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 منصات التعمم اإللكتروني التفاعمي "زووم ، كالس رووم" وتأثيرىا عمي 
 لمقرر الرقص الحديث التحصيل المعرفي

 مجدی محمود فييمأ.د. 
 جامعة مدينة السادات –بكمية التربية الرياضية  *أستاذ طرق التدريس بقسم المناىج وطرق التدريس والتدريب وعموم الحركة الرياضية

 السيد الحريری م.د. رشا يحيی
                                         جامعة مدينة السادات –مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بكمية التربية الرياضية **

 مشكمة البحث وأىميتو:
احي ( المستجد عالميا الذي اقتحم كل من91أظيرت أزمة تفشى فيروس كورونا )كوفيد 

الحياة بجميع دول العالم دون استثناء ، أىمية دور التكنولوجيا في محاربة ىذه الجائحة ، وذلك 
بوقف التجمعات وتحفيز قطاعات كبيرة من البشر عمى التواجد بمنازليم لوقف انتشار الفيروس ، 

طريق وتطبيق سياسة العمل من المنزل ، وكذلك الحصول عمى الخدمات الحكومية والمالية عن 
األونالين ، وحدث ايضا انقالبا كبيرا في طبيعة تمقي المعمومة في المدراس والجامعات ، ولذلك 
أصبح لزاما عمى المؤسسات التربوية والتعميمية أن تواكب الثورة التكنولوجية واالستعانة بيا من 

فقط بل أصبحت أجل الوصول إلى تعميم افضل ، وذلك يشير إلى أن التكنولوجيا لم تعد لمرفاىية 
 تمعب دورًا كبيرا في إدارة األزمات.
من أشير المستحدثات التكنولوجية   E-learning platformsوُتعد المنصات التعميمية 

التي تشير إلى  motivations theory ، وتعتمد المنصات التعميمية عمى مبادئ نظرية الدافعية
المتعمم ىو النظام األكثر فاعمية في تنمية أن النظام األكثر تحقيقًا لالستمتاع الشخصي لدى 

الدافعية لإلنجاز ومما ال شك فيو أن المنصات التعميمية بما توفره لممتعمم من إمكانات تساعده 
بشكل كبير في عمميات التنمية الذاتية ، كما أنيا حققت في السنوات األخيرة حضورًا عالميًا في 

 (22( )91تعميمية اكثر تفاعمية . )مراكز التعميم مما أدى إلى ظيور أنماط 
والتطبيقات والمنصات التي تساعد  البرامج " إلي مجموعة مناليونسكووآشارت منظمة "

العالي في تطوير مسارات العممية التعميمة ، منيا  عمى التعمم عن بعد ، وتساعد مؤسسات التعميم
جوجل ( ، وتطبيق "Edmodo" )إدمودو( ، وكذلك منصة "Black Board" )دبالك بورتطبيق "

( ، وتطبيق) seesaw( ، وتطبيق "سي سو" )Google Classroom" )كالس روم
Mindspark( .)43) 

ىو خدمة تعميمية ومنصة  "Google Classroom"جوجل كالس روم وتطبيق  
اجتماعية مجانية تقدميا شركة جوجل ، تيدف إلى إنشاء صف إلكتروني وتطوير التعميم 

، وتساعد في  مم اإللكتروني بدون استخدام األوراقاإلفتراضي بين المعمم والطالب ، لتسييل التع

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
https://units.imamu.edu.sa/deanships/elearn/elearning/Pages/elearning_6.aspx
https://www.new-educ.com/what-is-edmodo
https://classroom.google.com/h
http://education-apps1.blogspot.com/2017/02/blog-post_23.html
https://www.ei-india.com/mindspark-math/
https://www.ei-india.com/mindspark-math/
https://classroom.google.com/h
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رفع جميع المحاضرات والدروس واألحتفاظ بيا والوصول والرجوع إلييا في أي مكان وفي أي 
وقت ، وايضا رفع وتبادل المحتوى التعميمي والفديوىات التعميمية والتطبيقات الرقمية ، وتوفر 

تعاون ، ويسيِّل التواصل بين المعممين والطالب ، كما لممعممين والطالب بيئًة آمنًة لالتصال وال
أنو يسمح لممعممين بإنشاء الواجبات وتقديميا لممتعممين ، ويمكن الُمعمم بعد ذلك من جمع 
الواجبات وترتيبيا من خالل واجية مستخدم جميمة وسيمة التنقل ، باإلضافة إلى ذلك فإن 

، وتمكن أيضا الُمعممين من التفاعل  "Google Classroom"جوجل كالس روم  خدمة
الفوري مع طالبيم وتوجيييم أثناء إنجاز الميام الموكمة إلييم وىو ما يعطي إضافة نوعية لمعممية 

 إضافة إلى ذلك فسحابة جوجل درايف توفر لممدرسين إمكانية إرفاق مستندات مختمفة التعميمية ،
رساليا …( عروض تقديمية  –جداول بيانية  -)نصوص مع الواجبات والمشاريع التعميمية وا 

( عضو من ضمنيم الُمعممون إذا 252لجميع الطمبة المعنيين وقد يحتوى الفصل الدراسي عمي )
كان الحساب المستخدم شخصي بريد جيميل ، أما إذا كان الحساب تابع لمؤسسة تعميمية ، أي 

عضو من ضمنيم المعممون ، عمى أن ال يزيد عدد  9222فإن العدد ىو  edu ينتيي بـ
معمم ، وقد لجأت بعض الكميات المصرية إلييا ومنيا كمية  22المعممين لمصف الواحد عن 

 الصيدلة بجامعة القاىرة وقامت بتوفير االشتراك بو مجاًنا لكل طالبيا كوسيمة لمتعمم عن بعد .
 (43( )45( )44( )21) 

ىو نظام تعميمي مجاني يساعد المعمم في تنظيم االجتماعات  "Zoom"زووم  بيقوتط
والمقاءات بين الطالبات ، وُيمّكن الدارس من التحصيل العممي واالستفادة من العممية التعميمية 
بكافة جوانبيا دون االنتقال إلى موقع ومكان الدراسة ، ويمكن المحاضرين من إيصال المعمومات 

ومناقشتيا معيم والتدريب عمييا ، وىو إحدى صيغ التعميم التي تتصف بفصل طبيعي  لممتعممين
، حيث يمكن لممشاركين من مشاركة شاشات ىواتفيم وحواسيبيم مع  جغرافي بين المعمم والمتعمم

إمكانية التعميق والتوضيح ، ومشاركة الممفات وعرض المادة التعميمية مع الطالبات ، الشرح 
ي الشاشة ، والتواصل الصوتي والمرئي ، لذا فيو أحد الحمول المثمى لمقاءات الرسمية والكتابو عم

اآلالف من   "Zoom"زووم والمقابالت والمؤتمرات السحابية والمراسالت الجماعية ، وساعد 
المدارس والمعممين حول العالم عمى التحّول بسرعٍة إلى التعّمم االفتراضي عن بعد )عن طريق 

، ووّفر ليم جميعًا نفس البيئة اإلنتاجية بشكٍل مشابٍو إلعدادات الفصول الدراسية  االنترنت(
العديد من ميزات األمان المصّممة لمتحّكم في الفصول الدراسية   "Zoom"زووم التقميدية ، ووفر 

عبر اإلنترنت ، ومنع االضطراب داخل الصفوف )اإلفتراضية( ، وساعد المعممين عمى التدريس 
إلدارة الفصول الدراسية اإلفتراضية بأمان ، كما أنو يعتبر أحد البرامج  عد بشكٍل فعالعن بُ 

الشييرة إلجراء مكالمات الفيديو الرسمية وبجودٍة مناسبٍة ، ىو برنامٌج مختٌص بالمكالمات الفيديو 

https://classroom.google.com/h
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، حيث يستضيف أحُد المتصمين المكالمة ، ويممك كامل الصالحيات ضمنيا، وقد تحتوي 
متصل دون التأثير عمى جودة الخدمات التي يقدميا البرنامج  922لمة عمي أكثر من المكا

متصٍل في الخدمة المدفوعة منو ،  9222وبشكٍل مجانيٍّ ، ويمكن أن يصل عدد المتصمين إلى 
ويتم دخول المشاركين إلي الجمسة عبر الرابط المحدد ، فيو يجعل التواصل بين المشاركين 

 (21( )22( )23( )93( )7جعمو خياًرا مميًزا . )أفضل وأسرع مما ي
والتعبير الحركى بأنواعو المختمفة ُيعتبر من األنشطة الرياضية الميمة واألساسية التى 
يمكن من خالليا أن تظير القدرات االبتكارية وتزدىر حيث يمثل التعبير الحركى تداعيًا حدًا 

ويعتمد عمى التعبير المباشر الذى يترجم يتطمب مجموعة من القدرات االبتكارية العالية 
كما أن فمسفة الرقص الحديث االحاسيس واالنفعاالت فى شكل أداء حركى يعبر عن ىذه القدرة ، 

تقوم عمى إعطاء الراقص الحرية في التعبير عما يدور بداخمو من انفعاالت أو أحاسيس بإستخدام 
طبيعية ، والرقص اإلبتكاري الحديث يعتمد حركات معينة يقوم بيا الجسم في حدود امكاناتو ال

عمى أساليب وأنماط مختمفة تبعد تماما عن أنواع الرقص األخرى فيو يعتمد عمى حرية حركة 
الراقص وعدم تقييدىا باألوضاع واألشكال الكالسيكية فالرقص الحديث صاحب رؤية عميقة وىى 

( 47،4279)االبداعات الجديدة . التى تحدد فكر مصمميو وتوجييم وتجعميم فى بحث دائم عن 
(9471) (25) 

ويعد الرقص الحديث نوع من الفن االبتكارى ، وىو إحدى التجارب اليامة فى الفن التى 
يمكن تدريسيا بنجاح ألن صفة االبتكار التى تميزه عن أنواع الرقص األخرى ال تعطى لمطالبات 

إنما تدفعين إلى تخطى الصعاب التى  فرصًا تؤىمين إلكتشاف أنفسيم وتحقيق ذاتيتين فحسب ،
تقابمين حتى يمكنيم اخضاع ىذا الفن لمعايير مشتركة وتحديده داخل نطاق وقواعد يضعونيا 
ألنفسيم ، وتطور ىذا الرقص اإلبتكارى الحديث وأتصف بالحداثو لكونو ال يميل لمتقميد ، وىذه 

حيد الذى يعطي الراقص حرية التحرك الصفو ميزتو عن جميع أنواع الرقص األخرى ألنو النوع الو 
 (49-44: 9)( 779) لمتعبير عن مافى أعماقو من مشاعر.

