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 -:مقدمة 
شيد العالم قفزة حضارية كبيرة وسريعة في ظل ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، 
وأصبحت قوى األمم تقاس بما يتوفر لدييا من معرفة قواميا العمم والثقافة والتعميم، ويعد التعميم 

انتيا بين دول العالم، أحد مرتكزات األمن القومي في الدول المتقدمة والمحدد لمستوى الدولة ومك
وفي ظل ىذا التقدم المذىل في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واجو التعميم في اآلونة األخيرة 

 تغيرا  سريعا ؛ استجابة لمتغيرات العالمية السريعة في كل أوجو الحياة.
ا كمدخل أساسي لتعمم البرمجة بصفة عامة؛ لذ JavaScriptونظرا  ألىمية لغة البرمجة 

فمن الضروري تنمية ميارات معممي الحاسب اآللي في تمك المغة، حتى يتسنى ليم تذليل 
بصفة   JavaScriptالصعوبات أمام طبلبيم في تعمم تمك الميارات الخاصة بمغة البرمجة 

 خاصة ولغات البرمجة بصفة عامة. 
أصبح المتعمم مشاركا  وبتغير دور المعمم في العممية التعميمية لموجيا  ومرشدا  ومقي ما ، و 

ومساىما  متفاعبل  مع زمبلئو لتحقيق التعمم، والمناىج الدراسية لم تعد بين غبلفين بل أصبحت 
نتاجا  لتعاون ومشاركة المتعممين والمعمم واإلدارة، ومصادر التعمم لم تعد محصورة في مكتبة 

ة عبر الويب لممتعممين المدرسة أو الجامعة، بل أصبح العالم كمو مكتبة إلكترونية مفتوح
 .(00-01، 6102ومعممييم)عبد اهلل الحربى،

" غي رت كثيرا   Social Learning Networksومع استخدام شبكات التعمم االجتماعية "
في منظومة التعميم، وأثر ذلك في طبيعة أدوار المعمم والمتعمم، وعدل في المحتوى التعميمي 

قة بين المتعممين واإلدارة التعميمية، كما ساىم في تطوير وطريقة بنائو وتقديمو، ونظ م العبل
أساليب التعميم والتعمم وتبع ذلك ظيور العديد من الدراسات والبحوث التي اىتمت بالتعميم 

 (.06 - 62، 6102)زمارتين جيل، جتماعي ومفيومو وخصائصو ومميزاتوبشبكات التواصل اال
االفتراضي أكثر فأكثر، عالم تحتل فيو  ويعيش المتعمم في عالم يطغى عميو الطابع

وسائل التواصل االجتماعي مرتبة الريادة ببل منازع، ىذه الوسائل أمكن توظيف بعضيا في 
التعميم، فيي رغم فوائدىا يمكن أن تمثل وسيمة ىدم لمقيم والمبادئ األخبلقية والتربوية، وىو ما 

رونية متناسبة مع المعايير األخبلقية يعني ضرورة البحث عن أدوات تعميمية اجتماعية إلكت
ومتطمبات الفصول الدراسية؛ مما جعل رواد التربية يبحثون باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل 
لتطوير المؤسسات التعميمية بيدف توفير بيئة تعميمية تفاعمية؛ تعمل عمى جذب اىتمام 

من  Edmodoلويب التعميمة إدمودو المتعممين، وحثيم عمى تبادل اآلراء، والخبرات وتعد شبكة ا
المنصات التي تتوافق كميا مع متطمبات األمان والتربية السميمة، ويمكن أن توظف في إغناء 

 التواصل والتعمم في الفصول الدراسية وتحفيز النمو الوجداني لممتعممين.
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 -مشكمة البحث:
لدى  JavaScriptلغة تتمثل مشكمة البحث الحالي فى وجود ضعف في ميارات  

االطبلع عمى الدراسات والبحوث  معممي الحاسب اآللي لممرحمة اإلعدادية، وذلك من خبلل
( والتي كشفت عن وجود ضعف في ميارات البرمجة 6102السابقة ومنيا دراسة مروة المحمدي)

ي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، واستخدمت بيئة تعمم إلكترونية تكيفية وفقا  ألساليب التعمم ف
مقرر الحاسب وأثرىا في تنمية ميارات البرمجة، ووجدت فروقا  بين متوسطات درجات مجموعات 
البحث وفقا  ألساليب التعمم الحسية )سمعي، بصري، حركي( في القياس البعدي الختبار 

 التحصيل المعرفي لميارات البرمجة.
دائية لمعممي ( التي أظيرت ضعف في ميارات البرمجة األ6106ودراسة محمد النجار)

مادة الكمبيوتر بالحمقة اإلعدادية، وحددت قائمة بالميارات التقنية في التعرف عمى الجوانب 
المعرفية واألدائية لمعممي مادة الكمبيوتر بالحمقة اإلعدادية من وجية نظر الخبراء 

 والمتخصصين.
ي الحاسب وبينت الدراسات السابقة وجود مشكمة في ميارات لغات البرمجة لدى معمم

بصفة عامة؛ مما أظير مشكمة البحث بصورة أكثر وضوحا  وىى ضعف ميارات لغات البرمجة 
بصفة خاصة، ولتأكيد   JavaScriptبصفة عامة لدى معممي الحاسب وميارات لغة البرمجة 

( معمم من معممي الحاسب اآللي بالمرحمة اإلعدادية بإدارة 01المشكمة طبقت استبانة عمى عدد )
 .  JavaScriptط؛ وقد أسفرت نتائج االستبانة عن وجود ضعف في ميارات لغة البرمجة ديرو 

 -مصطمحات البحث :
 -" : Learning Networks شبكات الويب التعميمية "

أن شبكات الويب التعميمية مصطمح يطمق عمى  Lamberson( 2010,148ذكر) 
الثاني لمويب أو ما يعرف باسم ويب مجموعة من المواقع عمى شبكة اإلنترنت ظيرت مع الجيل 

تتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعيم حسب مجموعات اىتمام أو  6.1
شبكات انتماء )بمد، جامعة، مدرسة( كل ىذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر مثل 

 إرسال الرسائل أو االطبلع عمى الممفات الشخصية لآلخرين.
مفيوم شبكات الويب التعميمية: بأنيا عبارة عن بيئة  Cigdem (2018,447)ووضح 

تعميمية إلكترونية تتيح لممتعممين التشارك وتبادل الخبرات واآلراء التعميمية حول المحتوى 
 التعميمي بحرية كاممة دون قيود الزمان والمكان.

تعميمية آمنة تتيح وع ر ف ت  إجرائيا  شبكات الويب التعميمية : بأنيا عبارة عن بيئة 
لممتعممين دراسة المحتوى التعميمي بعناصر تعميمية متعددة، والتشارك ورفع التكميفات التعميمية 
وتقديم الخبرات واآلراء التعميمية حول المحتوى التعميمي بحرية كاممة دون قيود الزمان والمكان، 

، وكذلك تعبر عن شخصية المتعمم كما تراعى التعمم الفردي والتشاركي لممتعمم في عممية التعمم
 من خبلل تدويناتو عمى ىذه الشبكات. 
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 -: Edmodoإدمودو 
( أن اإلدمودو بيئة تعميمية تفاعمية توظف تقنية 6102،0وضح عبد العال السيد )

وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني وبين شبكات التواصل  6.1الويب 
كن المعممين من نشر الجمسات واألىداف ووضع الواجبات وتطبيق االجتماعي الفيس بوك، وتم

األنشطة التعميمية، واالتصال بالمعممين من خبلل تقنيات متعددة، كما أنيا تمكن المعممين من 
إجراء االختبارات اإللكترونية وتوزيع األدوار، وتقسيم المتعممين إلى مجموعات عمل وتساعد 

ين المعممين والمتعممين، ومشاركة المحتوى العممي، وتتيح ألولياء عمى تبادل األفكار واآلراء ب
 األمور التواصل مع المعممين واالطبلع عمى نتائج أبنائيم. 

( أن إدمودو منصة اجتماعية مجانية توفر لممعممين 6، 6102وذكر مصطفي القايد )
طبيقاتو الرقمية إضافة إلى والمتعممين بيئة آمنة لبلتصال والتعاون، وتبادل المحتوى التعميمي وت

بين مزايا شبكة الفيس بوك و نظام  Edmodo الواجبات المنزلية والدرجات والمناقشات. تجمع
يستخدم المنصة حاليا أكثر من   6.1، وتستخدم فييا تقنية الويب LMSببلك بورد إلدارة التعمم

مور وىي بذلك تستحق مميون عضو من المعممين والمتعممين ومديري المدارس وأولياء األ 74
 لقب أول وأكبر شبكة تعمم اجتماعي بالعالم.

وع ر ف ت  إدمودو إجرائيا  : بأنيا منصة تعميمية تفاعمية مجانية آمنة، وتوظف تقنية 
، وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني وبين شبكات التواصل 6.1الويب 

               لمحتوى التعميمي بعناصر تعميمية متنوعة مثلاالجتماعي، وتمكن المتعممين من دراسة ا
... الخ ( وتطبيق األنشطة  -PowerPointممفات  – Videoممفات  -Flash) ممفات 

إلى المنصة واالجابة عمى االختبارات اإللكترونية التي تم   Uploadالتعميمية، والتكميفات ورفعيا
التعميمي المعروض، وكذلك االتصال بالمعممين اعدادىا من قبل المعمم لتقويم المحتوى 

والمتعممين سواء عمى المستوى المحمى او العالمي من خبلل تقنيات متعددة، وتساعد عمى تبادل 
األفكار واآلراء بين المعممين والمتعممين، وتتيح ألولياء األمور التواصل مع المعممين واالطبلع 

ج أبنائيم، مما يساعد عمى تحقيق مخرجات تعميمية وعمى نتائ Plannerعمى المخطط التعميمي 
 ذات جودة عالية.
 -ىدف البحث :

 -سعى البحث الحالي إلى تحقيق اليدف التالي :
  تنمية بعض ميارات لغة البرمجةJavaScript    لدى معممي الحاسب اآللي في المرحمة

 اإلعدادية باستخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو.
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 -سؤال البحث :
"  لتنمية بعض Edmodoما التصميم التعميمي الستخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو" .0

 لدى معممي الحاسب اآللي في المرحمة اإلعدادية ؟  JavaScriptميارات لغة البرمجة 
" عمى تنمية بعض ميارات لغة Edmodoما أثر استخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو " .6

 معممي الحاسب اآللي في المرحمة اإلعدادية ؟لدى    JavaScriptالبرمجة 
 -أىمية البحث:

 :تتمثل أىمية البحث الحالي في النقاط اآلتية  
 .   JavaScriptالتوصل إلى أحسن السبل لرفع كفاءة المتعمم في ميارات لغة البرمجة  .0
تبادل الخبرات التعميمية ومحاولة التخمص من المشكبلت المتعمقة بصعوبة وندرة تمك  .6

 بصفة خاصة.  JavaScriptالخبرات في مجال لغات البرمجة بصفة عامة ولغة البرمجة 
توظيف الخبرات التعميمية بطريقة تفاعمية تزيد من األداء الميارى لممتعمم في لغات البرمجة  .0

 بصفة مستمرة. 
 توفير جيد المدرب ووقتو الذى يبذلو في الطريقة التقميدية في تدريب المتعممين. .7
االتجاىات العالمية المعاصرة في تنمية الجوانب المعرفية والميارية لممتعممين لمغات  مسايرة .0

 البرمجة بأساليب حديثة ومتنوعة.
 منيج البحث :

المنيج شبو التجريبي والذي يعتمد عمى استخدام مجموعة واحدة  وتطبيق أدوات القياس          
 قبميا  وبعديا  عمييا.
 -حدود البحث :
شبكة الويب التعميمية إدمودو في تدريب مجموعة من معممي الحاسب اآللي استخدام 

  JavaScript بالمرحمة االعدادية بإدارة ديروط التعميمية عمى المحتوى التعميمي لمغة البرمجة
المصفوفات ( -الدوال-لتحكم في مسار البرنامج ا -المتغيرات  -)أساسيات لغة الجافا سكربت 

سة محمد رجائي الطحبلوى بإدارة ديروط التعميمية، وتبله تدريب مباشر عبر بقاعة التدريب بمدر 
 غير متزامن (. –المنصة التعميمية إدمودو )متزامن 

 أدوات ومواد البحث:
 لتحقيق ىدف البحث، تم إعداد مواد المعالجة واألدوات اآلتية: 

 -اوال   : مواد المعالجة : 
 قائمة بميارات لغة البرمجةJavaScript . 
 " التصميم التعميمي الستخدام المنصة التعميمية إدمودو Edmodo."             
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 " سيناريو المنصة التعميمية إدمودو Edmodo ." 
 " دليل المعمم والمتعمم الستخدام المنصة التعميمية إدمودو Edmodo ." 
   استخدام المنصة التعميمية إدمودو من خبلل الرابط    http://www.edmodo.com 

 -ثانيا   : أدوات القياس :
 اختبار تحصيل لقياس الجانب المعرفي لميارات لغةJavaScript . 
 بطاقة مبلحظة لقياس الجانب األدائي لميارات لغة البرمجةJavaScript  . 

 اإلطــــــار النظري لمبحث
 شبكات الويب التعميمية  : 

 يوم شبكات الويب التعميمية .اوال  : مف
تعددت التعريفات لمفيوم شبكات الويب التعميمية فالبعض يعرفيا بأنيا مواقع لمتواصل 
االجتماعي؛ فيركز عمى التعاون واالتصال داخل تمك المواقع في حين أن البعض اآلخر يركز 

يم عممية التعمم عمى األدوات المتاحة داخل تمك المواقع مثل تحميل الممفات وعرضيا، وتقي
ومتابعتيا وربطيا مع بيئات تعميمية عمى مستوى العالم وغيرىا من األدوات، والبعض عرفيا 
بأنيا شبكات ويب تعميمية حيث يتم توظيفيا بصورة تفاعمية في العممية التعميمية وفيما يمى 

 استعراض ليذه التعريفات :
جموعة من التطبيقات التي تقوى أن شبكات الويب التعميمية م  Bartiee(2006)يعرفيا

تفاعبلت المجموعة والمساحات المشتركة لمتعاون، والعبلقات االجتماعية، وتبادل المعمومات 
 وتكامميا في بيئة الويب.
بأنيا تجمعات من األفراد تقوم بمشاركة  Hetwise&Experian(2007)ويشير كل من 

وأنشطة اآلخرين، وتوفر مثل تمك المواقع االىتمامات واألنشطة أو ميتمون باكتشاف اىتمامات 
 طرقا  متنوعة لممستخدمين لكى يتفاعموا من خبلل خدمات الدردشة وتبادل الرسائل. 

