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 المستخلص:

الثدفری   هیئد  الضداا  ثفداالت  اسدثماار إلد  الحالید  الفارسد  هدفت 
الدثعل   لدفال  إتثراضدی  ثعلد  بیئد ك اإلفادافا بیئد  خدت  اد  خالدف الالد  بجااعد 

الثعل   كانص  اإلفاافا أمر ال  االكشف ،االثعل  الثعلی  اها  إانجاز اإللكثراني
هیئد   لعضداا  االجثااالید  الداا  كفداة  اثناید  الاهنید  الثناید  تدي اإللكثرانید 
اد   الیند  باسدثخفا  االد  الجندا،، ظهدرا  بانطقد  خالدف الالد  بجااعد  الثدفری 
الالد   جااعد  الجندا،، بظهدرا  ااآلفا، العلدا  بكلید  الثدفری  هیئد  الضداا 
 .( الضًاا٣٠) قاااها خالف،

 االجثااالی . الاا  اكفاة  ،الاهنی  االثنای  ،اإلفاافاالكلمات المفتاحية: 
 

Edmodo As an e-learning Platform and Its Relationship 

to the Professional Development and Social Self-Efficacy 

of Faculty Members at King Khalid University 
Dr. Fatma Mohamed Ameen 

Abstract: 

The present study aimed to Investing the interactions of faculty 

members at King Khalid University through the environment of 

Edmodo as a virtual learning environment to support e-learning and 

accomplish of teaching and learning tasks and to explore the impact of 
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Edmodo as an e-learning platform in the professional development and 

development of social self-efficacy for faculty members at King Khalid 

University in Zhahran South. Using a sample of female faculty 

members in the Faculty of Science and Arts in Zhahran South, King 

Khalid University, with (30) members. 
 

Keywords: Edmodo, professional development, social self-efficacy 
 

 مقدمة:
حثایدد  ثقنیدد  اثعلیایدد  ت صددبح   شددهف  الاجثاعددا  الاعاصددر  ث یددرا  

اااقدددل الثااصددد  االجثاددداالي الالًادددا بدددت حدددفاف، اادددا أف  إلددد  ظهدددار اسدددثحفما  
ثكنالاجیدد  تددي ایددفا  الثعلددی  االددثعل  شددجع  الاثعلاددی  اللدد  اسددثخفا  ا سددالی، 

للثناید  الاهنید  لعضدا الافضل  لفیه  تي الثعلدی ، الزاًادا اللیدو ثاجدف حاجد  ااسد  
لداا تد   اسدثخفا   .ظًرا للاسؤالیا  الاثجفف  الثدي ثقدل اللد  الاثقدوهیئ  الثفری  ن

اا  أسدالی، حفیمد  تدي الدثعل   إتثراضدی تي الثعلی  یاتر بیئد  ثعلد   اإلفاافابیئ  
سددثاا الجددااعي اثطددایر ارئیدد  االاسددااال  اثقددفی  الددفال  لأثعثاددف اللدد  الاسددائط ال

 .   االجثااالی  لفیوكاا أنها ثساالف الل  رتل كفاة  الاا .أفائو الاهني
لثااصددد  االجثادددداالي انصدددد  لیعدددف  ( أ  اإلفاددددافا2٠16یؤكدددف احاددداف )

 Web 2.0 لایدد،ل ا  الجیدد  المدداني  ثقنیدداسددثخفاثجاددل بددی   للثعلددی   اخصصدد 
الدددد  طریدددد   الضددددا هیئدددد  الثددددفری یددددثحك  تیهددددا ا  ،  بددددارفاالددددبت (الفددددی  بددددا )

ب  تیدددو الرسدددائ  اددد  خدددت  تضددداة افثدددا  یرسددد  ایسدددثقالاثعلادددی  الثااصددد  ادددل 
 .النصی  االصاثی  ایناقش فرجاثه  ااخثباراثه  اااجباثه  اأكمر ا  ال 

اسدثخفا  فخدا  ا أ  إلد   (2٠٠8) الحلفداا ا  ،أادی ثشیر فراس  ك  اد  
سدده  تددي حدد  بعددت الاشددكت  یالاسددثحفما  الثكنالاجیدد  تددي العالیدد  الثعلیایدد  

ت الاعلاادددددداثي، االث هیدددددد  ازفحددددددا  الفصددددددا  الفراسددددددی ، االفددددددی :الثربایدددددد ، انهددددددا
الاث یبی ،  لاثعلای الفائث  لالخبرا  ا كافیاي االثربا   الضاة هیئ  الثفری ، ا 

أالضدددداة هیئدددد  الثدددددفری    اااكبدددد، ا تددددي الاجدددداال  الاخثلفدددد الاسددددثار الثددددفری، ا 
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 .احار العالی  الثعلیای لیكا  الاثعل  هیئ الثربای  الحفیم  الثي ث للثاجها 
 تدي الثدفری  هیئد  أالضداة اد  ایدفز اث الدفف  أ  Farahat (2012)یدر  

 تدي شدر  السدعافی  العربید  الاالكد  جااعدا  الد  تدي بادا العدال ، جااعدا 
 اأنشدط  الثدفری  ثحسدی  تدي اثاظیفهدا الثقنیا  الاسثحفما  یازاا ا  االسثفاف 
 الدثعل : االهثادا  بثنفیدا بینهدا اد  ،ا هدفاف اد  الدفف لثحقید  االد  الدثعل  
اثجایدفها،  االدثعل  الثعلدی  الالید  ثحسی ، ا الاعلااا  ثباف ، ااشارك  ا نيالثعاا 

 الثعلدی  ثیسدیر الالید ، ا الاكدا ب اأ الاقد ب العالید  الثعلیاید  تدي االدف  الثقیدف
 .الحیا  اف  الاسثار الثعل  ابفأ ثحقی ، ا الااثي الثعل   ارااه نای ، اثاالثفری،

 ضدا  اثقفاد  ارثبد  احثلد ا إل  أ  انص  اإلفاداف Hart (2015)أشار 
 الثاسل السنا  االسثطت  تي (2٠15الا  ) تي الثعل  ثقنیا  ا  ثقنی ( 1٠٠)

. كادا یدر  كد  العدال  حدا  فالد ( 48) اد  بدراةخ شدا  الدا  الدثعل  لثقنیدا 
 ثصدایاها تدي ثشدبو انصد  اإلفادافاأ   Paliktzoglou & Suhonen  (2014)ا 

 یاكد  تتد  ااأاًند خصاصدی  أكمدر الكنهدا ،(Facebook)فیسدبا ال ااقدلالخدارجي 

 یاكد ا، كاا رازه الل  یحص  ل  اا تیها ایسج  اجااال  أ  إل  یص  أ   حف

 رثدواقرا إالدفاف الضدا هیئد  الثدفری  اللد  رسدیی (LMS) ثعلد  إفار  نظدا  هدااالثبار 

 اجااالدا  نشاةإ ا  حسا،، إنشاةتا  ختلها یاكنو  .اإلنثرن  شبك  البر فارثهاإ ا 

 الدفرجا ، اثعیدی  ،جدلالر  اثقدفی  ،را خثبدااالا  الااجبدا  نشداةإ ا  خاصد ، براداز

 اسدثطت  ٕاجدراةا  اجلدفا ، تدي اثنظیاهدا رقاید  اكثبد  ابناة ،الثقیی  نثائج ظهارإ ا 

 قصدیر  نصدی  ارسدائ  اثنبیهدا  الحاظدا  ٕارسدا ا  ااضدا ، أ  أا الاقدرر الد 

(SMS )اشدارك ا  ،،حسدا إنشداة اد  ه یاكدنا  ،الاثعلادی  جایدل أا بعتلد 

 فرجداثه ، اللد  طدت ااإل  ،رااالخثبدا الد  ااإلجابد  الااجبدا ، اثسدلی  الاحثدا ،

 یضدعو اسدثطت  أ  اللد  الثصدای  إلد  إضات  الحاظا ،ثفای  الا  جلالر  اثلقي
 الضا هیئ  الثفری .

تددي الثعلددی    اإلفاددافاادد  الفراسددا  الثددي أظهددر  إاكانددا   الفیددفهنددا  



 هيئة أعضاء لدى االجتماعية الذات وكفاءة المهنية بالتنمية وعالقتها إلكترونية تعلم كمنصة اإلدمودو
 خالد الملك بجامعة التدريس

 

 

 132 الثالث عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

الثدي هدفت  إلد  ثقیدی  اسدثخفا  افادج   Saez  Lopez, et al. (2014) انهدا فراسد 
 يتدددي الثنایددد  الاهنیددد  للاعلادددی  اددد  خدددت  اددداقع اإللكثرانددديأنظاددد  إفار  الدددثعل  

اف  ثحسد  ا فادافا انظدا  إفار  الدثعل  اداإلأ   نثائجها ف ، اأظهر ا اا إفاافا ا 
قدف  ازایدا ا  ا نشط  الثعاانی ، اثعزز الثفاال ، اثؤف  إل  الثطدایر الاهندي، اث

اللدد  بیئدد  ادداف  نظددًرا   ثفاقددأ  بیئدد  إفاددافا إال  .تددي ثنظددی  الاقددررا  الفراسددی 
. الدثعل  االااارسد  لاجثاعدا الدفیها اصدا  أتضد    ، نها ثعدف بیئد  أكمدر جاابید

، ال  رأ  الاعلادی  تدي ااقدل إفادافا الثي أجری  Batsila, et.al (2014) فراس ا 
 اإلفاددافای  الدای  شدالثه  الفراسد  یسدثخفاا  حید  أظهدر  أ  كمیدًرا اد  الاعلاد
ایؤكددفا  یاددي، یددفال  الالهدد  الثعلللاثعلاددی ، ا بشددك  كبیددر، ایعثقددفا  أنددو احفددز 

لددزاتة رخددری ، إال أنهدد   ، ایاصددا  بددوتددي خفادد  العالیدد  الثعلیایدد  هیدداازا اللدد 
 الاثعلای .ا  قب   را  بقل  ا  االسثخفا  الافرط لویشع

  2٠1٣  االبددف العلددی ، 2٠14البددف العزیددز، أاضددح  فراسدد  كدد  ادد : )
 ,Uzunboylu, Bicen, Cavus  2٠11  اسددراا الددفی ، 2٠12االبددف ال نددي، 

2011  Kose, 2010)   تددددي ثصددددای  الجیدددد  المدددداني للایدددد، الدددد  تااللیدددد  ثقنیددددا
الاحدددددفا  الفراسدددددی  ااااقدددددل اإلنثرنددددد  ااخدددددرائط الثفكیدددددر اثنایددددد  الثااصددددد  بدددددی  

ه نحدا الثعلدی  اإللكثراندي ااهدارا  ادا اراة الاعرتد . الاثعلای  االثحصی  ااالثجا
  2٠15  اسدددنا ، 2٠15  االاطیدددر ، 2٠16اأكددف  فراسددد  كددد  ادد : )حسددد ، 

( الل  أهای  البیئ  الثعلیای  الثي ثعثاف الل  2٠12  االعثیبي، 2٠14االرشاف، 
اسددثخفا  الثقنیددا  الحفیمدد  اثطبیقددا  الشددبكا  االجثااالیدد  الثددي ال ثثاقددف اللدد  

حفاف الزاانی  االاكانی ، اثزیف اد  تااللید  الاثعلادی  نحدا الدثعل ، افالد  العالید  ال
الثعلیایدددد  اثحایلهددددا ادددد  طددددار الثلقددددی  إلدددد  طددددار اإلبددددفا  االثفاالدددد  االاشددددارك  
االثطدددددار الاعرتدددددي ااكثسدددددا، الاهدددددارا  اثنایددددد  الایدددددا  ااالهثااادددددا  ااالثجددددداه 

 ا ثحققو الانص  الثعلیای  اإلفاافا.  اإلیجابی  نحا الالی  الثعلی  االثعل ، اهاا ا
( إل  Ekici, 2017; Charoenwet & Christensen, 2016أشار  فراس  )
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یدددداتر إاكانیدددد  ثبدددداف   وأنددددا  ،حددددا  اسددددثخفا  إفاددددافاللاثعلاددددی  یجابیدددد  اإلراة اآل
، اددل ثصددار إیجددابي ا قددرا  الددثعل  الددااثي الددثعل  ادد ، ا الاعددارف االخبددرا  ااآلراة

( إلدد  تااللیدد  اسددثخفا  الانصدد  2٠15افراسدد  الددزی  ) .البددر اإلنثرندد نحددا الددثعل  
الثعلیایددددددد  اإلفادددددددافا تدددددددي الثحصدددددددی  الفراسدددددددي لاسدددددددثایا   الاعرتددددددد  االثطبیددددددد  
ااالسددثفال  ، اثنایدد  اهددارا  الددثعل  الددااثي لددف  طالبددا  الصددف ا ا  المددانا . 

