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 ص:ملخ

 لتنميعة Google Classroom اإلفتراضعية جوجع  فصعو  التععرف علع  فاعليعة هدفت الدراسة إل 
معن  طالبة 48لطالبات عينة الدراسة الممثلة ف   اآللية الفهارس بمقرر 21لوحد  مارك  الدراس  التحصي 

 الدراسع  الفص  طنطا خال  جامعة اآلداب بكلية والمعلومات والوثائق المكتبات بقسم الثالثة طالبات الفرقة
 اإلفتراضية ف  جوج  فصو  استخدام م  والتعرف عل  مدي رضا عينة الدراسة عن2019/2020 األو 

 للوحعد  التحصيل  االختبارالتعليم. وقد اعتمدت الدراسة عل  المنهج التجريب  وتكونت أدوات الدراسة من 
اس مدي الرضا عن التعليم لقي Likert surveyاالفتراض   واستبيان  فص  جوج  مح  الدراسة  ومنصة

( 0.01) مسعتوى عنعد إحصعائية داللعة ذو . وقد أظهرت النتائج وجود فعر من خال  المنصة مح  الدراسة
 بمقعرر 21 معارك وحعد  تحصعي  ختبعارال والضعابطة التجريبيعة المجموععة طالبعات درجات متوسطات بين

علع   كبيعراً  جوجع  فصعو  اسعتخدام تعأثير التجريبية  وكان حجعم المجموعة  لصالح البعدي اآللية الفهارس
 عنعد إحصعائية داللعة ذو فر  كما وجد %.94 بلغت كلية تحسن مستوي التحصي  الدراس  للطالبات بنسبة

 21مععارك وحععد  تحصععي  ختبععارال التجريبيععة المجموعععة طالبععات درجععات متوسععطات بععين( 0.01) مسععتوى
كما أظهرت عينة الدراسة مواقف  .البعدي القياس لصالح والبعدي القبل  القياسين ف  اآللية الفهارس بمقرر

 االفتراض . جوج  فص  إيجابية نحو التعليم من خال  منصة

 الكلمات المفتاحية: 

 - Google Classroomفصو  جوج  اإلفتراضية  -Virtual Classroomsالفصو  اإلفتراضية 
 MARC 21 21 مارك -( LMS) Learning Management System التعلم  إدار  نظم

 أوال: اإلطار المنهجي

 تمهيد 1/1

لقععد شععهد تععدريس العلععوم فعع  السععنوات األخيععر  قفععزات وتطععورات متسععارعة نحععو األفضعع  لمواكبععة 
متغيرات هذا العصر وتحدياته  ففع  ظع  التطعورات الهائلعة فع  تقنيعات المعلومعات واإلتصعاالت  أصعبحت 

يات للوصو  إل  تعلم وتعليم فععا . فظهعرت العديعد معن المفعاهيم الحاجة ماسة نحو استثمار أحدل هذه التقن
التع  تعبعر عععن أسعاليب حديثعة فعع  التعلعيم منهعا التعلععيم اإللكترونع  والتعلعيم عععن بععد والجامععة اإلفتراضععية 
والمدرسة اإلفتراضية والفصو  اإلفتراضعية وغيعر ذلعك معن المفعاهيم التع  أحعدثت نقلعة نوعيعة فع  أهعداف 

ليمية  والت  أصبح التركيز فيها ينصب عل  اكساب المتعلم المهارات المعلوماتيعة الالزمعة للتعلعيم النظم التع
الذات  وتنمية التفكير اإلبداع   وجع  المتعلم عنصرا فعاالً ف  العملية التعليمية  وغير ذلعك معن المهعارات 

 الت  ال غن  عنها ف  حياتنا المعاصر .

 قـدراً  ولتحقّيق العصر لمواكبة أحد طرائق التعليم الحديثة الت  ظهرت رون اإللكت ويعتبر التعليم      
 إلمكانياتعه وفقعا تلق  العلعم من المتعلم وتمّكيـن التلقين  من والتقلّي  المتعلم لدى المهارات وتنمية اإلبداع من
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 البحل ف  قدر  المتعلم وعلى متعة التعلم  على قائمة تفاعلية تعليمية بيئة فضال عن توفير وقدراته وطاقته 
 المكعان المتعلقعة بمرونعة فضعال ععن المزايعا المسعتمر  العتعلم علعى ومن ثعم التشعجيا والتعاون  واالستقصاء
جودتهعا والقعدر  علع  إدار   وضعبط اإللكترونية التعليمية الماد  تجهيز وتسهي  مهمة المعلمين ف  والزمان 

 . عملية التعلم إل  حد بعيد

منها ما يركز عل  المحتوي اإللكترون  المتاح عل  الويب فيما يععرف م اإللكترون  يالتعل نظموتتعدد 
  ومنهعا معا يعنع  Massive Open Online Courses( MOOCsبنظم التعلعيم العذات  علع  اإلنترنعت )

 مالععععتعل إدار  ونتائجععععـه فيمععععا يعععععرف بععععنظم اإللكترونعععع  التعلععععيم عمليععععات أداء وتقيععععيم وقيععععاس بععععالدار 
LMS))Learning Management System  ويندرج تحت ك  نمط من هذه النظم العديد معن المنصعات

 اإللكترونية المتاحة عبر الويب. 

 وأحد التعلم إدار  لنظم الداعمة النظم كأحد اإلفتراضية وتأت  هذه الدراسة لتلق  الضوء عل  الفصو 
بعد  والت  تعتمد عل  الوسائ  التقنية الحديثة لتقعديم  عن متعلي أو إلكترون  تعليم نظام ألي الرئيسة الوسائ 

نععوع فريععد مععن الفصععو  التعليميععة التعع  تناسععب المتعلمععين واحتياجععاتهم  وتسععهم فعع  إدار   العمليععة التعليميععة 
وضبط وتقييم أداء المتعلمين  وتقدم الكثير من الحلعو  لمشعكالت الفصعو  التقليديعة. معا التركيعز علع  أحعد 

التعع   المبتكععر  " تلععك المنصععةGoogle Classroomماذجهععا "منصععة فصععو  جوجعع  اإلفتراضععية أبععرز ن
وفعالية  وتطبيقها علع  مقعرر الفهعارس اآلليعة أحعد أبعرز  ديناميكية أكثر التعليمية األكاديمية األنشطة جعلت

 .مقررات تخصص المكتبات والمعلومات الجوهرية

 أهمية الدراسة 1/2

 من أنها: أهميتها الدراسة هذه تستمد

 آليعا المقعروء عم  عل  تيسير استيعاب طالب علم المكتبات والمعلومات لنظعام معارك للفهرسعة ت 
مسععتوي الاالتصععا  المعياريععة علعع  أشععكا  مععن أهععم  نظريععاً وعمليععاً؛ هععذا النظععام الععذي يعععد واحععداً 

 . الدول 

   م بعد انتشار فيعروس 2020الشهور األول  من عام  منذتقدم حال لألزمة الذي ضربت المعمور
حت  كتابة سعطور  -بشك  غير مسبو  مسبباً خسائر كبير  ف  األرواح  (COVID-19)كورونا 

وبخاصععة المؤسسععات التعليميععة التعع  العععالم دو   فعع  جميععا مرافععق ممععا سععببا شععلالً  -هععذه الدراسععة
ن  والتعليم عن بعد. متمثال الح  فع  تطبيعق أخذت تبحل عن حلو  وبدائ  فعالة للتعليم اإللكترو

وأحعدل الحديثة الداعمة لعمليت  التعلعيم والعتعلم   المجاالت التقنية فص  جوج  اإلفتراض  كأحد
 مؤسسعات التعلعيم ف  اعتماًدا تطبيقات الفصو  اإلفتراضية واألكثر شهر  وأهمية  واألدا  األكثر

 . (Jakkaew & Hemrungrote, 2017)العال  األجنبية 

   اسععتجابة لتوصععيات عععدد مععن الدراسععات العربيععة واألجنبيععة بععالجراء المزيععد مععن البحععول كتععأت
اإلفتراضع  فع  المقعررات المختلفعة وعلع   جوج  التجريبية عن فاعلية التدريس باستخدام فص 

 . (Kumar & Bervell, 2019)  (Dash, 2019)  (2019)لطف    مراح  تعليمية متنوعة

 منصعة أعضعاء هيئعة التعدريس بالجامععات العربيعة بأهميعة تعريف ف  هذه الدراسة تائجن تسهم قد 
لدي  التحصي  مستويات لتحسين حلو  التعليمية وإيجاد العملية لتجويد اإلفتراضية جوج  فصو 
 .الطالب
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  معععن أوائععع  الدراسعععات التجريبيعععة العربيعععة فععع  تخصعععص المكتبعععات الدراسعععة وأخيعععراً تُععععد هعععذه
اإلفتراضعع  علعع  أحععد المقععررات البؤريععة فعع   جوجعع  فصعع  التعع  تتنععاو  تطبيععق والمعلومععات

 التخصص وهو الفهارس اآللية.

 مشكلة الدراسة 1/3

تدريسععها لمقععرر الفهععارس اآلليععة تععدن  مسععتوي تحصععي  الطععالب للمقععرر  خععال  مععن الباحثععة الحظععت
الطعالب علع  حضعور المحاضعرات  وعدم انتظام الكثير معن 21وبخاصة الجوانب العملية التطبيقية لمارك 

 جوجع  واالكتفاء بالتواص  عبر اإلنترنت ما زمالئهم  مما دفا الباحثة لإلتجعاه نحعو تجريعب منصعة فصع 
يتفععق مععا ميععو  الطععالب نحععو اسععتخدام التقنيععة الحديثععة  وبمععا كععنمط جديععد لتععدريس هععذا المقععرر  اإلفتراضععية

مدي فعالية هعذ العنمط معن أنمعاط التعدريس فع   لقياسولضمان الوصو  إليهم حيثما كانوا  وف  نفس الوقت 
       زياد  االستيعاب وتنمية مستويات التحصي  لدي الطالب.

 أهداف الدراسة 1/4

 تية:تسع  الدراسة لتحقيق األهداف الرئيسة اآل

 التحصعي  لتنمية Google Classroom اإلفتراضية جوج  فصو  الكشف عن فاعلية استخدام .1
 اآللية.  الفهارس بمقرر 21 مارك لدي طالبات العينة التجريبية ف  وحد  الدراس 

 جوجععععع  التجريبيعععععة ععععععن اسعععععتخدام فصعععععو  العينعععععة الوقعععععوف علععععع  معععععدي رضعععععا طالبعععععات .2
 يم.ف  التعل Google Classroomاإلفتراضية

 الدراسة تساؤالت 1/5

 اإلفتراضععية جوجع  فصعو  اسععتخدام فاعليعة امع“هعو تسعاؤ  رئععيس اإلجابععة ععن علع  الدراسعة  تركعز
Google Classroom الفرقعة لطالبعات اآلليعة الفهارس بمقرر 21لوحد  مارك  الدراس  التحصي  لتنمية 

عععد   طنطععا" وينععدرج تحععت هععذا التسععاؤ  جامعععة اآلداب بكليععة والمعلومععات والوثععائق المكتبععات بقسععم الثالثععة
 :فرعية ه تساؤالت 

 أبرز تحديات استخدامها؟ما وما فوائدها ووما أنواعها؟ ما الفصو  اإلفتراضية؟  .1

 ؟وعيوبها مزاياها أبرز وما اإلفتراضية؟ جوج  ما منصة فصو  .2

 التحصعي  فع  تنميعة Google Classroom اإلفتراضعية جوج  فصو  ما حجم تأثير  استخدام .3
 اآللية؟  الفهارس بمقرر 21 مارك لدي طالبات العينة التجريبية ف  وحد  الدراس 

 Googleاإلفتراضععية  جوجعع  التجريبيععة عععن اسععتخدام فصععو  العينععة مععا مععدي رضععا طالبععات .4

Classroom ف  التعليم؟  

 فروض الدراسة 1/6

 :التالية الفروض من التحقق ةالحالي الدراسة خال  الباحثة سعت

 طالبععات درجععات متوسععطات بععين( 0.05) داللععة مسععتوى عنععد إحصععائية داللععة ذات فععرو  يوجععد -
 اآلليععة الفهععارس بمقععرر 21 مععارك وحععد  تحصععي  اختبععار فعع  والضععابطة التجريبيععة المجمععوعتين

 .التجريبية المجموعة لصالح وأبعاده
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 طالبععات اتدرجعع متوسععطات بععين( 0.05)داللععة  مسععتوى عنععد إحصععائية داللععة ذات فععرو  يوجععد -
 فعع  وأبععاده اآلليعة الفهعارس بمقعرر 21 معارك وحعد  تحصعي  اختبعار علعى التجريبيعة المجموععة
 .البعدي القياس لصالح والبعدي القبل  القياسين

 األساليب اإلحصائية المستخدمة بالدراسة 1/7

التاليععة معن خععال  برنععامج اإلحصععائية سعاليب للتحقعق مععن صعحة فععروض البحععل اسعتخدمت الباحثععة األ
 : SPSS.V21االحصاء 

 االختبعارالدراسة قبع  وبععد  عينة استجابات ة لوصفالمعياري اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية -
 .التحصيل 

 االختبععارللتعععرف علعع  نععوع العالقععة بععين درجععات عينععة الدراسععة فعع   معامعع  ارتبععاط بيرسععون -
 .التحصيل 

 داللعة عل  للتعرف Independent Samples –t- Test"ت" للمجموعتين المستقلتين  اختبار -
 .التحصيل  ختبارالدراسة ف  التطبيقين القبل  والبعدي لال بين متوسطات درجات عينة الفرو 

اسععتخدام فصععو  جوجعع  ) المسععتق  المتغيععر يحدثععه الععذي ( لقيععاس حجععم التععأثير (η2مربععا ايتععا -
 (.الدراس  التحصي ) التابا غيرالمت ف ( اإلفتراضية

التحصعي   تنميعة فع  فصو  جوج  اإلفتراضية فاعلية لمعرفة Black لبالك المعد  الكسب نسبة -
 .الدراس 

 الدراسة حدود 1/8

 الدراسة من خال  الحدود التالية: يمكن تحديد نطا 

 Google اإلفتراضعية جوجع  فصعو  اسعتخدام تتمثع  فع  دراسعة فاعليعة: الحيدود الموضيوعية -

Classroom  معدي  ومعدي اآلليعة الفهعارس بمقعرر 21لوحد  معارك  الدراس  التحصي  لتنمية 
  .التعليم ف  اإلفتراضية جوج  فصو  استخدام عن العينة طالبات رضا

 الجععععامع   العععععام مععععن تععععم اجععععراء التجربععععة خععععال  الفصعععع  الدراسعععع  األو : الحييييدود الزمنييييية -
 م. 2019/2020

 والمعلومعات والوثائق المكتبات بقسم الثالثة الفرقة تقتصر الدراسة عل  طالبات: الحدود المكانية -
 .طنطا جامعة اآلداب بكلية

 جوجع  اعتمدت الدراسعة علع  منصعة جوجع  التعليميعة المعروفعة باسعم فصعو  :الحدود النوعية -
وجعاء اختيعار المنصعة لكونهعا معن  .(2019 ععام إصدار  ) Google Classroom اإلفتراضية

لمنصات مفتوحة المصعدر  التع  تتميعز بسعهولة اسعتخدامها وحعداثتها ودعمهعا للغعة العربيعة ومعا ا
 تملكه من مزايا تسهي  إدار  عمليات التعلم.

 عينة الدراسة 1/9

طالبة من الملتحقات بالفرقة الثالثة قسم المكتبات بكليعة  48تم تطبيق التجربة عل  عينة عمدية قوامها 
وجعاء تركيعز االختيعار علع  الطالبعات اإلنعال الرتفعاع نسعبة الطالبعات والتع  تتجعاوز  اآلداب جامعة طنطعا 
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% من العدد اإلجمال  للفرقة  وألنهن األكثعر اسعتعداداً ورغبعة فع  المشعاركة فع  التجربعة ععن الطعالب 90
 الذكور. وتم تقسيم الطالبات عل  النحو التال :

بالطريقة التقليدية من خعال   21وحد  مارك طالبة  ممن درسن  24المجموعة الضابطة: وتضم  -
 المحاضر .

 ععن بععد معن خعال  فصع  21طالبة  ممن درسعن وحعد  معارك  24المجموعة التجريبية: وتضم  -
 اإلفتراض . جوج 

ريبععاً مععن حيععل العمععر  متكععافئتين تق اوقععد راعععت الباحثععة فعع  اختيععار طالبععات المجمععوعتين أن تكونعع
 فقد تم اشتراط حصو  الطالبات عل  تقدير جيد. ؛العلم  والتحصيل جتماع  والمستوي والمستوي اال

 منهج الدراسة وأدواتها 1/10

 منهج الدراسة: 

اعتمععدت الدراسععة علعع  المععنهج التجريبعع  الععذي يعععد أقععرب المنععاهج إلعع  الطريقععة العلميععة الصععحيحة 
التجربعة التع  يعتم معن خاللهععا والموضعوعية فع  البحعل ععن الحقعائق وإكتشعافها وتفسعيرها  باإلعتمعاد علع  

التحكم ف  ك  المتغيرات األساسية بالستثناء عام  واحد يتحكم فيه الباحل لقياس تأثيره ف  الظاهر  الت  يتم 
. وقد استخدمت الدراسة التصميم التجريبع  ذات المجمعوعتين المتكعافئتين التجريبيعة (1996)بدر   دراستها
 ابطة بطريقة القياس القبل  والبعدي  واشتملت الدراسة المتغيرات اآلتية:والض

 :ف  التدريس ويتمث  ونمط بأسلوب خاص وهو: المستقل المتغير

 التقليدية الت  تعتمد عل  التلقين والعرض النظري من خال  المحاضر . بالطريقة التدريس -

   .Google Classroom االفتراض  جوج   فص باستخدام التدريس -

 .اآللية الفهارس بمقرر 21 مارك وحد  ف  الدراس  يتمث  ف  التحصي  : التابع المتغير

 أدوات الدراسة:

 اعتمدت الدراسة عل  األدوات اآلتية:

 بمقرر الفهارس اآللية. 21التحصيل  لوحد  مارك  االختبار -

اإلفتراضعية فع   جع فصعو  جو استبيان قياس رضا الطالبات وموقفهم تجاه اسعتخدام منصعة -
 .التعليم

 Google Classroom االفتراضية جوج  فصو  منصة -

 وقد تم إعداد وتجهيز أدوات الدراسة عل  النحو التال :

 :اآللية الفهارس بمقرر 21 مارك لوحدة التحصيلي االختبار

 بتدريسعه الباحثعة تقعوم العذي اآلليعة الفهارس لمقرر 21 مارك بوحد  الخاص التحصيل  االختبار لبناء
 بنععاء تناولععت التعع  التربويععة األدبيععات مراجعععة تعم طنطععا  جامعععة اآلداب بكليععة المكتبععات بقسععم الثالثععة للفرقعة

 اتبعاع تعم ومعن ثعم( 2015  .ع عمعار )  (2014 عثمعان ) كدراسعة نتائجهعا وتحليع  التحصيلية االختبارات
  :التحصيل  االختبار لبناء اآلتية الخطوات



 هبة فتح  دنياد. /  لتنمية التحصي  الدراس   Google Classroomفاعلية استخدام فصو  جوج  اإلفتراضية 

  

 -47 -                                                                      ( 2020 سبتمبر   –يوليو   ) 3  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 والمهععارى المعرفعع  ينهععدف اختبععار التحصععي  إلععى قيععاس الجععانبي  الهييدف ميين االختبييار:تحديييد  -
  وذلععك بتطبيقععه قبليععاً وبعععدياً علععى المجمععوعتين التجريبيععة طالبععات العينععةلععدى  21مععارك   وحععدل

  والضابطة.

