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دادإـع 
//

 كلية الرتبية -أستاذ تكنولوجيا التعليم

 جامعة حلوان –مدير مركز التعليم املفتوح 
 أستاذ املناهج وطرق التدريس

 جامعـة بنهـا –كليــة الرتبيــة 
/ 

 مدرس تكنولوجيا التعليم

 جامعة بنها –كلية الرتبية النوعية 
 مدرس مادة بقسم تكنولوجيا التعليم

 جامعة بنها –كلية الرتبية النوعية 

فاعلية  لشقةا لكشرونى ةل لشمةالى علةةل لشةوالى لشةالفل فةل لشوسةع لشمااةات علةل   ةا ل    وةةا   :عنـوان البثـث  
 ى طالب فرناشاجيا لشواليى.بن جيا  لشاسالط لشمواددة شد

ــث ــدل البثـ فنميةةة  لشجا ةةةر لشمانفةةةل ىلشم ةةةا ى ك وةةةا  بن جيةةةا  لشاسةةةالط لشمواةةةددة   سةةةو دل  بن ةةةا    :هـ
Adobe Flash Professional CS6 .شدي طالب فرناشاجيا لشواليى 

لشوسةةةميى لشوجن ذةةا مى لشمجماعةة  لشالاةةدة  ةةل لشو ذيةةا لشمذلةةةل فةةى  سةةو دل  هةةال لش ةةد  ىشوحميةةا 
فحديةد  ايةث فةىفةل لشوسةع لشمااةات لشمةالى علةل لشةوالى لشةالفا لشقةا لكشرونى ةا ألدىل  لشبحث ثةى ف ذيةا 

 ةةةةه  ا ةةةةةل لشمنفب ةةةة   م ةةةةةا ل    وةةةةا  بن جيةةةةةا  لشاسةةةةالط لشمواةةةةةددة  جماعةةةة   ةةةةةه لشويةةةةدياها  لشواليميةةةةة  
Youtube،  ى قةةةنهاEdmodo   ىفمةةةاج شجةةةدى  ح نةةةل  حةةةدد علةةةل لشمنسةةة  لشواليميةةةEdmodoوةةةةا  ، ىإ 

( علةل لشمنسة ، ىفةل لشقةا لشومليةدى شلوسةع Quiz & assignment)  جماعة   ةه لأل قة    وم لة  فةل
لشمااات فى  جنلء لشمنا قا  شحع لشمقاال  لشول  ابلت لش الب، ىإجنلء  جماعة   ةه لأل قة   لشوااى ية  

 ثى لشو ذيا لشبادى شألدىل .لكثنللي   ل لش الب،
 ه طالب لشون   لش اش ة   مةى فرناشاجيةا لشوالةيى ىطاشب ج  اج ( طاشب50) ى د فرا ت عين  لشبحث  ه

 ىإسةةةومن  لشوجن ةةة   ةةةه يةةةا ى ةةةد فةةةى ف ذيةةةا لشبحةةةث دةةةال  لشوسةةةع لشد لسةةةل لألى   كليةةة  لشون يةةة  لشنا يةةة ،
  وال  لشبحث  شل: تىفاصل 18/10/2017 شل  18/9/2017
 ىلشباةدى فةا لتدوبةا  لشوحسةيلل شلمجماعة  لشمذلةل  يهياجد فنق دل   اساليا بيه  واسة ل د جةا  لشو ذيمة

 .شساشح لشو ذيا لشبادى لشقا لكشرونى ل لشمالى علل لشوالى لشالفل فل لشوسع لشمااات() لشوجن ذي 
 لشمذلةل ىلشباةدى فةا   ا ة  لشمالالة  شلمجماعة   يهياجد فنق دل   اساليا بةيه  واسة ل د جةا  لشو ذيمة

 .شساشح لشو ذيا لشبادى ل لشوالى لشالفل فل لشوسع لشمااات(لشقا لكشرونى ل لشمالى عل) لشوجن ذي 
  ةةةا ل    وةةةا   –لشوسةةةع لشمااةةةات  –: لشقةةةا لكشرونى ةةةل لشمةةةالى علةةةل لشةةةوالى لشةةةالفل الكلمـــامل املفتاحيـــة

 بن جيا  لشاسالط لشمواددة.
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ذينة فةل تةول  يةاديه يق د لشااشى فما عاج هالالج فل  جات  لشالا  لشم ولو ، ىف ا ل  ك
لشحياة، ىظ ن  لشاديد  ه لشنمام  ىلكسونلفيجيا  ىلشذيئا  لشول فاومد  قاع كذين علل تباا  
لك ون ت، ىأثن مشك  قاع  باتن علل اياة لألفنلد ىإاوياجاف ى ى غباف ى ى ياش ى،  ما  سةودعل 

 (1)شو ا  لشنلهه.ضنى ة  كوماب لشوند دذنل  ى  ا ل  جديدة يمو يل ب ا لشوأ لى  ل ل
ى  د   مى فرناشاجيا لشواليى  شل  عدلد طاشر، يمولك  ه لشماا   ىلش ذنل  ىلشم ةا ل  

لشواليميةة ، ىلشوواعةةع  ةةل  مليةة علةةل لشممةةاهم  فةةا ف ةةا ن لشا لشم نيةة  ىلشاهنيةة  لشوةةا فجالةة   ةةاد لج 
 م ا ىإ واج ا ىصيا و ا ىفمييم ا. ساد  لشوالى لشم ولو ، ىفسمي

ل فنميةةةة    ةةةةا ل    وةةةةا   اةةةةل  ةةةةالد لشةةةةوالى كاشسةةةةا  لشقةةةةواف  ىلألفةةةةال  كمةةةةا ي ةةةةد   شةةةة
 .شل الب لشسافي  لشن مي  ى نل   لشاسالط لشمواددة ىلشوسا ن لشوافاغنلفل ىلشومجيال 
  ةا بيئةا    وا  بنل   لشاسالط لشمواددة  ه لشمةالد لش ا ة  ش ةن   فرناشاجيةا لشوالةيى أل دى ا

تةةاا   واةةددة كاشويةةديا ألشم يةةنل  ايةةث فمةةد  لشمالا ةةا   ةةه دةةال  فالةةى  واةةددة ىىفيةةنة لشاسةةالط ى 
ىلشسةةا ، لشنسةةا ، لشنسةةاو، لألصةةال ، لشماسةةيمل فةةاشذنل   لشواليميةة  لشرمذيافن ةة  فمةةد  لشةةل فئةةا  

 (81، 2012سوقبا  لشمادة لشواليمي  ) حمد،    ولو   ه لش الب شدي ى فنىق فندي  فا طن م  
لشةةةةل  يجةةةةاد بيئةةةة  فاليميةةةة  فواعليةةةة  غنيةةةة   اشو ذيمةةةةا   ى يةةةة بيئةةةةا  لشةةةةوالى لكشرون  ىف ةةةةد 

شةةل ىلشقةةبا  لشااشميةة  شلمالا ةةا  ىفماةةه لشمةةوالى  ةةه لشاصةةا  لشماومةةدة علةةل فمنيةةا  لشحاسةةر لآ
 (2013ى  اان. )  يل ،أى ى ت ىفل أشل  ساد  لشوالى فا  

 فقةةع لشجا اةةا  فةةل فحويةةو لش ةةالب ىإعا ةة  ةةأن سةةن  (Knowles, 2015, 2) ى ةةاكن
 عومادها علل لشحوظ فةل لش ن مة  لشماوةادة  مةا ية دى   د لف ى علل لشوالى ىعلل لشوورين  موندهى،

 شل فنلكى شلمانف ، ى اوذن لشوسع لشمااات  ادى لشنمةام  لشوةل فنمةل لشم ةا ل  ىفةدعى لش ذةنل  
  لشمباتنة  ه دال  لأل ق   لشول فاومد علل اع لشمقاال  ىلشوالى لشوااى ل.

 & ,,Hamdan, McKnight, McKnight)شجا ةةر يةةاكن كةةال  ةةه ىفةةل هةةال ل

Arfstrom, 2013, 3)  أن فةةل لشوسةةع لشمااةةات يةةوى فمةةجيع  حوةةاى كةةع د ت ى  لةةر  ةةه
سةةو دل  لشا ةةت لش ةةالب  قةةاهدف ، ىمشةةك يماةةه لشمالمةةيه  ةةه  عةةادة لشووريةةن فةةا أف ةةع لشمةةذع ك

 . ه فمديى لشمالا ا  أثناء لشحس  لشد لسي ، بدتج 
                                           

(
1
( حب تتي ل تا لتتح قتس لبىلي)تتس عا )ل)ت   ح  تتا APA 6.0)  أتبعت  لببحثةتا لبثيق تتا لابتحع ة اع تتا ل لعلم تا بع تت  لبت    (

 يف لملعلجع لبععق ا ) بدأ لبثيق ا ةال)  ل ول. لملؤبف، ) ا لب  ع، رق  لبص حا(،
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  ةةنى ة  (2011) لشمةة فمن لشةةدىشل لش ةةا ل شلوالةةيى لتشرونى ةةل ىلشةةوالى عةةه  اةةدأىصةةل ى 
ف ميه  ناه  لشوالةيى لتشرونى ةا فةا   سمةا  لشوالةيى لشاةاشا  مةا يويةد فةا ف ةا ن ىف ييةن بيئة  

لش اشةةةةر ىح ةةةةادة   ةةةةا ل  لشةةةةوالى لشجةةةةا اال ى اشوةةةةاشا  يجةةةةاد بيئةةةة  فاليميةةةة  أك ةةةةن  اللمةةةة  شونميةةةة  
جاف ، ىعمد لشدى ل  لشود  ذي  ألدسالا فرناشاجيا لشواليى شود  ذ ى علةل   ةا ل  اوياسوجا   كلك

  فسميى ىإ وا  بن جيا  فاليمي  ف د  لشذنل   لشاملي  ىلشنلن   فا لشم سما  لشواليمي .
فةةةةل فنميةةةة  لشجال ةةةةر لشمان يةةةة   Edmodo( علةةةةل فاعليةةةة  2015ىأكةةةةد  د لسةةةة  )أامةةةةد،
لكشرونى يةة ، ىفنميةة    ةةا ل  لشةةوالى لشةةالفل لكشرونى ةةل، ىأىصةةت ىلشم ا  ةة  ك وةةا  بيئةةا  لشةةوالى 

  نى ة فاظيو ا علل  مواى لشواليى لشجا ال  ما يوماتل  ل كع ف سص ىلكسووادة  ن ا فل 
 فنمي  لشم ا ل  ىلشماا   شدى لش الب.