اة هیئد  ( إلد  أ  طبیعد  اإلفادافا ثشدجل أالضد2٠14اثاص  الفریح االكندفر  )
الثدددفری  اللددد  اسدددثخفااو تدددي الثعلدددی  اثطدددایر بیئدددا  الثعلدددی  االدددثعل  اإللكثرانیددد  
بحی  یكا  فار الاثعل  أساسي، حی  یعف الااًت اهًاا اادؤمًرا تدي نجدا  الثعلدی  

 اإللكثراني ا  خت  فاتعیثو ااف  ثقبلو للثقنیا  الجفیف .
 ;Schinkten, 2016; Taveras, 2016: )فراس  ك  ا نثائج  أاضح 

Al-Said, 2015; Balasubramanian, Jaykumar & Fukey, 2014; Batsila, 

Tsihouridis  & Vavougios, 2014; Thongmak, 2013; Sanders, 2012 )   أ
ف  الطت، الل  لثربای  الثي ثثام  تي اساالاالقی  ا یازاا  الا الفیف لو اإلفاافا

  االثااص  االثعاا  اثحسی  اثجاهاثه  نحا الثعل  اكانص  االنخراط تي الثعل
اثشبو إل  حف كبیر  الضاة هیئ  الثفری ل  حر  ااجثااالی  اران  للطت، اأثع

فراس   أكف  نثائجا  .الاثعل سثراثیجی  ثفری  اثاركز  حا  الفیسبا  اك 
(Qalaja, 2015; Xiong, 2015; Enriquez, 2014 )  لها إفاافا أفا   اسثخفا أ

 ,Hasjiandito)نثائج فراس  كاا أظهر   .ثعلاه تي ثسهی   تعا ا فار فاال  

إثاح  ام :  ،أ  جاف  الثعل  كان  ثثزایف ال الاؤشرا  اا  الصل  (2015
فال  تارغ ،  ثاجف احاضر جال الاها  تي الاق  الاحفف، ال لللطت، الفرص  
 .الاثعل خصاصی   الحفاظ الل الثااص ،  سهال الحفظ، ا سیاس  الار  لأق  
أ  الطت، یفضلا   (Al-Kathiri, 2015; Wadman, 2013)   فراس أشار ا 

اثعف بیئ   تي ح  الاشاك  الثعلیای  الحالی ، إفاافا  نها ثقف  إاكانا  كبیر 
 .ثعل  اتثراضی  أكمر تااللی 

https://www.researchgate.net/profile/Charilaos_Tsihouridis
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الانصدد  الثعلیایدد  اإلفاددافا الرضددو ادد  فراسددا  حددا   یثضددح ااددا سددب 
أ  اعظاها أكف تااللیثها تي فال  اثطایر العالی  الثعلیای ، اثنای  الثااص  بدی  
أالضاة هیئ  الثفری  ابعضه  البعت ابینه  ابی  الاثعلادی ، ازیداف  الثحصدی  

أالضدداة الرثباطهددا باحثیاجددا  كدد  ادد   االفاتعیدد  نحددا الددثعل  ااكثسددا، الافدداهی ،
اثنای  اهارا  الثفكیر لفیه ، ااالثجاه نحاها. كاا أنها  هیئ  الثفری  االاثعلای ،

ر  تددي بندداة اایشدد ثفاالدد یا ایحلدد  ایصددنف للاددثعل  الفرصدد  لكددي یندداقش   حدداثأ
أا الددددراابط االاصددددافر اإللكثرانیدددد  الدددد  طریدددد   ،قددددرا  االخبددددراةالاعرتدددد  اددددل ا 

  ادل الفراسدا  السدابق  تدي سدعیها إلد  ثخثلف الفراس  الحالیدا اجااالا  البح . 
 الدداا  اكفدداة  الاهنیدد  بالثنایدد  االتقثهددا إلكثرانیدد  ثعلدد  كانصدد  ثعددرف اإلفاددافا

ال ثثاقدددف ، حیددد  خالدددف الالددد  بجااعددد  الثدددفری  هیئددد  أالضددداة لدددف  االجثااالیددد 
التقثهدا بالثناید    اللد  بد أنهدا انصد  ثعلد  إلكثرانید  تقدط، اإلفادافا اللد أهای  
ثحقیدددد   ب یدددد لعضددددا هیئدددد  الثدددفری  اثفعیدددد  الجااندددد، االجثااالیددد  لفیددددو الاهنیددد  
 . الثعل أهفاف 

 مشكلة الدراسة:
للثنای  الاهنی  لعضا هیئ  الثفری  نظدًرا  ضراری أصبح  هنا  حاج  

إاثاح  الفرص  السثخفا  الثعل  الار ،  للاسؤالیا  الاثجفف  الثي ثقل الل  الاثقو
تددددي الددددثعل  ازیدددداف  أسددددالی،  الاثعلاددددی ااشددددارك   ،اةاثبدددداف  الادددداف  العلایدددد  ااآلر 

 اإلنثرن سثراثیجی  الاقنن  السثخفا  شبك  ، اتي ظ  غیا، اإلالثفری  الجااالي
 عهدا، یبحدر كد  اد  الاعلد  االادثعل تي الثعلی  االبح  ال  الاعلااا  االثعااد  ا

إلیدو فراسدد  البدر الاید، فا  ثاجیدو أحیاًندا، اكمیدًرا ادا یهددفر اقثدو اهداا ادا أشدار  
Acarli, Saglam (2015)   ادد  ثقصددي ناایددا اعلاددي اددا قبدد  الخفادد  تددي اسددثخفا

كاددددددا أاضددددددح  فراسدددددد   ،اااقددددددل الثااصدددددد  االجثادددددداالي تددددددي ا نشددددددط  الثعلیایدددددد 
Amornkitpinyo & Wannapiroon (2015) احددفًفا رئیًسددا  فأ  كفدداة  الدداا  ثعدد
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اعی  إا یای  إل  ثحقی  نجدا  للجهف االامابر  الثي سیبالها الفرف تي أفاة سلا  
لدداا تدد    ،  تددي الالیدد  الددثعل اهددأكبددر النددفاا یشددعر بكفاةثددو الااثیدد  تهددي النصددر 

اا  أسددالی، حفیمدد   إتثراضددی تددي الثعلددی  یدداتر بیئدد  ثعلدد   اإلفاددافااسددثخفا  بیئدد  
سدثاا الجدااعي اثقدفی  الدفال  لأتي الثعل  ثعثاف الل  الاسائط الارئی  االاسدااال  

 .كاددا أنهددا ثسدداالف اللدد  رتددل كفدداة  الدداا  االجثااالیدد  لفیددو ،ائددو الاهندديثطددایر أفل
السدؤا    اإلجابد  الد اسثقصاة ال  ا  خت  اا  م  ت   الفراس  الحالی  حاال 

 :اآلثي الرئی 
في التنمية المهنية وكفاءة الذات  لكترونية"ما أثر اإلدمودو كمنصة تعلم اإل 

 .جامعة الملك خالد؟"هيئة التدريس ب تاو عضلدى االجتماعية 
  :یثفر  ا  هاا السؤا  السؤالی  الفرالیی  اآلثیی 

  اا الضف  إلكثرانی  تي الثنای  الاهنی  لكانص  ثعل   اإلفاافااا أمر  .1
 .؟هیئ  الثفری  بجااع  الال  خالف بانطق  ظهرا  الجنا،

ایددددد  كفددددداة  الددددداا  ادددددا أمدددددر اإلفادددددافا كانصددددد  ثعلددددد  إلكثرانیددددد  تدددددي ثن .2
هیئددد  الثدددفری  بجااعددد  الالددد  خالدددف بانطقددد    اا الضدددلدددف  االجثااالیددد  

 .؟ظهرا  الجنا،
 أهمية الدراسة:

 نبع  أهای  الفراس  ا  االالثبارا  اآلثی :
اسددثجاب  لاددا یندداف  بددو الكمیددر ادد  الاثخصصددی  تددي  األهميددة النظريددة: .1

الاجا  الثقني االثربا  ا  ضرار  فاج الثقنی  تي الثعلی  لثحسی  ندااثج 
االثعاادددد  اددددل الفددددیت  ،ثحقیدددد  ابددددفأ الددددثعل  الددددااثيالثعلیایدددد ، ا العالیدددد  

ثاكی  أالضاة هیئ  الثفری  بجااع  الالد  خالدف اد  الاعلاااثي بكفاة  ل
ااخثیدددار ا فاا  االثطبیقدددا   اإللكثراندددياسدددثخفا  أفاا  اجانیددد  للدددثعل  
 الاهثای  اهثاا  ثاجیوا  ،ثحقیقها الانشافالثي ثثناس، اطبیع  ا هفاف 
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كانصد   اإلفادافااالسدثعان  بد فاا  بیئد   تدي اإللكثراندي الاحثدا  قدفی بث
 .إلكثرانی ثعل  

 الددثعل الحفیمد  تدي ثطددایر أسدالی،  الثاجهددا  اااكبد  األهميدة التطبيقيددة: .٢
)الدبت  بدارف( اد  خدت   اإللكثرانديثطایر نظا  إفار  الثعلدی  خت  ا  

االثددددي ثناسدددد،  فااإلفاددددا إضددددات  الجیدددد  المدددداني للایدددد، اللدددد  شددددك  بیئدددد  
  اانها لجنابي  الشریط الحفاف الظراف الثي ثعاني انها اناط  الحف ا

 تثراضدی انطق  ظهرا  الجنا، حی  یث  الثعلی  ا  خت  بیئ  الدثعل  اإل
ثعا  الل  ثقفی  حلا  اللای  اثطار  لاشكت  الثعلی  الجااعي ااااكب  

الباحمی  االاهثای  تي  اساالف ، ا الثطارا  الثكنالاجی  تي اجا  الثعلی 
اجا  الثعلی  اإللكثراني اثقنیا  الجی  الماني للای، الل  االسدثفاف  اد  

ااال  تدددي ا فاا  الثددي اسدددثخفا  تیددو اثاظیدددف الاسدددائط الارئیدد  االاسددد
 . الالی  الثعلی  االثعل 

 :أهداف الدراسة
هیئددد  الثدددفری   اا الضددداسدددثماار ثفددداالت  إلددد  الفراسددد  الحالیددد   هدددفت 

لددفال  الددثعل     ثعلدد  إتثراضددی بیئددك اإلفاددافا  الالدد  خالددف ادد  خددت  بیئدد  بجااعدد
ثعل  الدانصد  ك اإلفادافاأمدر  االكشف ال  ٕانجاز اها  الثعلی  االثعل ا  اإللكثراني

 :تي لكثرانی اإل
هیئدددد  الثددددفری  بجااعدددد  الالدددد  خالددددف بانطقدددد    اا عضددددالثنایدددد  الاهنیدددد  ل .1

 .ظهرا  الجنا،

هیئددد  الثدددفری  بجااعددد  الالددد   اا ااالیددد  لعضدددنایددد  كفددداة  الددداا  االجثث .2
 .خالف بانطق  ظهرا  الجنا،

 حدود الدراسة: 
 الحفاف اآلثی :  الفراس  الحالی  الل  قثصر ا
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هیئ  الثفری  الضاا  ث  ثطبی  ثجرب  البح  الل  الین  ا  حدود بشرية:  .1
( ٣٠قاااها ) ،جااع  الال  خالف ،اآلفا، بظهرا  الجنا،ا بكلی  العلا  

 .االضاً 
ث  ثطبی  البح  باعا  الثعل  اإللكثراني، بكلی  العلا  اآلفا، : مكانية حدود .٢

 بسرا  البیف حی  أنو الاقر الاؤق  لكلی  العلا  ااآلفا، بظهرا  الجنا،.
ث  ثطبی  ثجرب  البح  ت  الفص  الفراسي الماني ا  العا  زمانية:  حدود .3

 ه(.14٣8 /14٣7) يالجااع
راة ااقل خاص بجااع  الال  خالف لاف  الا  تي شثامل  : محتوى حدود .4

هیئ  الثفری  الضاا  كاا  لرتل اهارا  انص  اإلفاافا الثي ثفر، اللیها 
  اقاااا بثنفیاها اثطبیقها.

 مصطلحات الدراسة:
 اإلدمودو Edmodo:   

انص  اجثااالی  اجانی  ثاتر للاعلای    نها ب (2٠15) القایف یعرتها
ثصا  االثعاا  اثباف  الاحثا  الثعلیاي اثطبیقاثو بیئ  ران  لت االاثعلای 
بی  ازایا   ثجالا إضات  إل  الااجبا  الانزلی  االفرجا  االاناقشا . ، الرقای 

ها ثقنیا  الجی  شبك  الفی  با  انظا  بت  بارف إلفار  الثعل ، اثسثخف  تی
 هاا الثعریف.  الحالی الفراس ثبن  الماني للای، . اث

 مهنيةالتنمية ال:   

فف لث ییر اهدارا  ثه ا  الالیا  اؤسسی نهب  (2٠٠4حفاف ) یشیر إلیها
ااااقدف اسلا  أالضاة هیئ  الثفری  لثكا  أكمر كفاة  اتااللی  تي اقاب  

 هاا الثعریف.  الحالی الفراس ثبن  اث . حاجا  الجااع  احاجا  أنفسه 
 كفاءة الذات االجتماعية:   

أحكا  الفرف الكفاة  الااثی  ب نها   (1998الزغا  )  ا نالرف الباب
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ثنفیاها لثحقی  أناداط اد  النشاطا  الارغاب  ا  الاثعلق  بقفرثو الل  ثنظدی 
 (.416، 2٠1٠ :احاف بني) اسثایا  احفف  ا  ا فاة

أحكا  الفرف الاثعلق  بقفرثو الل  ثنظی  أنااط ا  إجرائًیا یقصف بها 
 .شاركا  اجثاعی  لترثقاة با فاةالنشاطا  الارغاب  اثنفیاها لثحقی  ا

 إجراءات الدراسة:
 اإلجراءات اآلتية:الحالية اتبعت الدراسة 

 الفراس  باجا اا  الصل  اراجع  اثحلی  ا فبیا  االفراسا  السابق   .1
باإلفاافا كانص  ثعل  إلكثرانی  االتقثها بالثنای  ، االث  اهثا   الحالی

 .الاهنی  اكفاة  الاا  االجثااالی 
 .إالفاف اإلطار النظر  ایثضا  الرت رؤی  اسثراثیجی  للفراسا  السابق  .2
، االرضها الل  الخبراة الثعاا  ال بیئ  اإلفاافاإالفاف قائا  باهارا   .٣

الاصا  ا  الاقثرح  إاجراة الثعفیت االاحكای  تي اجا  ثكنالاجیا الثعلی  
 إل  صارثها النهائی .

بیئ   الثعاا  اللثنای  اهارا    زاإالفاف قائا  ا هفاف االاحثا  الت .4
، االرضها الل  الخبراة االاحكای  تي اجا  ثكنالاجیا الثعلی  اإلفاافا

 لاصا  إل  صارثها النهائی .ل الاقثرح  إاجراة الثعفیت 
كیفی  هیئ  الثفری  الل  الضاا  ثفری، الخاص  ب ثصای  بیئ  الثعل  .5

اة االاحكای  تي اجا  االرضها الل  الخبر اإلفاافا، بیئ  الثعاا  ال 
  لاصا  إل  صارثها النهائی .ل الاقثرح  إاجراة الثعفیت ثكنالاجیا الثعلی  

 اإلنثرن .ااقل الل  الرتل ثاهیًفا ل Domainحجز الاساح  االنطا   .6
 (،اقیا  كفاة  الاا  االجثااالی  ،اقیا  الثنای  الاهنی أفاثا القیا  )إالفاف  .7

ا إاجراة الثعفیت  الاقثرح  تي ضاة اا الل  الاحكای  لضبطهااالرضه
حسا، الضاابط الفراس  ا ا للثطبی  الل  الین  اررائه ، االث كف ا  صتحیثه
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 (. الصف  االمبا  االااضاالی )لهاااإلحصائی  
  الفراس .القیا  قبلًیا الل  اجااال   اثطبی  أفاث .8
 بكلی  العلا ثفری، الضاا  هیئ  الثفری  ثنفیا ثجرب  البح  ا  خت   .9

بیئ  ال الل  العا  االثفاال   جااع  الال  خالف ،اآلفا، بظهرا  الجنا،ا 
 اإلفاافا.