( وبعد أن قررت وزارة التعميم تعميق 91وفي األونة األخيرة وبعد جائحة كورونا )كوفيد 
الدراسة في المدارس والجامعات وتم تعطيل جميع المؤسسات التعميمية ، كان البد من البحث 

يقة لحل ىذه المشكمة ، فمن غير الممكن أن يتم إيقاف المدارس ووقف المسيرة إليجاد طر 
التعميمية لوقت طويل ، فكان البد من أخذ خطوة ىامة إليجاد خطة بديمة من أجل إستكمال 
المسيرة التعميمية والنيوض بيا ، وىي تحويل المقررات الورقية إلي مقررات إلكترونية لكي تسير 

التعميمية الجديدة في ظل ىذه األزمة ، وُيعتبر ذلك إستكمال لمبادرة السيد  وتكتمل المنظومة
رئيس الجميورية إلي أىمية تحويل المنظومة التعميمية إلي منظومة إلكترونية تماشيًا مع النيج 
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  "Google Classroom"جوجل كالس روم العالمي ، فمجأ الباحثان إلي المنصة التعميمية 
وىي أداة بسيطة وسيمة اإلستخدام تساعد الطالبات عمي الدراسة والتشجيع لجعل التدريس أكثر 

أن من أخطر  الباحثانإنتاجية وفعالية ، وبعد اإلطالع عمي العديد من المراجع العممية وجد 
الُمعمم والطالب ، كما أن عدم قدرة العيوب التي تشوب التعمم عن بعد غياب التفاعل المباشر بين 

الُمعمم عمى رؤية الطالب قد يمكن بعض الطالب من اإلنصراف عن الدرس مع االستمرار في 
الظيور أمام المعمم في وضعية االتصال كما لو كانوا يشاركون في الحصة ، وبالتالي يقمل ىذا 

الجماعية أو التواصل بالمعمم عموًما ، من فاعمية العممية التعميمية ، كما أنو ال يدعم المحادثات 
ولكن تدعم التواصل الخاص بالمعمم عبر التعميقات الخاصة عمى التطبيق العممي ، باإلضافة 

إليجاد  إلي البحث الباحثانلدعميا لمتعميقات العامة عمى التنبييات واإلعالنات الرسمية ، فمجأ 
التي ينتيجيا العالم لمتعامل مع أزمة فيرس  حل ليذة المشكمة ، ووجد أنو في ظل إجراءات العزل

شائع  Zoom كرونا ومع إغالق المدارس وماليين األشخاص الذين يعممون من المنزل ، أصبح 
مميون شخًصا يستخدمون التطبيق يومًيا وفًقا لبيانات مارس  222االستخدام ، وقالت الشركة إن 

"زووم مبر، وبالتالي ارتفعت شعبية تطبيقماليين مستخدًما فقط في ديس 92في حين كان العدد 
Zoom"  زووم حيث يقوم تطبيق"Zoom"   ، بإمكانية التواصل عن بعد بين المعممين والطالب

ويتيح فرصو المشاىدة والتفاعل المباشر المرئي بين المعممين والطالب كما يمكن من خاللو عقد 
دقيقة ،  32شخصا ولمدة  922لى عدد النيائي من االجتماعات ، ومكالمات الفيديو تصل ا

وكان ىذا التطبيق مناسب لحل مشكمة التفاعل المباشر بين المعمم والطالب ، ولكن ىذه الشعبية 
الكبيرة لمتطبيق أصبحت ميددة بعد عجز الشركة عن إيجاد حمول لثغرات التطبيق األمنية ، وأنو 

ميقات والمحادثات بعد االنتياء من من عيوبو ايضا أنو ال يتم حفظ العروض التقديمية أو التع
 Google"جوجل كالس روم ،  "Zoom"زووم إلي أستخدام كل من  الباحثانالمكالمة فمجأ 
Classroom" . واألستفادة من مميزات كل منيما 

عمى استخدام التكنولوجيا  أن "فيروس كورونا" أجبر منظومة التعميم الباحثانولذلك يري 
، وذلك بعد إلغاء فكرة التعمم في قاعات الدراسة التقميدية ، فمم ُيعد التعمم عبر اإلنترنت يقتصر 
عمى فئات معينة ، وبذلك تحول األمر في قطاع التعميم من النظام التقميدي إلى التكنولوجيا 

د شيئًا أساسيًا ال يمكن اإلستغناء عنو ، اإلجبارية ، وبالتالي اصبح بالوقت الحالي التعميم عن بع
حيث أنو يمكن الُمعمم من شرح درس كامل لمطالبات دون الحاجة إلى الحضور إلي مقر الجامعة 

، ويمكن األحتفاظ   "Zoom"زووم  أو السفر إلى مكان آخر، وذلك من خالل استخدام تطبيق
"جوجل كالس روم خالل منصة  بالمادة العممية والرجوع ليا في أي وقت وفي أي مكان من

Google Classroom". 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

5 

 ىدف البحث 
 التعرف عمي مدي تأثير منصات التعمم اإللكتروني التفاعمي ييدف ىذا البحث إلى  

وتأثيرىا عمي التحصيل المعرفي  "Google Classroom"، "جوجل كالس روم Zoom"زووم 
                                    لمقرر الرقص الحديث لطالبات الفرقة الثانية لكمية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات.                                       

: فروض البحث:رابعاً   
 لممجموعة التجريبة األولي"سطى القياس القبمي والبعدي "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متو  .9

ولصالح  في مستوى التحصيل المعرفي لمقرر الرقص الحديث "Zoom"زووم بااستخدام 
 متوسط القياس البعدي.

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياس القبمي والبعدي "لممجموعة التجريبية الثانية"  .2
في مستوى التحصيل المعرفي  "Google Classroomوم "جوجل كالس رو بااستخدام 

 لمقرر الرقص الحديث ولصالح متوسط القياس البعدي.
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياس القبمي والبعدي "لممجموعة التجريبية الثالثة"  .4

في مستوى  "Google Classroomكالس رووم "جوجل ،  "Zoom"زووم  بااستخدام
 التحصيل المعرفي لمقرر الرقص الحديث ولصالح متوسط القياس البعدي.

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياسات البعدية لمجموعات البحث "لممجموعة  .3
، "لممجموعة التجريبية الثانية" بااستخدام  "Zoomم "زوو  التجريبة األولي" بااستخدام 

، لممجموعة التجريبية الثالثة" بااستخدام "Google Classroom"جوجل كالس رووم 
في مستوى التحصيل " Google Classroom"جوجل كالس رووم ،  "Zoom"زووم 

 المعرفي لمقرر الرقص الحديث.
 مصطمحات البحث:

 المنصات التعميمية اإللكترونية: 
م( بأنيا مجموعة متكاممة من الخدمات 2297) "Homanova & Prextova" يعرفيا

عميم التفاعمية عبر اإلنترنت التي توفر لممعممين والمتعممين واآلباء وغيرىم من المشاركين في الت
 (792  29بالمعمومات واألدوات والموارد لدعم وتعزيز تقديم التعميم واإلدارة .  ) 

 ( : "تعريف إجرائي"Zoomزووم )
ىي خدمة سحابية سيمة اإلعداد واإلستخدام واإلدارة ، يمكن عن طريقيا نشر المحتوى 

محاضرات عن بعد من التعميمي والفيديوىات والعروض التقديمية وعقد اإلجتماعات والندوات وال
 خالل مكالمات الفيديو المجانية.

 "تعريف إجرائي" "Google Classroomجوجل كالس رووم   "

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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تبادل المحتوى التعميمي وتطبيقاتو ليدف الى انشاء صف الكتروني تخدمة تعميمية 
والتعاون لممعممين والطالب ، بيدف جعل التدريس أكثر  الرقمية ، وتوفر بيئًة آمنًة لالتصال

  .إنتاجية وتعاوًنا وفعالية
 (Modern Danceالرقص الحديث. )

ىو فن خالق ومبدع يعبر عن فكرة معينة باستخدام حركات الجسم المختمفة والمتنوعة 
 (945792والتى يقوم بيا الفرد وفقًا المكانياتو الذاتية. )

 إجراءات البحث :
 7منيج البحث 7 ولً أ

المـنيج التجريبـي لمالئمتـو لطبيعـة وىدفـة  الباحثاانتحقيقًا ليدف البحث وفروضة اسـتخدما        
وفروضـــة وعينـــة الدراســـو قيـــد البحـــث ، بإســـتخدام التصـــميم التجريبـــي لـــثالث مجموعـــات تجريبيـــة 

 وبإستخدام القياسات القبمية والبعدية لمتغيرات البحث.
 عينة البحث:ثانيًا : مجتمع و 

 ( مجتمع البحث :4
تـــم إختيــــار مجتمــــع البحــــث بالطريقــــة العمديــــة مــــن طالبــــات الفرقــــة الثانيــــة بكميــــــة التربيــــــة         

( 974م والبـالغ عـددىن )2291/2222الرياضيـــة جامعة مدينة السادات المقيدات لمعام الجامعى 
 طالبة.