  ةةةةنى ة ف ةةةةا ن أسةةةةاشير فةةةةد     مةةةةن  لشاسةةةةالط  ( 2009)سةةةةليمان،  ىصةةةةت د لسةةةة أى 
ممةةن ل  لشمنفب ةة   ةة    ةةع  مةةن  ف ذيمةةا  لشحاسةةر فةةا لشوالةةيى ب ةةد  فنميةة    ةةا ل  لشمواةةددة ىلش

 . وا  بنل   لشاسالط لشمواددة لشرمذيافن   لشواليمي  شووالء   ل  و لبا  لشا ت لشنلهه 
(   نى ة لكهوما   اشممن ل  لشاملية   قةةب  فرناشاجيةا لشوالةيى 2015) يمان، ىأىصت د لس 

 الب فل  كوماب لشم ا ل  لشاملي .نا ي ، ىفافين لك اا ا  لشول فماعد لش  اليا  لشون ي  لش
شاشك فاشبحث لشحاشا ياد  حاىش  شو ييةن ىف ةا ن لش ةنق ىلألسةاشير لشومليدية  فةل فةد    
 من    وا  لشاسالط لشمواددة، ى ااشج  أىج  لشمسا  ىلش اف فل فلك لشم ا ل  عنةد لش ةالب، 

فةل لشوسةع لشمااةات لشمةالى علةل لشةوالى لشةالفل لةل لشقةا لكشرونى ةل ىمشك  ه دال  لكعوماد ع
 .شدى طالب فرناشاجيا لشواليى  ا ل    وا  بن جيا  لشاسالط لشمواددة لشوحسيع ى  علل فنمي 

  بل لكامات  اشمقال   ه دال   ساد  عدة يماه فاضيح ا  يما يلل:

 املالحظة الشخصية للباحثة تبني األتى:أواًل: من خالل 

تالةةت لشباا ةة   ةةه دةةال  فد  مةة ا شلو ذيةةا لشاملةةل فةةل  مةةن    وةةا  لشاسةةالط لشمواةةددة 
ش ةةالب لشون ةة  لش اش ةة  تةةةب  فرناشاجيةةا لشوالةةيى  اليةة  لشون يةة  لشنا يةة  جا اةة  بن ةةا، ىجةةاد  سةةا  

شاسةالط لشمواةددة، ايةث فحوةا    وةا  بن جيةا  لشم ةا ل  لألدللةل ى ىضاف فل لشجا ةر لشمانفةل 
 قةة   لشواليميةة  لشجما يةة  ىلكشرونى يةة ، شواو ةةو ف م ةةا هةةاا لشم ةةا ل   شةةل لشقيةةا   اشاديةةد  ةةه لأل

ىإفما  ةةا، ىلشمةةدة لشو نيةة  شلو ذيةةا لشاملةةل سةةاع  ى سةةف، ى ةةاآفل ت يمةةو يل لش ةةالب  سةةويااب 
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املةةةل، ىت يمةةةو يل لشمالةةةى اةةةع ىف ذيةةةا جميةةةل لشم ةةةا ل  لشوةةةل يانضةةة ا لشمالةةةى أثنةةةاء لشو ذيةةةا لش
جميل لشمقاال  لشول فالج  جميل لش الب،  ما ي دى  شةل فرةدل شلموةا يى ىلشمالا ةا  ى ةاآفل 

 ضاف فل لشم ا ل  لشمان ي  ىلألدللي  ش ى. 

 ثانيًا: القيام بدراسة إستكشافية:
 ا ةةةةت لشباا ةةةة   ةةةة جنلء د لسةةةة   سورقةةةةا ي   سةةةةو دفت بيةةةةات  مةةةةواى لشوحسةةةةيع شلجا ةةةةر  -1

  وةةا  بن جيةةا  لشاسةةالط لشمواةةددة، ىفةةى ف ذيةةا  دوبةةا  فحسةةيلل  ةةه شم ةةا ل  شمانفةةل ل
 ةةةه لشون ةةة  لش اش ةةة  لشةةةايه  ىطاشبةةة ج  اج طاشبةةة 36(، ىفةةةى ف ذيمةةة  علةةةل 2012 عةةةدلد ) حمةةةد ،

( د جةةة  ، 80ىكا ةةةت د جةةة  لكدوبةةةا  لشرليةةة  )د سةةةال لشممةةةن  فةةةل لشوةةةن  لشد لسةةةل لألى ، 
طةةالب علةةل  8( ىاسةةع  10-1د جةة   ةةه ) طةةالب علةةل 4ىىجةةد  لشباا ةة  اسةةا  

( ىاسةةا  طةةاشذيه علةةل د جةة   30-21علةةل د جةة   ةةه ) 22( ى 20-11د جةة   ةةه )
(، علل لشنغى  ه اساش ى علل د جا  عاشي  فل لكدوبةا  لشوحسةيلل  33-31 ه ) 

 لشد لسل لألى . لشوسعشنو  لشممن  فل 

 امل بعض املؤمترامل:ثالثًا: اإلطالع على نتائج بعض الدراسامل السابقة وتوصي

 ةةد  ا ةةت لشباا ةة   ةةاكطالع علةةل لشاديةةد  ةةه  وةةال  لشد لسةةا  ىلشبحةةال لشون ا ةة  لشمةةابا 
ضاف لشم ا ل  لشاملية  ىداصة    ةا ل    وةا  بن جيةا  لشاسةالط لشول أكد  علل ىجاد مكنها 

ت لشمواةةددة ىشةةاشك هنةةا  ااجةة   شةةل  جةةنلء   ةةع هةةال لشبحةةث ىلكسةةووادة بو ذيةةا لشوسةةع لشمااةةا 
فةةل اةةع فلةةك لشمقةةاال ،  Edmodoى يئةةا  لشةةوالى لتشرونى يةة  لشمالمةة  علةةل لشمنسةة  لشواليميةة  

ىلشو لر علةل  قةال  ضةاف لشجال ةر لألدللية  ىلشم ا  ة  ك وةا  لشاسةالط لشمواةددة، ىشةاشك سةا  
فمةةا  لشباا ةة  بوسةةميى لشقةةا لكشرونى ةةل لشمةةالى علةةل لشةةوالى لشمااةةات فةةل لشوسةةع لشمااةةات عذةةن 

شقيةةةةات فاعليوةةةة  فةةةةل لشجا ةةةةر لشمانفةةةةا ىلألدللةةةةا شم ةةةةا ل    وةةةةا   Edmodo  لشواليميةةةة  لشمنسةةةة
 لشاسالط لشمواددة شدى طالب فرناشاجيا لشواليى.بن جيا  

 :يسعى البحث الحالي لإلجابة على السؤال الرئيسى اآلتى
 فىى الصلىا المعكىول علىى  القائم على التعلم الذاتي كيف يمكن توظيف الشق اإللكترونى

 لدى طالب تكنولوجيا التعليم؟ مهارات إنتاج برمجيات الوسائط المتعددةتنمية 
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 ويتصرع من هذا السؤال األسئلة الصرعية اآلتية: 
فةةةل لشوسةةةةع  Edmodoلشةةةةوالى لشةةةالفل عذةةةةن  لشقةةةةا لكشرونى ةةةل لشمةةةةالى علةةةا ةةةا فاعليةةة   -1

  بن جيةةا  لشاسةةالط لشمواةةددة شةةدى  وةةاشم ةةا ل    لشمااةةات علةةل فنميةة  لشجا ةةر لشمانفةةل
 طالب فرناشاجيا لشواليى؟

فةةةل لشوسةةةةع  Edmodoلشةةةةوالى لشةةةالفل عذةةةةن  لشقةةةةا لكشرونى ةةةل لشمةةةةالى علةةةا ةةةا فاعليةةة   -2
 وةةا  بن جيةةا  لشاسةةالط لشمواةةددة شةةدى شم ةةا ل   لشمااةةات علةةل فنميةة  لشجا ةةر لألدللةةا 

 طالب فرناشاجيا لشواليى ؟

 حث الحالي إلى ما يلي: يهدف الب
فةةل لشوسةةع  Edmodoلشةةوالى لشةةالفل عذةةن  لشقةةا لكشرونى ةةل لشمةةالى علةةافحديةةد فاعليةة   -1

  وةةةا  بن جيةةةا  لشاسةةةالط لشمواةةةددة شةةةدى طةةةالب  ل   ةةةا  فةةةل لشمااةةةات علةةةل لشوحسةةةيع 
 فرناشاجيا لشواليى .

شوسةةع فةةل ل Edmodoلشةةوالى لشةةالفل عذةةن  لشقةةا لكشرونى ةةل لشمةةالى علةةافحديةةد فاعليةة   -2
   وا  بن جيا  لشاسالط لشمواددة شدى طالب فرناشاجيا لشواليى . ل لشمااات علل   ا  

 ترجع أهمية البحث الحالي إلى ما يلي:
 وةةا  بن جيةةا  لشاسةةالط لشمواةةددة  فمةةديى  ااشجةةا   شرونى يةة  شلو لةةر علةةل لشمسةةا  فةةل  -1

 شدى طالب فرناشاجيا لشواليى. 