  الفراس .ثطبی  أفاا  القیا  بعفًیا الل  اجااال   .1٠
 .ااناقشثها، اثفسیرها ا،رصف النثائج اثحلیلها ااعالجثها إحصائیً  .11
 .ا  نثائج الفراس النو   ضاة اا أسفر  تيثقفی  الثاصیا  االاقثرحا   .12
 ر النظري:اإلطا

اشث  اإلطار النظر  لهاه الفراس  ا  الف  اصافر، ا ا  ارثبط 
ثناا  الثنای  الاهنی ، ااسثعرت  لكثرانی  إفاافا، االمانياإلثعل  البانص  
 .كفاة  الاا  االجثااالی  المال 

 لكترونية إدمودو:اإل تعلم الأوالا د منصة 
ا  خفااثها  فیفاجانی  للثعل  االجثااالي یسث انص ا فاافا  فثع
تي افین   2٠٠8. أسس  أااخر سن  الثعلیای  االاؤسسا  االاثعلاا الاعلاا  

ثاتر بیئ  ، لNic Borg & Jeff O’Hara قب  شیكاغا باالی  ألینا  ا اریكی  ا 
ران  لتثصا  االثعاا ، اثباف  الاحثا  الثعلیاي اثطبیقاثو الرقای  إضات  إل  

 (.educ.com-http://www.new)اقشا  الااجبا  الانزلی  االان
 :ماهية اإلدمودو 

 ,Hankinsثعفف  ا فبیا  الثي ثناال  ثعریف اإلفاافا، اانها: )

2015, 101-102; Al-Kathiri, 2014; Gushiken, 2013, 1; Holzweiss, 2013; 

Wallace, 2013; Gonzales, 2012; Sanders, 2012; Trust, 2012; Holland, 

www.edmodo.com; 2 Kongchan, n.d,; 2011, Muilenburg) ،  الكنها أجاع
 الل  أنها:

http://www.new-educ.com/
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ز الل  خصاصی  كثر ، الافانا  الص یر  ثشبوانص  ثعل  اجانی   -
اثسثخف  تیها  ،الفی  با  االبت  بارف خصائص ثجال بی  الاثعل ،

 .لیها بالفی  با  الثعلیايایطل  ال ،ثقنی  الجی  الماني للای،
االبثكار ااإلبفا  ا ثعزز الثااص   ا لق  اران ثعلیای   بیئ  إتثراضی  -

 .ای،لل ثقنیا  الجی  الماني  ااشاركاالثعاا ، 
االاصا   الاتحظا  االراابط االاسثنفا ا  رك  الاحثا اشاثساح ب -

تي بیئ  إل  الااجبا  الانزلی  ااالنضاا  إل  الاناقشا  البر اإلنثرن  
  .ران 

للثفاال   اصاف  اثعف انعكا  أصی  ،اجثاعا  ا  الااارس  ثثیح -
 االاثعلای .الاعلای   بی الطبیعي 

یاك  للاعل  الثااص  إل   .لثفاال  بی  الاثعلای  منائي االثجاهیساح با -
ٕارسا  الثنبیها  اا حفا  ا  ،الل  حف  اثعل أا إل  أ   الاثعلای 
 له .االاها  

 دمودو:مكونات اإل 
، إفاافا اكانا  لاح  ثحك ( إل  أ  Brun, 2016: 37-52یشیر )
 ثشثا  الل :

، ثساح ل  بالعاف  إل  الخیارا  أمناة الثنق  (:Homeالصفحة الرئيسة ) -
 ،الاثعل اصفح   ،لاعل اصفح  )صفحا   اأثكا  ا  الف  اجها  اث

 .(الاؤسس  الثعلیای اصفح  ، أالیاة ا اار  اصفح
یاكن  إنشاة  .یساح ل  لانح شارا  للثقف  الفرف  (:Progressالتقدم ) -

 شار  خاص  ب  أا اسثخفا  شارا  ا  إفاافا
، اصت ، شبك  الثطبیقا  ثحفی ا  یاكن   (:Discoverاالكتشاف ) -

 .الاعلای ، ایساح ل  إلیجاف احثا  حا  الفر  الخاص ب 
 ، یاكن  إضات  ثساح ل  بثجایل الااارف الخاص  ب :(Libraryالمكتبة ) -
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الفا  ا  جهاز الكابیاثر الخاص ب  أا إضات  ا  رابط جفیف  البر 
 اإلنثرن .

اصت  ا أالضاة جفف،  ثاك  ا  إضات  (:Notifications) اإلخطارات -
، االثكلیفا  االااجبا  الاها  اثسلی الاشاركا ،  خرأاالرت جفیف ، 

 .الخ... 
فالا  الاعلای ، ا ساب ،  فار  حیساح ل  ب (:Profileالملف الشخصي ) -

 .اطل، الاساالف 
إل  جاهار  )اجااال  أا  ا ثثیح ل  إرسا  اتحظ (:Noteالمالحظة ) -

ٕارتا  الف اباشر  ا  جهاز الكابیاثر الخاص ب  أا ا  ا  ،)ترف
 .جفال  اق  إلرسا  رسالث ا  ،الاكثب  أا الراابط

ااجبا  ال :ام  ،یساح بنشر رسائ  ثاكیر لجاهار  (:(Aalertالمنذر  -
 .، ااالخثبارا ، ااا إل  ال الاطلا، إنجازها

 .الثسلی یساح ل  بثحای  الاها  اثعیی  ثاریخ  (:Assignment) المهام -
یاكن  ا  ،نثرن یثیح ل  الا  اسابق  الل  اإل (:Quiz) االختبارات القصيرة -

 اثحفیفالشاائی . بطریق  أسئل  الرت ا  ،ثعیی  الحف الزاني الاطلا،
 هاه الاسابق . ثاجو له  الای  یاك  أ 

یساح بنشر أسئل  أا إسثطت  الرأ   ثصای  (:POLLالتصويت ) -
 .ا  خت  الاشارك  تي الاناقشا  الاثعلاا یثفاال  ، ا للاناقشا 

 .إنشاة اجااالا  ااجااالا  ترالی ثاكن  ا   (:Groupsالمجموعات ) -
 یساح ل  ب ضات  ثطبیقا  اجانی . (:Sorteالمخز  ) -
یثیح ل  ثحفیف الثطبیقا  اثمبیثها تي  (:MANAGE APPSيقات )إدارة التطب -

 .اجااالا  احفف 
 طت  ااسثخفا  ثساح ل  ب (:Apps Launcherتطبيقات )الإطالق  منصة -

 .الثطبی  الاحفف
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 :مزايا اإلدمودو 
ثعفف  ا فبیا  الثربای  الثي ثناال  ازایا اسثخفا  اإلفاافا كانص  

 The Social Learning Network for the) ا:إلكثرانی  تي الثعلی ، اانه

Classroom, 2016, 3; Ris, 2016; Roberts, 2015; Bayne, 2014; Foster, 

m.edmodo.com ;http://www.donorschoose.org/ 2012, 2;  االثي أشار  إل  أ )
 :عل   ثانصهاه الازایا ثثام  تي أنها 

، ثثایز بایزا  تنی  االاثعلای الضاة هیئ  الثفری    :ی  اجانی اجثااال -
، ااسدددثخفا  أرشدددف  الرسددائ  ااالحثفدداظ بهدداا  نظددا  رصددف الددفرجا ،: انهددا

  .ثطبیقا  ابرااج ثعلیای  ااااقل اخثلف 
ال یثعی  الل  ثضا  الستا  االخصاصی  للاسثخفای ، ا ران  اا لق :  -

  .لااا  الشخصی  تي الالف الشخصيثضای  الاع الاثعلای 
یاك  الاصا  إلیهدا ا    الااجه  شبیه  بالفی  با ،  :سهل  االسثخفا  -

تددي  ا جهددز  الاكیدد  أا البددر الحاسدد، الشخصدديأا  اثصددفح الجدداا البددر 
  .أ  اق ، تي أ  اكا 

الادددددفانا   :امددددد  ،الاسدددددائط الرقایددددد ا  ٕافار  ادددددااف الدددددثعل ا اشدددددارك  ثثدددددیح  -
الفیدددفیا االاسدددثنفا  االاتحظدددا  االعدددرات اادددا إلددد  االددراابط ااقددداطل 

 .ال 
الاشددددارك  تددددي الاناقشددددا  البددددر  للاثعلاددددی یاكدددد   ،انثددددف  للنقدددداشثعددددف  -

  .اإلنثرن 

ثخددزی  احثددا  غیددر احددفاف للاعلاددی  یسدداح حیدد  لاحثددا  لاكثبدد  ثعددف  -
 وإاالاف  اسثخفاا وثقاسا لسهال 

إنشدداة  ادد  واكنددیدد  ث  ح، للاعلدد / الاددفر، السددیطر  اإلفاریدد  الكاالدد ثثددیح  -
للاثعلاددی  االنضدداا  إلدد  الفصددا  الفراسددی   یاكدد ال ا  ،اجااالددا  ترالیدد 

كاددا ثاكنددو ادد   .تقددط وبددفالا  انددإال  (اإلتثراضددی  )البددر راددز الاجااالدد 

http://www.donorschoose.org/
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 ثثبل ثقف  طتبو.
الحصدددا  ا له ، االادددأنشدددر ا  ،ثحایددد  الااجبدددا  الانزلیددد ثثدددیح للاثعلادددی   -

، ااد  رخدری  اثعلادی اثصداال  ادل  ٕانشداةا  ،الل  رف الفع  ااالقثراحا 
 .لفیه  جاهار حقیقي لعاله  م  یكا 

 اددد  ه اكدددناالثدددي ث ،الانظاددد  للاعلادددی جایدددل الااجبدددا  بیحدددثفظ الثقدددای   -
  ارجل لطتبه .ثعزیز إیجابي  ثقفی 

بددددی  الاعلاددددی  اأالیدددداة ا اددددار ل طددددت  اللدددد   االثصددددا  الاباشددددرثثددددیح  -
  اسثا  أبنائه  اثثبل اف  ثقفاه .

االادفانا  اسدابقا ، االاهدا ، االاتحظدا ، الاسثطتالا  الدرأ ، ا  ثثیح -
 .نثرن شارا  الل  اإلا  ائزا ج

  :مهارات التعامل مع اإلدمودو 
ثثامدد  الاهددارا  الرئیسدد  للثعاادد  اددل انصدد  الددثعل  اإللكثرانیدد  اإلفاددافا 

أا تصدددد  فراسددددي اتثراضددددي أا ٕانشدددداة صددددفح  ا  الاسددددثخف ، ااجهدددد تددددي: ثصددددای  
ٕانشدداة ا  ،كیفیدد  ثحایدد  إارسددا  احثددا  ثعلیادديا  ،تددثح تصدد  جفیددفأا   اجااالددا

، إانشداة ثسلی  ااسثت  الثكلیفا  االااجبدا  االثداكیر بهداا  ،االخثبارا  االثقییاا 
شدددارا  للاایدددزی ، إاجدددراة اناقشددد  ثفااللیددد ، االاشدددارك  بالصدددار ثصدددای  ثقدددای ، ا 

، ارتدل  اجلدفأا  اة اسثبانا االالصقا  ااقاطل الفیفیا االرسائ  الصاثی ، إانش
الدددف اددد  أا  ٕافراا رابدددط صدددفح  اللددد  اإلنثرنددد الفدددا  اخزنددد  اللددد  الحاسددد،، ا 

رؤیدددددد  فرجددددددا  ، ا ثددددددفای  الاتحظددددددا ا  ،ثحایدددددد  ثطبیقددددددا ، ا اكثبدددددد  إلكثرانیدددددد 
البحد  الد  اسد  ، ا ٕارسدا  فالدا  لرخدری لاشاركی ، االثعلی  اللد  الاشداركا ، ا ا

 .Google Drive  الل  رتل الالفا، ا طال،/  اثعرف اسثااه
 :طرق توظيف اإلدمودو في التعليم 

ثثعفف طر  اأسالی، ثاظیف انص  الثعل  اإللكثرانی  إفاافا تي 
 العالی  الثعلیای ، االثي یاضحها الشك  اآلثي:
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 (: طرق توظيف اإلدمودو في التعليم1شكل )
 التربوية الستخدام اإلدمودو في التعليم: القيمة 

فاافا ا  انظدار ( أ  انص  الثعل  اإللكثرانی  اإلBayne, 2014) ریشی
 :اها  ناس، متم  اعاییرثثقني، 

اإلفاریدی   للاثعلادی ، الاعلادی ، اآلبداة،اكد  ی :Usability سدهولة االسدتخدام -
 ااكانددیسدداف  ادد  مدد ، ا قصددیر  یدد تددي تثددر  زان اإلفاددافاثعلدد  كیفیدد  اسددثخفا  

 .لاناقش  الصفی  االاحثا  إافار  الثعل السثخفااها تي ا أكمر ایتً 
، اثاحددددد  لجایددددل الاسدددددثخفای  : اإلفاددددافاAccessibility إمكانيددددة الوصدددددول -

باسدثخفا   اقدافرا  اللد  الاصدا  إلیدوالاشرتی   الاعلای ، اآلباة، الاثعلای ،
 .اتي أ  اكا  اكا ، اتي أ  اق ،ا  أ   الاخثلف  ا الاثصفحا ا جهز  

    ادددل أجهدددز  ااعدددفا  اثعدددفف  اإلفادددافا یثااتددد  :Compatibility التوافدددق -
 الاسثخفای  ل  یكا  لفیه  نف  ا جهز .

القیا  الثربای  اد  اسدثخفا   ( إل  أ 2٠15اصطف  القایف ) یشیربیناا 
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 اإلفاافا تي الثعلی  یاك  ثحفیفها ات  اا یلي:
  :للمتعلمبالنسبة 
ااشاهف   إلشعارا اریل االفار  للااجبا  الانزلی  ا الس الاصا  -

 .الااجبا 

 ااثصاله  ببعضه  البعت اثااصله  لح  الاشكت . الاثعلای ثفاال   -
، حی  انه  ا الاث ی،الل  إكاا  ااجباثه  اخصاصً  الاثعلای اساالف   -

الثقای  الل  الانص ، ااا یساالف الل  ثنظی  ا تكار ا یثاتر الااج، 
 االاااالیف الاها .

الفخا  تي  فا تثراضي الفص  اإل تةازایثص  بالاحاضر  اثعل ك   -
 احافما  منائی .

 الخجالی  تي الاشارك  بآرائه  انشرها. للاثعلای إالطاة ترص   -
 ابینه  ابی  الاحاضر. ،بسهال  الاثعلای ثاسیل فائر  الثااص  بی   -
طت  الل  أحف  الاسثجفا  تي اجا  باإل الاثعلای ثاسیل افار   -

 فراسثه .

  :للمعلمبالنسبة 

 طت، رخری  ا  اجااالا  أخر .بطتبو ا  الاعل اكانی  اثصا  إ -

 طت  الل  ااجباثه  افرجاثه .اإل الاثعلای ثقیی  أالاا   -
 طتاله  الل  اسثا  أبنائه .إاار، اسهال  اة ا أالی الثااص  ال -
 لثباف  الاااف اا تكار.خارا الكلی  أا  ا  فاخ   ةزاتالثااص  ال ال -
ضا  اعی  الل  الانص  م  اناقشثو ال اخثصار الاق  باضل اا  -

 .الاثعلای 
 بالنسبة لتطوير التعليم:

القر  الحاف  اهارا  ق  أسلا، الثعل  االثفری  لیثاات  ال ه  تي نیس -
 ااص االث الثفااللی ا جهز  الا  یعثاف الل  البیئ  الرقای  ا االعشری ، 
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كیر اح  الثعل  الااثي ااهارا  الثفاالثعل  الجااالي ا  اإللكثراني
 الاشكت .

