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لدى في مادة الرياضيات في رفع المستوى التحصيلي  Easy Classفاعلية استخدام منصة 

 سلطنة عمانب من التعليم األساسي الصف الثاني تالميذ

 

 1فاطمة محمد الناعبية

 
فدددي رفدددع المسدددتوى  Easy Classالدراسدددة الددد  ديدددال مددددى فاعليدددة اسدددتخدام منصدددة  هددد   هددددف  الملخصصص  

الصدددل اليددا ي مدددم التالدددي  اطساسدددي فددي سدددل نة عمدددا .  ت و ددد   تالميددد التحصدديلي فدددي مددداضي اللدا دديا  لددددى 

 تدد  الحمددلا . ثيدد لتالددي  اطساسددي فددي   دددة بددلار لمدرسددة اطتدد  ايتيدداره  مددم  تلميدد ا 28عينددة الدراسددة مددم 

 المنموعدددة التنلدبيدددة التدددي  الماتددداضيلدقدددة بال  ضرسددد تدددوهداع  علددد  منمدددوعتيمة المنموعدددة ال ددداب ة التدددي 

ة.  دددد تدد  التحقدد   دددد تدد  دعددداض ايتبددار تحصدديلي فددي الوثدددي الدراسددي Easy Class باسددتخدام منصددة ضرسدد 

مددددوعتيم التنلدبيددددة ضالددددة دثصدددداايا بدددديم المن جددددوض فددددل    لدددد دالدراسددددة  تو ددددل  . مددددم  دددددد    باتدددد 

 يلصدددد  الدراسددددة بمنموعددددة مددددم التو دددديا   همعددددا  ددددل ري  .ل دددداب ة لصددددالع المنموعددددة التنلدبيددددة ا

 اضيال التقنيا  التاليمية الحددية في تدردس ماضي اللدا يا  للحلقة اط ل  مم التالي  ا ساسي.

 .منصة ددزي كالل اللدا يا ،التحصيل الدراسي، ماضي ة الكلمات المفتاحية

 

 

 

The effectiveness of using the Easy Class platform to raise the 

achievement level in mathematics for second-grade students in basic 

education in the Sultanate of Oman 

 

Fatma Mohammed ALNaabi 
 

Abstract: This study aimed to measure the effectiveness of using the Easy Class platform 

to raise the achievement level in mathematics among students of the second grade of basic 

education in the Sultanate of Oman. The sample of the study consisted of 28 students 

selected from Al-Abrar School for Basic Education in Al-Hamra State. They were divided 

into two groups: the control group that studied in the usual way, and the experimental 

group that studied using the Easy Class platform, and an achievement test was prepared 

in the unit of study. Its validity and reliability have been verified. The study found that 

there were statistically significant differences between the experimental and control 

groups in favor of the experimental group. The study concluded with a set of 

recommendations, the most important of which is the necessity of introducing modern 

educational techniques in teaching mathematics for the first cycle of basic education. 
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 المقدمة
شددددت  منا   الحياي  تينة ل عور اليوري سددددلداة في  ت نولوجيةدشددددعد الاصددددل الحالي ت ورا  

المالوماتية  التقنية   وري ا تصددددال، ف  ددددبع لزاما عل  من ومة التالي  ت ودل جميع عنا ددددلها 

 تينددة لدد لددي ثدداه  عمليددا  ت ودل التالي   تو يل  لتواكددم مت لبددا  تلددي الت يلا .  تحدددديعددا 

جميع   حا  الاال .  كا   سل نة عما  مم  مم تلي التقنية في الاملية التاليمية ا هتمام ال بيل في 

 في  قل من ومة التالي  مم الملثلة التقليددة ال  الملثلة الحددية. ابال  ا  اهتماملالد ل التي   

في  دام   هاري التلبية  التالي  في السل نةب    (2017)  آيل  السايدي    ضراسة   ح لقد  

دطار ت ودل التالي  بإعداض ي ة شددددداملة  طموثة تسدددددا  مم ياللعا دل  ا  سدددددنام مع المت لبا  

 دد  صددد  عل  ت بي    ام التالي  اطسددداسدددي ال ي دت و  مم ملثلتيمة اط ل   ،التنمودة للسدددل نة

ا ية (،  الي10-5(  الحلقة اليا ية )4-1 ل  )اطسنوا  تقس  ال  ثلقتيم  10للتالي  اطساسي  مدتعا 

 دام  الوهاري  د ا بإ افة ملكز مصاضر التال   . مدتعا سنتيم ساسيهي ملثلة التالي  ما باد اط

 ع دكسابرفع مستوى الوعي التقني لدى التالمي  مم يالل  في كل مدرسة مم مدارل السل نة بعدف

را  ال الم الاقلية  البلمنيا  المختلفة التي تسدددداعد عل  تنمية دد معارا  الحاسددددوس اطسدددداسددددية

  تنمية معارات  المختلفة.

