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 معممي الحاسب تنمية مهارات إدارة المعرفة لدىاجتماعية لمنصة تعمم 
 

   ستخمص البحث:م  
تنميددة مرددارات منصددة تعمددم اجتماعيددة عدد   مدددف عاعميددةتقصدد  إلدد  هددذا البحددث  هددد 

الحاسددب بمنطقددة المنيددا لدددف معممدد   "Office 365"إدارة المعرعددة باسددت دام بعددض  دددمات 
 االجتماعيدددة "Edmodo"منصدددة  اسدددت داموتدددم  ،م2021/2022األزهريدددة عددد  العدددام الدراسددد  

، والتجريبدد الوصدد    ينالمنرجدد البحددثولتحقيددأ أهدددا  البحددث اتبدد   ،كمددادة معالجددة تجريبيددة
( 25وتكوندت مجموعدة البحدث مدن  التجريبد  ذي المجموعدة الواحددة،  شدبه واسدت دم التصدميم

، وبطاقددة لمرددارات إدارة المعرعددةيم الددذات  مقيدداس التقيددالقيدداس عدد    ااتددوتمثمددت أد، حاسددبُمعمددم 
يضم مجموعة البحدث عم  المنصة عصل اعتراض   إنشاءتم ، وقد تقييم مرارات إدارة المعرعة(

أنشدطة ؛ لعدرض المحتدوف التعميمد ، ثدم Pdf نصدية مم داتو  ،مقداط  عيدديو والذي احتدوف عمد 
 القيداس أداتدا تُطبقد وقدد، كدل درس انترداء، وا تبارات تكوينية عقب ومنتديات لمنقاش ،ت اعمية
تنميدددة عددد   "Edmodo"منصددة الدددتعمم االجتماعيددة  عاعميدددةأظرددرت نتدددائح البحددث و الدددتعمم؛  بعددد

، واُ تددتم البحددث بمجموعددة بمنطقددة المنيددا األزهريددة معممدد  الحاسددب مرددارات إدارة المعرعددة لدددف
 من التوصيات والبحوث المقترحة.

 مرارات إدارة المعرعة. ،"Edmodo"منصة ، منصة تعمم اجتماعية المفتاحية: الكممات
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 مقدمة:
يجددة التدددعأ الرائددل لحجددم إدارة المعرعددة أحددد التطددورات ال كريددة المعاصددرة التدد  جدداءت نت

ددددا عمدددد  المؤسسددددات التعميميددددة إكسدددداب  والمعرعددددة المعمومددددات عدددد  الحيدددداة اليوميددددة، وأصددددبؤ لزاما
مراراترددا لممعممددين، عردد  ُتعددد مددد  ا لمُمعمددم لجمدد  المعمومددات، ومشدداركة مددا يعرعدده، ومددن ثددم 

 ات اذ اإلجراءات الصحيحة لتحسين ال دمات والم رجات التعميمية.
(422، 2021)نددام عمدد ، أسددماء صدد وت  وقددد عرعددت

    األنشددطة  بأنردداإدارة المعرعددة"
، وت زينرددا وتبادلرددا التدد  يقددوم برددا األعددراد مددن أجددل اكتسدداب المعرعددة مددن مصددادرها اإللكترونيددة

مددد  اي دددرين وتطبيقردددا عددد  أنشدددطترم التعميميدددة مدددن أجدددل االرتقددداء بالمسدددتوف العممددد  وتحسدددين 
 Hewit(، 2020محمددد  شدديماء   تدراسددنتددائح وتؤكددد "، قدددراترم ومردداراترم وتحقيددأ أهددداعرم

لممعمدددم يردددد  إلددد  االرتقددداء بمراراتددده عددد  اسدددت دام  ةمعرعدددالأن إكسددداب مردددارات إدارة  (2016)
المعرعددة، وتحويمرددا مددن معرعددة ضددمنية إلدد  معرعددة ظدداهرة، وتمكيندده مددن بندداء قواعددد معمومددات 

ترا المعرعدددة واسدددترجاعرا، وتطدددوير  لممعرعدددة بصدددورة مسدددتمرة، ومسددداعدته عمددد  مشددداركلت دددزين 
، رددارات البحددث عددن المعمومدداتمددا ُيسددرم عدد  تعزيددز عمميددة الددتعمم ومموتبادلرددا بسددرولة ويسددر؛ 

ودمددح المعددار  التددد  حصددل عميردددا مددن بيئدددات الددتعمم الرسدددمية وليددر الرسدددمية، وتح يددز  عمددد  
 ,Moltudalدراسدددة  أكددددتتجديدددد معارعددده لمواجردددة تجيدددرات المجتمددد  ليدددر المسدددتقرة؛ لدددذا 

Krumsvik & Jones (2019)  عمدد  ضددرورة إدراج إدارة المعرعددة عدد  المندداهح التعميميددة
  .لكاعة المستويات

البحددددث عددددن المعرعددددة واكتسددددابرا، وت ددددزين  :إلدددد يمكددددن تقسدددديم عمميددددات إدارة المعرعددددة و 
المعرعددة وتنظيمرددا، وعمميددة إنتدداج المعرعددة، ونشددر المعرعددة وتكاممرددا، وتبددادل المعرعددة، وتددأمين 

(، 328: 2020 محمدددد عبددددالرحمن، ؛(219: 2021المعرعددة  حميدددد محمددود، وحندددان صدد ح، 
أتاحدددت قدددد . و (43: 2015  زيندددب حسدددن، ؛(2017 حامدددد محمدددد،  ؛(2019 محمدددد ضددداح ، 

، عمن بين تمك  دامرا وتوظي را ع  إدارة معرعتهستلممعمم ال نترنت الم تم ة ال رص دمات اإل
الدراسدات إلد  إكسداب القدائمين عمد  التعميمية، وقد هدعت  "Office 365" دمات  ،ال دمات

                                                           
  س صددددار السدددادسدددت دم الباحدددث نظدددام التوثيدددأ ال ددداص بالجمعيدددة األمريكيدددة لعمدددم الدددن س اإلا(APA V.6) American 

Psychological Association.وع  األسماء العربية يبدأ الباحث باالسم األول ، 
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داريددين( مجموعددة مددن المرددارات التكنولوجيددة والتدد  تتدديؤ لرددم إدارة  العمميددة التعميميددة  معممددين وان
 محمدد عبددالرحمن،  :دراسدة ،معرعترم باست دام تقنيدات رقميدة م تم دة ومدن بدين تمدك الدراسدات

 (.2019ضاح ،  محمد ، (2020، ، وشيماء بريحنرمين مصط   ، (2020

إحدددف تقنيدات الددتعمم اإللكتروند  التدد  يمكدن االسددت ادة  االجتماعيدةعدد منصدات الددتعمم وتُ 
؛ لما يتواعر عيردا مدن أدوات تتسدم بالت اعميدة والمروندة الم تم ة منرا ع  تنمية مرارات المعممين

تساعد عم  تقديم تعمم قائم عم  الت اعل االجتماع  يجذب انتبا  المتعممين ويدععرم لتحسين و 
معممين بما تمتمكه مدن تقنيدات سدحابية وتطبيقدات إلدارة عمميدة مستوياترم التحصيمية، وتوعر لم

، (32، 2019 نوال أحمد،  اإلكترونيا التعمم إمكانية التحكم ع  مراقبة المتعممين ومتابعة أدائرم 
بأنردددا "شدددبكة منصدددات الدددتعمم االجتماعيدددة  (41: 2018)حكمدددت عدددايش، ورندددان عمددد   وتعدددرا 

المعمددم والطمبددة عدد  بيئددة تعميميددة اعتراضددية بعيددداا عددن  اجتماعيددة تعميميددة تسددع  لمتواصددل بددين
المسدددتوف التحصددديم  لط بردددم مدددن  ددد ل هدددذ  ليددداء األمدددور متابعدددة و البيئدددة التقميديدددة ويمكدددن أل

أن السددت دام منصددات الددتعمم االجتماعيددة عدد  التعمدديم  Anderson (2016)الشددبكة"، ويددذكر 
عد عمد  تحسدين أداء المتعمديم والدتعمم، وتسد ةندأهمية بالجة، حيث ُتسرم ع  توعير بيئة مرنة وآم

 الط ب وبناء مراراترم، وتوس  من معارعرم عن طريأ است دام التكنولوجيا.

مددددن أشددددرر منصددددات الددددتعمم االجتماعيددددة  "Edmodo"وُتعددددد منصددددة الددددتعمم اإللكترونيددددة 
، ونظددددددددام "Facebook"المجانيددددددددة التدددددددد  تجمدددددددد  بددددددددين مزايددددددددا شددددددددبكة التواصددددددددل االجتمدددددددداع  

"Blackboard"  ،مجموعدددة مدددن األدوات بردددا عيتدددوعر (، 9: 2019إلدارة الدددتعمم  سدددامؤ جميدددل
اعتراضددية، التدد  ُتكددون بيئددة تعمددم اجتماعيددة متكاممددة، عتحتددوي عمدد  مجموعددات وعصددول دراسددية 

وص حة ُم صصة لعرض أ ر األ بدار، ومكتبدة لت دزين وح دظ المم دات والعدروض التقديميدة، 
مدن  د ل  دددمت  الدردشدة والددرد مدن التواصدل بددين بعضدرما الددبعض، كمدا ُتمكدن المسددت دمين 

نشددداء اال تبددددارات إعمددد  االست سدددارات مددددن  ددد ل منتدددددف النقددداش، كمدددا تتدددديؤ لممعمدددم إمكانيددددة 
ذ  والواجبات المنزلية، وسدرولة تقييمردا وتقدديم الددعم والتعزيدز المناسدب لمطد ب، وتُددعم كدل هد

ردددا: النظريدددة البنائيدددة االجتماعيدددة، والنظريدددة االتصدددالية من ،نظريددداتاإلمكاندددات واألدوات عددددة 
 وكذلك النظرية السموكية.