ف ذيةةا  اا يةة    وةةال  هةةال لشبحةةث فةةل فوى ةةد أع ةةاء هيئةة  لشوةةد    ى اةةاى ي ى   ةةد فويةةد  -2
  وةةا     ةةا ل شونميةة  لشقةةا لكشرونى ةةل لشمةةالى علةةل لشةةوالى لشةةالفا غةةل لشوسةةع لشمااةةات 

 بن جيا  لشاسالط لشمواددة.

 يهلشو ذيمةة( بةةيه  واسةة ل د جةةا  0.01ياجةةد فةةنق دل   اسةةاليا عنةةد  مةةواى دتشةة  ) -1
)لشقةةا لكشرونى ةةل لشمةةالى لشمذلةةل ىلشباةةدى فةةل لكدوبةةا  لشوحسةةيلل شلمجماعةة  لشوجن ذيةة  

 شساشح لشو ذيا لشبادى. Edmodo)لشوالى لشالفل عذن  علا
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 يه( بةةيه  واسةة ل د جةةا  لشو ذيمةة0.01ياجةةد فةةنق دل   اسةةاليا عنةةد  مةةواى دتشةة  ) -2
 لشقةا لكشرونى ةل لشمةالى علةا) وجن ذية لشمذلل ىلشبادى فةل   ا ة  لشمالالة  شلمجماعة  لش

 شساشح لشو ذيا لشبادى.(  Edmodoلشوالى لشالفل عذن

  ) ذلةا ى اةدى( لشمجماعة  لشوجن ذية  لشالاةدة ىبياسةيهيو مه لشوسةميى لشوجن ذةا شلبحةث 
 لشقيات لشمذلل لشقيات لشبادى 

 
 

 (1ل )ـــــــــشك
 الواحدة للمجموعة التجريبيةالقبلي والبعدي  التصميم التجرييب

 البحث الحالي على الحدود اآلتية:  اقتلر
(، 2018-2017: فةةى فنويةةا لشبحةةث دةةال  لشوسةةع لشد لسةةل شلاةةا  لشد لسةةل )حىىدود امانيىىة -1

 شد لسو ى  من    وا  لشاسالط لشمواددة   . 18/10/2017لشل  20/9/2017بدلي   ه 

 جا ا  بن ا شو ذيا لشبحث. -: كلي  لشون ي  لشنا ي  حدود مكانية -2

 ةةه طةةالب  ىطاشبةة ج  اج ( طاشبةة50: فرا ةةت عينةة  لشبحةةث شلوجن ةة  لألساسةةي  )حىىدود بشىىرية -3
 لشون   لش اش   تةب  فرناشاجيا لشواليى  الي  لشون ي  لشنا ي  جا ا  بن ا

 اشل  يما يلل:فوم ع أدىل  ى الد لشبحث لشح

 أواًل: أدوامل مجع البيانامل:
 (2012 دوبا  فحسيلل شم ا ل    وا  بن جيا  لشاسالط لشمواددة  ه  عدلد ) حمد، -1

 اس:ـــــثانيًا: أدوامل قي
 وةا  بن جيةا  لشاسةالط لشمواةددة م ةا ل   لدوبا  فحسيلا شقيات لشجا ر لشمانفل لشمةنفبط   -1

 . ) ه  عدلد لشباا  ( Adobe Flash Professional CS6  سو دل  بن ا   

 وا  بن جيا  لشاسالط لشمواددة  م ا ل     ا    الال  شقيات لألدلء لشم ا ى لشمنفبط  -2
  ه  عدلد لشباا  () .Adobe Flash Professional CS6  سو دل  بن ا   

اجملموعة 
 التجريبية الواحدة

 بطاقة مالحظة
الشق اإللكرتونى 

القائم على التعلم 
 الذاتى

 بطاقة مالحظة
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 ثالثًا: مواد املعاجلة التجريبية:

فةةةةةل  Edmodoوالى لشةةةةةالفل عذةةةةةن لشةةةةة   سةةةةةو دل  لشقةةةةةا لكشرونى ةةةةةل لشمةةةةةالى علةةةةةالشةةةةةوالى 
 لشوسع لشمااات.

 أواًل: املتغري املستقل:
 فل لشوسع لشمااات. Edmodoلشوالى لشالفل عذن  لشقا لكشرونى ل لشمالى علا

 ثانيًا: املتغري التابع:
 لشاسةةالط لشمواةةةددة   سةةةو دل  بن جيةةةا  لشجا ةةر لشمانفةةةل لشمةةنفبط بةةةبال   ةةةا ل    وةةا  -1

 .Adobe Flash Professional CS6بن ا   
لشاسةةةالط لشمواةةةددة   سةةةو دل   بن جيةةةا  لشجا ةةةر لشم ةةةا ى لشمةةةنفبط بةةةبال   ةةةا ل    وةةةا  -2

 .Adobe Flash Professional CS6بن ا   

 هذا البحث على منهجين وهما:  اعتمد
 م  ىلألدبيةةةا  ىلشبحةةةةال شاصةةةةف ىفحليةةةع لشد لسةةةا  لشمةةةةا :المىىىنهل الو ىىىىصي التحليلىىىي -1

فةةةل لشوسةةةع  لشقةةةا لكشرونى ةةةا لشمةةةالى علةةةل لشةةةوالى لشةةةالفلشلواصةةةع  شةةةل أهميةةة  لسةةةو دل  
 . Edmodoلشمنس  لشواليمي لشمااات ىأهمي  

 لشةوالى لشةالفل عذةن لشقةا لكشرونى ةل لشمةالى علةا: شقيةات فاعلية  المنهل شىب  التجريىىى -2
Edmodo  وةةا  بن جيةةا  لشاسةةالط لشمواةةددة   ةةا ل  فةةل فنميةة  فةةل لشوسةةع لشمااةةات  

 شدى طالب فرناشاجيا لشواليى.

 وس:ـــــل املعكـــــأواًل: الفص

يمةةال لشوسةةع لشمااةةات شواظيةةل لشورناشاجيةةا لشمناسةةب  فةةل لشامليةة  لشواليميةة   ةةه أجةةع 
مشةةك  ةةه دةةال   عةةادة فقةةايع  جن ةةا    ثةةنلء لشامليةة  لشواليميةة  ىفحمةةيه فحسةةيع لش ةةالبل ى ةةوى

لشامليةةة  لشواليميةةة ، فوةةةل لشوسةةةع لشماوةةةاد يةةةوى فمةةةديى لشمحوةةةاى لشواليمةةةل  ةةةه دةةةال  لشمالةةةى بةةةدلدع 
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لشوسةةةع لشد لسةةةل ثةةةى يةةةوى فما ةةة  لشمحوةةةاى  ةةةه دةةةال  لشالجبةةةا  لشمنوشيةةة  لشوةةةل ي لذ ةةةا لشمالةةةى  ةةةه 
ل لبةة  فةةل لشمنةةو   ذةةع أن يةةأفال لش ةةالب، أ ةةا فةةل لشوسةةع لشمااةةات فيةةوى فمةةديى لشمحوةةاى لشجديةةد ش

شلوسةةةةع أ ةةةةا دةةةةال  لشحسةةةة  فيةةةةوى فما ةةةة  لشمةةةةن   لشجديةةةةد عةةةةه طن ةةةةا ف ذيمةةةةا  عمليةةةة  ىفجةةةةا ب 
 (160، 2015ى نا قا  فحت  تنل  لشمالى . )لشقن ان، 

 & (Ston, 2012, 2) (Bergmann & Sams, 2012, 3) &ا كةال  ةه ىلفوة

(Marlowe, 2012, 4-6) (Frydenberg, 2012, 1)  ،لش ا ةدى،  & (2013)لشقا مةل(
2013) & (Love, Hodge, Grandgenett, & Swift, 2013, 317) &  ،حىاةةل(
2014)& (Wallace, 2014, 294) & (Powell, et al., 2015, 7)  ، ةةأن لشوسةةع 

:  لةةةر لش ن مةةة  لشماوةةةادة فةةةا لشوةةةد     ةةةه دةةةال  فحن ةةةك لشواليمةةةا  لشمباتةةةنة  ةةةه الشمااةةةات هةةة
شةةل لشةةوالى لشوةةندي فةةا لشمنةةو ،  ةةه دةةال   عةةدلد لشمالةةى  ا لشوسةةع لشد لسةةا  جماعةةا  لشةةوالى فةة

ن يقةاهدها فةا لشمنةو ، ىأثنةاء لشوسةع أشمماطل فيديا  سينة فنكو علل لشموا يى، ىعلةل لش اشةر 
لشد لسةةا يسةةمى لشمالةةى أ قةة   ىفةةد  با   ثنلليةة  شونميةة    ةةا ل  لشووريةةن لشاليةةا ىلشامةةع علةةل فمةةديى 

وا ةةةن ه ىإحلشةةة  سةةةاء لشو ةةةى شةةةدي ى، ى مةةةا  لشمالةةةى بوسةةةميى ىإ وةةةا   جماعةةة   ةةةه لشةةةدعى شل ةةةالب لشم
 ي  اةان  مةا ياللةى لش ةالبألشد ىت لشمواا  شل ةالب ىلشوةا يماةه لشاصةا  لشي ةا فةا أي ى ةت ى 

 سالء فا لشمنو  ى اعا  لشد لس .
 لشوسةةع لشمااةةات  اوةةاءة ىفاعليةة  تبةةد  ةةه فةةالفن أ  ةةل دعةةالى  ليمةةي  شرةةل يةةوى ف ذيةةاى 

 (Hamdan, McKnight, McKnight,, & Arfstrom, 2013, 4-5)كال  ةه  اضح ا ى 

& (Nagel, 2013) (Flipped Learning Network, 2015, 2)  :ىها 
: يمةمح لشوسةع لشمااةات بونةاع طةنق Flexible environment تىوافر الىيئىة المرنىة -1

ا ةف لشواليمةل لشةاى  ةد لشوالى، ى د يحوةا  لشمالةى كعةادة فنفيةر لشوسةع شيوناسةر  ةل لشم
يقومع علل لشامع لشجماعل أى لشد لس  لشالفي  أىلشبحال أى لشو يذا، كما فويح شل ةالب 

 ان    دويا   ول ىأيه يوالمان .

