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 مستخمص الدراسة
تد  تحلديل مدادة الدراسددات  Edmodoىددتت الدراسدة إلدا تاعميدة المنلدة التعميميدة   

االجتماعية والوطنية لدى طالبات اللف الثان  متوسط، واستخدمت الباحثو ت  الدراسة المنيج 
شبو التجريب  حيث تم اختيار عينة من طالب اللف الثان  متوسط بمحاتظة أبو عريش، بمد  

الضدابطة )تددرس  ( طالبة، تدم تدوزيعيم بطري دة عشدواإية إلدا مجمدوعتينم المجموعدة03قواميا )
( طالبددددة، والمجموعددددة التجريبيددددة )تدددددرس باسددددتخدام  51باسددددتخدام الطري ددددة العاديددددة( قواميددددا ) 

( طالبدة، وتدم ال يداس باسدتخدام اختبدار تحلديم  تد  الدراسدات  51المنلة التعميمية( قواميدا ) 
وبعددديًا عمددا االجتماعيددة والوطنيددة، حيددث تددم التح ددق مددن لدددقو وثباتددو، ومددن ثددم  تطبي ددو قبميددًا 

المجمددوعتين، وباسددتخدام ايسدداليب اإلحلدداإية المناسددبة تددم التولددل إلددا مجموعددة مددن النتدداإج 
( بددين متوسددط  3,35تددروق ذات داللددة  إحلدداإية عنددد مسددتوي داللددة ) وجددودم كددان مددن أبرزىددا

درجددات ال يدداس ال بمدد  والبعدددي لتالميددذ المجموعددة التجريبيددة للددالل ال يدداس البعدددي لمتحلدديل 
بددر المنلددة التعميميددة تدد  م ددرر مددادة الدراسددات االجتماعيددة والوطنيددة  لدددى طالبددات اللدددف ع

( بددين متوسددط  3,35الثددان  متوسددط، وجددود تددروق ذات داللددة  إحلدداإية عنددد مسددتوي داللددة )
درجددات ال يدداس ال بمدد  والبعدددي لطالبددات المجموعددة الضددابطة للددالل ال يدداس البعدددي لمتحلدديل 

ة تدد  م ددرر مددادة الدراسددات االجتماعيددة والوطنيددة  لدددى طالبددات اللدددف عبددر المنلددة التعميميدد
( بددين متوسددط  3,335الثددان  متوسددط وأيضددا تددروق ذات داللددة  إحلدداإية عنددد مسددتوي داللددة )

درجدددات طالبدددات المجموعدددة التجريبيدددة والضدددابطة  للدددالل ال يددداس البعددددي لممجموعدددة التجريبيدددة  
ر مدادة الدراسددات االجتماعيددة والوطنيددة  لدددى طالبددات لمتحلديل عبددر المنلددة التعميميددة تدد  م ددر 

وت  ضوء ىذه النتاإج تم ت ديم مجموعدة مدن التولديات أىميدام ضدرورة  اللف الثان  متوسط،
االىتمددام بتدددريس م ددرر الدراسددات االجتماعيددة والوطنيددة بالمرحمددة المتوسددطة مددن خددالل اسددتخدام 

الخبددرات التعميميددة الم دمددة ليددم، وال دددرة عمددا  المنلددة التعميميددة  التدد  تيسددر لممتعممددين اكتسدداب
التفكيددر والعمددل عمددا تحسدددين العمميددة التعميميددة بلددفة عامدددة، والدراسددات االجتماعيددة والوطنيدددة 

 بلفة خالة.
 المرحمة المتوسطة. –التحليل –م المنلة التعميمية الكممات المفتاحية
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Abstract  
     The study aimed at the effectiveness of the Edmodo educational 
platform in the achievement of social and national studies subject for 
second-year intermediate students, in the study, the researcher used the 
quasi-experimental approach, in which a sample of intermediate second 
grade students in Abu Arish Governorate was selected. Its strength 
reached (30) students, they were randomly assigned to two groups: The 
control group (taught using the regular method) consisted of (15) 
students, and the experimental group (studying using the educational 
platform) consisted of (15) students. The measurement was done using 
an achievement test in social and national studies. Where its validity and 
reliability were verified, and then applied before and after the two 
groups, and by using appropriate statistical methods, a set of results 
were reached, the most prominent of which are: The existence of 
statistically significant differences at the level of significance (0.01) 
between the mean scores of the pre and post measurement for the 
experimental group students in favor of the post-measurement of 
achievement through the educational platform in the course of the 
subject of social and national studies for intermediate second grade 
students, The existence of statistically significant differences at the level 
of significance (0.01) between the average degrees of pre and post 
measurement for the control group students in favor of the post-
measurement of achievement through the educational platform in the 
subject of social and national studies among the second grade students 
also, statistically significant differences at the level of significance 
(0.001) between the mean scores of the experimental and control group 
students in favor of the post-measurement of the experimental group of 
achievement through the educational platform in the subject of social 
and national studies for intermediate second-grade students, in light of 
these results, a set of recommendations were presented, the most 
important of which are: The need to pay attention to teaching the 
intermediate level social and national studies course through the use of 
the educational platform that facilitates learners acquiring educational 
experiences provided to them, The ability to think and work to improve 
the educational process in general, and social and national studies in 
particular. 
Key words: multimedia - academic achievement - primary school. 
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 مقدمة:
تعتبددر تكنولوجيددا االتلدداالت والمعمومددات أبددرز مددا يميددز العددالم المعالددر اليددوم، ت ددد 

ار عمدا لوحدة المفداتيل، لتجدد نفسدك أقدرب مدا تكدون مدن ألبحت اليوم تدير العالم باسدتخدام أزر 
الشدبكة العنكبوتيدة حجدم  تمخدصوال  عالم يتسارع كدل دقي دة، وتتضدخم بدو المعرتدة بشدكل مدذىل،

ىذا التطور ت  التكنولوجيا بل إنيا إحدى أدوات نشدرىا، وب ددر مدا يتطدور العدالم تتطدور الشدبكة 
ألددبل اليددوم  بسدداطةواإلنترنددت بكددل  لتمبدد  احتياجاتنددا تدد  ن ددل رلدديدنا المعرتدد  إلددا ا خددرين،

 ضع تيو معموماتنا.منلة للناعة ايحداث العممية والبحثية والمعارف، وليس مجرد وعاء ن
التعميم الذي يعتبر بوابة تفدتل ع دول البشدر لمتطدوير والبنداء، البدد  تإنوت  ضوء ذلك 

لو أن يستفيد من تمك التكنولوجيا، وأن توظف بال ددر الدذي يجعدل مدن تعمدم أبناإندا أسديل وأسدرع 
بناء شخلياتيم،  وأبسط، بل وأكثر إت انًا، ويجعميم قادرين عما التفاعل والمشاركة، ُمسِيمة ت 

 وقادرة عما توتير الوقت والجيد لجميع ال اإمين عما العممية التعميمية.
تالتكنولوجيددا ألدددبحت أداة ضدددرورية لمطدددالب وىيإدددة التددددريس عمدددا حدددد سدددواء، تيددد   

تسدددمل بندددوع مدددن المروندددة تددد  إيجددداد أشدددكال جديددددة مدددن الدددتعمم ال ددداإم عمدددا أسددداس االستفسدددار 
 ت وم بتحسين ايداء ايكاديم . والتعاون، وت  الوقت نفسو

وبينمددا نجددد ىيإددة التدددريس يلددبحون بشددكل متزايددد مرتدداحين لمتكنولوجيددا، ومحتواىددا،  
، تالمؤسسددددات التكنولوجيدددداوأىميتيددددا، تددددإنيم ي ومددددون بزيددددادة مجددددال اينشددددطة التدددد  تسددددتفيد مددددن 

بيددا وذلددك مددن  التعميميددة يجددب أن تعيددد ضددبط اسددتثماراتيا، وتوقعاتيددا، وطددرق التدددريس الخالددة
أجدددل تخلددديص االسدددتفادة مدددن الملدددادر الممتددددة والمتسدددعة، وىددد  ملدددادر تكنولوجيدددا التعمددديم 
اإللكتروندددد  التدددد  تتدددديل وتسدددداعد عمددددا تحسددددين ايداء، وتح يددددق ايىددددداف التعميميددددة )عاشددددور، 

2009: 32.) 
م وُيعد التعميم اإللكترون  خطوة نحو التطوير والبحث عن حمول إلشدباع رببدة المدتعم 

وتسددييل الحلددول عمددا المعمومددات والددربط المباشددر بينددو وبددين المعمددم، تلحدددث ثددورة تدد  المجددال 
 (.37 :2009التربوي بما يوتره من خلاإص تفاعمية )عاشور، 
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تالتعميم اإللكترون  ىو نظام يتم تيو التدريس من خالل وسديط إلكتروند  والدذي يمكدن 
تعمم عدن بعدد، أو الدتعمم المددمج. وحتدا ا ن لدم تطبي دو تد  التددريس تد  الفلدل الدراسد ، أو الد

يددتم االتفدداق عمددا تعريددف موحددد لمفيددوم الددتعمم اإللكتروندد . إنددو نظددام يددتم تيددو الددتعمم مددن خددالل 
الوساإط اإللكترونية عن طريق تبادل المعمومات. يتم التعبير عن مفيوم التعمم اإللكترون  أيًضا 

 online، والدتعمم عبدر اإلنترندتweb- based learningعما أنو التعمم المستند إلا الويدب 
learningوالدددتعمم المسدددتند إلدددا اإلنترندددت ،internet-based learning والدددتعمم عدددن بعدددد ،

distance learning والتعمددددديم عدددددن بعدددددد ،distance education والدددددتعمم المدددددوزع ،
distributed learningوالدتعمم عدن طريدق الكمبيدوتر ،omputer-mediated learning ،
 Virtual، والدتعمم االتتراضد  computer-assisted learningوالدتعمم بمسداعدة الكمبيدوتر 

learning والتعمم المدمج ،Blended learning (Narayanan,2020,1) . 
وتتنددوع أدوات التعمدديم اإللكتروندد  بشددكل كبيددر لتح ددق الددتعمم المنشددود، وتوظيفيددا تيمددا 

كل يسدداعد المتعممدددين عمددا كسدددب الخبددرات بطدددرق وأشددكال مختمفدددة، يخدددم العمميدددة التعميميددة بشددد
تيندددداك المدددددونات، وشددددبكات التوالددددل االجتماعيددددة، ومواقددددع الفيددددديو اإللكترونيددددة، وأنظمددددة إدارة 
التعمددديم والددددتعمم، وبيرىددددا مدددن أدوات الجيددددل الثددددان  لمتعمدددديم اإللكترونددد ، والتدددد  تتميددددز بمحتواىددددا 

 ممية التعميمية.التشارك  وجعل الطالبة محور الع
يعد استخدام المنلات التعميمية أحد االتجاىات التكنولوجية الحديثة ت  ال رن الحال  
تدد  العمميددة التعميميددة. وذلددك لمددا تؤديددو تكنولوجيددا المعمومددات واالتلدداالت مددن دور رإدديس تدد  

المددواد عمميددة التعمدديم والددتعممأ حيددث ألددبل مددن السدديل دعددم التفدداعالت بددين المعممددين والطددالب و 
وتدلت  (. Végh et al. , 2017 , 487التعميميدة مدن خدالل ت نيدات التعمديم اإللكتروند  )

التعميم اإللكترونية ت  م دمة ت نيات الجيل الثان  من الويدب، التد  تشديد إقبدااًل متزايددًا  منلات
عما توظيفيا من قبل أعضاء ىيإة التدريسأ وذلك نظرًا إلا الحيوية والمتعة الت  تضفييا عما 

مددع  عمميتدد  التعمدديم والددتعممأ ممددا يدددتع المددتعمم إلددا التفاعددل مددع المحتددوى الم دددم عبرىددا، وكددذلك
  8222)الجهنيي  أقرانو ومعممو، إضاتة إلا إشراكو ت  عدد من الميمات الت  تنمد  مياراتدو 
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من أكثر التطبي ات استخدامًا ت  إدارة الدتعممأ  Edmodoىذا وتعتبر المنلة التعميمية  . (26
أو  حيث تسمل لممعمم بإرسال مالحظات، وتنبييات، ومواد تعميمية، سواء المكتوبة، أو المرإيدة،

السمعية، أو روابط لمواقع إنترندت مختمفدة، كمدا تسدمل لدو أيضدًا بتوزيدع المتعممدين إلدا مجداميع، 
ومتابعدة كددل مجموعددة عمددا حدددة، وت ددديم االمتحدان والسددماح يوليدداء ايمددور بمتابعددة أبندداإيم، أو 

المتعممدين إرسال أية مالحظات ليم. أما من ناحية المتعممين تإن نظام المنلة التعميميدة يمكندن 
رسال أية استفسارات لو، أو لدزمالإيم، وتسدميم الواجبدات، ومتابعدة درجداتيم  من مراسمة المعمم، وا 

 (.003-000، 7352بلنفسيم )دشت ، 
وألدددبحت مدددادة الدراسدددات االجتماعيدددة والوطنيدددة تدددرع مدددن تدددروع المعرتدددة، التددد  تيدددتم 

البعددد الزمددان   بددينتيدد  تددربط  بدراسددة شدداممة عددن حيدداة اإلنسددان تدد  المجتمددع الددذي يعدديش تيددو،
 والمكان ، كما أنيا تتميز عن باق  المواد الدراسية بطبيعة اجتماعية.