 ( عينة البحث : 2
( 925يقــة العمديــة مــن مجتمــع البحــث وقــد بــــمغ عــددىن )تــم اختيــار عينــة البحــث بالطر  

٪ من إجمالى مجتمع البحث وتم توزعين عشوائيًا عمى مجموعـات البحـث ، 15.41طالبة بنسبة 
 ( طالبات.1وذلك بعد استبعاد الطالبات الغير منتظمين والبالغ عددىن )

 7( تصنيف عينة البحث3
 راسة قيد البحثلمجموعات الدتصنيف عينة البحث  (4جادول )

 النسبة المئوية العدد مجموعات البحث العينة
 

 األساسية

 Zoom" 55"زووم المجموعة التجريبة "األولي" بااستخدام 

93.38: 
 Google"جوجل كالس رووم المجموعة التجريبة "الثانية" بااستخدام 

Classroom" 
55 

"جوجل كالس رووم و  "Zoom"زووم مجموعة التجريبة "الثالثة" بااستخدام ال
Google Classroom" 55 

 :4.62 8 الطالبات المستبعدات 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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 :411 473 اإلجمالاى

مئويــــة  ( طالبــــة وبنســــبة925أن إجمــــالي العينــــة األساســــية قــــد بمغــــت )( 4جاااادول )يتضــــح مــــن  
 . : 4.62( طالبات بنسبة 1، وكذلك عدد الطالبات الغير منتظمين ):93.38

 ( التجانس "العتدالية"4
لمتأكد من وقوع عينة البحث تحت المنحنى الطبيعى وبالتالى التوزيع اإلعتدالى باستخدام 

والذي يتضح من معامالت اإللتواء إليجاد عامل التجانس لمتغيرات الدراسة األساسية والتجريبية ، 
 الجدول التالى7

( المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوسيط ومعامل اإللتواء لمتغيرات الطول ،   الوزن ، السن ،  الذكاء المختارة 2جدول )
 465ن= لمجتمع البحث       

 المتغيرات
 المعالجات اإلحصائية

 معامل اإللتواء التفمطح الوسيط ع  س  

 1.775 1.413- 462 5.17 463.14 الطول
 10414 1.157 61 7.87 64.45 الوزن
 4.849- 4.992 49.1 1.56 49.32 السن
 1.444- 10467- 88 6.34 88.35 الذكاء

 تكافؤ مجموعتي البحث (5
لمتأكد من تقارب المستويات بين مجموعات البحث الثالثة في المتغيرات األساسية والتجريبيـة  

ح ذلك من الجدول التالي7قيد البحث ، لضبط ال  عالقة بين مجموعات البحث ، ويتضِّ
األدائية المختارة لمجتمع البحث   ( تحميل التباين لختبار التحصيل المعرفى لمقرر الرقص الحديث3جدول )

 55=3=ن2=ن4ن 

 مصدر التباين المتغيرات
درجات 
 الحرية

 مجموع
 الدرجات 

مجموع متوسط 
 الدرجات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 مستوى الدللة

 الطول

 2.952 5.913 2 بين المجموعات

 25.956 4214.811 462 داخل المجموعات غير دال .444

  4241.713 464 المجموع الكمى
   24.982 43.964 2 بين المجموعات 

 غير دال .352 62.438 41444.945 462 داخل المجموعات الوزن
    41458.919 464 المجموع الكمى 

 (3تابع جدول )
 مصدر التباين المتغيرات

درجات 
 الحرية

 مجموع
 الدرجات 

مجموع متوسط 
 الدرجات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 مستوى الدللة

 غير دال .248 179. .458 2 بين المجموعات السن
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 .348 54.455 462 داخل المجموعات

  54.642 464 المجموع الكمى
   29.319 58.648 2 بين المجموعات 

 غير دال .726 41.362 6538.694 462 داخل المجموعات الذكاء
    6597.319 464 المجموع الكمى 

 3.47( =1.15( ،مستوى معنوية )462،  2ح )1*قيمة )ف( الجدولية عند د              
 ثالثًا : وسائل وأدوات جمع البيانات

 جمع البيانات المتعمقة بالبحث7بإستخدام األدوات التالية ل الباحثانقاما         
 تحميل البيانات.  (9
 )الذكاء(إختبار مستوى القدرات العقمية.  (2
 )إعداد الباحثان( اإلختبار المعرفي اإللكتروني. (4

 وفيما يمي توضيح لكل خطوة من الخطوات السابقة:
ؤتمرات 7 الدراسات السابقة والمرتبطة والبحوث العممية واإلنتاج العممـي والمـتحميل البيانات (9

 ، المراجع العممية )العربية ، األجنبية( ذات الصمة بموضوع.
 إختبار مستوى القدرات العقمية. )الذكاء( (2
بتطبيق إختبار الذكاء المفظى لممرحمة الثانوية والجامعية الذى قام بإعداده  الباحثانقاما      

حويل اختبار الذكاء إلي بت الباحثانم( ، وقاما 2227"جابر عبد الحميد ، محمود أحمد عمر" )
( ولقد سبق استخدام ىذا المقياس في العديد من الدراسات عمى 2ممحق )صيغة إلتكرونيو. 

 عينات ماشابة وكان لو معامالت صدق وثبات عالية. 
  الرابط الخاص باختبار الذكاء 

OnWRt_WT_qoDPGLz 4https://docs.google.com/forms/d/ 
 لكتروني: )إعداد الباحثان( اختبار التحصيل المعرفي اإل 

( كمراحل لتصميم اإلختبار 9الخطوات التالية والتى يوضحيا الشكل ) الباحثاناتبع 
 المعرفي اإللكترونية 7

 
 
 
 
 

 صميمالت
 

 التحميل
 

 التقويم النيائي
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 مراحل تصميم الختبارات اإللكترونية    (4شكل )                                  

 : لكترونية بستة مراحل ىيتمر عممية تصميم الختبارات اإل 
  -أوًل : مرحمة التحميل:  

 تتضمن مرحمة التحميل إلي بيدف 7
 تحديد اليدف العام لالختبار.  -
تحميل المادة التعميمية إلى عناصرىا لصياغة محتوى االختبار ، وفيما يمى شرح لكل  -

 منيما.
 تحديد اليدف العام لالختبارات اإللكترونية : 

إلي تحديد اليدف من األختبار المعرفي ألن ىناك أىداف متنوعة  تيدف ىذه المرحمة
حيث يحتاج الُمعمم مثاًل قبل قيامة بعممية التدريس التعرف  الوصف"لالختبارات التحصيمية ومنيا "
" ويكون ىدف الُمعمم ىنا ىو تحديد نقاط القوى والضعف التشخيصعمى مستوى طالبة ، أو "

" وفييا يتم إعداد االختبارات لمراجعة األىداف التى وضعت مرتدةالتغذية اللدى طالبة ، أو "
لممقرر ومحتواه وأيضًا ألسموب التدريس وال شك أن نتائج ىذه االختبارات سوف يستفيد منيا كل 

حيث التمييز بين  تقدير الفروق الفردية بين الطالب"من الطالب والُمعمم عمى حد سواء ، أو "
ب المنخفضين والذين يحتاجون إلى برامج عالجية لبعض جوانب الطالب المتفوقين والطال

" وذلك التعرف عمى الفروق فى درجات الطالب بين القياس القبمى والبعدىالتحصيل ، أو "
مثل التنبؤ بالمستقبل التعميمى أو المينى  التنبؤ"لقياس التغيرات التى تحدث فى األداء أو "

 لمطالب كوسيمة لمتوجية واإلرشاد .
جراءاتو حدد و  اليدف من االختبارات اإللكترونية وىو  الباحثانتمشيًا مع ىدف البحث وا 
حيث يستطيع كل من الطالب  "اليدف التشخيصى"وكذالك  "التغذية الراجعة الفورية"تقديم 

التعرف عمى "والُمعمم تحديد نقاط القوى والضعف فى تحصيل موضوع من الموضوعات ، وايضا 
لقياس التغيرات التى تحدث فى " وذلك الطالب بين القياس القبمى والبعدىالفروق فى درجات 

 األداء.
  : تحديد محتوى المادة الدراسية 

لمقرر التعبير الحركي )الرقص  تم تحديد المادة الدراسية التي أشتمل عمييا اإلختباروىنا 

 التطبيق
 

 اإلنتاج
 

 النشر اإللكتروني
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 مدينة السادات . جامعة –الحديث(  لطالبات الفرقة الثانية بنات كمية التربية الرياضية 
  : ثانيًا : مرحمة التصميم

 إعداد جدول المواصفات : 
المساعدة في بناء  يعمل جدول المواصفات بصفة عامة عمى تحقيق عدة فوائد منيا

عطاء الوزن الحقيقي لكل وحدة أو موضوع من موضوعات المحتوى التعميمي  اختبار متوازن وا 
إلعداد و زيعو عمى موضوعات المحتوى بأتزان ،وكذالك تحقيق صدق المحتوى لالختبار وتو 

 جدول المواصفات أتبع الباحثان الخطوات التالية :
 . تحديد موضوعات المادة الدراسية:4

تم بناء جدول المواصفات ىنا ليس عمى وحدة من وحدات المادة الدراسية بل عمى المنيج 
لمنيج إلى وحدات تعميمية حيث التعميمي بأكممو لمقرر مادة طرق التدريس ، وذلك بتقسيم ا

وتتضمنت كل وحدة  (3ممحق )تضمنت المادة العممية "الرقص الحديث" وحدتين تعميميتن رئيسية 
 -عدة موضوعات تدريسية وىى كالتالى 7

   الوزن النسبي ألىمية وحدات المقرر الدراسى (4جدول )

عدد  الوحدات التعميمية لممقرر
 المحاضرات

الوزن النسبى 
 ات التعميميةلموحد

 :33.34 4 الوحدة األولى )الجزء النظري (
 :66.66 8 الوحدة الثانية )الجزء العممي(

 :411 42 المجموع

( أن عدد المحاضرات الفعمية لتدريس مقرر "الرقص الحديث" 5ويتضح من جدول )
 ( محاضرة .92لمفرقة الثانية بنات ترم ثاني ىى )