 
 

 2528 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

حدددد الباحددث ُمشددكمة البحددث مددن  دد ل المصددادر  :اإلحســاس بملــكمة البحــث والتهكــد منهــا
 ايتية:  

مددددن  دددد ل عمددددل الباحددددث كموجدددده لمددددادة الحاسددددب بددددإدارة ممددددوي  المالحظــــة الميدانيــــة: -أوالً 
األزهريدة اإلعداديدة قصدور عد   الحظ أثناء متابعتده ال نيدة لممعممدين بالمعاهدد التعميمية األزهرية

، وعدددم إلمددامرم بالتقنيددات التدد  لددديرم إدارة المعرعددة باسددت دام التقنيددات الرقميددة الحديثددةمرددارات 
 .يمكن االستعانة برا ع  إدارة معرعترم

البحدث قدام الباحدث بدإجراء دراسدة لموقدو  عمد  موثوقيدة ُمشدكمة  :االستكلـافيةالدراسة  -ثانًيا
تمثمدت  ( معمدم وُمعممدة مدن معممد  الحاسدب بمنطقدة المنيدا األزهريدة،25عم  عددد   استكشاعية

إلمامرم بدبعض مدف  لمتأكد استبيان تم تطبيقه من   ل مقابمة شبه مقننة م  أعراد العينة؛ع  
إلدارة نيدات التد  يمكدن أن تسدت دم الم اهيم المتعمقة بإدارة المعرعدة، وكدذلك مددف معدرعترم بالتق

( نتيجدددة اسدددتجابة أعدددراد العيندددة 1ويوضدددؤ جددددول   المعرعدددة وهدددل سدددبأ لردددم العمدددل بردددا أم ال،
 :ل ستبيان

( نتائج استبيان الدراسة االستكلافية1جدول )  

عدد اإلجابات  األسئمة م
 بنعم

النسبة 
 المئوية

عدد 
 اإلجابات بال

النسبة 
 المئوية

 %84 21 %16 4 بم روم إدارة المعرعة؟ هل لديك معرعة 1

 %92 23 %8 2 هل لديك معرعة بعمميات إدارة المعرعة؟ 2

3 

هدددددل سدددددبأ لدددددك التددددددريب عمددددد  كي يدددددة توظيددددد  
 ؟لتقنيات الرقمية ع  إدارة معرعتكا

إذا كانددت إجابتددك بددد ال انتقددل ل جابددة عددن بدداق  
 األسئمة.

 %100 25 %0 ـــــــــــ

4 
بالتقنيدددات الرقميدددة التددد  يمكدددن هدددل لدددديك معرعدددة 

 ؟امرا إلتمام عمميات إدارة معرعتكاست د
2 8% 23 92% 

5 
هدددل سدددبأ لدددك اسددددت دام إحددددف  ددددمات الويددددب 

 لمبحث عن المعرعة؟
18 72% 7 28% 

6 
هدددل سدددبأ لدددك اسددددت دام إحددددف  ددددمات الويددددب 

 لت زين المعرعة؟
3 12% 22 88% 

 %92 23 %8 2هدددل سدددبأ لدددك اسددددت دام إحددددف  ددددمات الويددددب  7
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عدد اإلجابات  األسئمة م
 بنعم

النسبة 
 المئوية

عدد 
 اإلجابات بال

النسبة 
 المئوية

 لمعالجة المعرعة؟
هدددل سدددبأ لدددك اسددددت دام إحددددف  ددددمات الويددددب  8

 لنشر وتبادل المعرعة؟
2 8% 23 92% 

األعدددراد  بتددددري( بضدددرورة 2016، منصدددور مقابمدددة دراسدددة أوصدددة  الدراســـات الســـابقة: -ثالًثـــا
، والنددوات العمدل وورش التدريبيدة الددورات  د ل مدن المعرعدة دارةإ عمد بالمؤسسدات التعميميدة 

(، 2020(، محمدددد عبدددددالرحمن  2021حندددان صددد ح  كمدددا أوصدددت دراسدددات حميدددد محمدددود، 
Shaghaei& Turgay (2013) االهتمددام بتنميددة مرددارات إدارة المعرعددة باسددت دام ضددرورة ب

 إعداد المعمم بكميات التربية.ذلك من   ل المقررات وبرامح التقنيات الحديثة، و 
ل تحداد العربد  لممكتبدات  31أوصد  المدؤتمر الثدانوي الدد :والنـدوات المـتتمراتبعض توصيات 
بضدددرورة االسدددت ادة مدددن التقنيدددات الحديثدددة عددد  تطبيدددأ إدارة المعرعدددة، كمدددا  (2020  والعمومدددات

دارة المعرعدددة بشدددنجراي عددد  الصدددين   ( 2014أوصددد  المدددؤتمر الثالدددث والعشدددرين لممعمومدددات وان
تدد  تواجدده األعددراد والمؤسسددات نحددو تطددوير نظددم إدارة بضددرورة تحديددد المشددك ت والتحددديات ال

، 2003العممد  العاشدر لدنظم المعمومدات وتكنولوجيدا الحاسدبات  المدؤتمر  المعرعة، وكذلك أكدد

واسدترجاعرا وعرضدرا ونقمردا وح ظردا  رداتنظيمحيدث االهتمدام بدإدارة المعرعدة مدن عم  ( 8-10
أشددارت  ، ، كددذلكواالسددترجاعوطددرأ تنقيددب البيانددات والنصددوص واألشددكال ومحركددات البحددث 

، سدمطان إبدراهيم دراسدة  :المعرعة ع  التعميم ومنرداتوصيات الدراسات إل  أهمية بتطبيأ إدارة 
 المنداهح ينوتحسد لتطدوير كمدد ل المعرعدة إدارة تبند  ضدرورة( والت  أوصت نتائجردا ب2017
 ،العام التعميم لمؤسسات التعميمية

 

ان  داض مسدتوف مردارات "ممدا سدبأ أمكدن تحديدد مشدكمة البحدث عد   :وأسـئمت  م لكمة البحـث
 ."بمنطقة المنيا األزهرية -معمم  الحاسبدف لإدارة المعرعة 

 :التالي الرئيسلإلجابة عن الستال  محاولةالبحث هذا  إنوعمى ما تقدم ف
تنمية مهارات إدارة المعرفة لدى معممي الحاسب منصة تعمم اجتماعية في  فاعميةما  "

 " ؟بمنطقة المنيا األزهرية
 البحث اإلجابة عن األسئمة ايتية:حاول وبشكل أكثر تحديداا 
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 بمنطقددة المنيددا األزهريددة -الواجددب تنميترددا لدددي معممدد  الحاسددبإدارة المعرعددة مددا مرددارات  (1
 ؟ "Office 365"باست دام بعض  دمات 

 ؟ما التصميم التعميم  ال زم لبناء مادة المعالجة التجريبية (2
 -لدددف معممدد  الحاسددبعدد  تنميددة مرددارات إدارة المعرعددة منصددة تعمددم اجتماعيددة  عاعميددةمددا  (3

 ؟لمنطقة المنيا األزهرية
 : البحثأهداف 

المنيددددا بمنطقددددة  -تحديددددد مرددددارات إدارة المعرعددددة الدددد زم تواعرهددددا لدددددف معممدددد  الحاسددددب -
 األزهرية.

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

     البحث: يضفر 
بين متوسط درجات مجموعة البحث عد   0.05 ≥يوجد عرأ دال إحصائياا عند مستوف  -

الددذات  لمرددارات إدارة المعرعددة عددد مددن أبعدداد مقيدداس التقيدديم التطبيددأ البعدددي عدد  كددل بُ 
 والمقياس ككل وبين القيمة الوسيطية المحددة من   ل المقياس.

بدددين متوسدددط درجدددات أداء مجموعدددة  0.05 ≥يوجدددد عدددرأ دال إحصدددائياا عندددد مسدددتوف  -
؛ والدرجة اال تبارية إدارة المعرعةمرارات تقييم أداء  البحث ع  التطبيأ البعدي لبطاقة

 الدرجة الكمية لمبطاقة.% من 85الت  تمثل 
  البحث:أهمية  

استجابة لما ينادي به كثير من التربويين والمت صصدين مدن ضدرورة األهمية النظرية:  -
لددددف األعددراد دا دددل المؤسسددات التعميميدددة  حميدددد  إدارة المعرعدددةبتنميدددة مرددارات  االهتمددام

 .(، 2019(،  محمد ضاح ، 2020(،  شيماء محمد، 2021محمود، حنان ص ح، 
 األهمية التطبيقية. -

 لدف معمم  الحاسب.إدارة المعرعة مرارات نمية ت 
  تنميدددة عددد   االجتماعيدددةمنصدددات الدددتعمم  اسدددتثمارنحدددو توجيددده اهتمدددام المسدددؤولين

 .مرارات الُمعممين
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  بدددرامح  عددد  مردددارات إدارة المعرعدددة تضدددمينتوجيددده اهتمدددام التربدددويين إلددد  ضدددرورة
 .لممعممينالتنمية المرنية 

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

مرددارات إدارة المعرعددة بعددد دمددح مجموعددة البحددث عدد  عمميددة الددتعمم، مددن  دد ل أداتدد  القيدداس 
 المست دمتان ع  البحث. 

 منهج البحث:
الوصدددد  ؛ وذلددددك إلعددددداد اإلطددددار  اسددددت دم الباحددددث منرجددددين بحثيددددين األول: المددددنرح 

النظري، وتحديد احتياجات معمم  الحاسب بمنطقة المنيدا األزهريدة، واسدت راج قائمدة المردارات 
قائمدددة األهددددا  وعناصدددر المحتدددوف. والثدددان  المدددنرح التجريبددد ؛ عدددداد الددد زم تنميتردددا لدددديرم، وان 

  المتجيدر التداب   مردارات المتجيدر المسدتقل  منصدة تعمدم اجتماعيدة( عمد عاعميدةوذلك ع  بيدان 
إدارة المعرعدة( لمعممدد  الحاسدب، وتمثددل دمدح عينددة البحدث عدد  عمميدة الددتعمم مدن  دد ل منصددة 

""Edmodo  االجتماعيدة ثددم تطبيددأ بعددي ألداتددا القيدداس  مقيدداس التقيديم الددذات ، وبطاقددة تقيدديم
 المرارات(.

 :البحث اتحددم  
 ( ُمعمم وُمعممة من معمم  الحاسب بمنطقة المنيا األزهرية.25مجموعة تطوعية قوامرا   -
المحتوف التعميم  المتعمأ بمرارات إدارة المعرعة باست دام بعض ال دمات التعميميدة عد   -

"Office 365" وهد : البحدث عدن المعرعدة باسدت دام ،"Bing" وت دزين المعرعدة باسدت دام ،
"Onedrive" ومعالجدددددددددددة المعرعدددددددددددة باسدددددددددددت دام ،"Word" ونشدددددددددددر المعرعدددددددددددة باسدددددددددددت دام ،

"Sharepoint" وتبدددددادل المعرعدددددة باسدددددت دام ،"Outlook Express" وتدددددأمين المعرعدددددة ،
؛ نظراا المدت ك جميد  "Office 365"، وقد تم ا تيار  دمات "Office"باست دام إعدادات 
 القطاع التعميم  باألزهر الشري . مدعوعه األجر من قبل "Microsoft"المعممين حسابات 

 االجتماعية. "Edmodo"است دام منصة  -
 م.4/9/2022إل   1/8/2022تم تطبيأ تجربة البحث   ل ال ترة من  -
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 لمجموعدة البحدثلتقدديم الدتعمم االجتماعيدة،  "Edmodo"منصدة تطبيأ بيئة الدتعمم عبدر  -
 من بعد عبر اإلنترنت.