مما سبق فقد اتفقا التعريفان في مجموعة من الخصائص والعناصر التي يمكن إجماليا 
لويب االجتماعية في التعريف التالي لشبكات الويب التعميمية والمشتقة من مفيوم شبكات ا

التعميمية وىى عبارة عن بيئة تعميمية آمنة تتيح لممتعممين دراسة المحتوى التعميمي بعناصر 
وتقديم الخبرات  (Upload)تعميمية متعددة، والتشارك ورفع التكميفات التعميمية عمى الشبكة 

لمكان، كما تراعى التعمم واآلراء التعميمية حول المحتوى التعميمي بحرية كاممة دون قيود الزمان وا
الفردي والتشاركي لممتعمم في عممية التعمم، وكذلك تعبر عن شخصية المتعمم من خبلل تدويناتو 

 عمى ىذه الشبكات.

http://www.edmodo.com/
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 ثانيا  : النظرية الداعمة لشبكات الويب التعميمية :
دة نظريات التعمم واختمفت في تفسير عممية التعمم، ويرجع ذلك إلى طبيعتيا المعق تعددت

والمتشعبة، مما يجعل من الصعب عمى وجية نظر واحدة إدراك عممية التعمم بكامميا، وتقديم 
إطار شامل ليا، ويحتاج المصمم التعميمي إلى إجابات عن أسئمة متعددة حول خصائص 
المتعممين، وكيفية تعمميم، والشروط التي تيسر ىذا التعمم وظروفو، واألساليب واإلجراءات 

دوث التعمم، وكيفية تقويميم، وىي أسئمة ضرورية لعممية التصميم، ونظريات التعميم المناسبة لح
  والتعمم ىي التي تجيب عنيا.

 Connectivism Theoryالنظرية االتصالية 
تعتبر النظرية االتصالية من أحدث النظريات في مجال التعميم لمتغمب عمى القيود 

ية والبنائية، عن طريق تجميع العناصر البارزة من المفروضة عمى النظرية السموكية واالدراك
التكنولوجية( بيدف استحداث نظريات جديدة لبناء  –االجتماعية  –األطر الثبلث )التعميمية 

 (.276، 6106نظرية التعمم في العصر الرقمي ) ابراىيم الفار ،
 مفيوم النظرية االتصالية

ورىا التعامل مع معطيات الطبيعة نظر ا ألن نظريات التعمم الحالية ليس بمقد   
المتغايرة لمتعمم والمتعممين نتيجة تأثير التطورات التقنية اليائمة في العصر الرقمي الراىن، فإن 
التعميم في العصر الحالي صار في حاجة ماسة لنظرية تصف مبادئو وتطبيقاتو باعتباره انعكاس ا 

المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والقائمة عمى وسائميا لمبيئة االجتماعية الجديدة لممتعممين، والبيئة 
المتنوعة، فقد ظيرت نظرية المعرفة المجتمعية المستمدة التي تحمل في جوىرىا صفة االتصالية 

Connectivism. 
بأنيا نظرية تربوية جديدة تسعى إلى توضيح كيفية  Siemens(2004,p.1ويعرفيا )

وىو ما نطمق عميو )المعرفة المجتمعية المستدامة( وكيفية  ةحدوث التعمم في البيئات اإللكتروني
تأثرىا بالتغييرات االجتماعية التي يتبعيا تكنولوجيا جديدة، وىى تسعى جاىدة  لمتغمب عمى 

 القيود المفروضة عمى كل من النظرية السموكية، واإلدراكية، والبنائية.
ظرية االتصالية يركز فيو أن التعمم من وجية نظر الن Siemens(2004,p.6وأكد )

المتعمم عمى عمل صبلت بين المعمومات، والمعارف المتخصصة مما أدى إلى ظيور توجيات 
 جديدة في أساليب التعمم وتشمل ما يمى : 

تعامل المتعممين مع مجموعة متنوعة من المجاالت المعرفية التي ربما ال تكون مرتبطة فيما  -
 بينيما طوال مدة تعمميم.

 لى التعمم غير الرسمي باعتباره مكونا بارزا  في مكونات التعمم اإلنساني.النظر إ -
 النظر إلى التعمم باعتباره عممية مستمرة مدى الحياة . -
عمومات عبر التكنولوجيات إمكانية دعم وتنمية العديد من عمميات معالجة المعرفة لمم -

 .الحديثة
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 يمية .ثالثا  :  أىمية وأسباب انتشار شبكات الويب التعم
فرضت شبكات الويب التعميمية نفسيا وبشكل فعال عمى مستخدمي شبكة اإلنترنت 
بصفة عامة حيث تضمنت أحدث األدوات التقنية المتزامنة والغير متزامنة لتحقيق غرض 
التواصل التعميمي وبيذا سيطرت بدرجة كبيرة عمى معظم مستخدمي شبكة االنترنت وخاصة في 

           تل فيو المعمم مركزا  رئيسا  بوصفو حجر الزاوية في إصبلح قطاع التعميم والذى يح
 وتطوير التعميم.

أن شبكات الويب االجتماعية  Halverson&Churchil (2005,18)وبين كبل من 
التعميمية صممت لممستخدم في المقام األول فيو الذى يديرىا فشيرتيا وشعبيتيا ليس في عدد 

نما في نتاج توظيف المستخدمين ليا وفيميم إلمكانياتيم، لذا فيي أكبر من كونيا  مستخدمييا وا 
اجتماعية حيث أنيا شخصية، اجتماعية، عممية، تعميمية، تواصمية؛ وبناء  عمى ذلك المفيوم 
الواسع فقد أظيرت ما يسمى بالشخصية اإللكترونية وىو مصطمح يطمق عندما يتصل شخص 

ويقومون ببناء مجموعة افتراضية ودعوة أشخاص جدد عمى شبكة اإلنترنت مع أشخاص آخرين 
لضميم إلى تمك المجموعة، ولمشخصية اإللكترونية عدة عناصر يجب توافرىا منيا القدرة عمى 
مواصمة الحوار الداخمي وتجييز الردود، والخصوصية والقدرة عمى البحث في الموضوعات، 

تصال، والقدرة عمى الحضور الذىني والقدرة عمى تكوين صورة ذىنية عن الصديق اثناء اال
 الفوري في عممية االتصال .

 وترجع اسباب انتشار شبكات الويب التعميمية إلى اآلتي :
الثورة اليائمة في تكنولوجيا االتصاالت : التي اتاحت فرص االتصال بيا بصورة أوسع؛  −

ان في بيئة حيث يستطيع المستخدم الدخول إلى المواقع من أي مكان يوجد فيو سواء أك
 العمل او المواصبلت او المنزل وغيرىا .

سيولة استخدام تمك المواقع : تعد من احد االسباب القوية في انتشارىا؛ حيث أن المستخدم  −
ليس من المفترض أن يكون خبيرا  في التعامل مع الكمبيوتر أو خبيرا  في البرمجة؛ ألن تمك 

           ن شبكات الويب التعميمية بشكل عامالمواقع صممت لممستخدم  العادي، حيث نجد أ
 سيمة الفيم.

تسمح تمك الشبكات التعميمية بحرية التعبير: حيث يقوم المتعممين بالتعبير عن آرائيم  −
 واستفساراتيم التعميمية بدون قيود، فالمتعمم يستطيع أن يطرح أي سؤال ومناقشتو.  

 رابعا  : إمكانيات شبكات الويب التعميمية . 
أن شبكات الويب التعميمية تستمد إمكانياتيا من إمكانيات  Serrat(2009,14)يذكر 

والتي من أىميا خمق جو من التواصل في عالم افتراضي تقنى يجمع  6.1الجيل الثاني لمويب 
 بين مجموعة من األشخاص من مناطق ودول مختمفة عمى موقع واحد.
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 Downes(2006,5-7), Attwell (2006,10), Owen et alوقد أشار كبل من 
(2006,7), Serrat(2009,14) ( إلى أن شبكات الويب التعميمية ليا 6101ومحمد عماشة )

 مجموعة من اإلمكانيات التي تميزىا وقد حددىا في التالي :
تعد شبكات الويب التعميمية مواقع تستضيف جميع إنشاءات المستخدمين من الخدمات  −

وشبكات الويب االجتماعية التي ليا الصمة بمجال  "Web Hosting"عمى شبكة اإلنترنت 
واحد تتكامل معا  وتعرف بشبكات الويب التعميمية االجتماعية الرأسية وىى بذلك تخدم 
الميام المشتركة بين كل من مستخدمي اإلنترنت وشبكات الويب االجتماعية في نفس 

 الوقت .
وتكوين الجماعات ذات المستوى العممي  شبكات الويب التعميمية لدييا القدرة عمى إنشاء −

 الواحد .
 تستخدم في عديد من الدول المتقدمة لتحقيق تطوير في العممية تعميمية .  −
تمعب شبكات الويب التعميمية دورا  كبيرا  في تطوير التعميم اإللكتروني وتعمل عمى إضافة  −

 م.الجانب االجتماعي لو والمشاركة من كل األطراف في منظومة التعم
التي   Learning Objectsبناء المحتوى اإللكتروني أصبح يعتمد عمى عناصر التعمم  −

 تعمل كقوالب لبناء ىذا المحتوى . 
تآزر المحتوى من خبلل ارتباط المحتوى بعناصر أخرى لممحتوى بشكل آلي بحيث يؤدى  −

          ثلتغيير العنصر األصمي إلى تغيير محتوى المقرر وذلك باالعتماد عمى تقنيات م
Atom ,RSS  . 

والتحرر من سطوة أنظمة إدارة المحتوى  "PLE"التحول نحو بيئات التعمم الشخصية  −
التعميمي، حيث تعتمد بيئات التعمم الشخصية عمى تكامل انظمة عدة عمى اإلنترنت 
بعضيا مع بعض وفقا  الحتياجات المتعمم وليس نظاما  واحدا ، بحيث يصبح التحكم في يد 

 تعمم وبالتالي تختفي سطوة أنظمة إدارة المحتوى التقميدية.الم
اعطاء المتعمم حرية اختيار عناصر الوسائل المتعددة المتوافرة بأشكال متعددة ضمن  −

المحتوى التعميمي، أي ما يسمى بالوسائط المتعددة عبر الويب ونشرىا مع إمكانية إدراجيا 
اقع المشاركة وتخزين الوسائط عمى الشبكة في أي محتوى، حيث يتم نشرىا بسيولة عمى مو 

 االجتماعية؛ ومن ثم مشاركتيا مع اآلخرين لمحصول عمى التغذية المرتدة السريعة والفاعمة.
تنامى دور شبكات الويب التعميمية عمى اإلنترنت من خبلل منحيا لجميع األعضاء حقوقا   −

 المحتوى . متساوية من حيث القدرة عمى النشر والتعميق والتعديل عمى
تمكين التواصل لمختمف أطياف المتعممين ذوى االىتمامات المشتركة : وبذلك نجد حمقة  −

 الوصل قائمة بين الخبراء والمبتدئين في أي مجال عممي وثقافي .
تقديم آلية جديدة لفيرسة المعمومات : حيث تساعد شبكات الويب التعميمية عمى جمع  −

 عل الوصول الييا سيبل  بالنسبة لممتعمم.وتنظيم وفيرسة المعمومات بشكل يج
تغير طبيعة المتعممين : حيث يتم التعميم بطرق جديدة ومختمفة، كما يقومون بإضافة  −

 أفكارىم ومشاركتيم إلى المحتوى المتاح لمجميع من خبلل الشبكة.
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 خامسا  : األدوات العامة لشبكات الويب في التعميم .
الويب التعميمية التي تتيحيا لممستخدمين مما قد يجعميا يوجد العديد من األدوات لشبكات 

بيئة تعميمية داعمة تثرى من تعمم ميارات البرمجة وذلك من خبلل األنشطة التعميمية التي 
 (.6102تقدميا ىذه البيئة )محمد محمد، 

، السعيد عبدالرازق (Andrrson,2008) وفيما يمى بعض األدوات التي ذكرىا كبل من
 (  :6100(، واحمد ماضي ) 6100أميرة كامل ) (، و 6100)
:ىذه األداة تتيح لممشترك في الموقع إنشاء ممف  Profilesأداة إنشاء ممفات شخصية  .0

خاص بو يتضمن جميع البيانات التي قام بإدخاليا ويمثل ذلك الممف بوابة التعرف عمى 
 ذلك الشخص وبياناتو االساسية واألنشطة التي قام بيا مؤخرا  

تتيح شبكات الويب التعميمية لمستخدمييا إنشاء عدد النيائي من  :Photosداة الصور أ .6
 ألبومات الصور وتضمينيا بالصور ومشاركتيا مع األصدقاء لبلطبلع والتعميق عمييا.

ىذه األداة ىى أساس العمل الجماعي عمى شبكات الويب  : Groupsأداة المجموعات  .0
الويب التعميمية  بإمكانية إعداد مجموعة اىتمام، ليا  التعميمية حيث تتمتع جميع شبكات

ىدف يجمعيا وغرض وتقدم خدمات ما عمى مستوى الشبكات وىذه الصفة قد يجعميا 
أصحابيا قاصرة عمى بعض األفراد أو قد تكون عامة لمجميع حيث يمكن مثبل لتوجيو مادة 

قع الشبكات االجتماعية معينة في إدارة تعميمية معينة عمل مجموعة عمى موقع من موا
وتغمقيا وال تتيح ألى فرد غريب عنيم الدخول أو االشتراك في ىذه المجموعة، ويمكن أيضا  
أن تجعل ىذه المجموعة عامة وتستقبل عضوية أي شخص مشترك عمى موقع الشبكة، 
وىذه الخاصية تتيح مشاركة األفكار وعقد منصات حوارية تفاعمية مستمرة بين األعضاء في 
خبار باقي أعضاء المجموعة الغير متصمين حين اتصاليم بما حدث من  أي وقت وا 

 اتصاالت وتفاعبلت وغيرىا.   
توفر ىذه األداة لممشترك تحميل الفيديوىات الخاصة بو ومشاركتيا  : Videosأداة الفيديو  .7

رساليا كرس الة مرئية عمى ىذا الموقع باإلضافة إلى إمكانية تسجيل لقطات الفيديو مباشرة وا 
 ) صوت وصورة (.

تتيح ىذه األداة لممشتركين إمكانية اإلعبلن عن حدث ما  : Eventsأداة األحداث الميمة  .0
خبار األصدقاء واالعضاء بو وذلك من خبلل كتابة ) اسم الحدث  نوع  –جار  حدوثو وا 

 –ف اليات –المدينة  –الموقع  –موعد انعقاده وموعد انتيائو  –وصف لؤلحداث  -الحدث
 البريد اإللكتروني .. الخ (.