 السموكية بمستوياتيا المختمفة لممقرر الدراسى : . تحديد الوزن النسبي لألىداف2
لموضوعات المادة الدراسية " المقرر الدراسى "  السموكية التعميمية األىداف تم حصر  

ضمن مرحمة التحميل في خطوات التصميم التعميمي. حيث يعتبر تصنيف 
 EDUCATIONAL  OBJECTIVES المشيور كتابة في لألىداف Bloom بموم

TAXONOMY  وتحديدىا. التعميمية األىداف عمى التعرف مجال في التصنيفات أشير من 

 COGNITIVE المعرفي المجال ىي7 التعميمية لألىداف مجاالت ثالث ىناك أن يرى حيث

DOMAIN، الوجداني والمجال  AFFECTIVE DOMAIN، النفس والمجال 

 .Psychomotor Domain  حركي
لسموكية الخاصة بجدول المواصفات وفقًا لممجال وتم تحديد األىداف التعميمية ا

وىي تشمل األىداف التي تؤكد عمى نواتج التعميم الفكرية  Cognitive Domain المعرفي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

11 

 التقويم( . -التركيب  -التحميل   -التطبيق  –الفيم  –وتتضمن )التذكر 
اسى والتي تم تحديد عدد األىداف في الوحدة الواحدة بالمقرر الدر ب الباحثانحيث قامت 

تحديدىا في الخطوة السابقة ، ثم تم حساب الوزن النسبي ألىداف كل وحدة بقسمة عدد أىداف 
 كل وحدة عمى العدد الكمي ألىداف المقرر الدراسى ، ويضرب الناتج في مائة.

الوزن النسبي ألىمية أىداف الوحدة الدراسية = عدد أىداف الوحدة الواحدة / العدد الكمي 
 411× المقرر الدراسى ألىداف 

 والجدول التالى يوضح ذلك 
 الوزن النسبي لألىداف السموكية بمستوياتيا المختمفة (5جدول رقم )

 األىداف           
الوزن النسبى  المجموع التقويم التركيب التحميل التطبيق الفيم التذكر الوحدات

 لالىداف كل وحدة

 :43.47 51 8 3 7 7 41 45 الوحدة األولى
 :56.53 65 41 4 6 45 42 48 الوحدة الثانية

 :411 445 48 7 43 22 22 33 المجموع
الوزن النسبى لكل 

  :411 :45.65 :6.18 :44.31 :49.45 :49.43 :28.69 ىدف

( الوزن النسبى لألىداف السموكية بمستوياتيا المختمفة سواء لكل 2يتضح من جدول )
 من وحداتو .ىدف من أىداف المقرر أو لكل وحدة 

 . تحديد عدد األسئمة:3
بعد ذلك بتحديد عدد األسئمة لكل موضوع من موضوعات الوحدة الدراسية  الباحثانقاما   

 أو لوحدات المقرر الدراسى ككل في كل مستوى من مستويات األىداف وفقًا لممعادلة التالية7
الوزن × ية الوحدة الدراسية الوزن النسبي ألىم× عدد اسئمة الوحدة = العدد الكمي لألسئمة 

 والجدول التالى يوضح جدول المواصفات كاماًل : النسبي ألىداف الوحدة .
 جدول المواصفات لالختبارات اإللكترونية( 6جدول )

 األىداف مستويات           
 الموضوع

 التذكر
28.69: 

 الفيم
49.43: 

 التطبيق
49.45: 

 التحميل
44.31: 

 التركيب
6.18: 

 التقويم
45.65: 

 المجموع
411: 

 54 8 3 6 41 41 44 (:33.34الوحدة األول )
 99 45 6 44 49 49 29 :(66.66الوحدة الثاني )
 451 23 9 47 29 29 43 :(411المجموع )

( توزيع عدد األسئمة لالختبارات عمى أىداف المحتوى وتبعًا لموزن 7يتضح من جدول )
المقرر الدراسى لمقرر الرقص الحديث ، وبذلك يكون النسبى ليا داخل الوحدة الواحدة أو فى 

إعطاء الوزن قد انتيى من خطوات إعداد جدول المواصفات كاماًل والذى تم من خاللة  الباحثان
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الحقيقي لكل وحدة من وحدات المحتوى التعميمي وتحقيق صدق المحتوى لالختبارات وتوزيعيا 
 . عمى وحدات المحتوى بأتزان

 الختبار . كتابة أسئمة 4
بكتابة االختبارات فى صورتيا الورقية  الباحثانفى ضوء جدول المواصفات السابق قاما 

( إثني عشر اختبارًا 92وكان عدد االختبارات التى تم تصميميا طبقًا لموضوعات المحاضرات )
نوعين فقط من األسئمة إلستخداميم فى االختبارات وىم )صح أم خطأ ،  الباحثانوأختارا 

ختيار من متعدد( لمالئمتيما ليدف البحث. وبعد ذلك تم عرض االختبارات فى صورتيا واال
الورقية عمى أستاذ المادة لمراجعتيا والتأكد من خموىا من األخطاء ، وفى ضوء مالحظاتو تم 

 التعديل وأصبحت فى صورتيا الورقية صحيحة وجاىزة لتحويميا إلى اختبارات إلكترونية .
الجدول التالى عدد األسئمة داخل كل وحدة من وحدات المقرر الدراسى  كما يوضح أيضاً 

وتوزيعيا عمى نوعين من األسئمة المختارة لعرض االختبارات "الصح والخطأ ، االختيار من 
 متعدد". 

 عدد أسئمة الختبارات داخل كل وحدة من وحدات المقرر الدراسى         (7جدول )

 أنواع السئمة          
 المجموع الختيار من متعدد صح أو خطأ وحداتال

 41 44 26 الوحدة األولى
 441   39 74 الوحدة الثانية

 451 53 97 المجموع

يتم فييا كما  ويتم فييا أختيار برنامج التأليف وتنفيذ وتصميم االختبار. : ثالثًا : مرحمة اإلنتاج
 اختيار برنامج التأليف وتنفيذ وتصميم االختبار.

وىي Google forms جوجل  د تم تصميم االختبارات اإللكترونية باستخدام نماذج وق
التي تتميز بسيولة إنشائيا وتعبئتيا ، كما أنيا تقوم بجمع ، Google Drive إحدي خدمات 

 البيانات تمقائيًا في جدول بيانات خاص بالمعمم.
 (4ممحق ) -الخطوات الخاصة بعمل الختبار :

بحفظ  الباحثانويتم فييا نشر االختبار إلكترونيًا ، وىنا قام  : النشر اإللكترونيرابعًا : مرحمة 
األختبارات عمي جوجل درايف وتم نشرىا من خالل الرابط الخاص بكل اختبار عمي تطبيق زووم 

 اختبار تمو األخرى بالمسميات والترتيب المطموب. وكالس رووم
( اختبار باإلضافة إلي رابط الختبار القبمي 42ىا )وعدد وىذه روابط اإلختبارات اإللكترونية

 والبعدي.
6https://forms.gle/XmeJXNwVnnnmrHCn xtjEThbmmbmKwZA79https://forms.gle/ 

https://forms.gle/XmeJXNwVnnnmrHCn6
https://forms.gle/XmeJXNwVnnnmrHCn6
https://forms.gle/79xtjEThbmmbmKwZA
https://forms.gle/79xtjEThbmmbmKwZA
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JQsLkEA27d6https://forms.gle/XAMsso 76Rp449nvZc4RWQF9https://forms.gle/ 
bA3https://forms.gle/vXGMbVeTcVYzJT bKQA9ULZpnZA4https://forms.gle/bmrC 

89ijPDFSeRqSBkkr3https://forms.gle/ 6J5nmHxV748https://forms.gle/MBgHmE 
38TaLwEbArKL8https://forms.gle/yzCg 46d4Ux5RzANE4https://forms.gle/Pypz 
9LjiE7tre7BxZkQ6https://forms.gle/x 8FkzaBRNNBNzfS3https://forms.gle/tc 

9svsPGxfeGSYB8https://forms.gle/BGT 
ويتم فييا تجريب االختبار عمى مجموعة إستطالعية من طالبات  : خامسًا : مرحمة التطبيق

( طالبة ومن خارج العينة األساسية "الفرقة الثانية بنات" وذلك 25الفرقة الثالثة بنات وعددىن )
بيدف تطبيق بعض االختبارات اإللكترونية لمتأكد من سيولة أداء االختبار والتعرف عمى مدى 

ناسبة نوع الخط والبنط المستخدم فى االختبار والتعرف أيضًا عمى مدى مناسبة الموقع التعميمى م
الُمعد وسيولة الوصول إليو ، وقد تم مراعات كافة المالحظات وتعديل ما ىو مطموب لتصبح 

ء واألخيرة لبنا المرحمة السادسةاالختبارات جاىزة لمتطبيق عمى العينة التجريبية وبذلك تكون 
  مرحمة التقويم النيائى.االختبارات اإللكترونية قد تمت وىى 

 Google، جوجل كالس رووم Zoom "زووم رابعًا : اإلعداد لتجربة البحث باستخدام 
Classroom": 

 بغرضة الثالثة * تم عقد لقاء مبدئى عمي برنامج زووم مع طالبات المجموعة التجريبي
التحدث معين عن أىمية البحث وفائدتيا لين من حيث رفع مستوى التحصيل المعرفي لمقرر 

 .الرقص الحديث
وذلك عن طريق * تم تعريف الطالبات عمى كيفية الوصول إلى التطبيق الخاص بكل مجموعة 

  -اتباع الخطوات التالية 7
 (5ممحق ) -":Zoom "زووم تطبيق 

 (6ممحق ) -:"Google Classroomس رووم تطبيق "جوجل كال 
 خامسًا : الدراسة األستطالعية :