لشونكيو علل لش اشر فا  كوماب لشمانفة   learning culture: التغير فى ثقافة التعلم -2
لش ةالب ى ةيه لش ةالب  ا ة ى لشةبال ىإ واج ا، ىح ةادة لشوالصةع ىلشوواعةع بةيه لشمالةى ى 

 مالةةةةىكحلشةةة  لش مةةةاي ىفنميةةة  لشم ةةةا ل  ىدلةةةا فةةةنو فاليميةةة  أك ةةةن ثةةةنلء، ى مةةةو يل لش
 لكسووادة  ه لشوواعال  لشسفي  شلوأكد  ه ف ى لش الب ىفمييى عملي  لشوالى.
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 ه دال  فحديةد لشمالةى شلمحوةاى  Intentional content:  يتطلب المحتوى المقلود -3
شةةل فالةةيى  قةةاع  باتةةن فةةل لشوسةةع، ىإسةةو ما     لشمنجةةا فحقيم ةةا ىلشوةةل فحوةةا  ىلألهةةدل

لشمحاضنل  فل فاليى   ا ل  ى وا يى  اين ، ىإسو دل  أساشير   ولو   ه لشواليى شاشك 
لشةوالى شتفمةان ،  أى  ع لشوالى لشنقط ىلشوالى  األ نلن ىلشةوالى لشمةالى علةل اةع لشمقةاال  

شل اشةةةر   سورقةةةاف   ةةةه دةةةال   سةةةاد  لشةةةوالى لشوةةةل يويح ةةةا  ىفحديةةةد لشمحوةةةاى لشممةةةما 
 لشمالى دا   لشوسع.

فةةةودلد لشحاجةةة  فةةةل لشوسةةةع  :Professional teachers تىىىوافر المعلمىىىين المحتىىىرفين -4
لشمااةةةات  شةةةل لشمالةةةى لشمذةةةدع لشمةةةاهن لشمحوةةةن   ااةةة   ةةةا يمةةةا  عةةةه فملةةةيص دى ا فةةةل 

اشمالى لشمو سةةص يحةةدد أ سةةل لشوسةةع لشمااةةات ىلكعومةةاد علةةل لشمحوةةاى لشن مةةل، فةة
 سووادة  ه ى ت لشمحاضنة شمماعدة لش الب علل لشو ةى لشاميةا، ى سةمى أ قة   فاةوح 

ى نل ةةةر لش ةةةالب   سةةةومنل  ى مةةةا   ةةةاشومييى لشممةةةومن ش ةةةى ىفةةةافين لشو ايةةة   عمليةةة  لشةةةوالى،
  لشمنفدة لشمناسب ، ى وماه  ه ف ا ل لشورناشاجيا ىلشومنيا  لشحدي   فا لشوالى.

بوحا ع فسلك  ه فسع فمليدى  شل فسع  ااات هنا  عدد  ه لشمنلاع لشول لقيا  ىش
علةةل  اةةل  ةةه لشبحةةال ىلألدبيةةا  لشمنفب ةة   اشوسةةع   طةةالع لشباا ةة  ةةه دةةال  ب ةةا، ى سةةوما  

 :علل  جنلءل  ف ذيا لشوسةع لشمااةات ىسةيوى عنضة ى كمةا يلةل لشمااات ىجد أن هنا   فوا اج 
(Fulton, 2012, 14) (Frydenberg, 2012, 8)  ،(484، 2014)لينةةةةةات 

 (Bormann, 2014, 24) (Mok, 2014, 8)  ،(199-198، 2015)عاطف (Tohidul 

& Iftekhar, 2016, 297) (Long, Logan, Cummins, & Waugh, 2016, 46) 
 التعلم قبل إجراء المحاضرة:الجزء األول: 
ا صةةا ة سةةةان ه كاسةةةت علةةةل   لشمالةةةى لشمحوةةةاى ىلشمالا ةةةا   ةةه دةةةال  فمةةةجيل ا فةةةمةةد  ي  

 ةةه  ال ةةل علةةل لك ون ةةت  ،ج ةةاح لشرمذيةةافن ىإ قةةاء فيةةدياها  فاليميةة  أى  سةةو دل   مةةاطل فيةةديا
أى لكسووادة  ه لشمةال د لشواليمية  لشمووااة  أى  ال ةل   اثاق ب ا  نفب    اشمحواى لشمنلد عنض 
اسةةت ى نفا ةةا علةةل بيئةةا  ى  حاضةةنل   سةة نة أى بادكألشمحاكةةاة أى بةةنل   لشاسةةالط لشمواةةددة 

 ا ةةا لش اشةةر ى ، ى ةةوى  فااةة  لشمحوةةاى  ذةةع لشح ةةا   شةةل لشحسةة   مةةدة كا يةة  فاليميةة   شرونى يةة 
ى مةةو يل  يمةةا  لشويةةديا شوةةدى ه  الالةة  أىسةة ل  ثةةى  عةةادة  فنصةة  فالةةى لشمحوةةاى  قةةاع  مةةومع

ويةةديا ىلشةةوحاى فقة يع جوليةة   اينةة ، ى ةاشك يمةةو يل كةةع طاشةر  قةةاهدة لش ا، ى مانةة   عةةاد فقة يل
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فةةةل فقةةة يل  ىفمةةةاج شمد لفةةة  ىإاوياجافةةة ، ثةةةى يمةةةا  لش ةةةالب  اكجا ةةة  علةةةل  دوبةةةا  شنصةةةد  عةةةدلدهى 
 ا يى لشد ت. وى مواى ف م ى شم

 فى بداية الحصة الدراسية) التعلم وجها لوجه(:: الجزء الثانى
لشوةل  يونا ش لشمالى  ل لش الب فل  حواى لشمادة ى  ن  لش ةالب لشمالالةا  ىلألسةئل 

ىلج و ى ى مو د  لشمالى فلك لألسئل  فل فمييى فااشي  لشمحواى لكشرونى ةا ى ةه ثةى يج ةو لشمالةى 
 ف ذيمل أى  دوبا . قاط أى لأل ق   لشسفي  ى د فحواى علل فجا ب أى   ما  

 :التعلم أثناء الحصة الدراسية )التعلم وجها لوجه(الجزء الثالث: 
صةة ينة ىإع ةةال ى  جماعةة   ةةه لشوةةد  با  أى أ قةة   شةةل  جماعةةا   يةةوى فممةةيى لش ةةالب 

يجةنى ى  اةال   يدل ية  أى  ع ةال ى  جماعة   ةه لأل قة  ، أاةع  قةاال  أى  قةا  ل فااى ية  
لش ةةالب لشم ةةا  لشم لا ةة   ةةن ى  مةةا يمةةاعدهى علةةل  سةةويااب لشمالا ةةا  ىإفمةةان لشم ةةا ل   قةةاع 

ى  سووما  يوى لشوددع أد  الج   أي  قال  يوا ل لشمالى لشما ف لشواليما ىعن كا ع، ىأثناء مشك
 لشوا ى  ن .

يا ةةةل لشونصةةة  شمنا قةةة  لشنمةةةاط لش ا  ةةة   لش اشةةةرأن  ةةة (Alvarez, 2011)ى ةةةاكن 
ىلشمالضيل لشمامدة ىاع لشمقاال ، ىإفاا  لشونص  شونمي  لشم ا ل  لشاملي  ىفنمي   وا يى لشوالى 

  .شدى لش الب اشمقنىعا  ىلشوالى لشوااى ا 
فةةةةنو شل ةةةةالب كسةةةةو دل  لشمانفةةةة  لشال ةيةةةة  لشجديةةةةدة ىلشقيةةةةا   منا قةةةةا   ةةةةل أ ةةةةنل  ى  يةةةةافنكمةةةةا 

ى الم ةةى  مةةا يمةةاعد لش ةةالب علةةل فسةةحيح لشموةةا يى لش اطئةة  ىفنلةةيى لشمانفةة  لشجديةةدة ىفرةةان 
أك ن س اش  كسو دل  ا فا لشممومذع  ما يا ل لش الب  د ة علل لشمي نة علل لشوالى لش او 

 (Brame, 2013)حميا لألهدل  لشمنجاة ى وا ا  فمد  ى. ب ى عه طن ا ف

 ثانيًا: الشق اإللكرتونى القائم على التعلم الذاتى:
(  شةةةل بيةةةات أثةةةن ىفاعليةةة  لشوسةةةع لشمااةةةات فةةةل 148، 2016هةةةد   حةةةث )صةةةاشح، 

لشوحسيع لشد لسل عند  موا ا  لشواكن ىلشو ى ىلشو ذيا  ه فسنيل بلا  فل لشمجا  لشمانفل ، 
الية   طاشةر  ةه طةالب لشممةواى لشنل ةل  43باع لشمن   تةب  لشوجن ذةا، ىفةى ف ذيم ةا علةل ىفى  ف