حيعل تكعون معن أربععة  االختبعارروعع  التنعوع فع  بنعاء أسعئلة  صيياتتها:تحديد نيوع األسيئلة و -
صعح وخطعأ  والثعان  أسعئلة االختيعار معن متععدد )لكع  سعؤا  أربععة بعدائ (  سئلة أجزاء: األو  أ

والثالععل أسععئلة أكمعع   والرابععا أسععئلة مقارنععة  وقععد جععاء التركيععز بصععور  كبيععر  علعع  األسععئلة 
فعع  روععع  و الموضعوعية لكونهععا األكثععر حياديععه ولمععا تتصععف بععه مععن الصععد  والثبععات العععاليين.

مناسععبة األسععئلة لمسععتوى ووسععهولتها   العبععاراتوضععوح وللمحتععوى  صععياغة األسععئلة شععمولها 
 سؤاال. 30ف  صورته األولية مكوناً من  االختباروقد ظهر  .الباتلطا

تقنععين علعى قيعاس معا ُوضعا لقياسعه  وتعم  قدرتعه والتأكعد معن االختبعارأي ضعبط  :االختبيار تقنيين -
 :  عن طريق االختبار

 لصدق الظاهري:ا 

فعع  مجععا  المكتبععات  المختصععين المحكمععين مععن عععدد علععى األوليععة صععورته فعع  االختبععار تععم عععرض
 (أسععماء السععاد  المحكمععين1ملحععق)ومجععا  المنععاهج وطععر  التععدريس  وتخصععص علععم الععنفس  والمعلومععات 

ومعدي مناسعبة كع  سعؤا  للبععد  وسالمتها  االختبارلمعرفة آراء الساد  المحكمين فيما يتعلق بوضوح أسئلة 
وبعد النظر ف  مالحظعات ومقترحعات   االختبارالذي تقيسه  واإلضافة أو التعدي  أو الحذف ألي من أسئلة 

 سؤاالً. 22ليظهر ف  صورته النهائية مكونا من  االختبارالساد  المحكمين قامت الباحثة بتعدي  

  ثبات االختبار 

 الفرقععة طالبععات معن طالبععة( 22) بلغعت اسععتطالعية عينعة علععى بتطبيقععه االختبعار ثبععات معن التحقععق تعم
التحصععي  بمسععتوياته  اختبععار تطبيععق إعععاد  اآلداب جامعععة طنطععا  وفقععا لطريقععة بكليععة المكتبععات بقسععم الثالثععة

 تمععامال تعم حسعابو ان أسعبوعقعدره معرتين بفاصع  زمنع   االختبارطبق حيل  الكلية  والدرجة المعرفية
التحصععيل  باسععتخدام معامعع  ارتبععاط  ختبععارلالاألو  والثععان   التطبيععقدرجععات الطالبععات فعع  رتبععاط بععين اال

 :النتائج( 1)رقم جدو  ويوضح ال بيرسون

   المعرفية ومستوياته التحصيلي االختبار ثبات نتائج د1جدول م

 اإلرتباطمعامل  المستويات المعرفية  م

 0.899 التذكر 1

 0.937 الفهم 2

 0.894 التطبيق 3

 0.925 اإلجمال                           

بطريقة إعاد  التطبيق لالختبعار تراوحعت بعين  معامالت اإلرتباطأن قيم  ( يتبين1بقراء  الجدو  رقم )
أي أنععه توجععد عالقععة دالععة إحصععائيا بععين التطبيععق األو  والثععان   0.01دالععة عنععد وهعع   0.925 - 0.894

لالختبار  بمعن  أن االختبار يعط  تقريبا نفس النتائج إذا استخدام أكثر من معر  فع  نفعس الظعروف. وهعذا 
يد  عل  ثبات االختبار التحصيل   ويؤكد صالحيته بصورته النهائية لقياس المستويات المعرفيعة التع  أععد 

 ا. من أجله
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 :االختبارتحديد زمن  

  وذلعك معن التحصيل  ف  ضعوء التجربعة اإلسعتطالعية االختبارتم تحديد الزمن المناسب لإلجابة عن 
 ةخعر طالبعآه ت  والزمن الذي استغرقاالختبارف  اإلجابة عن  ةه أو  طالبتخال  تسجي  الزمن الذي استغرق

 إيجاد المتوسط الحساب  لهما عن طريق المعادلة اآلتية: و  االختبارف  اإلجابة عن 

 ة+ زمن أبطأ طالبة زمن أسرع طالب = االختبارزمن  
                                   2 

 د زمن أبطأ طالبة50+ م د زمن أسرع طالبة30م=              
                                     2 

 دقيقة.   40=   2/  80=               

 :االختبارتوزيع درجات 

  ودرجعة لكع  سعؤا  معن اختيار صحيح على أسئلة االختيار من متعددتم تخصيص درجة واحد  لك  
توزعععت  ودرجتععان ألسععئلة أكمعع   وأسععئلة المقارنععةنععوع صععح أم خطععأ إذا اجابععه الطالععب بطريقععة صععحيحة  

 ( درجة.40) ختبارلنهائية لالالدرجة ا ومن ثم أصبحتجابة اإل خطواتدرجاتها على 

التحصعيل   واإلطمئنعان معن ععدم وجعود أي شعكوي عامعة  االختباروهكذا بعد التأكد من صد  وثبات 
الصعفحة األولعى  فع  االختبعارتعليمعات  صياغة أثناء تطبيقه عل  العينة اإلستطالعية  تم االختبارمن أسئلة 

وهكعذا أصعبح  .االختبعارابعة وتعليمعات اإلجابعة علع  وععدد األسعئلة وزمعن اإلج االختبعاربحيل تشم  هدف 
 موزععة سعؤاالً  22للتطبيق بالتجربة األساسية للدراسة حيل بلد عدد األسئلة  بشكله النهائ  جاهزاً  االختبار
درجععة   40بلغععت   بمجمععوع درجععات كليععة (التطبيععق – الفهععم – التععذكر) الثالثععة المعرفيععة المسععتويات علععى

 التحصيل  النهائ  للدراسة( االختبار 2)ملحق دقيقة.  40 االختباروزمن 

 اإلفتراضية في التعليم: فصول جوجل استبيان قياس رضا الطالبات وموقفهم تجاه استخدام منصة

 اسعتخدام تجعاه ومعوقفهم الطالبعات رضعا يهعدف االسعتبيان إلع  قيعاستحديد الهدف من االسيتبيان:  -
 عليعه اعتمعد العذي Likert survey اسعتخدام ليم  وقد تمالتع ف  اإلفتراضية جوج  فصو  منصة
فقعرات  6. والمكون معن  (Gross, 2019) للماجستير لفصو  جوج  دراسته ف  جروس ستيفن

غيعر موافعق بشعد (   -غير موافق -محايد -موافق-عل  مقاس ليكرت خماس  التدرج )موافق بشد 
بحيل تعبر طالبات العينة عن موقفها تجاه المنصعة فيمعا يتعلعق بفائعد  المنصعة وأهميتهعا للوصعو  

الحصعععو  علععع  ات وحلهعععا وختبعععارللمحتعععوي العلمععع  وتسعععليم المهعععام  والتواصععع  والوصعععو  لال
 (Likert survey ناستبيا 3)ملحق الدرجات والتغذية المرتد  بشك  مباشر. 

نظعرا ألن االسعتبيان قعد تعم اسعتخدامه فع  دارسعة سعابقة للحصعو  تحديد صدق وثبات االسيتبيان:  -
فقد تعم التأكعد  ثباته الظاهري  أما اجة إلعاد  تحكيمه للتأكد من صدقهعل  درجة الماجستير فال ح

 بقسععم الثالثععة الفرقععة طالبععات مععن طالبععة( 22) االسععتطالعية العينععة علععى مععن خععال  تطبيقععهمنععه 
 مععرتين االسععتبيان تععم تطبيععق حيععل التطبيععق  إعععاد  بطريقععة طنطععا جامعععة اآلداب بكليععة المكتبععات
 التطبيعق فع  الطالبعات اسعتجابات بعين اإلرتبعاط معامع  حسعاب وتعم أسعبوعان  قدره زمن  بفاص 
  0.92 طاإلرتبعاوقعد بلعد معامع   SPSSبالبرنامج اإلحصائ   لالستبيان باستخدام والثان  األو 

 مما يد  عل  أن االستبيان يتمتا بنسية ثبات عالية. 
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فسعيتم  Google Classroom االفتراضية جوج  فصو  وبالنسبة لألدا  الثالثة للدراسة وه  منصة
 وحعد  لتدريس اإلفتراضية جوج  فصو  استخدام لتجربة من التفصي  فيما بعد عند التعرض ءبش تناولها 
     .21 مارك

 مصطلحات الدراسة 1/11

 Learning Management Systemد LMSنظم إدارة التعلم م

 عععن أو االنترنععت شععبكة عبععر اإللكترونيععة التعليميععة العمليععة بععالدار  تخععتص متكاملععة بععرامج حععزم "هعع 
 (Kats, 2010) بعد". عن والتعليم اإللكترون  التعلم برامج مكونات أهم من وتعد المحلية الشبكة طريق

   Virtual Classroomsالفصول اإلفتراضية

"ه  بيئة تعليمية عبعر اإلنترنعت تعوفر برمجيعات وأدوات تسعاعد المعلعم فع  نشعر العدروس واألهعداف 
بعالمتعلمين معن خعال  تقنيعات متععدد   وتمكعن المتعلمعين معن  وإتاحة الواجبات والمهام الدراسية  واإلتصعا 

  (2004)سالم  التواص  والتفاع  والتعاون بصرف النظر عن التكلفة والمكان والزمان" 

 Google Classroomفصول جوجل اإلفتراضية  

 المعلمععين بععين التواصعع  تفعيعع  شععركة جوجعع  بهععدف أطلقتهععا مجانيععة تعليميععة رقميععة منصععة هعع "
 التعليمية" مختلف المؤسسات والمتعلمين ف 

 Academic achievementالتحصيل الدراسي 

ات وفقا لمعجم المصطلحات التربوية والنفسية فالن التحصي  الدراس  "هو مجموعة المعارف والمهار
 التعع  المععد  لهععذا االختبعاروالتعع  يمكعن قياسععه معن خععال    ات الدراسعيةالمتحصع  عليهعا مععن خعال  المقععرر

 (2003)شحاتة  النجار  و عمار   الغرض"

 ً ألغراض الدراسة "هو مقعدار معا تكتسعبه طالبعات العينعة التجريبيعة بقسعم المكتبعات  والتحصي  إجرائيا
بمقععرر الفهعارس اآلليععة مععن  21والوثعائق والمعلومععات بكليعة اآلداب جامعععة طنطععا معن دراسععة وحعد  مععارك 

 التحصيل  المعد من قب  الباحثة" باراالختخال  فص  جوج  اإلفتراض   ويقاس ب

 Effectivenessالفاعلية 

الفاعليععة "هعع  مععدي األثععر الععذي تحدثععه المعالجععة  فععالن والنفسععية التربويععة المصععطلحات لمعجععم وفقععا
التجريبية باعتبارها متغيرا مستقال ف  أحد المتغيرات التابعة  كما يعرف بأنعه معدي أثعر عامع  أو أكثعر معن 

 (2003)شحاتة  النجار  و عمار   المستقلة عل  عام  أو أكثر من العوام  التابعة"العوام  

 الدراسات السابقة 1/12

قامععت الباحثععة بععالجراء بحععل فعع  العديععد مععن أدوات حصععر اإلنتععاج الفكععري الخاصععة بمجععا  المكتبععات 
البحل المختلفة على  والمعلومات على المستويين العالم  والعرب   وبعض قواعد البيانات وكذلك محركات

التعليم اإللكترون  والتعليم ععن بععد فع  مجعاالت دراسات الت  تناولت عدداً من ال وجوداإلنترنت  وقد تبيَّن 
بيئععات الفصععو  اإلفتراضععية  تركععز علعع  الدراسععات مععن عععد  وفعع  مجععا  المكتبععات والمعلومععات  وعععدداً 

وج  اإلفتراضية خال  السنوات الثالثة األخيعر   وعدد محدود من الدراسات تركز عل  فصو  ج  التعليمية
 ويمكن توضيح ذلك فيما يل :
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 فصول جوجل اإلفتراضية الدراسات التي تناولت

( إلعع  الكشععف عععن مععدي فاعليععة منصععة فصععو  جوجعع  كنظععام 2019وهععدفت دراسععة سععامبيت دا  )
 الععال  للتعلعيم مانيبعا  لطبيعة بأكاديميعةا مانيبعا  إلدار  التعلم ف  تدريس ماد  الكيمياء الحيويعة بكليعة ميالكعا

(MAHE )  بالهنععد  وتععم تطبيععق الدراسععة علعع  الطععالب المسععجلين بالسععنة األولعع  فعع  البرنععامج. واشععتم
المحتععوي العلمعع  الععذي تععم تدريسععه للطععالب ملفععات بوربوينععت بالمحاضععرات  وأسععئلة تقييميععة علعع  كعع  

فعاهيم  وتكليفعات يعتم إرسعالها معن جانعب للطعالب علع  محاضر   وروابط لمقاالت ومقاطا فيديو لشعرح الم
المنصة  وإعالنات من األساتذ  لألنشطة القادمة بفص  جوج . اسعتخدمت الدراسعة اإلسعتبيان كعأدا  رئيسعة 
لجما البيانات. وانتهت الدراسة إل  فاعلية فصو  جوج  من وجه نظر الطالب فع  تحقيعق وصعو  أفضع  

التغذية الراجعة. كما فض  الطالب استخدام المنصة عل  الهواتعف الذكيعة  لمصادر التعلم  والحصو  عل  
وأوصت الدراسة باستخدام منصة جوجع  فع  العدو  ذات العدخ  المتوسعط والمعنخفض كأحعد أفضع  أنظمعة 

 (Dash, 2019)إدار  التعلم المجانية. 

اإلفتراضية ف   الت  هدفت إل  التحقق من مدي فاعلية فصو  جوج  (2019جروس ) دراسة ستيفن
  ومعدي ءبالكيميعاتسهي  تعليم طالب المرحلة الثانوية ذوي اإلحتياجعات الخاصعة فع  فصع  دراسع  خعاص 

تأثير الفص  اإلفتراض  ف  تحسين أداء الطالب إزاء انهاء المهام ف  الوقت المحدد  وإزاء إنهاء التقييمات 
التلخيصية المطلوبة منهم  كما هدفت الدراسعة إلع  التععرف ععن معدي رضعا الطعالب ععن اسعتخدام فصعو  

طعالب( تسعتخدم  7جموععة تجريبيعة )طالباً  تعم تقسعيمهم إلع  م 13جوج  اإلفتراضية. بلغت عينة الدراسة 
طععالب( تعتمععد علعع  طريقععة الععتعلم 6المععاد  العلميععة علعع  فصعع  جوجعع  اإلفتراضعع   ومجموعععة ضععابطة )

التحصعيل  القبلع  والبععدي كعأدا  رئيسعة لقيعاس فاعليعة فصعو  جوجع   االختبارالتقليدية. وتم اإلعتماد عل  
 ععن الطعالب رضعا ا اسعتبيان بععد التجربعة للتععرف معديلطالب العينعة  كمعا تعم توزيع ءالكيميالتسهي  تعلم 

 قعد أظهعروا التجريبيعة المجموععة طعالب اإلفتراضعية. معن أبعرز نتعائج الدراسعة أن جوجع  فصعو  استخدام
 ً  بشعك  وأن الطعالب الضعابطة. بالمجموععة ومقارنعةً  القبلع  االختبعارمقارنة ب البعدي االختبار ف  أكبر تقدما
تجاه اسعتخدامه فع  العتعلم إال  إيجابية مواقف ولديهم للتكنولوجيا كأدا  اإلفتراضيةفصو  جوج   يقبلون عام

 (Gross, 2019) .ف  المهام الت  تتطلب ح  مشكالت رياضية

( إل  إعداد مقرر إلكترون  ف  التغذية الصحية للمعاقين وتدريسعه 2019وسعت دراسة إيمان لطف  )
والكشف ععن معدي فاعليتعه فع  تنميعة التحصعي  الدراسع  لعدي باستخدام منصة فصو  جوج  اإلفتراضية  

طالب الفرقة الرابعة بشعبة التربية الخاصة بكلية التربية جامععة الععري . تعم تصعميم المقعرر وفقعا لنمعوذج 
(. واعتمععدت الدراسععة علعع  المععنهج التجريبعع  باسععتخدام المجموعععة التجريبيععة ADDIEالتصععميم التعليمعع  )
التحصععي  المعرفعع  ومقيععاس االتجععاه نحععو المقععرر.  اختبععارالبعععدي والقبلعع . باسععتخدام  الواحععد  ذات القيععاس

بعين متوسعط درجعات الطعالب بعالتطبيقين  0.05انتهت الدراسة إل  وجود فعر  دا  إحصعائياً عنعد مسعتوي 
 بعين 0.05 مسعتوي عنعد إحصعائيا دا  فعر  التحصعيل  لصعالح البععدي. كمعا ظهعر ختبارالبعدي والقبل  لال

    (2019)لطف    البعدي. لصالح لمقياس االتجاه والقبل  البعدي بالتطبيقين الطالب درجات توسطم

 Googleمنصععة  مععدي قابليععة اسععتخدام ( إلعع  الكشععف عععن2019وسعععت دراسععة فيلهععو وآخععرون )

Classroom فع  الصعحية المعلوماتيعة تخصعص ف  األكاديمية البرامج مختلف من طالب 110 من جانب 
وقعد  .2017/2018 الثان  معن الععام الدراس  الفص  خال  بالبرازي  ريسيف  مدينة ف  تعليم العال كلية ال
مقعاطا  الكتعاب اإللكترونع  )التعليمع   المحتوى إلى للوصو  أشهر ستة لمد  فص  جوج  الطالب استخدم
 AttrakDiff اختبععارومعن أبععرز أدوات الدراسععة  .اإللكترونيعة( بخععالف األنشععطة المواقععا بودكاسععت  فيعديو 
كمعا تعم  المسعتخدم  تجربعة وتحليع  االستخدام  قابلية مشكالت عن المنصة  وتحديد المشاركين رضا لتحديد

وانتهت الدراسة إل  أن منصعة  .عن المنصة تصورهم حو  توزيا استبيانًا عل  المشاركين لجما معلومات
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 تكعاليف قللعت معن كمعا وتحفيعزهم للعتعلم  اهتمعامهم فع  الفهعم  وأنهعا أثعارت الطالب فصو  جوج  ساعدت
 مزيد من التحسينات إجراء إلى حاجة هناك أنه ال تزا  إال .وخارجه الدراس  الفص  داخ  التعليمية المواد

وأرجعا الطععالب الصععوبات التعع  قعابلتهم لقلععة  .ومتعععة تقنيعة األكثععر التعليميعة األلعععاب علع  المنصععة لتعوفير
 (Filho, Fantin, Ciriaco, dos Santos, Moreira, & Gomes, 2019) تقنية.خبرتهم ف  مجا  ال

 Googleفصعو  جوجع  منصعة اسعتخدام ( أثعر2019وتناولت دراسة ماجد  الباوي  وأحمد غازي )

Classroom  الهيعثم ابعن/ الصعرفة للعلعوم التربيعة كليعة الحاسعبات بقسعم تحصي  طالب الفرقعة الرابععة ف 
وقعد طبقعت الدراسعة فع   االلكترونع   التعلعيم نحعو واتجاهعاتهم Image Processing لمعاد  بغعداد بجامععة

طالبعاً تعدرس معن خعال  المنصعة  وعينعة  47م عل  عينة تجريبية مكونعة معن 2017/2018العام الجامع  
تجعاه التحصعيل  ومقيعاس اال االختبعارطالبعاً تعدرس بالطريقعة التقليديعة. وتعم اسعتخدام  48ضابطة مكونة من 

نحو التعليم اإللكترونع  كعأداتين للدراسعة. وتوصعلت الدراسعة إلع  األثعر اإليجعاب  السعتخدام منصعة فصعو  
جوج  ف  تحصعي  المجموععة التجريبيعة واتجاهعاتهم نحعو التعلعيم اإللكترونع  بالمقارنعة بالطريقعة التقليديعة. 