عينـو البحـث عمـى ،  م97/4/2222الثالثـاء الموافـق  راء الدراسـة األسـتطالعية يـومجـتم إ
وكاان اليادف مان ىاذه ساسـية األساسية وذلك إلشتراك جميع طالبات الفرقة الثانية في التجربة األ

 الدراسة ىو :
التعــــرف عمــــي األخطــــاء المحتمــــل ظيورىــــا أثنــــاء إجــــراء اإلختبــــار لتجنبيــــا فــــي الدراســــة   ( أ

 األساسية.
 Google، جوجااااال كاااااالس رووم Zoom "زووم تجريـــــب تطبيـــــق كـــــل مـــــن   ( ب

Classroom". 

https://forms.gle/XAMsso6d27JQsLkEA
https://forms.gle/XAMsso6d27JQsLkEA
https://forms.gle/9RWQF1nvZc149Rp76
https://forms.gle/9RWQF1nvZc149Rp76
https://forms.gle/vXGMbVeTcVYzJT3bA
https://forms.gle/vXGMbVeTcVYzJT3bA
https://forms.gle/bmrC4ULZpnZA9bKQA
https://forms.gle/bmrC4ULZpnZA9bKQA
https://forms.gle/3ijPDFSeRqSBkkr89
https://forms.gle/3ijPDFSeRqSBkkr89
https://forms.gle/MBgHmE748nmHxV5J6
https://forms.gle/MBgHmE748nmHxV5J6
https://forms.gle/yzCg8TaLwEbArKL38
https://forms.gle/yzCg8TaLwEbArKL38
https://forms.gle/Pypz1RzANE5Ux4d46
https://forms.gle/Pypz1RzANE5Ux4d46
https://forms.gle/x6BxZkQ7tre7LjiE9
https://forms.gle/x6BxZkQ7tre7LjiE9
https://forms.gle/tc3FkzaBRNNBNzfS8
https://forms.gle/tc3FkzaBRNNBNzfS8
https://forms.gle/BGT8svsPGxfeGSYB9
https://forms.gle/BGT8svsPGxfeGSYB9
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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 األستطالعية عن : وأسفرت نتائج الدراسة 
  .التحقق من صالحية اإلختبار المعرفي المستخدمة في البحث 
  والحاسب اآللي مع الطالبات .الياتف النقال توافر أجيزة 

 سادسًا: القياسات القبمية :
تم إجراء القياسات القبمية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في المتغيرات قيد البحث 

م ، وتم إجراء القياس المعرفي القبمي بواسطة اإلختبار 91/4/2222ق يوم األربعاء المواف
المعرفي اإللكتروني وكانت نتيجة الطالبات في اإلختبار المعرفي مرتفعة بعض الشئ نتيجة ماتم 

م إلي يوم األربعاء الموافق 1/2/2222تدريسة لمطالبات خالل الفترة من يوم السبت الموافق 
أخر محاضرة ليم قبل تاريخ تعميق الدراسة في يوم األحد الموافق م والتى كانت 99/4/2222
 م . 95/4/2222

 سابعًا: تطبيق التجربة األساسية:
، جوجل Zoom "زووم تم اخضاع مجموعات البحث التجريبية الثالثة لمتعمم بواسطة 

م حتى 23/4/2222في الفترة من يوم الثالثاء الموافق " Google Classroomكالس رووم 
وحدة ، زمن كل منيا  92م ، بواقع وحدتين أسبوعيًا بإجمالي 21/3/2222يوم األربعاء الموافق 

( التوزيع الكمى لمقرر الرقص الحديث الذي احتوى عميو البرنامج 1دقيقة ، ويوضح جدول ) 35
 الزمنى والكيفي لمقرر الرقص الحديث. ( التوزيع 1التعميمي ، كما يوضح جدول )

 التوزيع الكمى لمبرنامج (1جدول )
 التوزيع الزمني البيان م

 ( أسبوع6) عدد األسابيع 4
 ( وحدة تعميمية42) إجمالى عدد الوحدات  2
 ( وحدتين 2) عدد الوحدات في األسبوع 3
 ( دقيقة45) زمن الوحدة التعميمية 4

 والكيفي لمقرر الرقص الحديث التوزيع الزمنى (1جدول )

 التاريخ محتوى الوحدات عدد الوحدات رقم األسبوع

 2 األسبوع األول

 الدرس األول
 مفيوم الرقص الحديث

 تعريف الرقص الحديث م24/3/2121
 المشي والجري

 الدرس الثاني
 خصائص الرقص

 الحجل م25/3/2121
 الجالوب

 الدرس الثالث 2 األسبوع الثاني
 فوايد الرقص الحديث

 م34/3/2121
 القفز 

https://classroom.google.com/h
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 التاريخ محتوى الوحدات عدد الوحدات رقم األسبوع

 واإلرتداد  

 الدرس الرابع
 أىداف الرقص الحديث

 م4/4/2121
 الوثب

 2 األسبوع الثالث
 الدرس الخامس

 رواد الرقص الحديث
 م7/4/2121

 الزحمقة

 الدرس السادس
 أنواع الرقص الحديث

 م8/4/2121
 الفجوة

 2 األسبوع الرابع
 الدرس السابع

 م44/4/2121 الحركات األساسية
 اإلنقباض

 الدرس الثامنة
 م45/4/2121 الميارات الرئيسية   

 السقوط

 2 األسبوع الخامس
 الدرس التاسع

 م24/4/2121 عناصر الحركة   
 الدوران

 الدرس العاشر
 م22/4/2121 المرجحات

 ور والمدحركات التك

 2 األسبوع السادس

الدرس الحادي 
 عشر

 التوازن   
 م28/4/2121

 عالقة الرقص بالعموم األخري

الدرس الثاني 
 عشر

 تابع عالقة الرقص بالعموم األخري
 دفع الجسم م29/4/2121

 ميل الجسم    

 ثامنًا: القياسات البعدية :
التجريبية في التحصيل المعرفي بواسطة  البحثتم إجراء القياس البعدى لمجموعات 

م وذلك عمي نحو ما تم 42/3/2222األختبار المعرفي اإللكتروني يومى الخميس الموافقين 
 إجراؤه في القياسات القبمية .

 تاسعًا : المعالجات اإلحصائية :
رنامج المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث وذلك باستخدام ب الباحثاناستخدما 

 Statistical Pacakage for the( 7SPSS ِحزمة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
Social Science7 وتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية ، 

 .المتوسط الحسابي   ."معامل ارتباط "سبيرمان 
 .اإلنحراف المعياري  النسب المئوية لمعدالت التحس  
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 .الوسيـط  ار"معادلـــــــــــــــة اختبـــــــــــــــF("F-
test.) 

  .معامل اإللتواء  
 عاشرًا : عرض ومناقشة النتائج :

 "Zoom"زووم  مجموعة  .4
داللة الفروق بين متوسطى القياس القبمى والبعدى الختبار التحصيل المعرفى لمقرر الرقص  (92جدول ) 

 55=ּכالحديث  قيد البحث" لممجموعة التجريبية األولى المستخدم معيا "زوم" 

 اتالمتغير 
 القياس البعدي القياس القبمي

 قيمة "ت" ف م
 المحسوبة

 نسبة
 ع ± س   ع ± س   التحسن

 :74.96 *55.44 414.74 3.49 435.64 42.54 33.93 المجموع الكمى لالختبار المعرفي

  4.684( =  1.15( ، ومستوى معنوية )54= ) 4-ּכ*" ت " الجدولية عند د.ح : 

 
يوضح الفروق بين متوسطى القياس القبمى والبعدى لختبار التحصيل المعرفى لمقرر الرقص الحديث  قيد  (2شكل )

 "Zoom"زووم  البحث" لممجموعة التجريبية األولى المستخدم معيا 

"ت" الجدولية فى مستوى التحصيل  >( أن قيمة "ت" المحسوبة 92يتضح من جدول )
الحديث مما يدل عمـى أن قيمة "ت" دالة إحصائيًا وىذا يشير إلى وجود  المعرفى لمقرر الرقص

البعدى( في مستوى التحصيل المعرفى لمقرر الرقص الحديث  –فروق بين القياس )القبمى 
فى التدريس ولصالح القياس  "Zoom"زووم  لممجموعة التجريبية األولي والمستخدم معيا تطبيق 

 (.2)البعدى وىذا ما يتضح من شكل 
بمثابة قاعة مؤتمراٍت يمكن لمجميع المشاركة فييا والتفاعل " Zoom"زووم ُيعتَبر تطبيق

مع بعضيم البعض، وىو تطبيق يالئم أي تجمع سحابي مثل التدريب عبر اإلنترنت 
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والمحاضرات واالجتماعات والمؤتمرات ، أو أي ىدٍف آخر يتطمب تشاركية المشاركين فيو مع 
كن المشاركين من مشاركة شاشات ىواتفيم وحواسيبيم مع إمكانية التعميق ، ويم بعضيم البعض

والتوضيح الصوتي ، لذا فيو أحد الحمول المثمى لمقاءات الرسمية والمقابالت والمؤتمرات السحابية 
 (42( )21)                     . والمراسالت الجماعية

البرامج االحترافية الذي ساعد  من أكثر" Zoom"زووم إلي أن تطبيق  الباحثانويشير 
المعممين في عقد المحاضرات أون الين وذلك من خالل إتاحة الغرف االلكترونية التي يتم عقد 

يعمل عمى أضعف إمكانيات االتصال بشبكة  " Zoom"زووم المحاضرات بيا ، كما أن تطبيق 
الل االيميل ، أو من خالل االنترنت وبجودة مميزة ، ويتم التسجيل بالبرنامج أو التطبيق من خ