: تمكن ىذه األداة المشتركين من اإلعبلن عن أي منتج   Market Placeأداة اإلعالن  .2
 تود االعبلن عنو أو البحث عن أي منتج ترغب في الحصول عميو.

ىذه الخدمة اصبحت متوفرة عمى كثير من مواقع الشبكات  : Blogesأداة المدونات  .4
كانية التدوين من خبلل الموقع وتوفر لممشترك أعداد ممف كامل عنو االجتماعية وىى إم

 وعن اىتماماتو وتقديم روابط مفيدة لمن ىم في نفس مجالو وليم نفس االىتمامات .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: يوجد العديد من المواقع التي تقدم خدمات توصميا  Mobile Serviceأداة المحمول    .8
من الفرد عند تسجيمو في الموقع أن يذكر  لممستفيد عمى ىاتفو المحمول حيث انيا تتطمب

رقم المحمول وتخبره ما ىى المعمومات التي سوف تصمو عمى ىاتفة من خبلل خدماتيا 
 المتنوعة.

: وىى خاصية تتميز بتقديم األخبار ومتابعتيا بدون  RSSأداة متابعة آخر األخبار  .6
لخبر ووصمة أو رابط لنص الحاجة إلى زيارة الموقع، وتقدم عنوان الخبر، ومختصر لنص ا

 الخبر الكامل عمى الموقع، باإلضافة إلى عدد التعميقات الموجودة.
: اظيرتيا موقع فيس بوك وىى عبارة عن إنشاء صفحات لبلستخدام   Pagesالصفحات  .01

نشاء حمبلت إعبلنية  التجاري والتعميمي والترفييي والقضايا المجتمعية بطريقة فعالة، وا 
ظيارىا لفئة يحددونيا من المستخدمين،  موجو تتيح ألصحاب الصفحات توجيو صفحاتيم وا 

وتقوم فكرتيا عمى انشاء صفحة يتم فييا وضع معمومات عن المنتج أو الحدث أو المنظمة 
ن  أو الشخصية ويقوم المستخدمين بتصفح تمك الصفحات عن طريق تقسيمات محددة وا 

 ى ممفيم الشخصي. واجدو اىتماما بتمك الصفحة يقومون بإضافتيا إل
 سادسا  : أنواع شبكات الويب التعميمية ومعايير تصميميا.

( 6106( وأمل سويدان وأحمد عويس ) 6116ذكر كل من أمينة عادل وىند خميفة ) 
        أنو يمكن تقسيم شبكات الويب التعميمة Stutzman(2007)و Jones(2009)و

 االجتماعية إلى 
  -االجتماعية  :التقسيم العام لمشبكات  - 2
 Profile – based)مواقع شبكات الويب االجتماعية القائمة عمى الممف الشخصي −

SNS) : 
وىى المواقع القائمة عمى الممف الشخصي ألعضائيا والذى يحتوى عمى معمومات 
شخصية عن المستخدم بما في ذلك صورة الشخصية ومعمومات ىوايات الفرد واالشياء التي 

يفضميا ومعمومات عن ال او الجامعة والديانة وغيرىا، ويتصل العضو  يفضميا والتي ال
باألعضاء اآلخرين من خبلل التعميقات التي يكتبيا عمى الحائط، أو من خبلل ارسال رسالة 
قصيرة إلى أصدقائو أو من خبلل المناقشات والحوارات التي تدور بين االصدقاء ومن أمثمة ىذه 

  Facebook- My Spaceالمواقع :  
 :(content-based SNS)مواقع شبكات الويب االجتماعية القائمة عمى المحتوى  −

ويكون المحور األساسي في ىذا النوع ىو نشر المحتوى اإللكتروني ومشاركة االخرين 
( من YouTubeسواء كان المحتوى في شكل صور أو فيديو أو وثيقة، ويعد موقع يوتيوب )

(من أمثمة المواقع الخاصة بنشر Flickrلفيديو، وموقع فميكر )أمثمة المواقع الخاصة بنشر ا
(من مواقع نشر الوثائق والكتب وغيرىا من المواقع، وىنا scribdالصور، وموقع اسكر يبد )

 يجتذب العضو األعضاء اآلخرين الميتمين بنفس المجال.
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 white – label)مواقع شبكات الويب االجتماعية القائمة عمى بناء مجتمع صغير  −
SNS) : 

تمك المواقع التي تمكن المستخدم من بناء مجتمع صغير لو وظائف معينة يحددىا وفقا  
وىو موقع يتيح لممستخدم أنماطا  مختمفة وتطبيقات مختمفة   (Ning)الحتياجاتو مثل موقع 

يختار منيا ما يتوافق مع ذوقو الخاص واحتياجاتو وىى تسمح بخمق مجموعات ليا خصائص 
وىو عبارة عن موقع تعميمي ييتم  (Elgg)واالنضمام ليا ومن بين تمك المواقع ايضا  معينة 

 . (Collier,2007)بالنواحي التعميمية من الدرجة األولى، وييتم بجميور المتعممين ايضا  
مواقع شبكات الويب االجتماعية القائمة عمى البيئات االفتراضية متعددة المستخدمين  −

(Multi-user virtual Environments) : 
                   وىى المواقع التي تتيح لممستخدم عمبل  شبييا  لو عمى اإلنترنت "خيال عممي

 "(A vatar)  ويقوم االعضاء باالتصال ببعضيم من خبلل ذلك الشبيو، وأكثر من ذلك تسمح
 111 –ع شار  –مزرعة  –مدرسة  –لمعضو بعمل بيئة افتراضية خاصة بو مثل بناء ) محل 

                ( Second Life)الخ( ، ومن خبلل تمك البيئات يتصل باآلخرين، ومن أمثمتيا 
   (World of War craft)و 
 :  (Mobile SNS)مواقع شبكات الويب االجتماعية القائمة عمى الياتف المحمول  −

من خبلل وىى المواقع االجتماعية التي  تسمح لؤلعضاء بالتفاعل مع بعضيم البعض 
بيا تطبيقات تسمح باستخدام  MySpaceوTwitter اليواتف المحمولة، فمثبل  نجد كبل  من 

اليواتف المحمولة لمتفاعل، بل وأكثر من ذلك فنجد أن ىناك مجتمعات قائمة عمى اليواتف 
وغيرىا في عرض ومشاىدة  Skypeو Whats Appو Myuboالمحمولة فقط مثل موقع 

 ات المرئية عمى اليواتف المحمولة.الفيديوىات والمحادث
مواقع شبكات الويب التعميمية االجتماعية القائمة عمى التخصص أو طبيعة محتوى   – 1

 المعمومات المقدمة، وتنقسم إلى :
   نوع أساسي : وىذا النوع يتكون من ممفات شخصية لممستخدمين وخدمات عامة مثل

الصوتية والمرئية والروابط والنصوص المراسبلت الشخصية ومشاركة الصور والممفات 
والمعمومات بناء عمى تصنيفات محددة مرتبطة بالدراسة أو العمل أو النطاق الجغرافي مثل 

 مواقع فيس بوك وماى سيبس.
   مرتبطة بالعمل: وىوا من أنواع شبكات الويب التعميمية االجتماعية األكثر أىمية وىى تربط

اب األعمال والشركات وتتضمن ممفات شخصية أصدقاء العمل بشكل احترافي وأصح
لممستخدمين تتضمن سيرتيم الذاتية وما قاموا بو في سنوات دراستيم وعمميم ومن قاموا 
بالعمل معيم، كذلك ىناك بعض شبكات الويب االجتماعية توفر مميزات أخرى مثل التدوين 

 برايت كايت(.–ببلرك  –المصغر مثل موقع )تويتر 
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  يمية اجتماعية لؤلعمال والشركات: ال تتوقف شبكات الويب التعميمية شبكات ويب تعم
االجتماعية فقط عند الربط بين األصدقاء واألشخاص بل ىناك شبكات تجمع األعمال 
والصنعات المتشابو واصحاب الشركات والعاممين بيا وخير مثال عمى ذلك شبكة لينكيد إن 

"Linked in" ممستخدم كتابة سيرنو الذاتية في مجال ومن خبلل تمك الشبكات يمكن ل
تعميمية وعممة ويمكن أن يدعو أصدقاءه لتزكيتو ألشخاص آخرين لبدء مجاالت عمل جديدة 

 فيما بينيم.
 مواقع شبكات الويب التعميمية القائمة عمى التقنية، وتنقسم ىذه الشبكات إلى :  – 3
   تقتصر عمى مجموعة من شبكات شخصية محمية خاصة بأشخاص معينين: ىذه الشبكة

األصدقاء والمعارف والتي تعمل عمى التواصل االجتماعي فيما بينيم بشكل منظم لمتواصل 
 وعمل حياة اجتماعية من خبلل ىذه الشبكات.

   شبكات مينية : ظيرت وانتشرت مثل ىذه الشبكات في اآلونة األخيرة لخمق بيئة تعميمية
، وأخرى حرفية Edmodoميمية ومنيا منصة إدمودو وبيئة تدريبية مفيدة مثل المنصات التع

إلستقبال سير ذاتية لممشتركين مع استقبال توظيف من جانب الشركات لتواجو البطالة 
واحتياج دول العالم لتنشيط العمل واستخدام ىذه التقنية المتطورة ، وتقدم خدمات عمى 

 ."Linked in"مستوى المين المختمفة وغيرىا مثل شبكة لينكيد إن 
 ”Edmodo”سابعا  : شبكة إدمودو

 : Edmodoخصائص إدمودو 
 .جميع خدمات موقع إدمودو مجانية 
  .يدعم استراتيجيات متنوعة في العممية التعميمية 
 .تمكن المعممين والمتعممين مشاركة الممفات واألحداث األخيرة والواجبات 
 .يجاد مدونة خاصة لمصف  تتيح إنشاء وا 
  رسال رسائل تنبيو بإمكان المعممين من إرسال الواجبات، ومشاركة الروابط والممفات، وا 

 لؤلفراد أو المجموعات. 
  بإمكان المعممين وضع تقوم دراسي لمصف، ووضع الوجبات لمواجبات واألنشطة الصفية 
 .وضع ممخص باألنشطة الصفية عمى الصفحة الرئيسة 

 مميزات استخدام اإلدمودو في العممية التعميمية :
( إلى أىم مميزات استخدام منصة 671-601، 6104ىيثم عمى )  أشار

 في العممية التعميمية فيما يمى:  Edmodoإدمودو
 تيدف إلى التواصل ، والمشاركة الفعالة بين المعممين وطبلبيم في بيئة تعمم مغمقة آمنو . −
 تساعد المعممين عمى متابعة إنجاز الميام المطموبة من المتعممين. −
 مين إضافة مقاطع الفيديو، ومشاركتيا مع المتعممين .يمكن لممعم −
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تساعد المعممين وطبلبيم عمى تبادل الممفات، والشروحات واوراق العمل وسيولة والروابط  −
 االثرائية، واالختبارات بكل سيولة.

وتبادل  Edmodoتساعد المعممين عمى التواصل مع معممين آخرين عمى اإلدمودو  −
 الخبرات.

 ن إرسال الواجبات، والميمات األدائية ليم من خبللو وتحديد موعد لتسميميا. يمكن لممعممي −
يمكن لممعممين وضع الخطة الدراسية، ومشاركتيا مع المتعممين أو أولياء األمور ومدير  −

 المدرسة. 
تساعد المعممين عمى تكوين مكتبة رقمية خاصة بالمحتوى التعميمي؛ يمكن تبادل مكوناتيا  −

 أو زمبلء آخرين في أي مكان.مع المتعممين 
 يمكن لممعممين عمل تصويت حول أي موضوع لمعرفة رأى المتعممين فيو بكل سيولة. −
 تساعد المعممين عمى التواصل مع المتعممين فوق المستوى، وتزويدىم بروابط تعمم إثرائية. −
ام تساعد المعممين عمى التواصل مع المتعممين ذوى المستوى المتدني، وتزويدىم بمي −

 عبلجية تناسب قدراتيم.
 تعزيز المتعممين المتفوقين بأوسمة خاصة، يمكن لممعممين تصميميا بكل سيولة. −
 تسمح لمتواصل مع أولياء األمور، واطبلعيم عمى مستوى أبنائيم في المقرر الدراسي. −
تحتوى عمى متجر إلكتروني، يحتوى عمى عدد من البرامج والتطبيقات المفيدة لممعممين  −

 تعممين.والم
 شبكة ويب تعميمية مجانية، خالية من اإلعبلنات، سيمة االستخدام . −

 الخدمات التي توفرىا شبكة الويب التعميمية إدمودو في التعميم :
مفضمة لدى المعممين والمتعممين  "Edmodo"الخدمات التي تجعل من بيئة إدمودو

 البحث الحالي وىى : ويمكن استخداميا في العممية التعميمية كما تم تنفيذىا في
0- Groups :  ا فييا كافة يمكن من خبلليا إنشاء مجموعات أو فصول دراسية، وتظير أيض 

الفصول والمجموعات التي يتم إنشاؤىا مسبق ا، إذ يتسنى لممتعمم الدخول إلى المجموعة أو 
ومات الفصل الذي يريده بكل سيولة ويسر ومن المميزات الرائعة أن إدمودو ال يطمب معم

شخصية من المتعمم؛ مثل: البريد اإللكتروني أو الياتف الجوال إنما يطمب فقط االسم األول 
وىو عبارة  Group codeواألخير واسم المستخدم والرقم السري، وأىم شيء كود المجموعة 

في  عن كود خاص بكل مجموعة، يعطيو المعمم لممتعمم ليتسنى لو الدخول إلى المجموعة 
ا  Groupsو، ويتيح الخيار بيئة إدمود ا االنضمام إلى مجموعات أخرى ويمكن أيض  أيض 

إنشاء مجموعات فرعية داخل المجموعة الرئيسة؛ إذ يمكن االستفادة منيا في تقسيم 
المتعممين لمجموعات فرعية وتوزيع الميام بينيم، مما يسيم بدوره في عممية التعمم التشاركي 

 أكثر من غيرىم. ممين الذين يحتاجون إلى اىتمام أو إنشاء مجموعات فرعية لممتع
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يمكن التحكم في المتعممين من خبلل حذفيم أو إعطائيم  Membersوباستخدام األمر  -6
ا إعطاؤىم صبلحية القراءة فقط أو القراءة والتعديل إلى غير  صبلحية المعمم، ويمكن أيض 

 ة.ذلك من الصبلحيات التي تساعد المعمم في إدارة المجموع
0- Latest Posts في الفيس بوك، حيث « آخر األخبار»: يشبو إلى حد كبير األمر

استعراض المشاركات األخيرة من رسائل أو صور أو فيديو أو اختبارات أو تصويت،  يتيح 
ا إعادة ترتيب المشاركات حسب مشاركة  وتترتب المشاركات األحدث فاألحدث، ويمكن أيض 

م معين أو الترتيب حسب االختبارات أو التصويت وغيرىا من المعمم أو المشاركة لمتعم
مكانية التعميق عمييا،  خيارات الترتيب وىنا يمكن إضافة ومشاركة مقاطع الصوت والفيديو وا 
ومشاركة الصور والتعميق عمييا، ومشاركة الروابط أو المقاالت العممية لممتعممين ليستفيدوا 

 منيا في الجمسات التعميمية.
7- Reply ويستخدم لمرد أسفل المشاركات، ويمكن االستفادة منو في تقديم التغذية الراجعة :

 الفورية، حيث يتم تعزيز اإلجابة الصحيحة، وتصحيح اإلجابة الخاطئة.
0- Library :  تتيح لممعمم تحميل الممفات والروابط والصور والمقاالت وتنظيميا في مجمدات

دمودو. وتوجد ميزة رائعة وىي إمكانية ربط المكتبة بخدمة ومشاركتيا مع المجموعات داخل إ
Google Drive  حيث يمكن االستفادة من تطبيق معالج النصوص والعروض التقديمية

 .Google Driveواالستفادة من المساحة التخزينية الكبيرة التي توفرىا 
2- Planner :  المتعممون ويتعرفوا من يتيح ىذا األمر بناء خطة دراسية متكاممة ليطمع عمييا

خبلليا عمى مواعيد الجمسات التعميمية، ومواعيد تسميم الواجبات والمشروعات، ومواعيد 
 االختبارات.