  :البحثأدوات 
 وه  من إعداد الباحث. ايتيةست دم ع  هذا البحث األدوات اُ 
ـــأد - ـــع البيانـــات:  اات إلمدددامرم بدددبعض مددددف  لمتأكدددد ؛ الدراسدددة االستكشددداعية( اسدددتبانةجم

الم اهيم المتعمقة بإدارة المعرعة، وكذلك مدف معرعترم بالتقنيات التد  يمكدن أن تسدت دم 
إدارة المعرعددة  اسددتبانة لتحديددد مردداراتو ، إلدارة المعرعددة وهددل سددبأ لرددم العمددل برددا أم ال

بمنطقدة المنيدا معممد  الحاسدب لددف تنميتردا  ال زمو  "Office 365"باست دام  دمات 
 .األزهرية

بطاقددة تقيدديم ، و ة المعرعددةالتقيدديم الددذات  لمرددارات إدار  مقيدداس وتمثمددت عدد القيــاس:  ااتــأد -
   .مرارات إدارة المعرعة

 .االجتماعية "Edmodo"منصة تم است دام  :التجريبيةمادة المعالجة  -

  البحث:متغيرات 
 منصة تعمم اجتماعية. تغير المستقل:الم  
 .مرارات إدارة المعرعة التابع: تغيرالم  

  صطمحات البحث:م  
ع  ضوء االط ع عم  التعري ات الواردة ع  عديد من األدبيات التربوية المرتبطة 

بيئة التعمم والعينة، وأدوات قياس البحث أمكن تحديد بمتجيرات البحث، م  مراعاة طبيعة 
 مصطحات البحث إجرائياا عم  النحو ايت :

تنميدة مردارات عد   Edmodoأثر تحدثه منصة تعمم اجتماعية ": Effectivenessالفاعمية "
 حاسب وتُقاس إحصائياا باست دام مستوف الداللة.إدارة المعرعة لدف معمم  ال

وتجمدد  بددين مميددزات  Web 2.0بيئددة تعمددم ت اعميددة توظدد  تقنيددة  االجتماعيــة :منصــة الــتعمم 
تنمية مردارات إدارة أنظمة إدارة المحتوف اإللكترون  وبين شبكات التواصل االجتماع ، برد  

 .بمنطقة المنيا األزهريةالحاسب  المعرعة لدف معمم 
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مجموعددة المعددار  " :"Knowledge Management Skills" مهــارات إدارة المعرفــة
المرتبطدددة بالمعرعددددة، وت زينرددددا، ومعالجترددددا، ونشددددرها، وتبادلرددددا، وتأمينرددددا باسددددت دام واألداءات 

وتُقداس ، معمم الحاسب باألزهر الشري  الت  ين ذهاو  ،التعليمية (Office 365)بعض  دمات 
ات  المست دمان بالدرجة الت  يحصل عميرا ع  ك ا من بطاقة تقييم األداء، ومقياس التقييم الذ

  . "ع  البحث
  طار النظري لمبحث:إلا
 .إدارة المعرعة ،منصات التعمم االجتماعيةيتكون االطار النظري من محورين   

 منصات التعمم االجتماعية: المحور األول
 :مفهوم منصات التعمم االجتماعية  

( منصددات الدتعمم االجتماعيددة 122: 2017ريدداض عبددالرحمن، وعائشددة صدالؤ   عدرا 
بأنردددا" ال دددددمات المعتمدددددة عمددد  اإلنترنددددت، التدددد  تسددددمؤ لةعدددراد ببندددداء مم دددداترم الش صددددية أو 

اعتمداداا عمد  نظدام م تدوح أو شدبه م تدوح لمعامدة؛ لتتديؤ التواصدل والتعداون، أو تبدادل المرنية، 
مد  ليدرهم مدن مسدت دم  النظدام، الدذين يشدتركون معردم عد  قدوائم  المعمومات م  معدارعرم أو

( بأنردا "مواقد  ويدب تعميميدة يمكدن مدن   لردا إتاحدة 2015ا وليدد يوسد   ردعراع االتصال، و
المحتدددوف التعميمدددد  بجميدددد  أشددددكاله والقيددددام بددددبعض األنشددددطة التعميميددددة، حيددددث تتدددديؤ لمطدددد ب 

ة وايراء من   ل إضاعة اإلصدارات الش صدية والمعممين المشاركة ع  االهتمامات واألنشط
ضاعة التدوينات والتو  نشاء المجموعاتوتبادل الصور ومقاط  ال يديو وان  ".اصل م  األقران وان

العرض السابأ لتعري ات منصدة الدتعمم االجتمداع  يمكدن اسدت  ص أنردا مجموعدة من 
عم  تبادل المعرعدة ومشداركترا  من المواق  الت  تمثل شبكة تعميمية اجتماعية اعتراضية، وتقوم

ضداعة التددوينات بين األعضاء، وتقدم عديد من ال دمات  مثل تبادل الصور ومقاط  ال يديو وان
نشاء المجموعات الش صية  .والتواصل م  األقران وان

 :أهمية منصات التعمم االجتماعية 
عددد : تدددوعر طريقدددة مرندددة لمتعمددديم والدددتعمم، أهميدددة منصدددات التعمددديم االجتماعيدددة تتمثدددل 

عدددن معدددارعرم  توسدددي و مسددداعدة الطددد ب عددد  بنددداء وتنميدددة مرددداراترم، و وتحسدددين أداء الطددد ب، 
 .((Anderson, 2016 التكنولوجيا طريأ است دام
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 منصة ماهية "Edmodo" االجتماعية: 
بأنردددددا "شدددددبكة اجتماعيدددددة  "Edmodo"( منصدددددة 7، 2019عدددددر  سدددددامؤ جميدددددل  

تعميميدددة مجانيدددة تقددددم لممعممدددين والمتعممدددين بيئدددة تعميميدددة آمندددة وسدددرمة االسدددت دام، ويسدددتطي  
رسدددددال واسدددددتقبال المعمومدددددات والواجبدددددات  المعممدددددين مدددددن   لردددددا تبدددددادل المحتدددددوف التعميمددددد  وان

جتمد  واألنشطة، ورصدد وتسدميم الددرجات، كمدا تسدترد  المنصدة ربدط جميد  المتعممدين مد  الم
ومصددادر الددتعمم التدد  يحتاجونرددا لتعزيددز إمكانيددداترم وبندداء مردداراترم، وتجمدد  بددين مزايددا شدددبكة 

ددا  بأنرددا "منصددة اجتماعيددة مجانيددة، ال دديس بددوك ونظددام بدد ك بددورد إلدارة الددتعمم"، وُتعددر  أيضا
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  

(، وُتعددر  أيضددا بأنرددا "منصددة 120: 2019ضددمن بيئددة الددتعمم اإللكترونيددة  ابددراهيم عبدددا ، 
تعميميددة إلكترونيددة تجمدد  بددين سددمات أنظمددة إدارة المحتددوف اإللكتروندد  وسددمات مواقدد  شددبكات 

االجتمددداع ، يمكدددن مدددن   لردددا إنشددداء مجموعدددات، ومكتبدددة رقميدددة وتزويددددها بمدددواد التواصدددل 
عطاء واجبات وجدولة مواعيد تسميمرا، وتعيين درج اترا، وتوجيده تعميمية ذات صيغ م تم ة، وان

م حظدددات وتنبيردددات واسدددتط عات رأي لممتعممدددين، إضددداعة إلددد  إنشددداء اال تبدددارات وتوقيتردددا، 
 .)78: 2019وذلك لتحقيأ أهدا  تعميمية محددة"  ليم  سعيد، 

  مميزات استخدام منصة"Edmodo" :االجتماعية في العممية التعميمية 
عددد  العمميدددة  "Edmodo" دام منصدددةاألدبيدددات والدراسدددات السدددابقة مميددزات اسدددت تناولددت 
 ,Fauzual؛ (123: 2019  أحمددددد انددددور ؛ (205: 2021  بدددددر لددددازي ومنرددددا:التعميميددددة 

 :ويمكن توضيؤ هذ  المميزات ع  ايت  ،(2019)
 عكار مما يساعد عم  الت كير االبداع .اعد الط ب عم  تبادل ايراء واألتس -
 المعممين من إنشاء عصول اعتراضية لمط ب. مكنتُ  -
تسددداعد عمددد  تنظددديم الحيددداة األكاديميدددة بطريقدددة سدددرمة حيدددث يمكدددن لجميددد  المعممدددين  -

 والمتعممين الد ول واالشتراك برا مجاناا.
رسال الرسائل وتبادل المم ات بين المعممين والط ب. -  إجراء المناقشات الجماعية وان
 صادر التعمم لممحتوف العمم .توعر مكتبة رقمية تحتوف عم  م -
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 تساعد ع  إنشاء اال تبارات اإللكترونية بسرولة. -
 التجذية الراجعة لمط ب. إمكانية تقديم توعر -
 إمكانية تحميمرا عم  الروات  الذكية واالجرزة الموحية. -
 تساعد المعممين ع  متابعة أداء ط برم ألداء بعض المرارات، ومدف تقدمرم. -
 بين المعمم والمتعمم.دعم الت اعمية تُ  -
 إتاحة ال رصة لمط ب السترجاع ما تم دراسته ع  أي وقت. -
 إعطاء عرصة لمط ب ال جولين ع  المشاركة بآرائرم ومشاركترا. -

( والت  هدعت إل  البحث عن 2019وقد توصمت نتائح دراسة ابراهيم عبدا   
ع  التعميم أنرا بيئة تعميمية مجمقة تمتاز بال صوصية،  "Edmodo"مميزات است دام منصة 

االلتحاأ بال صل إال بعد حصوله عم  رمز الد ول الم صص لرذا ال صل، ع  أحد يستطي  
معروعون، وال مكان عيرا لرسائل كما أنرا ُتعد بيئة تعمم ش اعة، عكل المنتمون إل  الص و  