تسجيل الدخول بحسابات شبكات التواصل االجتماعي مثل فيس بوك ، وتكون جودة الصوت 
بالبرنامج ممتازة لمغاية ، فيمكن لكل األطراف سماع بعضيم بوضوح ، كما أنو دائًما ما يظير 

ن ، كمل أنو اسم المتحدث عمى شاشة البرنامج تجبًنا لعدم حدوث خمط بين أصوات المتحدثي
طالبة بالغرفة الواحدة  922يمكن لمغرفة الواحدة استيعاب عدد كبير جًدا من الطالبات يصل إلى 

دقيقة ، كما أنو يتيح إمكانية تسجيل االجتماعات  32ويصل وقت الجمسة الواحدة إلى حوالي 
أو بصيغة بالصوت والفيديو ويتم تخزينيا عمى الكمبيوتر بشكل تمقائي بصيغة صوتية فقط ، 

الفيديو أيًضا ، ويحتوي البرنامج عمى صندوق لممحادثات الكتابية يمكن استخدامو أثناء انعقاد 
المحاضرات ، مع إتاحة التواصل مع المجموعة ككل أو مع شخص محدد ، ويمكن كتم الصوت 
ما أو إيقاف االتصال المرئي بأي وقت خالل االجتماع دون الحاجة إلى الخروج من الجمسة ، ك

أن التطبيق متاح لمتحميل واالستخدام بشكل مجاني تام ويمكن تشغيمو عمى اليواتف الذكية بكل 
 .بساطة

العالمية لالتصال  ""Zoom Cloud Meetings باالشتراك بمنصة الباحثانلذلك قام 
المرئي والسمعي، الذي يستخدمو الماليين من األشخاص حول العالم إلجراء مكالمات فيديو 

الجودة ببث حي ومباشر "صوت وصورة" ، حيث يقوم المعمم بإنشاء غرفة إلكترونية ، عالية 
ويستضيف بيا الطالبات ويممك كامل الصالحيات ضمنيا، ويمكن مشاركة الصالحيات مع 

 المتصمين اآلخرين بطريقة تفاعمية ، كما في المحاضرات التقميدية .
مـــن أكثـــر البيئـــات التعميميـــة التـــي " Zoom"زووم ذلـــك إلـــي أن تطبيـــق الباحثاااانويرجـــع 

فـي عـرض المحتـوي " Zoom"زووم ساعدت عمى التفاعل بين الطالبات والمعممين وساعد تطبيق
التعميمي بأكثر من طريقة سواء كان  فيديو ، وصور متسمسمة ، وشرح لفظي ، وروابط متنوعـة ، 

ثر مـن حاسـة فبالتـالي يـؤدي فالمعمومات المقدمة لمطالبات بأكثر من طريقة تساىم في مخاطبة أك
إلـــــي تعزيـــــز العمميـــــة التعميميـــــة ، باإلضـــــافة إلـــــى المناقشـــــات واألنشـــــطة التـــــي كانـــــت تـــــتم داخـــــل 
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ثارة دوافعيم نحو التعمم ، وزاد من  " Zoom"زووم تطبيق ، كل ىذا ساعد عمى جذب الطالبات وا 
كيـز مـن طريقـة الشـرح التقميديـة إلـى ، حيث انتقل التر عممية التشويق واإلثارة والرغبة العالية في التعمم 

عممية االتصال بـين الطالبـات والمسـتحدثات التكنولوجيـة  ، ممـا أدى إلـى تفاعـل الطالبـات بشـكل إيجـابي 
، وســاعد عمــى جــذب مــع مــا يعــرض عمــيين ، ممــا ســاىم فــى تكــوين تصــورًا صــحيحًا لمــا يــتم عرضــة 

كمـا عمومـات بصـورة متسمسـمة  وواضـحة ، الطالبات من خالل الرؤية الواضحة ، كما تم تنظيم الم
   ساعد عمى إمداد الطالبات بالمعمومات المناسبة التي ساىمت بشكل كبير في تحسين مستوى الطالبات

توجد فروق دالة إحصائيًا بين وبذلك يتحقق الفرض األول الذي ينص عمي أنو  "
في  "Zoom"زووم تخدام متوسطى القياس القبمي والبعدي "لممجموعة التجريبة األولي" بااس

 ".مستوى التحصيل المعرفي لمقرر الرقص الحديث ولصالح متوسط القياس البعدي

 "Google Classroomمجموعة "جوجل كالس روم  .2
فى لمقرر الرقص داللة الفروق بين متوسطى القياس القبمى والبعدى الختبار التحصيل المعر  (99جدول ) 

  55=ּכالحديث  قيد البحث" لممجموعة التجريبية الثانية المستخدم معيا "كالس روم" 

 المتغيرات
 القياس البعدي القياس القبمي

قيمة "ت"  ف م
 المحسوبة

نسبة 
 ع ± س   ع ± س   التحسن

 :79.42 *77.55 441.62 3.94 439.82 41.21 29.21 المجموع الكمى لالختبار المعرفي
  4.684( =  1.15( ، ومستوى معنوية )54= ) 4-ּכ*" ت " الجدولية عند د.ح : 

 
 (3شكل ) 

يوضح الفروق بين متوسطى القياس القبمى والبعدى لختبار التحصيل المعرفى لمقرر الرقص الحديث  قيد 
 "Google Classroomجل كالس روم البحث" لممجموعة التجريبية األولى المستخدم معيا "جو 

"ت" الجدولية فى مستوى التحصيل  >( أن قيمة "ت" المحسوبة 99يتضح من جدول )

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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المعرفى لمقرر الرقص الحديث مما يدل عمـى أن قيمة "ت" دالة إحصائيًا وىذا يشير إلى وجود 
البعدى( في مستوى التحصيل المعرفى لمقرر الرقص الحديث  – فروق بين القياس )القبمى

 Google"جوجل كالس روم لممجموعة التجريبية الثانية والمستخدم معيا تطبيق 
Classroom" ( 4فى التدريس ولصالح القياس البعدى وىذا ما يتضح من شكل.) 
العممية التعميمة فأصبح التعميم  "Google Classroomروم "جوجل كالس ساعد 

مستمًرا وتفاعمًيا دون أن يقتصر عمى حدود المكان والزمان كما أنو سيل االستخدام ، وال يحتاج 
عبر البريد( ، كما  ينضم لمفصل اإللكتروني بدعوة Gmail إلى تسجيل الطالبات )من لديو بريد 

المعمم في  "Google Classroom"جوجل كالس روم أنو يدعم العربية بشكل كامل ، وساعد 
نشر وجمع وتصحيح الواجبات التعميمية بين الطالبات بدون اوراق ، وكذلك سيولة تصحيح 

، وساعد المدرس في حفظ اجوبة الطمبة  مباشرة لمطالبات االجابة بسرعة عالية وارسال الدرجة
واختيار افضميا كنموذج لالجابة المثالية ،  واتاح فرصة االتصال  Google Driveعمي 

النقاش بين الطالب والمدرس ، وكذلك المباشر بين المعمم والطالب وايضا امكانية فتح باب 
ارشفة الدروس في نياية الفصل الدراسي ، وكذلك سيولة مشاركة الممفات دون الحاجة لرفعيا ، 

( 49( )27، كما أن تطبيق الجوال سيل وبسيط . )Google Drive وذلك الرتباطيا بخدمة 
(45 ) 

 "Google Classroom"جوجل كالس روم ذلك إلي أن استخدام  الباحثانويرجع 
كمنصة لتبادل المحتوى التعميمي الخاص بمقرر الرقص الحديث مع الطالبات ، أسموب جديد 

التعمم ، وساعد المعممين في  في من الوقت المزيد قضاء عمى الطالبات ومبتكر وشيق وساعد
أجيزة الكمبيوتر الخاصة بيم ، وكذلك مشاركة مقاطع  مشاركة الممفات الخاصة بالمحتوى من

فيديو ، ومشاركة روابط جوجل درايف ، واالختبارات المعرفية اإللكترونية ، ومشاركة أي روابط 
الطالبات في حفظ وتخزين  "Google Classroom"جوجل كالس روم أخرى ، وساعد "

مفات والفيديوىات والروابط عمى اإلنترنت بحيث يستطيعو الوصول إلييا في أي وقت وفي أي الم
ساعد المعممين في إنشاء " Google Classroomجوجل كالس رووم مكان ، وتطبيق "

ضافة روابط مفيدة مع الواجبات، الواجبات المدرسية وتوزيعيا وجمعيا وتصحيحيا ، ومكنيم من إ
ومكنيم من إعادة استخدام نفس الواجب مرة أخرى ، وجدولة الواجب لتاريخ الحقًا ، كما أنو عند 

فإنو ينشئ تمقائًيا مجمد جوجل  "Google Classroom"جوجل كالس رووم االشتراك في 
، وعند إنشاء فئة جديدة يتم إنشاء مجمد فرعي جديد ، ويتم تخزين (Classroom) درايف يسمى

جميع الواجبات المدرسية التي يوزعيا المعمم تمقائيا في ىذه المجمدات الفرعية ، حيث أنو ُيسمح 
 لطالبو بالتعميق عمى األسئمة واإلعالنات والواجبات .

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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فروق دالة إحصائيًا بين توجد وبذلك يتحقق الفرض الثاني الذي ينص عمي أنو "
"جوجل كالس رووم  متوسطى القياس القبمي والبعدي "لممجموعة التجريبية الثانية" بااستخدام

Google Classroom " في مستوى التحصيل المعرفي لمقرر الرقص الحديث ولصالح
 متوسط القياس البعدي".