4- Assignment يتيح ىذا األمر إنشاء ميام لممجموعات حيث ترسل إشعارات لممجموعة :
ليخبر   Turned Inبوجود ميمة معينة، ويقوم المتعمم بعد إتمام الميمة بالضغط عمى زر 

ذا قام المتعمم  المعمم أنو انتيى من تسميم الميمة، ويمكن  تحديد زمن لتسميم الميمة، وا 
 بتسميم عممو متأخر ا فإنو ينبيو أنو قام بتسميم العمل متأخر ا عن الموعد المحدد. 

8- Quizzes إدمودو : من خبلل ىذا األمر يستطيع المعمم إنشاء اختبار لممتعممين، وتتيح بيئة
كمال  أنواع ا متعددة من األسئمة؛ مثل: االختيار من متعدد، والصواب والخطأ، والتوصيل، وا 
الفراغات وغيرىا وتضيف اإلدمودو وقت ا محدد ا لزمن االختبار، باإلضافة إلى إمكانية تحديد 
التوقيت المناسب إلرسال االختبار لممتعممين ومن المميزات الجميمة  إمكانية تصحيح 

عطاء المتعمم الدرجة النيائية وكذلك تزويده باإلجابات الصحيحة ا الختبار بشكل إلكتروني وا 
 والخاطئة.

6- Alerts يتيح ىذا األمر إرسال تنبييات لمطبلب لتذكيرىم بموعد محدد؛ مثل موعد االختبار :
 حرف ا. 071ويتيح التنبيو بالكتابة فقط بـ  أو اقتراب موعد تسميم الواجبات، 
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01- Progress يمكن من خبللو استعراض مقدار تقدم المتعممين حيث يظير درجات :
ا تصديره بصيغة اكسل  المتعممين في االختبارات بشكل منظم في شكل جدول، ويمكن أيض 

 الخاصة بالمتعممين. Badgesباإلضافة إلى استعراض 
00- Badges استخداميا بعد  لممتعممين يمكن : يتيح ىذا األمر إنشاء إشارات تحفيزية

االختبارات أو عند تسميم الواجبات أو المشاريع؛ مثل: عبارة متعمم جيد، أو مجتيد أو غيرىا 
ا لممعمم أن يصمم العبارات التحفيزية التي يرغبيا.  من العبارات، ويتيح أيض 

06- Poll إذا كان المعمم يحتاج إلنشاء تصويت حول موضوع أو قضية معينة فإن الخيار :
Poll  ىو المناسب لذلك؛ إذ يمكن االستفادة منو ألخذ آراء المتعممين في قضية ما قبل بداية

 الجمسة لمتعرف عمى معرفتيم عن الموضوع الدراسي. 
00- Accessibility ،توفر إدمودو سيولة الوصول إلييا باستخدام الحاسبات الشخصية :

إدمودو لؤلجيزة التي تستخدم نظام  باإلضافة إلى األجيزة الذكية؛ إذ تم إنشاء تطبيق باسم
IOS   أو نظامAndroid .بشرط توفر إنترنت لموصول إلييا 

07- Parent Accounts من خبلل تزويد أولياء األمور بالكود الخاص باالبن يستطيعون :
متابعة تقدم تعمم ابنائيما ومعرفة درجاتيم في االختبارات واالطبلع عمى الواجبات لكي 

 عرفة بمستوى ابنائيم الدراسي.يكونوا عمى م
00- Edmodo Apps حيث توفر العديد من التطبيقات التي يمكن استخداميا لمساعدة :

وتشغيميا مباشر دون الحاجة إلى 020المعمم والمتعممين في التدريس مثل تطبيقات اوفيس 
 تستطيبيا عمى جياز المستخدم.

02- Edmodo spotlightلموضوعات المتاحة لقاعدة بيانات : توفر إدمودو اضواء عمى ا
إدمودو فى مجاالت تعميمية متعددة يمكن االستفادة بيا فى بناء العناصر التعميمية وايضا  

 بناء االختبارات واضافتيا الى مكتبة المعمم.
04-  Handouts  وتمكن ىذه االداة من اضافة صدقات من المعممين المستخدمين قاعدة :

 نصوص والميديا التى تم نشرىا من قبل االصدقاء.بيانات المنصة وعرض ال
 إجراءات الدراسة

 وتطبيق تجربة البحث "Edmodo"تصميم برنامج الستخدام شبكة الويب التعميمية 
( 6100تم تصميم برنامج الستخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو وفق نموذج شمتوت)    

مقررات الدراسية مع اجراء بعض التعديبلت لتوظيف شبكات الويب االجتماعية التعميمية في ال
 عمية ليتناسب مع البحث الحالي.
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 توظيف شبكات الويب التعميمية في المقررات الدراسيةأوال  : مراحل نموذج 
 مرحمة الدراسة والتحميل  -أ 

 -وتشمل ىذه المرحمة الخطوات التالية :
 دراسة المشكمة وتحديدىا: –2

لدى معممي الحاسب اآللي لممرحمة اإلعدادية"،  JavaScriptة لغوىى" ضعف في ميارات      
 وذلك من خبلل:

  ن جاءت قميمة عمى الدراسات العربية وذلك دليل عمى االطبلع عمى الدراسات السابقة وا 
 .JavaScriptصعوبة في ميارات لغات البرمجة بصفة عامة ولغة

 آللي بالمرحمة اإلعدادية بإدارة عمل دراسة استطبلعية)استبانة( طبقت عمى معممي الحاسب ا
 . JavaScriptلغةفي ميارات ديروط والتي اظيرت ضعف 

 تحميل خصائص المتعممين المستيدفين وسموكيم المدخمي : - 1
ىو التعرف عمى المتعممين الموجو ليم شبكات الويب  التحميلإن اليدف من ىذا   
ل تحديد الجوانب المعرفية والوجدانية وذلك من خبل –مادة المعالجة التجريبية  –التعميمية 

والنفس حركية، والميارات والقدرات الخاصة بيم ومعرفة مستوى السموك المدخمي ليم ومدى ما 
 لدييم من معمومات عن المحتوى التعميمي المقدم من خبلل ىذه البرامج .

 بإدارة ديةاإلعدالذلك فقد تم اختيار )مجموعة البحث( من معممي الحاسب اآللي لممرحمة 
ديروط التعميمية الذين يقومون بتدريس المقرر ولدييم رغبة في تمقى التدريب عبر االنترنت، 
وذلك عن طريق السادة الموجيين القائمين بمتابعة ىؤالء المعممين ومعرفة مستوياتيم العممية 

حضورىم التدريبات  وخبراتيم ورغباتيم في البرامج التدريبية وقد تمت مقابمة المعممين أيضا  اثناء
المعدة من قبل الوزارة ومناقشتيم في بعض الموضوعات التي ليا عبلقة بتطبيق البحث الحالي، 
وقد اشارت نتائج ىذه المقاببلت إلى أن المعممين لدييم الرغبة في تمقى التدريب عبر االنترنت 

اميم بالتدريب من خاصة في لغات البرمجة، وبتحميل السموك المدخمي لممعممين تبين عدم قي
              خبلل شبكات الويب التعميمية من قبل؛ فقد تم تحميل خصائص المتعممين في ضوء

  العناصر التالية:
 إدارة ديروط التعميمية. –محافظة أسيوط  –معممي الحاسب اآللي بالمرحمة االعدادية  -
تتمثل تمك المتطمبات في المعممين الذين يتوافر لدييم متطمبات التدريب عبر األنترنت، و  -

امتبلك كل معمم جياز كمبيوتر مع إمكانية االتصال باإلنترنت، فضبل  عن توافر بعض 
 ميارات استخدام خدمات  شبكة االنترنت
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 تحديد االحتياجات التعميمية من شبكات الويب التعميمية -3
 تحديد األدوات -2- 3

نصة إدمودو التعميمية وذلك من في ىذه الخطوة تم تحديد األدوات المستخدمة في م
 Googleخبلل إطبلع البحث، واستشارة بعض المتخصصين حيث تم اختيار األدوات التالية : 

Drive  لتخزين المحتوى التعميمي عميو وبعض العناصر التعميمية لممقرر الدراسي من )ممفات
قناة يوتيوب  YouTube Channelممفات فيديو(،مدونة تعميمية،  –ممفات بوربوينت  -فبلش

 لعرض ممفات الفيديو عمييا.
 تحميل الموارد والقيود في البيئة التعميمية :  -1 – 3
 : تحميل الموارد والقيود المادية 

وذلك  "Edmodo"تم في ىذه الخطوة تحديد متطمبات بيئة استخدام شبكة الويب التعميمية
مركز التدريب لمتطوير التكنولوجي ( جياز كمبيوتر ب61لمجمسة التمييدية حيث تم توفير عدد )

بمدرسة محمد رجائي الطحبلوى، وتوفير اتصال جيد باإلنترنت وجياز داتاشو وسبورة عرض، 
وذلك لتدريب المتعممين عمى االستخدام المنصة التعميمية إدمودو في الجمسة التمييدية، وذلك 

تخدام قاعدة بيانات المنصة لشرح طبيعة المنصة وكيفية استخداميا إلجراء تجربة البحث، واس
 وىى مجانية االستخدام وتوفر العديد من األدوات التعميمية التطبيقية مجانا .

 تحميل خصائص شبكات الويب التعميمية -4
وانتقاء ما  في ىذه الخطوة تم تحميل الخصائص العامة لشبكات الويب االجتماعية التعميمية     

 :تنوعة من خبلل منصة إدمودو ومنيابيق استراتيجيات مىو مناسب إلحداث عممية التعمم وتط
o  خاصية إنشاء ممفات شخصيةProfiles  
o  خاصية الصورPhotos   
o  خاصية المجموعاتGropes 
o  خاصية الفيديوVideos  
o  خاصية األحداث الميمةEvents  
o  خاصية اإلعبلنMarket Place  
o  خدمة المدوناتBloges  
o    خدمات المحمولMobile Service  
o  خدمة متابعة آخر األخبارRSS  
o  الصفحاتPages   
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 تحميل المقرر الدراسي  -5
 تحميل المحتوى :-5-2

عداد قائمة بالجوانب  JavaScriptفي ىذه الخطوة تم تحميل المحتوى التعميمي لمغة  وا 
المعرفية والميارية لكل لغة عمى حدة، وعرضيا عمى  المحكمين، والتعديل في ضوء آرائيم، 

 نفذ التعديبلت المطموبة في ضوء آراء المحكمين وتوجيياتيمو 
ومن خبلل تحديد األىداف التعميمية في صورتيا النيائية، تم صياغة المحتوى الخاص 

من خبلل بيئة شبكة الويب التعميمية عمى شكل عناصر  JavaScriptبتنمية ميارات لغة 
عمى  Uploadالبرمجة، حيث يتم رفعيا  يلغت لطبيعةتعميمية مصحوبة باألنشطة العممية نظرا  

المحتوى التعميمي متضمنا   الباحثوبناء عمى ما سبق أعد  "Edmodo"شبكة الويب التعميمية 
األنشطة التعميمية في صورتيما المبدئية، ثم قام بعرضيما عمى مجموعة من المحكمين 

           تعرف عمى آرائيمالمتخصصين في مجال مناىج وطرق تدريس تكنولوجيا التعميم وذلك لم
 فيما يمى :

 مدى ارتباط األنشطة التعميمية باألىداف التعميمية الموضوعة لو. -
 مدى كفاية األنشطة التعميمية  لتحقيق األىداف التعميمية. -
 مدى مبلئمة األنشطة التعميمية  لتحقيق األىداف التعميمية.  -

لمحكمين بحساب النسبة المئوية ثم عقب ذلك المعالجة اإلحصائية إلجابات السادة ا
لمدى ارتباط المحتوى التعميمي باألىداف، وتقرر اعتبار المحتوى الذى يجمع عمى تحقيقو 

% من المحكمين يحقق األىداف  بالشكل المطموب كما تمت المعالجة 80لؤلىداف أكبر من 
تحقيق األىداف اإلحصائية إلجابات السادة المحكمين بحساب النسبة المئوية لمدى كفايتو ل

% 80التعميمية، وتقرر اعتبار المحتوى الذى أجمع المحكمون عميو لتحقيق اليدف أكبر من 
 كاف لتحقيق اليدف بالشكل المطموب.