لشون يةة  جا اةة  لشقةةمنلء، ى ةةا  لشبااةةث بووى ةةد لش ةةالب  ذةةع لشمحاضةةنة بيةةا  عةةه طن ةةا  جماعةة  
يقةن   اضةاع لشمحاضةنة، ىأثنةاء  Youtubeبنل ط شمم ل فيديا علل  ا ةل  WattsAppعلل 

يوى لشمنا ق  اا  لشمحواى لشةاى فةى  قةاهدف  ىمشةك  اةد فممةيى لش ةالب  ى ت لشمحاضنة لشنسمي 



2019  (1ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 453 

( طالب ى ه ثى  ما س   ال لأل ق   لشواليمي  شقيات  دى 5-4 شل  جماعا  ص ينة  ه )
فالى لش الب شلماضاع، ىأثذت لشبحث فاعلي  لشوسةع لشمااةات فةل فنمية  فحسةيع لش ةالب عنةد 

ىصةةا بوةةد  ر لشمالمةةيه ىلش ةةالب ىمىى لكدوسةةاو فةةل  مةةوا ا  لشوةةاكن ىلشو ةةى ىلشو ذيةةا، ىأ
لشواليى علل  سو دل  لشوسع لشمااات  جميل لشاسالط لشواليمي  لشدلعم  ش ةا ىف ذيمة  فةل لشوالةيى 

 لشجا ال شنفل  مواى لشوحسيع .
  أ ةةةةةةة   ةةةةةةا   مقةةةةةةةاهدة لشاديةةةةةةةد  ةةةةةةةه لشويةةةةةةةدياها  علةةةةةةةل  ا ةةةةةةةل (Chem, 2016)ى ةةةةةةاكن

Youtube  ى ا ةةلTED ا  عةةدد  ةةه لشويةةدياها  لشوةةل فوناسةةر  ةةل لشمحوةةاى لشممةةد  ى ةةا    دويةة
ىفوميةةةو  اشاضةةةةا  ىأسةةةلاب لشاةةةةني لشموميةةةةو شجةةةاب  هومةةةةا  لش ةةةةالب، ىعنضةةة ا علةةةةل لش ةةةةالب 
شمقاهدف ا  ذع لشحس  ثى لكجا   علل دمم  أسةئل   دويةا   ةه  واةدد، ىأثنةاء لشحسة  لشد لسةي  

 لي ا.يوى  نا ق  لألسئل  لشول يحوا  لش الب لكجا   ع

 ثالثًا: مهارامل إنتاج برجميامل الوسائط املتعددة:
  ا ل    وا  بنل   لشاسالط لشمواددة  أ  ةا لألدلء لشوالةا  (4، 2012) حمد ،   اى انف

لشةةاى يمةةا   ةة  لش اشةةر أثنةةاء ل وةةا  بن ةةا   كمذيةةافني  واةةدد لشاسةةالط بد جةة  عاشيةة   ةةه لشمةةنع  
 .ج د  ذاى   ل فالفل لألد اء أثناء لشقيا   األدلءفمان ىلشجادة ىلشرواءة  أ ع ىلكىلشد   

 :كرتونى القائم على التعلم الذاتىالشق اإلل
واليميةة  لشمةةال د لش" أ ةة   سةةو ما  لشذنةةل لشوحويةة  لشورناشاجيةة ،  ةةه  ىفانفةة  لشباا ةة   جنلليةةاج 

، ىإع ةةةاء Edmodoعذةةةن لشمنسةةة  لشواليميةةة   ميةةة ن لشرناشاجيةةةا لشومواةةةددة ى لشسةةةالط لشا مووااةةة  ى لش
شحسا  علل لشمحواى لشد لسل امر  د لف ى، ىلشونص  شلوواعع شلوالى لشالفل ىللش الب لشونص  

علةل لشما ةل ىلأل قة    ل لشمالى ىأ نل  ى، شواو و لشموا يى ىصمع لشم ةا ل   ةه دةال  لأل قة   
ىفنميةة  هةةدل  لشود  مةةي  شةةل لأل   شلاصةةا  ىمشةةك فةةا  نلا ةة   ورا لةة، ىأدىل  لشوالصةةع، لشسةةفي 

   ا ل    وا  بن جيا  لشاسالط لشمواددة.

 الوسائط املتعددة: جمياملمهارامل إنتاج بر
 أ  ةةةا  جماعةةة   ةةةه لألدلءل  لشوةةةل يجةةةر أن يةةةوماه  ن ةةةا طاشةةةر لشون ةةة   فانف ةةةا لشباا ةةة 

 ةه أجةع   وةا   Adobe Flash Professional CS6لش اش ة  تةةب  فرناشاجيةا لشوالةيى شذن ةا   
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 اةدى(  –لشاسالط لشمواةددة  أ ةع ى ةت ىج ةد، ىفمةات  ةه دةال   دوبةا   انفةل ) ذلةل بن جيا  
  ادى( شقيات لشجا ر لألدللا. -جا ر لشمانفل ى  ا    الال  ) ذللشل

 

لشقةا   اصة   اةالج  ةهلتطالع علل لشرور ىلشد لسةا  ىلشبحةال لشمةا م  لشان ية  ىلتجنذية  لش -1
ى  ةا ل    وةا  بن جيةا  لشاسةالط لشمااةات  فا لشوسع لكشرونى ا لشمالى علل لشوالى لشالفا

 تعدلد لألطا  لشنلنى شلبحث.لشمواددة 

 Adobe Flash عةةةدلد  المةةة  بةةةبال   ةةةا ل    وةةةا  بن جيةةةا  لشاسةةةالط لشمواةةةددة   سةةةو دل  -2

Professional CS6 رناشاجيةةا لشوالةةيى ىفمنين ةةا  ةةه  ذةةع لش ذةةنلء لشالجةةر فالفنهةةا شةةدى طةةالب ف
 ىلشم وسيه فل  جا  فرناشاجيا لشواليى، ىلشواديع ىفا أ لل ى شلاصا   شل لشسا ة لشن الي  ش .

 وةةةةا   فحديةةةةد  المةةةة  لألهةةةةدل  لشاا ةةةة  ىلكجنلليةةةة  ىلشمحوةةةةاى لشواليمةةةةل ىفمةةةةا شمالمةةةة    ةةةةا ل   -3
شمحامةةةةيه ىلشم وسةةةةيه فةةةةل  جةةةةا  لشاسةةةةالط لشمواةةةةددة ىعنضةةةة ا علةةةةل لش ذةةةةنلء ىل بن جيةةةةا 

 فرناشاجيا لشواليى، ىلشواديع ىفا أ لل ى شلاصا   شل لشسا ة لشن الي  ش .

ىعنضة ى علةل  Edmodoلشةوالى لشةالفل عذةن  شلقا لكشرونى ةل لشمةالى علةاسينا  ا فسميى  -4
 لش ذةةنلء ىلشمحامةةيه فةةل  جةةا  فرناشاجيةةا لشوالةةيى كجاحف ةةا، ثةةى  عةةدلدها فةةل صةةا ف ا لشن اليةة 

  اد لشواديال  لشممونا .

ثةةةى عنضةةة ا علةةةل لش ذةةةنلء  Edmodo قةةةنها علةةةل ى  فحديةةةد لشويةةةدياها  لشمنفب ةةة   ةةةاشمحواى  -5
جاحف ا، ثى  عدلدها فل صةا ف ا لشن الية   اةد  جةنلء ىلشمحاميه فل  جا  فرناشاجيا لشواليى ك

 لشواديال  لشممونا  ىفحايم ا ىعمع لشواديال  فل ضاء أ لء لشمحاميه . 

 بن جيةةا  وةةا  م ةةا ل    عةةدلد لدوبةةا  فحسةةيلا شقيةةات  مةةواى فحسةةيع لشجا ةةر لشمانفةةا ش -6
شةةدى طةةالب  Adobe Flash Professional CS6اسةةالط لشمواةةددة   سةةو دل  بن ةةا   لش

فرناشاجيةةةا لشوالةةةيى، ىمشةةةك  سةةةياغ  بنةةةاد لكدوبةةةا   ةةةه  ةةةاع لشسةةةالب ىلش  ةةةأ ىلكدويةةةا   ةةةه 
(  وةندة ف  ةا جميةل جال ةر لشمحوةاى  أهدلفة  91بةا  ) وادد، ايث بلغ عدد  وةندل  لكدو
(  وةةندة  ةةه 36(  وةةندة  ةةه أسةةئل  لشسةةالب ىلش  ةةأ ى)55لشاا ةة  ىلكجنلليةة ،  ممةةم   شةةل )

أسئل  لكدويا   ه  وادد، ىفى  نلعاة لشقنىط لشالح  فالفنها فا كةع  ةه لشنم ةيه، ثةى لجةنلء 
ا  ىصةدق لتدوبةا  ىسة اش  ىصةاا   لشوجن   لتسو ال ي  شالدوبا  لشوحسيلل شحماب ثبة

سةةةو دل  طن مةةة  لشوةةةا كنى بةةةا . ىفةةةى  دوبةةةا  فةةةى ى اشنمةةةب  ش بةةةا  لك ،ى اا ةةع فمييةةةو لتدوبةةةا 
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٪( 78.6ىفةى لشحسةا  علةل  اا ةع ثبةا  ) SPSSاماب  اا ع لش بةا   اسةو دل  بن ةا   
سةو دل   فةى   فبةاطىهال يد  علل أن لكدوبا  يومول بد ج  ثبا  عاشي ، ىشحمةاب  اا ةع لك

٪(، ى اشنمةب  78.7دوبةا  يمةاىى ) طن م  لشوجول  لشنسفي  ىفى لشحسا  علل  اا ع ثبا  
دوبةةا  علةةل  جماعةة   ةةه لشمحامةةيه ايةةث طلةةر  ةةن ى لشحاةةى دوبةةا  فةةى عةةني لكشسةةدق لك
دوبا  ى نلجا   وندلف  ىلشوأكد  ه لشد   لشالمي  ىلشل ا   ىفل ضةاء أ لء لشمحامةيه، علل لك
(  وةةندة. ىفةةى امةةاب لشسةةدق لشةةدلدلل 91دوبةةا  فةةل تةةال  لشن ةةالل  اةةان  ةةه )لكثةةى ىضةةل 