 .ترسل من أش اص مجرول  الروية
 ":"Edmodo مكونات منصة

 Edmodoمنصدددددددة مدددددددن الدراسدددددددات واألدبيدددددددات السدددددددابقة مكوندددددددات عديدددددددد تناولدددددددت 
: 2019(؛ ابددراهيم عبددددا   322، 2021االجتماعيددة: عاطمددة عبددددالكريم، عبدالمردددي عمددد   

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

 
 )من إعداد الباحث( "Edmodo"( مكونات منصة 1لكل )
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 .إدارة المعرفة -المحور الثاني
  إدارة المعرفةمفهوم: 

تاحترددا بمددا يددوعر ال رصددة  تعددر  بأنرددا " العمميددة المنرجيددة المتعم ددة بتددوعير المعرعددة وان
(، 359: 2020لزيادة المعار  مدن  د ل تدوعير البياندات والمعمومدات ثدم نشدرها  نداي  عايدد، 

( بأنرددا "مجموعدة مددن المردارات المتعمقددة باسدت دام أدوات وبددرامح 2017عرعردا أسددامة محمدد  و 
الت  تساعد ال درد عمد  البحدث واالستقصداء عدن المعرعدة إدارة المعرعة وبيئات التعمم الش ص  

وت زينرددا وتنظيمردددا وتمثيمرددا بصدددور يمكدددن دمجرددا مددد  الم دددزون ال براتدد  الش صددد ، بردددد  
يمكدن اسدتنتاج أن  هدذا التعريد ومدن  د ل عرضرا بصور إلكترونيدة متعدددة"، إنتاج المعرعة و 

إدارة المعرعة عبارة عن مجموعة من المرارات المرتبطدة باسدت دام األدوات والتطبيقدات وبيئدات 
 ؛ من أجل البحث عن المعرعة وت زينرا وتنظيمرا ونشرها.التعمم الش ص 

  إدارة المعرفةأهداف:  

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 

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

Wright (2017)  ممية عأن إدارة المعرعة ترد  إل  است  ص المعرعة، وبنائرا، وتحسين
ارترا ذاتياا من حيث ح ظرا، وتنظيمرا، وتدقيقرا، وتحديثرا دورياا، الحصول عميرا، ثم إد

وتعتبر إدارة المعرعة راعداا لنياا لعممية صن  معن  لممحتوف الذي تتم مشاركته اجتماعياا، بما 
 يدعم النظرية االتصالية، وتعمل عم  نمو المعرعة.

 عمميات إدارة المعرفة: 

من مرددددارات تكنولوجيددددة يددددتم تن يددددذها باسددددت دام العمميددددات األكثددددر تددددداوالا والتدددد  تتضدددد
 وه : ،البحثهذا والت  تم است دامرا ع   "Office 365" دمات 

ُتعددد ال طددوة األولدد  عدد  عمميددة جمدد  المعمومددات مددن  البحــث عــن المعرفــة واكتســابها: -
  ل البحث ع  محركدات البحدث المناسدبة حيدث تتندوع محركدات البحدث سدواء أكاندت 
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المعرعة بصورة عامة أم مت صصة ع  ندوع معدين مدن المعمومدات محركات بحث عن 
كالصور أو الرسومات أو ال يديو أو العروض التقديمية أو المجداالت العمميدة والبحثيدة 

 (.132: 2020 وشيماء بريح، المتنوعة  نرمين مصط  ،
ياندددات اإللكترونيدددة و ددددمات الت دددزين اسدددت دام قواعدددد الب :وتنظيمهـــا المعرفـــة تخـــزين -

السحاب  ع  االحت اظ بالمعمومات وأرش ترا بشكل مدنظم بردد  تسدريل الوصدول إليردا 
: 2015(، وتدذكر زيندب حسدن  30: 2019ع  أي وقت وأي مكان  محمد ضاح ، 

( أن الرددد  األساسدد  مددن هددذ  المرحمددة هددو دمددح المعددار  الجديدددة مدد  المعددار  42
 بالبنية المعرعية.  الموجودة بال عل

است دام تطبيقات إنتاج المحتوف اإللكترون  برد  إنتاج معرعة جديدة  :إنتاج المعرفة -
(، وال بددددد أن تحتددددوي هددددذ  31: 2019عدددد  أشددددكال وسددددائط متعددددددة  محمددددد ضدددداح ، 

المعرعة عم  عنوان لممحتوف، م  وض  محتوف المعمومات الت  تم تجميعرا وت زينرا 
دراج الصددددور والرسدددومات والجددددداول والددددروابط الم تم ددددة، مدددد  عددد  المراحددددل السددددابق ة، وان

ضددرورة تحددديث هدددذ  الددروابط بشدددكل دوري، وُتعددد هدددذ  المرحمددة مرحمدددة تمريديددة لنشدددر 
 (.133: 2020 وشيماء بريح، المعرعة وتبادلرا  نرمين مصط  ،

المعرعدة، يطمدأ عمد  هدذ  العمميدة مسدميات عددة وهد  توزيد   نلر المعرفة وتكاممهـا:  -
نشددر المعرعددة، تقاسددم المعرعددة، وكددل هددذ  المسددميات تعندد  إتاحددة مشدداركة المعرعددة أو 
جراءات تسدمؤ بتوزيعردا عمد  كاعدة المرتمدين  ابتسدام السديد،  وضعرا ع  إطار نظام وان

(، ويتم ذلك من   ل أدوات الويدب الم تم دة التد  تتديؤ مشداركة المعرعدة عمد  2020
المقداالت أو مم دات النصدية أو العدروض تقديميدة ومم دات أشكال وسدائط متعدددة مثدل: 

 ال يديو.
ــادل المعرفــة: - ترددد  هددذ  العمميددة إلدد  جعددل المتعممددين يتشدداركون المعمومددات عيمددا  تب

بينرم حيث يبن  كل متعمم تعممه ال اص، ثم يتشارك م  زم ئده المعمومدات الم تم دة 
هدددا، مدددا ُيسدددرم بشدددكل كبيدددر عددد  باسدددت دام أدوات الويدددب مثدددل البريدددد اإللكترونددد  ولير 

الت اعدددل مددد  المعمومدددات باإلعجددداب أو الدددرعض أو التعميدددأ عميردددا، كمدددا يمكدددن إنشددداء 
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
 (.134: 2020الويب أو ليرها  نرمين مصط  ، شيماء بريح، 

مدد  تزايددد عدددد الم دداطر وال ددرص المرتبطددة بتقاسددم المعمومددات، يجددب  تــهمين المعرفــة: -
تحديدددد الم ددداطر المتعمقدددة بددداألمن المعرعددد  والعمدددل عمددد  ت عيردددا  محمدددد عبددددالرحمن، 

مددن م دداطر ا تراقرددا (، عترددد  هددذ  العمميددة إلدد  تددأمين المعرعددة والحددد 329: 2020
 والعمل وعقاا لحقوأ الممكية ال كرية ومبادئرا.

  :جراءات البحثإ
بناء ع   (ADDIE  لنموذج العاما است دم الباحث: بناء مادة المعالجة التجريبية -1  

حيث عم  جمي  العمميات المتضمنة ع  النماذج األ رف، الحتوائه ؛ مادة المعالجة التجريبية
حيث تدور جميعرا حول  مسة  ،التعميم لكل نماذج التصميم  اأساسا  العامالنموذج يعد 

 بيانرا كالتال :أساسية مراحل 
 :اإلجراءات التاليةرحمة دالم تمك وتتضمن التحميل: -المرحمة األولى  

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

 Office"تنميدة مردارات إدارة المعرعدة باسدت دام بعدض  ددمات  الهـدف العـام: تحديـد .2

وذلدك مدن  د ل اسدت دام منصددة  ،لددف معممد  الحاسدب بمنطقدة المنيدا األزهريددة "365
"Edmodo" االجتماعية. 

تتمثدل ال صدائص العامدة لممعممدين مجموعدة البحدث  البحث: تحميل خصائص مجموعة .3
ددا أو يزيددد 25، وأعمددارهم مددادة الحاسددب بمنطقددة المنيددا األزهريددةمعممدد   عدد  ذوي ، و عاما

يمتمكددون المرددارات األساسددية لمتعامددل مدد  الحاسددب واإلنترنددت ، و مددؤه ت عمميددة م تم ددة
وهددددد : القدددددددرة عمدددددد  اسددددددت دام نظددددددام التشددددددجيل بمدددددا يتناسددددددب مدددددد  احتياجددددددات البحددددددث 

Windows، المؤسس  ريد اإللكترون واالتصال بشبكة اإلنترنت، واست دام الب. 
ــتعمم: .4 ــة ال ــد بيئ اجتماعيددة عدد  تطبيددأ تجربددة  "Edmodo"ا تددار الباحددث منصددة  تحدي

البحدددث؛ وذلدددك ال تيارهدددا مدددن قبدددل المؤسسدددات التعميميدددة عددد  مصدددر وتعميمردددا كتقنيدددة 
تواصددددل بددددين الطدددد ب والمعممددددين وأوليدددداء األمددددور، كددددذلك تمبيددددة لتوصدددديات عديددددد مددددن 
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(، 2018، محمدددد عبددددالرحمن (، ودراسدددة 2019، أحمدددد عبدددا ندددورا  الدراسددات منردددا: 
والتددد  أوصدددت بضدددرورة االسدددت ادة مدددن منصدددة ( 2019 ، يوسددد  عبدالمجيدددد ودراسدددة 

"Edmodo" .مكانيات  ع  التعميم لما تمتمكه من مميزات وان
ــــارات: .5 ــــد قائمــــة المه ، محمددددد عبدددددالرحمن  :بددددبعض الدراسددددات ةسددددتعانتمددددت اال تحدي

اسدامة  (؛ 0202، ضداح محمدد   (؛0202، مصدط   وشديماء برديحنرمين  ؛ (0202
، وكددذلك االسددتعانة بددآراء بعددض (2014، يدده طمعددتآو  ،أمددل إبددراهيم (، 0202، محمددد

مردارات رئيسدة  (6)لتحديد قائمة المرارات الت  تمثمدت عد  تكنولوجيا ال براء ع  مجال 
 مرارة عرعية. (36)يندرج أس مرا 

عندد تصدميم األنشدطة التعميميدة أن تكدون مرتبطددة  روعدد  مهـام وأنلـطة الـتعمم: تحديـد .6
من   ل منصة التعمم،  والمحتوف التعميم  الُمقدم عميمية المرجو تحقيقرا،باألهدا  الت

م  االست ادة باإلمكانات االجتماعية الت  تقدمرا المنصة من   ل مشداركة المتعممدين 
عد  المناقشددة وتبدادل ايراء حددول األنشدطة المطموبددة لمتعدر  عمدد  مددف صددحة إجددابترم 