تي الثعلی ، حی    Flipped Classroomالصف الاقلا، یاظف افها  -
یاتر بیئ  اثكاال  ثسثجی، لك  حاجیا  الطت، الفراسی  اشراط 

 ارتل جاهزیثه  للثعل  بشك  أتض . ،الثفری  اأفااثو
لاا نراه اعو ا  خفت اسثخفا   Green Learning خضریحق  الثعل  ا  -

راص الضائی  تي الثعلی  ااخلفاثها، اخفت اإلنفا  الل  الار  اا ق
  القاالا  الفراسی  االثقلی  ا  اااف الطباال .

تي الثعلی ، الا  یاك  الطت، ا   BYOD ثطبی  نظا یسه  تي  -
أجهزثه  الشخصی ، فا  حاج  إل  ازیف ا  الثكالیف تي   اسثخفا 

 .اثحفیمها احاایثهاثجهیز الاؤسسا  الثعلیای  ب جهز  حاس، اصیانثها 
 ثانياا د التنمية المهنية:

 التنمية المهنية: فهوم م 
  الضدداة هیئدد  الثددفری  ثعددفف  الثعریفددا  الثددي ثناالدد  الثنایدد  الاهنیدد 

(، الكنهددا أجاعدد  2٠٠4  حددفاف،  Speck & Knipe, 2005  2٠٠6)الحربدي، 
 الل  أنها:

 تيی  أالضاة هیئ  الثفر إاالفاف  انظا  لثفری، اؤسسی  الالیا  -

 الاجثال. اخفا  العلاي الثفری  االبح  اجاال 
أالضاة هیئ  جافثو لف   ارتل الاهني ثجفیف ا فاة الالیا  ثسثهفف -

 .الثفری 
لثكا  أكمر  ااهاراثه  الااثی  بقفراثه  ااالرثقاة الناا اساالف  ا تراف تي -

 .اأنفسه  االاجثالكفاة  اتااللی  تي اقاب  حاجا  الجااع  
 ال اث یرا  االثكیف االاران  ااالسثاراری  االثكاا  ا ثثصف بالشا -
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 اثحفیاثو. العصر
 التدريس هيئة لعضو المهنية التنمية أهداف: 

 ( إل  أ Bubb, 2004  2٠٠8  إاا ، 2٠1٠ا )الشخشیر،  ك  یشیر
بالنسب  لعضا هیئ  الثفری ،  ثحقیقها إل  الاهنی  الثنای  ثسع  الثي ا هفاف

 ثثام  تي: 
 تي قفرثو یزیف ااا ا فاة، تي الجاف  فرجا  أالل  بلاغ الل و ثشجیع .1

 .الثعلیای  العالی  تي الاطنی  الاعاییر ثحقی 
 ،لفیو الحیا  اف  االثعل  الاسثار االثعل  الثعااني الثعلی  ابفأ ثعای  .2

 الثنای  برااج أهفاف ثحقی  نجا  تي ا كبر الفار یكا  لو االا 
 .الاهنی 

 الل  الالقا  الاسؤالی  بعظ  شعاره اثطایر العا ، ال  بالرضاه إشعار  .٣
 الرضا ا  جا تي باسؤالیاثو الاتاة الل  قفرثو اف  اثحفیف الاثقو،
 .الاهني اااللثزا 

 الفعال  البفائ  الل  ااالالثااف الطت،، ثقای  اجا  تي اهاراثو ثنای  .4
 .ال  تي

 جفیف  بفائ  ثكارااب الحفیم  الثكنالاجیا الل  االالثااف تي واهاراث ثنای  .5
 .الثعل  تي

 اخفا  ااإلفار  العلاي االبح  الثفری  اجا  تي اثواهار  اسثا  رتل .6
 .ثاللاجا
 .ثوقفرا ثعرفا  ا خر  العلای  االاؤسسا  بی بینو ا  الخبرا  ثباف  .7
 .العصر ااثطلبا  اث یرا  ال ثثف  ئوأفا تي ث ییرا  إضات  .8
 رتل تي ثسه  الثي اعلااا اال االاعارف االاهارا  بالخبرا  هثزایف .9

 ب فاار للقیا  واثااسثعفاف قفراثو اثنای  االاهني، االمقاتي الفكر  اسثااه
 .جفیف 
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 اهارا  أا تری  تي كالعا  یولف الاثعفف  اإلفاری  الاهارا  ثنای  .1٠
 .ااإلفار  ا كافیاي القرار اثخاا

 نی اآل اأفااره الالو لطبیع  الاتئا  االقی  االثجاها  وإكساب .11
 .االاسثقبلی 

 تي وقفراث بناة إل  ثهفف نثرن اإل اسائ  خت  ا  اخاص  ثوثنای .12
 . بینه  الفرفی  الفرا  ااراالا  تاالل  بطر  الطت، ثاجیو

 المهنية التنمية معوقات: 
 ثااجوالثي اعاقا  ال( 2٠٠2، ارسي  2٠٠4، البنفر ا  ) ك یحفف 

  :انها، الاهنی  الثنای 
 .الجیف الجااعي الثفری  اااصفا  حفیفث الل  االثفا  الف  .1
 الثفری  طر  لفراس  الثفری  هیئ  أالضاة قب  ا  الثحا  الف  .2

 .اأسالیبو الجااعي
 العلاي البح  الل  أساًسا ا كافیای  الاظائف سل  تي الثرقی  االثااف .٣

 الثفری  هیئ  الضا فاتعی  الل  یؤمر ااا ،االخبر  الثفری  ا  أكمر
 .ثفریسی  ی ثحس أسالی، تي للبح 

 أا الثقلیفی  الثفری  طر  بفااللی  الثفری  هیئ  أالضاة بعت قناال  .4
 اللاائح ثعقیف جفیف  ثفری  طر  باإلاكا  اسثحفا  لی  أنو

 البح  لاثطلبا  السریع  االسثجاب  فا  ثحا  الثي االبیراقراطی 
 .أحیاًنا االفنی  الاافی  اإلاكانا  الجزا  العلاي

 .العال  تي اا كافیای  العلای  االاؤسسا  جااع ال بی  الصل  انعفا  .5
 .الكمیر  الثفریسی  ا الباة نثیج  العلاي للبح  ا ساثا  ثفرغ الف  .6
 اجاال  تي جفیفال اااكب  یانل ااا، للخارا االبعما  الانح الفف قل  .7

 .االبح  العلاي الثخصص
 تي ر یج باا الجه  إل  یؤف  ااا الجااعا  بی  العلاي الثعاا  تقفا  .8
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 ا  االسثفاف  الف ، ا الجهاف اضیا  البح  ثكرار م  اا ، انها ك 
 .الجااعا  لبعت الخاص  اإلاكانا 

 اعلااا  ا  یحثاجا  باا الباحمی  ثزاف بیانا  قاالف  اجاف الف  .9
 .إاحصاةا 

 ضآل  إل  یؤف  ااا الاجثال الحثیاجا  الفقی  الثحفیف ال  العجز .1٠
 .البح  ثسثح  باشكت  اإلحسا   الف اأحیاًنا، ا بحا  بعت قیا 

 هیئ  أالضاة بعت النف اأهایثو العلاي البح  بقیا  اإلحسا  ضآل  .11
 ثفتعه  الثفری  هیئ  أالضاة الل  اقثصافی  ض اط اجاف، الثفری 
 .الحیا  لاااجه  اثطلبا  ااقل ا  أكمر تي للعا 

 الجااع  جاائز انح قااالف تي االااف  الاعنا  الثشجیل ضعف .12
 الاثایزی  الثفری  هیئ   الضاة یثیح ال ااا االثقفیری  ی الثشجیع
 .اللیها الحصا 
 ت االجتماعية:ثالثاا د كفاءة الذا

 فهوم كفاءة الذات االجتماعيةم : 
قددفرا  الثكیددف  یسدده  تددي ثشددكی  كفدداة  الدداا  االجثااالیدد إ  االهثاددا  ب

ااالسددددثعفاف  لددددف  ا تددددراف، ایددددفال  العتقددددا  اددددل اآلخددددری ، ااإلنجدددداز ا كددددافیاي،
یحثاجهدا  اثعف الكفاة  االجثااالی  اظل  لجایل الاهدارا  االجثااالید  الثديللثعل . 

. حیدددددد  یؤكدددددف كددددد  ادددددد  الفدددددرف لكدددددي یدددددنجح تددددددي حیاثدددددو، االتقاثدددددو االجثااالیددددد 
(Rantanen, Eriksson & Nieminen, 2012  212: 2٠٠٣،  اصدددطف  

Welsh, Bierman, 2003: 6ااثت  الفرف الاهارا   ( أ  الكفاة  االجثااالی  ثعني
االسلاكیا  الثي ثساح لو بالثفاال  الناجح تي الاااقف االجثااالی  االحفاظ الل  

اخثیار الاهارا  الاناسب  لك  ااقف، ایسدثخفاها ا  العتقا  االجثااالی  الهافت ،
 . بطر  ثؤف  إلي نااثج إیجابی 
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رف الكااندد  مقدد  الفددب نهددا   كفدداة  الدداا  االجثااالیدد ( 2٠٠1العددف  ) الددرف
تددي قفراثددو یعبددر النهددا خددت  الاااقددف الجفیددف  أا الاااقددف اا  الاطالدد، الكمیددر  

اللدد  أنهدددا  االثقدددافا  الفددرف تدددي قفرثدددو  Gillihan  (2002)اأكددف . اغیددر الا لاتددد 
كفداة  ( أ  ا تدراف اا  Ramos, et al, 2013اثشیر فراسد  )إلنثاا اها  اعین  . 
ققددددداا نثدددددائج أتضددددد  تدددددي الاجددددداال  اإلجثااالیددددد  یح الارثفعددددد الددددداا  االجثااالیددددد  

( أ  ارثفعي الكفداة  االجثااالید  أكمدر قدفر  5: 2٠٠٣یر  حبی، )ا  .اا كافیای 
الل  اااجه  الاااقف االجثااالید ، االاشدارك  تدي ا نشدط  االجثااالید ، اانفثاحدًا 

 ال اآلخری  أكمر ا  ا تراف انخفضي الكفاة  االجثااالی .
 ت االجتماعيةكفاءة الذا مهارات : 

ثثضدددددا  الاهدددددارا   كفددددداة  الددددداا  االجثااالیددددد ( أ  2٠٠2یشدددددیر تدددددرا )
 اآلثی :االجثااالی  

اهددددارا  ثاكیددددف الدددداا  اثثعلدددد  باهددددارا  الثعبیددددر الدددد  الاشدددداالر ااآلراة،  .1
 .االفتا  ال  الحقا ، ااااجه  ض اط اآلخری 

 ، اهارا  اجفانی  ثسه  تي ثسییر إقاا  التقا  امیق  افی  ادل اآلخدری .2
 .إافار  الثفاال  اعه 

اهددارا  اإلرسددا  ااهددارا  : اهددارا  اثصددالی  اثنقسدد  بددفارها إلدد  قسددای  .٣
 . االسثقبا 

اهددارا  الضددبط االاراندد  االجثااالیدد ، ااالنفعالیدد  اثشددیر إلدد  قددفر  الفددرف  .4
اللدد  الددثحك  بصددار  ارندد  تددي سددلاكو االنفعددالي اللفظددي، اغیددر اللفظددي 

 .االي ال اآلخری قف الثفاال  االجثاتي ااا اخاص 
 الكفاءة االجتماعية: عناصر 

: القددددفر  اللدددد  ث كیددددف الدددداا ، اآلثیدددد  عناصددددرالثضدددد  الكفدددداة  االجثااالیدددد  
ااإلتصددددا  الدددد  الددددداا ، ااشددددارك  اآلخددددری  تدددددي نشدددداطا  اجثااالیدددد ، إاظهدددددار 

(. ایؤكددددف كدددد  ادددد  2٠٠٣ حبیدددد،،)اتهدددد  الشددددخص اآلخددددر  ،االهثاددددا  بدددداآلخری 
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(Kennedy, 2010; Priamikova, 2010; Driks, Treat &Weersing, 2007  أ )
قدددفر  الفدددرف اللددد  ، ا ُثعبدددر الددد  الفااللیددد  تدددي العتقدددا  االجثااالیددد هددداه العناصدددر 

لثعاادد  اددل اآلخددری  تددي الااقددل االجثادداالي الاث یددر الددا  اسددثراثیجیا  إثخطددیط 
 البشری .تي الثنای   اا حاساً كاا ثعف جانبً  ،یحیط بو

 االجتماعية: خصائص األفراد ذوى الكفاءة 

یصبح اا كفای  اجثااالی  اللیو كي الفرف  ( أ 129، 2٠٠٠) الف  یر 
قاادد  صددت  اعهدد  یسددثطیل بهددا أ  ، اإ اللدد  االثصددا  اددل ال یددر قددافًرا أ  یكدددا 
لابدددافر  تدددي الحدددفی  االاشدددارك  تیدددو. الاشدددارك  الجااالیددد  ااایفهاهددد ، ا  ه یثفددداها
، الرغب ا  ،الاعرت ثثام  تي  ریاك  إیجاز هاه الخصائص تي أربع  الناصبیناا 

. (Bay University, 2001 :3) جثااالید االفطند  ، االأنشدط  جیدف  قابلد  للثكیدفا 
 االثي البف ا  ثااترها تي أالضاة هیئ  الثفری .

