إدارة
المعمومات والمعرعة ع ح ظ الذاكرة الوطنية والمؤسسية 9 -7 ،ديسمبر.
أمدل ابدراهيم ايدراهيم ،آيده طمعدت اسدماعيل  .)2014أثدر تصدميم بيئدة لمدتعمم اإللكتروند التشدارك قائمدة عمد

بعض أدوات الويدب  2.0وعقادا لمبدادئ النظريدة التواصدمية عمد تنميدة مردارات إدارة المعرعدة الش صدية
لدف ط ب الحاسب ايل  ،دراسات عربية ع التربيدة وعمدم الدن س ،رابطدة التربدويين العدرب ،ع ،)56
.148-8

أمل حسن محمد  .)2021دور مرارة التعمم مدف الحياة كأحد مرارات إدارة المعرعة الش صية لتحسين مؤشر
االبتكار ع مشروعات ريادة األعمال ،المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية ،مح .)2 35

بدر لازي سدمح

 .)2021دور اسدت دام المنصدات التعميميدة اإللكترونيدة عد تحسدين العمميدة التعميميدة لددف

طمبدة المرحمددة الثانويددة مدن وجرددة نظددر المعممددين عد منطقددة ال روانيددة بدولدة الكويددت ،المجمددة األكاديميددة

العالمية ع العموم التربوية والن سية.202 -189 ،)1 2 ،

حامددد محمددد الشددمران

 .)2017درجددة ممارسددة معمم د ومعممددات المدددارس الثانويددة لعمميددات إدارة المعرعددة،

مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية -جامعة بابل ،ع .55-40 ،)32

حكمددت عددايش المصددري ،رنددان عم د األشددقر  .)2018عاعميددة المنصددة التعميميددة إدمددودو ) (Edmodoع د
تنمية التحصيل ع العموم واالتجا نحوها لدف طمبة الص

باإلنترنت.65-32 ،

العاشر ع عمسطين ،المجمة الدولية لمتعميم
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
حميد محمود حميد ،حنان ص ح الدين صالؤ  .)2021نمط التدريب اإللكترون ببيئة ال صل المقموب وأثدر
ع تنمية مرارات إدارة المعرعة الش صية واالن دراط عد الدتعمم لطد ب تكنولوجيدا التعمديم ذوي األسدموب

المعرع

التحميم  /الشمول ) ،دراسات تربوية واجتماعية.283 -176 ،)12 21 ،

ريدداض عبدددالرحمن الحسددن ،عائشددة صددالؤ المطددرودي  .)2017أثددر التدددريس بددالتعمم التعدداون عبددر الشددبكة
االجتماعية ) (Edmodoالتعميمية إدمودو ،المجمة الدولية لمبحوث التربوية.)4 41 ،

ريم عبددا المعيدزر  ،)2020أثدر توظيد

بيئدة شدبكة الدتعمم اإلدمدودو  Edmodoعد ضدوء النظريدة البنائيدة

االجتماعية عم التحصيل المعرع ومرارات الحوار والتواصدل لددف طالبدات كميدة التربيدة ،مجمدة العمدوم

التربوية.136 -74 ،)23 3 ،

زينددب حسددن حامددد  .)2015تصددميم اسددتراتيجية تعمدديم بنائيددة مقترحددة السددت دام بيئددة الددتعمم الش صددية وأثرهددا
عم د تنميددة مرددارات إدارة المعرعددة الش صددية نوانتدداج المنتجددات التعميميددة لدددف طالبددات شددعبة تكنولوجيددا
التعميم والمعمومات ،الجمعية المصرية لتكنولوجيا المعمومات.98-3 ،)3 35 ،

سامؤ جميل العجرم

 .)2019عاعمية توظيد

منصدات الت اعدل االجتمداع التعميميدة إدمدودو) عمد تنميدة

مرددارات معالجددة الصددورة الرقميددة والداععيددة ل نجدداز لدددف طالبددات ت صددص التربيددة التكنولوجيددة بجامعددة
األقص بجزة ،كمية التربية ،جامعة األقص .

سدمطان إبدراهيم ال قيده  )2017أهميدة إدراج عمدم إدارة المعرعدة عد المنداهح السدعودية ،المجمدة العربيدة لمعمدوم
ونشر األبحاث.107-96 ،)7 1 ،

ش دديرين عب دددالح يظ البحي ددري  .)2019اتجاه ددات أعض دداء هيئ ددة الت دددريس نحدددو تطبيدددأ المنصدددات التعميمي ددة
اإللكترونية ع التدريس ،مجمة البحوث اإلع مية.288 -261 ،)51 1 ،

شدديماء محمددد حسددن  .)2020مددنرح مقتددرح عد رياضدديات المرحمددة اإلعداديددة عد ضددوء مندداهح التميددز لتنميددة
مرارات إدارة المعرعة الرياضياتية والش صية ومرارات إدارة الذات ،المجمة التربوية ،ع .)77

عاطمة عبدالكريم وهبه ،عبدالمردي عم الجراح  ،)2021تصميم منصة تعميمية ) (Edmodoلتددريس مدادة
المجددة العربيددة وقيدداس أثرهددا ع د التحصدديل الد ارس د وع د مرددارات الت كيددر المحوريددة لدددف طمبددة الص د