دذا كا  تو يل  سدددداال التالي  ارل تل  ية معما في جميع المناهد الدراسددددية فإ  تو يفعا في ماضي  

اللدا ددددديا  داد ثاجة ماسدددددة بح   طبياتعا المنلضي  الماقدي يصدددددو دددددا مع اسدددددتحدا عا لمنعد 

 .يالتاليم عافي   ام )مشل ع السالسل الاالمية( دجدكامبل

اسددتلاتينية  دلكز مقلر كامبلددج لللدا دديا  في الملثلة اطسدداسددية عل  النقاي الصددفي، ثي  

ثل المشدد ال  بعدف تشددنيع التالمي  عل  التف يل  التوا ددل ثول اللدا دديا ، بار ددافة دل      

مبدعيم  دسددددددداعد عل  تنمية معارا  التالمي  لي و وا  ا قيم مم   فسددددددع ، مسدددددد  ليم، متف لدم،

 .(2017 هاري التلبية  التالي ، جاماة كامبلددج ) . مشاركيم

الاددد مم اط شدددد ة  اط ماط التاليمية المختلفة د     عل  منعد كامبلددج  اثتوا مم  عل  اللغ  

 ه ا ما  شدددددار  الي   خبة مم مالما     د م كافيا ضايل الحصدددددة الدراسدددددية،لت  ية كافة جوا بعا 

مم يالل ا طالع عل  ،  ثول المنعدلعم اللدا دددددديا  باد طلح الباثية منموعة مم اطسدددددد لة 

تسدددددداعد عل  تحسدددددديم الاملية التي   التاليمية ا ارل تل  ية ميل المنصدددددد الاددد مم  ماذج التالي 

   التاليمية جا  ا هتمام بتلي المش لة.

   

  الدراسةمشكلة 

في دطددار سدددددداي  هاري التلبيددة  التالي  في ت ودل المن ومددة التاليميددة مم يالل ت ودل المندداهد 

السددالسددل الاالمية التي تواكم  باسددتخدامدج في ماضي اللدا دديا  دت  اعتماض منعد كامبل ،الدراسددية

المفيدي التي تت لم  عل  شدد ل سددلسددلة مم الدر لت  تصددمي  المنعد ثي  الت ور الالمي  التقني. 

   لا لادم كفادة همم الحصة الدراسية لت  ية كافة اط ش ة الم لوبة  الداعمة، ش ة مزددا مم اط

لمزدد مم اط شدد ة المسددا دي بإ ددافة ا ةف ل  الباثية بإعداض بي ة  ددفي  ضاعمة تتيع الفل ددة للمالم

مسدددتوى مع   ليا  ا مور بشددد ل دلفع مم  تاثة المزدد مم الحلقا  النقاشدددية لع  بالتاا  د  للتالمي 

  الدراسية.المتال   حو تال  الماضي  ضافاية

  

 الدراسة  أسئلة

 Easyدم م تحددد مشددد لة الدراسدددة في السددد ال اللايسدددي التالية ما مدى فاعلية اسدددتخدام منصدددة 

Class  الصدددددل اليا ي مم التالي   تالمي في رفع المسدددددتوى التحصددددديلي في ماضي اللدا ددددديا  لدى

 اطساسي في سل نة عما ؟

 ةالس ال التالي دتفلع من  
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 تالمي  المنموعة التنلدبية  تالمي هل توجد فل   ذا  ض لة دثصددددددااية بيم متوسدددددد ي ضرجا  

منصة  البادي في ماضي اللدا يا  تازى ال  بل امد التحصيلي المنموعة ال اب ة عل  ا يتبار

Easy Class ؟ 

 

 أهمية الدراسة 

ت مم  همية ه   الدراسددددددة مم يالل ا دتناع التام ب ددددددل ري تو يل التال  ارل تل  ي في الاملية 

 يل الود   النعد للمال   تيسيل الاملية التاليمية.التاليمية لما ل  الد ر ال بيل في توف

 ة همية الدراسة بش ل    ع في ا تي ت عل 

دد تفيد المالميم في تصددمي  ضر ل دل تل  ية تسدداه  في تيسدديل فع  ماضي اللدا دديا  مع  جوض  .1

 ال ي دت لم توفيل المزدد مم اط شددددد ة  (لتالي  اللدا ددددديا  دجدمنعد كامبل)منعد مسدددددتند 

 التفاعلية الداعمة. 

ي في سددددل نة دد توفل  تااد ه   الدراسددددة مالوما   بيا ا  تسدددداه  في ت ودل التال  ارل تل   .2

 .عما   تو يف  في تدردس ماضي اللدا يا 

ية  .3 فاعل نا ل  لدراسدددددددة  التي تت ه   ا تااد  با  بن ية  غيلها مم الم ت بة  هاري التلب د لا  م ت

في رفع المسددتوى التحصدديلي في ماضي اللدا دديا  لدى طالس  Easy Classاسددتخدام منصددة 

 الصل اليا ي مم التالي  اطساسي في سل نة عما .

 

 هداف الدراسة أ

في رفع المستوى التحصيلي  Easy Class  ل استخدام منصة التالف عل  تسا  ه   الدراسة دل  

 الصل اليا ي مم التالي  اطساسي في سل نة عما . تالمي في ماضي اللدا يا  لدى 

 

 فروض الدراسة 
 تالمي المنموعة التنلدبية   تالمي    توجد فل   ذا  ض لة دثصدددددددااية بيم متوسدددددد ي ضرجا 

عل  المسددددددتوى  Easy Classالمنموعة ال دددددداب ة عل  ا يتبار البادي في اسددددددتخدام منصددددددة 

 التحصيلي في ماضي اللدا يا  تازى ال  البل امد؟

 

 مصطلحات الدراسة 

 دم م تحددد المص لحا  اللايسية المستخدمة في الدراسة كما دلية

ية )ال أوال  نااي، ( Effectivenessفاعل عا )الع عا (41ص ،2012 دالف ل ي  ب   ناح ا ضرجة الن

 دتحق     القدري عل  دتمام هدف ما    عملية ما بنناح  فقا لما هو محدض لعا.