لددذلك تايجددددر بالمؤسسدددات التعميميدددة تددد  المممكدددة العربيدددة السدددعوديةأ الحدددرص عمدددا  
وبيرىددا تدد  خمددق بيإددة تعميميددة اجتماعيددة، تسدداعدىا  edmodoمددن المنلددة التعميميددة االسددتفادة 
بة تطورات العلر، ودمدج الت نيدة بدالتعميم عامدة، ومدادة الدراسدات االجتماعيدة والوطنيدة ت  مواك

خالة، لكسر الفجوة الحالدمة بدين مدا يعيشدو المدتعمم تد  الواقدع، وبدين مدا يم داه تد  المؤسسدات 
 التعميمية.

 مشكمة الدراسة: 
وسددديمة تعميميدددة حديثدددة، ومميدددزة يدددتم تطبي يدددا  Edmodoألدددبحت المنلدددة التعميميدددة 

بفاعميددة، تسدداعد المعممددات داخددل الفلددول الدراسددية، مددن أجددل تحسددين جددودة العمميددة التعميميددة، 
وزيادة التوالدل بدين المعممدة والطالبدات، ودمجيدن تد  أنشدطة ىادتدة وتعالدة، تختمدف عدن طدرق 

 ,Guilloryدراسددات كدراسددة جيولددوري ).  ىددذا وقددد أكدددت نتدداإج العديددد مددن الالت ميديددةالتدددريس 
(، ودراسددة Collins, 2016(، ودراسددة كددولينز )Xiong, 2015(، ودراسددة اكسدديونج )2017

تدد  تحسددين مسددتوى  Edmodo( عمددا كفدداءة المنلددة التعميميددة Hankins, 2015ىددانكينز )
 ، ورتع مستوى التحليل الدراس  لدييم.الطالب
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يميددة تدد  العمميددة التعميميددة تيمددا تولددمت إليددو كمددا نسددتدل عمددا أىميددة المنلددات التعم
إيجابية تفاعل المتعممين مدع الم درر (  والتي أشارت إلى 8226خيايا )نتاإج الدراسات كدراسة 

تاحددددة الفرلددددة الكاممددددة ليددددم لدراسددددة  الرقمدددد  الم تددددرح، والحلددددول عمددددا المعمومددددات بلنفسدددديم، وا 
لدا زيدادة الداتعيدة عندد الطدالب، وقددرتيم الموضوع وتً ا ل ددراتيم، واسدتعداداتيم، واحتياجداتي م، وا 

دراسييية عمدددا التعامدددل بفاعميدددة مدددع المسدددتحدثات مثدددل الكمبيدددوتر واإلنترندددت تددد  عمميدددة الدددتعمم. و
أن ىندداك تددروق ذات داللددة إحلدداإية بددين متوسددط  (؛ والتييي أشييارت إلييى 8222العصيييمي )

ختبدار التحلديم  لم درر الفيزيداء، درجات طالبات عينة الدراسة ت  التطبي ين ال بم  والبعدي لال
 (.Edmodoللالل التطبيق البعدي يعزى إلا استخدام المنلة االجتماعية التفاعمية )

ويعتبددددر التحلدددديل الدراسدددد  مددددن أىددددم الموضددددوعات التربويددددة التدددد  شدددد مت كثيددددًرا مددددن 
بكثيددر  البدداحثين والمددربينأ لددذا ت ددد اختمفددت الددرؤى تدد  مفيددوم التحلدديل الدراسدد أ نظددًرا الرتباطددو

من المت يرات، بعضيا مت يرات معرتية، وبعضيا انفعاليدة وداتعيدة، ويىميتدو تد  نجداح الطالدب 
ومتابعددة مسدديرتو التعميميددة، وتح يددق توات ددو النفسدد  تدد  البيددت والمدرسددة. )ول ددد ارتددبط التحلدديل 

. تيو يشدير إلدا الدراس  بمفيوم التعمم المدرس  ارتباًطا وثيً ا إال أن التعمم المدرس  أكثر شمواًل 
الت يدددرات تددد  ايداء تحدددت ظدددروف التددددريب والممارسدددة تددد  المدرسدددة، كمدددا تتمثدددل تددد  اكتسددداب 
المعمومدددات، والميدددارات، وطدددرق التفكيدددر، وت ييدددر االتجاىدددات، وال ددديم، وتعدددديل أسددداليب التواتدددق، 

 (.26  8222)أحمد  ويشمل النواتج المربوبة، وبير المربوبة 
لتعميميددة تدد  جميدع أنحدداء العددالم بتحسددين التحلدديل الدراسدد  ول دد اىتمددت المؤسسددات ا

لمطدددالبأ ين النجددداح ايكددداديم  يمكدددن أن يدددؤثر بشدددكل كبيدددر عمدددا حيددداة الطدددالب. تالتحلددديل 
الدراس  ميم، ليس ت ط لتحديد م دار تعمم الطالب تد  برندامج تعميمد ، ولكدن أيًضدا لمتلكدد ممدا 

االلتحداق بيدا أم ال. كمدا أندو يدؤثر  تد   يرببدون إذا كان الطدالب سيسدتمرون تد  الجامعدات التد
 Sahin)عما مينيم المست بمية بعد الجامعة، وترص العمل الت  قد تكون لدييم ت  المسدت بل 

et al., 2018, 2.) 
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ومددن خددالل تطبي دد  كمعممددة تدد  التربيددة الميدانيددة لمددادة التربيددة ايسددرية، ومددع تزايددد  
أعداد الطالباتأ ألبحت المعممة ال تتمكن من إيلدال المعمومدات لمطالبدات، وخالدة الددروس 
الت  تحتاج لتطبيق عمم  كدروس الخياطة والطبخ وبيرىا، تجداءت الحاجدة السدتخدام الت نيدات 

أ حيدث يمكدن لممعممدة مدن Edmodoالعمميدة التعميميدة، ومنيدا المنلدة التعميميدة  الحديثة إلثراء
إنشاء قناة خالة بالدروس وعرضيا عما الطالبات، ويمكن لمطالبات الرجوع إلييا ت  أي وقت 

 لالستفادة منيا، وتساعد عما التوالل بين المعممة والطالبة.
وانطالقدددًا مدددن تطدددورات العلدددر وأىميدددة الت نيدددات تددد  العمميدددة التعميميدددةأ ُتولدددد شدددعور  

تدددد   Edmodoلممنلددددة التعميميددددة معممددددات الدراسددددات االجتماعيددددة والوطنيددددة  اسددددتخدامبلىميددددة 
 تدريس مادة الدراسات االجتماعية والوطنية لممرحمة المتوسطة بمحاتظة أبو عريش.

 السؤال الرإيس التال م وقد تحددت مشكمة الدراسة ت  
ت  تدريس مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  Edmodoما مدى تاعمية المنلة التعميمية 

 عما التحليل لدى طالبات اللف الثان  متوسط بمحاتظة أبو عريش؟
 فروض الدراسة: 

( بين متوسط  درجات ال ياس 3,335توجد تروق ذات داللة إحلاإية عند مستوي داللة ) -
ال بم  والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية للالل ال ياس البعدي لمتحليل عبر المنلة 

  التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية لدى طالبات اللف الثان  متوسط
( بين متوسط  درجات ال ياس 3,335توجد تروق ذات داللة إحلاإية عند مستوي داللة ) -

البات المجموعة الضابطة للالل ال ياس البعدي لمتحليل عبر المنلة ال بم  والبعدي لط
  التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية لدى طالبات اللف الثان  متوسط

( بين متوسط  درجات طالبات 3,335توجد تروق ذات داللة إحلاإية عند مستوي داللة ) -
 ياس البعدي لممجموعة التجريبية  لمتحليل عبر المجموعة التجريبية والضابطة للالل ال

المنلة التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية لدى طالبات اللف الثان  
 متوسط
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 أهداف الدراسة: 
ت  تدريس مادة  Edmodoىدتت الدراسة إلا التعرف عما تاعمية المنلة التعميمية  

 لتحليل لدى طالبات اللف الثان  متوسط الدراسات االجتماعية والوطنية عما ا
 أهمية الدراسة: 

 تكمن أىمية ىذه الدراسة ت  التال م  
( تسمط الدراسة الضوء عما ضرورة توظيف أحد أىم أدوات التعميم اإللكترون  ت  تدريس مادة 5

 الدراسات االجتماعية والوطنية.
لمتعميم اإللكترون  كمواقع الفيديو  ( تسمط الدراسة الضوء عما أىمية استخدام أدوات مجانية7

 اإللكترونية.
( كما تنبع اىمية الدراسة من اىمية طوير ومواكبة العلر الحديث، واالستفادة من آخر ما 0

 تولمت إليو التكنولوجيا ت  عرض إنتاج الطالب الفن .
اقع الفيديو اإللكترونية ( قد تساعدنتاإج الدراسة الحالية الباحثين الميتمين بالتعميم اإللكترون ، ومو 3

 من االستفادة من ايدوات الت  استخدميا الباحث ت  تنفيذ دراستو.
( تزويد كل من ي وم عما العممية التعميمية بمعمومات تساعد ت  معرتة طري ة استخدام المنلة 1

 ت  التعميم. Edmodoالتعميمية 
عداد البرامج التربوية اليادتة، عن ( تساعد المسؤولين ت  وزارة التعميم، والتربويين عما بن6 اء وا 

 لتفعيميا ت  خدمة التعميم. Edmodoطريق المنلة التعميمية 
 حدود الدراسة: 

 انحلرت حدود ىذه الدراسة عما النحو التال م  
  :الحدود الموضوعية 

تدد  تددريس مددادة  Edmodoالدراسدة عمددا تحديدد تاعميددة المنلدة التعميميدة  اقتلدرت 
 الدراسات االجتماعية والوطنية عما التحليل لدى طالبات اللف الثان  متوسط.
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  :الحدود المكانية 
 مدارس التعميم العام لممرحمة المتوسطة بمحاتظة أبو عريش. 

  :الحدود البشرية 
 ( طالبة من طالبات المرحمة المتوسطة.03تم اختيار ) 

  :الحدود الزمانية 
-ىددددد 5301خددددالل الفلددددل الدراسدددد  ايول مددددن العددددام الجددددامع  الدراسددددةتددددم تطبيددددق 

 ىد.5333
 مصطمحات الدراسة: 

 ( فاعمية:2
( مدددن تعدددل تعدددال ,والفعدددل م ىدددو الييدددلة العارضدددة 72ه ، 5303عرتيدددا الجرجدددان  ) 

 لممؤثر ت  بيره بسبب التلثير وقيل مكون الش ء مؤثرا ت  بيره
ر الذي يحدثو موقع اليوتيوب )المت ير المست ل( ت  تعرف الفاعمية بلنيا الم داإجرائيًا 

 . )المت ير التابع( المتمثل ت  التحليل الدراس  لطالبات اللف الثان  متوسط
 م Edmodo( المنصة التعميمية 7

شبكة تعمم اجتماعية مجانية وآمنة، مخللدة لممعممدين، والطدالب والمددارس، حيدث  
، ومشداركة المحتدوى، والولدول ايتكداروالتعاون، وتبادل إنيا توتر وسيمة آمنة وسيمة لالتلال 

شعارات المدرسة )الحسن والمطرودي،   (.577، 7352لمواجبات المنزلية، والدرجات وا 
 ( الدراسات االجتماعية والوطنية: 0 

( إلدددا أن الدراسدددات االجتماعيدددة ىددد م   المدددواد 56م،  7335يشدددير سدددميمان ونددداتع ) 
مثدل التداريخ، والج راتيدا،  وشداممةاالجتماعية الت  ت دم موضوعاتيا لمتالميدذ تد  لدورة متكاممدة 

والتربيددة الوطنيددة، والتربيددة ال وميددة، والمنطددق واالقتلدداد والفمسددفة وعمددم الددنفس، وعمددم االجتمدداع، 
اىتماميا عما المتعمم وكيفية المساىمة ت  تح يق النمو الفعال لو ليلبل مواطنًا لالحًا وتركز 

 قادرًا عما خدمة وطنو لديو دراية بما يحدث من مت يرات وتطورات ت  مختمف المجاالت .
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عمددا أنيددا المندداىج الدراسددية، التدد  تدددرس تدد  وتعييرف الباحثيية الدراسييات االجتماعييية 
مددع نفسددو، والمجتمددع، والبيإددة،  اإلنسددانوالعميددا، وتركددز عمددا دراسددة عالقددة المددرحمتين ايساسددية 

 والمشكالت الت  تنشل من ىذه العالقات.
 ( التحصيل: 3

( التحلدددديل بلنددددوم مددددا تددددم اسددددتيعابو لدددددى 32م، ص7337عددددرف الم ددددان  والجمددددل ) 
التد  يحلدل  قياسدو بالددرجات ويدتمالطالب من الخبرات التد  اكتسدبوىا تد  الم دررات الدراسدية، 