ح المجموععة التجريبيعة فع  حيل وجدت فرو  ذات داللة إحصعائية بعين متوسعطات درجعات الطعالب لصعال
 (2019)الباوي و غازي  التحصي  واإلتجاه نحو التعليم اإللكترون . 

 لتنميعة التعليميعة جوجع  تطبيقعات فاعليعة على التعرف إلى ( الت  هدفت2019ودراسة وائ  إبراهيم )
 تطبيقعات فاعليعة وأيضعا التععرف علع  Google Classroom جوجع  الدراسعية فصعو  تصعميم مهعارات
طالبعاً  20معن  الدراسعة مجموععة وتكونعت المعلمعين  الطالب لدى الذاتية التعليمية ف  تنمية  الكفاء  جوج 
النوعيععة بقنععا جامعععة جنععوب الععوادي  واسععتخدمت العينععة  التربيععة بكليععة التعلععيم تكنولوجيععا قسععم طععالب مععن

 التجريبعع  باإلعتمععاد علعع  قائمععة المععنهج الدراسععة واتبعععت البعععدي والقبلعع   القيععاس ذات واحععد  كمجموعععة
 الرقميعة  للمهعارات المعرفع  الجانعب لقيعاس تحصيل  اختبارو جوج  الدراسية  لفصو  الرقمية بالمهارات
بععين  إحصعائيا دا  فععر  األداء  ومقيععاس الكفعاء  الذاتيععة. ومعن أبععرز نتعائج الدراسععة وجعود مالحظعة وبطاقعة

 التحصععيل  وبطاقععة االختبععار مععن كععال فعع  البعععدي القيععاس لصععالح والبعععدي القبلعع  القيععاس متوسععط درجتعع 
 القبلعع  متوسععط درجتعع  القيععاس بععين إحصععائيا دا  فععر  وجععود عععدم النتععائج أظهععرت كمععا األداء  مالحظععة
 علعى النوعيعة التربية بكليات الطالب الذاتية. وأوصت الدراسة بضرور  تدريب الكفاء  مقياس ف  والبعدي
 (2019)إبراهيم   Google Classroom. الدراسية جوج  و استخدام فص مهارات اكتساب

 القائمعة االفتراضية الفصو  استخدام فاعلية مدي الكشف ( إلى2018العضايلة ) وهدفت دراسة أحمد
 فع  األساسعية المرحلعة معلمع  لدى اإللكترونية الدروس إنتاج مهارات لتنمية التربوية جوج  تطبيقات على

 عينعة وبلغعت التجريبع  والمعنهج التحليل  الوصف  الهاشمية  اعتمدت الدراسة عل  المنهج األردنية المملكة
 التجريبيعة المجموععة ُدرسعت وقعد الكعرك  منطقعة معدارس معن عشعوائيا اختيعارهم تعم معلماً ( 30) الدراسة
 لالحتياجععات تحصععيل  إلكترونعع  اختبععار باإلعتمععاد علعع  . االفتراضععية للفصععو  صععمم برنععامج باسععتخدام
 المرتبطععة االدائيععة الجوانععب لقيععاس مالحظععة وبطاقععة بععالمعلمين  المرتبطععة المعرفيععة والجوانععب المعرفيععة
ً  البحععل أدوات تطبيععق وتععم اإللكترونيععة للمعلمععين  الععدروس إنتععاج بمهععارات ً  قبليععا  المجموعععة علععى وبعععديا
ً  دا  فر  يوجد الدراسة أنه أظهرت نتائج. التجريبية  درجعات متوسعط  بعين( 0.05) مسعتوى دعن إحصائيا
 المعرفيعة والجوانعب االحتياجعات تحصعي  ختبعارال والبععدي القبل  التطبيقين ف  التجريبية المجموعة طالب
ً  وأظهععرت. البعععدي التطبيععق لصععالح ً  دا  فععر  يوجععد أنععه أيضععا  بععين( 0.05) داللععة مسععتوى عنععد إحصععائيا
 الجوانعب مالحظعة قيعاس لبطاقعة والبعدي القبل  التطبيقين ف  التجريبية المجموعة معلم  درجات متوسط 

 الفصعو  فاعليعة إلى البحل توص  وقد. البعدي التطبيق لصالح اإللكترونية الدروس إنتاج األدائية لمهارات
 العدروس إنتعاج لمهعارات واألدائيعة المعرفيعة االحتياجعات تنميعة جوج  ف  تطبيقات على القائمة االفتراضية
  (2018)العضايلة   اإللكترونية.
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( أثعر اسعتخدام تطبيعق 2018وتناولت دراسة حبيب السعمكري ومحمعد تيسعير وعبعد المهعدي الجعراح )
فصو  جوج  اإلفتراضية ف  تدريس ماد  مقدمة ف  المناهج ف  تنمية مهارات التفكير العلم  لطالب كليعة 

  تعم اإلعتمعاد 2016/2017راس  الثان  للععام الجعامع  العلوم التربوية بالجامعة األردنية خال  الفص  الد
تحليعع  التغععاير أحععادي المصععاحب  ومقياسععاً لمهععارات  اختبععارعلعع  المععنهج التجريبعع  واسععتخدمت الدراسععة 

طالبععاً  40طالبععاً وطالبععة تمثعع  المجموعععة التجريبيععة  و 37التفكيععر العلمعع . وُطبقععت علعع  عينععة مكونععة مععن 
ضابطة  وتوصعلت الدراسعة إلع  أن اسعتخدام فصعو  جوجع  اإلفتراضعية كعان لعه وطالبة تمث  المجموعة ال

تأثير عل  تنمية مهارات التفكير العلم  لدي العينعة التجريبيعة  وكعان حجعم هعذا التعأثير متوسعطاً  وأرجععت 
  الدراسة ذلك إل  أن طلبعة العينعة هعم طلبعة الفرقعة األولع  لعيس لعديهم العوع  الكعاف  بأهميعة البحعل العلمع

بتوجيععه الطععالب نحععو تنميععة مهععارات  الجامعععةوأثععره فعع  حيععاتهم العمليععة فيمععا بعععد  كمععا يرجععا لعععدم اهتمععام 
 (2018)السمكري  تيسير  و الجراح  التفكير العلم . 

( إل  معرفة فاعلية توظيف منصة جوج  اإلفتراضية ف  تنميعة 2018وسعت دراسة كوثر الكيالن  )
الحياتية ف  ماد  تنمية مقدمة ف  المناهج لدي طلبة كلية العلوم التربوية بالجامععة التفكير العلم  والمهارات 

ً  47  تكونععت عينععة الدراسععة مععن 2017/2018األردنيععة فعع  العععام الجععامع   مععوزعين إلعع  مجموعععة  طالبععا
أعععد لقيععاس  اختبععارطالبععاً. واعتمععدت الدراسععة علعع   25طالبععاً  ومجموعععة ضععابطة مععن  22تجريبيععة مععن 

رات التفكير العلم   ومقياس المهارات الحياتية. وانتهت الدراسة إل  وجود فرو  ذات داللعة إحصعائية مها
 فع  تنميعة التفكيعر العلمع  لصعالح المجموععة التجريبيعة  كمعا تبعين وجعود فعرو  ذات (0.05) عند مسعتوي

المجموععة التجريبيعة ف  ك  حاالت مقياس المهعارات الحياتيعة لصعالح  (0.05) مستوي عند إحصائية داللة
 (2018)الحدرب   فقد كانت الفرو  غير دالة. المثابر عدا مهار  

( إل  معرفة أثر منصة فصو  جوج  اإلفتراضعية فع  تعدريس 2016ديسيكو ) وهدفت دراسة كاثلين
 6ماد  الدراسات اإلجتماعية  ومعرفة مدي رضا الطالب والمعلمين عن المنصة. وقد بلغت عينعة الدراسعة 

نيوجيرس  من ذوي صعوبات العتعلم. وقعد  والية جنوب متوسطة ف  ب ينتمون للصف السابا  بمدرسةطال
تم التدريس للطالب بالطريقة التقليدية ومن خعال  فصعو  جوجع  ثعم طلعب معنهم  أداء الواجبعات معن خعال  

اً اختبععار أسععابيا  وتععم تقيععيمهم مععن خععال  المنصععة. اسععتخدمت الدراسععة 9منصععة فصععو  جوجعع  يوميععا لمععد  
للتحصي  فضعال ععن اسعتبيان للطعالب وآخعر للمعلمعين لقيعاس معدي الرضعا ععن المنصعة. ومعن أبعرز نتعائج 

اإلجتماعيعة كعان فععاال  الدراسعات معاد  الدراسة أن استخدام منصعة فصعو  جوجع  اإلفتراضعية فع  تعدريس
ومؤثرا  ف  تحصي  الطالب  ولكن كان حجم هذا التأثير محدودا بالمقارنة بطريقة التدريس التقليدية. وكان 

إيجابية نحو اسعتخدام فصعو  جوجع  فع  التعلعيم والتعدريس لمعاد  الدراسعات  مواقفلدي الطالب والمعلمين 
   (DiCicco, 2016)اإلجتماعية. 

( التع  هعدفت إلع  معرفعة علع  أثعر فصعو  جوجع  اإلفتراضعية 2016سف العمور )ووفقا لدراسة يو
علعع  اكتسععاب المفععاهيم األحيائيععة  ودافعيععة طلبععة الصععف العاشععر نحععو تعلععم علععم األحيععاء  ومهععارات العمعع  

اكتسعاب المفعاهيم العلميعة فع  علعم  اختبعارالتشارك  ف  وحد  الدم  اعتمدت الدراسة عل  ثالل أدوات هع  
ععداد معاد  تعليميعة مهعارات العمع  التشعارك . وقعد تعم إ ياء  ومقياس دافعية تعلم علعم األحيعاء  ومقيعاساألح

بينمعا درسعت المجموععة الضعابطة   باإلعتماد عل  فصو  جوج  اإلفتراضية طبقعت علع  العينعة التجريبيعة
اإلحيائيعة لعدي المجموععة بالطريقة اإلعتيادية. وكشفت النتائج عن تحسن مسعتوي اكتسعاب المفعاهيم العلميعة 

بعين درجعات األداء فع  مقيعاس  (0.05)التجريبية  ووجود فرو  ذات داللعة إحصعائية  عنعد مسعتوي داللعة 
الدافعية ومقياس العم  التشارك  لصالح المجموعة التجريبية. وأن الطلبة الذين يملكون هواتف ذكيعة كعانوا  

 (2016)العمور   أكثر دافعية من غيرهم.
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 التعليمية اإلفتراضية الفصول بيئات ات التي تناولتالدراس

 WizIQ( إل  قياس فاعلية فصع  إفتراضع  قعائم علع  تطبيعق 2018تهدف دراسة ياسر الحميداوي )
طالبععاً مععن طععالب الصععف  15لععدي عينععة  Excelفعع  تنميععة اسععتخدام مهععارات برنععامج الجععداو  اإللكترونيععة 

. 2018/2019العرا  خال  الفصع  األو  معن الععام الدراسع   كوردستان بالقليمالعاشر بمدرسة زاكروس 
تحصععي  الجوانععب المعرفيععة  اختبععاراسععتخدمت الدراسععة المععنهج التجريبعع   وتمثلععت أدوات الدراسععة فعع  

لمهارات الحاسب وبطاقة المالحظة للجوانب األدائية لمهارات الحاسب. وأظهرت نتائج الدراسة أن الفصع  
فعععاال فعع  تنميععة مهععارات الحاسععب لععدي طععالب العينععة  كمععا كععان فعععاال فعع  تنميععة اإلفتراضعع  المقتععرح كععان 

الجانب األدائ  لمهارات اسعتخدام الحاسعب. وأوصعت الدراسعة بضعرور  توظيعف الفصعو  اإلفتراضعية فع  
  (2018)الحميداوي  تعليم الطالب مهارات استخدام الحاسب اآلل  بوزار  التربية بجمهورية العرا . 

( التع  هعدفت إلع  قيعاس فاعليعة برنعامج تعدريب  قعائم 2018دراسة العنود العرقان وسعهام الجربعوي )
ف  تنمية مهعارات البحعل العلمع  )المعرفيعة والمهاريعة(  Ellumniate 10عل  الفص  اإلفتراض  لتطبيق 

دت الدراسة عل  المنهج لطالبات الدراسات العليا بقسم وسائ  وتكنولوجيا التعليم بكلية الشر  العرب   اعتم
طالبععات مععن المسععتوي الثالععل  6التجريبعع  )المجموعععة الواحععد ( الععذي طبععق علعع  عينععة مقصععود  قوامهععا 

التحصععيل  لقيععاس الجوانععب المعرفيععة لمهععارات البحععل العلمعع   االختبععاروالثععان . وقععد اسععتخدمت الدراسععة 
بععين متوسععط درجععات  0.05عنععد مسععتوي للطالبععات. وانتهععت الدراسععة إلعع  أنععه توجععد فععرو  دالععة إحصععائيا 

التحصععي  المعرفعع   اختبععارطالبععات العينععة بععالتطبيقين القبلعع  والبعععدي لصععالح التطبيععق البعععدي فيمععا يتعلععق ب
لمهارات البحل العلم   وكذلك أكدت الدراسة عل  التأثير الكبير للفص  اإلفتراض  المقترح بالدراسعة فع  

 (2018)العرقان و الجريوي  هارات البحل العلم  لديهن. التحصي  الدراس  للطالبات وتنمية م

( إل  التعرف عل  أثر استخدام الصفوف اإلفتراضعية فع  تنميعة 2017وسعت دراسة حسن العمري )
مهارات الحوار والتحصي  الدراس  واالتجاه نحو المقرر لطالب كليعة الشعريعة جامععة القصعيم  واعتمعدت 

طالبعاً تمثع  المجموععة التجريبيعة التع  درسعت المقعرر  45لع  عينعة بلغعت الدراسة عل  المنهج التجريب  ع
بالطريقة التقليدية   طالبا تمث  المجموعة الضابطة الت  درست المقرر 41باستخدام الفصو  اإلفتراضية  و

التحصععيل  وبطاقععة  االختبععاروتععم اسععتخدام القيععاس القبلعع  والبعععدي للمجمععوعتين. ومععن أهععم أدوات الدراسععة 
مالحظة لقياس مهارات الحوار  فضال عن مقياس االتجاه نحو المقعرر. معن أبعرز معا انتهعت إليعه الدراسعة ال

وجعود فعرو  ذات داللعة إحصعائية فع  تحصعي  طعالب كليعة الشعريعة جامععة القصعيم للمقعرر بععالمجموعتين 
م الصعععفوف التجريبيعععة والضعععابطة لصعععالح المجموععععة التجريبيعععة  وأيضعععا إلععع  فاعليعععة التعععدريس باسعععتخدا

اإلفتراضية عل  اإلتجاه نحو المقرر وتنمية مهارات الحوار. كما قدمت الدراسة بعض المضعامين التربويعة 
 (2017)العمري  والتطبيقات العملية الت  يمكن أن تفيد ف  تعليم مهارات الحوار. 

 ( إلعع  التعععرف علعع  أثععر اخععتالف نمععط الفصععو  اإلفتراضععية2016هععدفت دراسععة إيمععان شعععيب )
)المتزامنة/والالمتزامنععة( علعع  التحصععي  الدراسعع  وتنميععة مهععارات إنتععاج األلعععاب التعليميععة لععدي طالبععات 

  2015/2016المسععتوي السععابا بقسععم ريععاض األطفععا  بكليععة التربيععة جامعععة حائعع  خععال  العععام الجععامع  
األطفعا . تعم االعتمعاد  وتحديد أنسب نمط من الفصو  اإلفتراضية لتقديم المحتوي التعليم  لطالبعات ريعاض

علع  المعنهج التجريبع  لدراسعة أثععر أنمعاط الفصعو  الدراسعية القائمعة علعع  تطبيعق بعالك بعورد فع  تحصععي  
طالبعة موزععة علع  مجموعععة  30وتنميعة إنتعاج األلععاب التعليميعة اإللكترونيععة لطالبعات العينعة المكونعة مععن 

 طالبععة 15مجموعععة تجريبيععة  واألخععرىتزامنععة  طالبععة تسععتخدم نمععط الفصععو  اإلفتراضععية الم 15تجريبيععة 
التحصعيل  وبطاقعة تقيعيم  االختبارالالمتزامنة. وكانت أهم أدوات الدراسة  اإلفتراضية الفصو  نمط تستخدم

برمجيععة األلعععاب اإللكترونيععة. وانتهععت الدراسععة إلعع  فاعليععة الفصععو  اإلفتراضععية بنمطيهععا المتععزامن وغيععر 
المعرفعع  لطالبععات المجموعععة التجريبيععة األولعع  والثانيععة. إال أن الفصععو   المتععزامن فعع  زيععاد  التحصععي 
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فعع   المتزامنععة حيععل أنهععا كانععت األكثععر تععأثيراً  الغيععر اإلفتراضععية الفصععو  اإلفتراضععية المتزامنععة قععد فاقععت
    (2016)شعيب  تحصي  الطالبات بالعينة  وتنمية مهاراتهن ف  إنتاج األلعاب التعليمية اإللكترونية. 