 Easy Classال ي دحد   التال  باسدتخدام منصدة  ضرجة النناحدم م تالدفعا دجلاايا ب  عاة  

 .الصل اليا ي تالمي في رفع المستوى التحصيلي في ماضي اللدا يا  لدى 

"   ام ة(2014ددزي كالل، ) مودعدالف    (Easy Classإيزي كالس ) المنصصصة التعليميةثانيا  

رضاري التالي  تخّول المدرسدديم د شددا   ددفوف ردمية دم نع  بواسدد تعا تخزدم ضر ل الماضّي 

عل  شددددب ة ار تل  ، بار ددددافة دل  دضاري منادشددددا  الصددددّل، دع ا  الواجبا  المدرسددددية 

تااد  تز دد التالمي   بارا ، ملادبة مواعيد التسددددددلي ، تقيي  الن  ا متحا ا  الموجزي  ا يت

 ث ا  في مودع  اثد. بمال

دم م تالدفعددا دجلاايددا بدد  عدداة مودع تاليمي تفدداعلي دت  مم ياللدد  تحميددل محتوى مدداضي  

الواجبا   ا يتبارا   دع ا المنادشا   دضاري مم يالل  التالمي اللدا يا   التوا ل مع 

  .الصل اليا ي ا بتدااي تالمي دى بعدف رفع المستوى التحصيلي ل  تقيي  النتااد
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ب    المالفة التي دحصل عليعا ال الم  (176، ص2011دالف  )ثسيم،     التحصيل الدراسيلثاثا

 مم يالل بل امد    منعد لمقلر ضراسي دصد ت يف  مع الوسط التلبوي. 

مم يالل المنعد الماد مم دبل  تلمي التي دحصددل عليعا ال مالفةدم م تالدف  دجلاايا ب   ة ال 

 .اللدا يا  باستخدام منصة ددزي كاللالباثية في ماضي 

دالف التالي  اطساسي ب   ة "   ام تاليمي موثد دت و  مم عشل سنوا   التعليم األساسي   رابعا

ضراسددية تقدم  سددل نة عما  دل  جميع اططفال في سددم المدرسددة،  دلبي اثتياجاتع  التاليمية 

ي   فقا لميولع   رغباتع  لمواجعة اطسددداسدددية مم ثي  الماارف  المعارا   ا تناها   الق

 هاري التلبية  "شدددامل للتنمية ا جتماعية دطارتحددا  الحا دددل  مسدددتندا  المسدددتقبل في 

 (.2005 التالي  )

 

 الدراسات السابقة 

( دل  دعداض ايتبار تحصيلي في ماضي اللدا يا  البحتة للصل الحاضي 2012) هدف  ضراسة العنااي

تقليددة ماتمدي عل  الوردة  القل ،  اليا ية دل تل  ية ماتمدي عل  الحاسم عشل في  ورتيم اط ل  

اآللي،  ذلي طجل دجلا  مقار ة في الخصددددااس السددددي ومتلدة للنسددددختيم  مقار ة  تااد ال لبة في 

 دد  ،طالبة 54كلتا النسددختيم  الزمم المسددت ل  لةجابة عل  كل ايتبار. ت و   عينة الدراسددة مم 

ايتبار رافم لل كا ،  مقيال في ا تنا   حو الحاسددم ا لي.  تو ددل  النتااد دل  عدم  ت  اسددتخدام

  جوض فل   ضالة دثصاايا بيم ماامال   اوبة اطس لة في كال النسختيم الوردية  ارل تل  ية.  ما

ة ل   ضالدتال  بماامال  تمييز اطسدددددد لة في كال النسددددددختيم فقد   عل  النتااد عدم  جوض ف فيما

 ل، في ثيم كا   الفل   ضالة دثصاايا في ا يتبار اليا ي لصالع النسخة دثصاايا في ا يتبار اط

دتال  بمقددار دة  تددااد ال ددالبددا  عل  ا يتبدداردم ف كال  فيمدداالماتمدددي عل  الحدداسدددددددم اآللي.  مدا 

ا ت  مقار ة كم ،النسدددختيم   عل  النتااد عدم  جوض فل   ذا  ض لة دثصدددااية بيم  تااد ال البا 

النتااد ضايل كل منموعة ف  عل   جوض فل   ضالة دثصاايا في كال المنموعتيم لصالع ا يتبار 

دتال  بالزمم المست ل  طضا  ا يتبار فقد   عل  النتااد  جوض فل   ضالة اثصاايا  فيمااط ل.  ما 

 لصالع النسخة الماتمدي عل  الحاسم اآللي في كال ا يتباردم. 

( فقد هدف  ال  التالف عل    ل بل امد تدردبي دل تل  ي 2012) الابدليتي دام بعا لدراسدددة الما ا 

ناهع   حو البل امد. ت و    لدى مالمي الالوم،  ات تدردس مم  جل اربداع  ية معارا  ال في تنم

( بمحاف ة الدايلية 10-5( مالما  مالمة ممم ددرسدددو  الالوم بالصدددفوف )19عينة الدراسدددة مم )

بسل نة عما . استخدم الباث  المنعد شب  التنلدبي ثي  دام بإعداض  ضاتيمة اط ل ة ب ادة مالث ة 

معارا  التدردس مم  جل اربداع،  اطضاي اليا يةة هي مقيال اتنا  المالميم  حو البل امد التدردبي. 