 فروض الدراسة: 
  : ت اآلثیا سع  الفراس  الحالی  إل  اخثبار صح  الفر 

  اثاسددط  فرجددا  بددی (0.05) ≥یاجددف تددر  فا  إحصددائًیا النددف اسددثا    .1
الضددددداا  هیئددددد  الثدددددفری  بعدددددف اسدددددثخفااه  لاددددداف  الاعالجددددد  الثجریبیددددد  

تي اقیا  الثنای  الاهنی    اهارا  بیئ  اإلفاافا كانص  ثعل  إلكثرانی  
 .لصالح الثطبی  البعف الثطبی  القبلي االبعف  بی  

بدددی  اثاسدددط  فرجدددا   (0.05) ≥یاجدددف تدددر  فا  إحصدددائًیا الندددف اسدددثا   .2
یئددددد  الثدددددفری  بعدددددف اسدددددثخفااه  لاددددداف  الاعالجددددد  الثجریبیددددد  الضددددداا  ه

تدي اقیدا  كفداة  الدداا    اهدارا  بیئد  اإلفادافا كانصد  ثعلد  إلكثرانید  
  .بی  الثطبی  القبلي االبعف  لصالح الثطبی  البعف  االجثااالی 

نسدددد، الثحسدددد  الائایدددد  لددددفرجا  الضدددداا  هیئدددد  الثددددفری  تددددي الجاندددد،  .٣
ثحسدددد  الائایدددد  لددددفرجاثه  تددددي الجاندددد، نسدددد، ال ادددد  أتضدددد  االجثادددداالي
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 الاهني بعف ثفربه  الل  اهارا  بیئ  اإلفاافا كانص  ثعل  إلكثرانی .
 الطريقة واإلجراءات:

  د منهج الدراسة: أوالا 
سددد  االلددد  الثصدددای  الثجریبدددي الاعدددراف ب  الحالیددد الفراسددد یعثادددف ادددنهج 

 (1)جدددفا  ضدددح ، ایا االبعدددف  القبلدددي ی الثطبیقددد اا الااحدددف  الاجااالددد  ثصدددای 
  :الثصای  الثجریبي الاسثخف  تي الفراس 

 التصميم التجريبي للدراسة  (:1)جدول 
 القياس البعدي  المعالجة التجريبية  القياس القبلي 

O1 X O2 

 ثانياا د التصميم التجريبي: 
 : الدراسةمتغيرات د  1

 :اآلثی الاث یرا    الل الفراس   اشثال
 .انص  ثعل  إلكثرانی  اإلفاافا ام  تيث: المتغير المستقل أ د
الثنایدد  الاهنیدد ، اكفدداة  الدداا  االجثااالیدد  لعضدداا   ثاددمت تددي :ا التابعدد ا المتغيددر  ددد ب

هیئددد  الثدددفری  بكلیددد  العلدددا  ااآلفا، بظهدددرا  الجندددا،، جااعددد  الالددد  
 خالف.

 نوع التصميم التجريبي:د  ٢
 باسد  الاعدراف الثجریبدي الثصدای  سدثخف اُ  الفراسد  طبیعد  ضداةتدي 

 .االبعف  القبلي ی الثطبیق اا الااحف  الاجااال  ثصای 
 مجموعات:بناء الد  3

یدددد  ثجریب  اجااالدددد  الفراسدددد  اللدددد طبقدددد بندددداًة اللددددي الثصددددای  الثجریبددددي  
ااحددددف ، ثدددد  ثقسددددی  الضدددداا  هیئدددد  الثددددفری  إلدددد  اجااالددددا  الادددد  صدددد یر  ادددد  

خلفی  اسبق  ال  اخثیاره ، اثكان  ك  اجااال  ا  خا  الضاا  لی  لفیه  
  .انص  الثعل  اإللكثرانی  اإلفاافا
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 ثالثاا د مجموعة الدراسة:
بطریقددد  الافیددد  اددد  الضددداا  هیئددد  الثدددفری  اخثیدددر  اجااالددد  الفراسددد  

العلدددا  ااآلفا، بظهدددرا  الجندددا،، جااعددد  الالددد  كلیددد  ب باخثلدددف الثخصصدددا ، 
ي الدد  طریدد  بالثااصدد  الثفریسدد  قدداایبالفعدد     نهددالضددا   (٣٠) قاااهددا، خالددف

كادا  ،لظدراف الحدف الجندابي  البت  بدارف  اإللكثرانيبنظا  إفار  الثعل   اإلنثرن 
إل  ثحفی  الثااص  ال  طری  ربط )البت  بارف بالای، أ  الین  البح  ثحثاا 

 . لثفعی  جایل شبكا  الثااص  االجثااالي اإلفاافا( اظهر هاا تي بیئ  2
 :ةالتجريبي المعالجة ادةرابعاا د م

 Edmodo بیئدد  اإلفادددافا بندداة ااقدددل اللدد  ضدداة ثاملدد  تددي ثصددای  ا 

 :اآلثی  اراح للاتًقا  .الل  ااقل خاص بالجااع  انشره ثعل  إلكثرانی  كانص 
 :اإلدمودود إعداد قائمة المهارات الالزمة الستخدام منصة التعلم  1

 هیئ  ثفری، الضاا  الاثام  تي  الحالی الفراس تي ضاة هفف         
كانص  ثعل   اإلفاافاالل  اهارا  اسثخفا   ثنای  الثفری  بجااع  الال  خالف

  ثطلبا  یه .االتقثها بالثنای  الاهنی  اكفاة  الاا  االجثااالی  لف إلكثرانی 
وقد تم ، إلكثرانی كانص  ثعل   اإلفاافااسثخفا  إالفاف قائا  باهارا   الفراس 

  :إعداد هذه القائمة وفق الخطوات اآلتية
 بناة القائا  ثحفیف  اسثهففيد الهدف م  بناء قائمة المهارات: تحد

التز  ثنایثها لف   إلكثرانی كانص  ثعل   اإلفاافااسثخفا  اهارا  
 . هیئ  الثفری  بجااع  الال  خالف  اا الض

 االبحا   ا فبیا اإلطت  الل  : تحديد مصادر بناء قائمة المهارات
 .إلكثرانی كانص  ثعل   اإلفاافاالارثبط  ب االاراجل العربی  اا جنبی 

 قائا  ث  ثحفیف الاهارا  ت  شك  : صياغة مفردات قائمة المهارات
 ،إلكثرانی كانص  ثعل   اإلفاافاسثخفا  الاهارا  الرئیس  الثض  
 .جراةا  الفرالی  الثابع  لك  اهار  رئیس ااإل
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 :حی  قائا ا  صت الث كفث   التحقق م  صالحية قائمة المهارات 
ا  الاحكای  ت   (٣)بعرضها ت  صارثها ا الی  الل   الاهارا 

اال  السثطت  ررائه  تیها، حی   (،1)الح اجا  ثكنالاجیا الثعلی  
 للشك  اآلث : اكا  الثحكی  اتقً 

 المهارات الفرعية المهارة الرئيسة
 درجة األهمية انتماء المهارة الفرعية للرئيسة

 غير مهمة مهمة نوعا مهمة ال تنتمي تنتمي
       

 

 إلكترونيةكمنصة تعلم  اإلدمودواستخدام  ستمارة تحكيم مهاراتالمخطط تفصيلى  (:٢شكل )
بعف ثحلی  رراة الاحكای  اثفق  اعظ  ررائه  الل  شاالی  القائا  

اانثااة الاهارا  الفرالی  للاهارا   ،اأهای  الاهارا  الاثضان  بالقائا  ،للاهارا 
لرئیس  ال اراالا  إالاف  صیاغ  بعت الاهارا  االجال بی  بعت الاهارا  ا

الل  ال  قاا  الباحم  ب الفاف القائا  ت  صارثها  ابناةً  ،الرئیس  االفرالی 
 اهار  ترالی ، (٣2)، ینفرا أسفلها اهارا  رئیس  (1٠)اثكان  ا   النهائی 

 (.2)الح   اأصبح  ت  صارثها النهائی 
 :لمادة المعالجة التجريبيةقترح التصور المد  ٢

حی    ADDIE الناااا العا  للثصای  الثعلیا خثیار اقاا  الباحم  ب
ناااا  اأ  اعظ  ،ثسااو بالاران ، اليُیعف أحف أه  اأقف  ناااا الثصای  الثعلیا

االثصای ،  : الثحلی ،ارحل د حا  خاس  اراح  رئیس  ثفار   ثصای  الثعلیاال
تیو، كاا أنو یحثا  الل  الاراح   اثظهر جایعً د الثقای  ا  ،یاالثنفا  االبناة،

ال یكاف یخلا ناااا ا أا الثقلیفی ،  اإللكثرانی الرئیس  لثطایر بیئا  الثعل  سااة 
اهاا اا یشیر إل  صتحی  اسثخفااو اثطایعو  ،الاراح  هاها   يثصای  ثعلیا

 ك  اآلثي یاضحو:االش .ال اخثلف البیئا  الثعلیای  الاسثهفف ثطایرها
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 )م  إعداد الباحثة( مادة المعالجة التجريبيةالنموذج العام للتصميم  :(3شكل )

 التحليل: مرحلة 
بفراس   الباحم  قاا  :الفئة المستهدفةتحديد المشكلة وتقدير احتياجات  .1

الثفری، تي  هیئ  الثفری   اا الضرغب  اسثكشاتی ، أسفر  نثائجها ال  
 .إلكثرانی كانص  ثعل   اإلفاافااسثخفا  اهارا  الل  

هیئ  الثفری    اا الضثفری،  يثام  الهفف العا  ت :تحديد األهداف العامة .٢
 إلكثرانی كانص  ثعل   اإلفاافاالل  اهارا  اسثخفا   بجااع  الال  خالف

ایثفر  ا  الهفف  یه .االتقثها بالثنای  الاهنی  اكفاة  الاا  االجثااالی  لف
 ی : العا  ا هفاف اآلث

   اإلفاافاثعرف ااهی. 
  اإلفاافاالخفاا  الثي یاترها ثعرف. 
  اإلفاافاازایا اسثخفا  ثعرف. 
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  لك  ا : الاثعل ، الاعل ، ثطایر  اإلفاافا القی  الثربای  السثخفا ثعرف
 .الثعلی 

   اإلفاافاانص  الثعل  اإللكثرانی  اسثخفا. 
ف الفئ  ثحفی هاه الخطا   ثضا :مجموعة البحثتحليل خصائص  .3

 اإلفاافااسثخفا  االكفایا  الثكنالاجی  التزا   ه ثحلی  خبراثالاسثهفت ، ا 
البح  ، رتل الارتقا ، ثحای  البرااج االالفا  :اإلنثرن اسثخفا  شبك  )

 .(لای،ال  ااضاالا  البر شبك  ا
احثا  الثعل  اثحلیلو لثحفیف الهفف العا ، ث  ثحفیف  :تحليل محتوى التعلم .4

ت   (1)الح الاحكای  ا   (٣)  الرضو الل  ثا و، ضاالاثاثقسی  اا 
اجا  ثكنالاجیا الثعلی ، اال  لثقنینو بهفف اسثطت  ررائه  تیو، حی  كا  

 ا للشك  اآلث :الثحكی  اتقً 

أهداف  م
 التعلم

المحتوى 
 التعليمي

تحقيق المحتوى 
 للهدف التعليمي

مناسبة المحتوى 
 لمجموعة البحث

الدقة العلمية 
 للمحتوى

 غير صحيحة صحيحة غير مناسب مناسب ال يحقق يحقق

         

 ستمارة تحكيم المحتوى المقترحال يمخطط تفصيل(: 4شكل )
با هفاف  واارثباط الثعلیاي اثف  الاحكاا  الل  اناسب  الاحثا 
الثعفیت  الاطلاب   اث  إجراةاثحقیقو لها ال إالاف  صیاغ  بعت العبارا ، 

 .(٣)الح  ت  صارثو النهائی   اأصبح الاحثا 
ثااتر الل   اإلفاافااسثخفا  الثاف ا :تحديد المتطلبات الواجب توافراها .5

 الااارف االاثطلبا  الاافی  االبراجی  اآلث :
 :الا  سیقف  لاجااال  البح . يالاحثا  الثعلیا المتطلبات التعليمية 
 :ثفری، اجااال  ل  طلابالا ااف  الاعالج  الثجریبی ثااتر  المتطلبات البرمجية

 .اإلفاافااسثخفا  البح  الل  
 :(.4)الح  الفراس اااتق  إفار  الكلی  الل  إجراة ثجرب   الموافقات اإلدارية 

 ،العاائ  أمناة الفراس  بعتااجه  الباحم   :تحليل العوائق أو القيود .٦
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 الث  ثثناا  ااضا  الفراس  بصار  فقیق ، اإللكثرانی قل  الاصافر  اانها:
ثعط  أا ضعف شبك  ، ا الباحم  إل  ثصای  الفا  للشر  انشرهافتل ااا 
 لای،.ا
 :مرحلة التصميم 
ث  ثحلی  الهفف العا  إل  اجااال  ا   :هداف التعليميةصياغة األ .1

، اث  اجااال  البح ا هفاف اإلجرائی  الث  ثصف السلا  الاثاقل ا  
ای  استا  للثحق  ا  فقثها العل( ا  الاحكای  5)الل   الرضها
 .(5)الح ثها، اأصبح  ت  صارثها النهائی  صیاغ

 :الرجعتصميم التفاعل و  .٢
الل  أناا   اإلفاافا اإللكثرانی الثعل   انص ثضان   تصميم التفاعل: -

 :للثفاال  اآلثی 
o   ا  خت  الاحافم  الاباشر  :المدرب والمتدربي التفاعل بي(  On line أا )

 . (Off lineغیر الاباشر  ) الاحافم 
o   ا  خت  الاحافم  االاناقشا  تیاا بینه  :المتدربي التفاعل بي. 
o   خت  الثفاال  ال  : المتدربي  ومادة المعالجة التجريبيةالتفاعل بي  

إاكانی  الثصفح االاشارك  اثحای  ارتل ااا ثاتره ا  اإلفاافا ااجه  
 الالفا  اأفاة الاها .

o   ا  خت  راابط فاخلی  ثاتر  :ومادة المعالجة التجريبية المدربالتفاعل بي
 حاتو إانشاة اجااالا  إافاراثها. أا جفیف فر، إضات  اث

الل   الاثفر،حی  یثعرف بُصا  الرجل  :الرجعستراتيجية إتحديد  -
 .الل  الاها   نثیج

الل  الفیف ا   ث  اإلطت  :لمادة المعالجة التجريبية تصميم الهيكل العام .3
الل   اث  الرضهاااف  الاعالج  الثجریبی ، الث  ثناال  ثصای    ا فبیا

الاحكای  إلجازثها للثطبی  الل  اجااال  البح ، اأصبح  ت   ( ا 5)
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 .(6صارثها النهائی  )الح 
كفاة  الاا  اقیا  ا  ،الثنای  الاهنی اقیا  ث  إالفاف : القياس اتصميم أدات .4

،  قب  ابعف فراس  الاحثا  الل  اجااال  الفراس  هاا، ثطبیقاالجثااالی 
الثنای  الاهنی  االرثقاة باسثا  تي اإلفاافا بهفف الثحق  ا  تااللی  
 البح .  لف  اجااال  اكفاة  الاا  االجثااالی 

  البناءمرحلة:  
ثعلیای  اها  الاحثا  الثعلیاي تي صار  ج نثأ :يإنتاج المحتوى التعليم .1

 .اافااإلف اإللكثرانی ا  خت  انص  الثعل    اقف
نظ  إفار  الاقررا   جال   إلنثاا  اسثخفا  :المعالجة التجريبية مادةإنتاج  .٢

الل  كیفی  اسثخفا   الفراس ااف  الاعالج  الثجریبی  التزا  لثفری، اجااال  
 الل االرض  ، اإللكثرانيإلفا  الثعل   اإلفاافا اإللكثرانی انص  الثعل  