 عمييا الطالب من االختبارات التحليمية الت  لممت ليذا اليدف.
يعددر ف التحلدديل عمددا أنددو درجددة اسددتيعاب الطالبددات بمدددارس أبددوعريش، لمددا  إجرائيييا

الثددان  متوسددط، والتدد  ت دداس  لملددفاكتسددبتو مددن خددالل م ددرر الدراسددات االجتماعيددة والوطنيددة 
من االختبارات التحليمية ت  م رر الدراسات االجتماعية  بالدرجة الت  يحلمن عمييا الطالبات

 والوطنية.
 ثانيا: الدراسات السابقة: 

 .Edmodoالمحور األول: الدراسات التي تناولت المنصة التعميمية 
دراسيية حييول  بعنيوان  ( Balasubramanian et al., 2014)هيدفت دراسيية 

 Aكمنصيية تعميمييية لخميي  بيئيية تعميمييية مسيي ولة:  Edmodoتفضيييل الطالييت السييتخدام 
study on Student preference towards the use of Edmodo as a learning 

platform to create responsible learning environment.   إلدا دراسدة تفضدديل
لدراسدة كمنلة تعميمية إلنشاء بيإة تعميميدة مسدؤولة. كمدا ىددتت ا Edmodoالطالب الستخدام 

. تكونت Edmodoإلا تحديد أي برض كان الطالب يفضمون حً ا استخدام المنلة التعميمية 
( من طمبة الدبمومة بالجامعات الخالة بماليزيا. اعتمدت الدراسة عمدا 731عينة الدراسة من )

ة االستبانة كلداة لجمع البياندات. تمثدل مدنيج الدراسدة تد  المدنيج الولدف . أشدارت نتداإج الدراسد
، Edmodoإلددا وجددود اتجاىددات إيجابيددة لدددى عينددة الدراسددة حددول اسددتخدام المنلددة التعميميددة 

كمدا أنيدا  .عما مشاركة المدواد الدراسدية والمكتبدة الرقميدة وبيرىدا بسدرعة وسديولةحيث تساعدىم 
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تسددداىم تددد  الحلدددول عمدددا الددددعم والمسددداندة مدددن المحاضدددرين وأقدددرانيم، كدددذلك تسددداعدىم عمدددا 
 اعل بسيولة وسرعة مع أقرانيم والمحاضرين.التوالل والتف

( بعنييوان   أثيير التعميييم انلكترونييي باسييتخدام نظييام 8222وهييدفت دراسيية المقييرن )
( عمى تحصيل طالت الصف الثاني ثانوي فيي مقيرر األحيياء Edmodoإدارة التعمم إدمودو )

( Edmodoالتعمم إدمودو )إلا التعرف عما أثر التعميم اإللكترون  باستخدام نظام إدارة (   3)
( عندد المسدتويات المعرتيدة )التدذكر, الفيدم( لددي طالبدات اللدف 0ت  التحليل لم رر ايحياء)

الثددان  ثددانوي بمدينددة الريدداض, كاالتجدداه نحوىددا. وتح ي ددا يىددداف الدراسددة اسددتخدم المددنيج شددبة 
ثدددانوي بمديندددة  ( طالبدددة مدددن طالبدددات اللدددف الثدددان 13التجريبددد ، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )

( طالبددة لممجموعددة 72ىددد والتدد  تمثمددت تدد  ) 5302/5306الريدداض، لمفلددل الدراسدد  الثددان  
( طالبددة لممجموعددة 72(و )Edmodoالتجريبيددة كددالت  درسددت عبددر نظددام إدارة الددتعمم إدمددودو )

الضددددابطة، كددددالت  درسددددت باسددددتخدام الطري ددددة الت ميديددددة لتدددددريس مددددادة ايحيدددداء. كمددددا تددددم إعددددداد 
( ت ددرة كم يدداس اتجدداه 52عددة مددن ايدوات والمددواد تمثمددت تدد  اختبددار تحلدديم  تكددون مددن )مجمو 

( يشدمل درس Edmodo( ت رة وتخليص موقع إلكترون  عما شدبكة اإلدمدودو )51تكون من)
إلكترون  كواجب كاختبار وأنشطة تم تلميميا خليلا لمدراسة. وتولمت الدراسة إلا ,وجدود 

ن متوسدط المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة تد  التحلديل البعددي تروق ذات داللة إحلاإية بدي
عنددد مسددتوي التددذكر, للددالل المجموعددة الضددابطة. وعدددم وجددود تددروق ذات داللددة إحلدداإية بددين 
متوسددددط المجمددددوعتين التجريبيددددة، والضددددابطة تدددد  التحلدددديل البعدددددي عنددددد مسددددتوي الفيددددم. كمددددا 

ة بدددين متوسدددط المجمدددوعتين التجريبيدددة وأظيدددرت النتددداإج عددددم وجدددود تدددروق ذات داللدددة إحلددداإي
والضددابطة تدد  التحلدديل البعدددي الكمدد . وعدددم وجددود تددروق ذات داللددة إحلدداإية بددين متوسددط 

 م ياس االتجاه ال بم  والبعدي لممجموعة التجريبية.
( بعنيييوان   أثييير اسيييتخدام المنصيييات 8222كميييا اهتميييت دراسييية الحبشيييي وبيييدر )

ية في الكفاءة الذاتية المدركة وتحصييل الرياضييات لطالبيات التعميمية لمتابعة الواجبات المنزل
بدالتعرف عمدا أثدر اسدتخدام المنلدات التعميميدة الصف الثالث المتوسيط بمدينية مكية المكرمية  
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لمتابعدددة الواجبدددات المنزليدددة تددد  الكفددداءة الذاتيدددة المدركدددة وتحلددديل الرياضددديات لطالبدددات اللدددف 
( طالبة من طالبات اللدف 67كونت عينة الدراسة من )الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة. ت

الثالدددث المتوسدددط، تدددم ت سددديميم بالتسددداوي إلدددا مجمدددوعتين إحدددداىما تجريبيدددة وايخدددرى ضدددابطة. 
اشدددتممت أدوات الدراسدددة عمدددا اختبدددار تحلددديم  وم يددداس الكفددداءة الذاتيدددة المدركدددة. تمثدددل مدددنيج 

إلا تحسدن مسدتوى الكفداءة الذاتيدة، ومسدتوى الدراسة ت  المنيج التجريب . أشارت نتاإج الدراسة 
 التحليل لدى طالبات المجموعة التجريبية م ارنة بطالبات المجموعة الضابطة.

( بعنييوان  أثيير اسييتخدام منصيية تعميمييية فييي 8222كييذلا اهتمييت دراسيية الزهرانييي )
 تنمييية بعييض مهييارات التواصييل الرياضييي لييدى طالبييات المرحميية الثانوييية فييي مدينيية الباحيية 
بددالتعرف عمددا أثددر اسددتخدام منلددة تعميميددة تدد  تنميددة بعددض ميددارات التوالددل الرياضدد  لدددى 

( مددن طمبددة المرحمددة 03طالبددات المرحمددة الثانويددة تدد  مدينددة الباحددة. تكونددت عينددة الدراسددة مددن )
الثانويددة كمجموعددة تجريبيددة. اشددتممت أدوات الدراسددة عمددا اختبددار ميددارات التوالددل الرياضدد . 

دراسددة تدد  المددنيج التجريبدد . أشددارت نتدداإج الدراسددة إلددا وجددود تددروق ذات داللددة تمثددل مددنيج ال
إحلاإية بين درجات ال ياس ال بم  والبعدي عما اختبار ميارات التوالل الرياضد  لددى عيندة 
الدراسددة، كمددا أشددارت نتدداإج الدراسددة إلددا وجددود تددلثير واضددل لممنلددات التعميميددة عمددا ميددارات 

 ينة الدراسة.التوالل الرياض  لدى ع
بعنيوان   دميت تطبيي  اندميودو  (Sugito et al., 2019كميا اسيتهدفت دراسية )

 Integrating Edmodo application in scienceفييي تييدريس وتعمييم العمييوم: 
teaching and learning.   بدالتعرف عمددا اتجاىددات الطمبددة نحددو تعمددم العمددوم مددن خددالل

استخدام منلة اإلدمودو، كمدا ىددتت الدراسدة إلدا التعدرف عمدا مسدتوى التحلديل الدراسد  تد  
( مدن الطمبدة تدم 573مادة العموم من خالل التعمم بمنلة اإلدمودو. تكوندت عيندة الدراسدة مدن )

خددرى ضددابطة. تمثددل مددنيج الدراسددة تدد  المددنيج ت سدديميم إلددا مجمددوعتين إحددداىما تجريبيددة واي
التجريبدد . أشددارت نتدداإج الدراسددة إلددا ارتفدداع مسدددتوى التحلدديل الدراسدد  تدد  مددادة العمددوم لددددى 
طالب المجموعة التجريبية م ارندة بطدالب المجموعدة الضدابطة. كمدا أشدارت نتداإج الدراسدة إلدا 
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الددتعمم العمددوم باسددتخدام منلدددة  وجددود اتجاىددات إيجابيددة لدددى طددالب المجموعدددة التجريبيددة نحددو
 التعمم إدمودو.

بعنيوان الدراسية: تيرثير  (Ogechi & Charity , 2019واهتميت أيضيًا دراسية )
عمى تحصيل الطالت في دراسيات األعميال فيي الميدارس الثانويية:  EDMODOمنصة التعمم 

effect of Edmodo learning platform on the students’ achievement 
in business studies in secondary schools   منلدة الدتعمم بدالتعرف عمدا تدلثير

EDMODO  عمددا تحلدديل الطددالب تدد  دراسددات ايعمددال تدد  المدددارس الثانويددة. تكونددت عينددة
( مدن طدالب وطالبدات المرحمدة الثانويدة تدم ت سديميم إلدا مجمدوعتين إحدداىما 762الدراسة مدن )

ج الدراسدة تد  المدنيج التجريبد . أشدارت نتداإج الدراسدة إلدا تجريبية وايخرى ضابطة. تمثل مني
ارتفدداع مسددتوى تحلدديل طددالب المجموعددة التجريبيددة تدد  مددادة دراسددات ايعمددال م ارنددة بطددالب 

عمدا مسدتوى  EDMODOالمجموعة الضابطة، مما يدل عما وجود تلثير تعدال لمنلدة الدتعمم 
 التحليل الدراس  لمطالب.

أثيير التييدريس وفقييًا لمنصيية  ( بعنييوان  8282والموسييوي )دراسيية العيسيياوي  وىددتت
Edmodo  إلدا  التعميمية في تحصيل طالت الصيف الرابيا انعيدادي فيي ميادة عميم األحيياء

التعميميدة تد  تحلديل طدالب اللدف الرابدع  Edmodoالتعرف عما أثر التددريس وت دًا لمنلدة 
( طالدب تد  05( طالدب بواقدع )67)اإلعدادي ت  مادة عمم ايحيداء. تكوندت عيندة الدراسدة مدن 

( طالددب تدد  المجموعددة الضددابطة. أعدددت اختبددارًا تحلدديميًا لمفلددول 05المجموعددة التجريبيددة و)
( ت درة اختباريدة، 30الخمسة ايخيرة من كتاب عمم ايحياء لملف الرابع اإلعدادي متكون من )

اإل. تمثل منيج الدراسة ت  تمثل باالختبارات الموضوعية من نوع االختيار من متعدد بلربعة بد
المنيج التجريب . أشارت نتاإج الدراسة إلا كفاءة منلدة اإلدمدودو تد  إثدراء التحلديل الدراسد  

 لدى أتراد المجموعة التجريبية م ارنة بلتراد المجموعة الضابطة.
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 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت الدراسات االجتماعية.
( بعنيوان   فاعميية القصيص الرةميية التشياركية فيي 8223هدفت دراسة أبيو منينم )

تييدريس الدراسييات االجتماعييية فييي التحصيييل وتنميييية القيييم األخالةييية لييدي تالميييذ المرحمييية 
إلددا التعددرف عمددا تاعميددة ال لددص الرقميددة التشدداركية تدد  تنميددة التحلدديل المعرتدد  انعدادييية  

يدذ اللدف الثدان  اإلعددادي، ولتح يدق أىدداف الدراسدة اسدتخدم المدنيج وال يم ايخالقية لدى تالم
الولددف ، والمددنيج شددبو التجريبدد أ المعتمددد عمددا المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة، وقددد لددمم 
الباحددث عددددًا مددن المددواد التعميميددة، وايدوات البحثيددة تمثمددت تدد م قاإمددة ال دديم ايخالقيددة، بطاقددة 

ل إرشدددادي لمتمميدددذ لتطدددوير ال لدددص الرقميدددة، دليدددل المعمدددم السدددتخدام ت يددديم ال لدددة الرقميدددة، دليددد
ال لددص الرقميددة التشدداركية، اختبددار التحلدديل المعرتدد ، م يدداس ال دديم ايخالقيددة. وقددد تددم التلكددد 