ي  البادي عل   مم  بله ما تو دددل  ل  ه   الدراسدددة هو  جوض فل   ضالة دثصددداايا لصدددالع الت ب

مسددددتوى اطضاي ك ل  عل  مسددددتوى كل ف ة مم ف ا  المعارا . كما   عل  الدراسددددة  جوض فل   

 ضالة دثصاايا بالنسبة لمقيال ا تنا   حو البل امد. 

ل  مالفة   ل التالي  ارل تل  ي في تدردس د بدراسددددددة هدف  (2017السددددددايدي  آيل   ) كما دام

الدراسددددي  ا تنا   حو الماضي لدى طالس الصددددل الخامس مم التالي  اللدا دددديا  عل  التحصدددديل 

( 50عل  ) الاينةشمل    استخدم الباثيو  المنعد شب  التنلدبي. ، ثي اطساسي في سل نة عما 

طالبا ت  ايتياره  مم مدرسددددددتيم للتالي  اطسدددددداسددددددي بمحاف ة شددددددمال الباطنة  ت  توهداع  عل  

 مقياسددا لالتنا   حو ماضي  في  ثدي ال سددور ة في ايتبار تحصدديلي تميل   ضاي الدراسددمنموعتيم. 

 جوض فل   ضالة اثصدددددداايا بيم المنموعتيم في   دد تو ددددددل   تااد الدراسددددددة ال ، اللدا دددددديا 

  ،التحصيل الدراسي  ا تنا   حو الماضي لصالع المنموعة التنلدبية

 التي هدف  ال  التالف  (2017)اللبياا    عل  غلار ه   الدراسددددة جا   الدراسددددة التي دام بعا

لتنمية  (Eassy Classعل  فاعلية الصددددددل المقلوس باسددددددتخدام المنصددددددة التاليمية ددزي كالل )

 ثي  معارا  التف يل النادد في مقلر الالوم لدى طالبا  الملثلة المتوسدددددد ة في مددنة اللدا .
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 ددمم  عدضا  اسددتخدم  الباثية مقيال التف يل النادد  كما الباثية المنعد شددب  التنلدبي.  اسددتخدم

 طبق  الدراسة عل  عينة  ،ضليل المالمة  ضليل ال البة  مقاطع الفيددو ةمم المواض البحيية تميل  في

التي  مم  بله النتااد  ( طالبة.103مم طالبا  الصدددددل اليال  متوسدددددط في مددنة اللدا  بل   )

  ذا  ض لة دثصاايا بيم متوس ي ضرجا  المنموعة التنلدبية  جوض فل ة الدراسة دليعا تو ل 

في القيال البادي لمقيال معارا    طالبا  المنموعة ال دددددداب ة، لصددددددالع المنموعة التنلدبية

التف يل النادد بشدددددد ل عام  ل ل معاري عل  ثد  )مالفة ا فتلا ددددددا ،  التفسدددددديل،  ا سددددددتنباط، 

توجد فل   ذا  ض لة دثصدددددداايا بيم متوسدددددد ي ضرجا         تو ددددددل  دل  . كما ا سددددددتنتاج(

المنموعة التنلدبية  طالبا  المنموعة ال اب ة، في القيال البادي لمقيال معارا  التف يل النادد 

  عند مستوى تقود  المنادشا .

ل  التالف عل  فاعلية الصددددددل المقلوس دفقد هدف   (2017)ه دم ما الدراسدددددددة التي دام  بعا  

في تدردس الدراسددا  ا جتماعية عل  تنمية معارا  البح   (Eassy Classكالل ) بمنصددة ددزي

الن لافي لدى تالمي  الصددددددل اليال  ا عداضي. ت  اسددددددتخدام كال مم المنعد الو ددددددفي  المنعد 

( تلمي   مم تلمي ا  الصددددددل اليال  ارعداضي بمدرسددددددة 70ت و   عينة الدراسددددددة مم )التنلدبي. 

عداض ايتبار معارا  الن لافي في  ثدي" الموارض  اط ش ة ا دتصاضدة دنا . ت  الشعدا  ارعداضدة ب

في الاال "  ت  ت بيق  دبليا عل  منموعتي الدراسدددددة    ت  التدردس للمنموعة التنلدبية باسدددددتخدام 

 ال ددداب ة بال لدقة التقليددة    ت  ت بي   (Eassy Classالصدددل المقلوس بمنصدددة  دزي كالل )

 جوض فل   ذا  ض لة ل  دباددا عل  منموعتي الدراسددة.  دد  شددار   تااد ه   الدراسددة ا يتبار 

دثصاايا بيم متوس ي ضرجا  تلمي ا  المنموعة التنلدبية التي ضرس  باستخدام الصل المقلوس 

 تلمي ا  المنموعة ال ددددددداب ة التي ضرسددددددد  بال لدقة  (Eassy Classبمنصدددددددة  دزي كالل )

لصددالع المنموعة التنلدبية في الت بي  البادي  يتبار معارا  البح  الن لافي لصددالع  ،التقليددة

   المنموعة التنلدبية.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة

 ل د التي هدف  ( 2017) السايدي  آيل   اتفق  الدراسة الحالية مم ثي  العدف الاام مع ضراسة

مالفة   ل التال  التالي  ارل تل  ي في تدردس اللدا ددديا  عل  التحصددديل الدراسدددي  ا تنا   حو 

سة  سل نة عما   ضرا سي في  ( 2012العنااي، )الماضي لدى طالس الصل الخامس مم التالي  اطسا

 دل  دعداض ايتبار تحصيلي في ماضي اللدا يا  البحتة للصل الحاضي عشل في  ورتيمالتي هدف  

اط ل  تقليددة ماتمدي عل  الوردة  القل ،  اليا ية دل تل  ية ماتمدي عل  الحاسم اآللي،  ذلي طجل 

دجلا  مقار ة في الخصااس السي ومتلدة للنسختيم  مقار ة  تااد ال لبة في كلتا النسختيم  الزمم 

  المست ل  لةجابة عل  كل ايتبار.