 "Google Classroom"، "جوجل كالس روم Zoomم مجموعة "زوو  .3
دللة الفروق بين متوسطى القياس القبمى والبعدى لختبار التحصيل المعرفى لمقرر الرقص الحديث  قيد  (42جدول )

 55=ּכ وم"البحث" لممجموعة التجريبية الثالثة المستخدم معيا "الزوم ، كالس ر 

 المتغيرات
 القياس البعدي القياس القبمي

قيمة "ت"  ف م
 المحسوبة

نسبة 
 ع ± س   ع ± س   التحسن

 :81045 *78.98 447.98 3.41 446.65 41.66 28.67 المجموع الكمى لالختبار المعرفي
  4.684( =  1.15( ، ومستوى معنوية )54= ) 4-ּכ*" ت " الجدولية عند د.ح : 

 
يوضح الفروق بين متوسطى القياس القبمى والبعدى لختبار التحصيل المعرفى لمقرر الرقص الحديث  قيد  (4شكل )

 "Google Classroom"، "جوجل كالس روم Zoomالبحث" لممجموعة التجريبية األولى المستخدم معيا "زووم 

"ت" الجدولية فى مستوى التحصيل  >( أن قيمة "ت" المحسوبة 92يتضح من جدول )
المعرفى لمقرر الرقص الحديث مما يدل عمـى أن قيمة "ت" دالة إحصائيًا وىذا يشير إلى وجود 

البعدى( في مستوى التحصيل المعرفى لمقرر الرقص الحديث  –فروق بين القياس )القبمى 
" ، "جوجل كالس Zoom"زووم ية الثالثة والمستخدم معيا تطبيق لممجموعة التجريب

فى التدريس ولصالح القياس البعدى وىذا ما يتضح من شكل  "Google Classroomرووم
(3.) 

ذلك إلي أن تطبيق زووم ساعدىم في قضاء المزيد من الوقت في  الباحثانويرجع 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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تفاعل والتحاور والمناقشة مع الطالبات حيث كانت الطالبات تقوم بمشاىدة المحتوى التعميمي ال
لموحدة التعميمية وكذلك مشاىدة الفيديو الخاص بالميارة قبل المحاضرات عمي تطبيق كالس 
رووم ، وبذلك كان يتم استغالل الوقت األكبر لمناقشة المحتوى في تطبيق زووم ، 

، يوفر العديد من مقاطع الفيديو والوسائط التعميمية المتنوعو  Google Classroom وكان
لتسيل عمى الطالبات استخداميا خارج توقيت المحاضرة المحدد مسبقا عمي تطبيق زووم ، وكان 
يتم وضع أسئمة لممناقشة لتشجيع عمي التفاعل والتعاون بين الطالبات والمعممين ، وساعد كالس 

 Google وين المالحظات في مستندات جوجل ، وتتمثل الميزة الحقيقية لـرووم الطالبات في تد
Classroom  في أنو يسمح بتجميع كل ىذه المواد في مكان واحد ، لذلك يكون كل شيء سياًل

عمى الطالبات والمعممين العثور عميو في نفس الوقت ، كما يمكن الوصول إلى من أي مكان 
 مكان ومن أي جياز.

" ، "جوجل كالس رووم Zoom"زووم ذلك إلي أن الدمج بين تطبيق  ثانالباحويرجع 
Google Classroom"  ساىم في زيادة إمكانية اإلتصال بين الطالبات فيما بينيم ، وبين

ل مجالس الطالبات والمعممين وذلك من خالل سيولة االتصال بين جميع األطراف من خال
  "Google Classroom" ، "جوجل كالس رووم Zoom"زووم النقاش وغرف الحوار عمي 

كل ىذة األشياء زادت من تحفيز الطالبات عمي المشاركة والتفاعل واتاحت الفرصو لتبادل 
اآلراء اآلخري وساعد ذلك في تكوين  وجيات النظر دون الشعور بالقمق أو الخوف ودمجيا مع

أساس متين عند الطالبات وذلك من خالل مااكتسبتة من معارف ومعمومات وميارات من خالل 
 غرف الحوار.

إلي أن ىذا الدمج ساىم في توفير إمكانية التعميم في أي وقت وفي أي  الباحثانويشير 
، فيناك بعض الطالبات يرغبون في  مكان وتوفير المنيج طوال اليوم وفي جميع أيام األسبوع

التعمم صباحًا والبعض اآلخر مساءًا فيذة الميزة تتيح لمجميع التعمم في الوقت الذي يناسبة 
والحصول عمي المعمومة في الوقت الذي يناسبة ، بمعني أنو يجعل الطالبة في حالة استقرار ، 

رع وقت وخارج أوقات العمل وكذلك اتاح فرصة الحصول عمي الُمعمم والوصول إلية في أس
المحددة ، كما أنو ساعد في تمقي المادة العممية بأكثر من طريقة حتي تتناسب مع الطالبات 

 فيناك الطريقة المرئية والطريقة المسموعة .
" إلي أن التعميم يحدث في كل  "Naber" & " Kohle" نابر" ، "كولويشير كل من "

 (772  2لرجوع إلية في أي وقت . )وقت ، كما يمكن لممتعمم تخزينة وا
توجد فروق دالة إحصائيًا بين وبذلك يتحقق الفرض الثالث الذي ينص عمي أنو "
" ، Zoom"زووم  " بااستخدام متوسطى القياس القبمي والبعدي "لممجموعة التجريبية الثالثة

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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في مستوى التحصيل المعرفي لمقرر الرقص " Google Classroom"جوجل كالس رووم 
 الحديث ولصالح متوسط القياس البعدي.

نتائج القياسات البعدية لممجموعات التجريبية الثالثة لختبار التحصيل المعرفى لمرقص  .4
 الحديث المختارة "قيد البحث".

األدائية المختارة لمجتمع البحث     ديثتحميل التباين لختبار التحصيل المعرفى لمقرر الرقص الح (43جدول )
  55=3=ن2=ن4ن 

درجات  مصدر التباين المتغيرات
مجموع متوسط  مجموع الدرجات الحرية

 الدرجات
قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 الختبار 
 المعرفي

 474.552 3413.413 2 بين المجموعات

 43.182 2449.345 462 داخل المجموعات دال 431.134

  5522.448 464 المجموع الكمى

  4.75( =  1.15( ، مستوى معنوية )462،  2ح )1*قيمة )ف( الجدولية عند د  
قيمة "ف" الجدولية عند درجة معنويو  <( أن قيمة "ف" المحسوبة 94يتضح من جدول )

الحديث ( ، وىذا يشير إلى وجود فروق دالة إحصائيًا الختبار التحصيل المعرفي لمرقص 25,2)
 (.942.243قيد البحث بمغت قيمة "ف" المحسوبة لممجموع الكمي لالختبار )

دللة الفروق بين متوسطات مجموعات البحث الثالثة في القياس البعدي لختبار التحصيل المعرفى لمقرر  (44جدول )
 الرقص الحديث المختارة لمجتمع البحث

 المتوسط المجموعة
 البحث الثالثة فروق المتوسطات بين مجموعات

 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة األولى

 *44.12- *4.48-  435.64 التجريبية األولى
 *6.84-   439.82 التجريبية الثانية
    446.65 التجريبية الثالثة

( الفروق بين متوسطات اختبار التحصيل المعرفي الرقص الحديث 93يوضح جدول )
جمالي االختبار ، وىذا ما يتضح المختار لمجت مع البحث وفقًا لدرجات الطالبات عينة البحث وا 
 (. 5من شكل )

https://classroom.google.com/h
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دللة الفروق بين متوسطات مجموعات البحث الثالثة في القياس البعدي لختبار التحصيل المعرفى لمقرر الرقص الحديث  (5شكل )

 المختارة لمجتمع البحث

ذلك التقدم إلي الدور الفعال واإليجابي لمطالبات حيث إعتمدت عمى  الباحثانويرجع         
"زووم  استخدام التقنيات الحديثة في التعميم وتوظيفيا لخدمة العممية التعميمية من خالل تطبيق

Zoom جوجل كالس رووم" ، "Google Classroom " بإعدادىما  الباحثان، حيث قاما
ومدىما بالمعارف والمعمومات الكافية لكل جزء من المقرر الخاص بالرقص الحديث ولكل ميارة 
ضافة مقاطع الفيديو ،  من الميارات ، وكذلك وربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي ، وا 

المكتوب الذي يحتوى عمي  واستخدام الصور الممونة الجذابة ، والصور المتسمسمة ، والنص
النقاط التعميمية والفنية وما يجب مراعاتو أثناء األداء واألخطاء الشائعة ، مما أتاح الفرصة لكل 
طالبة من مشاىدة المحتوى أكثر من مرة وذلك بالطريقة والسرعة التي تتناسب مع قدرات 

مكانيات كل طالبة عمي تطبيق  ، ثم مناقشة " Google Classroom"جوجل كالس رووم وا 
، واإلجابة عمى  "Zoom"زووم  ما تم مشاىدة أثناء وقت المحاضرة الرسمي عمي تطبيق

تساؤالت وأفكار الطالبات ، وتكميف الطالبات باألنشطة الخاصة ، مما ساعد عمى زيادة التفاعل 
لبات وبعضين، من خالل بيئة تعميمية تحفز الطالبات لممشاركة بين المعممة والطالبات وبين الطا

في تحمل مسئولية تعمميم . فأصبح دور الطالبة في العممية التعميمية دورًا إيجابيًا كما ساىم في 
بشكل جيد لكل من المعممة  "Zoom"زووم  استثمار الوقت أثناء المحاضرة عمي تطبيق

ستعداده لممشاركة الفعالة والطالبات ولصالح العممية التعميمي ة والعمل عمى زيادة دافعية المتعمم وا 
كما أوجد شعورًا  " ،Zoom"زووم  من خالل األنشطة والنقاشات داخل المحاضرة عمي تطبيق

بالرضا واالستمتاع بالتعميم ، وزاد من عنصر التشويق لدى الطالبات مما أثري الموقف التعميمي 
 البات. وزاد من التحصيل المعرفي لمط

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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ومن خالل ما سبق يتضح أن "منصات التعمم اإللكتروني التفاعمي" ليا ثأثير إيجابي 
" الراشيدي أحمد عبداهلل"عمي مستوى التحصيل المعرفي ، وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من 

" وليد سالم محمد الحمفاوي"، ( 4م( )2297) الحبشي" عموي آيات " ( ، 99م( )2291)
نوره أحمد عبداهلل (  ، "91م( )2297" )يوسف عبد المجيد العنيزي(  ، "91م( )2297)

التي أشارت إلي أن عمي أن "منصات التعمم اإللكتروني التفاعمي"  ( ،  92م( )2292" )المقرن
 كان ليا أثر فعال في التحصيل المعرفي لمقرر الرقص الحديث . 