٪(. ثةةى لكفمةةاق لشةةدلدلل ايةةث أن  اةةا ال  لك فبةةاط بةةيه لشموةةندل  88.65شالدوبةةا  ىهةةا )
( 0.01(  وةةندة دلشةة  عنةةد  مةةواى )86ىلكدوبةةا  لشوحسةةيلل جميا ةةا دلشةة ، ايةةث أ ةة  فاجةةد )

(،  مةةةا يةةةد  علةةةل ىجةةةاد  فمةةةاق دلدلةةةل  نفوةةةل بةةةيه 0.05(  وةةةندة دلشةةة  عنةةةد  مةةةواى )5ى)
دوبةةةةا  فةةةةنلى  بةةةةةيه  وةةةةندل  لتدوبةةةةا  لشوحسةةةةيلل، ى اشنمةةةةب  شماا ةةةةةع لشمةةةة اش  شموةةةةندل  لك

ن  ( ى ةةةةةةه لشمالاةةةةةةظ 0.67-0.23( ى اا ةةةةةةع لشسةةةةةةاا   يوةةةةةةنلى   ةةةةةةا بةةةةةةيه )0.77-0.33)
دوبةةةا    لك(، ى اةةةد مشةةةك فةةةى   وةةةا0.88-0.38دوبةةةا  مى  ةةةاة فمييةةةو  مذاشةةة  فوةةةنلى  بةةةيه )لك

، ىلشد جة  لشرلية  شتدوبةا  (Quiz Creatorفا صا ف  لشن الي   اسو دل  بن ا   )  شرونى ياج 
ىفى فاضيح فاليما  لكدوبا   ذع لشذدأ فل لكدوبا  لكشرونى ا، ى د ف منت  ( د ج ،91)

ىلضح  ىصواج شتدوبا  ىطن م  لكجا   علي ، ى د  لعت لشباا   أن فران فاليما  لكدوبا  
ى  وسةةنة ى ناسةةب  شممةةواى لش ةةالب، ىمشةةك  ةةه دةةال  فاضةةيح ضةةنى ة لكجا ةة  عةةه جميةةل 
أسئل  لتدوبا ، ىكيفي  لكجا   علل لألسئل ، ىأن فسحيح لكدوبا  سيوى   ن م   شرونى ي ، 

 .دوبا ىفحمر لشد ج  ىلشا ت لشممو نق فا لكجا   فا   اي  لك
لشاسةالط لشمواةددة، بلةغ  بن جيةا لألدللةل شم ةا ل    وةا    عدلد   ا   لشمالال  شقيات لشجا ر -7

ف  ةةةا جميةةةل جال ةةةر لشمحوةةةاى (   ةةةا ة فن يةةة  82، ى)   ةةةا ة( 17) لشم ةةةا ل  لشنليمةةةي عةةةدد 
ثةى لجةنلء لشوجن ة  ( د جة ، 912ىلشد ج  لشرلي  شب ا ة  لشمالالة  ) أهدلف  لشاا   ىلكجنللي ، ، 

فةةى  سةةو دل   ب ا ةة سةةدق ى اشنمةةب  ش بةةا  لشلشبةةا  ى  لششحمةةاب  شب ا ةة  لشمالالةة سةةو ال ي  لك
ىجومةةةةةان  Spearmanطن مةةةة  أشوةةةةةا كنى بةةةةةا  ىطن مةةةةة  لشوجولةةةةة  لشنسةةةةةفي  شرةةةةةع  ةةةةةه سةةةةةذين ان 

Guttman (   اسو دل  بن ا SPSS 18 ،)(  74.6ىفى لشحسا  علةل  اا ةع ثبةا )٪ ىهةال
 فبةاط فةى لسةو دل  ك، ىشحماب  اا ع ليد  علل أن   ا   لشمالال  فومول بد ج  ثبا  عاشي 

٪(، 74,3يمةاىى )   ا ة  لشمالالة طن مة  لشوجولة  لشنسةفي  ىفةى لشحسةا  علةل  اا ةع ثبةا  
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دوبةا  علةل  جماعة   ةه لشمحامةيه ايةث طلةر  ةن ى دوبةا  فةى عةني لكى اشنمب  شسةدق لك
دوبةةةا  ى نلجاةةة   وندلفةةة  ىلشوأكةةةد  ةةةه لشد ةةة  لشالميةةة  ىلشل ا ةةة  ىفةةةل ضةةةاء أ لء لشحاةةةى علةةةل لك

  ةةا ة  ليمةةي  ( 17 ةةه ) ىفرا ةةتلشن ةةالل  افةةل تةةال    ا ةة  لشمالالةة ىضةةل فةةى محامةةيه، لش
ثةةى لكفمةةاق لشةةدلدلل  ،٪(83,6ىهةةا ) ش ةةاىفةةى امةةاب لشسةةدق لشةةدلدلل  (   ةةا ة فن يةة ،82ى)

، ايةث أ ة   اا ال  لت فباط بةيه لشم ةا ل  لشنليمةي  ىلشم ةا ل  لشون ية  جميا ةا دلشة ايث أن 
(،  مةةا 0.05دلشةة  عنةةد  مةةواى )ىلاةةدة ( ى وةةندة 0.01شةة  عنةةد  مةةواى )(  وةةندة دل81فاجةةد )

ىلكفماق لشةدلدلل ، ىإجماشل   ا   لشمالال يد  علل ىجاد  فماق دلدلل  نفول بيه  وندل  
( ،  مةا يةد  0.01بيه لشم ا ل  لشنليمي  ىإجماشل   ا   لشمالال  جميا ا دلش  عند  مواى )

ه لشم ةةا ل  لشون ية  ىإجمةةاشل   ا ةة  لشمالالة ، ى ن ةةا فةة ن علةل ىجةةاد  فمةاق دلدلةةل  نفوةةل بةي
 علل د ج  عاشي   ه لشسدق.لشمالال    ا   

 جةنلء لشوجن ة  لتسةو ال ي  علةل عينة   سةو ال ي  شلوأكةد  ةه صةدق ىثبةا  أدىل  لشبحةةث،  -8
 ىفحديةةد ح ةةه لكدوبةةا ، ىامةةاب  اا ةةع لشمةة اش  ىلشومييةةو شرةةع  وةةندة  ةةه  وةةندل  لكدوبةةا 

  .Edmodoد  ه صالاي  لشمحواى ىلشمنس  لشواليمي  ىلشوأك
سةةو ال ي   مةةا ي ةةمه  جةةا  لشوجن ةة  لألساسةةي  ى ةةوى  دويةةا  شنوةةال  لشوجن ةة  لك لشواةةديع ىفمةةاج  -9

 ةةةه طةةةالب لشون ةةة  لش اش ةةة   مةةةى فرناشاجيةةةا لشوالةةةيى ىفةةةى  دويةةةا هى ( طاشبةةةاج 50)عينةةة  لشد لسةةة  
 جن ذل شلبحث.( سااته ىفما شلوسميى لشو5عقاللياج  ه بيه )

دوبةةةةةةا  لشوحسةةةةةةيلل لكشرونى ةةةةةةل ى  ا ةةةةةة  لشمالالةةةةةة   ذليةةةةةةاج علةةةةةةل لشمجمةةةةةةاعويه ف ذيةةةةةةا لك -10
 لشوجن ذيويه ى صد د جا  لش الب.

، ى قةةةةن الشوةةةةل  ا ةةةةت لشباا ةةةة     قةةةةال لشمجماعةةةة  فةةةةل  Edmodoفمةةةةجيع لش ةةةةالب علةةةةل  -11
 . Plannerلشمحواى ىفماج شلم  ط لشو نل لشاى فى فحديدا علل لشما ل فل 

&  Quize،  وم لةة  فةةل Edmodo لشمنسةة  لشواليميةة  قةة   علةةل اء  جماعةة   ةةه لأل  قةة -12
Assignment .بال ل  قاط ىلاد  اد كع د ت فى  قنا 

سةذا يا فةل  امةع لشرلية ، ىفةى فممةيى لش ةالب  شةل  جماعةا    مابل  لش الب ثةالل  ةنل   -13
شمنا قةة  فةةل ( طةةالب ىفةةل بدليةة  لشمحاضةةنة يةةوى فةةوح  ةةاب ل4-5فالةةى فاةةاى ل فورةةان  ةةه )

جةةولء لشوةةل شةةى يةةوى ف م ةةا ىىلجةة  لش ةةالب صةةاا   فةةل ف ذيم ةةا، ثةةى  جةةنلء  جماعةة   ةةه لأل
لأل قةة   لكثنلليةة ، ثةةى فمةةا  كةةع  جماعةة  بونتةةيح طاشةةر شاةةني د ةةال   جةةنلء لشنقةةاط، 

 ى ا ت لشباا   بومديى لشدعى ىلشو اي  لشنلجا  شل الب طال  فونة لشمحاضنة.
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 ى صد د جا  لش الب. لكشرونى ل ى  ا   لشمالال   ادياج عللدوبا  لشوحسيلل ف ذيا لك -14

 شل لشنوال  ى نا قو ا ىفومينها . اساليا ىفحليل ا شلاصا    ااشج  لشذيا ا  لشنافج   -15

   عدلد  ل ص لشبحث ىصياغ  لشواصيا  ىلشمموناا  ىلشبحال لشممومذلي  فل ضاء  وال  لشبحث. -16