راسدددا  في العدف بشددد ل عام مم ثي  اسدددتخدام المنصدددة كما اتفق  الدراسدددة الحالية مع بال الد 

ميدل   اسددددددتخدددام التالي  ارل تل  ي في الامليددة التاليميددة (Eassy Class) التاليميددة ددزي كالل

 التي هدف  ال  التالف عل  فاعلية الصدددل المقلوس باسدددتخدام ( 2017اللبياا ، )دام بعا ضراسدددة 

لتنمية معارا  التف يل النادد في مقلر الالوم لدى  (Eassy Classالمنصدددددة التاليمية ددزي كالل )

التي هدف   (2017ه دم، ) الدراسة التي دام  بعا  طالبا  الملثلة المتوس ة في مددنة اللدا .

في تدددردس  (Eassy Classل  التالف عل  فدداعليددة الصددددددل المقلوس بمنصدددددددة ددزي كالل )د

 الدراسددددددا  ا جتماعية عل  تنمية معارا  البح  الن لافي لدى تالمي  الصددددددل اليال  ا عداضي.

 التي هدف  ال  التالف عل    ل بل امد تدردبي دل تل  ي  (2012)الابدلي،  الدراسة التي دام بعا 

 البل امد.في تنمية معارا  التدردس مم  جل اربداع لدى مالمي الالوم،  اتناهع   حو 

سة الحالية  ب لي  سا  المال  ة  دد  ما تو ل  دلي  الدرا ساب     الدرا  دت ع مم الال  ال

مة للدراسة الحالية. كما ت  ا ستفاضي مم الدراسا  السابقة في بنا   ض ا  اع  بح  تلي الدراسا  ض



 

 2020 (37) 11، منلة اطكاضدمية اطملد ية الالبية للالوم  الت نولوجيا -أماراباك                             170

 

 

 ا حة عم ض ر  ف ال ال  ا عا ساعد  في ت ودم  وريالبح   اطساليم ارثصااية المستخدمة 

 . ساال التالي  ارل تل  ي في تحسيم الاملية التاليمية

 

 الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة

بل امد ) ا  للمت يل المستقلالمنعد شب  التنلدبي ال ي دلت ز عل  مالفة ما دذا كاستخدم  الباثية 

دم م  ت يل التابع )التحصددديل الدراسدددي في ماضي اللدا ددديا (   ل عل  الم (Easy Classمنصدددة 

القول ب   المنعد شددب  التنلدبي دت  ت بيق  عندما د و  العدف مم البح  التنب  بالمسددتقبل ثول  ي 

 ت ييل ا الثي دنم دجلاؤ  عل  ال اهلي المدر سة ت يلا عالجيا    ت يلا  داايا.

 

 التصميم التجريبي للدراسة

تصددمي  المنموعة التنلدبية  المنموعة الي  الدراسددة، فقد اسددتخدم  الدراسددة الحالية  ما عم تصددم

 ال اب ة، مع  جوض ايتبار دبلي  بادي كما هو مو ع في الش ل اآلتية 

 ة التصمي  التنلدبي للدراسة1الش ل 

 

 

 

 

 

 
 متغيرات الدراسة

 ت من  الدراسة المت يلا  التاليةة

الزمم، الساة، الحن ، ) في تدردس Easy Classالمت يل المستقلة  دتميل في استخدام منصة  .1

 التنلدبية.منموعة لل  ذلي ،لتالمي  الصل اليا ي ا بتدااي ( في ماضي اللدا يا مخ ط كار ل

 التحصيل الدراسي في ماضي اللدا يا . ايتبار المت يل التابعة  دتميل في .2

 

 مجتمع الدراسة وعينتها

الصددل اليا ي مم التالي  اطسدداسددي بو دة الحملا   المسددنليم  عل  تالمي اشددتمل منتمع الدراسددة 

( دو ددددددع توهدع منتمع 1( تلمي ا  الند ل )560 البالغ عدضه  ) ،2019/2018 بالاام الدراسددددددي

 الدراسة.

 ة منتمع الدراسة1الند ل 
 عدد التالميذ عدد المدارس المنطقة

 560 6 الدايلية )  دة الحملا (

 

 عينة الدراسة

 تنقس  عينة الدراسة دل  دسميمة
الصددددددل اليا ي  تالمي مم  تلمي ا( 26ا سددددددت العية مم )ت و   الاينة  (الاينة ا سددددددت العيةة1

اشوااية،  طبق  الباثية عل  ال،  دد ت  ايتياره  بال لدقة (4-1)بمدرسة اطبلار للتالي  اطساسي 

)ايتبار التحصددددديل الدراسدددددي(،  ذلي لتنلدم  ض ا  الدراسدددددة عليع   الت كد مم  دددددددعا  التالمي 

   باتعا. 