قسععم  لطععالب افتراضعع  فصعع  اسععتخدام أثععر التعععرف علعع  إلععى (2012دراسععة أحمععد محمععد ) هععدفت
 بعرامج إنتعاج لمهعارات المعرفع  التحصعي  زيعاد  علعى النوعية جامعة الفيعوم التربية بكلية التعليم تكنولوجيا
 وعلعى المتعدد  الوسائط مجبرا إنتاج مهارات تنمية التقليدية  وكذلك على بالطريقة مقارنة المتعدد  الوسائط
 التقليديععة. اسععتخدمت بالطريقععة بالمقارنععة التصععميم معععايير ضععوء فعع  البععرامج اإلنتععاج جععود  مسععتوى تنميععة

ً ( 47) من عل  عينة مكونة التجريب  المنهج الدراسة  بقسعم تكنولوجيعا الثالثة الفرقة طالب من وطالبة طالبا
ً  22 تجريبيععة مجموعععة إلعع  الفيععوم مقسععمين جامعععة النوعيععة التربيععة بكليععة التعلععيم  ومجموعععة وطالبععة  طالبععا
ً  25 ضابطة للمهعارات   المعرفع  الجانعب لقياس التحصيل  االختبار ومن أهم أدوات الدراسة .وطالبة طالبا
 بعرامج إنتعاج جعود  مسعتوى لمعرفعة المنعتج تقيعيم للطعالب  وبطاقعة المهارى األداء لقياس المالحظة وبطاقة
ً  دا  فععر  وانتهععت الدراسععة إلعع  أنععه  يوجععد .التصععميم معععايير ضععوء فعع  المتعععدد  الوسععائط  بععين إحصععائيا
 لمهعارات المعرفع  الجانعب ختبعارال البعدي التطبيق ف  والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسط 
 الوسععائط بععرامج إنتععاج مهععارات التجريبيععة  كمععا تحسععنت المجموعععة لصععالح المتعععدد  الوسععائط بععرامج إنتععاج

 (2012)محمد أ.   .التجريبية الوسائط لدي المجموعة إنتاج جود  وزاد مستوى المتعدد 

 التعليم اإللكتروني في مجال المكتبات والمعلومات تناولت التي الدراسات

( الت  هدفت إل  تصميم برنامج مقترح قائم علع  التعلعيم المقلعوب لزيعاد  2019دراسة نادية مرس  )
  الدراسع  لمقعرر تنميععة المجموععات لعينعة مععن طالبعات الفرقعة الثانيععة قسعم المكتبعات بكليععة اآلداب التحصعي

طالبعة( باإلعتمعاد  40جامعة طنطا  واستخدمت الدراسعة المعنهج التجريبع  القعائم علع  المجموععة الواحعد  )
والبرنععامج القععائم علعع  التحصععيل  لمقععرر تنميععة المجموعععات  ومقيععاس الدافعيععة نحععو الععتعلم   االختبععارعلعع  

 التعليم المقلوب. وقد اسعتعانت الباحثعة بشعبكات التواصع  اإلجتمعاع  والبريعد اإللكترونع  لمشعاركة محتعوي
 مسععتوى احصععائية عنعد ذات دالعة ومععن نتعائج الدراسعة وجععود فعرو   المقتعرح مععا طالبعات العينعة. البرنعامج

 الطالبات لصالح التحصيل   ختبارلال والبعدي بل الق التطبيقين ف  الطالبات درجات متوسط  بين( 0.01)
 الطالبعات درجعات متوسعط  بعين( 0.01) مسعتوى عند احصائية ذات دالة فرو  البعدي  يوجد التطبيق ف 
 اسعتخدام نتيجعة البعدي التطبيق ف  الطالبات لصالح التعلم نحو الدافعية لمقياس والبعدي القبل  التطبيقين ف 

 ودالعة موجبعة ارتبعاط وجعود عالقعة المقلعوب  كمعا انتهعت الدراسعة إلع  العتعلم علع  القعائم المقتعرح البرنامج
العتعلم   نحعو الدافعيعة ومقيعاس التحصعيل  االختبعار ف  الطالبات درجات بين( 0.01) مستوى عند إحصائيا
 العتعلم. نحعو ودافعيعتهن المجموععات تنميعة مقعرر ف  الطالبات تحصي  بين قوية طردية عالقة هناك أي أن

  (2019)مرس   

( للكشعف ععن معدي فاعليعة اسعتخدام التعلعيم ععن بععد فع  تعدريس 2018وتصدت دراسعة سعها بشعير )
مقععرر بنععاء مواقععا المكتبععات لطععالب الفرقععة الرابعععة بقسععم المكتبععات بكليععة اآلداب جامعععة بنهععا  واسععتخدمت 

المسعتخدم فع  تصعميم المقعرر  Cource lapالدراسة المعنهج التجريبع   ومعن أهعم أدوات الدراسعة برنعامج 
التحصعيل  لقيعاس أداء طعالب المجمعوعتين الضعابطة والتجريبيعة  االختبعارالدراس  محع  الدراسعة  وكعذلك 

معن أبعرز نتعائج تعدريس مقعرر بنعاء مواقعا المكتبعات. والتعرف عل  فاعلية تكنولوجيا التعلعيم ععن بععد  فع  
 البععدي االختبعارفع   والتجريبيعة الضعابطة المجمعوعتين بعينذات داللة احصائية  فرو  وجود الدراسة عدم

  وععدم وجعود إرتبعاط بععين درجعات المعواد التقنيعة التع  درسعها الطعالب خععال   >0.05عنعد مسعتوي داللعة 
البعععدي للمجموعععة الضععابطة وأيضععا للمجموعععة التجريبيععة  كمععا  االختبععاراألربععا سععنوات السععابقة ودرجععات 

)عبععدالعا   انتهعت الدراسعة إلع  أنععه ال يمكعن تعمعيم أن فكعر  التعلععيم ععن بععد هعو األفضعع  لتطعوير التعلعيم. 
2018) 
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( بالكشعف ععن فاعليعة تصعميم موقعا إلكترونع  2017واهتمت دراسة مصطف  محمد تهام  عمعار  )
ذهنيععة لتنميععة مهععارات الفهرسععة اآلليععة لععدي أخصععائ  المكتبععات والمعلومععات فعع  ظعع  قععائم علعع  الخععرائط ال

أخصعائياً  38اإلتجاهات الحديثة للفهرسة اآللية  اعتمدت الدراسعة علع  المعنهج التجريبع  علع  عينعة بلغعت 
صعيل  تح اختبعارللمكتبات والمعلومات بمكتبة مصر العامة بفروعها المختلفة. وتكونت أدوات الدراسعة معن 

لقيععاس المهععارات الخاصععة بالفهرسععة اآلليععة  وبطاقععة مالحظععة األداء العملعع . توصععلت الدراسععة إلعع  وجععود 
بععين متوسععط  درجععات المجموعععة التجريبيععة فعع  القياسععين  0.01فععرو  ذات داللععة إحصععائية عنععد مسععتوي 

 عنععد إحصععائية لععةدال ذات فععرو  البعععدي. ووجععود االختبععارالتحصععي  لصععالح  اختبععارالقبلعع  والبعععدي فعع  
البععدي لصعالح  التحصعي  اختبعار والضعابطة فع  التجريبيعة المجموععة درجات متوسط  بين0.01 مستوي

 (2017  .م )عمار  المجموعة التجريبية.

( التع  سععت إلع  معرفعة معدي اسعتخدام نظعام بعالك 2016) الخيع  وأحمعد أبعا ودراسة بشاير الرنعدي
بععورد كأحععد أنظمععة إدار  الععتعلم مععن جانععب طععالب البكععالوريوس بكليععة العلععوم اإلجتماعيععة جامعععة الكويععت  
والوقوف عل  إيجابيات وسلبيات االستخدام  والكشعف ععن الصععوبات الفنيعة والتقنيعة عنعد اسعتخدامهم لهعذا 

ضعوء علع  أبعرز السعب  للتشعجيا علع  اسعتخدام النظعام وتحقيعق أقصع  إفعاد  منعه. النظام  وكعذلك تسعليط ال
واتبعت الدراسة المنهج المسح  مستخدمه اإلستبيان كعأدا  رئيسعة لجمعا البيانعات. ومعن أهعم معا انتهعت إليعه 

سعبة الدراسة أن هناك اتجاهات إيجابية نحو استخدام نظام بالك بورد من جانب عينة الدراسة حيل بلغعت بن
%  كمعا كعان ععدم تعوافر تطبيعق للبرنعامج علع  الهواتعف الذكيعة وععدم 83.2استخدامه من جانعب الطعالب 

كفاء  الحاسبات بالمختبرات من أهم معوقات اإلستخدام بالنسبة للطالب  وكانت أهم مزايعا النظعام معن وجعه 
 (2016ندي و أبا الخي   )الرنظر الطالب أنه سه  تسليم الواجبات والمهام واإلطالع عل  الدرجات. 

( إلعع  التعععرف علعع  أثععر اسععتخدام اسععتراتيجية الويععب كويسععت 2014وسعععت دراسععة أمجععد حجععازي )
WebQuest   فعع  تععدريس وحععد  أدوات الكتابععة العربيععة بمقععرر تععاريخ الكتععب والمكتبععات علعع  التحصععي

بكليععة اآلداب جامعععة بنهععا   الدراسعع  واإلتجععاه نحععو المقععرر لعينععة مععن طععالب الفرقععة األولعع  بقسععم المكتبععات
التحصععيل  فعع  المقععرر    االختبععارواسععتخدمت الدراسععة المععنهج التجريبعع  باإلعتمععاد علعع  أدوات ثالثععة هعع  

أن  ومقيععاس اإلتجععاه نحععو المقععرر  والبرنععامج التدريسعع  باسععتخدام الويععب كويسععت. مععن أهععم نتععائج الدراسععة
بشعك   والمكتبعات الكتعب تعاريخ مقعرر نحعو الطعالب اتجاهعات تععدي  كويست ساهمت ف  الويب استراتيجية

الويب كويست كبيرا جدا )إيجابيا( عل  التحصي  الدراس  للطالب  ةاستراتيجيكما كان تأثير استخدام  عام 
( ف  تدريس وحد  دراسعية Web Quest)حجازي  استخدام استراتيجية الويب كويست )  بالوحد  المعنية.

ت  وأثرهععا فعع  التحصععي  الدراسعع  واالتجععاه نحععو المقععرر: دراسععة تجريبيععة  بمقععرر تععاريخ الكتععب والمكتبععا
2014) 

 الطالب أخطاء مصمم لعالج برنامج أثر ( الت  هدفت إل  الكشف عن2012حجازي ) ودراسة أمجد
 الحقعو  إهما  المؤشرات وأخطاء أو أخطاء عامة  أخطاء سواء كانت MARC استخدام مارك ف  الشائعة

 كمععا هععدفت إلععى أمريكيععة. االنجلععو الفهرسععة قواعععد اسععتخدام الفرعيععة  وأخطععاء الحقععو  وأخطععاء األساسععية 
 بتطبيقعه التجريبع  المعنهج باستخدام وذلك مارك  استخدام مهارات بعض تنمية ذاته ف  البرنامج أثر معرفة
ً  20 من عينة على  الدراسعة وانتهعت بنهعا. بكلية اآلداب بجامعة المكتبات بقسم الثالثة طالب الفرقة من طالبا
مهارات الطالب ف  استخدام  تنمية ف  وكذلك الشائعة الطالب أخطاء عالج ف  المقترح البرنامج كفاء  إلى

( Marc)حجعازي  فعاليعة برنعامج مقتعرح لععالج أخطعاء الطعالب الشعائعة فع  اسعتخدام )فمعا:  .قواعد مارك
 (2012وأثره ف  تنمية بعض مهاراتها : دراسة تجريبية  

ً  المقعروء  الفهرسععة لتعدريس آلع  برنععامج إلعع  إععداد (2009سععال  سعمير شعاكر ) دراسعة وهعدفت  أليععا
 الدراسعة واسعتخدمت التقليديعة  المحاضعر  ومعن خعال  اآلل  الحاسب باستخدام التعليم طريقة بين والمقارنة



 هبة فتح  دنياد. /  لتنمية التحصي  الدراس   Google Classroomفاعلية استخدام فصو  جوج  اإلفتراضية 

  

 -56 -                                                                      ( 2020 سبتمبر   –يوليو   ) 3  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 المنوفيعة  اآلداب جامععة بكليعة المكتبعات بقسعم الثالثعة الفرقعة طعالب علع  التجربعة وطبقت التجريب  المنهج
 ومعن التحصعيل   االختبعاراالتجاهات  و مقاييس التعليم   البرنامج: اآلتية األدوات عل  الدراسة واعتمدت

العععتعلم مقارنعععة  زمعععن معععن% 81 حعععوال  يعععوفر اآللععع  الحاسعععب بمسعععاعد  التعلعععيم الدراسعععة أن أبعععرز نتعععائج
وأدي اسععتخدام  .اآللعع  الحاسععب بمسععاعد  الععتعلم نحععو ايجابيععة اتجاهععات ووجععدت بالمحاضععرات التقليديععة 

البرنامج التعليم  المقترح إل  زياد  كفاء  الطالب فيما يتعلق باإلجابة عل  أكبعر ععدد ممكعن معن اإلجابعات 
 (2009)محمد س.   الصحيحة ف  أقصر وقت ممكن.

اعد  الحاسعب اآللع  فع  ( تعأثير التعلعيم المبعرمج بمسع2007وتناولت دراسة عماد عبد الستار زيدان )
تدريس مقرر الفهرسة الوصفية مقارنة بطريقة التدريس التقليديعة  بهعدف الكشعف ععن اإلتجاهعات اإليجابيعة 
للطالب نحو التعليم المبرمج  ومدي فاعلية التعليم المبرمج ف  تشجيا الطالعب فع  اإلعتمعاد علع  نفسعه فع  

علع  المعنهج التجريبع  علع  عينعة معن طعالب الفرقعة اكتساب المعارف والمهعارات. وقعد اعتمعدت الدراسعة 
م  ومن أهم أدوات الدراسعة البرنعامج 2006/2007الثانية بقسم المكتبات جامعة المنوفية ف  العام الجامع  

 االتجاه. وانتهت الدراسة إلع  أن العتعلم ومقياس التحصيل   االختبارالتعليم  المصمم ألغراض الدراسة  و
 الوصفية الفهرسة لماد  العملية الجوانب تعلم زمن من%  70 يوفر حوال  اآلل  حاسبال بمساعد  المبرمج
 الوصعفية  الفهرسعة معاد  فع  التحصي  معد  من المبرمج التعليم التقليدية  كما يزيد بالمحاضرات بالمقارنة

 معاد  تعلعم نحعو التجريبيعة المجموععة لطالب إيجابية إتجاهات تنمية على المبرمج التعليم كما ساعد استخدام
 الفهرسعة تعلم كما يمكن .الضابطة المجموعة طالب ونحو التعلم عموما بصور  أكبر من الوصفية الفهرسة
  (2007)زيدان   .المتعلمين بين الفردية الفرو  تراع  الت  الذات  التعلم أساليب خال  من الوصفية

نجععد أن الدراسعات السععابقة قعد تنوعععت غايتهعا البحثيععة   ميين دراسيات قمييا سيبومين خييالل اسيتعراض 
  ءالكيميعااإلفتراضعية فع  تعدريس مقعررات معينعة مثع  ) جوجع  فالبعض سع  للكشعف ععن فاعليعة فصعو 

اإلجتماعيععة  علععم األحيععاء( أو لتنميععة  الصععحية  الدراسععات الحيويععة  المعلوماتيععة ءالكيميععاالصععحية   التغذيععة
العلمعع  والمهععارات الحياتيععة   التفكيععر اإللكترونيععة  مهععارات الععدروس إنتععاج تمهععارات معينععة مثعع  )مهععارا

التشارك (  وطبقت ف  بيئات مختلفة )طالب المعدارس  طعالب المراحع  الجامعيعة األولع   العم  ومهارات
 الفصعو  بيئعات بالجامعات  وطعالب الدراسعات العليعا  والمعلمعين(. والعبعض اآلخعر معن الدراسعات تناولعت

  WizIQ  Ellumniateالتعليميعععععة أخعععععري غيعععععر فصعععععو  جوجععععع  اإلفتراضعععععية مثععععع  ) تراضعععععيةاإلف
Blackboard.وجميا هذه الدراسات تنتم  لمجا  التربية .) 

 المكتبععات والمعلومععات فالدراسععات التعع  تتعلععق بالدراسععة الحاليععة تععدور حععو  التعلععيم مجععا  أمععا فعع 
معينععة لتنميععة مسععتويات  مقععرراتبأشععكاله المختلفععة سععواء منصععات أو بععرامج مصععممة لتععدريس  اإللكترونعع 

المكتبعات   مواقعا التحصي  والمهارات المختلفة  من هذه المقعررات المتخصصعة )تنميعة المجموععات  بنعاء
ر  لمنصة فصو  لياً( إال أن أيا منها لم يتطآ المقروء  والمكتبات  الفهرسة الوصفية  الفهرسة الكتب تاريخ

 جوج  اإلفتراضية.

وقد اتفقت الدراسة الحالية ما الدراسات السابقة ف  تناولها لشك  معن أشعكا  التعلعيم اإللكترونع  وهعو 
منصة فص  جوج  اإلفتراض  كنمط من أنماط الفصو  اإلفتراضية واعتمادها عل  المعنهج التجريبع   إال 

جع  اإلفتراضعية وتطبيقعه فع  تعدريس مقعرر الفهعارس اآلليعة أنها تختلف عنها ف  تناولها لمنصة فصو  جو
لطالبات قسم المكتبات كلية اآلداب جامعة طنطا. وقد استفدت معن هعذه الدراسعات فع  بنعاء الخلفيعة النظريعة 

ومن ثم تتميز هذه الدراسة ف   .إليها توصلت الت  والتوصيات وأدواتها والنتائج امنهاجيتهللدراسة واختيار 
أوائ  الدراسات ف  تخصص المكتبات والمعلومات الت  تتناو  فاعلية فصو  جوج  اإلفتراضية كونها من 

والعذي تعم  اآلليعة الفهعارس ألحعد المقعررات األساسعية فع  التخصعص وهعو مقعرر الدراسع  التحصعي  لتنمية
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طنطا  والوقعوف  جامعة اآلداب بكلية والمعلومات والوثائق المكتبات بقسم الثالثة الفرقة تطبيقه عل  طالبات
 عل  مدي رضاهم عن استخدام المنصة ف  مجا  التعليم.  