( 66من لدقيا، وثباتيا بالطرق اإلحلاإية المناسبة، وطب ت عما عينة عشواإية تكونت من )
م تد  7350 – 7357  اإلعددادي المنتظمدين تد  العدام الدراسد  تمميذًا من تالميذ اللف الثان

محاتظة سوىاج، ُقسموا إلا مجموعتين إحداىما  –مدينة طما بمدرسة العتامنة لمتعميم ايساس  
تجريبيددة، وايخددرى ضددابطة. كشددفت نتدداإج الدراسددة عددن تاعميددة ال لددص الرقميددة التشدداركية تدد  

ايخالقيددة لدددى تالميددذ اللددف الثددان  اإلعدددادي، وقددد تنميددة التحلدديل المعرتدد  واكتسدداب ال دديم 
قدمت الدراسة عددًا من التوليات لم اإمين عما تخطيط مناىج الدراسدات االجتماعيدة تد  وزارة 

 التربية والتعميم، ومعمم  الدراسات االجتماعية، ومشرتييا.
ة ( بعنييوان   فاعمييية اسييتخدام مدونيي8222دراسيية الحنظمييي والربعيياني )كمددا ىدددتت 

تعميمية في تدريس الدراسات االجتماعية عميى تنميية التحصييل الدراسيي ليدى طالبيات الصيف 
إلدددا معرتدددة تاعميدددة اسدددتخدام مدوندددة تعميميدددة تددد  تددددريس العاشييير واتجييياههن نحيييو اسيييتخدامها  

الدراسات االجتماعية عما تنمية التحليل الدراس  لدى طالبات اللف العاشر واتجاىين نحدو 
ح يدق ىددف البحدث تدم تلدميم مدوندة تعميميدة والتلكيدد مدن لددقيا، كمدا أعددت ولت .اسدتخداميا

( سؤاال من نوع االختيار من متعدد، وأسإمة م الية 77أدات  البحث اختبار تحليم  تكون من )
( ت ددرة موزعددة عمددا ثالثددة محدداور وقددد تددم التلكددد مددن 71قلدديرة وم يدداس اتجاىددات مكددون مددن )
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حكمددين وتددم التلكددد مددن ثبددات االختبددار مددن خددالل تطبي دددو لدددقيم مددن خددالل مجموعددة مددن الم
( طالبددة مددن طالبددات مددن اللددف العاشددر ايساسدد  مددن خددارج عينددة البحددث، ومددن ثددم 07عمددا)

.(، بينمددا ,67حسدداب معامددل الثبددات ألفددا كرونبدداخ والددذي بم ددت قيمتددو تدد  االختبددار التحلدديم  )
وقددد طبددق  (.,89) ل ألفددا كرونبدداخطبددق م يدداس االتجدداه عمددا المجموعددة التجريبيددة وبمدد  معامدد

( طالبددة، تددم ت سدديميا إلددا مجمددوعتين ايولددا 60البحددث عمددا عينددة البحددث التدد  تكونددت مددن )
( طالبة وتم التلكد من تكداتؤ 07( طالبة، والثانية ضابطة بم  عددىا )05تجريبية وبم  عددىا )

رق ذو داللدة إحلداإية بدين المجموعتين من خالل االختبار ال بم . وأشارت النتاإج إلدا وجدود تد
متوسدط  درجدات طالبدات المجموعدة التجريبيدة والضددابطة عندد مسدتوي داللدة للدالل المجموعددة 
التجريبيددة، كمددا أظيدددرت طالبددات المجموعدددة التجريبيددة اتجاىدددات إيجابيددة نحدددو اسددتخدام المدوندددة 

عممدددد  التعميميددددة تدددد  تدددددريس موضددددوعات الدراسددددات االجتماعيددددة ونشددددر اسددددتخداميا مددددن قبددددل م
 .الدراسات االجتماعية

( بعنيوان   فاعميية اسيتراتيجيتي الخيرائط 8222وهدفت دراسة البميوى وبنيي فيارس )
الذهنييية المحوسييبة وخييرائط المفيياهيم فييي تنمييية مهييارات التفكييير انبييداعي بمقييرر الدراسييات 

يت  إلددا معرتددة تاعميددة اسددتراتيجاالجتماعييية والوطنييية لييدى طالبييات الصييف الثالييث المتوسييط  
الخراإط الذىنية المحوسبة، وخراإط المفاىيم ت  تنمية ميارات التفكير اإلبداع  بم رر الدراسات 
االجتماعية والوطنية لدى طالبات اللف الثالث المتوسط. ولتح يق ىددف الدراسدة قدام الباحثدان 

 -طالقددة والددذي ي دديس الميدداراتأ )ال -مددن إعددداد البدداحثين  -بإعددداد اختبددار التفكيددر اإلبددداع  
وايلدالة(، وتدم إعدداد دليدل المعممدة باسدتراتيجية الخدراإط الذىنيدة المحوسدبة، ودليدل  -والمرونة 

المعممددة لخددراإط المفدداىيم، وذلددك لموحدددة الثانيددة )تدداريخ وطندد ( مددن م ددرر الدراسددات االجتماعيددة 
ج شدددبو والوطنيدددة مدددن كتددداب اللدددف الثالدددث المتوسدددط لمفلدددل الدراسددد  ايول، وتدددم اتبددداع المدددني

طالبة، وتم تطبيق  21التجريب  ال اإم عما تلميم ثالث مجموعات، وتكونت عينة الدراسة من 
عمددا مجموعددات الدراسددة قبميددا وبعدددًيا، وأسددفرت نتدداإج  -اختبددار التفكيددر اإلبددداع -أداة الدراسددة 

( بدددين متوسدددط  3.31الدراسدددة عدددن وجدددود تدددروق ذات داللدددة إحلددداإية عندددد مسدددتوى الداللدددة )
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الطالبددات عنددد اسددتخدام اسددتراتيجيت  الخددراإط الذىنيددة المحوسددبة، وخددراإط المفدداىيم تدد   درجددات
وايلالة(، وتنمية ميارات التفكير اإلبداع  ككل، وبدين  -والطالقة  -تنمية مياراتأ )المرونة 

متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة بم رر الدراسات االجتماعية والوطنية لددى طالبدات 
 ثالث المتوسط، وذلك للالل المجموعتين التجريبيتين.اللف ال

( بعنوان   فاعميية اسيتراتيجية اليتعمم بالمعيت فيي 8222واستهدفت دراسة الحارثي )
تنمية مهارات التفكير انبداعي واالتجاهات نحو ميادة الدراسيات االجتماعيية والوطنيية لطيالت 

إلدددا الكشدددف عدددن أثدددر اسدددتخدام  الصيييف الثاليييث المتوسيييط فيييي المممكييية العربيييية السيييعودية 
اسدددتراتيجية الدددتعمم بالمعدددب تددد  تددددريس مدددادة الدراسدددات االجتماعيدددة والوطنيدددة تددد  تنميدددة ميدددارات 
التفكيدددر اإلبدددداع  واالتجاىدددات نحدددو المدددادة لددددى طدددالب اللدددف الثالدددث المتوسدددط تددد  المممكدددة 

ن ندوع قبمد  بعددي، العربية السعودية. استخدمت الدراسة المدنيج شدبو التجريبد  وتدق التلدميم مد
( طالبدًا مدن طدالب اللدف الدثالث المتوسدط مدن مدرسدة 31حيث بم  عددد أتدراد عيندة الدراسدة )

)ملددعب بددن عميددر المتوسددطة لمددذكور(، تددم اختيددارىم بالطري ددة ال لدددية، وتددم اسددتخدام التعيددين 
بددًا درسددوا ( طال70العشددواإ  لتوزيددع العينددة إلددا مجمددوعتينم المجموعددة التجريبيددة وعدددد أترادىددا )
( طالبدددًا درسدددوا 77باسدددتخدام اسدددتراتيجية الدددتعمم بالمعدددب، والمجموعدددة الضدددابطة وعددددد أترادىدددا )

بالطرقة االعتيادية. ولتح يق أىداف الدراسة تدم إعدادة لديابة دروس الوحددة السدابعة )مجداالت 
ق العمدددل تددد  المممكدددة( تددد  كتددداب الدراسدددات االجتماعيدددة والوطنيدددة لملدددف الثالدددث المتوسدددط وتددد

استراتيجية التعمم بالمعب لتناسب تنمية التفكير اإلبداع  واالتجاىات نحو المدادة، ولججابدة عدن 
أسددددإمة الدراسددددة تددددم اسددددتخدام اختبددددار تددددورانس لمتفكيددددر اإلبددددداع  اللددددورة المفظيددددة )أ(، وم يدددداس 

لدة االتجاىات نحو الدراسات االجتماعية والوطنية. وأظيدرت نتداإج الدراسدة وجدود تدروق ذات دال
إحلدداإية تدد  تنميددة ميددارات التفكيددر اإلبددداع  بشددكل عددام، وللددالل المجموعددة التجريبيددة. كمددا 
أظيرت وجود تروق ذات داللة إحلداإية تد  تنميدة االتجاىدات نحدو مدادة الدراسدات االجتماعيدة 

 والوطنية، وللالل المجموعة التجريبية.
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( في PQ4Rستراتيجية )( بعنوان   فعالية ا8222كما استهدفت دراسة القحطاني )
تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية عمى التحصيل المعرفيي وتنميية التفكيير التولييدي ليدى 

 إلدا التعدرف عمدا تعاليدة اسدتخدام اسدتراتيجيةطالبات الصف الثالث متوسيط بمدينية الريياض  
(PQ4R) بعددض  تد  تدددريس الدراسدات االجتماعيددة والوطنيدة عمددا التحلديل المعرتدد ، وتنميدة

ميارات التفكير التوليدي لدى طالبات اللف الثالث متوسط. ولتح يق أىداف البحث استخدمت 
طالبدة تدم  (64)وتكوندت عيندة البحدث مدن  .الباحثة المدنيج التجريبد  ذا التلدميم شدبو التجريبد 

اختيارىددا بطري ددة قلدددية مدددن مدرسددة المتوسددطة. أشدددارت نتدداإج الدراسددة إلدددا وجددود تددروق دالدددة 
 يا بين متوسط  درجدات طالبدات المجموعدة التجريبيدة التد  درسدت باسدتخدام اسدتراتيجيةإحلاإ

(PQ4R) كمددا أشددارت نتدداإج الدراسددة إلددا وجددود تددروق دالددة إحلدداإيا بددين متوسددط  درجددات ،
وطالبدات الضدابطة  (PQ4R) طالبات المجموعتينأ التجريبية الت  درست باستخدام اسدتراتيجية

عتادة ت  التطبيق البعددي الختبدار التفكيدر التوليددي عندد كدل ميدارة مدن الت  درست بالطري ة الم
الميددارات ايربددعم الطالقددة، التوسددع، التمثيددل، التنبددؤ، وتدد  االختبددار ككددل. كددذلك أشددارت نتدداإج 

تد  زيدادة التحلديل المعرتد  وتنميدة التفكيدر التوليددي  (PQ4R) الدراسدة إلدا تعاليدة اسدتراتيجية
 التجريبية.  لدى طالبات المجموعة

( بعنوان  فاعمية توظييف اسيتراتيجية 8222واستهدفت دراسة النامدي واألنصاري )
الييتعمم المقمييوت فييي تنمييية مهييارات الييتعمم الييذاتي والتحصيييل المعرفييي فييي مقييرر الدراسييات 

إلددا ت لدد  االجتماعييية والوطنييية لييدى طالبييات المسييتوى األول والثييانوي فييي مدينيية الطييائف  
تاعميددة توظيددف الددتعمم الم مددوب تدد  تنميددة ميددارات الددتعمم الددذات  والتحلدديل المعرتدد  تدد  م ددرر 
الدراسات االجتماعية والوطنية لدى طالبات المستوى ايول الثانوي ت  مدينة الطاإف. ولتح يدق 

لتلكدد مدن ذلك، تم إعداد م ياس ميدارات الدتعمم الدذات ، واختبدار التحلديل المعرتد ، وذلدك بعدد ا
( طالبة تم ت سيمين إلا مجموعتينم ايولا مجموعة 67لدقيما وثباتيما. شارك ت  الدراسة )

( طالبددة تعممددوا مددن خددالل خددراإط التفكيددر المحوسددبة، والثانيددة مجموعددة 03الدراسددة تكونددت مددن )
راد ( طالبدددة تعممدددوا بالطري دددة المعتدددادة. وأظيدددرت نتددداإج الدراسدددة أن أتددد03الم ارندددة تكوندددت مدددن )
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مجموعدة الدراسددة ح  ددن أعمددا المتوسددطات الحسددابية تد  كددل مددن م يدداس ميددارات الددتعمم الددذات ، 
واختبدار التحلدديل المعرتدد . وبالم ابددل حلددمن أتدراد مجموعددة الم اربددة عمددا متوسددطات حسددابية 

بدين المجمدوعتين (a≤0.5) منخفضة. وكشفت نتاإج اختبار )ت( عن وجدود تدرق دالدة إحلداإيا
اس ميددارات الددتعمم الددذات ، واختبددار التحلدديل المعرتدد ، وجدداءت ىددذه الفددروق تدد  كددل مددن م يدد