 تنظيم المحتوى وتتابع العرض : -5-1
اتبع في تنظيم عرض المحتوى طريقة التتابع المنطقي حيث تم تحديد الميارات األساسية 

 في خمس ميام وىى كالتالي : JavaScriptن عمى ميارات لغة لتدريب المتعممي
o . يحدد الميارات الرئيسة لمجمسة المعروضة 
o . ينفذ  الميارات الفرعية  لمجمسة المعروضة 
o .يقارن بين أشكال المحتوى التعميمي  لمجمسة المعروضة 
o . يحدد المناقشات والممحات الخاصة لمجمسة المعروضة 
o لتكميفات لمجمسة المعروضة .يفسر نتائج الميام وا 
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 مرحمة التحديد واالختيار: -ب
وتتعمق ىذه المرحمة بوصف المبادئ النظرية واإلجراءات العممية المتعمقة بكيفية إعداد 

تحقيق األىداف التعميمية المراد تحقيقيا وتشمل ىذه المرحمة  يكفل بشكلشبكة الويب التعميمية 
 الخطوات التالية: 

 ىداف المراد تحقيقيا من توظيف شبكات الويب التعميميةتحديد اال  - 2
 تحديد اليدف العام -2 – 2

لدى  JavaScriptفي ىذه الخطوة تم تحديد اليدف العام لمبحث وىو تنمية ميارات لغة 
 شبكات الويب التعميمية. معممي الحاسب اآللي لممرحمة اإلعدادية من خبلل

 وتحميميا : عممية تحديد األىداف التعميمية  -1–2
المقترحة ارتباط ا وثيق ا بتحديد األىداف  "Edmodo"يرتبط نجاح شبكة الويب التعميمية  

يساعد عمى اختيار الخبرات التعميمية المناسبة، واختيار  األىدافتحديد  أنوتصميميا حيث 
كذلك مصادر التعمم واألنشطة التي تساعد بدورىا في تقديم الخبرات التعميمية لممتعممين، و 

أساليب التقويم وقياس نواتج التعمم بعد االنتياء من شبكة الويب التعميمية، كما أن التحديد الدقيق 
لؤلىداف التعميمية في شبكة الويب التعميمية يساعد عمى توضيح مستوى التعمم واألداء المطموب 

 ويؤدى إلى النجاح في تحقيق األىداف .
سموكية، وتم صياغة األىداف السموكية التي تسعى ال األىداف مجموعةويمى اليدف العام 

  -لتحقيقيا، وقد روعي في تحديد األىداف المعايير التالية : "Edmodo"شبكة الويب التعميمية
 الصياغة في عبارات واضحة ومحددة . -
 أن تكون واقعية ويسيل مبلحظتيا وقياسيا . -
 ن النواتج .أن يتضمن كل ىدف ناتجا  تعميميا  واحدا  وليس مجموعة م -
 تنظيم ىذه األىداف في تسمسل ىرمى من البسيط إلى المركب . -
 تصميم أدوات القياس : -2-3

 في ىذه الخطوة تم عمل اآلتي :
  إعداد اختبار تحصيل لقياس الجانب المعرفي في لغةJavaScript   و بطاقة مبلحظة

 .JavaScriptلقياس الجانب الميارى في لغة 
 ة المبلحظة لممحكمين لتقييميما والتعديل في ضوء آراء المحكمين .تقديم االختبار وبطاق 
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 اعداد سيناريو شبكة الويب التعميمية إدمودو"Edmodo"  وعرضيا عمى السادة المحكمين
 والمتخصصين إلبداء المقترحات وتعديمو في صورتو النيائية.

  اعد دليل استخدام الشبكة التعميمية إدمودو"Edmodo" مم وعرضيا عمى لمطالب والمع
 السادة المحكمين وعدل في ضوء آرائيم.

 تصميم استراتيجيات التعميم والتعمم :  -2-4
، ومجموعة البحث من حيث "Edmodo"نظرا  لطبيعة شبكة الويب التعميمية

النفس حركية (، فإن استراتيجية التعمم التشاركي ىى التي  –المعرفية  –الجوانب)السموكية 
( أربع مجموعات 7لبحث، وذلك عن طريق تقسيم مجموعة البحث الى )استخدمت في ىذا ا

 ( خمس أفراد.0كل مجموعة تكونت من) small grupeبواسطة االداة  Classداخل الفصل 
 تصميم استراتيجية التعميم العامة  :  -2-4-2

 تم تصميم االستراتيجية بشكل تفصيمي بحيث تتضمن العناصر التالية 
 (2جدول )

 JavaScriptاالستراتيجية التعميمية لتنمية ميارات لغتي البرمجة ـمكونات 

 القرار بيئة التعمم االستراتيجية المستخدمة تقييم التكميفات التكميفات األىداف الجمسة

       

 : "Edmodo"إعداد سيناريو شبكة الويب التعميمية إدمودو -2-4-1
فحات شبكة الويب التعميمية في صورة إطار وقد تم إعداد السيناريو في صورة شاشات لص    

بعد اآلخر، وقان الباحث بعرض السيناريو الخاص بشبكة الويب التعميمية عمى خبراء 
 متخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم، وذلك لبلستطبلع رأييم في مدى :

 تحقيق السيناريو لؤلىداف التعميمية الموضوعة. -
 مناسبة تصميم صفحات شبكة الويب التعميمية إدمودو لما تحويو الشبكة . -
 الموجودة داخل السيناريو.JavaScript مناسبة الميام والتكميفات لميارات لغة -

وبعد االنتياء من صياغة شكل السيناريو األساسي في صورتو المبدئية تم عرضة عمى     
يم وذلك الستطبلع رأييم فيما نولوجيا التعممجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تك

 :يمى
 مدى تحقيق السيناريو لؤلىداف التعميمية الموضوعة. -
 مدى صحة المصطمحات العممية والفنية المستخدمة في السيناريو. -
 مدى مناسبة عدد اإلطارات المستخدمة لمتعبير عن المحتوى التعميمي. -
 ستخدم في شبكة الويب التعميمية إدمودو.مدى مناسبة أسموب التقويم وأسموب الرجع الم -
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 اعداد دليل االستخدام -2-4-3
من  "Edmodo"اعداد دليل شامل الستخدام الشبكة التعميمية إدمودو  تم في ىذه الخطوة

 .قبل الطالب والمعمم وعرضيا عمى السادة المحكمين وعدل في ضوء آرائيم
 توظيفيا في عرض المقررتحديد واختيار شبكات الويب التعميمية المراد  -1

المراد توظيفيا في  Edmodoشبكة الويب التعميمية إدمودو  في ىذه الخطوة تم تحديد
عرض المقرر من خبلليا؛ نظرا  لما تتميز بو شبكة إدمودو من خصائص ومميزات تم ذكرىا 

ام وتم في ىذه سالفا، وكذلك فوائد تعميمية بالنسبة لممعمم والمتعمم كما تم ذكرىا في دليل االستخد
 الخطوة ايضا  اآلتي :

 اختيار مصادر التعمم ووسائمو المتعددة   -1-2
د ت  مصادر التعمم لشبكة الويب التعميمية إدمودو  في ضوء األىداف  "Edmodo"أ ع 

التعميمية واألسموب المناسب لكل ىدف، بحيث تخدم المحتوى التعميمي الذى سبق اختياره 
مك الوسائل أن تكون متعددة ومتنوعة لتراعى الفروق الفردية بين وتحديده، وقد روعي في ت

            المتعممين وكذلك لتثير اىتماميم وتزيد من دافعيتيم لمدراسة في شبكة الويب التعميمية
إدمودو، ومن تمك الوسائل التعميمية التي تساعد في تحقيق أىداف الشبكة المقترحة  العناصر 

 التعميمية التالية:

 ( Word –PowerPoint- Flash - Videoالمحتوى التعميمي في صورة ممفات ) -
عديد من التطبيقات واألدوات التي تساعد عمى التعمم الذاتي، والتشاركي ومنيا تحميل  -

 الصور )الممحات الخاصة بالمتعمم (، والفيديوىات وغرف الحوار المباشر.
لمباشر عمى االمثمة العممية المعروضة من عديد من الميام والتكميفات العممية والتطبيق ا -

 خبلل الشبكة او لعرض المواقع االثرائية التفاعمية التي تنشر. 

 اتخاذ القرار بشأن الحصول عمى المصادر أو إنتاجيا محميا :  - 1-1
وذلك في ضوء نتائج الخطوة "تحميل الموارد والمعوقات" ونتائج عمميات اختيار الوسائل وجد     

مستوفية    "Edmodo"الكثير من الوسائل الجاىزة في شبكة الويب التعميمية إدمودو  الباحث
 الشروط والمعايير التربوية والفنية، وبدون تكاليف ومتاحة، ومناسبة لمشروط والمواصفات.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

555 
   2910  ديسورب  - جسء ثاًي-الثاًي عشر     العذد -  33  اجمللذ 

 

تحديد شكل التفاعل مع الطالب من خالل شبكات الويب التعميمية )متزامن / غير  - 3
 متزامن(

تم تحديد اشكال  التفاعبلت التعميمية لممتعمم)متزامن / غير  وة في ىذه الخط
متزامن(، وكما يتضح بالشكل يوجد نوعين من التفاعل لممتعمم خبلل منصة إدمودو وىو 
التفاعل الفردى وذلك مع واجية المستخدم ومع المحتوى التعميمي، وتفاعل اجتماعي 

) المجموعة نفسيا ( أو مجموعات  ويحدث نوعين من التفاعل اما في مجموعات صغيرة
 كما بالشكل التالى. "Edmodo"كبيرة داخل شبكة الويب التعميمية إدمودو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحمة التخطيط والتنفيذ –ج 
 ويتم في ىذه المرحمة الخطوات التالية: 

 –اسبوعية  –المختارة )يومية  شبكات الويب التعميميةتخطيط طريقة عرض المقرر عمى  -2
 رية (شي

اتبع في تنظيم عرض المحتوى طريقة التتابع المنطقي في صورة جمسات منفصمة 
الستطبلع رأى المجموعة  Pollوبتوقيت موحد لكافة الجمسات حيث تم استخدام اداة الـ 

)تصويت( من خبلل المنصة إدمودو عمى الزمن المناسب لعرض الجمسة بكافة عناصرىا 
الخاص بكل جمسة، وتم عرض الجمسات الواحد تمو االخرى بتوقيت  التعميمية والتكميفات والتقويم

يوم لكل جمسة بإجمالي ستة جمسات التي تم عرضيا عمى منصة إدمودو، وذلك خبلف الجمسة 
          التمييدية التي تم فييا شرح استخدام المنصة وعمل حساب لكل متعمم وتسجيل الدخول

ة التعامل مع ادوات المنصة، ثم تطبيق االختبار القبمي وشرح الصفحة الرئيسية لممتعمم وكيفي
، وكذلك الجمسة الختامية التي تم تطبيق أدوات  JavaScriptلمغة وبطاقة المبلحظة القبمية 

 البحث بعديا .

( يوضح أشكال التفاعل لممتعمم داخل شبكة الويب 0شكل )
  إدمودو التعميمية

كب

 يرة
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)صفحات  شبكات الويب التعميميةمن  Edmodoتخطيط شكل الشبكة التعميمية إدمودو -1
 كل التالى توضيح لتخطيط شكل منصة إدمودو...(كما في الش–مدونات  –قنوات  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنفيذ التخطيط الذى تم عممو لعرض المقرر والتفاعل مع الطالب-3
تم تنفيذ التخطيط الذى تم عممو وعرض المحتوى التعميمي بعناصره التعميمية كتجربة 

ذكره في المرحمة التالية استطبلعية لتبلشى السمبيات الفنية وتبسيط االستخدام لممتعمم كما سيتم 
 بشيء من التفصيل.

 اسموب العرض لمجموعة استطالعية -3-2
تم فى ىذه الخطوة تنفيذ التخطيط الذى تم عممو وعرض المحتوى التعميمي بعناصره 

الذى وفرت الكثير من االحتياجات  "Edmodo"التعميمية باستخدام شبكة الويب التعميمية 
ث، وفي الوقت نفسو اتسمت بسيولة االستخدام واتاحت الخاصة بالمعالجة التجريبية لمبح

مجموعة كبيرة من األدوات والتطبيقات التي سمحت بإجراء التجربة بكفاءة عالية، حيث تم إنشاء 
ثم استخدم قاعدة بيانات شبكة إدمودو  http://www.edmodo.comحساب معمم عمى موقع 

"Edmodo" :في إنشاء األنشطة والمجموعات بالشبكة من خبلل اإلجراءات التالية 

  من شبكات التواصل االجتماعي Edmodoة ادمودو ( يوضح تخطيط منص1شكل )

http://www.edmodo.com/
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، gjg7wbم  بكود 00/6/6108تم إنشاء مجموعة باسم التجربة االستطبلعية بتاريخ   -
ومن الميزات اليامة لشبكة إدمودو انو يتم تغيير الكود باستمرار بحيث ال يتمكن احد من 

 واعطاءه كود الفصل من قبل المعمم.   الدخول الى الفصل اال بإذن من المعمم
( ستة معممين من معممي الحاسب في التجربة 2تم اختيار مجموعة تكونت من ) -

 االستطبلعية.
  HTMLتم تطبيق االختبار القبمي وبطاقة المبلحظة لكل من لغتي البرمجة   -

يفية ، وتم تدريبيم عمى كيفية التسجيل وشرح صفحات الشبكة بالكامل وكJavaScriptو
استخداميا واعطاء كل منيم دليل استخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو ،وكود المجموعة 

gjg7wb .بعد تدريبيم 
ممفات بوربوينت (  –ممفات فبلش  –تم رفع الجمسات بعناصرىا التعميمية من ) ممفات فيديو  -

عمل  م، وتم تحديد المخطط الزمنى لمجمسات بعد00/6/6108بنفس التاريخ السابق 
استطبلع لمجموعة التجربة االستطبلعية عمى التصويت عمى الزمن الكافي لبلنتياء من 
الجمسة بالتكميفات المطموبة والوقت المناسب لمتواجد معا في توقيت معين عمى الشبكة 

 لحدوث  التعمم التعاوني التشاركي. 
ذكرىا والتكميفات وتحديد لممحتوى التعميمي بكافة عناصره التعميمية السابق   Uploadتم رفع -

 الزمن البلزم لتنفيذىا .
         مناقشات عبر –اختبارات -تم إنشاء التقويمات الخاصة بكل جمسة)أنشطة تعميمية  -

 غرف الحوار(.
م، تم تطبيق االختبار البعدي وبطاقة  6108-6-02بعد االنتياء من عرض الجمسات في  -

 م.6108-6 – 01بتاريخ JavaScript المبلحظة لمغة 
 معالجة البيانات احصائيا وقياس ثبات وصدق أدوات البحث.    -
 عمميات التقويم البنائي لشبكة الويب التعميمية إدمودو  -3-1

ككل تم ضبطيا والتحقق من  "Edmodo"بعد االنتياء من استخدام منصة إدمودو 
ن اعضاء صبلحيتيا لمتطبيق وذلك بعرض السيناريو الخاص بشبكة عمى مجموعة من المحكمي

ىيئة التدريس تخصص تكنولوجيا التعميم إلبداء رأييم في مدى صبلحية شبكة الويب التعميمية 
إدمودو لمتطبيق، وقد ابدى السادة بعض المبلحظات التي وضعت في االعتبار عند إعداد 
الصورة النيائية لمشبكة ،وقد اخذ الباحث بيذه التعديبلت وتم تعديميا حتى اصبحت الصورة 

جراء التعديبلت البلزمة، تم إعداد النسخة الن يائية، وبعد االنتياء من عمميات التقويم البنائي، وا 
 النيائية وتجييزىا لمعرض.