المجموعة 

 
 االختبار القبلي

ضرجا  ايتبار 

 الفصل الدراسي 
 التنلدبية

 المعالجة

 Easyاستخدام منصة 

Class في تدردس  

 اللدا يا 

االختبار 

 البعدي 

ايتبار 

 التحصيل
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الصدددل اليا ي بمدرسدددة  تالمي مم  تلمي ا( 28 جلد  الدراسدددة الحالية عل  )ة (الاينة اطسددداسدددية2

(،  ت  تقسدديمع  ب لدقة مت اف ة ال  منموعتيم ) دداب ة  تنلدبية( 4-1اطبلار للتالي  اطسدداسددي )

في الفصل الدراسي اط ل بحي  اشتمل  كل منموعة عل  جميع المستودا   التالمي بنا  عل   تااد 

( دو ددع توهدع عينة الدراسددة اطسدداسددية عل  2تاه، متوسددط،  ددايل(.  الند ل )التحصدديلية )مم

 منموعة الدراسة.

 توهدع عينة الدراسة اطساسية عل  منموعة الدراسةة 2جد ل 
 مجموع أفراد العينة عدد التالميذ استراتيجية التدريس المجموعة

 Easy Class  14التال  ارل تل  ي )منصة  التنلدبية
28 

 14 ال لدقة الماتاضي ال اب ة

  
   ل يصااس منموعا  الدراسة اطساسيةة

 مم منموعتيمةفي التنلبة اطساسية  ت و   عينة الدراسة

ة  هي المنموعددة التي طبقدد  عليعددا اسددددددتلاتينيددة التالي  ارل تل  ي المجموعصصة التجريبيصصة ( 

مم  ددددل  ا ي   ل بمدرسددددة اطبلار  تلمي  14 ت و   مم  Easy Classباسددددتخدام منصددددة 

 .(4-1) للتالي  اطساسي

 عليعا اسددددددتلاتينية التال  بال لدقة الماتاضية  هي المنموعة التي طبق  المجموعة الضصصصصصصابطة (س

 (.4-1) مم  ل  ا ي   ل بمدرسة اطبلار للتالي  اطساسي تلمي  14 ت و   مم 

 

 الدراسة  واتأد

البيا ا  الالهمة  يتبار  ددددددحة فل   الدراسددددددة، ت  دعداض اطض ا  لقيال المت يل التابع  جمع 

   التاليةة

 البرنامج التدريبي  .1

 هي عباري عم مودع ( Easy Classمنصددددددة ددزي كالل ) بل امد تدردبي باسددددددتخدامالدعداض  ت 

دتيع للمدرسدددديم د شددددا   ددددفوف ضراسددددية  تخزدم اط شدددد ة  يصددددو ددددي  آمم دل تل  ي تفاعلي

 الدر ل  الواجبا   ا يتبارا  الموجزي، بار دددددافة ال  دضاري المنادشدددددا  الصدددددفية  تز دده  

 بالنتااد  المالث ا  المختلفة.

ضر ل تاليمية دل تل  ية  ايتبار  5 اجبا  منزلية   2  ش ة ال تل  ية   3عل   البل امددحتوي  

( Microsoft Word 2010  ي  اثد ت  تصددميمعا مم دبل الباثية باسددتخدام بل امد الورض )ال تل

  ت  تح يمعا مم دبل منموعة مم المح ميم.

 فيددوها  تاليمية ت  دعداضها مم دبل الباثية 5فيددوها  جاهزي   2دحتوي البل امد  د ددددددا عل  

ت  رفع الفيددوها   ،Capture Recorder(  بل امد V-Editبل امد ضمد  دس الفيددو) باستخدام

ع طلدقة استخدام  واف  المنصة التاليمية يتو    العدف منعا كافي المنصة التاليمية ددزي كالل 

    ت  تح يمعا مم دبل منموعة مم المح ميم.

 د ا مم ضليل تاليمي عم طلدقة استخدام المنصة التاليمية ددزي كالل ت  تصميم   البل امددت و  

(  ت  تح يم  مم دبل منموعة Microsoft Word 2010م دبل الباثية باستخدام بل امد الورض )م

 مم المح ميم.

  

 االختبار التحصيلي  .2

بار  ددددددحة فل   البح  التنلدبي الحالي  فيما دلي عل ددددددد  اموجز ات  دعداض  ضاي  اثدي  يت

 لاليتبار التحصيلية
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مم  جل تحقي   هداف الدراسدددة الحالية دام  الباثية بإعداض ايتبار تحصددديلي  وصصصصف االختبار  -أ

الصددل اليا ي مم التالي  اطسدداسددي  تالمي لقيال التحصدديل الدراسددي لمو ددوعا  مقلري عل  

مم مقلر ماضي اللدا ددددديا . دحتوي )الزمم، السددددداة، الحن ، مخ ط كار ل( بسدددددل نة عما  

 كا   طلدقة تصددددددحيح  مبنية عل  يتيار مم المتادض ا يتبار عل  عشددددددلي  سدددددد لة مم  وع ا

للد لة  ا يتبار استخدام  تااد فل لةجابة الخاط ة   اثد لةجابة الصحيحة. ت   تلمي دع ا  ال

 في المو وعا  التي تلكز  عليعا الدراسة. تالمي عل  مدى تحصيل ال

)الزمم، لمو دددددوعا  محدضي  تالمي تحصددددديل الدعدف ا يتبار دل  ديال  الهدف من االختبار  -ب