ٕاجازثها ا  ثهالث كف ا  صتحی، لی اجا  ثكنالاجیا الثعل ت  ا  الخبراة( 5)
  .للثطبی 

 مرحلة التنفيذ:  
ث  الثجری، الل  اجااال   :لمادة المعالجة التجريبيةالتجريب المبدئى  .1

للثحق  ا   اثفرًبا( 1٠قاااها )ا  غیر اجااال  البح (، ) اسثطتالی 
، هات  اسثخفاا فر،ثعی  الاثقف ثعرف الصعابا  الث  ، ا صتحیثها
للثطبی  الفعل  فیت  التزا ، بهفف بفة ثجرب  البح  ا ساسی  إاجراة الثع
اقفا   https://www.edmodo.com/index?pcode=rii32y :الل  الرابط

https://prof-الاهارا  الل  الااقل الخاص بالفراس  الل  الرابط: 

fatmaa.com  : اللًاا ب   اس  الاسثخف fatma  :اكلا  الارارfatma123. 
 قبلًیاالقیا   اأفاث  قطب :لمادة المعالجة التجريبية النهائىاالستخدام  .2

اسثخفا  ، م  اقیا  الثنای  الاهنی ، ااقیا  كفاة  الاا  االجثااالی ()

https://www.edmodo.com/index?pcode=rii32y
https://prof-fatmaa.com/
https://prof-fatmaa.com/
https://prof-fatmaa.com/
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اجااال  الل   بعفًیاالقیا   اطبی  أفاثثاأالیف ، ااف  الاعالج  الثجریبی 
نثائج اثفسیرها ت  ضاة جراة الاعالجا  اإلحصائی  اثحلی  الإل الفراس ،
  .وتراض

 مرحلة التقويم: 
،  فاخ  الااقل ا  خت  الاها  الث  قفا  له الاثفربا ث  ثقیی  رفاة 

 اثا ف  ا الباحم  ا  الثطبی  البعفاا  خت  البیانا  الث  حصل  اللیه
، م  رصف البیانا  إاجراة الاعالجا  اإلحصائی  الاناسب  لها اثحلی  القیا 

 .الفراس النثائج اثفسیرها ت  ضاة ترات 
  :القياس تابناء أداخامساا د 

  :مقياس التنمية المهنية .1

البف ) بالثنای  الاهنی الاثعلق   االاقایی  ا فبیا  الل  اإلطت  بعف
 الاقیا  بناة ث  (2٠٠4حسین ،   2٠٠7 نصر،  2٠12زار ، الاعطي، ا 
، 8، 5)ا بعاف اآلثی :  اازال  الل البار  د ( ٣٠ا  ) اكاًنا ا الی  بصارثو

، 2٣، 21، 19، 15، 1٣، 12، 9، 6، 1) ( ثطایر الاا  29، 22، 1٠
( البعف ٣٠، 27، 25، 24، 2٠، 17، 16، 7، ٣) ( البعف الاهني االثربا  28

. ث  صیاغثها بطریق  ( البعف الثكنالاجي26، 18، 14، 11، 4، 2ا كافیاي  )
ثقریری  ااضح  ااباشر ، اثناال  ك  افرف  تكر  ااحف  احفف  الاعني. اُأالف 

 للاثفر،الاقیا  بحی  ثصفر  كراسثو اجااال  ا  الثعلیاا  الااجه  
االس ، االثخصص.  ، ام :واب ، اثضان  بیانا  خاص  بلاساالفثو تي االسثج

،   الاحكای ا (٣الل  )  ا الی صف  الاقیا  بعرت صارثو اث  حسا،
 یرانو اا الاثضان ، الثعفی  للجاان، الباراثو اثامیلها اتةا  لثعرف اف 

اثقفر  الاثفربی اأجاعاا الل  أ  بناف الاقیا  ثناسد، اسثا   اناسًبا،
(. كاا ث  7)الح  البار ( ٣٠اكاًنا ا  ) الاقیا  الاسثهفف ثقفیره، اأصبح
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قاااها  طتالی الین  اسث حسا، صف  االثسا  الفاخلي بثطبی  الاقیا  الل 
، اث  حسا، اعاا  الال  خالفجااع  ب الضاا  هیئ  الثفری ا   (1٠)

اعاا  االرثباط بالنسب   اجاة  قی  كك ، الاقیا  االاقیا  االرثباط بی  أبعاف
 بعف ا كافیايالا  (،٠٫79) االبعف الاهني االثربا  (،٠٫72) الاا ثطایر ل
إحصائًیا النف اسثا   فال  اجایعها قی  (٠٫84)االبعف الثكنالاجي  ،(٠٫81)
الفاخلي. كاا ث   االثسا  ا  بفرج  الالی  یثاثل الاقیا  أ  یؤكف (، ااا0.01)

قی   ، اجاة Cronbachحسا، اعاا  مبا  الاقیا  باسثخفا  اعافل  
 (،٠٫8٣) االبعف الاهني االثربا ، (٠٫77) ثطایر الاا المبا  اساایً  بالنسب  ل

اجایعها قی  ثصلح  ،(٠٫88االبعف الثكنالاجي ) ،(٠٫8٣) البعف ا كافیايا 
( بالنسب  5:1ك سا  للثطبی . ارااُلي تي ثقفیر االسثجابا  أ  ثثفرا ا  )

( 15٠للعبارا  طبًقا لاسثایا  لیكر . الاا ثحص  أالل  االسثجابا  الل  )
( فرج . اتي ضاة اا أسفر  ٣٠أق  االسثجابا  الل  )فرج ، بیناا ثحص  

النو نثائج الثجرب  االسثدطتالی  اثضح أ  الزا  الاناس، لثطبی  الاقیا  
 ( فقیق . 2٠)
 : مقياس كفاءة الذات االجتماعية .٢

 بكفاة  الاا  االجثااالی الاثعلق   االاقایی  ا فبیا  الل  اإلطت  بعف
 بناة ث  (  Gouley, et al, 2008  2٠٠8فا،   الف2٠1٠الایالي، االااسا ، )

( افرف ، یث  15( اسثایا  ینفرا أسفلها )٣) اكاًنا ا الی  بصارثو الاقیا 
( فرجا  ٣)  ( إل1ا  ) اللیو الفرج  االسثجاب  النها باقیا  ثقفیر  ثثراا 

حص  ی( فرج ، بیناا 45الل  ) أفاةحص  أالل  یلاا  لثعبر ال  اثص  للثقیی ،
اجااال  ا  الاقیا  اُأالف بحی  ثصفر  كراس  . ( فرج 15الل  ) ةأفاأق  

 بثطبیقو وحسا، اعاا  مباثث  . ا الثقیی  تيلاساالفثو  للاحك الثعلیاا  الااجه  
الال  جااع  ب الضاا  هیئ  الثفری ا   (1٠)قاااها  اسثطتالی   الین  الل
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 باخ جاة  اساای قیا  اعاا  المبا  باسثخفا  اعافل  ألفا كران ااجف أ ، خالف
ث  حسدا، صف  كاا  اناسب  اثصلح ك سا  للثطبی .  قیاثعف ا  ،(٠٫79)

 أترافحص  اللیها  الثيبحسا، اعاا  االرثباط بی  الفرجا   الفاخلياالثسا  
، افرجاثه  الل  الاقیا  كك  الاسثایا ا   اسثا ك   تيالعین  االسثطتالی  
 اسثا بالنسب  لل (٠٫57)ا ا ، ا  اسثا بالنسب  لل (٠٫66)ااجف أنو یسداا  

قی  فال  إحصائًیا النف اسثا   ثعفا ، المال  اسثا بالنسب  لل (٠٫7٠)، االماني
(٠.٠1.) 

 :االستطالعية التجربة إجراءات سادساا د
 أالضاة هیئ  الثفری ا  الثجرب  االسثطتالی   اجااال ث  اخثیار 

 ثه ركالف  اشا ا الث كف اث   الضا ، (1٠)، ابلغ الففه  الال  خالفجااع  ب
، اقبلیً  القیا  اثطبی  أفاثاثضان  الثجرب  االسثطتالی   ،ت  الثجرب  ا ساسی 

ثاهیًفا  البح  بعفًیا اثطبی  أفاث، إاالاف  ثطبی  ااف  الاعالج  الثجریبی م  
 .الثطبی حسا، زا    ا اأفالصف  االمبا  لك  لحسا، 

 ب عليها:وكيفية التغلالتطبيق صعوبات  سابعاا د
الباحم  إل  فتل بصار  فقیق ، ااا  البح الث  ثثناا  ااضا   رقل  الاصاف .1

 ثصای  الفا  للشر  انشرها.
، اقف ث  الث ل، الل  ال  الاثفربی لای، النف بعت ثعط  أا ضعف شبك  ا .2

 ب ثاح  إالاف  رتل الاها  النف اسثقرار االثصا  بشبك  الای،.
 ية:إجراءات التجربة األساس د اثامنا 

 الضاا  هیئ  الثفری ا   (٣٠)قاااها بلغ ث  اخثیار الین  الشاائی  
للثجرب  ال   ثه ثهیئ، اث  هد14٣7/14٣8الفراسيللعا   ،الال  خالفجااع  ب

االاها   ،االهفف انها ثجرب  الفراس ،لشر  طبیع  لقاة ثاهیف   إجراةطری  
  ااثطلباثو لف  اللث كیف الل  ثااتر اقااا  الثطبی .الث  ساف یقااا  بها
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، ثااتر البرااج التزا  للبفة اإلنثرن ام : الفخا  الل  شبك   ،اجااال  البح 
ثطبی  اث   .اإلفاافا اإللكثرانی  االثعاا  ال انص  الثعل  ،ت  ثنفیا الاها 

البح   اثطبی  أفاث، إاالاف  ثطبی  ااف  الاعالج  الثجریبی ، م  اقبلیً  القیا  اأفاث
 إلجراة الاعالجا  اإلحصائی  للثحق  ا  صح  ترات البح . ثاهیًفا بعفًیا

 أساليب المعالجة اإلحصائية:  
 اإلصدددفار SPSSاسدددثخف  البرندددااج اإلحصدددائي فدددرات الصدددح   الخثبدددار

ضددددداة الثصدددددای  الثجریبدددددي  تددددديلبیاندددددا  ل الاعالجدددددا  اإلحصدددددائی  إلجدددددراة (23)
 .للفراس 

 :النتائج وتفسيرها
 :بالنسبة للفرض األول  

بدددی   (0.05) ≥یاجدددف تدددر  فا  إحصدددائًیا الندددف اسدددثا   : أندددو  ص اللدددیدددن
الضددددداا  هیئددددد  الثدددددفری  بعدددددف اسدددددثخفااه  لاددددداف  الاعالجددددد  اثاسدددددط  فرجدددددا  

تدددي اقیدددا  الثنایددد   الثجریبیددد   اهدددارا  بیئددد  ا فادددافا كانصددد  ثعلددد  الكثرانیددد  
 .لصالح الثطبی  البعف  الثطبی  القبلي االبعف  الاهنی  بی  

فرجدددا     بدددی  اثاسدددطيفاللددد  الفدددر  ثددد  حسدددا، الفدددرت  إلمبدددا  صدددح
االثاصددد  إلددد  تدددي الثطبیددد  القبلدددي االبعدددف  لاقیدددا  الثنایددد  الاهنیددد ،  العضددداا 

 (:2) جفا  تيالنثائج الااضح  
عضوات هيئة التدريس بعد استخدامه  لمادة درجات  يمتوسط فرق بي : ال(٢جدول )

  كمنصة تعلم الكترونية" التجريبية "مهارات بيئة األدمودو المعالجة
 (30 =)المهنية  التنميةفي مقياس 

االنحراف  المتوسط التطبيق
درجات  "ت"قيمة  المعياري

 الحرية
مستوى 
 نوع الداللة الداللة

 17.731 ٩8.733 القبلي
دال  0.000 ٢٩ 11.4٦7

 ٩.7٩7 135.533 البعدي حصائيااإ
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 ياثاسددط حصددائًیا بددی إاجددف تددر  فا  ییثضددح ادد  الجددفا  السدداب  أنددو 
الضاا  هیئ  الثفری  بعف اسثخفااه  لااف  الاعالج  الثجریبی   اهارا  فرجا  

الثطبیدد  الاهنیدد  بددی   الثنایدد تددي اقیددا   لكثرانیدد  إبیئدد  ا فاددافا كانصدد  ثعلدد  
أ  انصدددد  الددددثعل  . ایعددددز  الدددد  إلدددد  لصددددالح الثطبیدددد  البعددددف القبلددددي االبعددددف  

للعضددداا  ترصددد  الثعاددد  اتهددد  الااضددداالا  قیدددف   أثاحددد اإللكثرانیددد  اإلفادددافا
  ادد  خددت  ثدداجیهه ا اسثكشددفیصددبح فارهدد  رحدداال  لالفراسدد  بطریقدد  أشددا ، 

 هددد اثحال، نثرنددد  بشدددك  اندددثجااهدددار  البحددد  اللددد  شدددبك  اإلنحدددا الدددثعل  الدددااثي 
الاعلااددا  الاثعلقدد  لاهدددارا  ثعزیددز البحدد  الددد  إضددات  إلددد    ،اسددئالی  ثعلاهددل

الكس  الثرابط االاظیفید  فاافا بشك  اهني تي سیا  اا اعني. ا الثعاا  ال اإل
ث خا الاثعل  ل اإلبحار البر بیئ  إفاافاسثخفا  الثكنالاجیا تي الثعل  ا  خت  ال

نجاز الاها  أا ح  الاشكل  بحید  ثكدا  ر  إلي الاعلااا  الثي یحثاجها إلاباش
 ، لاددي حقیقددي لهدداللددي شددك  نثاجددا  للددثعل  یاكدد  أ  ثظهددر تددي صددار  سددلا  ال

  اثنشدددیط فاتعیدددثه افراسدددثوالاااقدددل الثعااددد  ادددل اددد  خدددت    ثلبدددي احثیاجددداثها 
ثحدددا  اددد  ثاتیهدددا  .حدددا  أفاارهددد  الاهنیددد  تدددي االسدددثزاف  اددد  الاعرتددد   ارغبدددثه
  ثكددا  جددزة لهددا بحیدد  االناقددف  االاحللدد ،النهددا  للاعرتدد  إلددي فار الباحمدد  اسددثقبل

لددثخلص ادد  الثاركددز لشددك  جادداالي ثعددااني ب ادد  البندداة الاعرتددي لهدد ، ایددث  هدداا
 نحددا تاالدد   اللددباهددا  الددثعل  لاصددا  إلددي الاعلااددا  اا  الصددل  ااحددا  الدداا  

ا  خت  الافااض  االجثااالی  إا أ  الناا العقلي للاثعل  یدث  بشدك  أتضد  تدي 
 . إطار اااقف اجثااالی 