 مرحمة االستخدام والمتابعة : -3-3
، ومن 7mtwvrم  بكود 04/00/6108تم إنشاء مجموعة باسم التجربة االساسية بتاريخ  -

دمودو انو يتم  تغيير الكود باستمرار بحث ال يتمكن الميزات اليامة كما ذكرنا سالفا لشبكة إ
 احد من الدخول الى الفصل اال بإذن من المعمم واعطاءه كود الفصل. 

 ( معمم.                   61( معمم من معممي الحاسب اآللي استكمل التجربة منيم عدد)60تم اختيار عدد) -
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 ( خمس جمسات كالتالي :0من )تم تنفيذ المخطط لعرض الجمسات التعميمية وتتكون  -
  م وىى الجمسة التمييدية وتم فييا احضار مجموعة 04/00/6108الجمسة االولى بتاريخ

البحث الى قاعة التدريب بمدرسة محمد رجائي الطحبلوى وتم بيا شرح مفيوم شبكات الويب 
وعة التعميمية والتدريب باستخداميا وشرح منصة إدمودو وتسجيل مجموعة البحث في مجم

التجربة االساسية التي اعدىا الباحث في المنصة وشرح الصفحة الرئيسية بالتفصيل 
من او  Uploadاو بالرفع  Downloadواستخدام االدوات الخاصة بالمنصة سواء بالتحميل 

مغة عمى المنصة واستخدام ادواتيا، وتم تطبيق االختبار القبمي وبطاقة المبلحظة ل
JavaScript  ،وتم تدريبيم عمى كيفية التسجيل وشرح صفحات الشبكة كل عمى حده

بالكامل وكيفية استخداميا واعطاء كل منيم دليل استخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو ، 
 بعد تدريبيم. 7mtwvrوكود المجموعة 

 الجمسة الثانية تم رفعيا Upload   ممفات فبلش  –بعناصرىا التعميمية )ممفات فيديو– 
م، وتم تحديد المخطط الزمنى 04/00/6108نت( بنفس التاريخ السابق ممفات بوربوي

لمجمسات بعد عمل استطبلع لمجموعة التجربة االساسية عمى التصويت عمى الزمن الكافي 
لبلنتياء من الجمسة بالتكميفات المطموبة والوقت المناسب لمتواجد معا في توقيت معين عمى 

اركي كما ىو متواجد عبر المنصة؛ ثم رفع التكميفات الشبكة لحدوث التعمم التعاوني التش
اختبارات  -وتحديد الزمن البلزم لتنفيذىا؛ تم إنشاء التقويم الخاص بالجمسة )أنشطة تعميمية 

والتي تمكنك من تصديره الى  Progressمناقشات عبر غرف الحوار( من خبلل االداة  –
م في التكميفات المنوطين بيا، ويعد ممف اكسل يمكنك عرضو عمى المجموعة لمعرفة تقدمي

 نوع من أنواع التعزيز مما يزيد من دافعيتو لمتعمم.
   )الجمسات من الثانية إلى الرابعة بنفس اسموب عرض الجمسة الثانية بتوقيت كل )يوم

لتحديد زمن الجمسة، وايضا  التوقيت الموحد لتواجد معا  Pollلمجمسة، حيث تم عمل تصويت 
 التشاركي بصورة متزامنة.    لتطبيق التعمم

  لمغة الجمسة الخامسة )الختامية( وتم بيا تطبيق االختبار البعدي وبطاقة المبلحظة
JavaScript  6108/ 00/  66بتاريخ. 

 مرحمة التقويم والتطوير –د 
 وتنقسم ىذه المرحمة الى :

ديد جوانب القوة تحوىذا التقويم مستمر لممراحل االربعة السابقة، حيث يتم  تقويم بنائي -
والضعف لكل مرحمة، وعبلج جوانب الضعف وتبلفييا، وتعزيز جوانب القوة سواء باإلضافة 

لمغة وىو ما تم في الجمسة الختامية بتطبيق االختبار التحصيمي  وتقويم نيائىاو التعديل 
JavaScript .لقياس الجانب المعرفي، وتطبيق بطاقتي المبلحظة لقياس الجانب الميارى 
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            تتم في اتجاىين األول من قبل شبكة إدمودو حيث وىذه المرحمةتطوير الشبكة  -
          يعمل القائمين عمى ىذه الشبكة من تطوير العديد من أدواتيا وتحديثيا باستمرار مثل

             بوحدات تخزين الحوسبة السحابية  Laibryربط أداة المكتبة بالنسبة لممعمم 
(One Drive– Google Drive –  وأداة الـ )وغيرىاBackpack  وأداة                  

وتساعد في القاء الضوء عمى االنشطة والتكميفات واالختبارات  Edmodo spotlightالـ 
لمتابعة المعممون  Followersالمعدة من قبل معممين آخرين يستخدمون المنصة واداة الـ 

 المعمم، وكذلك تحديث شكل واجية االستخدام. اآلخرين المتابعين الستخدام
من حيث المعمم؛ حيث يقوم بإمداد المتعمم الضعيف بمواقع عبلجية والمتعمم االتجاه الثاني 

 الفوق متوسط بالمواقع االثرائية.
جازتيا:  ثانيا  : بناء أدوات ومواد البحث وا 

 أدوات المعالجة -2
 ام مجموعة من األدوات والمواد التالية :استمزم إجراء البحث الحالي إنتاج واستخد

 .JavaScriptلغة البرمجة ميارات  قائمة -0-0
 . "Edmodo"تصميم  تعميمي الستخدام منصة إدمودو  -0-6
 .  JavaScriptلغة البرمجة اختبار تحصيل لقياس الجانب المعرفي  -0-0
 . JavaScriptلغة البرمجة بطاقة مبلحظة لقياس الجانب األدائي لميارات  -0-7
 . "Edmodo"متعمم والمعمم الستخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو دليل ال -0-0
 .  JavaScriptإعداد قائمة ميارات لغة البرمجة -2 -2

من خبلل استخدام  JavaScriptلغة البرمجة ىدف البحث الحالي إلى تنمية ميارات     
غة البرمجة ل، لذا قام الباحث بإعداد قائمة ميارات "Edmodo"المنصة التعميمية إدمودو 

JavaScript  : وفق الخطوات التالية 
 مصادر اشتقاق قائمة الميارات  -2-2-2

 JavaScriptلغة البرمجة اعتمد في بناء القائمة عمى تحميل المحتوى التعميمي        
واألدبيات التربوية، ونتائج بعض البحوث السابقة العربية واألجنبية، كما تم مراجعة بعض الكتب 

 .  JavaScriptات العممية المتخصصة التي تناولت ميارات لغة والدوري
 الصياغة المبدئية لمقائمة   -2-2-1

لغة البرمجة إلى قائمة أولية لمميارات من خبلل المحتوى التعميمي  تم التوصل      
JavaScript   الذى تم عرضة عمى السادة المحكمين من كميات التربية والتربية النوعية والسادة

عادة صياغتيا بعد ابداء آرائيم، وتكونت قائمة  المتخصصين بكمية الحاسبات والمعمومات وا 
 ( ميارة فرعية.07( ميارات رئيسية و ) 4من ) JavaScriptالميارات لمغة 
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 عرض القائمة في صورتيا المبدئية عمى المحكمين :  2-2-3
ق التدريس وتكنولوجيا تم عرض القائمة عمى السادة المحكمين أساتذة المناىج وطر  

دارة ديروط التعميمية، وطمب  التعميم ، وبعض موجيي الحاسب اآللي بمديرية أسيوط التعميمية وا 
 منيم إبداء رأييم فيما يمي : 

 أىمية كل ميارة فرعية من الميارات الموجودة بالقائمة.  -0
 مناسبة الميارات الفرعية لمعممي الحاسب اآللي بالمرحمة اإلعدادية.   -6
 الدقة العممية والمغوية لمفردات القائمة.  -0
 إضافة أو حذف أو تعديل بعض الميارات.  -7

 وقد جاءت آراء السادة المحكمين كالتالي : 
اتفقت آراء السادة المحكمين عمى أىمية الميارات ومناسبتيا لمعممي الحاسب اآللي  

 ب بعض الميارات.بالمرحمة اإلعدادية وتم إضافة وحذف بعض الميارات مع إعادة ترتي
 صياغة قائمة الميارات في صورتيا النيائية :   -2-2-4

بعد إجراء التعديبلت المقترحة من السادة المحكمين ثم االستقرار عمى القائمة النيائية  
(، واألداءات 07( وميارات فرعية وعددىا)4وقد تكونت القائمة من ميارات اساسية، وعددىا )

 (. 6كما يوضحيا جدول ) JavaScriptلغة البرمجة ( 64ية وعددىا)السموكية لمميارات الفرع
 (6جدول )                                            

 الميارات الرئيسة وعدد الميارات الفرعية واألداءات السموكية لمميارات الفرعية  
 األداءات السموكية الميارات الفرعية الميارات الرئيسة لغة البرمجة م

6 JavaScript 4 07 64 

 أدوات القياس -1
 .  JavaScriptلغة البرمجة اختبار تحصيل لقياس الجانب المعرفي   -0 – 6
 .  JavaScriptلغة البرمجة بطاقة مبلحظة لقياس الجانب األدائي لميارات  - 6  -1

 :  JavaScriptأوال : إعداد اختبار تحصيل لقياس الجانب المعرفي لغة البرمجة 
تيدف االختبارات بصورة عامة إلى قياس ما تم تعممو أو تحقيق األىداف خبلل فترة معينة       

  JavaScriptمغة البرمجة ، وحيث أن من أىداف البحث الحالي قياس الجانب المعرفي ل
لمعممي الحاسب اآللي بالمرحمة اإلعدادية. تم بناء اختبار تحصيل لقياس مدى تحقق أىداف 

   JavaScriptلغة البرمجة دمودو لتنمية ميارات استخدام منصة إ
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 اليدف العام من االختبار التحصيمي: -2
لمعممي الحاسب اآللي بالمرحمة   JavaScriptلغة البرمجة قياس الجانب المعرفي       

 اإلعدادية. 
 نوع االختبار التحصيمي ومفرداتو  :  -1
نيا تقيس بكفاءة النواتج البسيطة لمتعمم، تم االعتماد عمى االختبارات الموضوعية، أل      

وتتميز بوضوح األسئمة وسيولة الوصول لئلجابة الصحيحة وسرعة التصحيح ، وتتسم 
 بالموضوعية في التصحيح والدقة في القياس.

 : تم وضع تعميمات االختبار -3
 دقة قبل اإلجابة. التنبيو عمى قراءة التعميمات ب -الزمن المحدد لئلجابة  -اليدف من االختبار -
 التنبيو بأن لكل سؤال إجابة واحدة صحيحة.  -
 في صورتو األولية :االختبار التحصيمي إعداد  -4

( سؤال، النمط 71لبلختبار مكونة من )  تم تحديد نمطين من األسئمة الموضوعية 
( سؤاال ، 61( والنمط الثاني : أسئمة االختيار من متعدد ) 61األول : أسئمة الصواب والخطأ )

يحتوى كل سؤال فييا عمى رأس سؤال وأربعة بدائل لفظية من بينيم بديل واحد يمثل اإلجابة 
تمت صياغة مفردات االختبار،   "Edmodo"الصحيحة، وفي ضوء استخدام  منصة إدمودو 

ووضعت تعميميات االختبار وروعي فييا أن توضح لممتدرب كيفية التعامل مع االختبار وتسجيل 
 جابة الصحيحة في المكان المخصص، ويوجد زمن محدد لبلختبار . اإل
 حساب صدق االختبار التحصيمي: -5

يقصد بصدق االختبار، قدرة االختبار عمى قياس ما وضع لقياسو ويعد صدق          
المحكمين من أىم طرق التحقق من صدق االختبار، وخاصة في االختبارات التحصيمية حيث تم 

 ر في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين وأجريت بعض التعديبلت. عرض االختبا
 :JavaScriptصدق وثبات االختبار التحصيمي لمغة الــ   -
 : Validity( الصدق 2)

 اعتمد في حساب صدق االختبار عمى ما يمي :
 Logical Validityالصدق المنطقي ) صدق المحكمين (  -

تبار عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في تم عرض الصورة األولية لبلخ 
( سؤال 71مجال المناىج وطرق تدريس تكنولوجيا التعميم، وقد اشتممت تمك الصورة عمى )

بيدف: التأكد من مناسبة األسئمة لممفيوم المراد قياسو، وتحديد غموض بعض األسئمة لتعديميا، 
و غير مناسبتيا لطبيعة وخصائص مجموعة وحذف بعض األسئمة غير المرتبطة باالختبار، أ

 الدراسة. 
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( اسئمة ، وحذف سؤال، واضافة سؤال؛ لتكرار 7وفي ضوء آراء السادة المحكمين تم تعديل ) -
بعضيا، ولعدم مناسبتيا لطبيعة وخصائص المجموعة، والتي لم تحظ بنسبة اتفاق تتراوح 

 %(.011 -%  61بين) 
             ذف العبارات التي لم تحظ بنسبة اتفاق تتراوح بينأصبح االختبار التحصيمي بعد ح -

%( من السادة المحكمين واالضافة  في صورتو األولية تحتوي عمى 011 -%  61) 
( سؤال، وتم تطبيقو عمى مجموعة الدراسة االستطبلعية لبلستقرار عمى الصورة النيائية 71)

 لبلختبار.
 :  Reliability( الثبات 1)
 : Alpha Cronbach Methodألفا كرونباك  طريقة -

استخدام معادلة ألفا كرونباك وىي معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام 
وىي قيمة  1.472لثبات االختبارات والمقاييس، وقد بمغ  معامل ألفا كرونباك لبلختبار 

 مرتفعة تدل عمى ثبات االختبار.
 التجزئة النصفية لعبارات االختبار:

من ثبات االختبار تم تجزئة أسئمتو إلى أسئمة فردية وأخرى زوجية ثم حساب ولمتأكد 
معامل ارتباط بيرسون وتصحيح ذلك من خبلل معاممي سبيرمان وجتمان لمتجزئة النصفية، 

                                                 ( معامبلت االرتباط .0ويوضح جدول )
 (0جدول )

 JavaScriptنصفية لثبات االختبار التحصيمي لمغة الــ  معامبلت التجزئة ال

 الداللة معامل جتمان معامل سبيرمان االختبار
 JavaScript 1.601 1.600 1.10اختبار تحصيمي لمغة الــ  

، وذلك يؤكد 1.10(  أن معامبلت االرتباط دالة عند مستوى 0يتضح من جدول )
 عمى ثبات االختبار.