 مم مقلر ماضي اللدا يا  للصل اليا ي. الساة، الحن ، مخ ط كار ل(

 لالختبار التحصيلي  السيكو متريةالخصائ   -ت

دام  الباثية بال  ايتبار اللدا دددددديا  عل  المالمة ا  ل  في ماضي  ة ميم(  ددددددد  المحا)

اللدا دديا   عل  منموعة مم مالما  الماضي  ت  تح ي  ا يتبار مم دبلعم مم  اثية   ددوح 

 ضدة مفلضا  ا يتبار  مدى مناسدددبتعا لمسدددتوى التالمي   ت  تاددل   دددياغة بال المفلضا  

 يتبار  الحا لما   ع لقياس .را  المختصيم لي و  ا آبنا  عل  

للت كد مم  با  مقيال الدراسددة دام  الباثية بت بيق  عل  عينة مم  ا يتبارة ثسدداس  با ( 2)

فلضاً ثي  ت  اسددددددتخدم ماامل كل  با   لفا ( 25)يارج عينة الدراسددددددة اط ددددددلية م و ة مم 

(Cronbach alpha،)  ا يتبار دتمتع بيبا     (  ه ا داني 0,756) ثي  بلغ ماامل اليبا

 جيد مما دنال   الحا للت بي  في التنلبة ا ساسية للدراسة.

 

 إجراءات الدراسة 

 ملاجاة الدراسا  السابقة  اطضبيا  الملتب ة بالمو وع. .1

 .الصل اليا ي تالمي دعداض  ض ا  الدراسة  المتميلة في ايتبار تحصيلي في ماضي اللدا يا  ل .2

المنموعتيم التنلدبيددة  ال ددددددداب ددة  فقددا للمادداديل المحدددضي  الشددددددل ط ايتيددار  تاييم  فلاض  .3

 المنعنية.

ت بي  اط شدد ة  الدر ل ارل تل  ية المنف ي في المنصددة التاليمية ددزي كالل عل  المنموعة  .4

 التنلدبية.

 ت بي  ا يتبار البادي عل  المنموعتيم التنلدبية  ال اب ة. .5

 النتااد،  تفسيلها  منادشتعا. التصحيع  جد لة البيا ا ،  استخالص .6

  ياغة التو يا   المقتلثا  في  و   تااد الدراسة. .7

 

 النتائج

( بيم متوسط (α≤0.05 هل توجد فل   ذا  ض لة دثصااية عند مستوى الد لة ةثي   س الس ال

ضرجا  ا يتبار التحصددديلي في ماضي اللدا ددديا  لتالمي  المنموعة التنلدبية التي ضرسددد  المقلر 

 باستخدام منصة ا دزي كالل  بيم المنموعة ال اب ة التي ضرس  المقلر بال لدقة ا عتياضدة؟

جابة عل  ه ا السدد ال ت  اسددتخدام المتوسدد ا  الحسددابية  ا  حلافا  الماياردة  ايتبار مم اجل ار

  T-Test  3 ه ا ما دو ح  جد ل  ملبع ادتا. 

المستقلة لمقار ة المتوسط الحسابي  ا  حلاف الماياري في ة  تااد ايتبار) ( للاينا  3جد ل 

 ت بي  ايتبار التحصيل الدراسي

 α≤0.05*ضال  عند مستوى 
 

المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  قيمة ت

 الداللة

مربع 

 إيتا

حجم 

 التأثير

 1,167 9,14 14 التنلدبية
26 2,843 0,001*  كبيل 0,32 

 2,464 7,07 14 ال اب ة
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 الفل  بيم ضرجا  المنموعة التنلدبية  ال اب ةة 2ش ل 

 
 

 

( (α≤0.05 جوض فل   ذا  ض لة اثصااية عند مستوى الد لة 2 ش ل 3 دت ع مم يالل جد ل

المقلر لدرجا  ا يتبار التحصددديلي في ماضي اللدا ددديا  لتالمي  المنموعة التنلدبية التي ضرسددد  

عتياضدة  ة التي ضرسدد  المقلر بال لدقة ارباسددتخدام منصددة ا دزي كالل  بيم المنموعة ال دداب

 بيم المنموعة ال دددددداب ة التي ضرسدددددد  المقلر بال لدقة الااضدة، ثي  كا  مسددددددتوى الد لة ادل 

  الفل   لصدددالع المنموعة التنلدبية ثي   (  مم يالل المتوسددد ا  الحسدددابية دت دددع 0,05مم)

 .(7,07)( مقار ة بالمنوعة ال اب ة  التي بلغ متوس عا الحسابي9,14بلغ متوس عا الحسابي)

  ثن   ( 2000(   دلى عفا ة)0,32ثي  بلغ ثن  ا  ل) (ك لي ت  ثسدددداس ثن  الت  يل)ملبع ددتا

 الت  يل بالنسبة لقيمة ملبع ددتا هي عل  النحو التالية

 ثن  الت  يل   يل η2   =0,01ديمة 

 ثن  الت  يل متوسط η2   =0,06ديمة 

 ثن  الت  يل كبيل η2   =0,14ديمة 

اسدددتخدام منصدددة  جابة عل  السددد ال عل  د   دوجد ت  يل كبيل فيمم يالل النتااد السدددابقة دم م ار

الصدددل اليا ي مم  تالمي اردزي كالل عل  تنمية التحصددديل الدراسدددي  حو ماضي اللدا ددديا  لدى 

 سل نة عما . التالي  اطساسي في

 ةتي تاز  الباثية ذلي دل  اآل

طلدقة عل  البل امد، ثي  ت  عل  الدر ل باسدددددتخدام منصدددددة ا دزي كالل عم طلد   -

 الواجبا   ارل تل  ية  ا يتبارا استخدام اط ش ة ار لااية المحوسبة  الفيددوها  التاليمية 

المنزلية المحوسددبة  اط شدد ة التقودمية مما  ضى ال  ج بع   تشددودقع  لدراسددة البل امد  تحقي  

  هداف .