، اسدداه  ثنددا  طددر  الددرت الاحثددا  الثعلیاددي، اااارسدد  أنشددط  الددثعل 
االاصددددافر الانثقددددا  بعنایدددد ، االثاجیهددددا  الثددددي ثسدددداالفه  تددددي ثنظددددی  إجدددددراةا  
ثنفیاه  لاها  الثعل  تي ثنایثه  اهنًیا ات  اسثااه  اقفراثه ، اسرال  ثعلاه . 
كاددا سدداالف احثددااة البیئدد  اللدد  أنشددط  ثثطلدد، اددنه  العادد  بشددك  جادداالي تاالدد  

االربط بدی  الاعلاادا  السدابق   الل  ثحاله  اسئالی  الثعل ، افق  ثنظی  الاعرت ،
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االجفیددف  ااسددثبعابها اثخزینهددا ااسددثرجاالها، ااددا جعدد  الددثعل  ا  اعنددي بالنسدددب  
لهددد ، اأف  إلدددي شدددعاره  ب هایددد  ادددا یثعلاددداه، إالادددااه  باثطلبدددا  ااااصدددفا  

 العا  تي هاه ا فاار الاهنی ، االا  ساه  بفاره تي زیاف  ثنایثه  اهنًیا.
كلیفددا  ااهاددا  الددثعل  الثددي یجیددب  النهددا بعددف االنثهدداة أیًضددا سدداها  الث

ا  فراس  ك  اهار  ا  اهارا  الثعاا  ادل انصد  الدثعل  اإللكثرانید  اإلفادافا، 
الل  ثقییاه  لااثه ، اثعرتدو  خطدائه  ااراجعثهدا، اثقدفی  اثلقدي الرجدل االدفال  

العضداا   الثفاال  االثااصد  بدی   اللالبیئ    ساالفكاا ا كافیاي االشخصي. 
ثطت  الاعرتدددي ااالسدددثاثا  نجددداز احددد، االسدددازیددداف  المقددد  بدددالنف  االشدددعار باإل

ریدددد  اإلبحددددار ثعزیددددز الثعاادددد  اددددل اصددددافر الاعلااددددا  بكفدددداة  الدددد  طا  بالعادددد 
 حا  الاهدارا  قیدف الفراسد ، تهاه نثرن  لثعای  اثاسیل الاعرتي الل  شبك  اإل

لاهنید  لدفیه ، حید  یعدف الاثعلادی  اثناید  الایاك  لهاه العااا  أ  ثسداالف اللدي 
أفا   انصدد  الددثعل  اإللكثرانیدد  اإلفاددافاثعددف أنفسدده  كاسددطاة تددي الالیدد  الددثعل ، ا 

 . الاهنیالاهارا  ثنای  للثفری، الاهني ا 
  الثانيبالنسبة للفرض:  

بدددی   (0.05) ≥یاجدددف تدددر  فا  إحصدددائًیا الندددف اسدددثا   : أندددو  یدددنص اللددد
ری  بعدددددف اسدددددثخفااه  لاددددداف  الاعالجددددد  الضددددداا  هیئددددد  الثدددددفاثاسدددددط  فرجدددددا  

تدي اقیدا  كفداة  الداا   الثجریبی   اهارا  بیئ  ا فاافا كانص  ثعل  الكثرانی  
 .لصالح الثطبی  البعف  الثطبی  القبلي االبعف  بی   االجثااالی 

فرجدددا     بدددی  اثاسدددطيفاللددد  الفدددر  ثددد  حسدددا، الفدددرتإلمبدددا  صدددح  
 االثاص ، كفاة  الاا  االجثااالی لاقیا   تي الثطبی  القبلي االبعف  العضاا 

 (:٣) جفا  تيإل  النثائج الااضح  
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عضوات هيئة التدريس بعد استخدامه  لمادة درجات  يمتوسط فرق بي : ال(3جدول )
  التجريبية "مهارات بيئة األدمودو كمنصة تعلم الكترونية" المعالجة

 (30 =) كفاءة الذات االجتماعيةفي مقياس 

االنحراف  المتوسط يقالتطب
 المعياري

قيمة 
 "ت"

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 3.٦٢ ٢٦.٢7 القبلي
10.٢4 ٢٩ 0.000 

دال 
 ٢.51 41.07 البعدي حصائيااإ

 ياثاسددط حصددائًیا بددی إاجددف تددر  فا  ییثضددح ادد  الجددفا  السدداب  أنددو 
الج  الثجریبی   اهارا  الضاا  هیئ  الثفری  بعف اسثخفااه  لااف  الاعفرجا  

بددی   كفدداة  الدداا  االجثااالیدد تددي اقیددا   لكثرانیدد  إبیئدد  ا فاددافا كانصدد  ثعلدد  
العاد  تددي أ  . ایعدز  الد  إلدد  لصدالح الثطبید  البعددف الثطبید  القبلدي االبعددف  

البنائیدد   ، ایثفدد  الدد  اددل نظریدد العادد  الجاددااليافهددا  الادد   اجااالددا  صدد یر 
 ،الثفاال  االجثااالي تي الالی  الدثعل الثعاا  ا   أهای  اللثؤكف الثي االجثااالی  

االثدددي ثاضدددح أ  الاعرتددد  ال ، افاره تدددي ثعزیدددز ثحقیددد  ا هدددفاف الاعرتیددد  العلیدددا
ثبني اسثقل  ال  الاثعل  الكنهدا الالید  فاخلید  ثجعد  الدثعل  اا اعندي بالنسدب  لدو 

و نحدا اداف  الدثعل  اثجاهاثدا اسثا  الفهد ، ا ات  خبراثو ااعارتو السابق  االحالی ، 
، قابلید  الاعرتد  لتسدثخفا  االثطبید  اللد ا  ،اال  ضدا  سدیا  اجثاداالي امقداتي

الاعلااا  تي أنااط اثناال  لاساالف  الاثعل  الل  ثفهد  طبیعد  الل  ثقفی  ثقا  ا 
ااد  مد   الاهدار . اثاكنو ا  ،مق  الاثعل  بنفسو، ازیاف  الاعرت  الاعقف  االاثزایف 

البنی  الاعرتی  لفیو ااا أمر الل  ثشدكی   تيالاثعلا  بشك  جیف الاهارا    ثامل
البیئدددد ، اددددل  الاثعلاددددی الثفااللیدددد  الاثعددددفف  الاثاملدددد  تددددي ثفاالدددد  كاددددا أ  أفائددددو. 

ااارسد  ا نشدط  تددي ا  ،الثدفریبي احثدا ه  ادل الثفدااللا   ،ادل بعضدهاثفداالله  
ازیدداف  اسددثا   ثقددا للددثعل  ااإلالددفاتل االحدداتز  ثدداتیرجددا ثعددااني كددا  لددو أمددر تددي 

إلددددد  طبیعدددد  الااقدددددف الثعددددااني القدددددائ  اللدددد  فیناایدددددا   إضددددات  ،ا فاة الاهددددار 
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سددداالف اللددد  ارثفدددا   لدددثعل لالجااالددد  االحددداار الااصددد  إلددد  ثحقیددد  أتضددد  ندددااثج 
  اسثا  كفاة  الاا  االجثااالی  لف  الضاا  هیئ  الثفری .

  الثالثبالنسبة للفرض:   

لائاید  لدفرجا  الضداا  هیئد  الثدفری  نسد، الثحسد  ا أندو:   اللینص 
نسدد، الثحسدد  الائایدد  لددفرجاثه  تددي الجاندد،  ادد  أتضدد  تددي الجاندد، االجثادداالي

 الاهني بعف ثفربه  الل  اهارا  بیئ  ا فاافا كانص  ثعل  الكثرانی  .
تددي  العضدداا فرجا  لدد نسددب  الثحسدد  ثدد  حسددا، الفددرتإلمبددا  صددح  

ااقیددددددا  كفدددددداة  الددددددداا    الاهنیددددددد ، الثطبیدددددد  القبلددددددي االبعدددددددف  لاقیددددددا  الثنایدددددد
 (:4) جفا  تياالثاص  إل  النثائج الااضح  االجثااالی ، 

 لدرجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي  (: نسبة التحس 4جدول )
 (30للمتغيرا  التابعا  قيد الدراسة ) = 

 مقياس
نسبة التحس   متوسطال

 المئوية

الفرق فى 
 يالبعد يالقبل نسب التحس 

 ٢7,37 53,135 ٩8 ,73 التنمية المهنية
07,19 

 34,5٦ 07,41 ٢7,٢٦ كفاءة الذات االجتماعية

  نسددد، الثحسددد  الائایددد  اجااالدددل السددداب  الجدددفا باسدددثقراة النثدددائج تددد  
نسدددب  الثحسددد  تدددي اسدددثا  كفددداة  الددداا    یثضدددح ی  الثدددابعیالاث یدددر تددد   الفراسددد 

ادد  نسددب  الثحسدد  تددي اقیددا  الثنایدد  الاهنیدد ، ایعددز  جدداة  أاللدد   االجثااالیدد 
اة اجثاعددا  الاشددارك  الفااللدد  ثددؤف  إلدد  ثعلدد  نشددط اثسدداالف تددي إنشددالدد  إلدد  

ه  بدددفاره تدددي ثحقیددد  ندددااثج ثعلددد  اللددد  اسدددثا  الدددا  اددد  الدددثعل  النشدددط  اادددا یسددد
بعضده   اادل الاحاضدرال الاحثا  الثعلیاي اال  العضاا  ثفاال  الكفاة  ااإلثقا .

  اثفدداقه ه صددق  اهدداراث تدديسدداالف  ،إفاددافاهددا إثاح الثددي الثفاالدد ااجهدد   ااددلبعت الدد
، ایثشدك  أمنداة الثفاالد  ادل ااثيالد االثعل  ثفاال الا  خت    اعرتال  بنحی  ث، ااهاریً 

اددد  حالددددو االدددای  یقااددددا  بثزایدددفه بالاعلااددددا  اخبدددرا  ثاكنددددو اددد  ربددددط الاعلااددددا  



 هيئة أعضاء لدى االجتماعية الذات وكفاءة المهنية بالتنمية وعالقتها إلكترونية تعلم كمنصة اإلدمودو
 خالد الملك بجامعة التدريس

 

 

 167 الثالث عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

الاعلااددددا   ثنظددددی للخدددداص بالاصددددافر ترصدددد  الثبایدددد، ا أثددددا  الجفیددددف  باددددا لفیددددو.
اجعلهددا أكمددر نفًعددا، حیدد  اتددر  هدداه الخفادد  السددحابی  اسددثاف  ثخزینددي اجدداني 

انصد  لعدرت   اد  الحفداظ اللد  امدائقه  تدي اكدا  ااحدف اادنحه العضاا اك  
إنجددازاثه  اثعددفیلها، االرجددا  للاعلااددا  اثبافلهددا لثنظددی  إافار  اعددارته  الخاصدد  

ااددا أثددا   اهاددا ،شدداركی ، االاصددا  للاراجعددا  لاددا ثدد  إنجددازه ادد  بالاهاددا  الث
للطت، ثیسیر اإلنثاا الاشثر  للاعرت  السدلیا  تدي الاقد  الحقیقدي، اسداالف تدي 
فال  كفاة  الاثعلای  اثحسی  ناالی  الثعل ، ااتدر للاعلادی  اسدیل  إلنشداة بیئدا  

 ثعددفف. كاددا سدداه  یايثفااللیدد  اتهدد  الطددت، بشددك  أتضدد  إلمددراة الاحثددا  ا كدداف
ااسددددثخفااها اددددد  قبددددد   الدددددثعل  بیئدددد )اثزااندددد / غیدددددر اثزاانددددد ( ب ثفاالددددد ال الی،أسدددد

 اثحلیدد باالسثفسددار اطددر  ا سددئل ،   بدد   یقدداا لهدد إاثاحدد  الفرصدد   العضدداا 
إلدد  زیدداف   أف اإلجابددا  االثعلیقددا  اثقایاهددا االبندداة اللیهددا االثعاادد  اعهددا ااددا 

 .ثه اهارا
 للدراسة: القيمة التربوية

 تیاا یل : لهاالقیا  الثربای   ثثام  الفراس ضاة نثائج  تي
أحددف اللدد  الثعاادد  اددل   تدد  ثددفریبهثثضددح : لعضددوات هيئددة التدددريسبالنسددبة 
 بیئددد ثاظیدددف  تدددي هتددد  الث كیدددف اللددد  فار  ثثامددد ، لایددد،الجیددد  المددداني لثطبیقدددا  
اادا یاجدف  ،ثعل الدالثعلدی  ا تد  الالید   كانصد  ثعلد  إلكثرانید Edmodo  اإلفادافا
 ،لی  تیاا یخص الثاك  العلا  تحس،  ،ح  للثنای  الاهنی  الاسثفااضرار  ال

الالیددددد   ثعلدددد اسددددثراثیجیا  ثعلدددد  ثحقددددد  اخرجددددا   بدددد  قفرثددددو اللدددد  الثفكیدددددر تدددد 
اجددرف ادد  ،اثحقیدد  كفدداة  الدداا  االجثااالیدد ، بحیدد  یثحددا  فار الطالبدد  الجاف 
االنثقدداة االبحدد  ، ادد  خددت  ثجدد  لهددااان تیهددا  للاعلااددا  إلدد  اشددارك  ثهلكاسدد

الددددا  سدددداه  تددددي فالدددد   االنقدددداش الفكددددر  الااارسدددد  العالیدددد اثامیدددد  الاعلااددددا  ا 
االسثقتلی  االمق  بالنف  االثفاال  اإلیجابي، اته  أالا  للاحثدا  الاعرتدي الدا  
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ثثعلاددو الطالبددد ، اثاظیدددف الاعلااددا  اثحدددا  الالیددد  اكثسددابها إلدددي نشددداط القلدددي 
 ی ، اثنای  اثحسی  اسثا  ناا الطالبا  ا كافیاي. ااهارا  حیاث

ثدداتر سددیاًقا ثعلیاًیددا یتئدد  ایددفال  ثطددایر االالثادداف  :بالنسددبة للعمليددة التعليميددةو 
بعضه  البعت اال الضاا  هیئ  ال  الاثعلای ا یضا  ثفاال  بااللي الاا ، 
 كانصد Edmodo  اإلفادافابیئد  حید  صداا   ،لثحقید  أهدفاف الدثعل الثدفری  
، اثحقیدد  االسددثخفا  ل ددر  القددفر  اللددي الثصددفح الااجددو ل نثرندد  إلكثرانیدد ثعلدد  
االقدددفر  اللددد  إفار  الاقددد  إلنجددداز اهدددا  الثعلدددی   تثراضدددی لبیئدددا  الدددثعل  اإل ا كفددد 
 . اثنای  الفااتل الااثی  ات  بیئ  الثعل  البنائي ،االثعل 

كایفا  للبحا  الثربای   ای،الثعل  القائ  اللي الل  یعف  :بالنسبة للبحث العلمىو 
افاضدل  بدی  ا سدالی، الاثناالد  بد  أصدبح  ،جدفا  اسدثخفااو حدا ثساؤ  اجرف 
 اسثقبلی .بعت الاقثرحا  لفراسا   الفراس  قف ث، كاا اثاظیفهاالسثخفا  لهاا ا

 التوصيات:
 باا یلي:  اصي الباحمثي ضاة اا أسفر  النو نثائج الفراس  ت

  الثددفری  تددي الجااعددا  السددعافی  للثعاادد  اددل ث هیدد  اثددفری، االضدداة هیئدد .1
ثقنیدددا  الجیددد  المددداني للایددد، اانهدددا بیئددد  اإلفادددافا كانصددد  ثعلددد  إلكثرانیددد  

 لاساالفثه  الل  الثنای  الاهنی  ارتل كفاة  ااثه  االجثااالی . 
إالددفاف افلدد  إرشددافی  ادد  الاددافا  الددثعل  اإللكثرانددي تددي الجااعددا  السددعافی   .2

لكثرانیددد  اانهدددا انصددد  اإلفادددافا لكدددي یسدددثفیف انهدددا الددد  انصدددا  الدددثعل  اإل
 أالضاة هیئ  الثفری  االطت،. 