لشةةاى يةةنص علةةل "ياجةةد فةةنق دل   اسةةاليا بةةيه  واسةة ل  ألى صةةح  لشوةةني ل شلوحمةةا  ةةه -1
)لشقا لكشرونى ةل دوبا  لشوحسيلل شلمجماع  لشوجن ذي  د جا  لشو ذيا لشمذلل ىلشبادى فا لك

 .شساشح لشو ذيا لشبادىفل لشوسع لشمااات(  Edmodoلشمالى علل لشوالى لشالفل عذن 
فةى  صد لشنوةال  ىفحليل ةا ا لكدوبا   ذلياج ى ادياج ى ى اد ف ذيصح  هال لشوني  كدوبا 
 (.1لشنوال  لشماضح   جدى )لشاصا   شل 

 ( 1دول )ــــــــج
 قيمة "مل" وداللة الفرق بني متوسطى درجامل التطبيق القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية الثانية

 ( يف االختبار التثصيلىEdmodoمنط )تكليفامل التعلم الذاتي عرب 

االحنرال  املتوسط الدرجامل لتطبيقا
قيمة  د.ح املعيارى

 "مل"

مستوى 
 الداللة

مربع ايتا 
µ2 

مستوى حجم 
 األثر

  القبلى
91 

 

50,58 6,863 
 عند دالة 39,024 49

 2,296 83,46 البعدى كبري 0,96 0,01

 (  ايلل:33-4) ، ى و ح  ه جدى  50ن= 
 (، 6.863( ىإ حةنل   ةيةا ي )50.58شوحسةيلا ) واسط د جا  لشو ذيا لشمذلا شتدوبا  ل

( ىإ حةةنل   ةيةةا ي 83.46ى واسةةط د جةةا  لشو ذيةةا لشباةةدي شتدوبةةا  شوحسةةيلا لشباةةدي )
 µ2(، ىبيمةةةةةة   ن ةةةةةةل  يوةةةةةةا 0.01( ىدلشةةةةةة  عنةةةةةةد  مةةةةةةواي )39.024(، بيمةةةةةة  " " )2.296)
ىجةاد (، ىهال يةد  علةل  مةواى اجةى أثةن كذينفةل لشجا ةر لشمانفةا، ىهةال يةد  علةل 0.96)

دوبةةةةا  لشوحسةةةةيلل فةةةةا بةةةةيه  واسةةةة ل د جةةةةا  لك 0.01فةةةةنق دل   اسةةةةاليا عنةةةةد  مةةةةواى 
لشمذلةل ىلشباةدى شلمجماعة  لشوجن ذية  شسةاشح لشو ذيةا لشباةدى  مةا يةد  علةل ىجةاد  يهلشو ذيمة

لشجا ةةر  فنميةة فةةا  (Edmodoلشقةةا لكشرونى ةةا لشمةةالى علةةل لشةةوالى لشةةالفل عذةةن  ثةةن دل  )أ
 بن جيا  لشاسالط لشمواددة.  وا  لشمانفل شم ا ل  
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 ىفوأكد هاا لشنوال   ه لشقاع لآفل:

 
 (1ل )ـــــــــشك

 الفرق بني متوسطى درجامل التطبيق القبلى والبعدى فى االختبار التثصيلى 
 (Edmodoللمجموعة التجريبية الثانية منط )تكليفامل التعلم الذاتي عرب  

لشوةةةةل ف كةةةةد فاعليةةةة  لشمنسةةةة  ( 2015 انةةةةان،) ىفووةةةةا فلةةةةك لشنوةةةةال   ةةةةل د لسةةةة  كةةةةال  ةةةةه
لشوا ف كةد فاعلية   (Arcos, 2014, 1) لشوحسيع، ىد لس  كال  ه فل فنمي   Edmodoلشواليمي 

 لشقا لكشرونى ل لشمالى علل لشوالى لشالفل فل لشوسع لشمااات فل فنمي  لشوحسيع شدى لش الب.
 وقد ترجع تلك النتائل إلى:

  لشول يحواج ا لش اشر  م اش  ى من  ه دال  لشوحاى لشوحاى فل لشنجاع  شل لشمالا ا -1
 .Edmodoفل لشويديا لشمنقا  علل لشمنس  لشواليمي  

عني لشمحواى  ذةع لشوسةع لشد لسةا با ةت كةافل أفةا  شل ةالب سة اش  لشوامةا فةل ف ةى  -2
 لشمحواى، ىلشحسا  علل لشمالا    سو   مومنة.

فةةةا  شل اشةةةر فةةةنو عديةةةدة أ، Edmodoفنةةةاع أ مةةةاط لشوواعةةةع دلدةةةع لشمنسةةة  لشواليميةةة   -3
 شتسووما  ىلشمنا ق  ىفاضيح  ا يجدا  ه  قاال .

 ةةد ة لش اشةةر فةةل لشةةوحاى فةةل عةةدد  ةةنل  عةةني لشويةةديا، ىكةةاشك  د فةة  علةةل لشةةوحاى فةةل  -4
 لكيما  لشلحلل، أى لشومديى، أى لك جاع شمقاهدة جوليا   اين .

 س  لشواليمي  ىفماج شنغباف  ى د لف . ان   فنمع لش اشر بيه لشويدياها  لشمانىض  علل لشمن -5

بىين متوسىطى  يوجىد فىرد دال إحلىائيا  لشاى ينص علل " ش ا لشلوحما  ه صح  لشوني ل -2
)الشىىىق درجىىىات التطىيىىىق القىلىىىى والبعىىىدى فىىىي بطاقىىىة المالحبىىىة للمجموعىىىة التجريىيىىىة 

 للالح التطىيق البعدى.( Edmodoالتعلم الذاتي عىر اإللكتروني القائم على 
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فةى  صد لشنوةال  ىفحليل ةا ى اد ف ذيا لكدوبا   ذلياج ى ادياج ى وبا  صح  هال لشوني كد
 (.2) لشنوال  لشماضح   جدى لشاصا   شل 

 ( 2دول )ـــــــــج
 بعدى للمجموعة التجريبية الثانيةقيمة "مل" وداللة الفرق بني متوسطى درجامل التطبيق القبلى وال

 ( يف بطاقة املالحظةEdmodoمنط )تكليفامل التعلم الذاتي عرب 

االحنرال  املتوسط الدرجامل التطبيق
قيمة  د.ح املعيارى

 "مل"
مربع ايتا  مستوى الداللة

µ2 
مستوى 

 حجم األثر
دالة عند مستوى  52,255 49 73,952 341,08 912 القبلى

 8,332 870,92 البعدى كبري 0,98 (0,01)

 (  ايلل:2ى و ح  ه جدى ) ،50ن=  
 (، ىإ حةةةنل   ةيةةةا ي 341,08ط د جةةةا  لش ةةةالب فةةةل لشو ذيةةةا لشمذلةةةا شب ا ةةة  لشمالالةةة  ) واسةةة

(، 870,92(، ى واسةةةةةط د جةةةةةا  لش ةةةةةالب فةةةةةل لشو ذيةةةةةا لشباةةةةةدى شب ا ةةةةة  لشمالالةةةةة  )73,952)
 (.0.01ىهل دلش  عند  مواى ) (52,255بيم    فماىى )(، ىكا ت 8,332ىإ حنل   ةيا ي )
ىهةةةال  مةةةواى اجةةةى أثةةةن كذيةةةن فةةةل لشجا ةةةر علىىىى  ( وهىىىذا يىىىدل0.98) µ2ىبيمةةة   ن ةةةل 

بةةةيه  واسةة ل د جةةةا   0.01ىجةةةاد فةةنق دل   اسةةاليا عنةةةد  مةةواى لشم ةةا ى، ىهةةال يةةةد  علةةل 
فةةا لشو ذيةةا لشمذلةةل ىلشباةةدى شلمجماعةة  لشوجن ذيةة  شسةةاشح لشو ذيةةا لشباةةدى  مةةا    ا ةة  لشمالالةة 
فةل لشوسةع  Edmodoالفل عذةن شلقا لكشرونى ا لشمالى علةل لشةوالى لشةثن دل  أيد  علل ىجاد 

  وا  بن جيا  لشاسالط لشمواددة. شم ا ل  دللل لشجا ر لأل فنمي فا لشمااات 
 ىفوأكد هاا لشنوال   ه لشقاع لآفل:

 
 (2ل )ــــــشك

 الفرق بني متوسطى درجامل التطبيق القبلى والبعدى فى بطاقة املالحظة
 (Edmodoلم الذاتي عرب للمجموعة التجريبية الثانية منط )تكليفامل التع
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ىفووا فلك لشنوةال   ةل د لسة  كةال  ةه ،  ه فنىي لشبحث  لى اشك فى  ذا  لشوني لش ا
& (Hankins.2015) ،لشوةةل ف كةةد فاعليةة  لشمنسةة  لشواليميةة  (2015)لامةةد Edmodo  فةةل

( لشوةل أكةد  Chem,2016)  &(2016)صاشح،شدى لش الب، ىد لس  كال  ه لشم ا ل  فنمي  
شقا لكشرونى ل لشمالى علل لشوالى لشالفل فل لشوسع لشمااات علل فنمي  لشم ا ل  شةدى فاعلي  ل
 ى د فنجل هاا لشنوال   شل: لش الب، 
لشوةةل يحواج ةةا لش اشةةةر  مةة اش  ى مةةن  ةةةه    ةةال  لكجنلليةةة لشةةوحاى فةةل لشنجةةةاع  شةةل لش -1

 .Edmodoها  لشمانىض  علل لشمنس  لشواليمي  دال  لشويديا 
 ةةه دةةال   فااةة  لشويةةدياها  لشوةةل فاةةني  شل اشةةر امةةر  د لفةة  ىإسةةوادلدا فااةة  لشةةوالى  -2