 عم  تمك األنشطة. 
المدوارد المتاحدة عد  وجدود جرداز كمبيدوتر متصدل  تمثمدت موارد ومصادر التعمم: تحديد .7

مدن البدرامح عمد   ةمن مجموعة البحث، وتواعر مجموعد متعممترنت لدف كل بشبكة اإلن
 Adobe Flash"أحدددد بدددرامح تصددد ؤ صددد حات الويدددب وبرندددامح األجردددزة وهددد : 

Player"منصدددة الدددتعمم االجتماعيدددةمجموعدددة البحدددث مدددن الدددد ول إلددد   تمكنتدددكددد   ؛ 
"Edmodo"  مدن مقداط  ال يدديو  مجموعدة، وقد احتوت مدادة المعالجدة التجريبيدة عمد

، وكددذلك مجموعددة مددن "YouTube"التدد  تددم إنتاجرددا ثددم رععرددا عمدد  شددبكة يوتيددوب 
 .Pdf مح وظة بصيجة النصيةالمم ات 

  :التصميم -انيةثالمرحمة ال
 ضدوء وعد قائمدة المردارات النرائيدة،  ضدوء عد  :قائمة األهـداف وعناصـر المحتـوى إعداد .1

التعميمية المتوقد  مدن المتعممدين تحقيقردا،  دا هاأل تحديد تماألهدا  العامة لمحتوف التعمم 
، ثدم قدام واقعيدة يمكدن م حظتردا وقياسدراصديالترا بصدورة وقد روع  عد  تحديدد األهددا  

الباحددث بتجميدد  عناصددر المحتددوف التعميمدد  التدد  ُتجطدد  األهدددا  اإلجرائيددة بعددد مراجعددة 
 ارة إليردددا عددد  مصدددادر بنددداء قائمدددةاألدبيدددات والدراسدددات والبحدددوث السدددابقة التددد  سدددبأ اإلشددد
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 القائمدة ثدم عدرض المرارات، وتم ترتيبرا ترتيباا منطقياا بما يؤدي إل  تحقيأ تمك األهددا ،
؛ إلبدددداء الدددرأي حدددول مددددف ُمناسدددبة عددد  مجدددال تكنولوجيدددا التعمددديممدددن المحكمدددين  (7)عمددد  

 % 100بنسددبة  وات ددأ الُمحكمددونالمحتددوف واألهدددا  التعميميددة لتحقيددأ األهدددا  العامددة، 
تعددي ت إجدراء ال وبعددالعامدة، عم  مناسبة األهدا  والمحتوف التعميمد  لتحقيدأ األهددا  

وصددل إلدد  قائمددة األهدددا  وعناصددر المحتددوف عدد  صددورترا لتالُمقترحددة مددن الُمحكمددين تددم ا
 .النرائية

دروس متدرجدة عد  المسدتوف  سدبعةتم تقسيم المحتوف إل   المحتوى: أسموب تتابعتصميم  .2
البحث عن المعرعة باست دام  -وهم  الم اهيم األساسية إلدارة المعرعة ومرتبة ترتيباا منطقياا

معالجدددة المعرعدددة  -Onedriveت دددزين المعرعدددة باسدددت دام  دمدددة  -Bingمحدددرك البحدددث 
تبدددادل المعرعدددة  -Sharepointنشدددر المعرعدددة باسددت دام  دمدددة  -Wordباسددت دام  دمدددة 

ثددم قددام ، (Officeتددأمين المعرعددة باسددت دام إعدددادات  -Outlook Expressسددت دام با
 ثمجموعدة البحدالباحث بإنشاء عصل اعتراض ، ورعد  المحتدوف ليدتم دراسدته مدن قبدل أعدراد 

يميده الردد   الددرس،عندوان ، عيبدأ عدرض المحتدوف بPDFمم ات و  عيديو من   ل مقاط 
ثددم عقددد  درس،موضددوع كددل  ذلددك شددرحالمرجددو تحقيقرددا، يمدد   التعميميددةاألهدددا  العددام، ثددم 

األسدئمة منتدف نقاش بعد كل درس ليتبادل أعراد مجموعة البحث م  زم ئرم ومد  الباحدث 
االجتماعية لممنصة وبيان مدف اإلمكانات ل ست ادة  من الدرس؛ وذلك  موضوعالمرتبطة ب
تعممين النشاط المطموب منرم؛ ليدتم تقييمده المُيقدم  الدرس تعمممن  االنتراءوبعد  عاعميترا،

مددددن قبددددل الباحددددث ثددددم مشدددداركة وتبددددادل ايراء مدددد  جميدددد  أعددددراد المجموعددددة حددددول األنشددددطة 
 الم تم ة الُمقدمة منرم.

ألعراد  محتوفال الت  يقدم براكي ية مل روض  تصو  تم: تصميم استراتيجيات التعميم والتعمم .3
مجموعدددة البحدددث، ومدددن  ددد ل ُمتجيدددرات البحدددث اعتمدددد الباحدددث عمددد  اسدددتراتيجيات الدددتعمم 
المتمركددزة حددول المتعممددين والتدد  تجعددل دورهددم إيجدداب ، عاعتمددد عمدد  اسددت دام اسددتراتيجية 

د المتعمم عم  ن سه ع  عرض المحتوف التعميمد  لتنميدة المعدار  حيث يعتمالتعمم ال ردي 
تم بة من   ل ت اعمه م  الروابط الدا مية الت  تنشر عبر المنصة، كما والمرارات المطمو 

م اسددتراتيجية المناقشدة والحددوار مددن  د ل منتددديات النقدداش حدول موضددوعات الددتعمم ااسدت د
و دمددة الدردشددة بددين المتعممددين بعضددرم الددبعض أو مددن  دد ل تواصددمرم مدد  الباحددث لمددرد 
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م استراتيجية التعمم التعاون  من ااست دتم ة، وكذلك عم  است ساراترم وتبادل ايراء الم تم 
صدجيرة ألداء نشداط  ات  ل أداء األنشطة التعميمية، حيث يتعداون المتعممدين عد  مجموعد

عقددب انتردداء كددل درس، يددتم تسددميمه لممعمددم مدددن  دد ل المنصددة ثددم تقييمدده وتقددديم التجذيدددة 
لم ئدددة العمريدددة لعيندددة بترا اسددد؛ لمناالسدددتراتيجياتالراجعدددة لممتعممدددين، وقدددد تدددم اسدددت دام تمدددك 

تدم  وقددعرة بمدادة المعالجدة التجريبيدة، البحث؛ وكذلك لمناسبترا ل مكانات االجتماعية المتو 
 :التال  بالجدولبحيث تتضمن العناصر الموضحة  ت صيم  بشكلتصميم االستراتيجية 

تصميم االيتراتيجية العامة لمتعمم( 2جدول )  

مدة تنفيذ  النلاط األهداف عنوان الدرس م
 النلاط

بيئة 
 التعمم

تقييم 
 النلاط

       
حددرص الباحددث عمدد  االسددت ادة مددن األنمدداط المتعددددة ألسدداليب  :تصــميم أســاليب التفاعــل .4

المتمثمدددة عددد  ، و تجريبيدددة لمبحدددث معالجدددةمدددادة ك "Edmodoالت اعدددل التددد  تقددددمرا منصدددة "
 أعددراد ، وت اعددلمددن  دد ل الددروابط الدا ميددة مجموعددة البحددث والمحتددوف أعددرادبددين  الت اعددل

مدددن  ددد ل تسدددميم التكمي دددات والدددرد عمددد  أسدددئمة واست سدددارات  مددد  الباحدددث مجموعدددة البحدددث
مددن  دد ل المشدداركة عدد   مجموعددة البحددث بعضددرم الددبعض أعددرادبددين  ، والت اعددلالمتعممددين

مجموعدددددددة البحدددددددث وواجردددددددة منصدددددددة  أعدددددددرادبدددددددين  ، والت اعدددددددلحمقدددددددات النقددددددداش الم تم دددددددة
"Edmodo".من   ل التص ؤ وتحميل المم ات وممارسة األنشطة وأداء اال تبارات ، 

 :التطوير -الثالثة المرحمة
نتاج الوسـائط المتعـددة: .1 تطمدب إنتداج الوسدائط مجموعدة مدن  تحديد المتطمبات البرمجية وا 

 -Microsoft Word 2016- Adobe Photoshop)بدرامح المونتداج والمعالجدة وهد : 

Camtasia Studio 8.0- (Microsoft Forms،  وتددم اسددت دام هددذ  البددرامح إلنتدداج
وتددم عددرض جميدد   ومقدداط  ال يددديو( ،والصددور والرسددومات ، النصددوصتعددددة الوسددائط الم

مددددن  بددددراء تكنولوجيددددا التعمدددديم الددددذين أشدددداروا إلدددد  صدددد حية الوسددددائط  (3)الوسددددائط عمدددد  
 وجاهزيترا.

 "Edmodo" منصددةحسدداب عمدد   الباحددث أنشدد  :"Edmodo"منصــة  ىعمــ فصــل إنلــاء
تنميددددة باسددددم " ، ثددددم أنشدددد  عصدددد ا  ،https://new.edmodo.com/homeمددددن  دددد ل الددددرابط 

https://new.edmodo.com/home
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 3xwtnz" "Classرمدز ال صدل  ، ثم قدام بمشداركة"مرارات معمم  الحاسب باألزهر الشري 

Code:   صددد حية ال صدددل ومدددا بددده مدددن محتدددوف ، بعدددد التأكدددد مدددن طددد ب مجموعدددة البحدددثمددد
   براء ع  تكنولوجيا التعميم. (3)تعميم  من 

معمم  (15)عم  عينة قوامرا  ستط عيةإجراء التجربة اال تم االستطالعية: التجربة .0
ال ترة من    ل، بمنطقة المنيا األزهرية -ومعممة حاسب من معمم  المرحمة اإلعدادية

برع  المحتوف التعميم  عم  المنصة،  ، وقام الباحث25/7/2022إل   1/7/2022
عم  منصة  ؤ إنشا مت يالذ ال صلت اعمرم دا ل  ةوم حظ المتعممينمتابعة و 

"Edmodo" جمي  م حظاتتسجيل وتم ، الرد عم  أسئمترم واست ساراترم ومناقشترم،  و 
حول مادة المعالجة التجريبية الت  تم تقديمرا  ستط عيةالتجربة االع   متعممينالوآراء 

 درجاترمورصد  المتعممينتطبيأ أدوات القياس عم   تم ثم، ومميزاترا منصةالمن   ل 
 ومعالجترا إحصائياا.