 النظري رثانيا: اإلطا

 Virtual Classrooms  اإلفتراضية الفصول 2/1

أحدثت التطورات التكنولوجيعة فع  السعنوات األخيعر  ثعور  رائعد  فع  مجعا  التعلعيم  فقعد أظهعرت فع  
 المعرفعع  المحتععوى الويععب إلدار  علععى قائمععة تعليميععةوهعع  بيئععة  LMSاألفععق مععا يعععرف بععنظم إدار  الععتعلم 

بصور  تسهم ف  إعداد المتعلمين لمواجهه المستقب  الرقم   وقياد  التعليم  عليه التدريب أو تعلمه المطلوب
 (Gorshenin, 2018)نحو اإلقتصاد الرقم  

بععد  ويتركعز دورهعا فع   ععن والتعلعيم اإللكترونع  العتعلم برامج أدوات أهم نظم إدار  التعلم من وتعد
اإلنترنععت  حيععل تععوفر  وشععبكة الحديثععة اإللكترونيععة التقنيععات باإلعتمععاد علعع  والععتعلم التعلععيم عمليععات إدار 

وتقيعيم المتعلمعين   وإدارتهعا ومتابععة المهعام واألسعئلة اإللكترونية  ووضا المقررات للمعلمين وسيلة إلنشاء
   (Cheng & Yuen, 2018) المعلمين والمتعلمين. عا  ما بينالتواص  الف كما توفر أدوات

 ألي الرئيسعة الوسعائ  وأحد أحد النظم الداعمة والمكملة لنظم إدار  التعلم اإلفتراضية وتعتبر الفصو 
الفصعو  الذكيعة  الفصعو  التخيليعة  الفصعو  والتع  قعد يطلعق عليهعا  بععد. عن تعليم إلكترون  أو تعليم نظام

الويععب. وتتنعوع أنظمعة الفصععو  اإلفتراضعية مععا بعين أنظمعة مفتوحععة المصعدر أشععهرها  معؤتمر اإللكترونيعة 
(Google Classroom)  (Moodle) وأنظمة ( تجارية أشهرهاWizIQ  )(Blackboard) . 

وتعععد الفصعععو  اإلفتراضععية وسعععيلة مععن الوسعععائ  الرئيسعععة فعع  تقعععديم الععدروس والمحاضعععرات علععع  
ال عن التدريب عن بععد  وتعوفر كع  العناصعر التع  يحتاجهعا المعلعم والطالعب لهعذا الغعرض  اإلنترنت  فض

 . (2009)خليف   وتعتمد عل  أسلوب التعليم التفاعل  والتشارك .

ووفقا لباركر ومارتن فعالن الفصعو  اإلفتراضعية هع  بيئعة رقميعة تمكعن المعلعم والمعتعلم معن التواصع  
عدد  معن صعوت وفيعديو ونصعوص مكتوبعة والمشعاركة الفعالعة فع  التطبيقعات بفاعلية باستخدام الوسائط المت

 (Parker & Martin, 2014)كغرفة الصف التقليدية. 

   أنواع الفصول اإلفتراضية: 2/1/1

 (Scharf, 2015) تنقسم الفصو  اإلفتراضية إل :

 Asynchronous virtual classroom التزامنية تير االفتراضية الفصول – أ

 أوقعات فع  اإلنترنعت الوصعو  إليهعا والتفاعع  معا محتواهعا عبعر يمكن للطعالب إلكترونية فصو ه  
 غيعر وأدوات برمجيعات وتعتمعد علع  مععين بواسعطة بيئعة العتعلم العذات   مكعان أو بزمعان التقيد دون مختلفة
 الحعوار والبريعد ومنتديات الطالب بعضهم البعض وبين الطالب والمعلمين  بين وتشم  المراسالت تزامنية

صعوتيا أو فع  شعك  مقعاطا  فيعديو أو ععروض  المحاضعرات ونشعر وأيضعا معن خعال  تسعجي  اإللكترون  
 Claroline¸Moodle¸  Google Classroom¸. Edmodoتقديمية. من تطبيقاتها 

 Synchronous virtual classroom التزامنية االفتراضية الفصول – ب

لكترونعع  تطععوراً وتعقيععداً فهعع  أشععبه مععا يكععون بالفصععو  الدراسععية مععن أكثععر بيئععات التعلععيم اإل وهعع 
لكن دون التقيد بمكان محدد  باستخدام  الوقت نفس اإلنترنت ف  على والطالب المعلم إلتقاء وتعن  التقليدية 
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 الدردشعععة وغعععرف التفعععاعل   الفيعععديو منهعععا: السعععبور  البيضعععاء  مععععين بعععزمن مرتبطعععة وبرمجيعععات أدوات
 . Vedamo¸ Electa Live¸TeamViewerواستطالعات الرأي وغيرها. ومن تطبيقاتها 

وتجععدر اإلشععار  إلعع  أن هنععاك مععن تطبيقععات الفصععو  اإلفتراضععية وبخاصععة التجاريععة منهععا مععا تتععيح 
 .WizIQ  Blackboardالتزامنيععة ومععن أبرزهععا  اسععتخدام نمطعع  الفصععو  اإلفتراضععية التزامنيععة وغيععر

      ( األدوات المرتبطة بالفصو  اإلفتراضية. 1م )ويوضح الشك  رق

 
اإلفتراضية. بالفصول د األدوات والبرمجيات المرتبطة1شكل رقم م  

http://www.timelesslearntech.com/images/virtual_classroom.jpg 

 hybrid virtual classroom الهجينة االفتراضية الفصول – جـ

وهعع  التعع  تتشععك  مععن مجموعععة واحععد  مععن الطععالب الععذين يتعلمععون بالطريقععة التقليديععة بالمؤسسععات 
التعليميععة  وفعع  ذات الوقععت يتلقععون تعليمععاً إلكترونيععاً يععدعم التقليععدي فعع  أحععد منصععات التعلععيم اإلفتراضعع  

الفصععو  اإلفتراضعية فوائععد عععد  منهععا مععا لعه عالقععة بالجانععب التنظيمعع  المتعلععق التزامنع . ولهععذا النععوع مععن 
البالغعة للوصعو  والتفاعع  معا المحتعوي  المرونعة المحتملعين  الطالب من أكبر قاعد  إلى بالمكانية الوصو 

 من كم واسا ةبالتاح ثراءً  أكثر التعليم . ومنها ما له عالقة بالجانب التربوي المتعلق بجع  العملية التعليمية
 ويععزز التعدريس استمرارية يضمن المختلط اإلفتراض  التعلم كما أن مرونة أمام الطالب  واألفكار اآلراء

 & ,Raes, Vanneste, Pieters, Windey, Noortgate)بقععاء الطععالب بالفصعع  الدراسعع . 

Depaepe, 2020) 

التدريبية والتعليمية للمتدربين والمتعلمعين أي أن الفصو  اإلفتراضية بيئة تعلم إلكترونية تقدم البرامج 
ف  أي وقت وف  أي مكان اعتماداً عل  تقنيات المعلومات واإلتصعاالت التفاعليعة  وقعد تعمع  هعذه الفصعو  

مختلط لتجما ما بين الفصو  اإلفتراضية والتقليدية  لكن  تزامنية  وقد تعم  بشك  غير تزامنية  أو بطريقة
ما الذي يمكن أن تضعيفه الفصعو  اإلفتراضعية للمؤسسعات التعليميعة ومعاذا سعيعود  السؤا  الذي يطرح نفسه

http://www.timelesslearntech.com/images/virtual_classroom.jpg
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عل  المعلم أو المتعلم من استخدام هذا النمط المتطور من الفصو   وهو ما نتعرض له فيما يلع  ععن فوائعد 
 الفصو  اإلفتراضية.  

 ،  (Diego, 2012)فوائد الفصول اإلفتراضية:  2/1/2

 تراضية العديد من الفوائد التنظيمية والتعليمية يمكن إيجازها فيما يل :تجما الفصو  اإلف   

تعتبر بديال للفصعو  التقليديعة وحعال ًمثاليعاً للكثيعر معن مشعكالت  متقدمة تقنية اإلفتراضية الفصو  -
 التعليم. 

 تستوعب الفصو  اإلفتراضية عدداً  كبيراً من الطالب دون أي قيود للمكان.   -

ً  تاسعتراتيجياتعتبر معن أكثعر  -  ودععم  بيئعة العتعلم عبعر اإلنترنعت فعاليعة فع  إععداد الطعالب علميعا
 والثقافة بين المتعلمين. العلمية المنافسة روح

 التصععحيح أعبععاء مععن خععال  الععتخلص مععن للفصععو  اإلفتراضععية دور فعع  إعععداد المعلمععين للتميععز -
 التعليمية وتطوير ذاته. لمهامه والتفرغ والتنظيم الدرجات ورصد

تتععيح الفصععو  اإلفتراضععية بععدائ  عععد  لتقععديم المحتععوي العلمعع  المععراد تعليمععه أو التععدريب عليععه  -
 بصور  أكثر فاعلية ومرونة  فضال عن المزايا المتعدد  لدعم العم  التعاون  بين الطالب. 

قععادر  علعع  تععوفير بععدائ  منخفضععة التكععاليف للمؤسسععات التعليميععة فيمععا يتعلععق بععالدار  العمليععة  -
 عليمية.الت

 إلحتياجعات أو مختلطعة وفقعا متزامنعة وغيعر متزامنعة بيئعات فع  التفاع  والطالب للمعلمين يمكن -
 والطالب. للمعلمين كبير  مرونة يحقق مما المتعلم 

مازالت تستخدم معن  االفتراضية ورغم هذه المزايا وغيرها إال أن بعض الدراسات انتهت أن الفصو 
التقليدية  وبالتال  حرمت نفسعها وطالبهعا معن  الدراسية الفصو  ف  التدريس جانب بعض المعلمين لمحاكا 

استغال  كام  إمكانات الفصو  اإلفتراضية لتتجاوز حدود تقليدية الفصو  الدراسية وتحقق الفائد  المرجو  
  (Xenos, 2018)من هذه التقنية الحديثة 

   ndey, & Depaepe, 2019)(Raes, Detienne, Wiتحديات الفصول اإلفتراضية: 2/1/3

رغم فوائد الفصو  اإلفتراضية بأنماطها المختلفة إال أن هناك  عدداً من التحديات قعد تقعف عقبعة أمعام 
 :  ما يلنجاحها منها 

 اسعتيعاب أجع  معن للمعلمعين التربويعة األسعاليب فع  جذريعة تحوالت الفصو  اإلفتراضية تتطلب -
 واإلتجاه نحو التعليم النشط. مبتكر  للتدريس طرقًا بتبن  فيما يتعلق، الجديد  هذه التقنية

يجعب أن يعمع  المعلمعون علع  تطعوير أنفسعهم فع  مجعا  التقنيعة ألن نجعاح الفصعو  اإلفتراضعية  -
كأحععد نظععم إدار  الععتعلم تتوقععف وبشععك  كبيععر علعع  كفععاء  المعلععم فعع  اسععتخدام هععذه التقنيععة بكامعع  

 امكاناتها. 

اإلفتراضية عل  دراسة مجتمعا المتعلمعين واختيعار األنسعب واألكثعر  يتوقف اختيار نمط الفصو  -
 مرونة وفعالية بالنسبة لهم.

 غيععر المعلععم تحتععاج الفصععو  اإلفتراضععية لمزيععد مععن اإلنضععباط الععذات  مععن جانععب الطععالب  ألن -
  .الطالب تتم بصور  أق  من الفصو  التقليدية ف  مشاركة وبالتال  التحكم فعليًا  موجود
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الفصو  اإلفتراضية لبينية تحتية وبيئة تكنولوجية جيد  الت  تعتبر من أهم عوامع  نجاحهعا  تحتاج -
 واستمرارها.

 وما فوائدها أنواعها؟ وما وما اإلفتراضية؟ الفصو  ما وبهذا يكون قد تم اإلجابه عل  التساؤ  األو :
 استخدامها؟ تحديات أبرز

 Google Classroom  اإلفتراضية جوجل فصول 2/2

ه  منصة رقمية تعليمية تعتبر معن أحعدل التطبيقعات المسعتخدمة حاليعاً فع  التعلعيم اإللكترونع   وهع  
  بهعدف 2014واحد  من أهم وأحدل تطبيقات شركة جوج  المجانية ف  مجا  التعليم الت  تم إطالقها عام 

معلمين ف  المؤسسات التعليمية  تقديم المساعد  ف  إدار  العملية التعليمية  وتفعي  التواص  بين الطالب وال
وإتاحة الفرصة للمعلمين لدمج التكنولوجيا بشك  كبير فع  التعلعيم فيمعا يتعلعق بتقعديم المعواد التعليميعة وتقيعيم 

 شخصع  حساب لديه فرد وأي الربحية غير التعليمية والمؤسسات للمدارس وتقدم المنصة خدماتها الطالب.
 جوج . عل 

 معا جميعا التعليميّعة G Suite تطبيقعات بعدمج يقعوم اإلنترنعت يعتمعد علعى محسعب ويععرف بأنعه نظعام
 .وإدار  عملياتععه اإللكترونعع  الععتَّعل م تقععديم لمسععتخدميه ويتععيح  Google   األخععرى التطبيقععات والخععدمات

(Chicioreanu & Cosma, 2017) 

ً  خمسعة عشعر علعى يزيعد معا قامعت بالنتعاج Google ويذكر أن شركة . التعليميّعة العمليّعةيخعص  تطبيقعا
 ويعتم إدار G Suit بوابعة واحعد  تععرف باسعم  تعم دمجهعا فع  مستخدم  هذه التطبيقعات األمر على ولتسهي 
ً  هععذه مععن خععال  والخععدمات التعليميععة جميعهععا العمليععات  البوابععة. كمععا أطلقععت شععركة جوجعع  تطبيقععاً خاّصععا

 الوثععائق استضععافة للمعلّمععين يتععيح الععذي Google For Education يعععرف باسععم بالمععدارس والجامعععات
 الععتَّعل م الععى التعليميععة بالمؤسسععة وصععوالً  الحوسععبة السععحابية تقنيععة خععال  مععن والتعععاون ومشععاركتها الرقميععة

 تطبيقعات ععن وبحثهعا فع  اسعتخدامه المؤسسات التعليميّة وتنافس اإللكترون  اإللكترون . وما انتشار التَّعل م
 دفعا مّمعا اإللكترونع   إدار  العتَّعل م تطبيقعات معن وظهعور العديعد م تتسعم بالكفعاء  والجعود  العتَّعل   عملية إدار 

إدار  الععتَّعل م  كأحععدل تطبيقععات 2014عععام  Google Classroomإلطععال  تطبيععق فصعع  جوجعع   جوجع 
ً  التطبيق على الشديد   وما اإلقبا G Suit  انضماما لبوابة  التطبيق قٌدم هذاشركة جوج    ألهداف وتحقيقا

 G دون اشعتراط أن يكعون لديعه حسعاب علع Gmail  علعى إلكترونع  بريعد شخص يمتلك أليّ  2017 عام

Suit بعد أن كان شرطاً ضرورياً الستخدامه. (Google for Education)  

 (Goolge) (Chicioreanu & Cosma, 2017) مزايا فصول جوجل اإلفتراضية: 2/2/1

  اإلفتراضية والت  يمكن تلخيصها فيما يل : جوج  تتعدد مزايا فصو   

 األخععععرىاإلفتراضععع  بأنعععه تطبيعععق مجعععان  يتكامععع  معععا أدوات جوجععع   يتميعععز فصععع  جوجععع  -
 . التعليمية وتعزيز دور المؤسسات لمساعد  Gmail و Google Docs و Google Driveمث :

 وتعزيعز المطلوبعة  المهعام تبسعيط خعال  معن وفاعليعة إنتاجيعة أكثعر التعدريس فصو  جوج  تجع  -
 .والتواص  بين أطراف العملية التعليمية التعاون

تعط  فصو  جوج  اإلفتراضية صالحيات كثير  للمعلم للتحكم ف  الصعف الدراسع   فيمكنعه أن  -
يعط  للطالب اإلذن بالنشر والتعليق أو بالتعليق دون النشعر  أو ال يسعمح لهعم بالنشعر أو التعليعق  

 ة أو حذف أي طالب من الصف...إلخ.  كما يمكنه إضاف

سعهلة االسعتخدام ومألوفعة للمسعتخدمين  وال تتطلعب أي خبعر  فنيعة   بواجهعةتتميز فصعو  جوجع   -
 فه  جاهز  مباشر  لالستخدام عل  موقعها اإللكترون  بمجرد التسجي . 
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 الب أوعن طريق إرسا  العدعو  لميع  الطع مباشر  للصف من جانب المعلم طالب إضافة إمكانية -
 التطبيق. إلى لإلنضمام الصف ما الطالب مشاركة رمز 

جوجعع  إدراج المحتععوي التعليمعع  بأشععكا  متعععدد  مثعع : العععروض التقديميععة  مقععاطا  فصععو  تتععيح -
 فيديو  ملفات صوتية  صور  ملفات نصية.

علعم تتيح فصو  جوج  إمكانية فرض مهام أو تكليفات وواجبعات ليقعوم الطلبعة بحلهعا وإرسعالها للم -
 إلكترونياً ما إمكانية تصحيحها مباشر .

تدعم فصو  جوج  العديد من الطر  لرصد درجات تقييمات الطلبة  يمكن أن يرفعا المعلعم ملعف  -
إشععاراً  يتلقعىدرجات الطلبة عل  المنصة  ويمكعن إرسعا  الدرجعة لكع  طالعب علع  حعد  بععد أن 

علعع  بريععده اإللكترونعع   ويمكععن أن يتبععاد  الطععالب التعليقععات مععا معلععم الفصعع  حععو  الععدرجات 
 ويمكن تعديلها من جانب المعلم.

عععدد مععن المعلمععين للفصعع   بالضععافةتتععيح فصععو  جوجعع  فرصععة التععدريس التعععاون ؛ حيععل تسععمح  -
 معلم للفص  الواحد. 20الواحد  وبما ال يزيد عن 

نععات بفصععو  جوجعع   وال يععتم اسععتخدام المحتععوي أو بيانععات الفصععو  ألغععراض ال يتععاح أي إعال -
 الدعاية.