الثالددث األساس د ع د األردن ،مجمددة الجامعددة اإلس د مية لمد ارسددات التربويددة والن سددية-318 ،)1 29 ،

.340

ليم د سددعيد الجرين د

 .)2016تقص د نوايددا طالبددات الد ارسددات العميددا السددموكية ع د اسددت دام منصددة إدمددودو

محم ددد ضدداح تددون

 .)2019نمط د ال صددل المقمددوب النمطدد الم ددزدوج) وع قترمددا بتنميددة مر ددارات إدارة

 Edmodoالتعميمية مستقب ا باست دام نموذج قبول التقنية ،مجمة كمية التربية األساسدية لمعمدوم التربويدة
واإلنسانية ،ع .)28
المعرعدة الش صددية والمثدابرة األكاديميددة لددف طد ب قسدم تكنولوجيددا التعمديم ،مجمددة البحدوث عد مجدداالت

التربوية النوعية ،ع .)22

2552
المجمد التاسع ـ العدد الرابع واألربعون ـ يناير 2023

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
محمددد عبدددالرحمن محمددد  .)2020أثددر بيئددات الددتعمم الش صددية عبددر الشددبكات االجتماعيددة ع د تنميددة بعددض

مردددارات إدارة المعرعد ددة الش ص ددية لد دددف طد د ب شد ددعبة تكنولوجيد ددا التعم دديم ،مجمد ددة د ارس ددات ع د د التعمد دديم

الجامع  ،ع .)48

منصدور مقابمدة  .)2016إدارة المعرعدة بجامعدة الطدائ

ومتطمبدات تطويرهدا د ارسدة ميدانيدة) ،مجمدة جامعدة

النجاح لةبحاث العموم اإلنسانية).1006-983 ،)5 30 ،

نددام عمد أمددين ،أسددماء صد وت جمددال  .)2021اسددتراتيجية مقترحددة قائمددة عمد إدارة المعرعددة الرقميددة لتعزيددز
ن دداي

القدرات التناعسية لدف الشباب الجامع  ،المجمة المصرية ل قتصاد المنزل .462 -415 ،)2 1 ،

عاي ددد رج ددا  .)2020دور إدارة المعرع ددة عد د تحقي ددأ ج ددودة التعم دديم عد د المؤسس ددات التعميمي ددة عد د دول ددة
الكويت ،المجمة العربية لةداب والدراسات اإلنسانية.382 -355 ،)15 4 ،

ن دوال بنددت أحمددد بددن سددعد األحمدددي  .)2019عاعميددة منصددة أكددادوكس اإللكترونيددة مددن د ل برنددامح قددارئ

الشاشددة ع د التحصدديل وتنميددة الداععيددة لدددف الطالبددات ذوات اإلعاقددة البص درية ،المجمددة العربيددة لمتربيددة

النوعية ،مح .82 -29 ،)10 3

نرمين مصط

حمزة ،شيماء بريح متول

 ،)2020أثر توظي

منصة إلكترونيدة قائمدة عمد اسدت دام موقد

 Easy Classلتنمية مردارات إدارة المعرعدة الش صدية واالنددماج األكداديم لددف الطالبدة المعممدة كميدة
االقتصاد المنزل  ،مجمة كمية التربية -جامعة ك ر الشيخ.)1 20 ،

نددو ار أحمددد عبددا

 .)2019أثددر التعمدديم اإللكتروند باسددت دام نظددام إدارة الددتعمم ( )Edmodoعم د تحصدديل

ط ب الص

األول الثانوي ع مقدرر الحاسدب وتقنيدة المعمومدات  )1واتجداهرم نحدو  ،المجمدة الدوليدة

التربوية المت صصة.136 -118 ،)1 8 ،

وليد يوس

محمد  .)2015توظي

المنصورة.

يوسد د

شبكات الويب االجتماعية عد التعمديم ،مجمدة التعمديم اإللكتروند  ،جامعدة

عبدالمجي ددد العني ددزي  .)2017عاعمي ددة اس ددت دام المنص ددات التعميمي ددة ( )Edmodoلطمب ددة ت ص ددص

الرياضدديات والحاسددوب بكميددة التربيددة األساسددية بدولددة الكويددت ،المجمددة العمميددة لكميددة التربيددة،)6 33 ،

.243 -193
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A Social Learning Platform on developing Knowledge
Management Skills for Computer Teachers
Research abstract:
The aim of this study is to investigate the effectiveness of a social
learning platform in developing knowledge management skills by using
some of the “Office 365” services for computer teachers in Azhar
Minia Directorate in the academic year 2021/2022. The Edmodo social
platform was used as an experimental treatment material, and to
achieve the research objectives The study used the descriptive and
experimental methodologies, and used the experimental design with
one group. the research group consisted of (25) computer teachers, and
the two measurement tools were (the self-assessment scale for
knowledge management skills, and the assessment card for knowledge
management skills), and a virtual class was created on the platform
includes a research group, which contains video clips, and PDF text
files; To display the educational content, then interactive activities,
discussion forums, and formative tests after the end of each lesson.
Measurement tools were applied after learning; The results of the
research have shown that the effectiveness of the social learning
platform "Edmodo" in developing the skills of personal knowledge
management among computer teachers in Al-Minia Al-Azhar region,
and the research was concluded with a set of recommendations and
proposed research
Keywords: Social Learning Platform, Edmodo Platform, knowledge
Management Skills.
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