الختبار داخميا  تم حساب معامبلت االرتباط بين درجة كل سؤال من ولمتأكد من اتساق ا
أسئمة االختبار ودرجة االختبار الكمية بعد تطبيق االختبار عمى المجموعة االستطبلعية، 

 ( معامبلت االرتباط.                                 7ويوضح جدول )
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 (4جدول )
سئمة االختبار ودرجة االختبار الكمية لمغة الــ  معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال من أ

JavaScript 
 االرتباط بالدرجة الكمية الفقرات االرتباط بالدرجة الكمية الفقرات

0 1.824** 60 1.600** 
6 1.440* 66 1.440* 
0 1.420* 60 1.840** 
7 1.422* 67 1.808** 
0 1.481* 60 1.808** 
2 1.801** 62 1.860** 
4 1.806** 64 1.880* 
8 1.401** 68 1.460* 
6 1.806** 66 1.428* 
01 1.801** 01 1.871** 
00 1.846** 00 1.820** 
06 1.488* 06 1.800** 
00 1.461* 00 1.802** 
07 1.806** 07 1.864* 
00 1.662** 00 1.610** 
02 1.660** 02 1.481* 
04 1.862** 04 1.468* 
08 1.888** 08 1.871** 
06 1.468* 06 1.600** 
61 1.807* 71 1.421* 

 0.05* دالة عند مستوى                                     0.02** دال عند مستوى   
 1.10( أن أسئمة االختبار كانت بعضيا دالة عند مستوى داللة 7يتضح من جدول )

 .اخمي لبلختبار، مما يدل عمى االتساق الد1.10وبعضيا دالة عند مستوى داللة 
 تحديد زمن االختبار التحصيمي : -7

تم تحديد الزمن البلزم لئلجابة عن االختبار عن طريق حساب متوسط الزمن الذى  
( دقيقة 71استغرقو خمس معممين في اإلجابة عن االختبار كامبل ، وكان متوسط زمن االختبار )

 وىو مناسب ألداء االختبار بدون تعميمات.
داد بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لميارات لغة البرمجة ثانيا  : إع

JavaScript : 
لدى معممي   JavaScriptلغة البرمجة نظرا  ألن الدراسة الحالية تيدف إلي تنمية ميارات       

الحاسب اآللي، فقد تم استخدام بطاقة المبلحظة لمتحقق من مدي تنمية ىذه الميارات، وقد مر 
 المبلحظة بالخطوات التالية : إعداد بطاقة 



          أ. د /   حسن محمد حويل خميفة           
  الد منصور جرجسأ.د.م/ ماريان مي "Edmodoاستخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو"

 د/حسنـية محمـد حـسن المميـجي
 نازيو إبراىـيم عبد الفضيل رضــوانأ/         
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 اليدف من بطاقة المالحظة : -2
لغة البرمجة تمثل اليدف الرئيسي من بطاقة المبلحظة في قياس الجانب األدائي لميارات       

JavaScript   لدى معممي الحاسب اآللي، بحيث يستطيع الباحث من خبلليا تقدير مستوي
تم تحديدىا، وذلك قبل البدء في استخدام منصة إدمودو أداء مجموعة البحث في الميارات التي 

 وعقب االنتياء من استخداميا. 
 تحديد األداءات التي تتضمنيا بطاقة المالحظة:  -1

( 07( ميارة أساسية، وعدد)4تشمل بطاقة المبلحظة في صورتيا النيائية عمى عدد ) 
وقد  JavaScript( لمغة البرمجة64ا)ميارة فرعية، واألداءات السموكية لمميارات الفرعية وعددى

الميارات مراعاة الجوانب روعي أن ترتب الميارات ترتيبا  منطقيا ، كما روعي عند صياغة 
 :التالية

 وصف األداء في عبارة قصيرة.
 أن تكون العبارة دقيقة وواضحة وموجزة.  -
 أن تقيس كل عبارة سموكا  محددا  وواضحا .  -
 ت بطاقة المالحظة : وضع نظام تقدير درجا -3

 تم استخدام التقدير الكمي لبطاقة المبلحظة كالتالي :      
لم يؤد  –أدى بمساعدة  -اشتممت بطاقة المبلحظة عمى ثبلث مستويات لؤلداء )أدى الميارة  -

 -الميارة(، وجاءت درجات المستوى لمميارات كاآلتي:
 المستوي أدى الميارة )ثبلث درجات(. -
 أدي الميارة بمساعدة )درجتان(. المستوي  - 
 المستوى لم يؤدى  يحصل عمى )درجة واحدة(.  -

وتم استخدام البطاقة من قبل القائم بالمبلحظة بمساعدة أحد الزمبلء أي انو لكل متعمم       
توجد بطاقتان مبلحظة نسخة طبق االصل احداىا يقوم بمبلحظتيا الباحث واألخرى يقوم 

بلء المساعدين وذلك لقياس بطاقة المبلحظة بتحديد مدى نسبة االتفاق بمبلحظتيا أحد الزم
 لمبطاقة وحساب صدق بطاقة المبلحظة.

 تعميمات بطاقة المالحظة :  -4
تم مراعاة توفير تعميمات بطاقة المبلحظة، بحيث تكون واضحة ومحددة في الصفحة      

يارات األداء ومستويات األداء األولى لبطاقة المبلحظة، وقد اشتممت عمى التعرف عمى خ
والتقدير الكمي لكل مستوى، مع وصف جميع احتماالت أداء الميارة، وكيفية التصرف عند 

 حدوث أي من ىذه االحتماالت. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

555 
   2910  ديسورب  - جسء ثاًي-الثاًي عشر     العذد -  33  اجمللذ 

 

 الصورة األولية لبطاقة المالحظة :  – 5
يارات بعد االنتياء من تحديد اليدف من بطاقة المبلحظة ، وتحميل المحاور الرئيسة إلى الم    

الفرعية المكونة ليا، تمت صياغة بطاقة المبلحظة في صورتيا األولية، وأصبحت تتكون من 
( أداءات  سموكية لمميارات الفرعية لمغة 64( فرعية، وعدد)07( ميارات رئيسية، و)4)

JavaScript . 
 :JavaScriptصدق وثبات ميارات بطاقة المالحظة لمغة  -
 : Validity( الصدق 2)

 عمى ما يمي : حساب صدق بطاقة المبلحظةاعتمد 
 Logical Validityالصدق المنطقي ) صدق المحكمين (  -

تم عرض الصورة األولية لبطاقة المبلحظة عمى مجموعة من السادة المحكمين  
المتخصصين في مجال المناىج وطرق تدريس تكنولوجيا التعميم، وقد اشتممت تمك الصورة عمى 

تأكد من مناسبة األداءات لممفيوم المراد قياسو، وتحديد غموض بعض ( أداء؛ بيدف ال64)
األداءات لتعديميا، وحذف بعض األداءات غير المرتبطة بالبطاقة، أو غير مناسبتيا لطبيعة 

 وخصائص مجموعة الدراسة.
ضافة )7وفي ضوء آراء السادة المحكمين تم تعديل ) - ( أداء 6( أداء وحذف )6( أداءات ، وا 

رار بعضيا، ولعدم مناسبتيا لطبيعة وخصائص المجموعة، والتي لم تحظ بنسبة اتفاق ؛ لتك
 %(. 011 -%  61تتراوح بين)

          بعد حذف األداءات التي لم تحظ بنسبة اتفاق تتراوح بين أصبحت بطاقة المبلحظة -
وتم ( أداء، 64%( من السادة المحكمين في صورتو األولية يحتوي عمى )011 -%  61)

 تطبيقو عمى مجموعة الدراسة االستطبلعية لبلستقرار عمى الصورة النيائية لبلختبار.
 :  Reliability( الثبات 1)
 : Alpha Cronbach Methodطريقة ألفا كرونباك  -

استخدام معادلة ألفا كرونباك وىي معادلة تستخدم إليضاح المنطق العام 
 1.861معامل ألفا كرونباك لبطاقة المبلحظة لثبات االختبارات والمقاييس، وقد بمغ  

 وىي قيمة مرتفعة تدل عمى ثبات البطاقة.
ولمتأكد من اتساق ميارات البطاقة داخميا  تم حساب معامبلت االرتباط بين درجة كل 
 عبارة من عبارات البطاقة والدرجة الكمية لمبطاقة بعد تطبيق البطاقة عمى المجموعة 

 ( معامبلت االرتباط.0ول )االستطبلعية، ويوضح جد
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 (5جدول )
والدرجة الكمية  JavaScriptمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من بطاقة المالحظة لمغة 

 لمبطاقة
 االرتباط بالدرجة الكمية الفقرات االرتباط بالدرجة الكمية الفقرات

0 1.884** 00 1.620** 
6 1.820* 02 1.802* 
0 1.820* 04 1.880** 
7 1.802** 08 1.606** 
0 1.871** 06 1.600** 
2 1.841** 61 1.666** 
4 1.886** 60 1.881** 
8 1.886** 66 1.866** 
6 1.660** 60 1.862** 
01 1.608** 67 1.821** 
00 1.881** 60 1.870** 
06 1.608** 62 1.810** 
00 1.821** 64 1.802* 
07 1.668**   

 0.05* دالة عند مستوى            0.02عند مستوى  ** دال               
، مما يدل 1.10دالة عند مستوى داللة بطاقة المبلحظة ( أن 0يتضح من جدول )

 لبطاقة المبلحظة .عمى االتساق الداخمي 
 ثالثا : تجربة البحث : 

 مجموعة البحث :  
 بمحافظة أسيوط ( من معممي الحاسب اآللي  61تمثمت مجموعة البحث في عدد )      

 إجراء تجربة البحث :  
ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى اثر استخدام شبكة الويب التعميمية      

، ولتحقيق ىدف البحث تم إجراء تجربة JavaScript لغةفي تنمية ميارات  "Edmodo"إدمودو
 66/00/6108حتى 04/00/6108م في الفترة من 6106م/ 6108البحث في العام الدراسي 

 وتم استخدام التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة من خبلل الخطوات اآلتية : 
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لمجموعة  JavaScriptتطبيق االختبار التحصيمي قبميا  بيدف قياس الجانب المعرفي لمغة  -0
 البحث. 

 JavaScriptتطبيق بطاقة المبلحظة قبميا  بيدف قياس الجانب األدائي لميارات لغة  -6
 عة البحث. لمجمو 

( خمسة جمسات؛ منيا الجمسة 0تطبيق استخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو المكون من ) -0
وكيفية  "Edmodo"التمييدية والتي تم  بيا شرح واستخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو

 تسجيل الدخول إلى المجموعات، من خبلل الرابط :  
http://www.edmodo.com الختامية والتي تم  وتطبيق أدوات البحث القبمية والجمسة
 بيا تطبيق أدوات البحث البعدية.

 :وذلك حسب الجدول الزمني التالي
   مع مجموعة البحث في قاعة التدريب الخاصة م 6106-00-04عقد جمسة تمييدية بتاريخ

ي الطحبلوى لتطبيق االختبار القبمي وبطاقة بالتطوير التكنولوجي بمدرسة محمد رجائ
المبلحظة القبمية وتوضيح أىداف وتعميميات الجمسة، وتدريبييم عمي واستخدام شبكة الويب 

، وكيفية تسجيل الدخول إلى المجموعات واستخدام إمكانياتيا "Edmodo"التعميمية إدمودو
 واستغرق المقاء ستة ساعات.

  مسة السابعة تمت باستخدام شبكة الويب التعميمية الجمسات من الثانية الى الج
)في اي وقت وفي أي مكان عبر شبكة اإلنترنت ( خبلل اثنى عشر يوما   "Edmodo"إدمودو

 باتباع طريقة العرض التتابعي.
    الجمسة الختامية وتم بيا احضار مجموعة البحث  في قاعة التدريب الخاصة بالتطوير

م إلجراء االختبار البعدي 6108-00-66ائي الطحبلوى بتاريخ التكنولوجي بمدرسة محمد رج
 وتطبيق بطاقة المبلحظة.

   تفريغ درجات أفراد العينة في التطبيقين القبمي والبعدي بالنسبة لبلختبار التحصيمي وبطاقة
 المبلحظة.

  .المعالجة االحصائية لمبيانات وتحميل النتائج وتفسيرىا 
 نتائج الدراســـــة وتفسيرىا

ما التصميم التعميمي الستخدام شبكة الويب  لإلجابة عن السؤال األول والذى ينص عمى:     
لدى معممي   JavaScript"  لتنمية بعض ميارات لغة البرمجة Edmodoالتعميمية إدمودو"

 ؟ الحاسب اآللي في المرحمة اإلعدادية
شبكة الويب التعميمية م استخدام تم إعداد مواد المعالجة التجريبية والتى تمثمت في تصمي     

" من خبلل االطبلع عمى العديد من االدبيات التربوية والكتب والدراسات Edmodoإدمودو"
شبكات الويب التعميمية ، وتم تصميم العربية واالجنبية التي تناولت كيفية تصميم استخدام 

االجتماعي في  ( لتوظيف شبكات التواصل6100استخدام إدمودو فى ضوء نموذج شمتوت )
( جمسات تم بيا 0المقررات الدراسية، وتضمنت ادوات التفاعل مجموعة من الجمسات وعددىا)

 تطبيق ادوات البحث قبميا  وبعديا  واجراء تجربة البحث .

http://www.edmodo.comوالجلسة
http://www.edmodo.comوالجلسة
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 وبعد ذلك تم  حساب فاعمية استخدام شبكة الويب التعميمية 
" لتنمية بعض  Edmodoدو " ولمتحقق من فعالية استخدام شبكة الويب التعميمية إدمو 

لدى معممي الحاسب بالمرحمة االعدادية، تم حساب مقدار التأثير  JavaScript لمغةميارات 
     من المعادلة التالية والتي تصمح لمعينات الصغيرة: 

      Z 
 (Field, A., 2005, 7) ـــــــ   ر = ــــــــــــــ

                                      ن          
 (6جدول)

 JavaScript لمغةبطاقة المالحظة  حجم األثر لكل من االختبار التحصيمي و
 التأثير rمقدار  Zقيمة  العدد األداة

 كبير 1.846 0.60 61 االختبار التحصيمي
 كبير 1.888 0.64 61 ( إنشاء ممف0)

 كبير JavaScript  61 0.60 1.887( كتابة كود 6)

خ0)  كبير JavaScript  61 0.62 1.882راج البيانات لكود ( إدخال وا 

 كبير 1.864 7.10 61 ( إدخال المتغيرات7)

 كبير 1.880 0.67 61 ( التحكم في مسار البرمجة 0)

 كبير 1.888 0.64 61 ( إدراج الدوال 2)

 كبير 1.882 0.62 61 إنشاء مصفوفة وتمثيميا (4)

 كبير JavaScript  61 0.66 1.844درجات الميارات الرئيسية لمغة 

( أن حجم األثر لكبل من المقاييس المختمفة لمجموعة الدراسة 2يتضح من جدول)
استخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو " وذلك يؤكد فعالية  ،0.897:  0.877يتراوح بين 
Edmodo  لمغة" في تنمية بعض ميارات JavaScript  لدى معممي الحاسب بالمرحمة

 دية.االعدا
 Edmodoاستخدام شبكة الويب التعميمية إدمودو " فعالية ( إلى 2كما تشير نتائج جدول )     

 " وترجع ىذه النتائج إلى عدة أسباب أىميا :

 حجم ن ويلكوكسون، قيمة X  التأثير، مقدار ر حيث

 المجموعة
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  تصميم بيئة استخدام منصة إدمودو يضمن وجود إثراء في جوانب التعمم من خبلل تنظيم
 عتمدة عمى إمكانيات الشبكات االجتماعية .بيئة التعمم الكائنة بيا لتنوعيا لمصادر التعمم م

  سيولة استخدام منصة إدمودو من قبل المتعممين، حيث ال يتطمب استخداميا ميارات تقنية
 معقدة .