للالل مجموعة الدراسة التد  تم دت تعميميدا مدن خدالل اسدتراتيجية الدتعمم الم مدوب. كمدا أظيدرت 
بدين أداء طالبدات مجموعدة  ((a≤0.5)) نتاإج الدراسة وجود عالقة ارتباطية قوية دالدة إحلداإيا

 ارات التعمم الذات  واختبار التحليل المعرت .الدراسة عما م ياس مي
( بعنيييوان   تيييرثير اسيييتخدام اسيييتراتيجية الفصيييول 8222وجييياءت دراسييية السيييحت )

المقموبيية فييي تحصيييل الدراسييات االجتماعييية وتنمييية مهييارات التفكييير التيياريخي لييدى تالميييذ 
م موبدة تد  تحلديل لمتعدرف عمدا أثدر اسدتخدام اسدتراتيجية الفلدول الالصف الثاني انعدادي   

وتددم  .الدراسددات االجتماعيددة وميددارات التفكيددر التدداريخ  لدددى تالميددذ اللددف الثددان  اإلعدددادي
اسددددتخدام كددددل مددددن المددددنيج الولددددف  وذلددددك لالسددددتفادة مددددن أدبيددددات البحددددث التربددددوي تدددد  مجددددال 
عددددداد أدوات  اسددددتراتيجية الفلددددول الم موبددددة والتفكيددددر التدددداريخ  تدددد  لدددديابة اإلطددددار النظددددري وا 

طالبدا وطالبدة  533بحث، وكذلك المنيج التجريب  ال اإم عما ت سيم عينة البحث المكوندة مدن ال
طالبدا وطالبدة(. وقدد أعدد الباحدث  23طالبدا وطالبدة(، و)ضدابطة  23إلا مجموعتينأ )تجريبيدة 

اختبدارًا تد  التحلديل، وآخددر لميدارات التفكيدر التداريخ  تدد  الدراسدات االجتماعيدة. وقدد أظيددرت 
ج وجود تروق ذات داللة إحلاإية بين أتراد المجموعتين الضابطة والتجريبية ت  تحلديل النتاإ

 .الدراسات االجتماعية وميارات التفكير التاريخ  للالل المجموعة التجريبية
 KAGAN( بعنوان   أثر استخدام نماذج كيجن 8222كما جاءت دراسة الزهراني )

جتماعييية والوطنييية والدافعييية نحييو الييتعمم لييدى عمييى التحصيييل الدراسييي لمقييرر الدراسييات اال
عمدا  (Kagan) لمتعدرف إلدا أثدر اسدتخدام نمداذج كديجنطالبات الصف االول المتوسط بجيدة  

التحلدديل الدراسدد  لم ددرر الدراسدددات االجتماعيددة والوطنيددة والداتعيددة نحدددو الددتعمم، لدددى طالبدددات 
 تجريبد . تكوندت عيندة الدراسدة مدناللدف ايول المتوسدط بجددة. واسدتخدمت الباحثدة المدنيج ال
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طالبدة، تدم ت سديمين إلدا مجمدوعتينم تجريبيدة، وضدابطة. ولتح يدق ىدذا اليددف تدم إعدداد  (51)
تد  المديندة المندورة( درسدت  -لدما ا  عميدو وسدمم-دليل لممعممة لموحدة الخامسدة )حيداة النبد  

( ت درة مدن 03مكوندًا مدن ) ، وأعددت الباحثدة اختبدارًا تحلديمياً (Kagan) باسدتخدام نمداذج كديجن
ندوع االختيددار مددن متعددد، كمددا تددم إعدداد م يدداس الداتعيددة نحدو الددتعمم. أسددفرت النتداإج عددن وجددود 

بددين متوسددط  درجددات طالبددات  (α≤0.05) تددروق ذات داللددة إحلدداإية عنددد مسددتوى الداللددة
ة البعدددي المجمددوعتينم الضددابطة، والتجريبيددة تدد  كددل مددنم اختبددار التحلدديل، وم يدداس الداتعيدد

للددالل المجموعددة التجريبيددة، كمددا أظيددرت النتدداإج وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة بددين متوسددط  
درجات الطالبات ت  ال ياس البعدي لكل منم اختبار التحليل، وم ياس داتعيدة الدتعمم، للدالل 

عمدا التحلديل  (Kagn) المجموعة التجريبيدةأ ممدا يددل عمدا وجدود أثدر اسدتخدام نمداذج كديجن
 تعية التعمم.ودا

( بعنيييوان   أثييير اخيييتالف توةييييت عيييرض خيييرائط 8222وهيييدفت دراسييية الناميييدي )
المفيياهيم انلكترونييية عبيير الويييت فييي تنمييية بعييض مهييارات التفكييير الجنرافييي فييي الدراسييات 

إلددا التعددرف عمددا أثددر اخددتالف االجتماعييية لييدى طالبييات المرحميية المتوسييطة بمنطقيية الباحيية  
اىيم اإللكترونيددددة عبددددر الويددددب، تدددد  تنميددددة بعددددض ميددددارات التفكيددددر توقيددددت عددددرض خددددراإط المفدددد

الج راتد  تد  الدراسدات االجتماعيدة لددى طالبددات المرحمدة المتوسدطة بمنط دة الباحدة، اسددتخدمت 
( طالبة من طالبات اللف ايول 573الدراسة المنيج شبو التجريب ، تكونت عينة البحث من )

( طالبددة 67لددا مجمدوعتين، التجريبيددة ايولدا وعددددىن )المتوسدط بمنط ددة الباحدة، تددم ت سديمين إ
يستخدمن توقيت عرض خراإط المفاىيم اإللكترونية عبر الويب )قبل الدرس(، والتجريبية الثانيدة 

( طالبددة يسددتخدمن توقيددت عددرض خددراإط المفدداىيم اإللكترونيددة عبددر الويددب )بعدددد 67وعددددىن )
تبدار ميدارات التفكيدر الج راتد . أشدارت نتداإج الدرس(، استخدم البحدث أداة واحددة تمثمدت تد  اخ

الدراسدددة إلدددا وجدددود تدددرق دال إحلددداإيا بدددين متوسدددط درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة ايولدددا التددد  
اسدددتخدمت )توقيدددت عدددرض خدددراإط المفددداىيم اإللكترونيدددة عبدددر الويدددب )قبدددل الددددرس(، ودرجدددات 

لمفددداىيم اإللكترونيدددة عبدددر المجموعدددة التجريبيدددة الثانيدددة التددد  اسدددتخدمت )توقيدددت عدددرض خدددراإط ا
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الويددب )بعددد الدددرس( تدد  التطبيددق البعدددي الختبددار ميددارات التفكيددر الج راتدد  للددالل المجموعددة 
 التجريبية ايولا.

 التعقيت عمى الدراسات السابقة.
تتناول الباحثة التعميق عما الدراسات الساب ة من حيثم ايىداف، والعينة، وايدوات، 
والمدنيج المتبدع، والنتداإج التد  تولدمت إلييداأ وذلددك لتوضديل مددى االسدتفادة مدن تمدك الدراسددات 
ت  الدراسة الحالية ت  إعدداد اإلطدار النظدري، وايدوات، وتفسدير النتداإج، وكدذلك توضديل مددى 

 و بين دراستيا الحالية والدراسات الساب ة، وذلك عما النحو التال م التشاب
 أواًل: من حيث األهداف: 

تتشابو أىداف الدراسة الحالية مع أىداف دراسات المحور ايول ت  اسدتخدام المنلدة 
التعميمية إدمودو ت  العممية التعميمية، كما تتشابو مع أىداف دراسات المحدور الثدان  تد  تنداول 

 تحليل الدراس  ت  مادة الدراسات االجتماعية والوطنية.ال
 ثانًيا: من حيث العينة: 

تنوعدددت عيندددة الدراسدددات السددداب ة مدددا بدددين طمبدددة مرحمدددة التعمددديم ايساسددد  واإلعددددادي 
 والثانوي وطمبة الجامعة بينما تتمثل عينة الدراسة الحالية ت  اللف الثان  متوسط.

 : من حيث أدوات الدراسةثالثًا: 
المسددتخدمة تددد  الدراسددات السددداب ة مددن حيدددث االسددتبيانات والم ددداييس  ايدواتتنوعددت 

المعددددة مدددن ِقبدددل البددداحثين أو المعددددة سددداب ًا، وتددد  الدراسدددة الحاليدددة قامدددت الباحثدددة بإعدددداد أدوات 
 الدراسة الحالية ت  ضوء ايدوات الت  تم االطالع عميو ت  الدراسات الساب ة.

 : من حيث المنهترابعًا: 
تشابيت الدراسة الحالية ت  استخداميا لممنيج التجريب  مع منيج جميع الدراسات الساب ة ما 

 والت  استخدمت المنيج الولف .( Balasubramanian et al., 2014)راسة عدا د
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 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة: 
اسدتخدام المنلدة التعميميدة  نظرًيدا وعممًيدا تد  إسدياماً  ت ددم أن الدراسدة ىدذه تحداول

إدمددودو تدد  تحسددين التحلدديل الدراسدد  تدد  مددادة الدراسددات االجتماعيددة والوطنيددة لملددف الثددان  
مشدكمة الدراسدة  تحديدد تد  الدراسدات السداب ة اسدتعراض الباحثدة مدن اسدتفادت المتوسط، ىذا وقدد

ثيدة، باإلضداتة إلدا أنيدا البح وايدوات المنداىج الحاليدة، وتسداؤالتيا، وأىدداتيا، واختيدار أنسدب
 إليدو تولدمت بمدا الحالية، وم ارنتيدا الدراسة وتوظيفيا لخدمة الدراسات ىذه نتاإج استفادت من

 .نتاإج من
جراءاتها   منهجية الدراسة وا 
 أواًل: مجتما وعينة الدراسة:   

طالبددددات مدددددارس التعمدددديم العددددام لممرحمددددة المتوسددددطة تكددددون مجتمددددع البحددددث مددددن جميددددع 
 ( طالبة21وعددىم ) بمحاتظة أبو عريش 

( مددن طالبددات مدددارس التعمدديم العددام لممرحمددة 03وتكونددت عينددة الدراسددة الحاليددة مددن )
المتوسددددطة بمحاتظددددة أبددددو عددددريش تددددم ت سدددديميم بالتسدددداوي إلددددا مجمددددوعتينم إحددددداىما تجريبيددددة، 

 وايخرى ضابطة.
 ثانيًا: المنهت المستخدم في الدراسة: 

اعتمدت الدراسة الحالية عما المنيج شبو التجريب  ذو تلدميم المجمدوعتين التجريبيدة 
التحلديم  تد  مدادة الدراسدات االجتماعيدة  المسدتوىوالضابطة، حيث اسدتيدتت الدراسدة تحسدين 

ويعدددددد تلدددددميم . Edmodoلطالبدددددات اللدددددف الثدددددان  متوسدددددط مدددددن خدددددالل المنلدددددة التعميميدددددة 
المجموعتين أحد لور التلدميمات شدبو التجريبيدة تد  مجدال البحدوث التربويدة والنفسدية، والدذي 

 يعتمد عما مجموعتين من ايتراد تسما إحداىما المجموعة التجريبية، وايخرى الضابطة.
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 ثالثا: أدوات الدراسة: 
 االختبار التحصيمي في مادة الدراسات االجتماعية .2

 الختبار: الهدف من ا
ييددف االختبددار إلددا قيدداس مسددتوى تحلديل طالبددات اللددف الثددان  متوسددط بمحاتظددة 
أبو عريش، ت  مادة الدراسات االجتماعية، ت  محتوى الوحدة ايولا )تداريخ الدولدة اإلسدالميةم 

 الدولة ايموية(، والوحدة الثانية )تاريخ الدولة اإلسالميةم الدولة العباسية(.
 التحصيمي: إعداد االختبار 

تددم تحميددل محتددوى الوحدددة ايولددا )تدداريخ الدولددة اإلسددالميةم الدولددة ايمويددة(، والوحدددة 
السددموكية  ايىدددافالثانيددة )تدداريخ الدولددة اإلسددالميةم الدولددة العباسددية(، ثددم قيددام الباحثددة بلدديابة 

ت  ضوء تلنيف بموم لألىداف السموكية، وت ًا لمستوى كل من )التذكر، الفيم، التطبيدق(، وقدد 
 ( ىدتًا سموكيًا.71بم  عدد ايىداف السموكية ت  اللورة النياإية )

 وصف االختبار التحصيمي: 
 ( 7( سؤال.مرتق ) 71من ) النياإيةتكون االختبار ت  لورتو 

 تصحيح المقياس: 
ذا كاندت 5تعط  اإلجابدة إذا كاندت لدحيحة ) سؤالتم اختيار إجابة واحدة لكل ي (، وا 

 خاطإة تعطا )لفر(.
 في مادة الدراسات االجتماعية لمصف الثاني متوسطالخلاإص السيكومترية لالختبار 