تو دددددديحية  رسددددددوما ربط النا م الن لي في ماضي اللدا دددددديا  بالنا م الت بيقي،  تقدد   -

  للمساال الحياتية.

ل التمددداردم اللدا دددية اتاثدددة الفل دددة للتقدددود  المسدددتمل يدددالل ت بيددد  البل دددامد مدددم يدددال -

  . المنادشا   ا جابة عل  اس لة ال الس

 

 التوصيات 

دج(  ذلي لتسعيل د ل ري تو يل  ساال التال  ارل تل  ي في تدردس منعد اللدا يا  )كامبل .1

 لنوا م الماضي  تنمية معارا  التف يل لددع .  تالمي فع  ال
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المنصا  التاليمية  منعا منصة ا دزي كالل ت هيل  تدردم المالميم  المالما  عل  استخدام  .2

 في المقلرا  التاليمية المختلفة.

في  تفايل المنصة التاليمية  في المدارل  ذلي لتسعيل عملية  تل  ل ري هداضي سلعة ار .3

 الاملية التاليمية.

التدردبية  شل الوعي ب همية  ساال التالي  ارل تل  ية في الاملية التاليمية عم طلد  البلامد  .4

  النشلا  التلبودة   ساال ا عالم  التوا ل ا جتماعي.

 
 المراجع 

(. القيددال  التقود  في الفم  التلبيددة الفنيددة، اطرض ة ملكز ال تدداس 2011ثسدددددديم، عبدددالمنا  ييلي )

 اطكاضدمي.

( Easy Class(. فاعلية الصل المقلوس بمنصة ددزي كالل )2017اللبياا ،  فا  بن  محمد بم عبدهلل )

لتنمية معارا  التف يل النادد في مقلر الالوم لدى طالبا  الملثلة المتوسدددددد ة في مددنة اللدا ، 

، http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/947316متددداح عل  مودع 

 مودع التلبوي لألستاذ الدكتور يالد عملا .، ال3/2019

( في تدردس Easy Class(. فاعلية الصل المقلوس بمنصة ددزي كالل )2017ه دم، سعا ثمدي محمد )

الدراسددددددا  ا جتماعية عل  تنمية بال معارا  البح  الن لافي لدى تالمي  الملثلة ارعداضدة، 

مدددددددددددددددددددددددددتددددددددددددددددددددددددداح عدددددددددددددددددددددددددلددددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددددوددددددددددددددددددددددددددع 

https://jsrep.journals.ekb.eg/article_6988_5893e56330ee20150725296d0d

d02df1.pdf ،3/2019 ، 

(.   ل التالي  ارل تل  ي في تدردس اللدا ددددديا  عل  التحصددددديل الدراسدددددي 2017السدددددايدي،  ايل   )

الماضي لدى طالس الصددل الخامس مم التالي  اطسدداسددي في سددل نة عما ، متاح عل   ا تنا   حو 

،  بددددحددددا  http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=119469 ،3/2019مددددودددددع 

   ضراسا  تلبودة.

ر برنامج تدريبي الكتروني في تنمية مهارات التدريس من أث(. 2012) الابدلي،  ا دل بم سدال  بم يميس

)رسددددالة ماجسددددتيل غيل منشددددوري(. كلية أجل اإلبداع لدى معلمي العلوم واتجاههم نحو البرنامج 

 التلبية، جاماة السل ا  دابول.

(. ثن  الت  يل  اسددددتخدامات  في ال شددددل عم مصدددددادية النتااد في البحو  2000عفا ة، عز  دسددددماعيل )

، جماية البحو   الدراسدددا  مجلة البحوث والدراسصصصات التربوية الفلسصصصطينيةالتلبودة  النفسدددية، 

 التلبودة الفلس ينية، الادض اليال . 

، 2 ددفي اللدمي ب ل بسدداطة. تاردس ا سددتلضاض (. منصددة ددزي كالل. ا شددي 2014مودع، ددزي كالل. )

 https://www.easyclass.com، مم 2011

لد بم محمد بم هاهل ) يا نااي،  ية ملكزدة التخ يط التلبوي، 2012الع اال ما ي  ف (. الن ام التاليمي الا

  التالي ، سل نة عما .

مقارنة في الخصصصصصصصائ  السصصصصصصيكومترية وأداء الطالب بين (. 2012) بم  ا ددددددل العنااي، ه دنة بن  علي

الصصصصورتين االلكترونية والورقية الختبار تحصصصصيلي في مادة الرياضصصصيات البحثية للصصصصف الحادي 

 )رسالة ماجستيل غيل منشوري(. كلية التلبية، جاماة السل ا  دابول. عشر

، 1970-2005 للنميع في سددددددل نة عما  مم ا   ال  ال  النناح(. التالي  2005 هاري التلبية  التالي  )

  هاري التلبية  التالي ، مسقط، م باة عما .

(، ضليل المال  لماضي اللدا دددددديا ، م باة  هاري التلبية 2017 هاري التلبية  التالي ، جاماة كامبلددج )

  التالي   م باة جاماة كامبلددج.
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