  اعتماد منصة إدمودو عمى مفاىيم التعمم االجتماعية ؛ مما أدى إلى نمو ميارات التعمم
 الذاتى لدى المتعممين .

ما أثر استخدام شبكة الويب التعميمية   الثاني والذى ينص عمى:لإلجابة عن السؤال        
لدى معممي    JavaScript" عمى تنمية بعض ميارات لغة البرمجة Edmodoإدمودو "

 الحاسب اآللي في المرحمة اإلعدادية ؟
تم استخدام اختبار ويمكوكسون لمعينات البلبارامترية لؤلزواج المرتبطة من خبلل  أوال  :

ومستوى الداللة لمفروق  Z، لحساب متوسط ومجموع الرتب وقيمة Spssمج اإلحصائي البرنا
بين التطبيقين القبمي والبعدي لدرجات المتعممين مجموعة الدراسة في االختبار التحصيمي 

JavaScript ( يوضح ذلك.                         4وجدول ) 
 (7جدول)
 اللة لمفروقومستوى الد Zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة 

بين التطبيقين القبمي والبعدي لدرجات المتعممين مجموعة الدراسة في االختبار التحصيمي 
JavaScript 

 الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب األبعاد
 االختبار التحصيمي

JavaScript 
دال عند  0.60 601.11 01.01 61 الموجبة

 1.11 1.11 1 السالبة 1.10

 ( ما يمي: 7يتضح من جدول )
بين متوسطي رتب درجات المعممين  1.10توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  -

 . مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لبلختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي
ق البعدي لمجموعة ( إلى زيادة التحصيل المعرفي في التطبي2كما تشير نتائج جدول )     

 البحث وترجع ىذه النتائج إلى عدة أسباب أىميا :
  تخطيط وتنظيم بنية المحتوى العممي المقدم لممتعممين من خبلل خدمات منصة إدمودو بما

شبكة من المعارف يتفق مع النظرية التواصمية حيث انيا تنظر إلى التعمم عمى أنو 
فراد في التعميم وبناؤه وتدعيم التواصل والتفاعل، الشخصية التي يتم إنشاؤىا بيدف اشراك األ

التي تتكون من عدة عقد تربط بينيا وصبلت، تمثل  Networkوىي تستخدم مفيوم الشبكة  
العقد المعمومات والبيانات عمى شبكة الويب، وىي إما أن تكون نصية أو مسموعة أو مرئية 

المبذول لربط ىذه العقد مع بعضيا أما الوصبلت فيي عممية التعميم ذاتيا، وىي الجيد 
 .لتشكيل شبكة من المعارف الشخصية
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  اسموب تقديم المحتوى العممي من خبلل منصة إدمودو والمتبع مع مجموعة البحث واستخدام
 أدوات التفاعل المتاحة؛ زودت المتعممين بالمفاىيم والمعمومات والمعرفة.

  ساعة، ليقوم المتعمم بالتعمم في أي  67توافر مادة التعمم من خبلل منصة إدمودو طوال
 وقت ومن أي مكان ،بما يمكن المتعممين من متابعة دروسيم بشكل ذاتي .

( ودراسة احمد ماضي 6102وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسات كل من مروة المحمدي )    
مستوى  ( والتي أكدت عمى فاعمية تمك البيئات في زيادة6106(ودراسة محمد النجار)6100)

 األداء الميارى لممتعممين من خبلل استخدام شبكات الويب التعميمية ، وصقل مياراتيم.
: تم استخدام اختبار ويمكوكسون لمعينات البلبارامترية لؤلزواج المرتبطة من خبلل البرنامج ثانيا  

القبمي  ومستوى الداللة لمفروق بين التطبيقين Zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة  Spssاإلحصائي 
( 8وجدول ) JavaScriptوالبعدي لدرجات المتعممين مجموعة الدراسة في بطاقة مبلحظة لغة 

 يوضح ذلك. 
 (8جدول)
 ومستوى الداللة لمفروق Zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة 

بطاقة مالحظة لغة  في بين التطبيقين القبمي والبعدي لدرجات المتعممين مجموعة الدراسة
JavaScript 

 الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب األبعاد

دال عند  0.64 002 8.0 02 الموجبة ( إنشاء ممف0)
 6.2 6.7 7 السالبة 1.10

(كتابة كود 6)
JavaScript  

دال عند  0.60 074.66 8.22 04 الموجبة
 06.40 7.60 0 السالبة 1.10

خراج 0) ( إدخال وا 
البيانات لكود 
JavaScript  

 040 6.0 08 الموجبة
دال عند  0.62

 4.0 0.00 6 السالبة 1.10
( إدخال 7)

 المتغيرات
دال عند  7.10 002 8.0 02 الموجبة

 01.2 6.20 7 السالبة 1.10
( التحكم في 0)

 مسار البرمجة 
دال عند  0.67 007.18 8.02 08 الموجبة

 0.07 6.44 6 السالبة 1.10
دال عند  0.64 070.20 8.70 04 الموجبة وال ( إدراج الد2)

 4.00 6.70 0 السالبة 1.10
إنشاء    (4)

 مصفوفة وتمثيميا
دال عند  0.62 006.60 8.10 06 الموجبة

 6.0 6.0 0 السالبة 1.10
درجات الميارات 
الرئيسية لمغة 
JavaScript  

 601 01.0 61 الموجبة
دال عند  0.66

 1 1 1 السالبة 1.10
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 ( ما يمي: 8يتضح من جدول )
بين متوسطي رتب درجات المعممين  1.10توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  -

، JavaScript مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لقائمة بطاقة مبلحظة لمغة
 .لصالح التطبيق البعدي
المتعممين في التطبيق البعدي لمجموعة  ( إلى زيادة مستوى ميارات8كما تشير نتائج جدول )

 البحث وترجع ىذه النتائج إلى عدة أسباب أىميا :
  توظيف األنشطة والتقويمات حيث تضمنت منصة إدمودو العديد من االنشطة والتكميفات

والتقويمات التي تتطمب من المتعمم القيام بيا واالجابة عنيا وتنفيذىا؛ مما اسيم في دراسة 
 قرر جيدا .المتعمم لمم

  اتاحة الفرصة لممتعممين الختيار الوقت المناسب لعممية التعمم واعطاء مطمق الحرية
 لممتعممين إلبداء آرائيم وأفكارىم واستجاباتيم في عممية التعمم .

  تنوع أنماط التفاعل وتعددىا من خبلل منصة إدمودو حيث شمل ) التفاعل بين المتعمم
التفاعل بين المعمم  –كبيرة (  –عممين ) مجموعات صغيرة التفاعل بين المت –والمحتوى 
 التفاعل بين المتعمم والواجية الرسومية التفاعمية(.  –والمتعمم 

 . اعتماد المتعمم عمى دافعيتو الذاتية في عمميتي التعميم والتعمم من خبلل منصة إدمودو 
( ودراسة احمد ماضي 6102وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسات كل من مروة المحمدي )    

( ، والتي أكدت عمى فاعمية تمك البيئات في زيادة مستوى 6106ودراسة محمد النجار) (6100)
 األداء الميارى لممتعممين من خبلل استخدام شبكات الويب التعميمية ، وصقل مياراتيم.
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 توصيات البحث 
حالي يمكن تحديد مجموعة من التوصيات ومن خالل النتائج التي توصل الييا البحث ال     

 التالية :
اإلفادة من نتائج البحث عمى المستوى التطبيقي، خاصة إذا ما دعمت البحوث المستقبمية  -

 ىذه النتائج.
تخصيص حافز تشجيعي من قبل الييئة التي تستخدم تمك الشبكات لمن يجتاز البرامج  -

ة ومسألة قانونية لمن ال يمتزم باستخداميا التدريبية عبر ىذه الشبكات، ووضع ضوابط الزامي
 او الجدول الزمنى المخصص لمتعميم عبر ىذه الشبكات التعميمية.

إجراء بحوث مماثمة لمبحث الحالي مع محاولة زيادة الدعم ودخول المناقشات والحوارات بين  -
 المتعممين بما يتضمن تقديم من المساعدة والتوجيو بشكل أكبر.

 بكات الويب التعميمية في خطط تطوير المناىج .تضمين تطبيقات ش -
تذليل المعوقات الفنية والمادية التي تحول دون قيام المتعمم بدوره في بيئات شبكات الويب  -

 التعميمية.
 مقترحات ببحوث مستقبمية :

 استكماال  لمبحث الحالي يمكن اقتراح البحوث والدراسات التالية :
 ستخدام شبكة الويب التعميمية في العممية التعميمية. دراسة تقويمية عن واقع توظيف ا 
  دراسة اتجاىات معممي الحاسب اآللي نحو استخدام وتوظيف شبكة الويب التعميمية في

 التعميم. 
 دراسة استخدام شبكة الويب التعميمية في تنمية ميارات تعميمية لمقررات تعميمية مختمفة.
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 المراجع
  اوال   : المراجع العربية

تربويات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين وتكنولوجيا م(. 6106براىيم عبد الوكيل الفار.)إ
 ، طنطا: الدلتا لتكنولوجيا الحاسوب .1ويب

م(. بناء بيئة تعميمية قائمة عمى شبكات الويب االجتماعية 6100احمد محسن محمد ماضي.)
ة، وميارات التعمم الذاتي وأثرىا في تنمية ميارات تطوير بيئات التعمم اإللكتروني

جامعة  –. كمية التربية النوعية رسالة ماجستيرلدى طبلب تكنولوجيا التعميم. 
 عين شمس.

م(. توظيف الشبكات االجتماعية في تنمية 6106أمل عبد الفتاح سويدان ،أحمد سالم عويس.)
ضوء الوعى التكنولوجي لدى طبلب شعبة تكنولوجيا التعميم واتجاىاتيم نحوىا في 

المؤتمر العممي التاسع لمجمعية الحوار الوطني حول ثورات الربيع العربي، 
 ، القاىرة.  العربية لتكنولوجيا التعميم

م( تصميم استراتيجية تعميمية في بيئة شبكات الويب 6100أميرة محمود خميفة كامل.)
المغة االجتماعية وقيـاس فاعميتيـا فـي تنمية ميارة االستماع لمفيم لدى طبلب 

 جامعة حموان . –كمية التربية رسالة ماجستير، االنجميزية بكميات التربية، 
م(. الشبكات االجتماعية وتأثيرىا عمى األخصائي 6116أمينة عادل ، ىند محمد خميفة.)

والمكتبة، دراسة شاممة لمتواجد واالستخدام لمواقع الفيس بوك، الجمعية المصرية 
ألخصائي المكتبات والمعمومات في  مر الثالث عشرالمؤتلممكتبات والمعمومات، 

 .مصر
 مواقع التواصل االجتماعي أدوات التغيير العصرية عبر االنترنتم(. 6102ز مارتين جيل.)

 )ترجمة ىبة عجينة(. القاىرة : المجموعة العربية لمنشر والتوزيع .
بيئات التدريب االفتراضي م( اختبلف أنماط التفاعل في 6100السعيد السعيد محمد عبد الرازق.)

باستخدام الشبكات االجتماعية وأثرة عمى اكتساب الجوانب المعرفية واألدائية 
لبعض ميارات التحضير االلكتروني لمتدريس لدى معممي الحاسب اآللي بمدارس 

 –( 6)60، المجمد  دراسات وبحوث –مجمة تكنولوجيا التعميم التعميم العام، 
 .620 -600إبريل، ص ص 

رؤية مستقبمية  Edmodo م(. المنصات التعميمية اإللكترونية6102عبد العال عبد اهلل السيد.)
 .0، ابريل، ص مجمة التعميم اإللكتروني.  لبيئات التعمم اإللكتروني االجتماعية

.  الخطوات العممية لمتدريس والتعمم عبر االنترنت(. 6102عبد اهلل بن عبد المحسن الحربى .)
 الميسرة لمنشر والتوزيع. عمان: دار 
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في  6.1م(. أثر استخدام استراتيجية مقترحة قائمة عمى تقنية ويب 6106محمد السيد النجار.)
تنمية ميارات البرمجة وميارات ما وراء المعرفة لدى معممي الكمبيوتر بالحمقة 

 . معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.رسالة دكتوراهاإلعدادية. 
مجمة .(SNS)(.التعميم اإللكتروني وخدمات الشبكات االجتماعية6101عماشة.) محمد راغب

 6104ديسمبر 6. وزارة التربية والتعميم المممكة العربية السعودية. المعموماتية
  =312http://informatics.gov.sa/details.php?idمتاح عمى :

نموذج لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في المقررات (. 6100محمد شوقى شمتوت.)
 : متاح عمى 6106يناير 6. الدراسية والبرامج التدريبية

https://www.academia.edu/15015499 
يات الجيل الثاني لمويب ببيئات التعمم م(. أثر اختبلف تقن6102محمد محمد طو محمد .)

اإللكتروني التعاوني فى اكتساب ميارات البرمجة لدى طبلب المرحمة الثانوية. 
 جامعة عين شمس. –. كمية التربية النوعية رسالة ماجستير

(. تصميم بيئة تعمم إلكترونية تكيفية وفقا  ألساليب 6102مروة محمد جمال الدين المحمدي.)
مقرر الحاسب وأثرىا في تنمية ميارات البرمجة والقابمية لبلستخدام لدى التعمم في 

جامعة  –.كمية الدراسات العميا لمتربية  رسالة دكتوراهتبلميذ المرحمة اإلعدادية. 
 القاىرة .

 00،وكيف يستفيد منو طالب اليوم Edmodo ما ىو إدمودوم(. 6102مصطفي القايد.)   
 متاح عمى : 6102ديسمبر

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=434&Model=M&S
ubModel=162&ID=2423&ShowAll=On 

رية لتنمية ميارات التعمم م(.استخدام محاكاة كمبيوت6106ىمسة عبد الوىاب فريد زيدان.)  
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