 :التطبيق -الرابعة المرحمة
، مادة المعالجة التجريبية عبر اإلنترنت إتاحةتمت مرحمة التطبيأ من   ل 
بشكل أكثر ت صي ا ع   تناولرما يتم وال ت  سو واست دامرا من قبل مجموعة البحث، 

 جزء ال اص بإجراء تجربة البحث األساسية.ال
عقب انتراء مرارات إدارة المعرعة تقييم هذ  المرحمة  تضمنت :التقويم -الخامسة المرحمة

 ثم تحميلالقياس المست دمة ع  البحث،  أداتاوذلك من   ل  المحتوف،من دراسة  أعراد العينة
 .النتائح ومناقشترا وت سيرها

 بناء أدوات القياس: -3
التقييم الذات  ألعراد مجموعدة البحدث  المقياس يسترد : مقياس التقييم الذاتي -أواًل 

وقددام الباحددث ، "Office 365"باسددت دام بعددض  دددمات  المعرعددةلتحديددد مردداراترم عدد  إدارة 
 (Dorsy, 2010)بداالط ع عمد  مقيداس التقيديم الدذات  لمردارات إدارة المعرعدة الُمعدد بواسدطة 

نددرمين مصدددط  ، ( وكدددذلك عمدد  دراسدددات: 502 -504، 0200وقددام بترجمتدده ابدددراهيم ال ددار  
لتحديدددد أبعددداد  ؛ (2017)؛ أسدددامة محمدددد (2020)؛ محمدددد عبددددالرحمن (2020)شددديماء برددديح 

ة عبددار  (53)وصدديالة م رداتده عدد  ضدوء قائمددة المرددارات، وقدد اشددتمل المقيداس عمدد  ، المقيداس
معالجدة  -ت دزين وتنظديم المعرعدة -موزعة عم  ستة مرارات رئيسة هد :  البحدث عدن المعرعدة
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 ت التقيددديم مدددن.وتدددم تحديدددد مسدددتويا تدددأمين المعرعدددة( -تبدددادل المعرعدددة -نشدددر المعرعدددة -المعرعدددة

 ال ماس  كما هو واضؤ بالجدول التال :وعقاا لتدرج ليكرت  (1:5)
مستويات التقييم بمقياس التقييم الذاتي لمهارات إدارة المعرفة ( 3جدول )  

(5  الدرجة   4)   3)   2)   1)  

 مستوى األداء

أستطي  ععل ذلك 
بشكل الذي 
يمكنن  من 
تعميمه لش ص 

 أ ر

أستطي  ععل ذلك 
 بم ردي

أستطي  ععل ذلك 
بمساعدة ش ص 

 أ ر

ذلك، ولكن ععمت 
ال اعتقد أنن  
 يمكنن  تكرار 

ال أعر  كي ية 
 القيام بذلك.

  من   ل: المقياستم حساب صدأ  :المقياسصدق 
( مددن 4 عمدد  مقيداس التقيدديم الدذات  لمرددارات إدارة المعرعدة  تددم عددرض الصـدق الظــاهري: -

لممردددارات مددددف انتمددداء العبدددارات لمتأكدددد مدددن  وذلدددك؛ تكنولوجيدددا التعمددديمال بدددراء عددد  مجدددال 
الرئيسددة، ومدددف قيدداس العبددارات لممرددارات الرئيسددة، ودقددة الصدديالة العمميددة لمعبددارات، مدد  

وتددددم تمقدددد  جميدددد  التعدددددي ت مددددن المحكمددددين ، إمكانيددددة التعددددديل أو الحددددذ  أو االضدددداعة
جراءهدددا مدددن قبدددل الباحدددث،  عمددد  انتمددداء العبدددارات  %100وقدددد ات دددأ المحكمدددون بنسدددبة وان

 المحكمدين آراء الت داأ المئويدة ، وتراوحدت النسدبلممردارات الرئيسدة وتحقيدأ الردد  منردا

 .%(100%: 60)صحة الصيالة العممية ل  تبار ما بين  عم 
لمتحقأ من صدأ المقياس، است دم الباحث صدأ االتساأ  صدق االتساق الداخمي:

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 

 والجدول التال  يوضؤ ذلك:مية لممقياس، المعرعة، تبادل المعرعة، تأمين المعرعة( والدرجة الك
(51معامل االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية لممقياس    )ن =  (4)جدول   

 معامل االرتباط المقياس
 0.90 البحث عن المعرعة
 0.91 ت زين المعرعة
 0.90 معالجة المعرعة
 0.81 نشر المعرعة
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 معامل االرتباط المقياس
 0.83 تبادل المعرعة
 0.81 تأمين المعرعة

  2040( = 2024قيمة  ر( الجدولية عند مستوف داللة  
معام ت االرتباط بين مجموع درجات كل محور والدرجة تراوح ( 5يتضؤ من الجدول  
( وه  معام ت ارتباط دالة إحصائيا ما يشير إل  2020:  20.0الكمية لممقياس ما بين  
 االتساأ الدا م  لممقياس.

 :المقياس ثبات
ثبات المقياس است دم الباحث معامل ال ا لكرونباخ، حيث قام بتطبيأ المقياس لحساب 

( معمم ، والجدول 04عم  عينة من مجتم  البحث ومن لير العينة األصمية لمبحث قوامرا  
 ( يوضؤ ذلك .5 

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

المعرعة عن البحث  49.0 

المعرعة ت زين  49.0 

المعرعة معالجة  49.0 

المعرعة نشر  49.0 

المعرعة تبادل  49.0 

المعرعة تأمين  49.. 

 ..49 الدرجة الكمية

( وه  2022:  .202( تراوح معام ت ال ا لممقياس ما بين  4يتضؤ من جدول  
 ما يشير إل  أن المقياس عم  درجة مقبولة من الثبات. ياامعام ت دالة إحصائ

 أعرادترد  البطاقة إل  قياس مستوف  :تقييم مهارات إدارة المعرفةبطاقة  -ثانًيا
 Office"المرارات المتعمقة بإدارة المعرعة باست دام بعض  دمات مجموعة البحث ع  

اتباع التدرج  متو ، ةبنود رئيس (6)عرع  يندرج تحت  ندب (18)البطاقة من وقد تكونت ، "365
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 ودرجة، بالشكل المطموب إذا تحقأ المعيار درجتين ت صيص الث ث  ع  التقييم حيث تم
 واحدة إذا تحقأ المعيار إل  حد ما، وص ر إذا لم يتحقأ المعيار.

 عن طريأ ايت : بطاقة التقييمضبط  تم: التقييمبطاقة  ضبط 

ع  ت صص  ينمحكم (5)عرض بطاقة التقييم عم   تم صدق البطاقة: تقدير
ي ذ آرائرم ع  م ئمة البطاقة ع : انتماء البند لممرارة، وأهمية البند،  تكنولوجيا التعميم
وقد وجه بعض المحكمون بتحديد أكثر لمرارات البنود الرئيسة  معالجة لمبند، والصحة العممية 

(؛ حت  يتسن  SharePointعة باست دام ونشر وتبادل المعر  -Wordالمعرعة باست دام 
عم   %100لمباحث إمكانية قياسرا بشكل أكثر دقة وتحديداا، كما ات أ المحكمون بنسبة 

انتماء البنود ال رعية لممرارات الرئيسة، وتراوحت النسب المئوية لمدف صحة الصيالة العممية 
  (.100: 60)لبنود المقياس مابين 

البطاقة عم  عينة  طبأ الباحث وزمي ن آ ران ثبات البطاقة لحساب :الثبات
أعراد من معمم  الحاسب بمنطقة المنيا األزهرية لير تابعين لمعينة  (15)استط عية قوامرا 

قيم  تتراوح، و الث ثة المقيموناست دم الباحث طريقة معامل االرتباط بين  األساسية، ثم
بطاقة تقييم مرارات إدارة المعرعة لدف معمم  الحاسب معامل االرتباط بين المقييمين ع  

 ما يشير إل  ثبات البطاقة وص حيترا (0.93:  0.89)ما بين  بمنطقة المنيا األزهرية
 .ل ست دام
 ة مس التجربة األساسية لمبحث استجرقت :لمبحث األساسية التجربة إجراءات -4
 :مك التجربة بعدة مراحل ه تمرت حيث  م4/9/2022 إل  1/8/2022بداية من   أسابي
 ــار  –الحاسددبعمددم وُمعممددة حاسددب مددن معممدد  مُ  (25)ا تيددار  تددم :البحــث مجموعــة اختي

مدددن جميددد  إدارات  لممشددداركة عددد  تجربدددة البحدددث واممدددن تطوعددد – بمنطقدددة المنيدددا األزهريدددة
 المنطقة.

 اإلدارية اتالمواعقمن   ل الحصول عم  : لمتجريب االستعداد. 
 الدتعمم مدن  د ل منصدة  الدتعممدمدح الطد ب عد  عمميدة  :مادة المعالجة التجريبيـة تطبيق

 ."Edmodo"االجتماعية 

                                                           
 بنين. نواي الثانوي، معمم حاسب آل  بمعرد عمي حسن محمدموجه حاسب بإدارة المنيا التعميمية األزهرية، ، محمد فتحي سيد 
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  بعدياا. تقييم المرارات، وبطاقة مقياس التقييم الذات  :القياس اأداتتطبيق 
 نتائج البحث:

 عرض نتائج البحث في ضوء أسئمت : -أواًل 
إدارة المعرعددة الواجددب تنميترددا لدددف مددا مرددارات عــن الســتال األول الــذي نــص عمــى:  لإلجابــة

 ؟ "Office 365"باست دام بعض  دمات  بمنطقة المنيا األزهرية -معمم  الحاسب
اإلجابددة عندده ضددمن إجددراءات البحددث، حيددث قددام الباحددث بإعددداد قائمددة مرددارات  تمددت 

( 6  يددةالنرائوتضدمنت القائمددة عد  صددورترا  "Office 365"إدارة المعرعدة باسددت دام  ددمات 
 .عرعية( مرارة 36  رئيسة،ة مرار 

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

 ."ADDIE"التجريبية وعأ النموذج العام لمتصميم التعميم  
عدد  تنميددة منصددة تعمددم اجتماعيددة  عاعميددةمددا الســتال الثالــث والــذي نــص عمــى: عــن  لإلجابــة

با تبدددار قدددام الباحدددث  ؟بمنطقدددة المنيدددا األزهريدددة -مردددارات إدارة المعرعدددة لددددف معممددد  الحاسدددب
 البحث.  عرضصحة 
 :فروض  ضوء في البحث نتائج عرض -ثانًيا