 بينمعا حسعاب المعلمعين  يشعم  عضعو 250 الشخصع  لفصعو  جوجع  اإلفتراضعية يتسا الحساب -
  بالمعلمين. عضو 1000 المؤسسات التعليمية يتسا

 األجهعز  علعى وتعمع  يعة العرب اللغعة فيهعا بمعا لغعة 42 بأكثر معن تتاح فصو  جوج  اإلفتراضية -
 .الذكية الشخصية فضال عن التطبيق الخاص به عل  الهواتف للحاسبات اللوحية إضافة

 تعم  فصو  جوج  اإلفتراضية عل  جميا أنواع أنظمة التشغي   وجميا المتصفحات. -

تتمتا بنظام حماية ذو جود  عالية يسعمح بتوزيعا الصعالحيات علع  المسعتخدمين بمسعتويات تحقعق  -
 اية البيانات.حم

 عيوب فصول جوجل اإلفتراضية 2/2/2

 ورغم المزايا العديد  لفصو  جوج  اإلفتراضية إال أنه يمكن مالحظة عدد محدود من العيوب منها:

 .Gmail بريد يملك ال لمن فصو  جوج  حتتا ال -

 لمزاياها وأهميتها ف  التعليم عن البعد. مزيد من الدعايةفصو  جوج  لحتاج ت -

 .األوقات جميا ف  باإلنترنت اتصاالً فصو  جوج   تطلبت -

 .اآللية االختبارات ميز  إل  يفتقد -

 خاصة إذا كان المتعلمون ضمن فئة القاصرين. األوصياء  أو الوالدين إضافة يفتقد إل  ميز  -

إلتععزام واجهععه المسععتخدم بفصععو  جوجعع  بالبسععاطة الشععديد  جعلهععا تبتعععد لحععد كبيععر عععن جاذبيععة  -
 التصميم.

 الخاصعة التعليقعات بالمعلم إال معن خعال  التواص  أو الجماعية المحادثاتفصو  جوج   تدعم ال -
 .الرسمية اإلعالناتو التنبيهات على العامة لتعليقاتاو المهام على

المسععتلمة مععن فصععو  جوجعع  ازعاجععاً للكثيععر مععن  المسععتمر  اإللكترونعع  البريععد إشعععاراتتسععبب  -
 المعلمين والمتعلمين.
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 التنسعيقاتالت  تتم دون إشعار بفصو  جوج  فيما يتعلق ب التحديثات المستمر و التغييراتتسبب  -
للكثيععر مععن  ةيععتبععدو بديهإال أنهععا معا االسععتخدام   إرباكععاً لععبعض المسععتخدمين الجديععد  الوظعائف أو

  المستخدمين.

جوهريعة إذا وتري الباحثة أن عيعوب فصعو  جوجع  اإلفتراضعية التع  تعم تناولهعا سعلفا ليسعت عيعوب 
قورنت بمزاياها  خاصة أن شركة جوج  تكرس جهدها لتحديل التطبيق بشك  مسعتمر لتفعادي كع  العيعوب 

 الت  تظهر ما االستخدام.

 أبععرز ومععا اإلفتراضععية؟ جوجعع  فصععو  منصععة مععا :الثععان  التسععاؤ  علعع  اإلجابععه تععم قععد يكععون وبهععذا
 مزاياها وعيوبها؟ 

  21ثالثا: تجربة استخدام فصول جوجل اإلفتراضية لتدريس وحدة مارك 

 الهدف من التجربة3/1

تهدف التجربة إلع  الكشعف ععن معدي فعاليعة وتعأثير اسعتخدام فصعو  جوجع  اإلفتراضعية فع  تعدريس 
بكليعة بمقرر الفهارس اآللية عل  التحصي  الدراس  لطالبات الفرقة الثالثعة بقسعم المكتبعات  21وحد  مارك 

 اآلداب جامعة طنطا بالمقارنة بالطريقة التقليدية لتدريس نفس الوحد .  

التقنيعة والتطبيقيعة الهامعة التع   المقرراتوقد تم اختيار مقرر الفهارس اآللية إلجراء التجربة ألنه من 
بالشععك   تععدرس لطععالب الفرقععة الثالثععة بالقسععم ويحتععاج لبععذ  المزيععد مععن الجهععد فعع  التععدريس لتأهيعع  الخععريج

المطلوب لمواجهه سو  العم   كما أن الباحثعة قعد الحظعت أن تعدريس المقعرر بالطريقعة التقليديعة لعم يحقعق 
المستوي المطلوب وخاصة أنهعا قامعت بتعدريس هعذا المقعرر ألكثعر معن ععام وتعع  جيعدا مشعكالت الطعالب 

 .  21وبشك  خاص ما يتعلق بوحد  مارك 

 :حصيليالت ختبارلال القبليالتطبيق  3/2

بمقرر الفهارس االلية علع  عينعة الدراسعة معن  21وحد  مارك ل التحصيل  ختبارالقبل  لالتطبيق التم 
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة للتأكد معن تجعانس المجمعوعتين فيمعا يتعلعق بمعلومعاتهم السعابقة ععن 

طالبعات المتوسعطات واالنحرافعات المعياريعة وقعيم "ت" لعدرجات حسعاب وذلك ب  الوحد  الت  سيتم تدريسها
  (.2وهو ما يعكسه الجدو  رقم )التجريبية والضابطة  تينالمجموع

التجريبية تين المجموع طالباتنحرافات المعيارية وقيم" ت " لدرجات المتوسطات واإل د2جدول م
 التحصيل ختبارال القبليبالتطبيق والضابطة 

 المتوسط العدد وعةالمجم المهارات
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 التذكر
 التجريبية
 الضابطة

24 
24 

1.21 
1.54 

0.77 
0.78 

46 1.48 
0.14* 
 غير دالة

 الفهم
 التجريبية
 الضابطة

24 
24 

1.04 
1.21 

0.85 
0.83 

46 0.68 
0.49* 
 غير دالة

 التطبيق
 التجريبية
 الضابطة

24 
24 

1.50 
1.62 

0.93 
0.82 

46 0.49 
0.62* 
 غير دالة

 إجمال 
 التحصي 

 التجريبية
 الضابطة

24 
24 

3.75 
4.37 

1.25 
1.17 

46 1.77 
0.08* 
 غير دالة
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  0.05 ≥*يوجد داللة إحصائية عند مستوي داللة 

إحصعائية عنعد مسعتوى داللعة أقع  معن أو يسعاوي وجود فعرو  ذات داللعة  ( عدم2يتبين الجدو  رقم )
تحصعي  وحعد  معارك  اختبعار فع  والضعابطة التجريبية المجموعتين طالبات درجات متوسط بين  (0.05)

  مما يد  عل  تجانس وتكافؤ المجمعوعتين قبع  القبل القياس  ف  بمقرر الفهارس االلية بأبعاده المختلفة 21
 التجريب.

 العينة  لطالبات 21وحدة مارك  وتدريس اإلفتراضي جوجل فصل إنشاء 3/3

عل  عينة الدراسة قامت الباحثة بالتدريس لطالبعات المجموععة  التحصيل  ختبارلال القبل التطبيق عد ب
الضابطة بالمحاضعرات التقليديعة معا بعاق  طعالب الفرقعة الثالثعة. بينمعا بعدأت الباحثعة التجربعة بتعدريس ذات 

جتمعاع الباحثعة بالمجموععة الوحد  لطالبات المجموعة التجريبية عبر فص  جوج  اإلفتراضع   وذلعك بععد ا
التجريبية وشرح الهدف من التجربة  وكيفيه االنضمام للفص  واستخدامه واالستفاد  معن المحتعوي العلمع   
والتأكيععد علعع  طالبععات المجموعععة التجريبيععة بعععدم حضععور المحاضععرات التقليديععة والتركيععز علعع  مععا تنشععره 

 مارك لوحد  اإلفتراض  جوج  فص  إنشاء وقد مرالباحثة عل  فص  جوج  اإلفتراض  لتدريس الوحد . 
 :اآلتية بالخطوات اآللية الفهارس بمقرر 21

 انشاء الفصل اإلفتراضي للوحدة المعنية علي منصة فصول جوجل اإلفتراضية. 3/3/1

من خال  حساب جوج  للباحثة  حيل  Google Classroomتم عن طريق تسجي  الدخو  لمنصة 
يتاح لها فص  افتراض  مجان  علع  المنصعة  قامعت الباحثعة بتجهيعز اإلععدادات الخاصعة بعه مثع : اختيعار 
التصميم المناسب له وتسميته باسم )الفرقة الثالثة /الفهارس اآللية( واختيار كعود الفصع  والسعماح للطالبعات 

 الواجهععة( 2وحسععاب درجععات األسععئلة...إلخ. ويعكععس الشععك  رقععم ) بالفصعع  اإلفتراضعع  بالنشععر والتعليععق 
 الرئيسة للفص  اإلفتراض  الخاص بتجربة تدريس الوحد  المعنية.

 

بمقرر  21تدريس وحدة مارك  بتجربة الخاص جوجل اإلفتراضي لفصل الرئيسة الواجهة( 2شكل رقم )

.الفهارس اآللية   
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 التجريبية لإلنضمام للفصل اإلفتراضي.دعوة طالبات عينة المجموعة  3/3/2

 الطالبععات مععا الصععف رمععز مشععاركة طريععق عععن إمععا الباحثععة جانععب مععن للفصعع  الطالبععات تععم إضععافة
جانععب مععن  (3) رقععم شععك  ويعكعس للطالبععات. للبريععد اإللكترونعع  العدعو  أو إرسععا  التطبيععق إلععى لإلنضعمام

 .طالبات الفص  اإلفتراض  الخاص بالتجربة

 
د األشخاص المعنين بالفصل اإلفتراضي بالتجربة ممثال في الباحثة كمعلم، وجانب من 3مشكل رقم 

 الطالبات .

 تجهيز المحتوي العلمي علي الفصل اإلفتراضي. 3/3/3

  21اعتمدت الباحثة عل  محتوي الكتاب الذي تقوم بتدريسه للطالب فيما يتعلق بمحتوي وحد  مارك 
 رعية اآلتية: وتم التركيز عل  الموضوعات الف

 : اإلطار العام . 21مارك  -

 .21مصطلحات مارك  -

 .21مكونات تسجيله مارك -

 .21حقو  مارك  -

 .21أمثلة عملية لتسجيالت مارك -
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وقد تعم عمع  ععروض تقديميعة )ملفعات بوربوينعت( لكع  موضعوع معن الموضعوعات السعابقة معا دععم 
  1اليوتيوب ما إعطاء وصف نص  لهعا وإثراء المحتوي بوسائط متعدد  من صور ومقاطا فيديو من موقا

( 4باإلضافة لطرح عدد من األسئلة الت  تقيم مدي اإلستيعاب بعد ك  موضوع وهو معا يعكسعه شعك  رقعم )
 (. 5وشك  رقم )

 
 دجانب من المحتوي العلمي الذي تم مشاركته وتدريسه بفصل جوجل اإلفتراضي.4شكل رقم م

 جوجعع  بفصعع  وتدريسععه مشععاركته تععم الععذي العلمعع  المحتععوي مععن ( جانععب4يوضععح الشععك  رقععم )
  وحقعو  معارك 21اإلفتراض  لطالبات العينعة بالمجموععة التجريبيعة العذي يخعص مكونعات تسعجيلة معارك 

21. 

                                            
 بالفص  اإلفتراض .  تدريسهتم  الذي بالمحتوي العلم  CDمرفق بالبحل  1
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بفصل جوجل اإلفتراضي. 21د يوضح تنوع محتوي موضوع مكونات تسجيلة مارك 5شكل رقم م  

( الععذي تععم تدريسععه 21ت تسععجيلة مععارك ( مثععا  لمحتععوي موضععوع )مكونععا5ويوضععح الشععك  رقععم )
  وصعور )لتوضعيح حقع  21بالفص  اإلفتراض  يشم  محاضعر  ملعف بوربوينعت لمكونعات تسعجيلة معارك

الفاتح(  وفيديو توضيح   باإلضافة ألسئلة لقياس مدي اإلستيعاب والتحصي  بالستخدام نماذج جوج  تشم  
 (. 6ر  كما يعكسه شك  رقم )أسئلة اختيار من متعدد  وأسئلة تتطلب إجابات مختص

 
بفصل جوجل  21دجانب من نموذج جوجل ألسئلة موضوع مكونات تسجيلة مارك 6شكل رقم م     

 اإلفتراضي.

 للبيانععات 21 مععارك كمععا تععم مشععاركة أدا  العمعع  التعع  تععم اإلعتمععاد عليععه فعع  التععدريس وهعع  صععيغة
 مكتعب الكعونجرس  بمكتبعة معارك ومعايير الشبكة تطوير مكتب إعداد الحقو  وه  من قائمة: الببليوجرافية
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معن جانعب  الموحعد والتع  تعم نشعرها العربع  الفهعرس مركعز وترجمعة الوطنيعة كنعدا بمكتبة والدعم المعايير
 (7( وهو ما يوضحه شك  رقم )PDFبالرياض )ملف  العزيز العامة عبد الملك مكتبة

 
الببليوجرافية بفصل جوجل اإلفتراضي. 21د أداة العمل لتدريس تسجيلة مارك 7شكل رقم م     

ويرجا تنوع المحتوي لإلمكانات التع  يوفرهعا فصع  جوجع  لهعذا الغعرض؛ حيعل يمكعن مشعاركة أي 
كما يمكن مشاركة مقعاطا الفيعديو  Google Driveنوع من الملفات سواء كانت محفوظة بالحاسب أو عل  
ت لععروابط مواقععا إلكترونيععة تععدعم محتععوي الوحععد  المناسععبة مععن موقععا اليوتيععوب  كمععا يمكععن إحالععة الطالبععا

 (.8المدروسة. وهو ما يبينه الشك  رقم )

 
 دإمكانات مشاركة محتوي لفصل جوجل اإلفتراضي للوحدة المدوسة.8شكل رقم م

كمععا حرصععت الباحثععة علعع  إتاحععة أسععئلة تمثعع  مهععام وواجبععات لطالبععات العينععة التجريبيععة تععرتبط بكعع  
ستيعاب والتحصي  لدي الطالبات  وتنوعت هذه األسئلة ما بعين اختيعار معن متععدد  محاضر  لقياس مدي اإل
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وتزويدهن  الطالبات  لتقييم مفصله  ما تحديد درجات لألسئلة مقاليهوأسئلة تتطلب إجابات قصير   وأسئلة 
طالبعة  ويمكعن تحديعد توقيتعات معينعة  لكع  الخاصعة التعليقعات إضافة خال  من لهن المفيد  الراجعة بالتغذية

منععوع األسععئلة وقععد أتاحععت منصععة جوجعع   اختبععارللععرد علعع  األسععئلة  أو اإلسععتعانة بنمععاذج جوجعع  إلعععداد 
 (. 9للفصو  اإلفتراضية مزايا عد  لهذا الغرض. وهو يعكسه الشك  رقم )

 
اإلفتراضي  جوجل لفصل 21باستخدام نموذج جوجل عن مكونات مارك  اختبارنتيجة  د9م رقم شكل  

 .للوحدة المدوسة

( أن من خال  الفصع  اإلفتراضع  أمكعن ععرض نتيجعة اسعتجابات الطالبعات 9يتضح من الشك  رقم )
ومعن لعم تجعب. كمعا أن لكع   االختبارمن خال  تسجي  أسماء ودرجات من أجابت منهن عل   االختبارعل  

ات الت  حصلت عليها  معا التعليقعات المتبادلعة معا طالبة سج  إنجاز خاص بها يوضح كافة األسئلة والدرج
 (.10بين الطالبة والباحثة  وهو يوضحه الشك  رقم )
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 .اإلفتراضي للوحدة المدوسة جوجل سجل انجاز أحد الطالبات لفصل د10م رقم شكل    

كما أنه يمكن عرض كام  استجابات الطالبات عن جميا األسعئلة ومتوسعط اإلجابعات علع  كع  سعؤا  
 (.11كما يعكسه الشك  رقم )

 
 .اإلفتراضي للوحدة المدوسة جوجل سجل استجابات الطالبات عن كل سؤال بفصل د11م رقم شكل    
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 :التحصيلي ختبارالتطبيق البعدي لال 3/4

باسعتخدام فصع  جوجع   التجريبيعةبعد انتهاء الباحثة معن تعدريس الوحعد  المعنيعة بالدراسعة للمجموععة 
لمجموعععة الضععابطة عععن طريععق المحاضععرات التقليديععة  قامععت الباحثععة بععالتطبيق البعععدي اإلفتراضعع   ول

التحصيل  لطالبات العينة بعالمجموعتين الضعابطة والتجريبيعة. وقعد اسعتغر  تعدريس الوحعد  محع   ختبارلال
(  وبععد أسعبوع تعم إجعراء التطبيعق 15/12/2019حتع   13/11/2019التجربة تقريبا أربعة أسعابيا )معن 

 التحصيل  لعينة الدراسة.  ختبارالبعدي لال

المعالجعات اإلحصعائية للتحقعق معن فعروض الدراسعة قامت الباحثة بعد ذلك برصد الدرجات  وإجعراء 
 واإلجابة عل  أسئلة البحل وهو ما سيتم مناقشته ف  نتائج الدراسة. 

 الدراسة ومناقشتها جرابعا: نتائ

 Google Classroom اإلفتراضعية جوجع  فصعو  استخدام سعت الدراسة إل  التعرف عل  فاعلية
الفهارس اآللية  وقد استعانت الدراسة بأدوات أعدت لهذا  مقررل 21لوحد  مارك  الدراس  التحصي  لتنمية

بطريقعة  SPSS.V21 االحصعاء برنعامج خعال  الغرض  وتم إدخا  البيانات للحاسب اآلل  ومعالجتهعا معن
  إحصائية إستداللية  ومن هذه المعالجات تم التحقق من فرض  الدراسة  وفيما يل  عرض لهذه النتائج:

 الول:نتائج الفرض ا 4/1

( بعين متوسعط درجعات 0.05"يوجعد فعر  ذو داللعة إحصعائية عنعد مسعتوى داللعة )والذى ينص على: 
مقععرر الفهععارس اآلليععة ل 21وحععد  مععارك تحصععي   اختبععارالمجموعتين التجريبيععة والضععابطة فعع  بعع الطالبععات
 ."لصالح المجموعة التجريبية وأبعاده

المجموعععة الطالبععات بمععن صععحة هععذا الفععرض قامععت الباحثععة بمقارنععة متوسععطات درجععات وللتأكععد 
بمقعرر الفهعارس اآلليععة  21تحصعي  وحععد  معارك  ختبعارال  وذلعك البعععديالقيعاس  فع والضعابطة  التجريبيعة
للكشعف  independent- Samples t Test المسعتقلة"ت" للمجموععات  اختبعار وذلعك بالسعتخدام. وأبعاده

 (:3) رقمالجدو  هو ما يوضحه و الفر  بين المتوسطات عن داللة

طالبات المجموعتين التجريبية المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم " ت " لدرجات  د3م رقم جدول
 التحصيل ختبارال البعديالقياس  فيوالضابطة 

 العدد المجموعة المهارات
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 التذكر
 التجريبية
 الضابطة

24 
24 

8.58 
4.62 

0.50 
1.01 

46 17.13 0.01 

 الفهم
 التجريبية
 الضابطة

24 
24 

6.67 
3.33 

0.48 
1.30 

46 11.71 0.01 

 التطبيق
 التجريبية
 الضابطة

24 
24 

23.54 
11.16 

0.65 
2.05 

46 28.06 0.01 

اجمال  
 التحصي 

 التجريبية
 الضابطة

24 
24 

38.79 
19.12 

1.21 
3.23 

46 27.88 0.01 

 يتضح من الجدو  السابق ما يلى:
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 ختبععارال البعععديالقيععاس  فعع والضععابطة  التجريبيععة طععالب المجموعععةأنععه بمقارنععة متوسععطات درجععات  -
درجععات المجموعععة    لععوحظ أن متوسععطبمقععرر الفهععارس اآلليععة وأبعععاده 21تحصععي   وحععد  مععارك 

فصعو  جوجع  االفتراضعية سعتخدام الوذلعك  متوسط درجات المجموعة الضعابطة  أعلى منالتجريبية 
Google Classroom  للمجموعة التجريبية.  