 م االختبار التحصيميلدق 
 تم حساب لدق االختبار التحليم  من خالل الطرق التاليةم 

 كمين )الصد  الظاهري(: صد  المح -أ
 حساب لدق االختبار بالطرق ا تيةم تم 

تم اسدتخدام لددق المحكمدين لموقدوف عمدا لددق االختبدارأ وذلدك بعدرض االختبدار  
 عما مجموعة من السادة المحكمين يخذ آراإيم من حيثم



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
                       ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73806.1010 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
431 

 
 

 .كفاية التعميمات الم دمة لمطالب لججابة بطري ة لحيحة عما االختبار 
  المفردات عمميًا، ول ويًا.لالحية 
 .مناسبة المفردات لطالب العينة 
 .مناسبة كل سؤال لممستوى الذي وضع ل ياسو 
 .تح يق كل سؤال اليدف منو 
 .أي تعديالت أخرى يراىا السادة المحكمين 

لددالحية المفددردات، ومناسددبتيا، وسددالمة االختبددار بنسددبة وةييد اتفيي  المحكمييون عمييى 
( مدن أسداتذة 53كمدين، الدذين تدم عدرض االختبدار عمدييم وعدددىم )% ل اإمة المح 73تجاوزات 

المنددداىج وطدددرق التددددريس المدددواد االجتماعيدددة بدددبعض كميدددات التربيدددة بجميوريدددة ملدددر العربيدددة، 
 االتفاق بين السادة المحكمين عما مفردات االختبارم  نسبوالجدول التال  يوضل 
 االختبارنسب االتفاق بين المحكمين عما مفردات  (5جدول )

 
 
 

رقم 
 المفردة

 نسبة االتفاق رقم المفردة نسبة االتفاق رقم المفردة نسبة االتفاق رقم المفردة نسبة االتفاق

1 40% 4 100% 13 40% 14 40% 

2 100% 4 40% 14 100% 20 40% 

3 100% 4 40% 15 100% 21 40% 

4 40% 10 40% 16 100% 22 100% 

5 40% 11 40% 14 40% 23 100% 

6 40% 100% 40% 14 40% 24 40% 

 25 100% 

لحساب نسبة االتفاق بين المحكمين، وذلك عما  cooperحيث تم استخدام معادلة كوبر  
 النحو ا ت م 
: نسبة االتفا  = عدد مرات االتفا  / )عدد مرات االتفا  + عدد cooperمعادلة كوبر 

  222× مرات االختالف( 
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 : االتسا  الداخميصد   -
لالختبار من خالل حساب قيمدة معامدل ارتبداط كدل مفدردة  تم حساب االتساق الداخم 

مددن مفددردات االختبددار بالدرجددة الكميددة لالختبددار، والجدددول التددال  يوضددل نتدداإج االتسدداق الددداخم  
 لالختبارم 

 االتساق الداخم  لمفردات االختبار التحليم  (7جدول )
رقم 

 المفردة
قٌمة معامل 

 االرتباط
قٌمة معامل  رقم المفردة

 االرتباط
قٌمة معامل  رقم المفردة

 االرتباط
قٌمة معامل  رقم المفردة

 االرتباط

1 02621** 4 02634** 13 02544** 14 02632** 

2 02401** 4 02244* 14 02544** 20 02404** 

3 02362* 4 02524** 15 02524** 21 02264* 

4 02544** 10 02444** 16 0245** 22 02244* 

5 02244* 11 02321* 14 02344* 23 02444** 

6 02526** 100% 02412** 14 02362* 24 02634** 

 25 02563** 

 3.31* دالة عند 
 3.35** دالة عند 

 م ثانيًا: ثبات االختبار التحصيمي في مادة الدراسات االجتماعية لمصف الثاني متوسط
 تم حساب ثبات االختبار باستخدام الطرق ا تيةم  
 الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ:  -

( حالددة خالددة مددن قددانون كددودر وريتشددارد سددون، وقددد αيعتبددر معامددل ألفددا كرونبدداخ )
، ويمثل معامدل ألفدا متوسدط المعدامالت الناتجدة 5126، ونوتاك ولويس 5115اقترحو كرونباخ 

 SPSS (V. 25)برنددامج  -ىنددا  –أجددزاء بطدرق مختمفددة، واسدتخدم  عدن تجزإددة الم يداس إلددا
وىا (  2.222)لحساب قيمة معامل ألفا لالختبار وكانت قيمة معامل ألف لالختبار ككل ى  

 قيمة مرتفعة، وبناء عميو يمكن الوثوق واالطمإنان إلا نتاإج االختبار ت  الدراسة الحالية.
 االختبار:الثبات طريقة إعادة تطبي  -

( طالب وطالبة، 06االختبار عما تالميذ العينة االستطالعية المكونة من ) تطبيقتم 
ثم تم إعادة تطبي دو عمدا نفدس العيندة بفالدل زمندا ثدالث أسدابيع، وتدم حسداب معامدل االرتبداط 
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، وكاندت قيمدة معامدل SPSS (V. 25)باسدتخدام برندامج بدين درجدات التالميدذ تد  التطبي دين 
 .3.35( وى  قيمة دالة عند 3.117بين التطبي ين ) االرتباط

 التحق  من تجانس عينة البحث:
قامت الباحثة بإجراء التجانس بين أتراد عيندة البحدث تد  المت يدرات التد  قدد تدؤثر عمدا 

 ( 3نتاإج البحث كما ىو موضل بجدول  )
 تجانس عينة البحث ت  مت يرات االختبار التحليم  (0جدول )

 

المتغٌرا
 ت

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الوسٌط
معامل 
 االلتواء

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الوسٌط
معامل 
 االلتواء

االختبار 
التحص

 ٌلً
54246 2244 542001 0246 53243 3245 54200 0234 

 

( أن جميع قيم معامالت االلتواء لمجموعت  البحث             0يتضل من الجدول رقم )
( ت  مت ير االختبار التحليم  مما يدل  0 -الضابطة( انحلرت ما بين) + و –)التجريبية 

 عما تجانس مجموعت  البحث.
 التحق  من تكاف  مجموعتي الدراسة في القياس القبمي.

ات اختبار مادة الدراسات االجتماعية لملف الثان  متوسط ، بعد التح ق من لدق وثب
قامت الباحثة بتطبي يا عما مجموعت  الدراسة ، وذلك ب رض التلكد من تكاتؤ  مجموعت   

    tالدراسة ت  ال ياس ال بم  قبل تطبيق تجربة الدراسة، حيث قام الباحث باستخدام اختبار 
 لداللة الفروق بين المجموعتين .
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 وقد جاءت النتاإج كما ى  مبينة بالجدول التال م
 تكاتؤ مجموعت  البحث  لمفردات االختبار التحليم  ( 3 جدول )

 المتغٌرات
 

قٌمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
"ت" 

المحسو
 بة

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

االختبار 
 التحصٌلً

54246 2244 53243 3245 0246 0246 

، عند الة إحلاإيًا بين مجموعت  البحث( عدم وجود تروق د 3يتضل من جدول رقم ) 
. مما يشير إلا تكاتؤ مجموعت  البحث ت  ال ياس ال بم  لالختبار 3.31مستوى معنوية 

 التحليم  قبل البدء ت  تجربة الدراسة.
 ومناةشتها وتفسيرهانتائت الدراسة 

 أواًل: نتائت الدراسة.
  نتيجة اختبار الفرض األول:

توجدددد تددروق ذات داللددة  إحلدداإية عنددد مسددتوي داللدددة    نددص ىددذا الفددرض عمددا أنددوم   
( بدددين متوسدددط  درجدددات ال يددداس ال بمددد  والبعددددي لتالميدددذ المجموعدددة التجريبيدددة للدددالل 3,35)

التعميميدة تد  م درر مدادة الدراسدات االجتماعيدة والوطنيدة  ال ياس البعدي لمتحليل عبر المنلدة 
   لدى طالبات اللف الثان  متوسط

والختبار لحة ىذا الفرض، تم حساب داللة الفروق بين متوسط  درجات ال ياس 
ال بم  والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية لمتحليل عبر المنلة التعميمية ت  م رر مادة 

والوطنية  لدى طالبات اللف الثان  متوسط، وذلك باستخدام اختبار  الدراسات االجتماعية
 )ت( لداللة الفروق بين متوسط  مجموعتين مست متين، وذلك عما النحو التال م
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داللة الفروق بين متوسط  درجات ال ياس ال بم  والبعدي  لطالبات المجموعة  ( 1 جدول )
 التجريبية  لمفردات االختبار التحليم 

 المتغيرات

 

 القياس البعدى القياس القبلي

قيمة "ت" 

 المحسوبة

مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابٌ

االنحراف 

 المعيارً

المتوسط 

 الحسابٌ

االنحراف 

 المعيارً

 5.... *82.83 5.26 39.99 7.42 68.45 االختبار التحصيلٌ

( 3,335داللة )( وجود تروق ذات داللة  إحلاإية عند مستوي  1يتضل من جدول )
بين متوسط  درجات ال ياس ال بم  والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية للالل ال ياس البعدي 
لمتحليل عبر المنلة التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  لدى طالبات 

 . اللف الثان  متوسط
 وبالتال  يتح ق لحة الفرض والذي ينص عما م 

( بدين متوسدط  درجدات ال يداس 3,335ذات داللة  إحلاإية عندد مسدتوي داللدة ) توجد تروق  
ال بمددد  والبعددددي لتالميدددذ المجموعدددة التجريبيدددة للدددالل ال يددداس البعددددي لمتحلددديل عبدددر المنلدددة 

   التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  لدى طالبات اللف الثان  متوسط
 ير المست ل )الوساإط المتعددة( ت  إحداث الفروق الت  تم ولمعرتة حجم تلثير المت 

قام الباحث بحساب حجم التلثير  -بعد تحريره من أثر العينة -التولل إلييا ت  المت ير التابع
 ، وذلك من خالل حساب مربع إيتا

(²η )Eta Squared - باستخدام –أسموب إحلاإ  مكمل لمفرضيات اإلحلاإية
 ييا ت  إجراءات الدراسة، تجاءت النتاإج عما النحو التال مالمعادلة الُمشار إل

 ( لمعالجات الفرض ايول²η( قيم مربع إيتا )  6جدول )
 حجم ايثر درجات الحرية قيمة )ت( الجانب
 3.11 53 32.31 االختبار التحليم 
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(  وىذا يعنا أن نسبة التباين 3.11)  (2) ( يبين أن قيمة مربع إيتا 6يتضل من الجدول )
%،  وىذا يعنا أن المت ير المست ل كان )ذا تلثير كبير جدًا( ت  تنمية 11الكما تمثل  

جوانب مفردات اإلختبار التحليم  ، ومسإول عن الفروق ال اإمة تييا بين أداء ال ياسين ال بم  
 والبعدي لممجموعة التجريبية.

  الثاني:نتيجة اختبار الفرض 
توجدددد تددروق ذات داللددة  إحلدداإية عنددد مسددتوي داللدددة    نددص ىددذا الفددرض عمددا أنددوم   
( بدددين متوسدددط  درجدددات ال يددداس ال بمددد  والبعددددي لطالبدددات المجموعدددة الضدددابطة للدددالل 3,35)

ال ياس البعدي لمتحليل عبر المنلدة التعميميدة تد  م درر مدادة الدراسدات االجتماعيدة والوطنيدة  
   للف الثان  متوسطلدى طالبات ا

والختبار لحة ىذا الفرض، تم حساب داللة الفروق بين متوسط  درجات ال ياس 
ال بم  والبعدي لطالبات المجموعة الضابطة لمتحليل عبر المنلة التعميمية ت  م رر مادة 
الدراسات االجتماعية والوطنية  لدى طالبات اللف الثان  متوسط، وذلك باستخدام اختبار 

 لداللة الفروق بين متوسط  مجموعتين مرتبطتتين، وذلك عما النحو التال م)ت( 
داللة الفروق بين متوسط  درجات ال ياس ال بم  والبعدي  لطالبات المجموعة  ( 2 جدول )

 الضابطة  لمفردات االختبار التحليم 
 المتغٌرات

 

 القٌاس البعدى القٌاس القبلى
قٌمة "ت" 
 المحسوبة

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 02001 *13243 6243 44226 3245 53243 االختبار التحصٌلً

( 3,335( وجود تروق ذات داللة  إحلاإية عند مستوي داللة )2يتضل من جدول )
الضابطة للالل ال ياس البعدي بين متوسط  درجات ال ياس ال بم  والبعدي لتالميذ المجموعة 

لمتحليل عبر المنلة التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  لدى طالبات 
 اللف الثان  متوسط.
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 وبالتال  يتح ق لحة الفرض والذي ينص عما م 
( بدين متوسدط  درجدات ال يداس 3,335توجد تروق ذات داللة  إحلاإية عندد مسدتوي داللدة )  

  والبعددددي لتالميدددذ المجموعدددة الضدددابطة للدددالل ال يددداس البعددددي لمتحلددديل عبدددر المنلدددة ال بمددد
   التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  لدى طالبات اللف الثان  متوسط