ــى  ــذي نــص عم ــار صــحة الفــرض األول ال  ≥مسددتوف يوجددد عددرأ دال إحصددائياا "الختب
بين متوسط درجات مجموعة البحث ع  التطبيأ البعدي عد  كدل بعدد مدن أبعداد مقيداس  0.05

التقيديم الددذات  لمردارات إدارة المعرعددة والمقيداس ككددل وبدين القيمددة الوسديطية المحددددة مدن  دد ل 
 ." المقياس
ال ددرض الحددال  قددام الباحددث بمقارنددة درجددات مجموعددة البحددث عدد   لمتأكددد مددن صددحة 

التطبيددأ البعدددي عدد  كددل بعددد مددن أبعدداد مقيدداس التقيدديم الددذات  لمرددارات إدارة المعرعددة والمقيدداس 
تددم تحديدددها باسددت دام المعادلددة ، وقددد لوسدديطية المحددددة مددن  دد ل المقيدداسككددل وبددين القيمددة ا

 عدد الم ردات.× قيمة البديل المحايد ع  الم ردة  الدرجة الوسيطية =  :تيةاي
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واسددددت دم الباحددددث ا تبددددار  ت( لمجموعددددة واحدددددة، لمقارنددددة متوسددددط درجددددات مجموعددددة 
عدد مدن أبعداد مقيداس التقيديم الدذات  لمردارات إدارة المعرعدة البحث ع  التطبيأ البعددي عد  كدل بُ 

 قياس، والجدول التال  يوضؤ ذلك.والمقياس ككل وبين القيمة الوسيطية المحددة من   ل الم
 درجات مجموعة البحث في التطبيق البعدي في كل بعد   اختبار )ت( لمقارنة متوسط (6)جدول 

 من أبعاد مقياس التقييم الذاتي لمهارات إدارة المعرفة والمقياس ككل 
 (52وبين القيمة الوسيطية المحددة من خالل المقياس )ن=

 المقياس
القيمة 
 الوسيطية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوي 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 39.89 3.17 73.28 48 البحث عن المعرعة

 دالة 0.000

 62.35 1.44 51.00 33 ت زين المعرعة
 44.04 2.02 50.80 33 معالجة المعرعة
 47.08 2.08 55.60 36 نشر المعرعة
 49.99 1.08 28.80 18 تبادل المعرعة
 11.86 0.99 8.36 6 تأمين المعرعة
الدرجة الكمية 
 لممقياس

174 267.84 6.47 72.57 

لصددالؤ درجددات مجموعددة البحددث  يااوجددود عددروأ دالددة إحصددائ  (6)يتضددؤ مددن جدددول  
ع  التطبيأ البعدي ع  كل بعد من أبعاد مقياس التقييم الذات  لمرارات إدارة المعرعة والمقياس 
ككددل وبددين القيمددة الوسدديطية المحددددة مددن  دد ل المقيدداس، مددا يدددل عمدد  ارت دداع مسددتوي عينددة 

 .اعيةالبحث ع  مرارات إدارة المعرعة نتيجة لمتعرض لمنصة التعمم االجتم
يوجدد عدرأ دال إحصدائياا عندد مسدتوف  " الختبار صحة الفرض الثاني الذي نص عمـى

تقيددديم أداء  بدددين متوسدددط درجدددات أداء مجموعدددة البحدددث عددد  التطبيدددأ البعددددي لبطاقدددة 0.05 ≥
 % من الدرجة الكمية لمبطاقة.85إدارة المعرعة ؛ والدرجة اال تبارية الت  تمثل مرارات 

صدددحة ال دددرض الحدددال  قدددام الباحدددث بمقارندددة درجدددات مجموعدددة البحدددث عددد  لمتأكدددد مدددن 
% من الدرجة الكمية لبطاقة تقييم االداء، 85تمثل الت   اال تباريةالتطبيأ البعدي وبين درجة 

  وقد تم تحديدها باست دام المعادلة االتية:
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 .10.20=  100/  85× = الدرجة الكمية لمبطاقة االختبارية درجة ال
واسددت دم الباحددث ا تبددار  ت( لمجموعددة واحدددة، لمقارنددة درجددات أداء مجموعددة البحددث 

ن الدرجددة الكميددة لبطاقددة تقيدديم % مدد85التدد  تمثددل  اال تباريددةلمرددارات إدارة المعرعددة ؛ ودرجددة 
 داء، والجدول التال  يوضؤ ذلك.األ

درجة ال؛ و إدارة المعرفة لمهاراتدرجات أداء مجموعة البحث  اختبار )ت( لمقارنة متوسط  (7)دول ج
 (52من الدرجة الكمية لبطاقة تقييم االداء )ن = % 82التي تمثل  ختباريةاال

قيمة درجة 
االتقان 

85% 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوي 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 دالة 0.000 4.05 0.76 10.81 10.20

لصدددالؤ متوسدددط درجدددات عيندددة  اوجدددود عدددروأ دالدددة إحصدددائيا  ( 7يتضدددؤ مدددن جددددول   
% مددن 85 التدد  تمثددل بالدرجددة اال تباريددةداء مرددارات إدارة المعرعددة أالبحددث عدد  بطاقددة تقيدديم 
داء، ما يدل عم  ارت اع مستوي عينة البحث ع  مرارات إدارة المعرعة الدرجة الكمية لبطاقة األ

 نتيجة لمتعرض لمنصة التعمم االجتماعية.
  :تفسير نتائج البحث -ثانًيا

لـدى  "Office 365"إدارة المعرفـة باسـتخدام خـدمات يمكن أن ي عزى التحسن فـي مهـارات 
 مجموعة البحث إلى:

  سداعد طد ب مجموعدة البحدث عد  بصورة واضحة ومحددة صيالة األهدا  التعميمية
 .لراوعرم أعمأ لممحتوف،  الم تم ة اتموضوعالتحديد 

 محتدددوف مددن  ددد ل منصددة الدددتعمم اإلجتماعيددة ال عددرض"Edmodo"   بمدددا يتناسددب مددد
مكانيددداترم، و  تعمدددم حسدددب  ُمدددتعممأسدددموب الدددتعمم الدددذات  عكدددل  عمددد  داعتمددداالقددددراترم وان

 .سرعته وقدراته
    مقاط  عيديو، ومم ات  المتعممينتنوع مصادر تقديم المحتوف إل Pdf.) 
  ُعم   المتعممينزاد من تركيز ما  ؛ومترابطةسمسمة تقسيم المرارات إل  أداءات عرعية م

 .ت اصيل المرارة
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 أتدداح ؛ مقداط  ال يدديووعرضددرا مدن  د ل لمردارات ألداء ا ل طدوات الصدحيحةنمذجدة ا
 .مشاهدة أدأ الت اصيل ع  أداء المرارة

   عقد حمقات نقاش جماعية عبدر  اصدية أ در اال بدار، سداعد عمد  الت اعدل الجمداع
 المتعممين الم تم ة من   ل مشاركة المعمم والمتعممين اي رين.م  است سارات 

  أثندددداء أداء األنشددددطة وتقييمرددددا، وتقددددديم التجذيددددة  لممتعممددددينالمتابعددددة المسددددتمرة الدددددعم و
 أدف إل  ارت اع مستوف أداء الط ب لممرارات.الراجعة؛ 

  تقدددددم منصددددة"Edmodo" جددددو االجتماعيددددة بيئددددة تعميميددددة جيدددددة تسدددداعد عمدددد   مددددأ ال
حريددة الددرأي والتعبيددر وطددرح  مددم والمتعممددين؛ إتدداحالن سدد  واالجتمدداع  ايمددن بددين المع

 حاجز ال جل لدف المتعممين.زالة إ، ومن ثم األسئمة والمناقشة
 :نتاج مادة المعالجة التجريبية وعقاا لد  باإلضاعة إل  تصميم وان

التعميمد  بأشدكال  عرض المحتدوفالتد  تردتم بدد البنائيـة االجتماعيـة:مبادئ النظريـة  -
تحديددد و  ،سدداعد عمدد  جددذب انتبددا  المتعممددين بشددكل أكبددر ؛ وهددو مدداووسددائط متنوعددة

 عقدب كدل درس بشدكل عدردي أو جمداع  األنشطة التعميمية الت  سدين ذها المتعممدين
 أدف إل  ممارسترم المرارات بشكل عمم  أثناء عممية التعمم.

ـــة االتصـــالية - ـــادئ النظري والتددد  تردددتم بإتاحدددة ال رصدددة لممتعممدددين ال تبدددار أداء  :مب
مردداراترم والتعددر  عمدد  أ طددائرم اإلجرائيددة أثندداء أداء األنشددطة مددن  دد ل التجذيددة 

 ا أسرم ع  إتقانرم ألداء المرارات.ممالراجعة؛ 
تاحدة ، و ارتبداط أنشدطة الدتعمم بأهددا  الدتعممبالتد  تردتم  :مبادئ النظريـة السـموكية - ان

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

 ؛Mohamed, Fatma (2021) وتت ددأ هددذ  النتيجددة مدد  نتددائح دراسددات كددل مددن:
Nanda, Erwin (2021)،   سددددماء أ ؛(2019سددددامؤ جميدددل   ؛(2020 ريددددم عبددددا

 ،Yousef (2017) (،2017ريددداض عبددددالرحمن، وعائشدددة صدددالؤ   ؛(2018عبدالناصدددر  
عدد  تنميددة المرددارات الم تم ددة  "Edmodo"والتد  أكدددت عمدد  عاعميددة منصددة الدتعمم االجتماعيددة 

 لدف المتعممين.
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  :توصيات البحث
يردد  إلد  إكسداب كبرنامح تنمية مرنية  إعتماد البحث من قبل قطاع المعاهد األزهرية -

 .مرارات إدارة المعرعة لدف المعممين
تضمين المقررات الدراسية ال اصة بإعداد المعمم بكميدات التربيدة لمردارات إدارة المعرعدة  -

 وكي ية تطبيقرا باست دام التقنيات الرقمية الحديثة.
عددداد أدلددة إرشددادية برددد   - مرددارات اسددت دام  تنميددة/ إكسددابعقددد ورش عمددل تدريبيددة، وان

 .لدف المعممينوتوظي  منصات التعمم االجتماعية 
  :البحوث المقترحة

إجراء دراسة ترد  إل  قياس أثر است دام إدارة المعرعة لدف المعممين ع  رع  ك اءترم  -
 المرنية.