اإلطدددت  اللددد  ثجدددار، الدددفا  الاثقفاددد  تدددي اجدددا  أنظاددد  الدددثعل  اإللكثراندددي  .٣
اثقنیا  الجی  الماني ا  الای، اثحلیلها اثقیاهدا ااالسدثفاف  اد  نثائجهدا تدي 

 ا هفاف الانشاف . ثحسی  الالی  الثعلی  االثعل  اثطایرها باا یحق 
ثطدددایر الاقدددررا  الفراسدددی  اتقًدددا للثطدددارا  الثقنیددد  الحفیمددد  اانصدددا  الدددثعل   .4
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 اإللكثرانی  باا یحق  اعاییر الجاف  الشاال .  
إنشددداة هیئددد  اطنیددد  اثخصصددد  إالدددفاف اثنایددد  أالضددداة هیئددد  الثدددفری  اهنًیدددا  .5

 اأكافیاًیا. 
 ة:المقترحالبحوث 

 ثی :إجراة فراسا  تي الاجاال  اآل الل  نثائج الفراس  یقثر  بناةً 
ثعرف أمر بیئ  اإلفادافا كانصد  ثعلد  إلكثرانید  اللد  ثناید  اهدارا  الثفكیدر  .1

 اا اراة الاعرت  لف  طت، ارحل  البكالاریا . 
ثعددرف أمددر تااللیدد  ثقنیددا  الجیدد  المدداني ادد  الایدد، اللدد  الثحصددی  الفراسددي  .2

   البكالاریا .اثنای  اهارا  الثعل  الثعااني لف  طت، ارحل
ثعرف أمر تااللی  ثقنیا  الجی  الماني ا  الای، الل  ثناید  اهدارا  ثصدای   .٣

 البرااج الفراسی  لف  أالضاة هیئ  الثفری .
 فراس  اقارن  بی  ثقنیا  الجی  الماني االمال  ا  الای،. .4

 المراجع والمصادر:
 د المراجع العربية: أوالا 

 الجدامعي التعلديم (2004).. سدلیاا  احادف بد  ،البندفر   رشدف  أحادف ،طعیاو
 .العربي الفكر فار: القاهر ، التطوير ورؤى الواقع رصد بي 

(.  تعالیدددد  برنددددااج اقثددددر  لزیدددداف  الكفدددداة  2٠٠8الددددففا، اددددراا  سددددلیاا  سددددال . )
االجثااالیدددددد  للطددددددت  الخجددددددالی  تددددددي ارحلدددددد  الثعلددددددی  ا ساسددددددي ، رسددددددال  

 ای  ب ز . ااجسثیر، كلی  الثربی ، الجااع  اإلست
الثحصی   ثنای  تي Edmodoااقل  تااللی (.  2٠14. ) راشف احاف ری  الرشاف،

 لدف  طالبدا  االثصدا  اهدارا  اقدرر تدي الاشدكت  حد  ااهدار  الفراسدي
 رسدال   ،سدعاف اإلسدتای  بد  احادف اإلادا  بجااعد  الثحضدیری  السدن 

 سدعاف احادف بد  اإلادا  جااعد  االجثااالید ، العلدا  كلید  ااجسدثیر،
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 .الریات اإلستای ،
 تدي الاقلدا، الدثعل  اسدثراثیجی  اسدثخفا  أمدر. "(2٠15) . أسدعف حندا  ،الدزی 

 البدف بند  ندار  ا ایدر  بجااعد  الثربید  كلید  لطالبدا  ا كدافیاي الثحصدی 
 .186دددددد  171(، 1) 4 ،المتخصصة التربوية الدولية المجلة  ،الرحا 

، الددنفس اإلحصددائي وقيدداس العقددل البشددري علددم (.1996تددؤاف البهددي. )، السددیف
 القاهر : فار الفكر العربي.

 أالضداة لدف  الاهنید  الثناید  اسدثا   (.2٠1٠. )احااف ثیسدیر حت الشخشیر،
 رسدال  ، نظدره  اجهد  اد  الاطنید  النجدا  جااعد  تدي الثفریسدی  الهیئد 

 .تلسطی ، الاطنی  النجا  جااع ، ااجسثیر
 ثدایثر االجثاداالي الثااصد  شدبك  تااللید .  (2٠12) .أحادفسدعف  ندار  العثیبدي،

 الثعل  الثعااني اهارا  الفراسي اثنای  الثحصی  الل  الاص ر( )الثفای 
 ااجسدثیر، رسال   ،اآللي الحاس، اقرر مانا  الماني الصف طالبا  لف 

 .الریات سعاف، الال  جااع كلی  الثربی ، 
 الاهنی  الثنای  تي افارها لثطایرا إفارا .  (2006)احاف سعف.  حیا ، الحربي

 التعلديم فدي دراسدات مجلدة ، السدعافی  بالجااعا  الثفری  هیئ   الضاة
 31.ص ،1٣  الجامعي

 اكاندا  بدی  للعتقد  الاسدار ثحلید (.  2٠٠1العدف ، الداف  احادف احاداف. )
ااالثجداه نحدا  الداا  تعالید  اد  اكد  االجثااالید  الاشدكت   اللد فر قدال

 . 25،   1ا  ،جااع  الی  شا ، مجلة كلية التربية  ، الاخاطر 
 نادااا اسدثخفا .  (2٠14) .حبید، اللدي الكندفر ، العزیدز  البدف سدعاف ،الفدریح

 تدي الدثعل  إلفار  ثطبید  نظدا  تااللید  لثقصدي MAT الثكنالاجیدا قبدا 
 ،البحدري  جامعدةدد  والنفسدية التربويدة العلدوم مجلدة ، الجدااعي الثدفری 

15(1)، 111– 1٣8. 
اكیدف یسددثفیف اندو طددت،  edmodo هدا إفادافا اددا(. 2٠15) .اصدطف  ،القایدف
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edmodo#more-is-educ.com/what-http://www.new- ، اثا  الل  الااقدل:الیا ؟

8808 
 الفصدا  ثیجی اسدثرا تااللید (.  2٠15. )بند  طلد  بد  جدالي سدار  الاطیدر ،

الثعلیاید   الانصد  باسدثخفا  Edmodo الدثعل  اهدارا  ثناید  الاقلابد  تدي
العلا   كلی  ،ااجسثیر رسال  ، ا حیاة اقرر تي الفراسي االثحصی  الااثي

 .الریات اإلستای ، سعاف ب  احاف اإلاا  جااع  االجثااالی 
  قیا(. 2٠1٠الایالي، تاض  احسد  یاسدف  الااسدا ، البدا  ندا  سدلیاا . )

، اثددا  ي الجااعدد تددیسي فرلثددا فرلكددا  الددفی  ابرلثدداا  الدداتااللی  ا  اسث
 xt&aId=46506https://www.iasj.net/iasj?func=fullteالل  الااقل: 

 الثدفری  هیئد   الضداة الاهنید  الثناید  (.2٠٠8. )السدیف انشدار إیهدا، إادا ،
 النفسدية البحدوث مجلدة .الجااعد  اظدائف ضداة تدي الاصری  بالجااعا 
 .48-1،ص ص ٣   ،ی اتالان جااع ، الثربی  كلی ، والتربوية

  الددددثعل  اعدددداییر بیئددددا  (.2٠٠8سددددال . ) الیددددف ،الحلفدددداا  احاددددف زیندددد،  ،أاددددی 
تطوير كليات التربية النوعية في  الاؤثار العلاي السنا  الثاسل:  ،الجاا 

 .2 اج، ضوء معايير الجودة واالعتماد
التقثدو بالكفداة  الااثید  العااد  ا كدافیاي ا الثكیدف   .(2٠1٠) .احادف ،بني خالدف

مجلدددة جامعدددة  لدددف  طلبددد  كلیددد   العلدددا  الثربایددد  تدددي جااعدددد  ر  البیددد  ،
ص ص  ،2   ،24 ، ادددجا رف ، ح لألبحددداث )العلدددوم اإلنسدددانية(النجدددا
414 - 4٣2. 

،  2ط، اختبددددار الكفدددداءة االجتماعيددددة .(2٠٠٣) .البددددف الكددددری  اجددددف  ،حبیدددد،
 القاهر : فار النهض  الاصری .

التنميددددة المهنيددددة ألعضدددداء هيئددددة التدددددريس (.  2٠٠4) .بشددددیر احاددددفحددددفاف، 
 .القاهر : الال  الكث، .الجامعي

(.  ثاظیف ثقنیا  الجی  الماني للای، تي 2٠16  أحاف البف الجااف. )حس ، هب

http://www.new-educ.com/what-is-edmodo#more-8808
http://www.new-educ.com/what-is-edmodo#more-8808
http://www.new-educ.com/what-is-edmodo#more-8808
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=46506
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=46506
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=46506
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ثنای  اهارا  إنثاا الناصدر الدثعل  الرقاید  لدف  طدت، ثكنالاجیدا الثعلدی  . 
 ، كلی  الثربی  الناالی ، جااع  الانیا.ااجسثیر رسال 

هددد  ثامددد  الشدددبك  الثعلیایددد  الثفااللیددد  "(. 2٠16حنفدددي. ) صدددت احاددداف، خالدددف 
مجلددددة التعلدددديم  ؟ ،شددددبكا  الثااصدددد  االجثادددداالي فادددافا مددددار  تدددد  اجددددا إ

، أبریددددددددددددد ، اثدددددددددددددا  اللددددددددددددد  19، جااعددددددددددددد  الانصدددددددددددددار ،  اإللكتروندددددددددددددي
 how&id..emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=43&page=news&task=sالااقل:
فار  الاحثدددددددا   تااللیدددددد  نادددددددااا اقثددددددر  إل. (2٠11اصدددددددطف . ) سددددددراا الددددددفی ،

ثنایددد  الثحصدددی  ابعدددت  يتددد 2.٠لكثرانددد  القدددائ  اللددد  ثطبیقدددا  الایددد،اإل
اهارا  اا اراة الاعرت  لف  طت، ثكنالاجیا الثعلدی  بكلید  الثربید  الناالید  

 .جااع  الاناتی  كلی  الثربی ، رسال  فكثاراه، ب شاا  ،
(.  تااللیدد  اسددثخفا  العصددف الدداهني 2٠15، ریهددا  احاددف حسدد  احاددف. ) سددنا 

تي بیئ  الثعل  الجاا  لثنای  اهارا  ح  الاشكت  لدف  طدت، ثكنالاجیدا 
، كلیدد  الثربیدد  الناالیدد ، جااعدد  ااجسددثیر رسددال الثعلددی  ااثجاهدداثه  نحدداه ، 

 الی  شا .
الافرس  الماناید   ينی  لاعلاالثنای  الاه (.2٠٠4. )صت  الفی  احاف ي،حسین

 ، جااع  بنها.مجلة كلية التربية، )رؤی  الااقل ارتا  الاسثقب ( العاا 
ثنایددددد   يتددددد 2.٠ تااللیددددد  أفاا  ایددددد،  .(2٠14) نعادددددا . تاطاددددد  ،البدددددف العزیدددددز

اهارا  ثصای  خرائط الثفكیر االثااص  لف  الطلب  الاعلای  بكلی  الثربید  
سدتای  ، الجااعد  اإلااجسدثیر، كلید  الثربید  بجااع  ا قصد  ب دز  ، رسدال 

 ب ز .
( تددددي إكسددددا، 2.٠ تااللیدددد  ثقنیددددا  الایدددد،). (2٠1٣) .اللددددي رجدددداة ،العلددددی البددددف 

ااثجداهه  نحدا الثعلدی   اعلا  الافار  الاكی  اهارا  ثصای  احف  فراسی 
 جااع  الانیا. كلی  الثربی ، رسال  فكثاراه، لكثران  ،اإل
 تااللی  برنااج قائ  اللد  ثقنیدا  الجید  . (2٠12) حااف.سعف  احاف ،يالبف ال ن

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=43&page=news&task=show&id=552
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=43&page=news&task=show&id=552
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=43&page=news&task=show&id=552
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الثعلیاید  لدف  الطدت،  اإلنثرند المان  للای، لثنای  اهارا  ثصای  اااقل 
 جااع  حلاا . الثربی ، كلی  جسثیر،رسال  اا الاعلای  ،

الثددددددددفری، (. 2٠12) زار ، أحاددددددددف زار  أحاددددددددف  ، أحاددددددددف حسددددددددی الاعطددددددددي البددددددددف
:  لاعلدد  الفراسددا  االجثااالیدد  الاهنیدد  ثحقیدد  الثنایدد يلكثراندد  افاره تدداإل
 ، ص٣1،   د اإلادارا  ةمجلة الدولية لألبحاث التربويدا ،  ثقایاید  فراس
 .285د  ٣2٣ص. 

فار  :ا رف ددد  ، الاددا صددعوبات الددتعلم(. 2٠٠٠. )البددف الددرحی  احاددفالددف ،    
 .الفكر العربي

المهددارات االجتماعيددة واالتصددالية د دراسددات (. 2٠٠٠2تددرا، طریددف شدداقي. )
 ، القاهر : فار غری،.وبحوث نفسية
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االضدددطرابات النفسدددية فدددي الطفولدددة  .(2٠٠٣) .البدددف الاعطددد  حسددد  ،اصدددطفي
 . القاهر : فار القاهر .العالج دوالمراهقة: األسباب التشخيص 

تي ر یطددددددداثف  حاس  کفرلاانااج رب(.  فار 2٠٠7نصدددددددر، سدددددددایح  حسدددددددی . )
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