-  ً  التجريبيععة ةدرجععات المجموععع متوسععط ( بععين 0.01عنععد مسععتوى داللععة ) أن قععيم )ت( دالععة احصععائيا
 التعذكر)وأبعاده المعرفيعة  البعديبمقرر الفهارس اآللية  21تحصي  وحد  مارك  اختبارف  والضابطة 

 أن: أي  األو الفرض  قبو (. ولذا تم التطبيق – الفهم –

 طالبععات المجموعععة درجععات متوسععطات بععين (0.01عنععد مسععتوى ) إحصععائية داللععة ذو فععر  "يوجععد
 –وأبععاده )التعذكر  البععديبمقعرر الفهعارس اآلليعة  21 معارك تحصعي  وحعد  ختبارالوالضابطة   التجريبية
 لصالح  المجموعة التجريبية"  التطبيق( –الفهم 

عععن متوسععط درجععات يوضععح تزايععد متوسععطات درجععات المجموعععة التجريبيععة  (12والشععك  رقععم )
 بمقرر الفهارس اآللية وأبعاده.   21تحصي   وحد  مارك  اختبار ف وذلك المجموعة الضابطة 

 
 21تحصيل  وحدة مارك  ختباروالضابطة ال التجريبية طالبات المجموعةتوسطات درجات د م12مشكل 

.البعديبمقرر الفهارس اآللية   

 :استخدام فصول جوجل اإلفتراضية علي التحصيل الدراسي حجم تأثير

تعم  لقياس حجم تأثير فصو  جوج  اإلفتراضية علع  التحصعي  الدراسع  لمجموععة البحعل التجريبيعة
جوجععع  اسعععتخدام فصعععو  (تعععأثير المتغيعععر المسعععتق  حجعععم  (d" لتحديعععد )2مقيعععاس مربعععا إيتعععا " اسعععتخدام 

 كما وه . )التحصي  الدراس  للوحد  المدروسة(على المتغير التابا  (Google Classroomاالفتراضية 
 :(2009)قطيط  يل  

" بعد تقدير قيمة )ت( باستخدام المعادلة  2يتم حساب "  

dft

t


2

2
         =2 

  درجات الحرية. dF" مربا قيمة )ت(  t2حيل "

8.58 6.67 

23.54 

38.79 
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 ( والت  تعبر عن حجم التأثير باستخدام المعادلة:           dومن ثم حساب قيمة )
2

  d  = 2                         
21     

 .(4) رقمالجدو  ب هجاءت النتائج كما ه  موضحو

 التحصيلعلى   Google Classroomاستخدام فصول جوجل االفتراضية حجم تأثير  د4جدول م
 وأبعاده.

 التحصيل التطبيق الفهم التذكر / األبعاداالختبار

 27.88 28.06 11.71 17.13 قيمة ت

 2" 0.87 0.75 0.95 0.94مربا ايتا "

 d 5.17 3.46 8.72 7.92*قيمة 

 كبير كبير كبير كبير حجم التأثير

( = d) حجعم التعأثير متوسعط(  وقيمعة ) 0.5( = d)حجم التأثير صغير(  وقيمة ) 0.2( = d* قيمة )
 )حجم التأثير كبير(. 0.8

( يتضعح أن حجعم تعأثير 4معن الجعدو  رقعم )لهعا المقابلعة  d""  وقيمعة "2وبمالحـظة  ك  قيمة من "
بمقعرر الفهعارس اآلليعة  21تحصعي  وحعد  معارك اختبعاركان كبيعراً فع  استخدام فصو  جوج  اإلفتراضية 

 للتحصعي d" " حيعل بلغعت قيمعة  المعرفيعةللتحصعي  بأبععاده  (0.8أكبعر معن )جعاءت  d"وذلعك ألن قيمعة "
  (. 8.72( والتطبيق )3.46( وللفهم )5.17(   وللتذكر )7.92)

بمقعرر  21د  معارك استخدام الباحثة لفصو  جوج  اإلفتراضية ف  تدريس وح وهذه النتيجة تعنى أن
ً  الفهععارس اآلليععة مئويععة بنسععب  للتحصععي  بمسععتوياته المعرفيععة )التععذكر  الفهععم  التطبيععق( قععد أحععدل تحسععنا
 .%94  وبنسبة تحسن كلية لمستوي تحصي  الطالبات بلغت %95%  75تراوحت بين 

ويرجا ذلك أن فص  جوجع  اإلفتراضع  العذي اعتمعدت الباحثعة عليعه بالتجربعة قعد أتعاح بيئعة تعليميعة 
تفاعليعة مععا بععين الباحثععة والطالبععات  تععم فيععه مخاطبععة أكثععر مععن حاسععة لععدي الطالبععات مععن خععال  محاضععرات 

من شأنها ترسعيخ البوربوينت  والفيديوهات المصاحبة  والصور وغيرها من وسائ  تقديم المعلومات والت  
المعلومعات فع  أذهعان الطالبعات  دععم ذلعك إمكانيععة إععاد  اإلطعالع علع  المحاضعرات فع  الوقعت المناسععب 

 وجعذب التشعويق علع  الت  توفرها الفصو  اإلفتراضية وقعدرتها النفسية المؤثرات إل  لطالبات  باإلضافةل
سععاهم فعع  بععل روح  المعلومععات كمععااجعععة اإلنتبععاه  كمععا سععاهم التقععويم )األسععئلة بعععد كعع  محاضععر ( فعع  مر

 المعرفيةالتنافس ما بين الطالبات للحصو  عل  أعل  الدرجات. مما أثر ايجابياً ف  عملية التحصي  بأبعاده 
 المختلفة.

حيعل انتهعت الدراسعتان إلع  التعأثير  (2016)شععيب    (2018)الحميداوي  وهو ما يتفق ما دراسة 
صو  اإلفتراضية عل  الجوانب المعرفية وتنمية المهارات لعدي المتعلمعين بهعذه الكبير الذي تتركه بيئات الف

 البيئات. 
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 استخدام فصول جوجل اإلفتراضيةفاعلية 

علعع  التحصععي   Google Classroomاسععتخدام فصععو  جوجعع  االفتراضععية فاعليععة  لتحديععد مععدي
التحصعيل  قبليعا وبععديا علع  المجموععة  االختبعارلنتعائج تطبيعق  ت المعالجعة اإلحصعائيةتمع بأبعادهالدراس  

 Modified Blake's gain Ratioللكسعب المععد   بعالكسعتخدام معادلعة التجريبيعة  وتعم قيعاس الفعاليعة با
 :(2018)سيد   وه  كما يل 

 1م  -  2م                 1م  -  2م                                         
 د             +          1م  - د  =        لبالك نسبة الكسب المعد 

                                         
   هو متوسط الدرجات قب  التجربة  1م حيث:
   هو متوسط الدرجات بعد التجربة   2م       
 هو النهاية العظمى لدرجات لالختبار د        

 :التال ( 5رقم )وهو ما يوضحه الجدو  

 Googleقيمة نسبة الكسب المعدل "بالك" الستخدام فصول جوجل اإلفتراضية  د 5مرقم جدول 

Classroom وأبعاده على التحصيل 

 البعد
متوسط درجات 
 االختبار القبلي

متوسط درجات 
 االختبار البعدي

 النهاية العظمى
نسبة الكسب 
 المعدل

 1.77 9 8.58 1.20 التذكر

 1.75 7 6.67 1.04 الفهم
 1.90 24 23.54 1.50 التطبيق
 1.84 40 38.79 3.75 االجمال 

 ( يتضح ما يل :5بقراء  الجدو  رقم ) 

 (  وجععاءت نسععبة الكسععب المعععد 1.84التحصعيل  ككعع  ) ختبععارلال بلغعت نسععبة الكسععب المعععد  لععبالك
فصععو  جوجعع  (  ممععا يععد  علعع  أن 1.90  التطبيععق1.75  الفهععم1.77ألبعععاد التحصععي  كععاآلت  )التععذكر

فعَّالعة بدرجععة كبيععر  فع  التحصععي  لععدى مجموععة البحععل التجريبيععة؛  Google Classroomاإلفتراضعية 
 ( وه  النسبة الت  حددها بالك  للداللة عل  الفاعلية. 1.2حيل جاءت جميا النسب أكبر من )

وترجا الباحثة ذلك أن فص  جوج  اإلفتراض  العذي قامعت عليعه الدراسعة قعد أتعاح للطالبعات فرصعة 
للتعلم بشك  غير تقليدي وباستخدام تقنية تجذب الطالبات ف  هذا السن ألبعد حد  فضال عن التفاع  معا بعين 

وي اإلسعتيعاب والتحصعي  الطالبات والباحثة بشك  يوم  قد حسن من خبراتهم العملية مما أدي لزيعاد  مسعت
 بمختلف أبعاده. 

حيععل انتهععت  (2016)شعععيب   ودراسععة  (2018)العرقععان و الجريععوي   وهععو مععا يتفععق مععا دراسععة
ستان إل  فاعلية البعرامج القائمعة علع  تقنيعة الفصعو  اإلفتراضعية علع  مسعتويات التحصعي  ومهعارات االدر

 بالطر  التقليدية.  نللدراسيالدراسين من خال  الفصو  اإلفتراضية بالمقارنة 

 اإلفتراضععية جوجعع  فصععو  اسععتخدام تععأثير مععا حجععم وبهععذا يكععون تععم اإلجابععة علعع  التسععاؤ  الثالععل:
Google Classroom  21 معارك وحعد  فع  التجريبيعة العينعة طالبعات لعدي الدراسع  التحصعي  تنميعة ف 

 اآللية؟ الفهارس بمقرر
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  :الثانيالفرض  نتائج 4/2

طعالب بين متوسعطات درجعات ( 0.05عند مستوى )يوجد فر  ذو داللة إحصائية على: "الذى ينص 
فعع  القياسععين بمقععرر الفهععارس اآلليععة  وأبعععاده  21تحصععي  وحععد  مععارك  اختبععارعلععى التجريبيععة  المجموعععة

 ".البعديلصالح القياس  القبل  والبعدي

 المجموععة التجريبيعةطعالب جات وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات در
 -Paired المرتبطعة"ت" للمجموععات  اختبعار اماسعتخدتعم . التحصعي  ختبعارال والبعدي القبل القياسين  ف 

Samples t Test   باسعتخدام برنعامج( للكشف عن داللة الفر  بين المتوسطاتSPSS .v21 ) هعو معا و
 .د6م رقمالجدو   هيوضح

 فيطالبات المجموعة  التجريبية المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم " ت " لدرجات  د6مرقم جدول 
 التحصيل   ختبارال والبعدي القبليالقياسين 

المعيارياالنحراف  المتوسط العدد القياس المهارات  مستوى الداللة قيمة ت درجة الحرية 

 القبل  التذكر
 البعدي

24 
24 

1.20 
8.58 

0.77 
0.50 

23 46.94 0.01 

 القبل  الفهم
 البعدي

24 
24 

1.04 
6.67 

0.85 
0.48 

23 27.19 0.01 

 القبل  التطبيق
 البعدي

24 
24 

1.50 
23.54 

0.93 
0.65 

23 93.07 0.01 

 القبل  اجمال  التحصي 
 البعدي

24 
24 

3.75 
38.79 

1.25 
1.21 

23 102.15 0.01 

 يتضح من الجدو  السابق ما يلى:

 ختبععارال والبعععدي القبلعع للقياسععين  التجريبيععة طالبععات المجموعععةأنععه بمقارنععة متوسععطات درجععات  -
أعلععى مععن  البعععديالقيععاس   لععوحظ أن متوسععط لمقععرر الفهععارس اآلليععة 21تحصععي  وحععد  مععارك 

التعدريس  فع  Google Classroomالستخدام فصو  جوج  اإلفتراضعية ذلك و  القياس القبل 
  .ةلمجموعة التجريبيل

-  ً  التجريبيعة ةدرجات المجموع متوسط ( بين 0.01عند مستوى داللة ) أن قيم )ت( دالة احصائيا
 أن: أي الثان الفرض  قبو . ولذا تم التحصي  اختبارف   والبعدي القبل للقياسين 

 طالبععات المجموعععة درجععات متوسععطات بععين (0.01عنععد مسععتوى ) إحصععائية داللععة ذو فععر  "يوجععد
لصالح القياس  والبعدي القبل  القياسين ف بمقرر الفهارس اآللية  21تحصي  وحد  مارك ختبارال التجريبية
 ".البعدي

عععن  البعععديالقيععاس  فعع  تزايععد متوسععطات درجععات المجموعععة التجريبيععة( 13الشععك  رقععم )يوضععح و
بمقعرر الفهعارس  21تحصعي  وحعد  معارك  اختبعار فع وذلعك   القبلع القياس  ف  نفس المجموعةمتوسطات 

 اآللية لدى طالبات الفرقة الثالثة بقسم المكتبات بكلية اآلداب جامعة طنطا.
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 ختبارال والبعدي القبليفي القياسين  التجريبية طالبات المجموعةد متوسطات درجات 13مرقم شكل 

 التحصيل.

 نفععس متوسععطات عععن البعععدي القيععاس فعع  التجريبيععة المجموعععة درجععات متوسععطاتويرجععا إرتفععاع 
التحصي  إل  أن فصو  جوج  اإلفتراضية قد فتحت المجعا  للمناقشعة  ختبارال القبل  القياس ف  المجموعة

والتواص  ما الباحثة لمزيد معن الفهعم والمناقشعة بعيعدا ععن الخجع  أو خعوف الفصعو  التقليديعة وذلعك عبعر 
  لجوج  مما أتاح لهن فرصة المشاركة والعتعلم بفاعليعة ممعا صفحة الفص  اإلفتراض  أو البريد اإللكترون

 عزز التعلم الذات  لدي الطالبات لتفاعلهم المباشر ما المحتوي المتاح.

كما ساعد فص  جوج  اإلفتراض  الباحثة ف  تنوع أساليب تقويم الطالبات بعد ك  محاضر  وإعطاء 
اإلجابة عل  األسعئلة  كمعا كعان محتعوي  بعدية الراجعة تقرير بالدرجة والمتوسطات وتزويد الطالبات بالتغذ

الوحد  )النظري والتطبيق ( من خال  فصع  جوجع  اإلفتراضع  يتميعز بتقديمعه فع  بيئعة تفاعليعة إلكترونيعة 
تتمتا بالكثير من عوام  جذب وتشويق اإلنتباه نحو المحتوي مث : استخدم مقاطا الفيعديو والصعور وملفعات 

يمكن للطالبات الوصو  إليها من خال  مختلعف الهواتعف الذكيعة أو األجهعز  اللوحيعة أو البوربوينت  والت  
الحاسبات الشخصعية فع  أي وقعت وأي مكعان مناسعب لهعم  باإلضعافة إلع  أن فصع  جوجع  اإلفتراضع  قعد 
أعط  فرصة كبير  أمام الطالبعات للعتعلم وفقعا لمهعارات وقعدرات كع  واحعد  علع  العتعلم معن خعال  تكعرار 

رجععوع للمععاد  المقدمععة حتعع  يمكععن تحقيععق االسععتيعاب المطلععوب للوحععد  المدروسععة بالتجربععة  ممععا إنعكععس ال
 التجريبيعة المجموععة باإليجاب عل  عملية التحصي  بأبعاده المختلفة  ومما أدي لزيعاد  متوسعطات درجعات

 .  التحصي  ختبارال القبل  القياس ف  المجموعة نفس متوسطات عن البعدي القياس ف 

)شعععيب    ودراسععة (2011)الشععهري  ودراسععة  (2010)شععيم   وتتفععق هععذه النتيجععة مععا دراسععة 
حيععل انتهععت الدراسععات إلعع  أن مسععتوي تحصععي  المتعلمععين عبععر الفصععو  اإلفتراضععية يزيععد عععن  (2016

فتراضعية أقرانهم الذين يتلقون تعليمهم بالشك  التقليدي  وأن التفاع  الذي يتيحعه التعدريس عبعر الفصعو  اإل
 يزيد من فرص التعلم للمشاركين.
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 اإلفتراضية في التعليم جوجل التجريبية عن استخدام فصول العينة مدي رضا طالبات 4/3

اإلفتراضعية فع  التعلعيم  جوجع  فصعو  استخدام للتعرف عل  مدي رضا طالبات العينة التجريبية عن
  (Gross, 2019)جعروس فع  دراسعته للماجسعتير   العذي اعتمعد عليعه سعتيفن Likert surveyتم اسعتخدام 

 ( استجابات طالبات العينة التجريبية.7ويعكس الجدو  رقم )

اإلفتراضي في  جوجل فصل استخدام حول الرضا عن التجريبية العينة طالبات استجابات د7جدول رقم م
 التعليم.

 العبارة

 أوفق بشدة
 د5م

 أوفق
 د4م

 محايد
 د3م

 أرفض
 د2م

 أرفض بشدة
 د1م

 
المتوسط 
 % ك % ك % ك % ك % ك الحسابي

.فصو  جوج  مفيد  1
للوصو  للمحتوي العلم  

 وتسليم المهام.
18 75 6 25 0 0 0 0 0 0 4.75 

.فصو  جوج  مفيد  ف  2
التواص  ومناقشات 

 الصف.
15 62.5 7 29.1 2 8.3 0 0 0 0 4.5 

.فصو  جوج  مفيد  ف  3
الحصو  عل  درجات 

 مباشر .التقييمات 
11 45.8 9 37.5 2 8.3 1 4.2 1 4.2 4.1 

.إنهاء المهام عبر فصو  4
 جوج  عملية مفيد  وسهلة.