اتجاهات معمم  وط ب األزهر الشري  نحو است دام الكش  عن إجراء دراسة ترد   -
 التعمم االجتماعية.منصات 
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 والمصادر: المراجع

 المراجع العربية :أواًل 
(. متطمبددات تطبيددأ عمميددات إدارة المعرعددة لدددف البدداحثين عدد  العمددوم التربويددة 2020ابتسددام السدديد عمدد  جددادو  

 (.110، ع جامعة المنصورة -مجمة كمية التربيةباست دام المكتبات الرقمية، 
، القدداهرة: 2تربويـات تكنولوجيــا القـرن الحـادي والعلــرين تكنولوجيـا ويـب (. 2012ابدراهيم عبددالوكيل ال دار  

 دار ال كر العرب  لمنشر والتوزي .
: مراجعدة لدبعض األدبيددات، Edmodo(. برندامح المنصدة االجتماعيدة إدمدودو 2019بدراهيم عبددا  الكنددري  إ

 .129 -117(، 19 3، مجمة العموم التربوية الن سية
(. بنداء برت وليدو الكتروند  مطدور قدائم عمد  نظريدة تجريدز المعمومدات والتقدويم 2017اسدامة محمدد عبدالسد م  

مجمددة الددذات  وتقددويم األقددران وأثددر  عدد  تنميددة مرددارات إدارة المعرعددة الش صددية وتقميددل العددبء المعرعدد ، 
 .الدولية لمتعميم باإلنترنت

بيقددددددات واسددددددتراتيجيات إدارة (. تط2020ل تحدددددداد العربدددددد  لممعمومددددددات والمكتبددددددات   31المددددددؤتمر السددددددنوي الددددددد 
 ديسمبر. 9 -7، المعمومات والمعرعة ع  ح ظ الذاكرة الوطنية والمؤسسية

(. أثدر تصدميم بيئدة لمدتعمم اإللكتروند  التشدارك  قائمدة عمدد  2014أمدل ابدراهيم ايدراهيم، آيده طمعدت اسدماعيل  
وعقادا لمبدادئ النظريدة التواصدمية عمد  تنميدة مردارات إدارة المعرعدة الش صدية  2.0بعض أدوات الويدب 

(، 56ربدويين العدرب، ع ، رابطدة التدراسات عربية ع  التربيدة وعمدم الدن سلدف ط ب الحاسب ايل ، 
8-148. 

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

(. دور اسدت دام المنصدات التعميميدة اإللكترونيدة عد  تحسدين العمميدة التعميميدة لددف 2021بدر لازي سدمح   
المجمددة األكاديميددة طمبدة المرحمددة الثانويددة مدن وجرددة نظددر المعممددين عد  منطقددة ال روانيددة بدولدة الكويددت، 

 .202 -189(، 1 2، العالمية ع  العموم التربوية والن سية
، درجددة ممارسدددة معممددد  ومعممدددات المدددارس الثانويدددة لعمميدددات إدارة المعرعدددة(. 2017حامددد محمدددد الشدددمران   

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

عددد   (Edmodo)(. عاعميددة المنصددة التعميميدددة إدمددودو 2018حكمددت عددايش المصدددري، رنددان عمدد  األشدددقر  
المجمة الدولية لمتعميم تنمية التحصيل ع  العموم واالتجا  نحوها لدف طمبة الص  العاشر ع  عمسطين، 

 .65-32 ،باإلنترنت
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(. نمط التدريب اإللكترون  ببيئة ال صل المقموب وأثدر  2021حميد محمود حميد، حنان ص ح الدين صالؤ  
ع  تنمية مرارات إدارة المعرعة الش صية واالن دراط عد  الدتعمم لطد ب تكنولوجيدا التعمديم ذوي األسدموب 

 .283 -176(، 12 21، دراسات تربوية واجتماعيةالمعرع   التحميم / الشمول (، 
(. أثددر التدددريس بددالتعمم التعدداون  عبددر الشددبكة 2017ريدداض عبدددالرحمن الحسددن، عائشددة صددالؤ المطددرودي  

 (.4 41، المجمة الدولية لمبحوث التربويةة إدمودو، يالتعميم (Edmodo)االجتماعية 

عد  ضدوء النظريدة البنائيدة  Edmodo(، أثدر توظيد  بيئدة شدبكة الدتعمم اإلدمدودو 2020ريم عبددا  المعيدزر  
مجمدة العمدوم االجتماعية عم  التحصيل المعرع  ومرارات الحوار والتواصدل لددف طالبدات كميدة التربيدة، 

 .136 -74(، 23 3، التربوية
(. تصددميم اسددتراتيجية تعمدديم بنائيددة مقترحددة السددت دام بيئددة الددتعمم الش صددية وأثرهددا 2015زينددب حسددن حامددد  

نتدداج المنتجددات التعميميددة لدددف طالبددات شددعبة تكنولوجيددا عمدد  تنميددة مرددارات إ دارة المعرعددة الش صددية وان
 .98-3(، 3 35، الجمعية المصرية لتكنولوجيا المعموماتالتعميم والمعمومات، 
(. عاعمية توظيد  منصدات الت اعدل االجتمداع  التعميميدة  إدمدودو( عمد  تنميدة 2019سامؤ جميل العجرم   

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

المجمدة العربيدة لمعمدوم السدعودية،  المنداهح عد  المعرعدة إدارة عمدم إدراج ( أهميدة2017سدمطان إبدراهيم ال قيده  
 .107-96(، 7 1، ونشر األبحاث
(. اتجاهددددات أعضدددداء هيئددددة التدددددريس نحددددو تطبيددددأ المنصددددات التعميميددددة 2019البحيددددري  شدددديرين عبدددددالح يظ 

 .288 -261(، 51 1 ،مجمة البحوث اإلع ميةاإللكترونية ع  التدريس، 
(. مددنرح مقتددرح عدد  رياضدديات المرحمددة اإلعداديددة عدد  ضددوء مندداهح التميددز لتنميددة 2020شدديماء محمددد حسددن  

 (. 77، ع المجمة التربويةمرارات إدارة المعرعة الرياضياتية والش صية ومرارات إدارة الذات، 
لتددريس مدادة  (Edmodo)(، تصميم منصة تعميمية 2021عاطمة عبدالكريم وهبه، عبدالمردي عم  الجراح  

المجددة العربيددة وقيدداس أثرهددا عدد  التحصدديل الدراسدد  وعدد  مرددارات الت كيددر المحوريددة لدددف طمبددة الصدد  
 -318(، 1 29، مجمدددة الجامعدددة اإلسددد مية لمدراسدددات التربويدددة والن سددديةالثالددث األساسددد  عددد  األردن، 

340. 
(. تقصدد  نوايددا طالبدددات الدراسددات العميدددا السددموكية عدد  اسدددت دام منصددة إدمدددودو 2016نددد   يليمدد  سددعيد الجر

Edmodo  ،مجمة كمية التربية األساسدية لمعمدوم التربويدة التعميمية مستقب ا باست دام نموذج قبول التقنية
 (.28، ع واإلنسانية

قترمدددا بتنميدددة مردددارات إدارة ع و  (نمطددد  ال صدددل المقمدددوب  النمطددد  المدددزدوج(. 2019محمدددد ضددداح  تدددون   
مجمددة البحدوث عدد  مجدداالت ، المعرعدة الش صددية والمثدابرة األكاديميددة لددف طدد ب قسدم تكنولوجيددا التعمديم

 (.22، ع التربوية النوعية
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(. أثددر بيئددات الددتعمم الش صددية عبددر الشددبكات االجتماعيددة عدد  تنميددة بعددض 2020محمددد عبدددالرحمن محمددد  
مجمددددة دراسددددات عدددد  التعمدددديم مرددددارات إدارة المعرعددددة الش صددددية لدددددف طدددد ب شددددعبة تكنولوجيددددا التعمدددديم، 

 .(48، ع الجامع 
مجمدة جامعدة (، ميدانيدة دراسدة تطويرهدا  ومتطمبدات الطدائ  بجامعدة المعرعدة إدارة(. 2016منصدور مقابمدة  

 .1006-983(، 5 30، النجاح لةبحاث  العموم اإلنسانية(
(. اسددتراتيجية مقترحددة قائمددة عمدد  إدارة المعرعددة الرقميددة لتعزيددز 2021نددام عمدد  أمددين، أسددماء صدد وت جمددال  

 .462 -415(، 2 1، المجمة المصرية ل قتصاد المنزل القدرات التناعسية لدف الشباب الجامع ، 
(. دور إدارة المعرعدددة عددد  تحقيدددأ جدددودة التعمددديم عددد  المؤسسدددات التعميميدددة عددد  دولدددة 2020نددداي  عايدددد رجدددا  
 .382 -355(، 15 4، المجمة العربية لةداب والدراسات اإلنسانيةالكويت، 

(. عاعميددة منصددة أكددادوكس اإللكترونيددة مددن  دد ل برنددامح قددارئ 2019نددوال بنددت أحمددد بددن سددعد األحمدددي  
المجمددة العربيددة لمتربيددة الشاشددة عدد  التحصدديل وتنميددة الداععيددة لدددف الطالبددات ذوات اإلعاقددة البصددرية، 

 .82 -29(، 10 3، مح النوعية
(، أثر توظي  منصة إلكترونيدة قائمدة عمد  اسدت دام موقد  2020نرمين مصط   حمزة، شيماء بريح متول   

Easy Class  لتنمية مردارات إدارة المعرعدة الش صدية واالنددماج األكداديم  لددف الطالبدة المعممدة كميدة
 (.1 20، جامعة ك ر الشيخ -مجمة كمية التربيةاالقتصاد المنزل ، 

عمدد  تحصدديل  (Edmodo)(. أثددر التعمدديم اإللكتروندد  باسددت دام نظددام إدارة الددتعمم 2019دا   نددورا أحمددد عبدد
المجمدة الدوليدة ( واتجداهرم نحدو ، 1ط ب الص  األول الثانوي ع  مقدرر الحاسدب وتقنيدة المعمومدات  

 .136 -118(، 1 8، التربوية المت صصة
جامعدة  ،مجمدة التعمديم اإللكتروند (. توظي  شبكات الويب االجتماعية عد  التعمديم، 2015وليد يوس  محمد  
 المنصورة.

لطمبددددة ت صددددص  (Edmodo)(. عاعميددددة اسددددت دام المنصددددات التعميميددددة 2017يوسدددد  عبدالمجيددددد العنيددددزي  
(، 6 33، ميددة لكميددة التربيددةالمجمددة العمالرياضدديات والحاسددوب بكميددة التربيددة األساسددية بدولددة الكويددت، 

193- 243. 
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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. 