 الحادى عشر: اإلستناجات والتوصيات"
 نتاجات :أوًل : الست

في حدود ىدف البحث وفروضة ، وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا ، وفى  
 إلى الستنتاجات التالية: حدود عينة البحث توصل الباحثان

" أدى إلى المجموعة التجريبية األوليالذي طبق عمى "" Zoom"زووم  استخدام تطبيق  .9
حديث حيث أظيرت النتائج فروق تحسين في مستوى التحصيل المعرفي لمقرر الرقص ال

معنوية بين القياس القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي وكذلك في نسبة التحسن لصالح 
 القياس البعدي.

المجموعة الذي طبق عمى "" Google Classroom"جوجل كالس رووم استخدام تطبيق  .2
" أدى إلى تحسين في مستوى التحصيل المعرفي لمقرر الرقص الحديث يةالتجريبية الثان

حيث أظيرت النتائج فروق معنوية بين القياس القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي وكذلك 
 في نسبة التحسن لصالح القياس البعدي.

الذي " Google Classroom"جوجل كالس رووم ،  "Zoom"زووم استخدام تطبيق  .4
"  أدى إلى تحسين في مستوى التحصيل المعرفي المجموعة التجريبية الثالثةطبق عمى "

لمقرر الرقص الحديث حيث أظيرت النتائج فروق معنوية بين القياس القبمي والبعدي لصالح 
 القياس البعدي وكذلك في نسبة التحسن لصالح القياس البعدي.

"جوجل كالس رووم ،  "Zoom"زووم المجموعة التجريبة الثالثة المستخدمة تطبيق  تفوق .3
Google Classroom " عمي المجموعة التجريبية األولي والمجموعة التجريبية الثانية في

 مستوى التحصيل المعرفي لمقرر الرقص الحديث.
فى دراستيما وفى حدود عينة البحث  الباحثانى النتائج التي توصل إلييا بناء عم        

 تتقدم الباحثة بالتوصيات اآلتية:
نشر الوعي التقني بين الطالبات وتدريبين عمى استخدام التقنيات الحديثة في تعمم مادة  .9

ة" التعبير الحركي )البالية _ الرقص الحديث _ الرقص الشعبي( مثل "المنصات التعميمي

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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( Google Classroom( ، وتطبيق "جوجل كالس روم" )Edmodo" )إدمودومنصة "
( ، وكذلك ، وتطبيق "سي سو" Black Board" )بالك بورد، "" Zoom"زووم وتطبيق 

(seesaw (وتطبيق ، )Mindspark .) 
المنصات اإللكترونية ات ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بيدف نشر ثقافة عقد دور  .2

 ، وتعريفيم عمى أىمية  وكيفية استخداميا وتطبيقيا .التفاعمية 
إعداد وتجييز البنية التحتية لمجامعة وشبكة اإلنترنت والمعامل والمختبرات واجيزة الحاسب  .4

 اآللي.
 قائماة المراجاع

  جع العربية .أوًل: المرا 
إجالل محمد إبراىيم ، نادية محمد   .9

 م(:4994درويش )
 ، دار الينا، القاىرة.الحديث االبتكارى الرقص

أكرم خطابية ، أوليفيا بيريزينا   .2
 م(:4998)

، دار الفكر  الرياضية التربية في االيقاعية الحركة منياج
 لمطباعة والتوزيع ، عمان.

 في المنزلية الواجبات لمتابعة التعميمية المنصات إستخدام أثر م(2147حسين الحبشي ) عموي آيات  .4
 الصف لطالبات الرياضيات وتحصيل المدركة الكفاءة الذاتية

 الرياضيات تربويات المكرمة مجمة مكة المتوسط بمدينة الثالث
 ( . 1( العدد)22مصر المجمد ) -

 :  رابط متاح عمي
 123177https://search.mandumah.com/Record/

             

التعمم عن بعد في ضوء تكنولوجيا االتصال والمعمومات ندوة  م(4998تيسير الكيالني )  .3
التعميم عن بعد المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم تونس 

 لو كتبتي المرجع تعميق 4ص
المؤمن مندور ، ميا العطار حنان عبد   .5

 م(:2111)
 ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المنوفية. الحركي التعبير

ـــيم " م(:2141) رمزى أحمد عبد الحى  .2 ـــوطن فـــى بعـــد عـــن التعم ـــى ال  الحـــادى القـــرن وتحـــديات العرب
 " مكتبة األنجمو المصرية. والعشرين

https://www.new-educ.com/what-is-edmodo
https://classroom.google.com/h
https://units.imamu.edu.sa/deanships/elearn/elearning/Pages/elearning_6.aspx
http://education-apps1.blogspot.com/2017/02/blog-post_23.html
https://www.ei-india.com/mindspark-math/
https://search.mandumah.com/Record/864977
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 " وكيف يتم استخدامو وتحميموZoomما ىو برنامج زوم " م( :2121ريتا إبراىيم )  .7
   :  رابط متاح عمي

                             https://www.arageek.com 
زينب اإلسكندراني ، آمال يوسف ،   .1

 م(:2144انتصار عبد العزيز)
 -بالية  –) شعبي  الحركي لمتعبير والعممية النظرية ساألس

 حديث( ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الزقازيق.
 م(:2114سامح صابر جابر عمى)  .1

 
األساليب الفنية لمرقص الحديث محاولة وضع منيج اكاديمى 
لمطالب بالمرحمة النيائية بمدرسة البالية المصرية )دراسة 

الفنون، المعيد العالى لمباليو، قسم طرق تطبيقية(، أكاديمية 
 (94722)تدريس الباليو، القاىرة. 

صفية أحمد محيى الدين ، سامية ربيع   .92
 م(:2112محمد ) 

،  كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة  الحديث والرقص الباليو
 حموان ، القاىرة .

عبداهلل الراشيدي  أحمد عبداهلل  .99
 م(2148)

 فى اإللكترونية التعميمية المنصات لتوظيف بويةالتر  المتطمبات
 المشرفين نظر وجية من الثانوية فى المرحمة التعميمية العممية

 العممي البحث مجمة :الخرج المصدر بتعميم والمعممين التربويين
 ( . 9( العدد)91مصر المجمد ) – التربية في

 :  متاح عمي رابط
https://search.mandumah.com/Record/119217 

فاطمة عبد الحميد السعيد ، نفيسة   .92
 م(:4973الغمراوى )

، الييئة المصرية العامة  البالية لفن والتشريحية العممية األسس
 لمكتاب.

 مجدي قاسم ، صفاء شحاتة ،   .94
 م(:     2143رشا خفاجي )

،  التكنولوجيا باستخدام العالي التعميم مؤسسات فاعمية تحسين
   دار الفكر العربي. 

 برنامج زووم وطريقة استخدامة في التعمم عن بعد  م(2121محمود الشوبكي )  .93
  :  متاح عمي رابط

https://www.new-educ.com/ 
 ، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة حموان ، القاىرة . الباليو م( :4992نجاح التيامي )  .95
 م(:    2146نوره أحمد عبداهلل المقرن )  .92

 
ميم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعمم إدومودو عمي أثر التع

تحصيل طالب الصف الثاني الثانوى في مقرر األحياء  كمية 
التربية جامعة الممك سعود المجمة الدولية التربوية المتخصصة 

 ( .1( العدد)5المجمد )

https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B2%D9%88%D9%85-zoom
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ىناء عفيفى ، وفاء الماحى   .97
 م(:2143)

لتربية الرياضية ، جامعة ، كميو ا الحركي التعبير تدريس طرق
 طنطا.

 
 

 م(2147وليد سالم محمد الحمفاوي )  .91
 

نموذج مقترح لمنصة فنية عبر الويب وقياس فاعميتيا في تنمية 
 التفكير االبداعي لدى الطالب المعممين في التربية الفنية 

المؤتمر العممي الرابع والدولي الثاني 7 التعميم النوعي 7 تحديات 
جامعة عين  –كمية التربية النوعية  –لمستقبل الحاضر ورؤى ا

 مصر.  –شمس 
 متاح عمي رابط 

https://search.mandumah.com/Record/121222 
لطمبة تخصص  Edmodoفاعمية استخدام المنصات التعميمية  م(2147يوسف عبد المجيد العنيزي )  .91

الرياضيات والحاسوب بكمية التربية األساسية بدولة الكويت 
 ( .2( العدد)44مد )المج

 متاح عمي رابط
https://search.mandumah.com/Record/133245 

 
   ثانيًا: المراجع األجنبية.

Allowing   Safe Access to YouTube in the class room , 
Bloxx Nosense magazine. 

Bloxx. (2141). 22.  

"Educational Networking Platforms Through the Eyes of 
zech Primary School Students" Academic Confrernces C

learning -International Limited European Confrernceson e
. Kidmore End 223-915; Kidmore End :  

Homanova, Zuzna, 
Prextova, Tatiana 
(2147) 

29.  

"Community photo sharing: Motivational and structural 
Proceedings. 2221ICIS  antecedents". 

Nov, O. and C. Ye 
(2118) 

22.  
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Social Media, the Classroom and the First Amendment, 
A guide for middle school and high school teachers, 
published by the First Amendment Center and John S. 
and James L. Knight Foundation. 

Wantz, Melissa (2144): 24.  
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https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-covid19/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-covid19/
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