ولمعرتة حجم تلثير المت ير المست ل )المنلة التعميمية( ت  إحداث الفروق الت  تم  
قام الباحث بحساب حجم التلثير  -بعد تحريره من أثر العينة -المت ير التابعالتولل إلييا ت  

 ، وذلك من خالل حساب مربع إيتا
(²η )Eta Squared - باستخدام –أسموب إحلاإ  مكمل لمفرضيات اإلحلاإية

 المعادلة الُمشار إلييا ت  إجراءات الدراسة، تجاءت النتاإج عما النحو التال م
 ( لمعالجات الفرض الثان ²ηبع إيتا ) ( قيم مر 7جدول )

 حجم ايثر درجات الحرية قيمة )ت( الجانب
 3.10 53 50.20 االختبار التحليم 

(  وىذا يعنا أن نسبة 3.10)  (2) ( يبين أن قيمة مربع إيتا 7يتضل من الجدول ) 
%،  وىذا يعنا أن المت ير المست ل كان )ذا تلثير كبير جدًا( ت  تنمية 10التباين الكما تمثل  

جوانب مفردات االختبار التحليم  ، ومسإول عن الفروق ال اإمة تييا بين أداء ال ياسين ال بم  
 والبعدي لممجموعة الضابطة.
  :نتيجة اختبار الفرض الثالث

توجدددد تددروق ذات داللددة  إحلدداإية عنددد مسددتوي داللدددة    نددص ىددذا الفددرض عمددا أنددوم   
( بين متوسط  درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة  للالل ال ياس البعدي 3,335)

لممجموعددة التجريبيدددة  لمتحلددديل عبدددر المنلدددة التعميميددة تددد  م دددرر مدددادة الدراسدددات االجتماعيدددة 
   طالبات اللف الثان  متوسطوالوطنية  لدى 

والختبار لحة ىذا الفرض، تم حساب داللة الفروق بين متوسط  درجات طالبات 
المجموعة التجريبية والضابطة  للالل ال ياس البعدي لممجموعة التجريبية  لمتحليل عبر 
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ان  المنلة التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  لدى طالبات اللف الث
، وذلك باستخدام اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسط  مجموعتين مست متين، وذلك  متوسط

 عما النحو التال م
داللة الفروق بين متوسط  درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة  (1 جدول )

 لمفردات االختبار التحليم 
 المتغٌرات

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة
"ت"  قٌمة

 المحسوبة
مستوى 

المتوسط  الداللة
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 02001 *44244 6243 44226 1245 43233 االختبار التحصٌلً

( 3,335( وجود تروق ذات داللة  إحلاإية عند مستوي داللة )  1يتضل من جدول )
المجموعة التجريبية والضابطة  للالل ال ياس البعدي لممجموعة بين متوسط  درجات طالبات 

التجريبية  لمتحليل عبر المنلة التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  لدى 
 طالبات اللف الثان  متوسط.

 وبالتال  يتح ق لحة الفرض  والذي ينص عما م 
( بدين متوسدط  درجدات طالبدات 3,335داللة )توجد تروق ذات داللة  إحلاإية عند مستوي   

المجموعددة التجريبيدددة والضدددابطة  للددالل ال يددداس البعددددي لممجموعددة التجريبيدددة  لمتحلددديل عبدددر 
المنلددة التعميميددة تدد  م ددرر مددادة الدراسددات االجتماعيددة والوطنيددة  لدددى طالبددات اللددف الثددان  

   متوسط
متعددة( ت  إحداث الفروق الت  تم ولمعرتة حجم تلثير المت ير المست ل )الوساإط ال 

، قام الباحث بحساب حجم التلثير -ةبعد تحريره من أثر العين -التولل إلييا ت  المت ير التابع
 وذلك من خالل حساب مربع إيتا

(²η )Eta Squared - باستخدام –أسموب إحلاإ  مكمل لمفرضيات اإلحلاإية
 تجاءت النتاإج عما النحو التال مالمعادلة الُمشار إلييا ت  إجراءات الدراسة، 
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 ( لمعالجات الفرض الثالث²η( قيم مربع إيتا ) 53جدول )
 حجم ايثر درجات الحرية قيمة )ت( الجانب
 3.12 77 32.31 االختبار التحليم 
(  وىذا يعنا أن نسبة التباين 3.17)  (2) ( يبين أن قيمة مربع إيتا 53يتضل من الجدول )

 %،  وىذا يعنا أن المت ير المست ل كان )ذا تلثير كبير جدًا( ت  تنمية17الكما تمثل  
، ومسإول عن الفروق ال اإمة تييا بين أداء متوسط  جوانب مفردات االختبار التحليم 

 درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة.
 ومناةشة نتائت الدراسة:ثانيًا تفسير 

تروق ذات داللة  إحلاإية عند مستوي داللة  تشير نتاإج الدراسة الحالية إلا وجود
( بين متوسط  درجات ال ياس ال بم  والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية للالل 3,35)

ال ياس البعدي لمتحليل عبر المنلة التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  
إحلاإية عند مستوي داللة  لدى طالبات اللف الثان  متوسط، وجود تروق ذات داللة 

( بين متوسط  درجات ال ياس ال بم  والبعدي لطالبات المجموعة الضابطة للالل 3,35)
ال ياس البعدي لمتحليل عبر المنلة التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  

داللة  لدى طالبات اللف الثان  متوسط وأيضا تروق ذات داللة  إحلاإية عند مستوي
( بين متوسط  درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة  للالل ال ياس البعدي 3,335)

لممجموعة التجريبية  لمتحليل عبر المنلة التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية 
 والوطنية  لدى طالبات اللف الثان  متوسط

 

لتعميمية إدمودو ت  تحسين مستوى ويرجع نجاح البرنامج الحال  ال اإم عما المنلة ا
التحلديل الدراسد  تد  مدادة الدراسدات االجتماعيدة لددى عيندة الدراسدة إلدا مدا أشدارت إليدو نتداإج 

( إلددا اىتمددام الطددالب بددالتعمم باسددتخدام المنلددة التعميميددة Gomez et al., 2015دراسددة )
لطددالب يفضددمون المنلددة اإللكترونيددة إدمددودو خددارج الفلددول الدراسددية، كمددا أظيددرت أيضددًا أن ا

( Yin et al., 2018التعميمية اإللكترونية إدمودو كمنلة لمن اش. وما أتادت بو نتاإج دراسة )
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تددد  أن الطدددالب اسدددتفادوا مدددن المشددداركة تددد  مجموعدددات المنلدددة التعميميدددة اإللكترونيدددة إدمدددودو 
أن المشدداركة تدد  كمجتمددع سددمل ليددم بالتوالددل مددع المعممددين وايقددران. ذلددك أشددارت النتدداإج إلددا 

 المنلة التعميمية اإللكترونية إدمودو عززت ميارات التعمم التعاون  لدى الطالب.
( إلدا Looi & Yusop , 2011وتتفدق الباحثدة مدع مدا أشدارت إليدو نتداإج دراسدة )
، حيدددث تتددديل لمطدددالب نشدددر Edmodoوجدددود مجموعدددة مدددن الفواإدددد التربويدددة لممنلدددة التعميميدددة 

رسال ال مالحظات والروابط والممفات والتنبييات والواجبات وايحداث وتوجيو الرساإل التعمي ات وا 
إلددا المعمددم. ىددذا يمكددن أن يكددون أداة مفيدددة لتعزيددز الددتعمم. كمددا تشددجع المناقشددة عبددر اإلنترنددتأ 
حيث يمكن لممدرسين تشجيع المتعممين مدن خدالل مدنحيم شدارات مكاتددت عنددما ي ومدون بعمدل 

واجبدداتيم، ممددا يسدداىم ذلددك تدد  تحفيددزىم عمددا االنخددراط تدد  أنشددطة الددتعمم. جيددد تدد  اختبدداراتيم و 
كذلك توتر لمطالب إحساًسا بالمجتمع والمشداركة تد  تعمميدم. كمدا أشدارت نتداإج دراسدة كدل مدن 

(Sanders, 2012; Cruz & Cruz, 2013 أن المنلدة التعميميدة )Edmodo  تعدد بمثابدة
 لثير إيجاب  عما مشاركة الطالب ت  عممية التعمم.أداة داعمة لتشجيع التعمم والذي لو ت

 ,Azmi&Ashariباإلضدداتة إلددا مددا سددبق تتفددق نتدداإج الدراسددة الحاليددة مددع نتدداإج )
المنلددة التعميميددة  ( ف أن دمددجBalasubramanian et al., 2014( ودراسددة )2017

المعمدم تد  تد  ممارسدات الفلدل الدراسد  شدجع كدل مدن مشداركة الطدالب و  اإللكترونيدة إدمدودو
 عممية التعمم مما ينعكس بشكل ايجاب  عما مستوى التحليل الدراس .

ىدددذا وتدددرى الباحثدددة أن نجددداح البرندددامج الحدددال  تددد  تح يدددق ىدتدددو الرإيسددد  تددد  إثدددراء 
التحلدديل الدراسدد  تدد  مددادة الدراسددات االجتماعيددة إلددا رببددة الطددالب تدد  اسددتخدام التكنولوجيددا 

 ,Warawudhi, 2017عمم، باإلضدداتة إلددا مددا أشددار إليددو )الحديثددة وتوظيفيددا تدد  عمميددة الددت
 تتسم بمجموعة من السمات والت  تتمثل تيما يم م  Edmodo( من أن المنلة التعميمية 153

سيمة االستخدام، كما أن ىناك حسابات  Edmodoالمنلة التعميمية إن  –سيولة االستخدام  .5
 لممعممين والطالب وأولياء ايمور والمعممين المشاركين.
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حيث يمكن لمطالب استخداميا ت  أي مكان عن طريق استخدام الكمبيوتر  –سيولة الولول  .7
 أو ايجيزة المحمولة.

ب وبعضيم، وكذلك يشجع التفاعل بين المعمم والطالب، وبين الطال -سيولة التوالل والتفاعل  .0
 بين المعممين وبعضيم.

وى  متوترة لنشر الواجبات المنزلية ومساب ات، وتنظيم المجموعة  -إدارة الفلول الدراسية  .3
 وبيره.

 خدمة مجانية. ى  Edmodoالمنلة التعميمية حيث أن  –بير مكمفة  .1
وعما المعممين الدراسات االجتماعية والوطنية استخدام الت نيات الحديثة يؤثر عم  تدريس  .6

يتطمب إعادة النظر ليس ت ط تيما يتم تعميمو لمتالميذ، بل لمتطمباتيم  بطرق مختمفةأ تيو 
 واحتياجاتيم ء ولممنيجية الت  يتم إتباعيا ت  التدريس ليم

 ممخص نتائت الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها 
 :ممخص نتائت الدراسة

الدراسة, وتفسيرىا ومناقشتياأ تإنو ت  ضوء ما تم عرضُو من تحميل لنتاإج تروض 
تمخيص أبرز النتاإج الت  تولمت إلييا الدراسة الحالية، وذلك عما  -ت  ىذا الجانب -يمكن

 النحو التال م
( بين متوسط  درجات ال ياس 3,335توجد تروق ذات داللة  إحلاإية عند مستوي داللة ) -

ال ياس البعدي لمتحليل عبر المنلة ال بم  والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية للالل 
  التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  لدى طالبات اللف الثان  متوسط

( بين متوسط  درجات ال ياس 3,335توجد تروق ذات داللة  إحلاإية عند مستوي داللة ) -
تحليل عبر المنلة للالل ال ياس البعدي لم  ال بم  والبعدي لطالبات المجموعة الضابطة

  التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  لدى طالبات اللف الثان  متوسط
( بين متوسط  درجات طالبات 3,335توجد تروق ذات داللة  إحلاإية عند مستوي داللة ) -

ر المجموعة التجريبية والضابطة  للالل ال ياس البعدي لممجموعة التجريبية  لمتحليل عب
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المنلة التعميمية ت  م رر مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  لدى طالبات اللف الثان  
  متوسط

 ثانيًا: التوصيات: 
 ضرورة تدريب المعممين عما تفعيل المستحدثات التكنولوجية الحديثة ت  العممية التعميمية. -
 ضرورة تدريب المعممين عما توظيف المنلات التعميمية ت  العممية التعميمية.  -
حث الطالب وتشجيعيم عما استخدام شبكة اإلنترنتف  الحلول عما المزيد من المعرتة  -

 والمعمومات بشلن م رر الدراسات االجتماعية.
يسيل االطالع عمييا  أن تحرص وزارة التربية والتعميم عما توتير المناىج بشكل الكترون  حتا -

 ت  أي وقت ومن أي مكان لمطالب. 
 : ثالثًا: المقترحات

تاعمية برنامج قاإم عما تكنولوجيا الواقع االتتراض  ت  إثراء التحليل الدراس  ت  مادة  -
 الدراسات االجتماعية لدى طالب المرحمة المتوسطة.

حليل الدراس  ت  مادة الدراسات تاعمية برنامج تدريب  قاإم عما االنفوجراتيك ت  إثراء الت -
 االجتماعية لدى طالب المرحمة المتوسطة.