0 0 20 83.3 4 16.7 0 0 0 0 3.8 

.أفض  استخدام فصو  5
جوج  عن استخدام 

 الطريقة التقليدية ف  التعليم.
23 95.8 1 4.2 0 0 0 0 0 0 4.9 

.الوصو  لالختبارات 6
فصو  جوج  وحلها عبر 

 مفيد .
2 8.3 14 58.3 5 20.8 3 12.5 0 0 3.6 

 ( جعاءت5 3 2 1بعات علع  العبعارات )( يتبعين أن متوسعط اسعتجابات الطال7من قراء  الجدو  رقم )
( عل  الترتيب ممعا يعد  علع  أن الطالبعات يعوافقن بدرجعة كبيعر  علع  أن منصعة 4.9  4.1 4.5  4.75)

 درجعات عل  المهام والتواص  والحصو  وتسليم العلم  للمحتوي للوصو  اإلفتراض  مفيد  جوج  فص 
( فكععان 6 4بشععك  مباشععر   وعلعع  أفضععليتها علعع  الطريقععة التقليديععة فعع  التعلععيم. أمععا العبععارات ) التقييمععات

( علع  الترتيعب ممعا يشعير إلع  أن الطالبعات لعديهم اتجاهعات 3.6  3.8متوسط اسعتجابات الطالبعات عليهعا )
ات وحلها  وترجعا ختباراإلفتراض  فيما يتعلق بالنهاء المهام والوصو  لال جوج  فص  منصة تجاه حيادية

مما أثر عل  سعرعة  فدرايالباحثة ذلك لقلة خبر  بعض الطالبات ف  التعام  ما مستندات جوج  وجوج  
انجععازهم للمهععام المطلوبععة مععنهم. وبالتععال  فععالن متوسععط اسععتجابات الطالبععات علعع  االسععتبيان تععد  أن لععديهم 

  مواقف إيجابية نحو استخدام منصة فص  جوج  اإلفتراض  ف  التعليم. 

 ,Filho)ودراسة  (DiCicco, 2016) ةودراس (Gross, 2019)دراسة نتائج وتتفق هذه النتيجة ما 

Fantin, Ciriaco, dos Santos, Moreira, & Gomes, 2019) إلعع   الدراسععات حيععل انتهععت
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 الصععوبات نحو استخدام منصة فصعو  جوجع  فع  التعلعيم  وكانعت أبعرزألفراد العينة اإليجابية  االتجاهات
 .التقنية مجا  ف  واجهتهم بسبب قلة خبراتهم الت 

التجريبيعة عععن اسععتخدام  العينععة مععا معدي رضععا طالبعات :لرابعاوبهعذا يكععون تعم اإلجابععة علع  التسععاؤ  ا
  ف  التعليم Google Classroomاإلفتراضية  جوج  فصو 

 خامسا: النتائج والتوصيات

 النتائج  5/1

أبععرز مععا  بعععد أن تمععت اإلجابععة عععن تسععاؤالت الدراسععة  والتحقععق مععن فروضععها  فالنععه يمكععن تلخععيص
 :يل  ألهدافها فيماوفقا  نتائج من الدراسة إليه توصلت

 الدراسع  لعدى التحصعي  فع  فعَّالعة Google Classroom اإلفتراضعية جوجع  فصعو  ظهرت -
 مععن أعلععى التجريبيععة طععالب المجموعععةمتوسععط درجععات  التجريبيععة  فقععد جععاء الدراسععة مجموعععة

بمقعرر  21تحصي  وحعد  معارك  ختبارال البعديالقياس  ف متوسط درجات المجموعة الضابطة 
 معن أعلعى التجريبيعة المجموععة لطالبات البعدي درجات القياس متوسط الفهارس اآللية. كما جاء
 الوحد  المدروسة. تحصي  اختبارالقبل  لها ف   متوسط درجات القياس

 21معارك وحعد  تحصعي  اختبار ف  كبيراً  كان اإلفتراضية جوج  فصو  استخدام تأثير أن حجم -
ً ف اآللية  الفهارس بمقرر  للتحصي  بمسعتوياته المعرفيعة )التعذكر  الفهعم  التطبيعق( قد أحدل تحسنا
  وبنسبة تحسعن كليعة لمسعتوي تحصعي  الطالبعات بلغعت %95%  75تراوحت بين مئوية بنسب 
94%. 

 اإلفتراضع  جوجع  فصع  منصعة استخدام نحو إيجابية أظهرت طالبات العينة التجريبية اتجاهات -
 .                           التعليم ف 

 التوصيات 5/2

ف  ضوء النتائج الت  توصلت إليها الدراسة  توص  الباحثعة بضعرور  السعع  فع  تحقيعق التوصعيات 
 اآلتية:

االهتمام باستخدام تقنية الفصو  اإلفتراضية ف  برامج التعليم العال  لدعم برامج التعليم عن بعد   -
 التعليم التقليدي  واألزمات الطارئة.وح  الكثير من مشكالت 

تشعععجيا المشعععاركة الفاعلعععة لطعععالب مراحععع  التعلعععيم الجعععامع  فععع  أنشعععطة التعلعععيم اإللكترونععع    -
 وتحفيزهم إلكتساب المهارات الالزمة لذلك.

اإلفتراضية لإلهتمام بالطالب المتعسرين دراسياً ف  مراح   الفصو  يمكن اإلفاد  من مزايا تقنية -
 التعليم المختلفة.   

التوسا ف  نشر ثقافة استخدام الفصو  اإلفتراضية ف  المجتما  من خال  عقد النعدوات لتعريعف  -
وتوعيعة المعلمعين والطعالب ببيئعات وأدوات الفصعو  اإلفتراضعية ومزايعا وأهميعة اسعتخدامها فع  

 هع  معا بديلعة للطعر  التقليديعة فع  التعدريس والتعدريب بقعدر ليست وأنها والتدريب  مجا  التعليم
 لها. داعمة
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تتعلععق بتصععميم وبرمجععة بيئععات  مقععرراتتطععوير اللععوائح الدراسععية ألقسععام المكتبععات وتضععمينها  -
 الفصو  اإلفتراضية.

خاصعة الفصعو  حل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لإلنخراط ف  برامج التعلعيم اإللكترونع  و -
 اإلفتراضية وتشجعيهم معنوياً ومادياً. 

اإلسععتفاد  مععن تقنيععة الفصععو  اإلفتراضععية لتععدريب طععالب الجامعععات علعع  اسععتخدام المكتبععات  -
 ومصادر المعرفة اعتماداً عل  نماذج إفتراضية للمكتبات.

  تشععكي  لجنععة علميععة مختصععة بكعع  قسععم مععن األقسععام العلميععة بالجامعععات  تعكععف علعع  تحويعع -
العلميععة التعع  يعععان  الطععالب مععن فهمهععا واسععتيعابها إلعع  فصععو  إفتراضععية  لتفعيعع   المقععررات

 التواص  ما أساتذ  المقررات وكسر صعوبة وجمود هذه المقررات وسهولة استيعابها.

عقععد ور  العمعع  ألعضععاء هيئععة التععدريس ومعععاونيهم للتعريععف والتععدريب علعع  اسععتخدام منصععة  -
فعع  تععدريس مقععرراتهم أو أجععزاء منهععا مععن خاللهععا.  Google Classroomفصععو  جوجعع   

ات والتخععزين االختبععارواإلفععاد  مععن خععدمات جوجعع  المطروحععة مععن خاللهععا مثعع  اإلسععتبيانات و
 وغيرها. 
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موقا إلكترون  قائم عل  الخرائط الذهنية لتنمبة مهارات (. 2017عمار   مصطف  محمد تهام . ) -
لية لدي أخصائ  المكتبات والمعلومات ف  ضوء المعايير الحديثة للفهرسة اآللية/ إشراف الفهرسة اآل

القاهر : قسم تكنولوجيا التعلم  كلية الدراسات العليا للتربية   محمد فتح  عبد الهادي  ممدوح الفق .
 جامعة القاهر  )أطروحة ماجستير(.
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وف االفتراضية ف  تنمية مهارات الحوار (. أثر استخدام الصف2017العمري  حسن محمد حسن. ) -
مجلة جامعة والتحصي  الدراس  واالتجاه نحو المقرر لدى طلبة كلية الشريعة ف  جامعة القصيم. 

 .47-31(  19)6القدس المفتوحة لألبحال والدراسات التربوية والنفسية  

سبة ف  اكتساب المفاهيم فاعلية غرفة جوج  الصفية المحو(. 2016العمور  يوسف سليمان ابراهيم. ) -
االحيائية وتحسين دافعية تعلم العلوم الحياتية ومهارات العم  التشارك  ف  وحد  الدم لدي طلبة 

األردن: جامغة اليرموك  كلية التربية  قسم  الصف العاشر ف  النقب/ إشراف محمد مقب  عليمان.
 المناهج والتدريس )أطروحة دكتورا (.

 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيا. .ف حوسبة التقويم الص(. 2009قطيط  غسان يوسف. ) -

التعليمية لتدريس  Google Classoom(. اإستخدام منصة 2019لطف   إيمان محمد عبدالعا . ) -
مقرر إلكترون  مقترح ف  التغذية الصحية للمعاقين وفاعليته ف  تنمية التحصي  المعرف  واالتجاه 

 .202-165(  115)دراسات عربية ف  التربية وعلم النفسالطالب المعلمين. لدى 

أثر فص  افتراض  لطالب تكنولوجيا التعليم بكلية (. 2012محمد  أحمد محمد بدر الدين أبو العز. ) -
التربية النوعية على تنمية بعض مهارات إنتاج برامج الوسائط المتعدد  ف  ضوء معايير 

الفيوم: قسم المناهج وطر   إبراهيم الدسوقى  حسام الدين أبو الهدى.التصميم/إشراف محمد 
 التدريس كلية التربية  جامعة الفيوم )أطروحة ماجستير(.

:  MARCإعداد برنامج آل  لتدريس الفهرسة المقروء  آلياً (. 2009محمد  سال  سمير شاكر. ) -
لمنوفية/إشراف حسناء محمود دراسة تجريبية عل  طالب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة ا

شبين الكوم: قسم المكتبات والمعلومات  كلية اآلداب  جامعة المنوفية  محجوب  محمد محمد النجار.
 )أطروحة دكتوراه(.

(. برنامج مقترح قائم على التعلم المقلوب لزياد  التحصي  ف  مقرر تنمية 2019مرس   نادية سعد. ) -
عية نحو التعلم لدى طالبات الفرقة الثانية بقسم المكتبات المجموعات "مستوى تمهيدي" والداف

المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات  والمعلومات بكلية اآلداب جامعة طنطا : دراسة تجريبية. 
6(2  )149-120. 
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 د1ملحق رقم م

 أسماء السادة محكمي االختبار التحصيلي

 

 الوظيفة االسم

أستاذ المكتبات والمعلومات ورئيس قسم المكتبات بكلية اآلداب جامعة  أ. د/ ثروت يوسف الغلبان     
 طنطا.

أستاذ المكتبات والمعلومات بقسم المكتبات بكلية اآلداب جامعة  أ.د/أمان  زكريا الرمادي
 .اإلسكندرية

 أستاذ المناهج وطر  التدريس المساعد بكلية التربية جامعة طنطا.  أ. د. م/عالء المرس 
 

أ. د. م/عالء أحمد محمد 
 المليج 

 أستاذ المناهج وطر  التدريس المساعد بكلية التربية جامعة المنوفية.
 

 أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة طنطا. أ. د/ هبة به  الدين ربيا
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د2رقم مملحق   

بمقرر الفهارس اآللية لطالبات الفرقة الثالثة  21اختبار تحصيلي لوحدة مارك   

 بقسم المكتبات بكلية اآلداب جامعة طنطا

 عزيزت  الطالبة  

بمقعرر الفهعارس  21يهدف هذا االختبار إلى التعرف على المسعتوى التحصعيل  فع  وحعد  معارك      
 استخدام فصو  جوج  اإلفتراضية .بعد تدريسها ب جامعة طنطااآللية لطالبات الفرقة الثالثة بكلية اآلداب 

 تعليمات االختبار: 

 درجة.  40( سؤاالً  مجموع الدرجات الكلية لالختبار 22يتكون االختبار من ) -

ال ترتبط الدرجة الت  تحصل  عليها ف  االختبار بالدرجة الت  ستحصلين عليهعا فع  امتحعان الفهعارس  -
 اآللية.

 كاملة على ورقة اإلجابة الخاصة بك. أكتب  بياناتك -

 ( دقيقة.40زمن اإلجابة عن أسئلة االختبار ) -

 حاول  اإلجابة عن جميا األسئلة دون ترك أي سؤا . -

 ما أطيب األمنيات بالتوفيق  

_________________________________ 

 د  10 -1أوالً: ضعي صح أو خطأ للعبارات من م 

 )    ( . مارك هو قالب للتسجيالت الببليوجرافية الت  يمكن قراءتها وتبادلها آليا.        1

 )    ( .التاج هو مجموعة من البيانات النصية أو الرقمية الت  تخدم وظيفة محدد .    2

 )    (   التمثيله األول  لك  تسجيله مرقمة. 23.الفاتح حق  ثابت الطو  يتكون من 3

تستخدم  لتكويد البيانات االستنادية ف    Bibliographic Data.البيانات الببليوجرافية 4
 التسجيالت ألوعية المعلومات.

)    ( 

 )    ( تم ربطه بنوعية واحد  من الوثائق وهى الكتب.        1-.مارك5

 )    ( .تستخدم المؤشرات ف  جميا حقو  مارك. 6

 )    ( تختص بالمعلومات الببليوجرافية الت  تتعلق بالوعاء نفسه.  .حقو  البيانات المتغير 7

كشك  اتصا  على وسيط مقروء آلياً  يكون قادراً على أن يحتوى ك   2-.صمم مارك 8
 البيانات الببليوجرافية لك  أشكا  أوعية المعلومات. 

)    ( 

 )    ( .ينشأ الفاتح آليا بمعرفة النظام واليتم عرضه. 9

 )    ( (. 21يشير إل  المستقب  ) القرن  21.مارك10
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 د  18 -11ثانيا: اختري االجابة الصحيحة للعبارات من م  

 إلي أنه: 21ترجع أهمية مارك  -11

 يفتح المجا  أمام مشروعات التعاون بين أنواع المكتبات. .أ 

 .RDAيتوافق ما قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية باإلضافة إل   .ب 

 فهرسة جميا أوعية المعلومات التقليدية وغير التقليدية.يناسب  .ج 

 جميا ماسبق. .د 

 يدل علي حقل: 250التاج  .12

 المدخ  الرئيس  بالمؤلف. .أ 

 الوصف المادي.  .ب 

 الطبعة. .ج 

 التبصرات. .د 

 . المؤشر الثاني في حقل العنوان وبيان المسئولية يشير إلي:13

 بالعنوان. ف وجوب عم  مدخ  اضا .أ 

 المصدر غير محدد. .ب 

 عدد تمثيالت الال فرز. .ج 

 غير معرف. .د 

 .الفاتح عبارة عن عناصر بيانات تقدم معلومات عن:14

 الحقو  المتغير  بالتسجيلة الببليوجرافية. .أ 

 التسجيله والكيفية الت  يتم بها التعام  معها مث  طولها وحالتها ونوعها. .ب 

 الحقو  الثابتة بالتسجيلة الببليوجرافية. .ج 

 جميا ماسبق. .د 

مرجيع تظهير فيي تسيجيلة ميارك  156تشيمل  208:ص202يشتمل علي ببليوجرافية مين ص. كتاب 15
 بـــــــ:

 مرجا.156.  208 -202ص   bببليوجرافية : $ a# #  $ 504 .أ 

 b156 . $208 -202ببليوجرافية : ص  a# #  $ 505 .ب 

 .b156 . $208 -202ببليوجرافية : ص  a# #  $ 504 .ج 

 .b156 ببليوجرافية .$ a# #  $ 504 .د 
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 يدل علي حقل: 300.التاج 16

 العنوان وبيان المسئولية. .أ 

 بيانات النشر. .ب 

 رقم تصنيف ديوي العشري. .ج 

 الوصف المادي. .د 

 . ظهر في تسجيلة مارك بـــــــ: 11. كتاب صدر ضمن سلسلة أعالم العرب، رقمه بالسلسلة 17

 .v11 أعالم العرب ؛ $ a$ 1#  440 .أ 

 .v11 أعالم العرب؛ $ a$ 0#  440 .ب 

 .b11 أعالم العرب؛ $ a$ 0#  440 .ج 

 .b11 أعالم العرب؛ $ a$ 1#  440 .د 

 د:  20 -18ثالثا: اكملي العبارات من م  

 ............................ ...................صيغ لخمسة أنواع من البيانات منها: 21. لمارك 18

 ...................................................................يخص 650. المؤشر الثاني للحقل 19

 ..................................................................................خاص بــ 700.التاج 20

 رابعا: قارني بين: 

 . الحقل، الحقل الفرعي21

 متغيرة الطول. . حقول الضبط ثابتة الطول، وحقول الضبط 22

 انتهت األسئلة.

     بالتوفيق دعواتيمع خالص 
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 د3ملحق رقم م

  Likert surveyاستبيان 

 لقياس مدي رضا طالبات الفرقة الثالثة بقسم المكتبات والمعلومات 

 بكلية اآلداب جامعة طنطا عن استخدام فصول جوجل اإلفتراضية في التعليم.

 االسم:.................................

 عزيزت  الطالبة

 تحية طيبة... وبعد.        

بين يديك هذا االستبيان الموجز الذي يهدف إل  التعرف عل  مدي رضاك عن اسعتخدام فصعو        
ا فع  جوج  اإلفتراضية ف  التعليم. وال يرتبط رأيك عن عبعارات االسعتبيان بالدرجعة التع  ستحصعلين عليهع

 امتحان مقرر الفهارس اآللية. 

 تعليمات االستبيان:

   يتكون المقياس من ست عبارات محدد  تقيس مدي رضاك عن استخدام فصو  جوج  اإلفتراضية ف
 التعليم.

  ال توجععد اجابععة خاطئععة واجابععة صععحيحة فاإلجابععة الصععحيحة هعع  التعع  تعبععر عععن رأيععك أنععت فعععالً مععن
بمقرر الفهارس اآللية من خعال  منصعة  21أثناء تعلمك لوحد  مارك مواقفك وخبراتك الت  مررت بها

 فص  جوج .

 ( ف  الخانة المناسبة.√ضع  عالمة ) 

 .أجيب  من فضلك عن جميا عبارات االستبيان وال تترك  أي عبار  بدون إجابة 

 شاكر  تعاونكم

 
 العبارة

أوفق 
 بشدة
 د5م

 أوفق
 د4م

 محايد
 د3م

 أرفض
 د2م

أرفض 
 بشدة
 د1م

.فصو  جوج  مفيد  للوصو  للمحتوي العلم  1
 وتسليم المهام.

     

      .فصو  جوج  مفيد  ف  التواص  ومناقشات الصف. 2

.فصو  جوج  مفيد  ف  الحصو  عل  درجات 3
 التقييمات مباشر .

     

      .إنهاء المهام عبر فصو  جوج  عملية مفيد  وسهلة.4

استخدام الطريقة .أفض  استخدام فصو  جوج  عن 5
 التقليدية ف  التعليم.

     

.الوصو  لإلختبارات وحلها عبر فصو  جوج  6
 مفيد .                                                                                 

     