 .لش  ال  لكجنللي   ذع لشح ا   شل لشوسع لشد لسل
لشقيةا   ةاش  ال  لشوةل  ةا  أفةا  شل ةالب  ذع لشح ا   شةل لشوسةع لشد لسةا عني لشمحواى  -3

 ل ىلج  ب ا صاا  .بوالم ا ىكوا   لشمالالا  لى لشنماط لشول شى يمو لل لشقيا  ب ا لى لشو

، ىكةاشك  ةه Assignmentأى  Quizلشو اي  لشنلجا  لشوا     اد  جا ة  لش ةالب علةل  -4
 .م ا ل لشمالى فل لشمحاضنة أدى  شل  فمان لش الب شل

، لفةةةا  شل اشةةةر فةةةنو عديةةةدة Edmodoفنةةةاع أ مةةةاط لشوواعةةةع دلدةةةع لشمنسةةة  لشواليميةةة   -5
  .فاضيح  ا يجدا  ه  قاالى شتسووما  ىلشمنا ق  

 د ة لش اشر فل لشوحاى فةل عةدد  ةنل  عةني لشمحوةاى، ىكةاشك لشمةد ة علةل لشةوحاى فةل  -6
ىإ اا ية   لكيما  لشلحلل، أى لشومديى، أى لك جاع شمقةاهدة جوليةا   اينة  فةل لشمحوةاى 

 .لشو ذيا  اشوالحى  ل عني لشويدياها 

 جيا لشواليى فل ضاء لكفجاها  لشحدي  .ف ا ن  سونلفيحيا  لشود    ش الب فرناشا  -1

ف ةةةةةةةميه لشقةةةةةةةا لكشرونى ةةةةةةةل لشمةةةةةةةالى علةةةةةةةل لشوسةةةةةةةع لشمااةةةةةةةات فةةةةةةةل  عةةةةةةةدلد أدسةةةةةةةالا  -2
 فرناشاجيا  لشواليى.

لكسووادة  ه لشمساد  لشواليمي  لشموواا  علل تبا  لك ون ت فل فنمي    ا ل  طةالب  -3
 فرناشاجيا لشواليى.
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   ا فاصع  شي  لشبحث  ه  وال  ى ةه دةال   نلجاة  لشد لسةا  لشمةا م  ىلأل حةال ى ه دال
 لشمو د  ه لشد لسا  ىلشبحال اا :لشون ا   لشمنفب  ، ف    يماه شلباا   لشواصي    جنلء 

د لس  لثن فا يت فمديى لشو اي  لشنلجا  فل لشقا لكشرونى ل فةل لشوسةع لشمااةات علةل  -1
 فرناشاجيا لشواليى. الف  لشوالملدى طالب 

د لس  فاعلي  لشقا لكشرونى ل لشمالى علل لشوالى لشالفل فل لشوسع لشمااات فل فةد  ر  -2
 أدسالا فرناشاجيا لشواليى.

د لسةة  فاعليةة  لشقةةا لكشرونى ةةل لشمةةالى علةةل لشةةوالى لشةةالفل فةةل لشوسةةع لشمااةةات شونميةة   -3
   ا ل  لشوالصع لكجوماعل شدى طالب فرناشاجيا لشواليى.

د لسةة  فاعليةة  لشقةةا لكشرونى ةةل لشمةةالى علةةل لشةةوالى لشةةالفل فةةل لشوسةةع لشمااةةات شونميةة   -4
   ا ل  دلفةي  لشال  شدى طالب فرناشاجيا لشواليى.
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 ة:ــــربيــــع العــأواًل: املراج
(. بنةةةةاء بيئةةةة  فاليميةةةة   المةةةة  علةةةةا تةةةةباا  لشا ةةةةر 2015أامةةةةد  حمةةةةه  حمةةةةد  اضةةةةل. ) -1

نى ي ، ى  ةا ل  لشةوالى لشةالفا وشجوما ي  ىأثنها فل فنمي    ا ل  ف ا ن بيئا  لشوالى للكشرلل
 . كلي  لشون ي  لشنا ي ، جا ا  عيه تم . ساش   اجموينشدي طاشر فرناشاجيا لشواليى. 

(. أثةن فاظيةل لشةناال  لشمان ية  عذةن لشا ةر ىلشمالمة  علةل 2015)  يمان ع مةان لشاقةينى  -2
شاةةر لألدىل  فةةل فنمية    ةةا ل  اةةع  قةةاال  فسةميى لشمال ةةف لشواليميةة  ش ةةالب  سةونلفيجي  

 فرناشاجيا لشواليى.  ساش   اجموين. جا ا  لشويا ، كلي  لشون ي :  مى  ناه  ىطنق لشود   .

فةى لتسةوندلد  فاصيا  لشم فمن لشدىشا لش ا ا شلوالى لكشرونى ا ىلشواليى عه  اةد.(. 2011) -3
 http://www.kolalwatn.net/news9413 ه 

(. لثةةن لسةةو دل  لسةةونلفيجي  لشةةوالى لشمملةةاب فةةل لشوحسةةيع 2015. )انةةان بنةةت لسةةاد لشةةو ه -4
لشمجل  لشدىشية  لشون ا ة  لألكاديمل ش اشر كلي  لشون ي   جا ا  لأل ينة  ا ة بنت عذد لشنامه. 

. فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى لتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوندلد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 186-171(، 1لشاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد)4لشمو سسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ، لشمجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
http://www.iijoe.org/v4/IIJOE_10_01_04_2015.pdf 

(. فسةةةميى بيئةةة  شلةةةوالى للتشرونى ةةةل  المةةة  علةةةل لشوالصةةةع 2013  يةةةل عذةةةد لشالةةةيى   ةةةاد. ) -5
والى لتشرونى ةل شةدى  جومةل لشمما سة   ةه طةالب لشةدبلا  لشماج  ىلثنها فا فنمي    ا ل  لشة

 .23. جلد2013،يناين1لشجمةي  لشمسن   شورناشاجيا لشواليى، لشادد لشون اى. 
( " لثةةةن لشوواعةةةع بةةةيه لسةةةلير لشةةةوحاى فةةةل بن ةةةا   كمذيةةةافنى 2006سةةةليمان جماةةة  عةةةاي ) -6

ل  ةةالف  لشةةوالى ىعال ةة  شونمية    ةةا ل  ل وةةا  بن ةةا    واةةدد لشاسةةالط ىل مةةاط لشةةوالى علةةل  اةة
 مشك بدلفةي  لت جاح"  ساش  دكوا لة ،  ا د لشد لسا  لشون ا   .

لشوسةع لشمملةاب. فةى لتسةوندلد  ةه  - Flipping Classroom(. 2013سةناء لش ا ةدى. ) -7
-sanaa.blogspot.com/2013/11/flipping-eatcherhttp://matht

classroom.html 

(. أثن ىفاعلي   سةونلفيجي  لشةوالى لشمملةاب فةل لشوحسةيع 2016. )صاشح به لبنل يى لشمماطل -8
لشد لسل ش الب لشممواى لشنل ل فل  من  لشمددع شلود    شرلي  لشون ي   جا ا  تمنلء د لس  

. فةى 158-135(، 8)لشاةدد 5لشون ا ة  لشمو سسة ، لشمجلةد  لشمجلة  لشدىشية فجن ذي .  )تب (
 http://www.iijoe.org/v5/IIJOE_06_08_05_2016.pdلتسوندلد  ه 

http://www.kolalwatn.net/news9413
http://www.iijoe.org/v4/IIJOE_10_01_04_2015.pdf
http://www.iijoe.org/v4/IIJOE_10_01_04_2015.pdf
http://mathteatcher-sanaa.blogspot.com/2013/11/flipping-classroom.html
http://mathteatcher-sanaa.blogspot.com/2013/11/flipping-classroom.html
http://www.iijoe.org/v5/IIJOE_06_08_05_2016.pd
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)لكصةةدل  لألى (.  لشةةوالى لشمةةد   ىلشةةوالى لشمااةةات(. 2015. )عةةاطف لبةةا اميةةد لشقةةن ان -9
 : دل  لشممينة شلنقن ىلشواح ل ىلش باع .عمان
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Abstract 
The Research Title: The effectiveness of the self-learning-based 

electronic segment in the flipped classroom on the skills of 

multimedia software production for students of education 

technology 

Research Objective: Developing the segment of knowledge and skill of 

multimedia software production by using Adobe Flash 

Professional CS6 for students of education technology. 

To achieve this goal, a one-group experimental design and the pre- 

application of research tools were used, and then the application of the 

self-learning-based electronic segment in the flipped classroom. A set of 

education videos related to the multimedia software production skills 

were identified from Youtube and published by Edmodo educational 

platform according to a specific timetable on Education platform of 

Edmodo, and producing of a set of activities represented in (Quiz & 

assignment) on the platform. In the traditional segment of the Flipped 

classroom, discussions were held to solve the problems encountered by 

the students, and conduct a series of enrichment cooperative activities 

with the students, and then the pre- implement of the tools. 

The research sample consisted of (50) male and female students of 

the third grade of the Department of Education Technology, Faculty of 

Specific Education. The research was applied during the first semester 

and the experiment lasted from 18/9/2017 to 18/10/2017. The findings of 

the research are as follows: 

 There is a statistically significant difference between the mean 

scores of both pre and post applications in the achievement test of 

the experimental group (Self-learning based electronic segment in 

the Flipped Classroom) for the benefit of the post application. 

 There is a statistically significant difference between the average 

scores of the pre application and the deviation in the observation 

card of the experimental group (the self-learning-based electronic 

segment in the Flipped Classroom) for the benefit of the post 

application. 

Key words: Self-learning based electronic segment electronic segment - 

Flipped Classroom- Multimedia software production skills. 