تاعمية استخدام المنلة التعميمية إدمودو ت  تنمية االتجاه نحو تعمم الدراسات االجتماعية لدى  -
 طمبة المرحمة المتوسطة.
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 المراجا
 المراجا العربية

 لبعض تبعاً  الياشمية الجامعة طمبة لدى المتعددة الذكاءات ( . مستوى7351محمد. ) محمود عيد، ميسون أبو .5
العميا، الجامعة  والدراسات العمم  البحث عمادةرسالة ماجستير، الدراس .  بالتحليل المت يرات وعالقتيا

 الياشمية.
ت  (. تاعمية ال لص الرقمية التشاركية ت  تدريس الدراسات االجتماعية 7350. )أبو م نم، كرام  بدوي .7

 .573-10(، 21) 53، مجمة الث اتة والتنميةالتحليل وتنمية ال يم ايخالقية لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية. 
( . المشكالت الت  تواجو مديري المدارس الثانوية وأثرىا عما 7356سوميت. ) سوم  آدم، عبدالكريم .0

كمية رسالة دكتوراة بير منشورة، م( . 7351-7353التحليل الدراس م تطبي ًا عما والية الخرطوم ت  الفترة )
 الدراسات العميا والبحث العمم ، جامعة ال رآن الكريم والعموم اإلنسانية. 

( . العوامل المؤدية إلا تدن  التحليل ت  الرياضيات لدى تالمذة المرحمة 7353ايسطل، كمال محمد. ) .3
 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية.سالة ماجستيرر ايساسية العميا بمدارس وكالة ال وث الدولية ب طاع بزة. 

( . أسباب تدن  مستوى التحليل ت  مادة الرياضيات لدى طمبة 7353بركات، زياد وحرز ا ، حسام. ) .1
 ايول التربوي لممؤتمر م دمة ورقةالمرحمة ايساسية الدنيا من وجية نظر المعممين ت  محاتظة طولكرم. 

 واستشراف الحاضر تمسطينم استجابة المدرس  ت  التعميم" بعنوان الخميل محاتظة ت  والتعميم التربية لمديرية
 .73-5، "المست بل

(. تاعمية استراتيجيت  الخراإط الذىنية المحوسبة 7356البموى، ليما محمود سالم وبن  تارس، محمود جمعة. ) .6
الدراسات االجتماعية والوطنية لدى طالبات اللف وخراإط المفاىيم ت  تنمية ميارات التفكير اإلبداع  بم رر 

 .105-133(، 3) 1، المجمة الدولية التربوية المتخللةالثالث المتوسط. 
( . ت لا نوايا طالبات الدراسات العميا السموكية ت  استخدام منلة إدمودو التعميمية 7356الجين ، ليم .)  .2

 .13-67، 77، التربية ايساسية لمعموم التربوية واإلنسانية مجمة كميةمست بال باستخدام نموذج قبول الت نية. 
(. تاعمية استراتيجية التعمم بالمعب ت  تنمية ميارات التفكير 7352. )الحارث ، سعد بن عايض بن سعد .7

اإلبداع  واالتجاىات نحو مادة الدراسات االجتماعية والوطنية لطالب اللف الثالث المتوسط ت  المممكة 
 .270-213(، 5) 523جامعة ايزىر،  –كمية التربية  – مجمة التربيةالعربية السعودية. 

(. أثر إستخدام المنلات 7352الحبش ، آيات بنت عموي حسين وبدر، بثينة بنت محمد بن محمود. ) .1
التعميمية لمتابعة الواجبات المنزلية ت  الكفاءة الذاتية المدركة وتحليل الرياضيات لطالبات اللف الثالث 

 .17-71(، 1) 73مجمة تربويات الرياضيات، المتوسط بمدينة مكة المكرمة. 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%85%D8%8C+%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%85%D8%8C+%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B6+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B6+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D8%B9%D8%AF
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(. أثر التدريس بالتعمم التعاون  7352. )المطرودي، عاإشة بنت لاللو  الحسن، رياض عبدالرحمن محمد .53
-551(، 3) 35، المجمة الدولية لألبحاث التربويةالتعميمية إدمودو.  Edmodoجتماعية عبر الشبكة اال

537. 
(. تاعمية استخدام مدونة تعميمية ت  تدريس 7356. )الربعان ، أحمد بن حمدو  الحنظم ، أمل بنت خميس .55

ىين نحو استخداميا. الدراسات االجتماعية عما تنمية التحليل الدراس  لدى طالبات اللف العاشر واتجا
 .76-516، 77ة، الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعي -ةمجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعي

 (بيروت م دار الكتاب العربا 7ه ( التعريفات .) ط5303) الجرجانا ،عما بن محمد  .57
( . دور المنلددات الرقميددة تدد  دعددم وتطددوير تعمدديم العمددوم لطددالب المرحمددة 7351خيايددا، ياسددر محمددد أحمددد. ) .50

 .525-501، 2، المؤسسة العربية لمتربية والعموم وا داب، المجمة العربية لمتربية النوعيةالمتوسطة. 
(. اتجاىات الطالبة المعممة نحو أنظمة إدارة التعمم من خالل استخدام 7352اللمد. )دشتا، تاطمة عبد .53

 .060-007(، 0) 62، مجمة كمية التربية. Edmodتطبيق إدمودو 
 بوزريعة لألساتذة العميا المدرسة - الباحث الدراس . مجمة التحليل وعواإق عوامل( . 7353. )رشيد، شيخ  .51

 .530-557، 53الجزاإر،  -
(. أثر استخدام منلة تعميمية ت  تنمية بعض ميارات التوالل الرياض  7357الزىران ، حنان سعيد أحمد. ) .56

المؤسسة العربية  - المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسيةلدى طالبات المرحمة الثانوية ت  مدينة الباحة. 
 .711-770، 57لمبحث العمم  والتنمية البشرية، 

عما التحليل الدراس   KAGAN (. أثر استخدام نماذج كيجن7357. )بدا الزىران ، نورة بنت سراج بن ع .52
مجمة لم رر الدراسات االجتماعية والوطنية والداتعية نحو التعمم لدى طالبات اللف االول المتوسط بجدة. 

 .776-566(، 5) 61جامعة طنطا،  – كمية التربية
(. تلثير استخدام استراتيجية الفلول الم موبة ت  تحليل الدراسات 7357. )السحت، ملطفا زكريا أحمد .57

كمية  –ة موم التربويمجمة الع التفكير التاريخ  لدى تالميذ اللف الثان  اإلعدادي.االجتماعية وتنمية ميارات 
 .737-737، 06جامعة جنوب الوادي،  –التربية ب نا 

 .(. دب  م،دار التعميم7( . تعميم الدراسات االجتماعية )ط  7335سميمان ، يح  عطية وسعيد عبده ناتع. ) .51
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https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D9%84+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D9%84+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%AA%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%AA%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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ت  اكتساب ميارات التلميم ثالث  االبعاد لدى  Moodle(. تاعمية برنامج 7331عاشور ، محمداسماعيل. ) .73
 ، الجامعة االسالمية ب زة.. رسالة ماجستيرطمبة تكنولوجيا التعميم بالجامعة االسالمية 

. ال اىرةم دار المنلات التعميمية   الم ررات التعميمية المتاحة عبر اإلنترنت (. 7356عبد النعيم، رضوان. ) .75
 العموم لمنشر والتوزيع.

( . أثددر اسددتخدام منلددة اجتماعيددة تفاعميددة تدد  تنميددة التحلدديل 7357العلدديم ، جددواىر راشددد عبدددالرحمن. ) .77
، جمعية الث اتدة مدن أجدل الث اتة والتنميةالدراس  ت  مادة الفيزياء لدى طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الرياض. 

 .573-530(، 501) 51التنمية، 
لطمبة تخلص - Edmodo -(. تعالية استخدام المنلات التعميمية7352العنيزي، يوسف عبدالمجيد. ) .70

جامعة أسيوط،  –كمية التربية  – مجمة كمية التربيةالرياضيات والحاسوب بكمية التربية ايساسية بدولة الكويت. 
00 (6 ،)517-735. 

 Edmodo (. أثر التدريس وت ًا لمنلة7373. )الموسوى، سالم عبدا  سممانو  العيساوى، سماح أنور حمادى .73
مجمة الفنون وايدب وعموم التعميمية ت  تحليل طالب اللف الرابع اإلعدادي ت  مادة عمم ايحياء. 

 .707-751، 11، كمية اإلمارات لمعموم التربوية، اإلنسانيات واالجتماع
التعميميةم مراجعة  Edmodo (. شبكة7352) العييد، أتنان بنت عبدالرحمن والشايع، حلة بنت محمد. .71

 .13-21(، 7)5المركز ال وم  لمبحوث بزة،  -مجمة العموم التربوية والنفسيةلبعض ايدبيات العممية. 
(. أثر اختالف توقيت عرض خراإط المفاىيم اإللكترونية 7357ال امدي، لالحة محمد أحمد آل ىشب. ) .76

ير الج رات  ت  الدراسات االجتماعية لدى طالبات المرحمة المتوسطة عبر الويب ت  تنمية بعض ميارات التفك
 .763-751، 55، . المجمة الدولية لمعموم التربويةبمنط ة الباحة

(. تاعمية توظيف 7357. )اينلاري، وداد بنت ململ بن وكيلو  ال امدي، ميا بنت سعيد بن عرم ا  .72
استراتيجية التعمم الم موب ت  تنمية ميارات التعمم الذات  والتحليل المعرت  ت  م رر الدراسات االجتماعية 

(، 0) 37ة، المجمة الدولية لألبحاث التربويوالوطنية لدى طالبات المستوى ايول والثانوي ت  مدينة الطاإف. 
516-706. 

 التربية رسالة الدراس . التحليل وقياس تشخيص واسس ( . آليات7355المر. ) بن حمود بن ال اوي، احمد .77
 .02-76، 03عمان،  سمطنة-

 جامعة الجوف لطالب الدراس  بالتحليل وعالقتو البيإ  ( . الوع 7353عبدالكريم. )الفويي ، ىزاع بن  .71
 .013-035(، 3) 73اإلسكندرية،  جامعة -التربية  كمية - التربية كمية مجمةالسعودية.  العربية بالمممكة

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89%D8%8C+%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD+%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89%D8%8C+%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD+%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%89%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%89%D8%8C+%D9%85%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%89%D8%8C+%D9%85%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD+%D8%A8%D9%86+%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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( ت  تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية PQ4R(. تعالية استراتيجية )7357. )ال حطان ، شاىرة سعيد .03
مجمة بمدينة الرياض. عما التحليل المعرت  وتنمية التفكير التوليدي لدى طالبات اللف الثالث متوسط 

 .577-531(، 53) 7المركز ال وم  لمبحوث بزة،  -ة العموم التربوية والنفسي
 لدى الدراس  والتحليل المدرسية الحياة جودة بين ( . العالقة7351محمد. ) عبدالرحمن الكنان ، كيالن  .05

 .113-125، 35ملر، - النفس  اإلرشاد مجمةالثانوية.  المرحمة طالب
مجمة م مراجعة لبعض ايدبيات. Edmodo(. برنامج المنلة االجتماعية 7351الكندري، إبراىيم عبدا . ) .07

 .571-552(، 51) 0، العموم التربوية والنفسية
 بعض ( . تعالية7353إسماعيل.)  محمد وعبداليادي، سوسن خميل وسميمان، سناء حسين محمد، عثمان .00

 االجتماعا والتحليل التفاعل ميارات ببعض وعالقتو تدريس الرياضياتالتعاون  ت   التعمم استراتيجيات
 .17 - 11(، 7) 51ملر،  - التربية ت  العمم  البحث مجمةاإلعدادية.  المرحمة تالميذ الدراس  لدى

 Edmodo(. تاعمية المنلة التعميمية إدمودو 7357الملري، حكمت عايش وايش ر، رنان عما محمد. ) .03
المجمة الدولية لمتعميم ت  تنمية التحليل ت  العموم واالتجاه نحوىا لدى طمبة اللف العاشر ت  تمسطين. 

 .63-07جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية،  -باإلنترنت
محات التربوية ت  المناىج وطرق معجم الملط(. 7337.)عما أحمد ، الجمل ,حسين احمد ، الم ان  .01

 .التدريس
( Edmodo(. أثر التعميم اإللكترون  باستخدام نظام إدارة التعمم إدمودو )7356. )عبدا الم رن، نوره أحمد  .06

 1، المجمة الدولية التربوية المتخللة( . 0عما تحليل طالب اللف الثان  ثانوي ت  م رر ايحياء )
(1 ،)752-731. 
مجمة الوسط االجتماع . ( . التحليل الدراس  بين التلثيرات اللفية ومت يرات 7353ونجن، سميرة. ) .02

 .20-13، 3الوادي، جامعة - الدراسات والبحوث االجتماعية
 المراجا األجنبية

- Azmi, N., &Ashari, Z. (2017). Potential of Edmodo–an educational social network 

sites (ESNS) in biology classroom. International Journal of Academic Research in 

Business and Social Sciences, 7(11), 1473-1488. 
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